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Slávnostný pochod

zadarmo

Slávnostný príhovor ministra

PRIVÍTANIE PRÍSLUŠNÍKOV ISAF V TOPOĽČANOCH
V piatok 19. júna 2009 sa
na Námestí M.R. Štefánika
Topoľčany v plnej paráde predstavili príslušníci jednotiek
ISAF, ktorí ukončili svoje pôsoMinister Baška pri zápise do pamätnej
knihy
benie v Afganistane. Hlavnou
úlohou vojakov - príslušníkov
multifunkčnej ženijnej roty, pod velením kapitána Miroslava
Kovačika, boli odmínovacie práce v priestore nasadenia, eliminácia
nevybuchnutej munície, rekonštrukcia vzletových a pristávacích
dráh, opravy a budovanie ostatných letiskových plôch, úpravy
terénu a ničenie určených objektov v priestore základne Kandahár.
V čase od 2. decembra 2008 do 3. júna 2009 ručne odmínovali terén
rozlohy 124 334 m2 a za pomoci mechanizmov rozlohu 80 000 m2.
Pri tejto činnosti našli a zlikvidovali 144 ks aktívnych mín. Strážna
jednotka pod velením nadporučíka Mareka Hušeka sa denne
podieľala na ochrane viac ako dvanásťtisíc vojakov a zamestnancov na základni Kandahár, kde denne prichádzalo do tristo nákladných áut a kamiónov a do tisíc tristo uchádzačov o prácu z radov
miestneho obyvateľstva. Z dôvodu vylúčenia akéhokoľvek ohroze-

nia základne príslušníci strážnej
jednotky mali za povinnosť
prekontrolovať každý kus techniky, vrátane všetkých osôb
prichádzajúcich na základňu.
Za prítomnosti ministra
obrany Jaroslava Baška, náčelníka
generálneho štábu generála
Ľubomíra Bulíka a ďalších výOceňovanie vojakov
znamných hostí ozbrojených síl SR
a miestnej samosprávy bolo 121 príslušníkov ocenených Pamätnou
medailou za účasť vo vojenskej operácii.
Tento slávnostný nástup bol významnou udalosťou nielen pre
ocenených vojakov, ale i pre obyvateľov a návštevníkov mesta,
pretože v jeho histórii sa takáto udalosť konala po prvý krát. Preto
primátor mesta Peter Baláž slávnostne prijal na radnici ministra
obrany Jaroslava Baška ako čestného hosťa, pričom sa pán minister
v obradnej sieni zapísal do pamätnej knihy mesta Topoľčany.

STANLEY CUP A MIROSLAV ŠATAN
Pozývame občanov a návštevníkov mesta Topoľčany na stretnutie s Miroslavom
Šatanom, hráčom víťazného tímu Stanley Cup, ktoré sa uskutoční 28. augusta 2009
s týmto programom:
14.00 - 16.00 Hokejový zápas na Zimnom štadióne v Topoľčanoch - Extraligoví hráči
Nitry proti výberu odchovancov hokeja z Topoľčian.
16.00 - 16.45 Predstavenie Stanleyho pohára na zimnom štadióne.
15.00 - 18.30 Na Námestí M. R. Štefánika - kultúrny program spojený so zápisom
Miroslava Šatana do Pamätnej knihy mesta Topoľčany. V kultúrnom
programe sa predstavia skupiny Horkýže Slíže, UKND, Natália Hatalová
a tanečné súbory TOSUMA a NOVUM.
16.45

Predstavenie Stanleyho pohára občanom mesta Topoľčany na Námestí
M. R. Štefánika.

Všetci ste srdečne vítaní!

Text: npor. Ing. Gabriela Škvareninová
Foto: rtn. Jozef Kuchárik a Ing.M.Drgoňa

Absolventi bakalárskeho štúdia

PROMÓCIE 2009
V piatok 3. júla 2009 sa v divadelnej sále
Spoločenského domu v Topoľčanoch konala
v poradí už dvanásta slávnostná promócia
absolventov Bakalárskeho štúdia Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
na pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch.
Promócie študentov sú slávnostným zavŕšením
štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave,
pedagogické pracovisko Topoľčany a patria
popri iných významných udalostiach, ktorými
v priebehu roka žije Ekonomická univerzita,
medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti.
Slávnostná promócia sa konala za účasti jeho
magniﬁcencie, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka,
PhD., ďalej dekana Obchodnej fakulty prof. Ing.
Jaroslava Kitu, PhD., prodekanky Obchodnej
fakulty Doc. Ing. Denisy Baráňovej-Čiderovej
PhD., zástupcu primátora Mesta Topoľčany
PaedDr. Jána Emilu a riaditeľa Vzdelávacej
nadácie Ľ. Štúra Ing. Jozefa Dalloša. Slávnostnej
promócie sa zúčastnili aj pozvaní predstavitelia okresu a Mesta Topoľčany ako aj členovia
Správnej rady Vzdelávacej nadácie Ľ. Štúra.

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje jednu z najvýznamnejších vzdelávacích
a vedeckovýskumných inštitúcií v Slovenskej
republike v oblasti ekonomických vied. Dôkazom toho je skutočnosť, že všetky jej študijné
odbory a študijné programy sú akreditované.
Ekonomická univerzita v Bratislave počas svojej
68-ročnej existencie vychovala viac ako 72 000
absolventov, medzi nimi veľa vynikajúcich
osobnosti, ktoré svojimi schopnosťami, talentom a silou charakteru ovplyvnili ducha doby.
Medzi tieto osobnosti patrí aj terajší rektor
Ekonomickej univerzity a topoľčiansky rodák
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
V akademickom roku 2008/2009 ukončilo
bakalárske štúdium ako prvý stupeň
vysokoškolského vzdelávania na Obchodnej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
na pedagogickom pracovisku Topoľčany,
v študijnom odbore Obchodné podnikanie,
v študijnom programe Zahranično-obchodné
podnikanie 21 absolventov. V mene všetkých
promovaných absolventov do rúk rektora univerzity zložila sľub absolventka Bc. Katarína

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V TOPVARE
V topoľčianskom pivovare v sobotu 4. júla čakala na všetkých
návštevníkov zo širokého okolia skvelá zábava, výborný a bohatý
program. Pivovar usporiadal v poradí už tretí ročník Dňa otvorených
dverí. Pre milovníkov hudby boli pripravené vystúpenia známych slovenských umelcov. Na svoje si prišli aj milovníci piva, ktorí mali počas
exkurzií jedinečnú možnosť nahliadnuť do tajov výroby tohoto zlatého
moku. Tento ročník Dňa Topvaru sa nesol i v znamení tradície a osláv
45. výročia uvarenia prvej várky piva v topoľčianskom pivovare. Pivovar
výnimočne na túto príležitosť pre širokú verejnosť navaril aj dva pivné
špeciály, ktoré sa bežne nikde ochutnať nedajú a to tankové a kvasinkové pivo Topvar. Na nádvorí pivovaru bolo veselo až do desiatej večer.
O tom, že ľudia majú pivovar a pivo Topvar radi svedčí aj fakt, že na oslavách sa zúčastnilo viac ako 4 000 návštevníkov a vypilo sa vyše 7 000 pív.
Text a foto: Ing. Ján Píry, obchodný sládek Pivovary Tovar a.s.
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Jurišová. Za všetkých promovaných absolventov poďakovala svojim učiteľom, ktorí
majú nemalú zásluhu na tom, že náročné
štúdium úspešne zvládli. Súčasne poďakovala
aj zástupcom Mesta Topoľčany, ktorí rozhodujúcou mierou ﬁnančne prispeli na prevádzku
Bakalárskeho štúdia na pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch a prítomným rodičom
a rodinným príslušníkom, ktorí slávnostnú
promóciu sledovali v úplne zaplnenom
hľadisku v náručiach s kyticami kvetov.
Tohoročnou promóciou sa zavŕšil už štrnásty
rok vysokoškolského bakalárskeho štúdia
v Topoľčanoch a pri tejto príležitosti sa chceme
poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili
o vznik a priebežné zabezpečovanie tejto
formy vysokoškolského vzdelávania mladých
ľudí v našom meste. Ďakujeme za podporu
Mestskému zastupiteľstvu Topoľčany, ako aj
súčasnému primátorovi mesta.
Text: Ing. Jozef DALLOŠ
riaditeľ Vzdelávacej nadácie Ľ. Štúra
Foto: Ladislav Gulika

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA - PREHODNOTENIE
V Radničných zvestiach č.1/2009 sme
na šiestej strane čitateľov informovali o programovom rozpočte mesta, ktorý bol zostavený podľa novej metodiky Ministerstva
ﬁnancií SR a oprávnených potrieb občanov
mesta a úhrnom obsahoval 15 programových kapitol. V súčasnosti sa v celej
našej spoločnosti a tiež aj v samospráve
najpodstatnejším problémom stala svetová
ﬁnančná a hospodárska kríza a jej priamy
dopad na ﬁnancovanie miest a obcí. Podľa
aktualizovanej prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2009 zverejnenej

Ministerstvom ﬁnancií SR sa predpoveď
výnosu na rok 2009 pre obce a mestá
znižuje o 16,4 %, čo pre naše mesto znamená mínus 1 317 tis.€ (cca 40 mil. Sk)
v príjmovej časti programového rozpočtu
mesta. V dôsledku tejto skutočnosti v septembri toho roku dôjde k výraznejšej
úprave rozpočtu ako tomu bolo v mesiaci
máj, kedy bol do rozpočtu zapracovaný
prebytok hospodárenia z minulého roka.
Najmä v oblasti výdavkov bude musieť
dôjsť k určitým obmedzeniam.
Zvyšovaním nezamestnanosti v rámci

celej SR sa znižuje objem prostriedkov,
ktoré mestá a obce získavajú zo štátneho
rozpočtu. Výnos dane z príjmu fyzických
osôb je rozhodujúcim príjmom rozpočtu
mesta a jeho výrazné zníženie si vyžiada
potrebné opatrenia. Mesto Topoľčany
obozretným ﬁnancovaním je však pripravené vyvinúť všetky kroky k tomu, aby sa
zvládli najpodstatnejšie aktivity smerujúce
k zabezpečeniu základných funkcií mesta,
ku ktorým sa v programovom rozpočte zaviazalo.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

CENA TEPLA V TOPOĽČANOCH
Firma TOMA, s.r.o. Topoľčany zabezpečuje v meste Topoľčany
výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Cenu za jednotku
tepla v kilowatthodinách (kWh) pre rok 2009 schvaľuje Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví na základe Výnosu č. 6/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien tepla. Od roku 2009, v rámci novej legislatívy, na ceny tepla platí trojročné regulačné obdobie. V rámci toho
pre všetky kotolne v meste platí jedna cena pre domácnosti a druhá
cena pre ostatných odberateľov (školy a iné organizácie). V minulosti bola na každú kotolňu v meste stanovená samostatná cena.
Pri tvorbe ceny v súčasnosti sa používa tzv. dvojzložková cena tepla,
ktorá je rozdelená na variabilné a ﬁxné náklady.

Cena tepla
↓
variabilná
zložka

←→

ﬁxná
zložka

F i x n á z l o ž k a ceny tepla je zastabilizovaná na tri roky. Jej
výpočet bol stanovený na základe skutočného odberu jednotlivých
subjektov za predchádzajúce roky 2005 – 2007. To znamená, že ﬁxná
zložka, ktorá predstavuje približne 30 % z celkovej ceny za teplo,
zahŕňa vo všeobecnosti náklady, ktoré sú nezávislé od množstva
vyrobeného tepla.
V a r i a b i l n á z l o ž k a tepla je závislá od množstva vyrobeného
tepla, predstavuje až 70 % všetkých nákladov na výrobu tepla, z čoho
podstatnú časť tvorí cena plynu, pričom podiel plynu vo variabilnej
zložke je 94,7 %, elektrickej energie 4,6 % a vody 0,7 %.
Z uvedenej štruktúry vyplýva, že hlavnou zložkou variabilnej ceny
je cena plynu a jej výška zásadným spôsobom ovplyvňuje cenu vyrobeného tepla. Pre úplnosť konštatujeme, že variabilná zložka tepla
závisí od skutočne odobratého tepla za uvedené obdobie a ﬁxná
zložka je stanovená na tri roky a jej výška je nemenná počas tohto
obdobia.
V roku 2008 bola cena plynu vysoká. Podľa posledných dostupných

informácií v roku 2009 predpokladáme jej pokles približne o 20 %.
Výrobcovia tepla majú stanovené veľmi jasné a jednoznačné pravidlá pre svoju činnosť a cenotvorbu, ktorá podlieha prísnej kontrole aj zo strany štátnych orgánov.
Firma TOMA, s.r.o. Topoľčany od roku 2001 za účelom zefektívnenia výroby a distribúcie tepla odberateľom realizuje výstavbu
domových výmenníkových staníc v intraviláne mesta Topoľčany.
Vybudovanie a sprevádzkovanie domových výmeníkových staníc,
ako aj kompletná výmena zastaraných rozvodov tepla sleduje jediný
cieľ a tým je, v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, zníženie
počtu predaných kWh tepla a tým efektívne kúrenie.
Na kompletné dokončenie celej siete novovybudovaných domových
výmeníkových staníc, ako aj výmeny rozvodov v meste zostáva ešte
rok 2009 a 2010.
Pre vytvorenie si komplexnejšej predstavy o výrobe tepla od roku
2001 až po súčasnosť uvádzame tabuľku predaných jednotiek tepla
od začiatku realizácie modernizácie tepelného hospodárstva.
Rok:

Počet kWh (CTZ):

Počet GJ (CTZ):

2001

80 768 730

290 535

2002

76 644 044

275 698

2003

73 283 580

263 610

2004

72 419 556

260 502

2005

71 095 720

255 740

2004

65 821 504

236 768

2007

60 847 806

218 877

2008

57 801 760

207 920

Z tabuľkového prehľadu je jasne vidieť pokles v predaji tepla za
osem rokov až o 28,4 %.
Ing. Iveta Kotrbová, TOMA s.r.o. Topoľčany

ZASADNUTIA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ MESTA TOPOĽČANY NA II. POLROK 2009
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:
6. júla 2009
o 15,30 hod. v miestnosti č. 262 MsÚ Topoľčany
31. augusta 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
28. septembra 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany

26. októbra 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
23. novembra 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
14. decembra 2009 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
pokračovanie na str. 4.
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pokračovanie zo str. 3

Termíny zasadnutí:
2. júla 2009
o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
27. augusta 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
24. septembra 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
29. októbra 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
26. novembra 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
17. decembra 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
Mestský výbor č. 3 (mestská časť IBV pri nemocnici)
poslanec: Ing. Jozef Kotleba - predseda
občania: Mgr. Slavomír Banáry, Ing. František Zaťko
Termíny zasadnutí:
22. júla 2009
o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
13. augusta 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
8. septembra 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
6. októbra 2009
o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
11. novembra 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
16. decembra 2009 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:
13. júla 2009
o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
10. augusta 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
14. septembra 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
12. októbra 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
9. novembra 2009 o 18,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
14. decembra 2009 o 16,00 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:
2. júla 2009
o 17,00 hod. v miestnosti č.252 MsÚ Topoľčany
13. augusta 2009 o 17,00 hod. v miestnosti č.252 MsÚ Topoľčany

10. septembra 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
1. októbra 2009
o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
12. novembra 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
3. decembra 2009 o 17,00 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:
6. júla 2009
o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
3. augusta 2009
o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
7. septembra 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
5. októbra 2009
o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
2. novembra 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
7. decembra 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
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:
18. júla 2009
o 19,00 hod. v budove KD M. Bedzany
22. augusta 2009 o 19,00 hod. v budove bývalého MNV V.Bedzany
19. septembra 2009 o 18,00 hod. v budove KD M. Bedzany
17. októbra 2009 o 18,00 hod. v budove bývalého MNV V. Bedzany
14. novembra 2009 o 17,00 hod. v budove KD M. Bedzany
12. decembra 2009 o 17,00 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, 29. júna 2009

PaedDr. Ján E m i l a
zástupca primátora

MÁME NOVÉHO SPRÁVCU CINTORÍNOV
Cintoríny mesta Topoľčany a mestkých častí Veľké a Malé Bedzany majú od
1. júna 2009 nového správcu, ktorý bol vybraný v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a Smernice mesta o verejnom
obstarávaní. Stal sa ním pán Miroslav Dvonč majiteľ ﬁrmy LOTOS Partizánske,
ktorý má s prevádzkovaním pohrebísk veľmi dobré skúsenosti. S novým správcom prichádzajú i nové zmeny, ktoré by v konečnom dôsledku mali skvalitniť
služby poskytované na cintorínoch, obmedziť vstup automobilov do areálov
cintorínov a v neposlednom rade by mali prispieť k zvýšeniu estetickej úrovne
pietneho miesta. Za účelom zabezpečenia dobrej kvality prác vykonávaných na
cintoríne (jedná sa predovšetkým o výkopové práce, stavebné úpravy hrobových
miest, kamenárske práce...) bude potrebné, aby ten, kto práce vykonáva, mal od
správcu povolenie na ich vykonanie. Novinkou je vyberanie kaucie vo výške 30 €,
ktorú Miroslav Dvonč vysvetľuje takto: „Pokiaľ ľudia dajú pohrebné miesto a jeho
okolie po skončení prác do náležitého poriadku, kaucia im bude v plnej výške
vrátená. Pokiaľ nie, z kaucie sa odpočíta suma, ktorú vyplatia zamestnancom
ﬁrmy LOTOS, ktorí dajú miesto za nich do poriadku“.
Nový správca tiež zavádza poplatky za komerčný vstup vozidiel do areálov
cintorínov. Cieľom je obmedziť počet vstupov na nevyhnutné minimum. „Za
mesiac svojho pôsobenia som bol svedkom troch zbytočných vjazdov kamenárskych remeselníkov do areálu cintorína. Zavedením tohto poplatku si lepšie premyslia, či vojdú do areálu cintorína s jedným kufríkom peši alebo s vozidlom,“
ozrejmuje Miroslav Dvonč. Poslanci schválili sumu 6,64 € za jednorazový vjazd
vozidiel do cintorínov.
Ďalšou zmenou je zvýšenie cien za prenájom obradnej miestnosti Domu
smútku na novom cintoríne v Topoľčanoch, kde z pôvodných 71,1 € (2142,- Sk)
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sa upravuje na 84,49 € (2545,35 Sk). Výnos z vyšších poplatkov plánuje správca
použiť na údržbu cintorínov a to predovšetkým na zabezpečenie častejšieho
kosenia a vyčistenie zarastených chodníkov.
Správca má zriadenú kanceláriu v Dome smútku na novom cintoríne
v Topoľčanoch. Úradné hodiny sú stanovené na utorok a štvrtok v čase od
9.00 do 13.00 hodiny. V tomto čase si môžu občania uhradiť poplatky za prenájom hrobového miesta. Výška poplatkov je stanovená v novo schválenom VZN č.
5/2009 o pohrebníctve a sú nasledovné:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druh hrobového
miesta:
detský hrob
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
urna
hrobka

Prenájom hrobového Za obnovu užívacieho práva
miesta na prvých 15 na hrobové miesto na ďalších
rokov:
10 r.:
10 €
13 €
15 €
20 €
30 €
40 €
40 €
53 €
5€
7€
31 €/m2
5 €/m2

Aktuálne oznamy týkajúce sa prevádzky cintorínov sú zverejnené na
vývesných tabuliach na všetkých cintorínoch spravovaných novým správcom.
Zároveň tam občania nájdu Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku
mesta Topoľčany a mestských častí, ktorý okrem iného upravuje povinnosti
správcu, nájomcov hrobových miest i návštevníkov cintorínov. Tento prevádzkový poriadok je prístupný aj na internetovej stránke mesta: www.topolcany.sk.
Kontakt na správcu cintorínov: Miroslav Dvonč – LOTOS, Mostová č. 41, 958
04 Partizánske, IČO: 33570060, tel.: 0905 / 354 657.
Ing. A.Melicherová, vedúca OSMS MsÚ

Komplexná úprava rozcvičovne

REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY
Odkrytá strecha plavárne

REKONŠTRUKCIA STRECHY PLAVÁRNE
Budova topoľčianskej plavárne je v prevádzke od roku 1967.
Nutná rekonštrukcia strechy plavárne bola po prvý krát realizovaná v roku 1989. Následne v januári 2007 vplyvom vlhkého
prostredia v interiéri plavárne a nedodržaním projektovanej
technológie zastrešenia došlo k pretrhnutiu jedného nosného
lana strechy plavárne. Stav strešného plášťa a nosných prvkov sa
postupom času zhoršil až do súčasnej havarijnej podoby. Preto
bol vypracovaný aktuálny statický posudok strešnej konštrukcie
plavárne. Následne v marci 2008 bola vypracovaná i projektová
dokumentácia skutkového stavu plavárne a v júli 2008 projektová
dokumentácia kompletnej rekonštrukcie strechy plavárne. Mesto
Topoľčany, odbor správy majetku a služieb zabezpečil vydanie
stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť v novembri 2008. V zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol začiatkom roka
2009 vybraný dodávateľ stavebných prác, ktorým je ﬁrma RenInvest, s.r.o., Ul. Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky a následne
medzi dodávateľom a Mestom Topoľčany bola podpísaná zmluva
o dielo. Náklady na stavebné práce pri rekonštrukcii strechy predstavujú celkovú sumu 548 811,50 € vrátane DPH (16 533 495,- Sk).
Rekonštrukcia je na základe uznesenia Vlády SR z časti ﬁnancovaná
z dotácie Ministerstva ﬁnancií SR, ktorá je vo výške 298 745,27 €
(9 000 000,- Sk), zvyšok je hradený z rozpočtu mesta Topoľčany.
Od 1. júna 2009 sa začali práce na, v poradí už druhej,
rekonštrukcii strechy počas štyridsať dva ročnej existencie budovy
plavárne. Nová strecha bude pozostávať z nového strešného systému s nosnými oceľovými strešnými väzníkmi a novým strešným
plášťom celkom odlišného tvaru na aký sme boli doposiaľ zvyknutí.
Rekonštrukčné práce majú byť podľa zmluvy ukončené 31.augusta
2009.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
Foto: Ing. R. Kúdela, referent OSMS MsÚ

Pohľad na starý nevyhovujúci strešný systém

K rekonštrukcii hádzanárskej športovej haly Mesto Topoľčany
pristúpilo z dôvodu konania medzinárodného turnaja TOP 10
juniorov a kadetov v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční v januári
2010. Ministerstvo ﬁnancií SR na tento účel Mestu Topoľčany
poskytlo dotáciu na rekonštrukciu športovej haly na Ul. Bernolákovej vo výške 165 969,59 € (5 000 000,- Sk).
So stavebnými prácami sa začalo až dňa 15. júna 2009 pretože
do tohto termínu prebiehala pravidelná hádzanárska súťaž, naplánované zápasy a tréningy a tiež dohodnuté pravidelné turnaje
všetkých hádzanárskych družstiev. Stavebné práce sú rozdelené
do niekoľkých etáp a celková rekonštrukcia má byť ukončená do
konca roka 2009. V rámci stavebných prác budú zrekonštruované
šatne a sprchy športovcov, chodby a sociálne zariadenia. Kompletne bude vynovená rozcvičovňa pre športovcov a v hale obnovené tribúny pre divákov. V rámci rekonštrukcie bude vymenená
časť okien a vchodové dvere a vymenené osvetľovacie telesá v hale.
Celkové náklady na stavebné práce predstavujú sumu 233.729,33 €
s DPH (7 041 330,- Sk).
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
Foto: Ing. R. Kúdela, referent OSMS MsÚ

Rekonštrukcia šatní

Nový strešný systém
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K I N O SPOLOČENSKÝ DOM

AUGUST 2009
č. t. 5325250

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Pivovary TOPVAR, a.s. hlavný partner podujatí MsKS

7.,8.,9. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 hod.

19.,20. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 hod.

Americký širokouhlý thriller.
titulky. 116 min.

Americké širokouhlé
titulky. 126 min.

Slovenské

TERMINÁTOR SALVATION
Vstupné: 2,50 € / 75,32 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

12.,13. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 hod.
Americká dráma. České titulky. 128 min.

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

14.,15. VIII. – piatok, sobota o 19,00 hod.
Slovensko – česká dráma. Slovenská verzia.
80 min.

N E B O, P E K L O ... Z E M
Vstupné: 2,20 € / 66, 28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

sci-ﬁ.

Slovenské

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

21.,22.,23. VIII. – piatok, sobota,
nedeľa o 19,00 hod.
Americká romantická komédia. Slovenský
dabing. 104 min.

HANNAH MONTANA – FILM
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

26.,27. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 hod.
Americká širokouhlá komédia. Slovenské
titulky.

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

28.,29.,30. VIII. – piatok, sobota
nedeľa o 19,00 hod.
Slovensko – maďarsko – česká dráma.Slovensko – česká verzia. 90 min.

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

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
S E P T E M B E R 2009 :
NOC V MÚZEU 2, DOBA ĽADOVÁ 3,
VŠETKY MOJE EX, X – MEN ORIGINS:
WOLVERINE,
PROPOSAL,
TRANSFORMENS: POMSTA PORAZENÝCH,
HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC,
PRE MOJU SESTRU, PRÍPAD NEVERNEJ
KLÁRY, NA ODSTREL
Pokladnica kina je otvorená v stredu až nedeľu od 17,00
do 19,00 hodiny alebo 1 hodinu pred predstavením.

Mesto Topoľčany, Mestské kultúrne stredisko a Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Vás pozývajú na

XV. ročník TOPOĽČIANSKYCH HODOV, ktoré sa uskutočnia
14. – 16. augusta 2009
PROGRAM:
14.8.2009 - piatok
16.00
Dožinkové slávnosti - Nám. M. R. Štefánika
program klubov dôchodcov z Topoľčian
16.00 - 23.00 koncert hudobnej skupiny EXPRES pred Domom kultúry
13.00 - 17.00 výstava mladých výtvarníkov „MISH MASH” v galérii mesta
Topoľčany
17.30
LACO DECZI a CELULA NEW YORK - jazzový koncert na nádvorí
radnice
19.30
Koncert hudobnej skupiny TRYAMERA a MINK - Nám. M. R.
Štefánika
15.8.2009 - sobota
9.00
Deň ľudových remesiel - Nám. M. R. Štefánika
koncert speváckej skupiny Hrušovany
10.30
Hodová sv. omša
15.00
Hodujte s Topvarom - súťažno-zábavný program
Nám. M. R. Štefánika
16.00 - 23.00 koncert hudobnej skupiny DOMINO pred Domom kultúry

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
SEPTEMBER  OKTÓBER 2009
21.9.2009 – Divadlo Nová scéna Bratislava
uvedie bláznivú komédiu EŠTE JEDEN DO PARTIE
OKTÓBER 2009  KONCERT HONZU NEDVĚDA
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19.30

koncert hudobnej skupiny LAVAGANCE a SWAT Nám. M. R.
Štefánika
16.8.2009 - nedeľa
10.30
Hodová sv. omša
15.00 - 16.00 koncert dychovej hudby MAGURANKA - Nám. M. R.
Štefánika
16.00
Veľký hodový kultúrny program - Nám. M. R. Štefánika
pripomienka 160. výročia Slovenského povstania 1849
- inscenovanie histórie
príhovor primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža
komorná spevácka skupina ANIMA UNA
Evergreeny - spevácko-zábavný program Miroslava Procházku
Tanečné skupiny NOVUM a TOSUMA
Folklórny súbor ŽOCHÁRIK ZUŠ Topoľčany
Folklórny súbor TRNAFČAN
18.30
Medovníkový domček, rozprávka pre deti - divadelná sála
v spoločenskom dome
16.00 - 23.00 koncert hudobnej skupiny TOP KVINTET pred Domom kultúry
19.30
koncert hudobnej skupiny THE BEATLES REVIVAL
a topoľčianskej kapely Fishing strip - Nám. M.R. Štefánika

TOPOĽČIANSKE HUDOBNÉ LETO 2009
26.8. - streda:
Nám. M. R. Štefánika o 16.00 h
hudobná skupina SWAT
23.8. - nedeľa:
letné kúpalisko o 15.00 h
hudobná skupina SWAT

STRETNUTIE
OSAMELÝCH
5. 9. 2009 o 19,00 hod.
v Dome kultúry Topoľčany,
hrá hudobná skupina

M-TRIO

Dňa 19. 9. 2009 o 14,00 hod. na Nám M.R.Štefánika
bude slávnostne odštartovaný tradičný

20. Topoľčiansky polmaratón
Deti, mládež a širokú občiansku verejnosť, ktorá sa chce zabaviť počas povzbudzovania bežcov 20. jubilejného Topoľčianskeho polmaratónu, pozývame
dňa 19. 9. 2009 na Námestie M. R. Štefánika, kde sa v čase od 9, 00 - 13, 00 hod.
uskutoční Festival hier a zábavy.
Organizácie pôsobiace v Nitrianskom kraji združené v Rade mládeže Nitrianskeho kraja (Fénix, eRko, ICM, Kamarát, YMCA, Slovenský skauting a ďalšie)
v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta Topoľčany si pre vás pripravili súťaže, hry, voľnočasové aktivity a iné atrakcie.
Mesto Topoľčany • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Mestské kultúrne stredisko • Tríbečské múzeum
Tríbečská knižnica • Slovenský červený kríž
základné a stredné školy v Topoľčanoch
Vás pozývajú na

II. Topoľčiansky deň zdravia,
ktorý sa uskutoční 23. 9. 2009 od 9,00 do 18,00 hodiny
v Dome kultúry a na Nám. M.R.Štefánika v Topoľčanoch
PROGRAM:
• Vyšetrenia na prevenciu a podporu zdravia občanov
a návštevníkov mesta, poradenstvo v oblasti zdravej výživy,
rizikové faktory civilizačných ochorení, prezentácia ﬁriem
– produkty zdravej výživy, výživové doplnky, zdravotné
poisťovne, mimovládne organizácie, prednášky.

VÝSTAVY V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY
• V dňoch 7. 8. 2009 – 8. 9. 2009 sa v Galérii mesta Topoľčany
uskutoční výstava mladých výtvarníkov pod názvom „MISH MASH“.
Medzi vystavovateľmi budú aj diela nádejných mladých tvorcov Jana
Godálová (SR), Martin Derner (SR), Marek Kianička (SR), Zuzana
Godálová(SR), Matej Lacko (SR), Kamil Irbis Inocent (SR), Luiza Holub (Poľsko), Pippa Lennox (Veľká Británia), Jonny Fox (Veľká Británia), Greg Thomas (Veľká Británia), James Prescott (Veľká Británia).
• 10.9. – 20. 10. 2009 výstava intermediálneho projektu Ludivine Allegue – „WORDLESS“ (projekt nonverbálnej korešpondencie medzi
francúzskou výtvarníčkou Ludivine Allegue a slovenským experimentálnym skladateľom Júliusom Fujakom v podobe vzájomnej výmeny
abstraktných obrazov a hudobných, komprovizovaných listov či
pohľadníc)

Galéria mesta Topoľčany
Otváracie hodiny Galérie mesta Topoľčany sú od 1. júna 2009 pre
verejnosť upravené nasledovne:
Deň:
Dopoludnia:
Obed:
Popoludní:
Pondelok
12.30-16.00
Utorok
9,00-12,00
12,00-12,30
12,30-17,00
Streda
9,00-12,00
12,00-12,30
12,30-17,00
Štvrtok
9,00-12,00
12,00-12,30
12,30-17,00
Piatok
9,00-12,00
12,00-12,30
12,30-17,00
Sobota
9,00-13,00
-

Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, Slovenský červený
kríž územný spolok v Topoľčanoch počas Topoľčianskeho dňa zdravia organizujú:

• Ukážka mobilnej zdravotníckej techniky, ukážka vojenskej
zdravotníckej techniky, ukážka hasičskej a záchrannej služby,
ukážka činnosti SČK, náučný zdravotný chodník a i.
• V rámci podujatia so svojim programom vystúpia krúžky
a súbory záujmovo umeleckej činnosti MsKS Topoľčany
a krúžky ZŠ a ZUŠ.

Topoľčiansku kvapku krvi
pod záštitou primátora mesta, ktorá sa uskutoční dňa
23. septembra 2009 v čase od 8,00 – 13,00 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.

MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TOPOĽČANOCH - DOTAZNÍK
Vážení občania,
opätovne si Vám dovoľujeme predložiť tento krátky dotazník. Veríme, že jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času.
Vaše názory nám poslúžia ako podklady pre analýzu súčasného
stavu mestskej dopravy v Topoľčanoch a jej možné ďalšie
zlepšovanie. Ďakujeme.
(Vaše odpovede prosíme zakrúžkovať, resp. stručne dopísať.)

Nový autobus dovezený z Holandska

Vyplnený dotazník prosíme doručiť do podateľne MsÚ
Topoľčany, prípadne zaslať na adresu: Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Ing. Eva Jančeková, Nám.M.R.Štefánika 1/1 955 01
Topoľčany najneskôr do 30. augusta 2009.
Dotazník sa nachádza na druhej strane tohto listu!

Interiér nového autobusu
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39.ROČNÍK TOPOĽČIANSKYCH
STOMATOLOGICKÝCH DNÍ

Dr. Sháněl (prvý zprava) v spoločnosti Dr. Kotlebu a prof. Jenču.

Veľké a spoločensky významné bolo tradičné odborno-vzdelávacie podujatie, ktoré sa v dňoch 12.-13.júna 2009 odohralo
na pôde mesta Topoľčany. Počas týchto dní sa v Topoľčanoch
uskutočnil v poradí už 39.ročník Topoľčianskych stomatologických
dní, ktorý sa svojou tradíciou, odborným obsahom a významom
zaraďuje medzi najprestížnejšie lekárske podujatia organizované
na Slovensku. Podujatie zamerané na vzdelávanie zubných lekárov
a ich zdravotných sestier založil primár MUDr. Marcel Hlaváč.
Po jeho úmrtí v roku 1995 jeho myšlienku ďalej aktívne rozvíjajú
MUDr. Július Ladický a MUDr. Anton Zadňančin. Organizátori
zostali verní tradícii, ktorú založil primár Hlaváč a pri realizovaní
ďalších podujatí pre stomatológov nezmenili nič z jeho pôvodného
zámeru: vzdelávať a šíriť najnovšie výdobytky stomatologickej vedy
medzi lekármi a ich zdravotnými sestrami. V predvečer podujatia
dňa 11.6.2009 sa konalo stretnutie prednášateľov, predstaviteľov
vystavujúcich ﬁriem s organizátormi a hosťami podujatia. Dnes,
v uponáhľanom čase, význam organizovania takýchto predstretnutí ešte vzrástol, lebo sú považované za akýsi nástup na akciu, kde
si jednotliví aktéri prediskutujú konečné zabezpečenie priebehu
stomatologických dní. Týmto stretnutím sa prednášajúci odpútajú
od stresu z cestovania a je to pre nich i príjemné naladenie sa na
tému svojej prednášky. Pre organizátorov podujatia je to zasa veľmi
dobrá príležitosť na zoznámenie sa s prednášateľmi pochádzajúcimi z celej Európy a posledná príležitosť na zistenie technických
požiadaviek zabezpečujúcich bezkonﬂiktný prednes ich prednášok
tak, aby ráno nasledujúceho dňa všetko začalo ľahko a plynule.
Ceníme si záujem, ktorý prejavili predstavitelia mesta Topoľčany

Otázka
Ako ste spokojný s frekvenciou MAD?
1.
(počet spojov, doba čakania)
Ako ste spokojný s pokrytím MAD?
2.
(rozmiestnenie zastávok, trasy liniek)
Ako ste spokojný s cestovným poriadkom MAD?
3.
(časové polohy spojov)
4. Ako často cestujete v MAD?
5. Cestovali by ste častejšie, ak by sa MAD zlepšila?
Ste používateľom čipovej karty spoločnosti
Veolia Transport Nitra, a.s.?
Uveďťe prosím Vami najčastejšie používané smery v MAD.
5.
(odkiaľ kam cestujete)
Uveďte prosím ulicu (v Topoľčanoch) alebo obec,
6.
v ktorej bývate.
6.

prosím Vaše konktétne návrhy na možné zlepšenie MAD.
7. Uveďte
(v prípade nedostatku miesta Vaše ďalšie odpovede zaznamenajte na ďalší papier)
8

a chceme sa poďakovať viceprimátorovi mesta za srdečné
privítanie prednášajúcich z Nemecka, Lichtenštajnska, Holandska, Poľska, z Čiech a našich slovenských prednášateľov. Aj ich
pričinením sa organizátorom podaril zostaviť a zabezpečiť pestrý
program prednášok, pomocou ktorých odborníci odovzdali vedomosti 365 lekárom a 268 zdravotným sestrám. Priebeh celej akcie
spestrila a obohatila výstava až trinástich ﬁriem, ktoré prezentovali
zdravotnícku techniku slúžiacu lekárom a sestrám na uľahčenie
stomatologických úkonov pre pacientov. Mali sme česť na našom
podujatí privítať i hlavného odborníka pre maxilifaciálnu chirurgiu
pána Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenču, CSc.
Samotná prednášková aktivita začala nasledujúci deň príhovorom MUDr. Zadňančina a milým stretnutím s MUDr. Jaromírom
Shánělom, ktorý sa toho roku dožil životného jubilea 80 rokov.
MUDr. Ladický mu odovzdal pamätný list Regionálnej komory zubných lekárov regiónu Nitra, s prianím ďalších v zdraví prežitých dní.
Potom už nasledovali prednášky v sekcii lekári a v sekcii zdravotné
sestry, ktoré trvali až do večerných hodín.
Večer, tak ako to zaviedol primár MUDr. Hlaváč, sa naplnil aj
spoločenským programom podujatia, kedy na spoločenskom večeri
spojenom s kultúrnym programom, sa prítomní významní európski prednášatelia mohli kultúrne a spoločensky vyžiť pri vystúpeniach spevákov Edity Moravskej (slovenskej Edit Piaf) a speváka
slovenských muzikálov Ivana Ožváta. Nasledujúci deň, 13.6.2009
pokračovali prednášky do 13.00 hodiny, kedy sa 39. Topoľčianske
stomatologické dni skončili.
Význam vzdelávania je veľký, u lekárov zvlášť, pretože vývoj lekárskej
vedy sústavne napreduje a je veľmi dôležité nové liečebné postupy
zverejňovať aj týmto spôsobom. Zubné lekárstvo v súčasnosti
prežíva veľmi ťažké obdobie. Prechod na legislatívu Európskej
únie lekárov núti do veľkých ﬁnančných investícií, pričom celý
proces komplikuje i ekonomicko-hospodárska kríza vo všetkých
jej podobách. Zubní lekári však nepoľavujú vo svojom úsilí urobiť
maximum pre dobro pacientov.
Text: MUDr. Anton Zadňančin, predseda oblastnej komory zubných lekárov
Foto: Mgr. Marta Holečková, šéfredaktorka časopisu Zubný lekár
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Pobočka Súkromnej jazykovej školy
HUMBOLDT IDŠ Bratislava
pri Mestskom kultúrnom stredisku v Topoľčanoch otvára

jazykové kurzy (akreditované MŠ SR)

dňa 7. septembra 2009 o 16.30 h
v Spoločenskom dome, II. posch.,
učebňa č. II.
Mladí protagonisti Projektu OBČAN v sprievode svojich pedagógov na návšteve v
budove NR SR.

MLADÍ OBČANIA RIEŠIA PROBLÉMY
Projekt Občan je jedným zo vzdelávacích programov Nadácie Milana
Šimečku, ktorého cieľom je vychovávať žiakov k aktívnemu občianstvu,
uvedomeniu si vlastnej úlohy a zodpovednosti v procese tvorby
a ovplyvňovania verejnej politiky, najmä na lokálnej úrovni. Projekt
Občan vznikol v Californii v Center for civic education a postupne
sa rozšíril do celého sveta. Na Slovensku sa realizuje od roku 1999.
Pričom žiaci aktívne zapojení do takéhoto typu projektu nadobúdajú schopnosť vstupovať do jednaní s predstaviteľmi verejnej správy,
štátnych orgánov a svojím prístupom dokážu ovplyvňovať lokálnu
politiku alebo iné rozhodovania vo svojom okolí. Učitelia využívajú
v práci so žiakmi metódy projektového vyučovania, kooperatívneho
učenia a skupinového vyučovania. Pritom témy jednotlivých projektov sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov vlastnej školy.
V Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch sme si s piatakmi
spomedzi množstva námetov vybrali pálčivý problém parkovania
na asfaltovej ploche pred budovou našej školy. Zvykli si tu parkovať
vodiči, ktorí boli často vo svojom správaní veľmi hluční a vulgárni.
Rušilo to priebeh vyučovania hlavne v letnom období, keď bývali
kvôli vetraniu otvorené okná na našich učebniach. Požiadali sme preto
predstaviteľov mesta o osadenie dopravnej značky, ktorá by zakazovala
parkovanie áut pred školou. V tejto požiadavke nás podporili aj rodičia
a dopravná značka bola po niekoľkonásobnej urgencii osadená. Domnievali sme sa, že týmto je problém vyriešený. Opak bol však pravdou.
Osadená dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel znova rozkrútila kolotoč problémov pretože táto značka zakazuje vjazd aj autám rodičov, ktorí privážajú a odvážajú deti do a zo školy a taktiež aj
dodávateľom a majiteľovi školského bufetu, ktorému denne privážajú
tovar a mestská polícia rieši priestupky takýchto vodičov vysokými
pokutami. Preto sme sa v rámci projektu rozhodli riešiť požiadaním
o dodatkovú tabuľu Okrem dopravnej obsluhy.
Pustili sme sa teda do samotnej realizácie projektu a priebeh riešenia
problému sme zachytili vo výstavnej časti projektu v tzv. portfóliu,
ktoré stručne načrtáva žiakmi vybraný problém, jeho popis a hlavne
vlastné riešenie. S takto vypracovaným projektom sme sa prihlásili
a aktívne zapojili do regionálneho kola a ako jeho víťazi sme projekt
16. júna 2009 predviedli na celoslovenskej prezentácii v NR SR v Bratislave, kde sme získali lichotivé 3. miesto. O priebeh celej akcie sa okrem
poslancov NR SR živo zaujímala aj europoslankyňa Monika Flašíková–
Beňová. Nečakane vysoké ocenenie nás utvrdilo v predsavzatí trvale
uplatňovať tento projekt v našej škole.
Po ukončení súťaže žiaci so sprievodcom absolvovali aj veľmi zaujímavú prehliadku budovy parlamentu a na chvíľu sa ocitli priamo na
zasadnutí poslancov NR SR. Naši malí občania týmto získali mnoho
pozitívnych dojmov, skúsenosti a zručností, ktoré ich nepochybne
budú motivovať k ďalšej spoločnej práci na budúcich projektoch.
Text: Mgr. Erika Muchová, zást.riad. školy
Foto: Mgr. Mária Bezáková, riad. školy

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
základy anglickej ﬁlológie a základy nemeckej ﬁlológie, učebný
plán: 390 hodín
celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 4 semestre (2 roky), týždenný
počet hodín: 10 v dvoch/troch dňoch, požadované vzdelanie: certiﬁkát B2, maturita z AJ - NJ
záverečná skúška: štátna jazyková skúška všeobecná C1, začiatok
kurzu: september 2009, študijný materiál: skriptá Humboldt
Wien a učebnice dostupné na trhu
•
•
•
•
•
•

•
•

SEMESTRÁLNE KURZY: angličtina, nemčina, taliančina,
ruština...
PRÍPRAVA NA ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU NA MATURITU:: nemčina, angličtina
KONVERZÁCIA: nemčina, angličtina, francúzština, taliančina...
VEČERNÉ INTENZÍVNE KURZY – nemčina a angličtina
DOPOLUDŇAJŠIE KURZY - angličtina
INTENZÍVNE VÍKENDOVÉ KURZY– nemčina, angličtina je
určený pre všetkých, ktorí sú cez pracovný týždeň zaneprázdnení
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.: 038/5325250, 0903 202 194
www.humboldt.sk
e-mail: mskskva@naex.sk
www.kulturato.sk

INZERUJTE V RADNIČNÝCH ZVESTIACH
cenník inzercie na rok 2009
Cena za čiernobielu Cena za farebnú
verziu(bez DPH): verziu(bez DPH):
A4 (26x19 cm)
663 € (20 000.-Sk) 995 € (30 000.-Sk)
½ A4 (13x19 cm) 331 € (10 000.-Sk) 497 € (15 000.-Sk)
¼ A4 (13x9,5 cm)
182 € (5 500.-Sk)
265 € (8 000.-Sk)
1/8 A4(6,5x9,5 cm)
82 € (2 500.-Sk)
132 € (4 000.-Sk)
Formát:

Objednávky inzercie zasielajte na adresu:
PRIMA-PRINT, a.s., Odbojárov 294/10 955 88 Tovarníky.
Číslo účtu: 382747-192/0200, IČO: 31442781, DIČ: 2020419896,
IČ DPH: SK2020419896, tel.: 038/5320 897, fax: 038/5228 636,
e-mail: odbyt@primaprint.sk,
alebo ohlasujte na tel. čísle Mediálnej rady MsZ Topoľčany:
038/5340101 (PaedDr. Ján Emila, resp. Mgr. Janetta Kadliečková).
9

OCEŇOVANIE ŽIAKOV
Na sklonku školského roka, dňa 23.júna 2009, si z rúk primátora mesta Ing.
Petra Baláža prebrali Ďakovný list Mesta Topoľčany najlepší z najlepších žiakov
topoľčianskych škôl. K blahoželaniu sa pripojil viceprimátor PaedDr. Ján Emila
a predseda Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu RNDr. Pavel Valach. Členovia
jeho komisie vyberali spomedzi nominovaných žiakov a kolektívov z každej školy
tých, ktorí získali mimoriadny úspech v krajskej, celoslovenskej súťaži zaradenej
v pedagogicko-organizačných pokynoch vydaných MŠ SR. Osobitnú kategóriu
tvorili žiaci, ktorí boli úspešní v medzinárodných a celosvetových súťažiach.
V školskom roku 2008/2009 reprezentanti mesta Topoľčany dosiahli vynikajúce
výsledky v humanitnej, prírodovednej i športovej oblasti. Úspech jedinca sa hodnotil hlavne podľa toho, čoho všetkého sa pre jeho dosiahnutie musí vzdať. Svet
totiž hľadá a cení si takých mladých ľudí, ktorí vedia niečo konkrétne urobiť, nie
ľudí ktorí vedia zanietene vysvetľovať, prečo niečo neurobiť. A tak komisia toho
roku ocenila dvadsať jeden žiakov a šesť kolektívov zo siedmich mestských základných škôl a ZUŠ L.Mokrého. Popri oceňovaní práce vynikajúcich žiakov neslobodno
zabúdať i na prácu pedagógov, ktorí usmerňovali a ukázali svojim žiakom cestu
k triumfu. Poďakovanie za ich obetavú prácu sa nieslo počas celého aktu ocenenia
vynikajúcich výkonov žiakov v školskom roku 2008/2009.
*Základná škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
Kolektív starších žiakov - 2. miesto v krajskom kole v hádzanej
*Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Andrej Cabaj -1. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky, 1. miesto v okresnom kole v skoku do diaľky, 2. miesto na Majstrovstvách kraja v plávaní 50 m,
1. miesto na majstrovstvách kraja v plávaní 100 m, 1. miesto na majstrovstvách
okresu vo viacboji všestrannosti, 2. miesto na majstrovstvách Slovenska vo viacboji
všestrannosti.
Mária Šmotláková - 1. miesto v okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku,
2. miesto v krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku a zúčastnila sa celoslovenského kola olympiády v slovenskom jazyku.
*Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Terézia Šuppová – 1. miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto
v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto v prednese prózy TOP talent 2009,
2. miesto v celoslovenskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy Slovom
o Tvojej láske.
Tereza Pavlíková – 1. miesto v celoslovenskej súťaži v prednese kresťanskej poézie
a prózy Slovom o Tvojej láske, 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín,
1. miesto v krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy: ... a Slovo bolo
u Boha, 2. miesto v okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik.
Pavol Šipoš – 1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády, 1. miesto v okresom
kole dejepisnej olympiády.
*Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany
Andrea Gatciová - 2. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku,
1. miesto v krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy: ... a Slovo bolo
u Boha, 3. miesto v celoslovenskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy:
... a Slovo bolo u Boha, pozoruhodný výkon v celoslovenskej súťaži v prednese
kresťanskej poézie a prózy Slovom o Tvojej láske.

Kristína Lauková - 3. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Slovom o Tvojej láske a 1. miesto v celoslovenskej biblickej olympiáde vo výtvarnej súťaži Biblia
očami detí.
*Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Vladimír Andel - 3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku.
Augusta Tobiašová - 1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
a 2. miesto v celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku.
Barbara Vašková - 2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády.
Viktória Kubranová - 1. miesto v okresnom kole výtvarnej súťaže Na bicykli
bezpečne, 1. miesto v krajskom kole výtvarnej súťaže Na bicykli bezpečne a postup
do celoštátneho kola.
Michal Fejes - 2. miesto v krajskom kole hode loptičkou žiakov.
Družstvo hádzanárok - 4. miesto v krajskom kole hádzanej.
*Základná škola, Tovarnícka 1641/57, Topoľčany
Tomáš Uharek - 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v zápasení a 3. miesto na
medzinárodnom turnaji v zápasení.
Kolektív hokejistov starších žiakov -1. miesto na medzinárodnom hokejovom turnaji
starších žiakov .
Kolektív hokejbalistov - 1. miesto na majstrovstvách okresu v hokejbale a 1. miesto
na majstrovstvách kraja v hokejbale. Toto družstvo postúpilo aj na majstrovstvá
Slovenska.
*Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Peter Pavol Arthur Petráš - 1. miesto v okresnom kole pytagoriády a zúčastnil sa
celoslovenského kola.
Juraj Ronec - 2. miesto v krajskom kole literárnej súťaže Zlata Dvončová a získal
čestné uznanie v celoslovenskom kole literárnej súťaže.
Dorota Košťálová - 1. miesto v okresnom kole Šaliansky Maťko, 1. miesto v krajskom kole Šaliansky Maťko a 1. miesto v celoslovenskom kole Šaliansky Maťko.
Adam Kakula - 1. miesto v okresnom kole bedmintonu, 4. miesto v krajskom kole
bedmintonu a 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v squashi.
Družstvo žiakov v konštrukcii Robocup Junior - 2. miesto v celoslovenskom kole
v kategórii konštrukcia a 2. miesto v celoslovenskom kole v kategórii futbal .
Kolektív žiakov 4. a 5. ročníka v dopravnej súťaži - 1. miesto v okresnom kole dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne a 2. miesto v krajskom kole dopravnej súťaže
Na bicykli bezpečne.
*Základná umelecká škola L. Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
Barbora Šišmičová -1. miesto v celoslovenskej súťaži v hre na dychových nástrojoch
Čarovná ﬂauta a strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži v komornej hre Musica
camerata.
Lucia Šutková - strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži v komornej hre Musica
camerata.
Natália Paulovičová - 2. miesto v celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Mladí klaviristi a zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Schneiderova Trnava.
Juraj Mikuláš - zlaté pásmo na celoštátnej prehliadke ZUŠ v sólovej hre na keyboarde.
Janka Budzelová - strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Schneiderova Trnava.
Dávid Thomas - zlaté pásmo na prehliadke mladých gitaristov v Bratislave a 3. miesto v medzinárodnej gitarovej súťaži Bojnice 2009. Na medzinárodnom festivale
Ivana Ballu Mladí gitaristi získal 5. miesto.
Text: PaedDr. M. Mazáňová, vedúca odd. školstva MsÚ
Foto: Ing. M. Drgoňa
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
ST. ŽIAKOV V HÁDZANEJ
V dňoch 12. až 14. júna 2009 sa v topoľčianskej
športovej hale uskutočnil významný športový
turnaj: Majstrovstvá Slovenska starších žiakov
v hádzanej-ročník 2008/2009. V trojdňovom
športovom zápolení si vzájomne zmeralo
sily päť popredných mládežníckych mužstiev
z celého Slovenska. Divákom sa postupne
predstavili mladí hádzanári z Bratislavy,
Prešova, Košíc, Kysuckého Nového Mesta,
Považskej Bystrice a naši mladí odchovanci
hádzanej. V silnej konkurencii a pri zdravotných problémoch kľúčových hráčov naši
Horný rad zľava: Dr.J.Emila viceprimátor TY, P. Mihálik - as. trénera, M. Jursa, K.Vozár, B.Cigáň, M.Ďurček,
mladí hádzanári obsadili konečné tretie miesD.Piterka, E.Godál – tréner, T.Cabaj – podpredseda NR SR
to, pričom celkovým víťazom majstrovstiev
Stredný rad:
Ing. A. Ďurčeková – podpredseda HC, D. Kuchárik - vedúci družstva žiakov
sa stalo mužstvo Tatranu Prešov a druhé
Dolný rad zľava: M. Babčan, R. Jánoš, T. Hudok, R. Szegeny, L. Masaryk, M. Jakubička
miesto obsadilo mužstvo MŠK Považská Bystrica. Turnaj starších žiakov o Majstra Slovenskej republiky mal veľmi vysokú športovú i spoločenskú úroveň, čo zborovo potvrdili zástupcovia všetkých zúčastnených oddielov na záverečnom vyhodnotení pred fanúšikmi zaplnenými tribúnami. Dôležitosť turnaja zvýraznila
a umocnila i prítomnosť významných hostí a funkcionárov počnúc podpredsedom NR SR Tiborom Cabajom, Pavlom Gogom, poslancom
NR SR, Karolom Gerhátom, poslancom VÚC
a končiac Jánom Emilom,
viceprimátorom mesta
Topoľčany, ktorí v závere turnaja odovzdali
ocenenia nielen víťazom
ale i najlepším hráčom
športového podujatia.
Text: Eduard Godál, riaditeľ
turnaja
Foto: Dušan Kuchárik, vedúci
družstva žiakov

Slávnostný nástup všetkých mladých hádzanárov.

I. LIGA V TOPOĽČANOCH !
Mládežnícky futbal v Topoľčanoch v tomto
roku zaznamenal výrazný úspech svojim postupom
do 1. ligy! Starší žiaci v uplynulej sezóne pod vedením trénera Miroslava Kasteloviča, jeho asistenta
Mareka Švajlena a vedúceho družstva Tibora Galbavého v konkurencii ďalších 15 družstiev postúpili
spolu s ďalšími dvomi družstvami (RAVEN Považská
Bystrica a ČFK Nitra) do 1. ligy. Naši mladí futbalisti
obsadili v tabuľke 1. miesto so ziskom 62 bodov po
devätnástich výhrach, piatich remízach a šiestich
prehrách s najlepším skóre 64:27. Tento výnimočný
úspech vybojovalo 17 hráčov s kapitánom a jedným
z najlepších hráčov Filipom Urminským. Najlepším
strelcom bol Martin Jančovič s dvadsiatimi štyrmi gólmi, čo je takmer polovica všetkých strelených gólov družstva. Na postupe majú
výrazný podiel svojimi spoľahlivými výkonmi aj brankári Martin Liška, Róbert Bačík a tiež ostatní hráči Ladislav Kučera, Marek
Švajlen, Erik Galbavý, Jakub Krátky, Michal Mišovič, Róbert Rusnák,
Marek Pavlovič, Marek Ducký, Boris Baňák, Filip Urminský, Juraj
Sipoš, Jozef Martonka, Roman Bujna a Adrián Matejov. Víťazstvo
v súťaži ocenili aj čestný prezident klubu a primátor mesta Ing. Peter

Baláž s prezidentom klubu Abdelazizom (Patrickom) Benaoudiom
a 21. júna 2009 po zápase s Vráblami udelili hráčom i realizačnému
tímu zlaté medaily. Za 1. miesto starší žiaci od ZsFZ získali trofejový
pohár a diplom, čo je určite pekná motivácia aj pre ostatné družstvá
klubu. Všetkým, ktorí sa zaslúžili na tomto úspechu, patrí úprimné
poďakovanie.
Text: Ing. Ľudovít Duša, člen správnej rady MFK
Foto: archív MFK
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PROFILÁCIA TOPOĽČIANSKYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Od školského roku 2008/2009 na základných školách existuje programový dokument
na školskej úrovni, ktorý prezentuje výučbu
a špeciﬁkuje ich proﬁláciu. Všetky základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Topoľčany si vytvorili program, ktorý vymedzuje všeobecné ciele školy ako kľúčové spôsobilosti (kompetencie) vo vyváženom rozvoji
osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania.
Školský vzdelávací program charakterizuje
podobu výučby na škole a celkové zameranie
školy vzhľadom na ich tradície. Programový
dokument obsahuje organizované aktivity na
škole s vymedzením vzdelávacích cieľov, obsahu výučby, prostriedkov a výstupy vzdelávacieho procesu v súlade so štátnou stratégiou
koncepcie vzdelávania v rámci povolených
30% na vlastnú proﬁláciu.
Koncepcie a proﬁlácie školy vychádzajú zo
záväzných právnych predpisov ako zákon NR
SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, aktuálnych vyhlášok a učebných
plánov pre jednotlivé školy.
* Zámerom ZŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany
je naučiť žiakov komunikovať, tvoriť, pracovať
s informáciami a prezentovať svoju prácu. To
znamená, naučiť deti pracovať INaK. Jednotlivé
časti slova predstavujú najdôležitejšie ciele, ku
ktorým chcú žiakov viesť počas vzdelávania–
informačné zručnosti a komunikačné schopnosti. INFORMATIKA a KOMUNIKÁCIA sú
kľúčom k vzdelávaniu na ZŠ Gogoľova. Slovo
INaK sa stalo aj motivačným názvom ich
školského vzdelávacieho programu. Zaviedli
nové vyučovacie predmety ako dramatická
výchova, mediálna výchova, spoločenská
výchova, environmentálna výchova a tvorba
životného prostredia. Učiť sa byť sám sebou,
učiť sa žiť s ostatnými, učiť sa komunikovať,
učiť sa, ako sa učiť a učiť sa pre život, to sú
hlavné myšlienky ich programu.
* Po otvorení krytej plavárne sa začalo so
systematickým tréningom a založila sa nová
tradícia športových tried v plávaní na ZŠ
Hollého 696/3, Topoľčany. Minulý rok oslávila 105. výročie svojej existencie. Škola je

proﬁlovaná predovšetkým na plávanie. Od
3. ročníka majú žiaci zahrnuté do rozvrhu hodiny plávania s kvaliﬁkovaným učiteľom. Práve
v plávaní sa môže škola popýšiť pozoruhodnými športovými úspechmi. Zmysluplným
využitím voľného času deti nemajú možnosť
páchať negatívne skutky, odbúrava sa agresivita i stres, deti sa zároveň učia súdržnosti,
priateľstvu. Okrem toho škola poskytuje
žiakom všestranné vzdelanie s akcentom na
humanizáciu, hodnotovú orientáciu a komunikáciu. Umožňuje všetkým žiakom získať
dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti
v rozmanitých predmetoch potrebné pre
život.
* Názov školského vzdelávacieho programu ZŠ
Škultétyho 2326/11, Topoľčany „Škola tretieho tisícročia“ vyjadruje základnú myšlienku
programu – otvorenosť školy všetkým deťom.
Ich prvoradou ambíciou je premeniť školu
v prostredí, kde sa deťom s veľmi rôznorodými vzdelávacími potrebami dostáva nielen
kvalitná a kvaliﬁkovaná starostlivosť, ale kde sa
súčasne cítia bezpečne a spokojne.
Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať
žiakov chápajúcich seba a iných, vyjadriť
ocenenie a uznanie. Cieľom je rozvíjať komunikáciu v cudzích jazykoch, využívať
informačno-komunikačné technológie vo
vyučovaní, rozvíjať environmentálnu a ekologickú výchovu, podporovať tvorivé, kritické
myslenie a orientovať vyučovací proces na
žiaka a jeho schopnosti. Za priority považujú
práve výučbu cudzích jazykov na veľmi dobrej
odbornej úrovni, zavádzanie IKT, športovú
výchovu, reprezentáciu v predmetových
súťažiach, výchovu k vlastenectvu a európanstvu, starostlivosť o handicapované deti, telesne postihnuté a oslobodené od dochádzky
do školy.
* ZŠ Tovarnícka 1641/57, Topoľčany je
škola so športovým zameraním najmä na hokej.
Žiaci hokejových tried hrajú celoročne celoslovenské a medzinárodné súťaže. Vzhľadom
na športové zameranie pedagógovia a tréneri
poskytujú odborné vedenie žiakov v hokeji,
futbale, ﬂorbale, hokejbale, v stolnom te-

nise a tenise. Vychovali viacerých úspešných
športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko vo
svete. Vízie a stratégie ohľadom zamerania
školy sú viazané na dlhoročné skúsenosti
s prácou so športovými talentami a zároveň
dôraz kladú na rozvoj osobností všetkých
detí. Ich mottom je: Rozum, sila, rýchlosť,
vytrvalosť = absolvent školy. Zameriavajú
sa na zavádzanie tvorivo - humánnej výchovy do praxe, implementáciu inovatívnych
metód a foriem do vyučovacieho procesu,
podporu a zverejňovanie vlastnej tvorby
žiakov, rozvíjanie osobnostných vlastností
žiakov vo vyučovacom i mimo vyučovacom
čase a chrániť ich pred negatívnymi vplyvmi
spoločnosti.
* „Život v škole, škola pre život – kľúč
k životu“ to je názov školského vzdelávacieho
programu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany.
Zámerom školy je venovať sa tvorbe takého
edukačného prostredia, ktoré dieťa bude viesť
nielen k učeniu „vedieť“, ale predovšetkým
k učeniu „myslieť“. Zavádzajú do vzdelávania
koncepcie postavené na princípoch sociálneho
konštruktivizmu so zameraním na výskumne
ladené učebné postupy. Deti od 1.ročníka
vedú k získavaniu empirického materiálu, spracovávaniu, vyhodnocovaniu a prezentovaniu.
Prostredníctvom postavičky „Žochárik“ deti
spoznávajú seba a ľudí, riešia problémové situácie zo života a skúmajú, objavujú životné
prostredie človeka. Zameranie školy má vhodnú štruktúru zastúpenú vyváženými zložkami
z oblasti kultúry, športu, cudzích jazykov,
techniky, informatiky, matematiky a iných
prírodovedných predmetov.
Na škole sú triedy pre nadané deti, ktoré sa
vzdelávajú podľa projektu PhDr. Jolany Laznibatovej CSc. Deti prejdú špeciálnymi testami v pedagogicko-psychologickej poradni
a od prvého ročníka sa vyučujú anglický
jazyk, informatiku a nový vyučovací predmet
Obohatenie. Od piateho ročníka sa učia aj
nemecký jazyk.
PaedDr. Martina Mazáňová
vedúca odd. školstva MsÚ

MAJSTRI SLOVENSKA V PLÁVANÍ
Na jar toho roku zaznamenal topoľčiansky plavecký šport historický úspech. Odchovanci topoľčianskej plavárne, pod vedením trénera Mgr. Vladimíra Železníka, v zložení Martin Medo, Milan Medo, Tomáš Klobučník a Pavol Jelenák si prvýkrát v histórii topoľčianskeho
plaveckého športu vybojovali titul Majster Slovenska v disciplíne: štafeta 4x100 m
voľný spôsob. Túto významnú športovú métu chlapci dosiahli najmä svojou športovou
cieľavedomosťou, zanietenosťou a i vďaka veľmi dobre vytvoreným podmienkam v škole
a tiež vďaka optimálnym podmienkam, ktoré im umožňovali a naďalej umožňujú intenzívny
tréning v mestskej plavárni a na letnom kúpalisku.
Srdečne blahoželáme k dosiahnutému výkonu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta.
Tomáš Klobučník, Pavol Jelenák, Martin Medo a Milan Medo –
majstri Slovenska v štafete 4x100 m voľný spôsob.
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Ing. Peter Baláž, primátor mesta
Foto: Milan Medo, st.

MEMORIÁL VOJTECHA
SCHOTTERTA

DETSKÉ IHRISKÁ – NAŠA
RADOSŤ I STAROSŤ...
Na mestskom úrade v Topoľčanoch,
odbore správy majetku a služieb máme
ťažké srdce a dilemu zároveň.... Občania
k nám prichádzajú s požiadavkami
na vytvorenie detských ihrísk, no na
druhej strane stoja tí, ktorí snahu mnohých ľudí o spestrenie detského života
v meste maria. Reč je o nespratníkoch,
predovšetkým vo veku tínedžerov, ktorí
sa často, ako sa vravieva, nevedia zmestiť
do kože. Nedávno, vlastne len celkom
nedávno, v apríli tohto roku, mesto vybudovalo dve nové detské ihriská. Jedno
na Ul. kpt. Žalmana, druhé v areáli CZŠ
na Ul. Lipová. Náklady na ich vytvorenie sa vyšplhali cca na 18 300 € (551
300.- Sk), čo je určite nie malá čiastka.
Ihriská si zakrátko našli svojich priaznivcov a my sme sa tomu úprimne potešili.
Staršia mládež však našu radosť kazí
sústavným ničením, priam demolovaním
jednotlivých prvkov detského ihriska.
Mesto musí následne opäť vynakladať
nemalé ﬁnančné prostriedky na ich
opravu. A tak naše plány a požiadavky
rodičov o nové detské ihriská zostávajú
nenaplnené. Nie je to škoda ? Preto prosíme Vás, milí všímaví občania, pomôžte
nám pri ochrane detskej radosti, napr.
aj tým, že upovedomíte predovšetkým
vlastné ratolesti o tom, ako sa vhodne
správať na detskom ihrisku. V prípade, že
máte obavy z bezprostredného kontaktu
s výtržníkmi, neváhajte a oznámte prosím vaše negatívne zistenia na Mestskú
políciu, ktorá je nepretržite k dispozícii
na bezplatnom telefónnom čísle 159.
Za spoluprácu Vám ďakujeme a prajeme
Vašim deťom či vnúčatkám veľa pekných
chvíľ prežitých na bezpečných detských
ihriskách.

Na sklonku školského roka, 27. a 28. júna
2009, sa pod patronátom primátora mesta
Ing. Petra Baláža konal jubilejný XV. ročník
medzinárodného žiackeho futbalového turnaja Memoriál Vojtecha Schotterta. Zúčastnilo
sa ho 16 žiackych futbalových družstiev (U-15),
z toho troch zahraničných.
Turnaj bol naplánovaný na dva dni, pričom
v prvý deň prebehli zápasy v štvorčlenných
skupinách na futbalových štadiónoch v obciach Tovarníky, Bošany, Práznovce a Jacovce. Skupinu v Tovarníkoch tvorili žiacke
družstvá MFK Topvar Topoľčany, Výber ObFZ
Topoľčany, OTJ Moravany a MFK Nováky.
Víťazom skupiny sa stalo družstvo MFK Topvar
Topoľčany so ziskom 9 bodov a skóre 17:0. Skupinu v Bošanoch tvorili družstvá FC Ostrava
Jih, ŠK Vegum Dolné Vestenice, OFK Bošany
a OFK Rybany. Skupinu vyhralo družstvo FC
Ostrava – Jih (ČR) so ziskom 9 bodov a skóre
10:1. Skupinu v Práznovciach tvorili družstvá
MOSiR Jastrzebie (Poľsko), FK Mesto Prievidza,
OFK Práznovce a FK Brezová pod Bradlom.
Víťazom skupiny bolo družstvo MOSiR Jastrzebie so ziskom 7 bodov a skóre 3:0. Poslednú
skupinu v Jacovciach tvorili družstvá RKP
Rybnik (Poľsko), Slovan NV Galanta, Spartak
Bánovce n./B. a TJ Družstevník Jacovce, pričom
víťazom skupiny sa stalo družstvo RKP Rybnik
so ziskom 9 bodov a skóre 7:2. Víťazi skupín
postúpili do ﬁnálovej skupiny v Topoľčanoch,
v ktorej po semiﬁnálových zápasoch nasledoval
najskôr zápas porazených o 3. miesto a to: RKP
Rybnik proti FC Ostrava – Jih, v ktorom zvíťazil
zástupca mládežníckeho futbalu Českej republiky 0:1 gólom Tarabu. Víťazné družstvá v semiﬁnálových zápasoch MFK Topvar Topoľčany
a MOSiR Jastrzebie z Poľska sa stretli vo ﬁnále,
v ktorom vysokú hernú kvalitu potvrdili
domáci hráči a po tesnom avšak zaslúženom
víťazstve 1:0, gólom najlepšieho strelca turnaja
a zároveň jedného z najlepších hráčov Martina
Jančoviča, obhájili vlaňajšie prvenstvo! Okrem
najlepšieho strelca boli vyhodnotení aj najlepší

hráč turnaja, ktorým sa stal Adam Taraba z FC
Ostrava – Jih a najlepší brankár Ryszard Szkatula z RKP Rybnik. Na záverečnom vyhodnotení
turnaja boli ocenené najlepšie kolektívy a jednotlivci, ktorí z rúk primátora mesta a členov
správnej rady klubu prevzali trofejné poháre,
diplomy, medaily a individuálne ceny.
Turnaj bol zorganizovaný na vysokej
športovej ale aj spoločenskej úrovni, na čom
mali veľký podiel primátor mesta, starostovia
obcí s funkcionármi klubov, v ktorých boli
odohraté zápasy v skupinách, ďalej prezident
s členmi správnej rady a tajomníkom klubu
MFK Topvar Topoľčany, ale aj celý rad ďalších
dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali nerušený
pobyt zahraničných družstiev v Topoľčanoch
a hladký priebeh ﬁnálových zápasov. Na
celoročnú spoluprácu s našim futbalovým
klubom nadviazali aj predstavitelia ﬁriem Pivovary Topvar a.s. a Topec Topoľčany, ktorý nealkoholickými nápojmi a pekárenskými výrobkami zabezpečili nerušený priebeh memoriálu.
Turnaj potvrdil potrebu stretávania
sa športovcov týchto vekových kategórií
s družstvami z vyšších súťaží ale najmä zo
zahraničia, čím jubilejný XV. ročník svojou
úrovňou nezaostal za predchádzajúcimi
ročníkmi turnaja. Mladí futbalisti si tak dôstojne uctili pamiatku človeka, ktorý sa najviac zaslúžil o rozvoj mládežníckeho futbalu
v Topoľčanoch, ale aj tých funkcionárov, ktorí
turnaj založili a organizovali v predchádzajúcich rokoch.
Text: Ing. Ľudovít Duša, člen správnej rady MFK
Foto: archív MFK

Text a foto: Ing. Z. Nikodémová, ref. OSMS MsÚ
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„BEZ ŤAHÁKA O...“

V priestoroch Základnej školy na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch
sa dňa 29. mája 2009 uskutočnil 2. ročník vedomostnej súťaže
družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl o putovný pohár
primátora mesta Topoľčany „Bez ťaháka o ...“, ktorú zorganizovalo
Mesto Topoľčany. Táto súťaž začína mať v kalendári školských podujatí svoje pevné miesto. Je organizovaná každoročne a predstavuje
jedno zo sprievodných podujatí uskutočňovaných v súvislosti
s každoročným pripomenutím si významných májových dní akými
sú: Deň vstupu SR do EÚ, Dni Európy, výročie referenda o vstupe SR
do EÚ. Medzi hlavné ciele tejto súťaže patrí podpora vzdelávania
mladých ľudí ako jednej zo základných podmienok rozvoja mesta,
regiónu, krajiny a celej Európy rešpektujúc princípy formovania
a rozvoja vedomostnej spoločnosti. Mesto Topoľčany realizovaním
vedomostnej súťaže kvízového charakteru podporuje vzdelávanie
mladých ľudí, pričom podujatie prispieva k rozširovaniu poznatkov žiakov druhého stupňa základných škôl ich veku primeraným
a zábavným spôsobom, spestruje a obohacuje výchovno-vzdelávací
proces a v neposlednej miere podnecuje záujem žiakov základných
škôl o aktuálne celospoločenské témy.
O účasť v súťaži žiaci škôl prejavili veľký záujem. Podujatia sa
zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov 8. ročníka reprezentujúce
sedem topoľčianskych základných škôl. Ôsme súťažné družstvo
tvorili súťažiaci žiaci zo ZŠ s MŠ Horné Obdokovce. Jednotlivé
družstvá riešili súbory vedomostných úloh v šiestich súťažných kolách. Každé súťažné kolo malo svoj symbolický názov :
1. kolo - „Bez ťaháka o všeličom“
2. kolo - „Bez ťaháka o svete, ktorý nás obklopuje“
3. kolo - „Bez ťaháka o Európe“
4. kolo - „Bez ťaháka o Slovensku“
5. kolo - „Bez ťaháka o nitrianskom regióne“
6. kolo - „Bez ťaháka o Topoľčanoch“
Organizátori súťaže pripravili v každom kole pre každé súťažné
družstvo súbory štyroch vedomostných úloh (otázok), ktoré boli
usporiadané podľa náročnosti, od najľahšej otázky po najťažšiu
otázku. Súťažné otázky boli špeciálne označené: tzv. superľahká,
tzv. stredne ľahká, tzv. stredne ťažká a tzv. superťažká otázka. Na
objektívnosť a spravodlivý priebeh súťaže dohliadala trojčlenná
odborná porota. Jej predsedom bol viceprimátor mesta Topoľčany
PaedDr. Ján Emila. Členmi poroty bola PaedDr. Martina Mazáňová vedúca oddelenia školstva MsÚ a Ľudmila Filipová - vychovávateľka
poverená riadením CVČ Topoľčany. Najúspešnejším družstvom
2. ročníka súťaže „Bez ťaháka o ...“ sa stalo súťažné družstvo žiakov
ZŠ Tribečská ul., Topoľčany, ktoré si po výbornom výkone zaslúžene
prevzalo putovný pohár priamo z rúk primátora mesta Topoľčany
Ing. Petra Baláža. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci ZŠ sv. Don Bosca,
Topoľčany a 3. miesto obsadili žiaci súťažného družstva ZŠ Tovarnícka ul., Topoľčany, pričom si členovia družstiev na prvých troch
miestach prevzali diplomy a hodnotné vecné ceny. Súťažiaci na
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ďalších miestach získali diplomy za účasť. Všetkým žiakom boli
odovzdané aj upomienkové predmety súvisiace s témami jednotlivých súťažných kôl.
2. ročník vedomostnej súťaže družstiev žiakov o putovný pohár
primátora mesta Topoľčany „Bez ťaháka o ...“ mal u zainteresovaných
kladnú odozvu. Žiaci preukázali svoje vedomosti, bystrý úsudok,
postreh a všeobecný prehľad. Súťaž bola pomerne náročná a odhalila mnohé vedomostné rezervy súťažiacich, pričom v jej priebehu
žiaci získali aj množstvo nových poznatkov a informácií. Vedomostná súťaž prispela nielen k podpore zdravej súťaživosti a konkurencieschopnosti žiakov jednotlivých škôl, k zatraktívneniu ponuky
podujatí pre žiakov základných škôl, ale aj k rozvoju kultúrnospoločenského života školských komunít. Zvolená forma podujatia
vytvorila spojivo medzi životom v škole a mimo nej. A o to organizátorom vedomostnej súťaže išlo najviac.
Text: Mgr. Tibor Mócik, Mgr. Soňa Šilhárová,
odborní zamestnanci: Spoločný školský úrad Topoľčany
Foto: Mgr. Zlatica Božiková, uč. ZŠ Tovarnícka ul.

TOPOĽČIANSKE KNIŽNÉ HODY 2009
Šesť mestských základných škôl sa 31. mája 2009 v rámci Topoľčianskeho
dňa detí zapojilo do Topoľčianskych knižných hodov, ktoré pod patronátom
mesta zorganizoval čitateľský Hevi klub Kvapky zameraný na rozvíjanie aktívneho využívania voľného času detí, na podporu čítania a práce s knihou. Hevi kluby z celého Slovenska sa združujú v OZ Fanfáry, ktoré koordinuje Mgr. Timotea
Vráblová. Práve ona je autorkou projektu Knižné hody.
Toto podujatie nie je len o knihách a čítaní, ale hlavne o vzájomnej komunikácií a dobrých vzťahoch medzi ľuďmi. Prvoradým cieľom je naučiť deti
tvorivo myslieť, vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a názory, vedieť diskutovať,
argumentovať a súčasne počúvať druhých. Nielen čítaním klasických kníh, ale aj
riešením rébusov, hádaniek a kvízov, súťažením a výtvarným prejavom formujeme názory a postoje našich detí. Preto školy pripravili na námestí prezentáciu
práce s deťmi a návštevníci sa mohli aktívne zapojiť do tvorivých a výtvarných
dielní, hádať literárne či prírodopisné hádanky, oboznámiť sa s tvorbou súčasných
detských spisovateľov, maľovať obrázky, hrať šach, vyskúšať si maľovanie na tvár
a písanie článkov do časopisu, skladať tangramy, riešiť matematické hlavolamy.
V rukách návštevníkov sa objavovali ruže, ktoré šírili jablkovú vôňu, lebo ich
deti a pani učiteľky zhotovovali zo sušených jabĺčok. Pred radnicou vyrástol
strom Dobroprajník, na ktorý ľudia vešali svoje dobré priania mestu Topoľčany.
Číselný rybolov zaujal tých, ktorí majú radi hravú matematiku, a preto im lov
očíslovaných rybiek v jazierku nerobil problémy. Návštevníkov zabavili aj tancujúce krojované dievčatá, ankety a rozhovory. Mnohí žiaci našich škôl na hlavnom
pódiu tancom, hudbou a spevom vyjadrili to, čo cítia a čo majú radi.
Knižné hody boli spoločnou oslavou hodnôt, dobrých nápadov, iniciatív,
prejavov pozitívneho vzťahu všetkých zúčastnených k Topoľčanom. Veríme, že
sa nám podarilo rozvinúť vzájomnú komunikáciu obyvateľov nášho mesta, a tak
sme svojou troškou prispeli k zlepšeniu života v ňom.
Text: Mgr. Daniela Vystrčilová, animátorka Hevi klubu Kvapky
ZŠ Škultétyho, Topoľčany

TOPOĽČIANSKY DEŇ DETÍ
I napriek oblačnému počasiu zavládla v nedeľu 31. mája toho
roku na Námestí M.R.Štefánika veľmi dobrá nálada. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí sa konal tradičný Topoľčiansky deň
detí. Ako to vyzeralo možno vidieť na krátkej fotoreportáži.
Foto. Ing. M. Drgoňa

DEŇ SEPAROVANÉHO ZBERU
DOMOVÉHO ODPADU
V priestoroch Kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany na
Ul. Pivovarníckej bolo dňa 28.5.2009 v dopoludňajších hodinách
veľmi živo lebo sa v tomto čase konal Deň separovaného zberu
domového odpadu. Cieľom v poradí už druhého ročníka tejto akcie bola podpora enviromentálnej výchovy, ktorú žiaci absolvujú
počas vyučovacieho procesu v MŠ a ZŠ, ako aj prehĺbenie vzťahu
detí k ochrane životného prostredia. Vzdelávacieho podujatia
sa zúčastnilo približne osemsto detí, pre ktorých sa organizátori
snažili enviromentálnu výchovu sprístupniť zábavnou formou pomocou hry.
Deti mali možnosť vyskúšať si niekoľko netradičných „športových“
disciplín akými sú: hod loptou do nádoby na bioodpad, maľovanie
na betónovú plochu, lisovanie PET ﬂiaš na ručných lisoch a popri tom odpovedať na envirootázky v rámci vedomostného kvízu
a podrobne si prezrieť celý proces kompostovania odpadu. Nemalý záujem bol o smetiarske auto, ktoré si deti mohli pozrieť
a dokonca si do neho aj nasadnúť. Za aktívnu účasť v jednotlivých
aktivitách boli deti odmeňované sladkosťami, reﬂexnými prvkami,
omaľovánkami a reﬂexnými nálepkami. Odmeny zaobstaral primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, Rudolf Schwarz, konateľ ﬁrmy
Schwarz-Eko spol. s r.o. a Združenie výrobcov elektrospotrebičov
pre recykláciu ENVIDOM. Na akcii sa zúčastnili aj pracovníci SČK
Územný spolok Topoľčany, ktorí okrem zabezpečovania zdravotného dohľadu akcie, učili deti aktívne poskytovať prvú pomoc
zraneným pri rôznych nehodách a nešťastiach.
Pre organizátorov sa šťastné úsmevy na tvárach detí stali bohatou odmenou za dobre zorganizovanú aktivitu zameranú na
výchovu detí k uvedomelej separácii domového odpadu.
Text : Ing. Z. Švajdleníková, referent OVŽP MsÚ
Foto: Mgr J. Podmanický, referent OVŽP MsÚ
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TOP DANCING 2009
V dňoch 24. a 25. apríla 2009 sa Dome kultúry Topoľčany
uskutočnil 17. ročník celoslovenskej súťaže moderného a módneho tanca TOP DANCING 2009. Počas súťaže sa na pódiu vystriedalo dvetisíc sto tanečníkov so šesťdesiat šesť tanečných súborov
z celého Slovenska. Celkovo tanečníci počas súťaže odtancovali
dvesto štyri choreograﬁí a odborná porota udelila šesťdesiat sedem rôznych ocenení. Topoľčiansky Tanečný klub NOVUM vo
veľmi silnej konkurencii obstál veľmi dobre pričom získal nasledovné ocenenia:
1.
miesto
–
NOVUMÁČIK
za
show choreograﬁe
v kategórii detí pod
názvom:
CAMP
ROCK a cenu za
najlepšiu hudbu vo
vekovej
kategórií NOVUMÁČIK s choreograﬁou CAMP ROCK
deti,
1. miesto - NOVUM
JUNIOR za show choreograﬁe v kategórii
juniorov s názvom:
HAIRSPRAY a
1. miesto – NOVUM
JUNIOR za show choreograﬁe v kategórii
juniorov s názvom:
MAMMA MIA.
NOVUM junior s choreograﬁou HAIRSPRAY
Tanečná skupina NOVUM sa prezentovala s choreograﬁou MARY POPPINS mimo
súťaž, nakoľko už získali veľké množstvo ocenení a v súčasnosti
aktívne pôsobia na
európskych a svetových
súťažiach
a podujatiach.
Víťazi tohoročnej
celoslovenskej súťaže
TOP DANCING 2009,
teda aj Tanečný
klub NOVUM so
svojimi
víťaznými NOVUM s choreograﬁou MARY POPPINS
choreografiami,
budú vystupovať na celoslovenskej show DANCE SHOW 2009,
ktorá sa uskutoční 17. októbra 2009 v Bratislave za bohatej účasti
reklamných agentúr, verejnoprávnych a komerčných médií a profesionálov zaoberajúcich sa show biznisom. Prajme si spoločne,
aby
reprezentanti
nášho mesta v tejto
prestížnej
slovenskej súťaži obstáli čo
najlepšie.

NOVUMÁČIK - slzy radosti a šťastia z dosiahnutého
víťazstva

MIMO HORIZONT
V živote človeka je viacero pozastavení, ktoré ho nútia k spätnému zamysleniu, bilancovaniu jednotlivých úsekov prežitého, či
už v súkromnom živote, alebo vo svojej práci. Životné jubileum
akademickej maliarky Terézie Sládekovej – Žilíkovej je príležitosťou,
kedy ona sama nielen sebe, ale i nám, ponúka spätný pohľad na plody tvorivého úsilia, hľadania i nachádzania.
Terézia Sládeková–Žilíková vstúpila na slovenskú výtvarnú
scénu v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. V tom období, mladá a veľmi ambiciózna elévka umenia pod vedením vynikajúcich slovenských maliarskych osobností: národného umelca
Ladislava Čemického a prof. Jána Želibského úspešne vyštudovala
Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Následne u prof.
Karola Veselého absolvovala študijný odbor reštaurátorstvo.
Autorka sa našej kultúrnej verejnosti predstavuje výstavou pod
názvom Mimo horizont, ktorá zahŕňa tri samostatné cykly. Prvým
je rovnomenný cyklus Mimo horizont, druhý cyklus nesie názov
Priestor svetla. Tieto dva cykly vznikli koncom deväťdesiatych
rokov 20. storočia. Najnovší cyklus Záhrada z rúk akademickej
maliarky vzišiel v roku 2008. Uvedená výstava mala veľký úspech
i v našej Galérii mesta Topoľčany, kde bola inštalovaná v období
od 25.júna do 5. augusta 2009.
Text: Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa

Text: Matilda Roháčová,
vedúca Tanečného klubu
NOVUM
Foto: Ladislav Gulika a Ing.
Katarína Roháčová
NOVUMÁČIK s choreograﬁou CAMP ROCK
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