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VIANOČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA
Vážení občania
mesta Topoľčany,
jeho rodáci a ostatní čitatelia,
zapálením prvej sviečky na
adventnom venci si začíname
uvedomovať, že sa blížia
najočakávanejšie sviatky v roku, Vianoce.
Tešia sa na ne malí, aj starší po celý rok.
Toto obdobie má každoročne v sebe
neopakovateľnú silu a osobitné kúzlo. Čas
adventu z nás robí lepších. Otvárajú sa naše
srdcia a napĺňajú sa láskou, porozumením
a ochotou. V tomto období je na svete
viac dobrých anjelov, ktorí sa snažia aj tým
najosamelejším a najslabším pripomenúť,

nielen materiálne, ale v prvom rade duchovné poslanie Vianoc. Teší ma, že táto atmosféra opäť začína zapĺňať ulice nášho mesta
a topoľčianske rodiny.
Vianoce nám dávajú príležitosť zamyslieť
sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť
všetky vykonané skutky, ale i nesplnené sľuby.
Na to všetko sú Vianoce. Pri tejto príležitosti
musím poďakovať Vám, Topoľčancom za
ochotu pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri
naplňovaní spoločného dobra v prospech
nášho mesta.
Milí Topoľčanci,
človek nepotrebuje k životu len najnovšie
výdobytky vedy a technického pokroku, ale

ukazuje sa, že tým dôležitým pre život je
stále posolstvo vianočných sviatkov: láska,
ľudské pochopenie, vzájomná úcta a dôležitý
je aj pocit, že máte v blízkosti spriazneného
človeka, ktorý vám rozumie, vie a chce vám
pomôcť. Prajem širokej rodine Topoľčancov,
aby vianočné posolstvo spoločne prežívali
nielen počas nadchádzajúcich sviatkov, ale
po celý rok.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné
sviatky!
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA
Spolupráca medzi mestami Topoľčany a moravskými stvo bude pokračovať v už začatých programoch a bude sa venovať
Luhačovicami je dlhodobá. Nie je žiadnou novinkou, že obe tieto oblastiam spolupráce medzi školskými inštitúciami, spolupráce
mestá kooperujú na viacerých programoch, pričom úzko spolu- v oblasti kultúrno-umeleckých aktivít a športu ako aj detských
a mládežníckych výmenných
pracujú najmä deti a mládež zo
pobytov, či v oblasti spoločných
základných škôl oboch miest.
projektov predkladaných na
O tomto sa čitatelia mohli
schválenie v Európskej únii.
dočítať v radničných zvestiach
Najmä však sa lepšie upevní parč.III/2008 v článku o veľmi dotnerstvo v oblasti kvalitnejšieho
brej a dlhodobej spolupráci
rozvíjania spolupráce samos topoľčianskou základnou škosprávnych orgánov oboch miest.
lou na Tribečskej ulici.
Spolupráca miest Topoľčany
Vzájomnú spoluprácu sláva Luhačovice bude nadväzovať
nostným podpisom zmluvy
na dlhodobé partnerské vzťahy
spečatili primátor mesta Ing.
aj v oblastiach cestovného ruchu,
Peter Baláž a starosta Luhačovíc
výroby a obchodu.
PhDr. František Hubáček dňa
2. októbra 2008 v priestoroch
text: Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca
obradnej siene Mestského úradu
organizačného odboru MsÚ
v Topoľčanoch. Naše partnerfoto: Ing. Martin Drgoňa
Starosta mesta Luhačovice a primátor mesta Topoľčany pri podpise zmluvy

DREVENÝ BETLEHEM V TOPOĽČANOCH
Občania mesta Topoľčany budú mať možnosť potešiť sa počas
trvania Adventu, Vianočných sviatkov a Nového roka pohľadom
na nový drevený betlehem, ktorý bude umiestnený na Nám. M. R.
Štefánika, pred budovou radnice.
Mesto Topoľčany počas roku 2008 zabezpečilo výrobu dreveného
betlehemu. Samotnej výrobe predchádzal výber zhotoviteľa, ktorým
sa stal pán Štefan Récky z Dolných Štitár pri Nitre. Drevený betlehem
celkových rozmerov: dĺžka 550 cm, hĺbka 250 cm a výška 220 cm
bude pozostávať z dreveného prístrešku a pódia zakončeného zábradlím. Biblický výjav narodenia Pána budú tvoriť drevené plastiky
znázorňujúce celú svätú rodinu, ďalej sú to: traja králi, traja pastieri,
chlapec, dievčatko, päť ovečiek, somárik, kravička a studňa. Ďalšou

Ilustračné foto

súčasťou betlehemu je voz zo senom a rôzne poľnohospodárske
náradia. Vnútorný priestor bude vianočne vyzdobený a primerane
osvietený.
Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca OSMS MsÚ
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OBNOVENÝ CHRÁM
6. september 2008 sa zapíše do histórie
topoľčianskej farnosti ako deň požehnania
obnoveného farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Po prvý-krát v postavení
diecézneho biskupa prišiel do nášho mesta
J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny
biskup, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil
význam chrámu pre duchovný život
kresťanov. Okrem iného vo svojej liturgii
uviedol: „ ...Nech je tento oltár sviatočným
stolom, ku ktorému sa budú náhliť Kris-

Počas reštaurovania oltárnych obrazov sa
podarilo objaviť signatúru autora obrazov,
ktorým je rakúsky maliar Andrej Zallinger
(1738–1805), ktorý namaľoval aj hlavný
oltárny obraz Nanebovzatia Panny Márie.
Topoľčany sú jediným miestom na Slovensku, kde sú od tohto autora tri obrazy.
Časovo a odborne náročné bolo
reštaurovanie stropných malieb kostola,
ktoré predstavujú pomerne kvalitnú prácu realizovanú v roku 1942 nitrianskym

Otec biskup pri posväcovaní nového oltára nášho chrámu

tovi spolustolujúci, aby na Teba zložili svoje
starosti a ťažkosti a načerpali novú silu na
ceste životom. Nech je tento oltár miestom
dôverného zjednotenia s Tebou a miestom
pokoja...“. Konsekrácia oltára a požehnanie
obnoveného chrámu Nanebovzatia Panny Márie je vyvrcholením jeho celkovej
rekonštrukcie, pretože topoľčiansky kostol,
ktorý je dominantou námestia a mesta,
prešiel v posledných mesiacoch generálnou
rekonštrukciou a obnovou. Objekt je kultúrnou pamiatkou a tak práce boli zverené odborníkom– reštaurátorom, ktorí postupne
reštaurovali kostolné lavice, stropné maľby,
oltárnu architektúru, oltárne obrazy.
Za zmienku stojí pripomenúť, že
doteraz nebol známy autor dvoch obrazov sv. Ignáca z Loyoly a sv. Karola Boromejského na bočných oltároch kostola.

Polomová, PhD., vhodným a nevyrušujúcim
spôsobom vsadila do pôvodnej architektúry kostola nové liturgické zariadenie.
V súčasnom stave interiér kostola spĺňa
potrebné kritéria na slávenie liturgie.
Súčasťou obnovy nášho chrámu boli
aj práce v exteriéri kostola. Okrem obnovy
náteru fasády kostola a náročného boja
s holubmi, ktorí v značnej miere poškodzovali vonkajšiu omietku kostola,
náročnou výzvou bolo riešenie sadových

Obnovená freska na strope chrámu

maliarom a reštaurátorom Edmundom
Massámyim (1907–1966). Vlastnú maliarsku kompozíciu realizoval autor technikou
pravej fresky (buon fresco) a ikonograﬁcký
program klenbovej výzdoby rozdelil do
troch samostatných ﬁgurálnych celkov
obohatených dekoratívnou a ornamentálnou výzdobou. Po slohovej stránke dielo vychádza z tradicionalistického poňatia výzdoby sakrálnych interiérov, ktoré sa vyvíjalo
celé stáročia. Sám autor sa vo svojej sakrálnej tvorbe odvolával na práce renesančných
a najmä barokových autorov, ktoré na
svojich študijných cestách poznal osobne.
Okrem reštaurátorských prác veľkou zmenou je nové riešenie sakrálneho priestoru
kostola, ktoré sa realizovalo v duchu liturgických zmien II. vatikánskeho koncilu.
Autorka projektu, architektka Ing. Beáta

úprav v areáli kostolnej ohrádky. Asfaltové
chodníky boli nevyhovujúce a boli nahradené novou dlažbou. Rekonštrukciou
zelene areálu kostolnej ohrádky sa ukončil
a naplnil program obnovy zelene na
Námestí M. R. Štefánika ako pamiatkovej
zóny mesta Topoľčany.
Slávnosť požehnania obnoveného
kostola bola vyjadrením vďačnosti Pánu
Bohu za pomoc pri všetkých prácach
a taktiež príležitosťou vysloviť svoje
ďakujem všetkým odborníkom a realizátorom spomínaných prác, ako i dobrodincom,
ktorí prispeli na opravu chrámu. Dominanta Topoľčian je dôstojným duchovným
a kultúrnym stánkom, ktorý vypovedá aj
o obyvateľoch tohto mesta.
text: ThLic. Mons. Marián Dragúň, farár-dekan
foto: archív farského úradu

I. TOPOĽČIANSKY DEŇ ZDRAVIA
Dňa 5. novembra 2008 sa v Dome kultúry v Topoľčanoch konal I. Topoľčiansky
deň zdravia, ktorého gestorom bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva
(RÚVZ) so sídlom v Topoľčanoch v spolupráci s Mestom Topoľčany a Mestským
kultúrnym strediskom. Podujatia sa zúčastnilo 243 občanov mesta a okresu
Topoľčany a 463 žiakov a študentov základných a stredných škôl v Topoľčanoch.
Pozvanie na I. Topoľčiansky deň zdravia okrem iných prijal aj viceprimátor mesta Topoľčany PaedDr. Ján Emila, prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch
Ing. Jozef Vančo, prednosta Obvodného úradu ŽP v Topoľčanoch Ing. Ján
Turza a riaditeľ OR HaZZ v Topoľčanoch pplk. Mgr. Ľuboš Gera. Na myšlienku
usporiadať takýto deň zdravia v Topoľčanoch priviedla odborných pracovníkov
RÚVZ neutešená situácia vo výskyte civilizačných ochorení na Slovensku. Veď
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len na hypertenziu, ktorá je najčastejším civilizačným ochorením, trpí približne
40 percent obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, pričom až 50 percent Slovákov
nevie, aký ma krvný tlak, resp. ani nevie, aká má byť jeho správna hodnota. Pre
obyvateľov SR sú srdcovocievne ochorenia zabijakom číslo jeden, keď každý rok
v ich dôsledku zomrie takmer 30 000 Slovákov, čo je 54 percent všetkých úmrtí.
Topoľčiansky deň zdravia bol zameraný na rozvoj, ochranu a podporu
zdravia, šírenie zdravotnej výchovy a osvety medzi širokou verejnosťou. Podujatie sa začalo krátkym kultúrnym programom mažoretiek zo ZŠ na Škultétyho
ulici, po ktorom vystúpili so svojim kultúrnym programom študenti SZŠ
sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. Potom nasledoval slávnostný príhovor
regionálneho hygienika MUDr. Gustáva Lepieša a viceprimátora mesta Topoľčany
pokračovanie na str. 3

pokračovanie zo str. 2

PaedDr. Jána Emilu. O spestrenie podujatia sa svojím kultúrnym programom
spevov a tancov postarali aj deti a žiaci MŠ a ZŠ na Škultétyho ulici, žiaci Základnej umeleckej školy a študenti súkromného Konzervatória Dezidera Kardoša
v Topoľčanoch pod vedením svojich neúnavných tréneriek – učiteliek.
Aby človek vedel výskyt rizikových faktorov účinne obmedzovať, potrebuje
najskôr vedieť, ktoré riziká sa ho týkajú. A práve pre tieto účely mal slúžiť aj
tento deň zdravia. Preto boli občanom mesta bezplatne ponúknuté vyšetrenia
vypovedajúce o ich zdravotnom stave s prihliadnutím na rizikové faktory
civilizačných ochorení. Na podujatí odborní pracovníci RÚVZ v Topoľčanoch
záujemcom vyšetrovali cholesterol a glukózu z kvapky krvi odobratej z prsta,
merali krvný tlak, hladinu kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
a telesný tuk ako ukazovateľ miery obezity. Na základe výsledkov biochemických vyšetrení bolo poskytnuté individuálne poradenstvo s odporúčaním

Deti materských škôl pri predvádzani kultúrneho programu

optimálnych zmien vo výžive, pitnom režime, pohybovej aktivity a v nefarmakologickom ovplyvňovaní krvného tlaku. Záujemcom bola súčasne ponúknutá
možnosť overiť si kvalitu vody vo svojich vodných zdrojoch so zameraním na
stanovenie obsahu dusičnanov. Možnosť biochemického vyšetrenia využilo 109
občanov, o vyšetrenie pitnej vody prejavilo záujem 17 občanov a 22 občanov
využilo možnosť osobnej konzultácie, aby sa dozvedeli niečo viacej o kvalite
pitnej vody v topoľčianskom okrese a o úrovni zásobovania obyvateľstva touto
vodou. Nakoľko kapacita počtu vyšetrení prístrojom Reﬂotrón na tomto podujatí bola časovo obmedzená preto vyšetrenia vzorky krvi klientom, ktorým sa
z časových dôvodov nestihlo urobiť takéto vyšetrenie, môžu následne v priebehu celého roka navštíviť poradňu na Stummerovej ulici č. 1856 v Topoľčanoch.
Medzi informácie potrebné pre náš úspešný život právom patria aj vedomosti z oblasti výživy. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Naše telo funguje podľa
toho, aké látky doň vložíme prostredníctvom stravy, teda čo zjeme. Strava by
mala slúžiť k upevneniu zdravia a po príslušnej úprave aj k jeho prinavráteniu, čo
– žiaľ - o našej strave povedať nemôžeme. Preto boli na toto podujatie prizvané
aj ﬁrmy, prezentujúce produkty racionálnej výživy. Súčasťou ponuky zdravej
výživy boli aj výrobky ﬁriem, ktoré sa radia do kategórie výživových doplnkov,
všetko na prírodnej báze. Tieto prípravky využívajú ideálnu kombináciu vitamínov, minerálov, stopových prvkov a ostatných látok na dosiahnutie vzájomnej podpory a zosilnenia účinku a sú cielene zamerané na riešenie konkrétnych
zdravotných problémov.
Svojimi výrobkami zdravej výživy sa prezentovali aj študenti SOŠ na Krušovskej
ulici a SOŠ T. Vansovej.
Veľkým prínosom pre I. Topoľčiansky deň zdravia a vítanou pomocou pre
občanov bola aj prítomnosť troch zdravotných poisťovní, ktorých pracovníci
svojim poistencom či iným záujemcom prezentovali svoj program zdravotnej
starostlivosti o občana, navyše niektoré z nich záujemcom ponúkli možnosť dať
si zmerať očné pozadie a krvný tlak.
V rámci starostlivosti o zdravie občana sa na tomto podujatí prezentovalo
aj viacero mimovládnych organizácií a občianskych združení a pod heslom
„Spojme spolu záchranársku reťaz“ ich pracovníci poskytovali ukážky prvej pomoci pri zástave srdcovej činnosti a zástave dýchania na resuscitačnom modeli.
Súčasťou I. Topoľčianskeho dňa zdravia bola aj prezentácia ručných prác žiakov
a študentov základných a stredných škôl v Topoľčanoch. Svojimi prácami sa

prezentovali žiaci základných škôl na Hollého, Krušovskej a Škultétyho ulici
a študenti SOŠ T. Vansovej v Topoľčanoch.
Topoľčiansky deň zdravia bol zorganizovaný pri príležitosti Svetového dňa
srdca a Svetového dňa duševného zdravia s cieľom, aby sa občania zamysleli, čo
pre svoje zdravie robia a pripomenúť im, že prevencia je najlepší lekár. Bohatý
odborný a kultúrny program prispel k tomu, že sa z tohto podujatia stala veľmi
vydarená akcia. Preto ako hlavný organizátor I. Topoľčianskeho dňa zdravia by
sme sa chceli aj touto cestou poďakovať Mestu Topoľčany a Mestskému kultúrnemu stredisku v Topoľčanoch za nezištnú pomoc pri realizácii tohto podujatia.
Naša vďaka patrí aj všetkým zúčastneným ﬁrmám, zdravotným poisťovniam,
mimovládnym organizáciám a občianskym združeniam ako aj zúčastneným
školám, ktoré svojim odborným či kultúrnym programom nemalou mierou
prispeli k zdarnému priebehu tejto akcie.

Meranie tlaku krvi návštevníkom I. Topoľčianskeho dňa zdravia

Organizátori považujú zdravie každého človeka za najvyššiu hodnotu,
hlavným cieľom je aby sa Topoľčiansky deň zdravia stal tradíciou zameranou
na podporu zdravia občanov smerujúceho k motivácii na zmeny v životnom
štýle. Preto by sme boli radi, aby nám občania adresovali akékoľvek pripomienky a požiadavky, ktoré by pomohli urobiť toto podujatie v ďalšom ročníku ešte
zaujímavejšie a atraktívnejšie.
text: MVDr. Vojtech Lisák CSc., MPH
foto: Mgr. Ivan Šimko

PREVENCIA PRENOSNÝCH OCHORENÍ
V súčasnom období v mnohých rodinách vyvstáva problém ochorení, ktoré sú typické pre nastávajúce obdobie zimy.
Preto prinášame článok na túto aktuálnu tému od odborníka
najpovolanejšieho a to regionálneho hygienika.
Očkovanie alebo odborne vakcinácia (z lat. vacca - krava) je
podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne
vytvorí ochranné protilátky. Tie potom človeka alebo zviera
chránia pred mikroorganizmami, ktoré by neočkovanému jedincovi inak spôsobili ochorenie. Vakcína sama ochorenie spôsobiť
nemôže, pretože obsahuje iba neživé či oslabené mikroorganizmy,
alebo len ich časti. Očkovanie je dnes najdôležitejším ochranným
opatrením proti prenosným ochoreniam. K výraznému rozšíreniu
používania očkovacích látok dochádza najmä v posledných 25 rokoch. Tento úspech je dosiahnutý vďaka pôsobeniu Svetovej zdravotníckej organizácie. Podstatným výsledkom aplikácie očkovacích
látok je zníženie až eradikácia výskytu mnohých vážnych bakteriálnych a vírusových ochorení. Možnosť predchádzať infekčným
bakteriálnym a vírusovým ochoreniam je jedným z najväčších
objavov ľudstva. Očkovanie podmieňuje vytvorenie vlastnej
prirodzenej ochrany pred nákazou baktériami a vírusmi. Vo vývoji
sú očkovacie látky proti ďalším i parazitárnym ochoreniam, proti vírusu HIV, vírusu dengue, proti malárii a proti helikobakteru.
pokračovanie na str. 4

3

pokračovanie zo str. 3

U nás sa pravidelné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov
minulého storočia. Do imunizačného programu je zaradené pravidelné očkovanie detí proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, čiernemu
kašľu, detskej obrne, žltačke typu B, infekcii hemoﬁlom, osýpkam,
ružienke a mumpsu, u dospelých povinné preočkovanie proti
tetanu a najnovšie spolu s očkovaním proti záškrtu. V súčasnom
období sú dostupné a odporúčané očkovacie vakcíny aj proti
pneumokokom, žltačke typu A, proti kliešťovej encefalitíde, chrípke,
rotavírusom, meningokokom a ľudskému papiloma vírusu.
Očkovanie proti chrípke v našich podmienkach nie je
docenené, mnohí si myslia, že po očkovaní môžu ochorieť na
chrípku, negatívne informácie sa šíria ústnym podaním. Lekári
vynakladajú veľké úsilie pri ovplyvnení pacientov v prospech vakcinácie proti chrípke. Vhodný čas na očkovanie proti chrípke je
október až február nasledujúceho roku. Treba zdôrazniť, že organizmus potrebuje priemerne 10 až 14 dní po očkovaní na to, aby si
začal vytvárať protilátky (teda nie sme chránení okamžite), avšak
po ich vytvorení pretrvávajú priemerne 6 mesiacov, čo pokryje
jednu „chrípkovú sezónu“. Veľkou novinkou je v tomto roku bezplatná aplikácia šesťvakcín pre deti v prvom roku života, ktoré
sú nielen veľmi účinné, ale aj šetrné a bezpečné, s minimálnym
prejavom výskytu neželaných účinkov. Očkovanie vykonávajú
lekári všeobecnej starostlivosti na základe predpísania vakcíny
na recept, po poučení o potrebe dodržania chladového reťazca,
ktorý je pre zachovanie účinnosti vakcín nevyhnutný. Povinne sa
vykonávajú aj očkovania osôb, ktoré sú pri výkone svojho povolania vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.
Očkovanie je možné vykonať aj na vlastnú žiadosť, vhodnosť
očkovania posudzuje lekár.
Nové, nepovinné, ale odporúčané očkovania sú proti: rotavírusom, očkovanie proti žltačke typu A, prípadne očkovanie
kombinovanou vakcínou proti žltačkám A a B, proti kliešťovej
encefalitíde, proti chrípke a pneumokokom. Ďalej je to očkovanie
proti meningokokom, proti rakovine krčka maternice, HPV
a očkovanie proti ovčím kiahniam (varicella). O očkovaní týmito
odporúčanými očkovaniami sa treba radiť s lekárom, ktorý vypracuje očkovací program a poučí žiadateľa o potrebných ďalších
termínoch preočkovania.
Vakcíny sú v súčasnosti veľmi bezpečné, napriek tomu, že
mnohé antivakcinačné publikácie sa snažia poukázať na opak.
Nežiadúce reakcie po očkovaní sú väčšinou nezávažné a dočasné,
ako napríklad boľavé rameno alebo mierna horúčka. Vážnejšie
nežiadúce reakcie nastávajú len zriedka (rádovo jeden výskyt na
tisícky dávok až po jeden výskyt na milióny dávok) a niektoré sú
také zriedkavé, že riziko nie je možné presne posúdiť.
MUDr. Gustáv Lepieš, regionálny hygienik

MESTO TOPOĽČANY ZAVÁDZA OD 1. 1. 2009
MOŽNOSŤ PLATBY PLATOBNOU KARTOU
V záujme vylepšenia služieb občanom sa mesto
rozhodlo zakúpiť elektronický terminál, ktorý bude občanom poskytovať
komfortnejšie služby pri platbách v hotovosti. Prakticky to znamená, že od 1. januára
2009 už nie je potrebné prísť s ﬁnančnou
hotovosťou do pokladne MsÚ, ale občan môže
takéto platby uhrádzať aj svojou bankovou platobnou kartou priamo v pokladni MsÚ. Domnievame sa, že občania takúto ústretovú službu privítajú.
JUDr. Edita Brösztlová, prednostka MsÚ
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PODPORA MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU
V TOPOĽČANOCH
V ostatnom období sa množia „zaručené informácie“ od rôznych
odborníkov, že vraj v Topoľčanoch je veľký nezáujem o podporu
športu ako takého a najviac sa vraj zanedbáva a míňa pozornosti
kompetentných najmä športovanie mladých ľudí. Odhliadnuc od
toho, že mesto Topoľčany na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva v ostatnom období uvoľnilo 35 miliónov korún
na komplexnú rekonštrukciu budovy zimného štadióna a poskytlo
15 miliónov korún na kompletné vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým trávnatým povrchom a umelým osvetlením,
začalo s prípravou komletnej prestavby strechy krytej plavárne a
racionalizačných opatrení vo vykurovaní športovej hádzanárskej haly
sa mesto komplexne stará o podporu mládežníckeho športu formou
ﬁnančných dotácií na spotrebované energie (elektrika, plyn, voda,
teplo a i.) a na priamu podporu činnosti jednotlivých športových klubov.
V našom meste je nutné rozoznávať dve kategórie športov a
športových klubov. V prvom rade sú to takzvané veľké športové kluby, do ktorých zahŕňame odvetvia športu s vybudovanou tradíciou
a sú to: hokej, futbal, hádzaná, stolný tenis, vodné pólo a plavecké
športy. Ďalej rozoznávame takzvané malé športy, ktoré na území
nášho mesta vznikli iba nedávno ale tiež dosahujú solídne výkony
pomocou ktorých sa tiež zviditeľňuje dobré meno nášho mesta.
Sem zaraďujeme: basketbal, volejbal, hokejbal, karate, tenis, turistika,
ľahká atletika a šport pre všetkých.
Veľké športové kluby majú svoje požiadavky na energie a činnosť
zazmluvnené a zahrnuté v rozpočte mesta. Dotácie poskytnuté
veľkým športovým klubom na energie sa sledujú a vyhodnocujú na
Odbore správy majetku a služieb mesta Topoľčany. Každý športový
klub má v dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej s mestom stanovený limit na energie. Tento limit sa stanovuje na základe Uznesenia MsZ č.23/2005/XI./14/B/1 zo dňa 19. 05. 2005 každoročne dodatkom k nájomnej zmluve podľa skutočnej spotreby energií za
predchádzajúce tri roky. Finančná čiastka do rozpočtu sa vypočíta
vynásobením počtu merných jednotiek cenou za mernú jednotku a
pripočíta sa 5% pre potreby zvyšovania cien energií. Všetky energie,
ktoré spotrebujú športové kluby hradí mesto do 100% a to tak, že im
uhrádza nimi predložené kópie faktúr od dodávateľov energií. V ojedinelých prípadoch, napríklad pri havarijných situáciách môže mesto
podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy uhradiť energie do výšky 110%.
Pri oneskorených platbách športových klubov dodávateľom energií
úroky z omeškania mesto neuhrádza. Ak športové kluby vykazujú
šetrenie, toto sa podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy prerozdeľuje
50% športovému klubu a 50% mestu.
Dotácie na činnosť veľkým športovým klubom sa poskytujú
z rozpočtu mesta - vlastných príjmov na športovú činnosť mládeže
a údržbu športovísk na základe žiadostí, ktoré predkladajú na mestský úrad. Po schválení rozpočtu mesta poslancami MsZ sa vypracujú zmluvy pre jednotlivé športové kluby, v zmysle ktorých sa
im v priebehu roka poskytuje schválená dotácia. Dotácie na činnosť
zahŕňajú občerstvenie (zabezpečenie pitného režimu na tréningoch
a zápasoch), nákup športových a zdravotníckych potrieb, mzdy
mládežníckych trénerov, poplatky zväzom, náklady vynaložené na
medzinárodné turnaje, údržbu a zabezpečenie celkového chodu
športoviska. Dotácie poskytnuté veľkým športovým klubom na
činnosť sa sledujú a vyhodnocujú na Ekonomickom odbore mesta
Topoľčany.
Pre lepšiu orientáciu poskytujem širokej čitateľskej verejnosti
niekoľko číselných údajov, z ktorých možno získať celkový prehľad
o dotáciach mesta na šport a športové aktivity mladých občanov
nášho mesta.
pokračovanie na str. 5

pokračovanie zo str. 4

Prehľad poskytnutej dotácie športovým klubom v roku 2008 z fondu
poslancov:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008
Názov klubu

Energie

Hokejový klub HC Topoľčany

6 100 000,- Sk

ŠK COOPEX Topoľčany

3 900 000,- Sk

Činnosť
500 000,- Sk

Spolu
6 600 000,- Sk
3 900 000,- Sk

HC THP Topvar Topoľčany

1 600 000,- Sk

500 000,- Sk

2 100 000,- Sk

MFK Topvar Topoľčany

1 800 000,- Sk

2 400 000,- Sk

4 200 000,- Sk

65 000,- Sk

100 000,- Sk

165 000,- Sk

TJ Slovan V. Bedzany
ŠK stolného tenisu Topoľčany

1 300 000,- Sk

ŠK Polície Topoľčany

50 000,- Sk

ŠK Topvar Topoľčany – plavci
MsKS - polmaratón
Celkom

300 000,- Sk

14 815 000,- Sk

1 600 000,- Sk
50 000,- Sk

300 000,- Sk

300 000,- Sk

20 000,- Sk

20 000,- Sk

4 120 000,- Sk

18 935 000,- Sk

Malým športovým klubom sa ﬁnančné prostriedky poskytujú formou dotácií z fondu poslancov, fondu primátora a z položky Komisie
školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ na základe ich žiadostí, ktoré
predkladajú na mestský úrad. Tieto žiadosti posudzujú príslušné
komisie MsZ, mestská rada a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo
spravidla raz za štvrťrok. Pri posudzovaní žiadosti o dotáciu z položky
Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu vychádzajú členovia
komisie aj z vyhodnotenia činnosti športového klubu za príslušný
rok, ktoré si komisia každoročne od klubov vyžaduje. O fonde primátora rozhoduje primátor mesta. Všetky dotácie sa poskytujú v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 3/2007.
Poskytnuté ﬁnančné prostriedky musia byť vyúčtované v stanovenom termíne. Vyúčtovanie obsahuje kópie účtovných dokladov
preukazujúcich čerpanie. Použitie a účelnosť využitia ﬁnančného
príspevku kontroluje Útvar hlavného kontrolóra a zamestnanci MsÚ
poverení primátorom.
Prehľad poskytnutej dotácie športovým klubom Komisiou školstva,
mládeže, kultúry a športu MsZ v r. 2008:
Názov športového klubu
ZŠ Hollého- ŠSZČ – športová súťaž
ŠK stolného tenisu M. Bedzany
Okresná asociácia športu Topoľčany

Poskytnutá dotácia
3 200,- Sk
10 000,- Sk
5 000,- Sk

Karate klub KUMADE Topoľčany

10 000,- Sk

Karate klub Topoľčany

10 000,- Sk

ZŠ Škultétyho - olympiáda v ľahkej atletike

5 000,- Sk

ŠK TITANIC Topoľčany

7 500,- Sk

Okresná asociácia športu Topoľčany

4 000,- Sk

ŠK TITANIC - O pohár mesta TY

10 000,- Sk

ŠK stolného tenisu Topoľčany

15 300,- Sk

Celkom šport

80 000,- Sk

Prehľad poskytnutej dotácie športovým klubom v roku 2008 z fondu
primátora:
Názov športového klubu

Poskytnutá dotácia

Športový klub Polície Topoľčany

10 000,- Sk

MFK TOPVAR Topoľčany

20 000,- Sk

ŠK TITANIC Topoľčany

10 000,- Sk

Slov. lyžiarsky klub Topoľčany

5 000,- Sk

Karate klub KUMADE Topoľčany

10 000,- Sk

ŠK stolného tenisu

20 000,- Sk

Hokejový klub HC Topoľčany

10 800,- Sk

MFK TOPVAR Topoľčany

10 000,- Sk

MFK TOPVAR Topoľčany

20 000,- Sk

Celkom

115 800,- Sk

Názov športového klubu

Poskytnutá dotácia

Karate klub Topoľčany

5 000,- Sk

ŠK TITANIC Topoľčany

5 000,- Sk

Topoľčianska hokejbalová únia - cyklistický oddiel
Okresná asociácia športu Topoľčany
Tennis Club Topoľčany

20 000,- Sk
2 000,- Sk
15 000,- Sk

TJ Veľké Bedzany

15 000,- Sk

Celkom

62 000,- Sk

Z uvedeného vidieť, že predstavitelia mesta majú veľký záujem o podporu mládežníckeho športu. Dôvodom je, aby mládež trávila zmysluplne svoj voľný čas, utužovala si zdravie a zároveň formovala svoju
osobnosť. Vedenie mesta podporuje pohybovú a športovú činnosť
aj na materských a základných školách. A to ﬁnančnou podporou
predkladaných projektov a aj osobnou účasťou predstaviteľov mesta
a poslancov MsZ na akciách, ktoré organizujú školské a predškolské
zariadenia. V neposlednom rade treba spomenúť že medzi najnovšie
aktivity patrí aj podpora športovej činnosti, ktoré organizujú členovia
novovzniknutého Mládežníckeho parlamentu.
Ing Peter Baláž
primátor mesta

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
A CHODNÍKOV
Mesto Topoľčany – Mestský úrad, odbor správy majetku
a služieb 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, nedostatky v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj nedostatky v schodnosti
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Nedostatky 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 nedostatky
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
V zmysle nariadenia mesta Topoľčany č.3/1991 tvorba
a ochrana životného prostredia v meste Topoľčany, organizácie,
ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj
vlastníci takéhoto majetku a majitelia rodinných domov sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, tiež
schody (po celej šírke), keď nie je chodník, tak pás široký 1,5 m
hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, boli riadne,
včas a v potrebnom rozsahu čistené, v zime bol z nich odstránený
sneh a pri poľadovici posypané hmotami, ktoré zdrsňujú námrazu, t.j. pieskom a inertnými materiálmi (nie škvarou a popolom)
a to po celej šírke.
Podrobnejšie informácie nájdete na hlavnej webovej
stránke mesta Topoľčany: www.topolcany.sk
Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca OSMS MsÚ

MESTSKÝ ÚRAD TOPOĽČANY OBČANOM OZNAMUJE,
ŽE DŇA 31. DECEMBRA 2008 BUDÚ ÚRADNÉ HODINY
V ČASE OD 7,30 HOD. DO 12,00 HOD.
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MAGNA VIA

Dlažobná kocka s patentovo chráneným logom

MAGNA VIA je projekt, ktorý vytvorili
aktivisti Občianskeho združenia Magna Via
Nitra z dôvodu, aby oživili starú kráľovskú
poštovú cestu, ktorá viedla z Viedne do
Bratislavy cez celé Slovensko až do Sobraniec a ďalej do Mukačeva, Debrecínu až
do mesta Sibia v Rumunsku (vtedajšom
Sedmohradsku). Toto mesto sa už hrdí titulom Mesto kultúry 2013. Pôvodná cesta
bola projektovaná v roku 1526 v celkovej
dĺžke cca 1 000 km, z čoho polovica úseku
(496 km) pripadá na územie Slovenska.
Na trase poštovej cesty sa budovali konské
poštové prepriahacie stanice na prepravu
pošty, osôb a rozličných správ, pričom po
celej trase bolo vybudovaných 56 takýchto staníc. Projekt ponúka turistom lepšiu
propagáciu prírodného, historického a kultúrneho dedičstva v oblasti cestovného
ruchu. Projekt Magna Via ďalej umožňuje
a smeruje k tomu, aby v tomto koridore boli
služby na vyššej úrovni v zmysle sloganu:
„Na kráľovskej ceste – kráľovské služby“.
Hlavným cieľom je, aby sa absolvovanie
kráľovsko - cisárskej poštovej cesty stalo
prestížou pre každého turistu, a aby sa viac
využívalo prírodné, kultúrne a historické
dedičstvo Slovenska a susedných štátov aj

v oblasti vzájomnej cezhraničnej spolupráce. Aj mesto Topoľčany je súčasťou tohto koridoru a stáva sa tak jedným z významných zastávok na poštovej ceste. Celá trasa
tejto poštovej cesty svojho času začínala
vo Viedni, pokračovala cez Bratislavu, Stupavu, Malacky, Senec, Trnavu, Nitru, Vráble,
Levice, Pukanec, Banskú Štiavnicu, Zvolen, Banskú Bystricu, Hlohovec, Topoľčany,
Partizánske, Prievidzu, Bojnice, Martin,

pojilo do projektu MAGNA VIA a na znak
toho od združenia dostalo žulový kváder
s patentovo chráneným logom MAGNA
VIA, ktorý je zakomponovaný do dlažby
pred budovou pošty na Obchodnej ulici.
Nádejame sa, že Magna Via sa po vzore
iných turistických projektov akými sú
napríklad: Hodvábna cesta, Jantárová cesta, Vínne cesty na Slovensku, respektíve
po vzore veľmi úspešnej turistickej trasy

Schéma trasy starobylej poštovej cesty.

Piešťany, Nové Mesto n/ Váhom, Trenčín,
Žilinu, Čadcu, Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Liptovský Hrádok, Štrbu, Poprad,
Spišskú Novú Ves, Levoču, Prešov, Bardejov,
Košice, Michalovce, Sobrance, Užhorod,
Mukačevo, Debrecín a Sibiu. Aj z tohto
dôvodu sa mesto Topoľčany aktívne za-

v USA Route 66 zaradí medzi významné turistické trasy, po ktorých sa turistom oplatí
putovať za poznaním krajiny a ľudí v nej
žijúcich.
text: PaedDr. Ján Emila
zástupca primátora mesta
foto: Ing. Martin Drgoňa

CESTNÁ DOPRAVA V MESTE TOPOĽČANY

Polícia a študenti v akcii

Mesto Topoľčany má tak ako skoro každé mesto na Slovensku problémy v doprave dynamickej, ako i statickej. Centrá miest,
v ktorých sa nie zriedka nachádzajú obytné štvrte, sú zaplavené
osobnou i nákladnou dopravou, ktorá zaťažuje obytné aj životné
prostredie. Jednou z ciest riešenia dopravnej situácie je vypracovanie
Generelu cestnej dopravy mesta, ktorý stanoví dopravné vzťahy
vnútromestské, ako i tranzitné a nastolí prognózu komunikačnej
siete pre najbližšiu budúcnosť s výhľadom do r. 2025. Aby bolo
možné pripraviť návrh riešenia generelu dopravy pre stanovené
obdobie bolo potrebné vykonať prieskum intenzity a smerovania jázd automobilovej dopravy. Ostatný prieskum bol vykonaný
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už pred viac ako 13-timi rokmi, čo je pre analýzu súčasného stavu
a pre vypracovanie prognózy do roku 2025 nepoužiteľné. Preto
Mesto Topoľčany zadalo vypracovanie novej koncepcie dopravy,
zameranej na jej dynamickú zložku odbornej ﬁrme, ktorá v dňoch
24. a 25.9.2008 priamo v teréne vykonala základné merania intenzity dopravy na štyroch hlavných vstupoch do mesta a následne
na 61 stanoviskách, rozmiestnených pri štátnych i mestských
komunikáciách. Pri tejto práci nám účinne pomohla Združená
stredná škola drevárska a nábytkárska poskytnutím 140 študentov
školy a 7 pedagógov a Gymnázium poskytnutím 18 študentov.
Za túto pomoc riaditeľkám škôl ďakujeme. Rovnaké poďakovanie
patrí riaditeľstvu Dopravného inšpektorátu OR policajného zboru
v Topoľčanoch za poskytnutie príslušníkov dopravnej polície a odbornú pomoc pri vykonaní prieskumu dopravy priamo v uliciach
mesta.
Prieskumom sme zistili napríklad, že na Ulici československej
armády dosahuje intenzita automobilovej dopravy až 20 000 vozidiel za 24 hodín. Pri súčasnom trende rastu intenzity dopravy by bez
prijímania potrebných riešení na najvyššej odbornej úrovni došlo
v priebehu niekoľkých rokov k saturácii najzaťaženejších úsekov
ciest, a tým ku kolapsu dopravy v meste. Tomu je potrebné predísť
pokračovanie na str. 7

pokračovanie zo str. 6

prijatím koncepcie, ktorá pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov
vytvorí prijateľné podmienky v oblasti dopravy.
Na základe analýzy získaných údajov bude vypracovaná prognóza dopravy na 20 rokov, odborníci vypracujú matematický
model automobilovej dopravy, ktorý poskytne možnosť modelovať
rozhodnutia o koncepcii rozvoja dopravy, vzájomne navrhované
riešenia porovnávať a tak pripraviť pre príslušné orgány mesta
odborne podložené podklady pre rozhodnutia. Model poskytne
odborným útvarom mesta nástroj na posudzovanie každej novej
investície, pri hľadaní najlepšieho variantu organizácie dopravy,

z hľadiska dôsledkov na dopravu a ochranu životného prostredia.
Generel cestnej dopravy bude dôležitým podkladom aj pre aktualizáciu územného plánu mesta, ako aj pre posudzovanie riešenia
napojenia rýchlostnej komunikácie R8 na mesto.
V náväznosti na generel cestnej dopravy mesta v budúcom roku
pripravujeme spracovanie pasportizácie miestnych komunikácií, čo
by malo prispieť k zlepšeniu situácie aj v tejto oblasti života mesta.
text: Ing. Katarína Francová
referent územného plánovania OVŽP, MsÚ
foto: archív MsÚ

SENIORI OPÄŤ V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH ?
Mesto Topoľčany a Vzdelávacia nadácia Ľ. Štúra (ďalej iba VNĽŠ)
sa už viac rokov snažia zabezpečiť univerzitné štúdium tretieho
veku pre občanov v dôchodkovom a preddôchodkovom veku.
Prihlásený počet záujemcov na otvorenie tohto štúdia však stále
nestačí a rôznorodé sú aj záujmy o študijný smer.
Podľa prieskumu boj najväčší záujem o vzdelávanie sa v práci
s počítačom, ale aj v ekonómii a záhradníctve. A tak sa primátor mesta Ing. Peter Baláž dohodol s riaditeľom VNĽŠ Ing. Jozef Dallošom,
pokúsiť sa otvoriť pre seniorov – členov mestských klubov dôchodcov v Topoľčanoch „Počítačový kurz pre začiatočníkov“. Aké však
bolo prekvapenie organizátorov, keď sa do kurzu prihlásili samé
členky-dámy. Sú medzi nimi aj bývalé záujemkyne o univerzitné
štúdium tretieho veku.
Ako vravia viaceré z nich, v čase ich aktívnej pracovnej činnosti
videli počítače najviac v televízii či v kine. Niektoré sa čosi naučili od
detí, či vnukov, čo žili s nimi v spoločných domácnostiach. Prevažná
väčšina však boli absolútne začiatočníčky a bolo ich 20. A tak sa
začalo „myšou“. S „kľudom angličana“ sa funkcie lektora zhostil
p. Patrik Bujna. Aj keď sú členky kurzu postaršie dámy a aj s učením
to nie je to, čo bývalo, svojou snahou a nadšením pre vec predsa
postupujú na vedomostnom poli obsluhy a základov počítača.
Kurz svojou osnovou je prispôsobený veku seniorov a tak sa
vyučujú iba základy: Windows, internet, e-mail. Aj tieto vedomosti
im však umožnia používať počítače v bežnej praxi napr. kde je otvorená lekáreň v meste, čo dávajú v kine, kde sa chystá aká akcia.
A jedna z účastníčok kurzu, šéfka mestského klubu dôchodcov

Dôchodkyne v akcii

č. 2 – Nádej, p. Helena Bobošíková už uvažuje aj s možnosťou 1-2
počítačov v klube, kde by na webových stránkach prezentovali svoju činnosť a oznamy pre členov. V tom sú zajedno aj s ostatnými
členkami klubov. A tak možno tento rok viaceré z účastníčok kurzu
nájdu pod stromčekom počítač alebo notebook. Svoje vedomosti
z kurzu chcú využiť aj na e-mailovú komunikáciu s príbuznými, či už
na Slovensku alebo v cudzine.
Kurz absolvujú účastníčky počas 40 hodín za desať týždňov,
t.j. do konca novembra 2008. A po prvých vyučovacích hodinách,
keď sa dostali informácie od absolventiek k priateľkám, zvýšil sa
záujem natoľko, že so súhlasom a podporou primátora mesta
Ing. Petra Baláža otvárame v poradí druhý „Počítačový kurz pre
začiatočníkov“ – seniorov už 9.decembra 2008.
Ako povedala jedna z absolventiek kurzu p. Mgr. Valéria
Balogová: „niečo som vedela, ale odteraz si už spokojne môžem
mailovať s vnučkou v cudzine“. A o to v kurze išlo, čo najskôr v praxi
využívať nadobudnuté vedomosti.
text a foto: Ing. Jozef Dalloš, riaditeľ VNĽŠ

PODPORA PRE DÔCHODCOV OD 65 ROKOV
A PRE OBČANOV S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM OD 18 ROKOV
Mesto Topoľčany poskytne svojim občanom – dôchodcom,
ktorí k 30. septembru 2008 dovŕšili vek 65 rokov alebo dovŕšili vek
18 rokov a sú zdravotne ťažko postihnutí, príspevok k vianočným
sviatkom vo forme jedálenských kupónov v hodnote 200,- Sk na
občana. O tejto podpore bolo rozhodnuté na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 22. októbra 2008.
Distribúcia jedálenských kupónov bude realizovaná prostred-

níctvom členov výborov mestských častí podľa príslušných zoznamov, ktoré boli spracované na základe evidencie občanov prihlásených na trvalý pobyt. V prípade, že oprávnený občan nebude
doma zastihnutý, jeho jedálenský kupón mu bude zaslaný poštou
po 15. decembri 2008.
Ing. Ľuboš Štrba
vedúci ekonomického odboru, MsÚ

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
Stalo sa už milou tradíciou, že v čase osláv Medzinárodného dňa študentstva sa aktivizujú mladí
ľudia i v našom meste a svoj deň si pripomínajú veľmi ľudským spôsobom. Snažia sa pomôcť svojim
spoluobčanom, ktorí nemajú to šťastie, nie sú celkom zdraví a majú potrebu na liečebné účely prijať
darovanú krv, prípadne lieky z ľudskej krvi vyrobené. Mladí študenti prijali výzvu a 18. novembra 2008
prišli na mestský úrad, kde sa konala akcia „Študentská kvapka krvi“ a darovali to najdrahšie, čo môže
človek človeku darovať a to ľudskú krv. Tomuto šľachetnému činu patrí poďakovanie všetkým bezpríspevkovým darcom, ktorí neváhali a v tento deň prišli a nezištne darovali krv.
Študenti - dobrovoľní darcovia krvi

text: PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora, foto: Ing. Martin Drgoňa
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EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL

Deti pri predvádzaní svojich projektov.

V našej Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch vedieme žiakov k posilňovaniu ich zdravého sebavedomia aj tým, že im
vytvárame priestor na prezentáciu ich poznatkov nadobudnutých
v škole i mimo nej. Mnohí žiaci čítajú odbornú i krásnu literatúru,
sledujú zaujímavosti v médiách, rozširujú si svoje základné vedomosti v záujmových útvaroch, v rôznych vzdelávacích inštitúciách.
Bolo by na škodu nás všetkých, keby nemali možnosť podeliť sa so
svojimi poznatkami. A tak sme počas tohtoročného Európskeho
dňa rodičov a škôl pripravili v školskej čitárni žiacku vedeckú konferenciu pod názvom „Prezentujeme svoju prácu s informáciami“.
Zo strany žiakov bol o účasť na tomto podujatí veľký záujem. Svedčí
o tom fakt, že konferencia mala dvojhodinový program. Žiaci si
pripravili svoje prezentácie v počítačovom programe Power Point
alebo formou projektov. Celú akciu moderovali dievčatá deviateho
ročníka, ktoré vždy krátkym vstupom uviedli prednášajúceho. Pred
publikom, pozostávajúcom zo žiakov našej školy, z rodičov, učiteľov
a hostí z mestského úradu, odzneli zaujímavosti z rôznych oblastí.
Žiaci sa nám predstavili v tomto poradí:
Hevi klub – prezentácia v Power Pointe - žiaci 7.A predstavili svoj
čitateľský klub, oboznámili s jeho históriou a činnosťou, vysvetlili
jeho poslanie a úlohy.
eTwinning – prezentácia v Power Pointe - žiaci 6.C oboznámili prítomných s medzinárodnou internetovou spoluprácou, ktorú nadviazali s českou školou v Čelákoviciach. Vzájomná komunikácia sa
realizuje v anglickom jazyku.
Naša škola – prezentácia v Power Pointe – žiačka Ivana Chrkavá
z 9.C pripravila prezentáciu o histórii a súčasnosti našej školy.

Topoľčany – prezentácia v Power Pointe – žiačka Dagmar Rybanská
z 9.B pripravila prezentáciu o našom meste a jeho zaujímavostiach,
doplnila ju vlastnými fotograﬁami.
Filmová tvorba – Bathory - prezentácia v Power Pointe – žiačky
Lucia Kissová, Nikola Palušová z 9.C pripravili v rámci dramatickej
tvorby prezentáciu o ﬁlme Bathory doplnenú hudobným sprievodom.
Moja zábava – prezentácia v Power Pointe – žiačka Natália Hermannová zo 7.B pripravila prezentáciu v anglickom jazyku, pretože
sme škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.
Môj proﬁl – prezentácia projektov z anglického jazyka – pripravili
žiaci Jakub Račko a Natália Božiková z 5.B.
Môj deň – prezentácia projektu z anglického jazyka – pripravili
žiačky Janka Mokráňová a Lucia Káčeriková zo 4.B.
Šikanovanie - prezentácia projektu z anglického jazyka – pripravili
žiaci Vladimír Anděl a Ľubomír Rybánsky z 9.C.
Ja a moja priateľka – prezentácia projektu z nemeckého jazyka –
pripravila žiačka Augusta Tobiašová zo 7.B.
Môj školský deň - prezentácia v Power Pointe z nemeckého jazyka
– pripravili žiačky Ivana Chrkavá, Michaela Jančeková, Lucia Kissová
z 9.C.
Barok – prezentácia v Power Pointe – žiak Michal Paluš z 8. A pripravil prezentáciu z dejepisu.
Európa v stredoveku – prezentácia v Power Pointe – žiak Henrich
Klostermann z 8.A pripravil prezentáciu z dejepisu.
Lineárne rovnice - prezentácia v Power Pointe – žiak Michal Paluš
z 8.A pripravil prezentáciu z matematiky.
Vedecká konferencia bola kladne hodnotená samotnými
účinkujúcimi, žiakmi školy, vedením aj rodičmi. Medzi prezentujúcimi boli žiaci od 4. po 9. ročník. Veríme, že sa stretneme aj v budúcnosti s rovnakým záujmom o podobné podujatie. Už teraz totiž
vieme, že v takýchto aktivitách budeme pokračovať. Vytvoríme
dostatočný priestor na to, aby naši žiaci mohli prezentovať nielen
svoju prácu, ale vo väčšej miere aj svoje záujmy, koníčky, rodinu,
priateľov a hlavne svoje vlastné postrehy, názory a priania.

DETEKTÍVOM V KNIŽNICI
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme v Základnej škole,
Gogoľova 2143/7, Topoľčany pripravili 27.októbra 2008 súťažno-zábavné popoludnie pod
názvom „Detektívom v knižnici“. PaedDr. Eva Dzurková a Mgr. Zuzana Jenisová zostavili
s pomocou moderných informačných technológií program podujatia tak, aby zábavnými
formami práce s knihou podporili u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,
k čítaniu a poznávaniu nového.
V súťaži sa stretlo 16 žiakov v štyroch družstvách. V každom bolo po jednom žiakovi
zo 4. až 7. ročníka. Úlohou detektívov bolo nájsť „podozrivú“ knihu. Tímy „Pátračov”,
„Sliedičov”, „Hľadačov” a „Stopárov” lúštili zaujímavé a pestré úlohy a poriadne si preverili šikovnosť a čitateľskú gramotnosť. Za správne odpovede dostali od poroty „lupy“
(body). Zároveň tak získali osem indícií, ktoré ich doviedli k hľadanému slovu. Toto slovo
ich naviedlo na správnu stopu a potom pátrali, sliedili, hľadali a stopovali, kým nenašli
tú správnu spomedzi kníh. A keďže naše mesto si v tomto roku pripomína 835. výročie
prvej písomnej zmienky, úlohy boli venované mestu Topoľčany. Náročné úlohy porotcov
zvládli p. Eva Žitňanová z úseku metodiky a koordinácie Tribečskej knižnice v Topoľčanoch,
Mgr. Tibor Mócik, odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu
v Topoľčanoch a Mgr. Helena Drevenáková, riaditeľka ZŠ, Gogoľova, Topoľčany. Súťažiaci
aj diváci neľutovali popoludnie strávené v škole, pretože sa dobre zabavili a presvedčili sa,
že tímová spolupráca medzi rôzne starými žiakmi vždy prináša úspech.
text: Mgr. Zuzana Jenisová, učiteľka ZŠ, foto: Mgr. Monika Klamárová
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text: Mgr. Daniela Vystrčilová, učiteľka ZŠ
foto: PaedDr. Margita Laciková

BLÍŽI SA ČAS ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ
Je všeobecne známe, že všetky deti, ktoré dosiahnu stanovený
vek a školskú spôsobilosť, musia plniť povinnú školskú dochádzku až
do jej skončenia. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno
nikoho oslobodiť. Povinná školská dochádzka v Slovenskej republike je desaťročná. Začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje
po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku. Povinnosťou každého rodiča
(zákonného zástupcu) dieťaťa je prihlásiť školopovinné dieťa do
základnej školy prostredníctvom zápisu. Zápis detí do 1. ročníka
základnej školy sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje
každoročne v termíne od 15. januára do 15. februára príslušného
kalendárneho roka. V minulosti určoval presné miesto a čas zápisu riaditeľ príslušnej školy. Podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov došlo k zmene - miesto a čas zápisu určuje
obec všeobecne záväzným nariadením, orgán miestnej štátnej
správy v školstve, zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy. Na základe uvedených skutočností vydáva Mestské
zastupiteľstvo v Topoľčanoch Všeobecne záväzné nariadenie
č. 11/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených
Mestom Topoľčany. Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia sa určuje jednotný termín zápisu detí do 1. ročníka
základných škôl. Toto nariadenie platí pre nasledovné základné
školy, ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mesta: ZŠ Gogoľova ul.;
ZŠ J. Hollého ul.; ZŠ Škultétyho ul.; ZŠ Tovarnícka ul.; ZŠ Tribečská ul.
Pre topoľčianske cirkevné základné školy a základné školy pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami VZN č. 11/2008
neplatí.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2008 sa zápis
detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany bude konať každoročne počas troch pracovných dní. Prvý deň zápisu sa stanovuje na deň 15. január
kalendárneho roka.
Z uvedeného vyplýva, že zápis detí do 1. ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany pre školský
rok 2009/2010 sa uskutoční v dňoch 15. januára 2009 (štvrtok),
16. januára 2009 (piatok) a 19. januára 2009 (pondelok) v čase
od 13:00 hod. do 17:00 hod. Organizáciu a priebeh zápisu
zabezpečuje riaditeľ príslušnej základnej školy.
Zápis sa bude vykonávať v budovách jednotlivých základných škôl. Všetky podrobnosti týkajúce sa zápisu zverejní riaditeľ
príslušnej základnej školy na výveske umiestnenej na budove školy

alebo iným obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke
školy príp. inzerátom v miestnej tlači).
K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča
(zákonného zástupcu) dieťaťa a rodný list dieťaťa. V prípade
dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je potrebné priniesť aj
doklady o zdravotnom postihnutí dieťaťa - vyjadrenie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporúčanie zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. V mimoriadnych prípadoch (napr.
choroba dieťaťa, služobná cesta rodičov (zákonných zástupcov)
dieťaťa, pobyt rodiny v zahraničí a pod.) je možné na základe
dohody medzi riaditeľom základnej školy a rodičom (zákonným zástupcom) dieťaťa uskutočniť zápis dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky aj mimo oﬁciálne stanoveného
termínu zápisu, prípadne zapísať dieťa aj v jeho neprítomnosti
na základe predloženia požadovaných dokladov alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby (napr. plnoletý
súrodenec, starí rodičia a pod.). Podmienkou je, aby sa zápis
uskutočnil v termíne od 15. januára do 15. februára 2009.
Riaditeľ školy určuje aj formy a obsah overenia školskej spôsobilosti po prerokovaní v metodickom združení prvého stupňa a na
základe odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že dieťa ešte nedosahuje školskú spôsobilosť (nie je
telesne alebo duševne vyspelé), môže sa mu odložiť začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky o jeden rok - rozhodnutie o odklade
začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ školy
na žiadosť rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa, súčasťou ktorej je
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Upozorňujeme, že ak si rodič (zákonný zástupca) dieťaťa nesplní
povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť mu pokutu do výšky
10.000, - Sk / 331, 93 eur).
Na záver dávame všetkým rodičom (zákonným zástupcom) detí
do pozornosti zaujímavé internetové stránky www.modernaskola.
sk (časť - základné školy) a www.portal.gov.sk (časť - agendy), kde je
možné dozvedieť sa podrobnejšie informácie o problematike zápisu
do základnej školy a plnenia povinnej školskej dochádzky.
Deťom a ich rodičom (zákonným zástupcom) želáme
príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
text: Mgr. Tibor Mócik, Spoločný školský úrad Topoľčany

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Motto: „Robíme toho toľko, aby sme pripravili naše deti
na budúcnosť, ale robíme dosť aj preto,
aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti?“
Lary Chalfan
V čísle III/2008 Radničných zvestí sme pre občanov uverejnili základné pravidlá ako správne separovať odpad, ktorý bežne produkujú vo svojich domácnostiach. V tomto vydaní našich zvestí uvádzame ďalšie doplňujúce informácie
pre správne separovanie odpadu a jeho správne likvidovanie do nových kontajnerov, pretože iba aktívnym zapojením sa do separovaného zberu občania
umožnia jeho správnu recykláciu, prípadne kompostovanie čím aktívne pomôžu
najmä:
- šetriť prírodné zdroje aj pre budúce generácie,
- znižovať znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia,
- znižovať náklady mesta (poplatky obyvateľov) na vývoz a zneškodňovanie
odpadov,

-

vytvárať nové pracovné príležitosti v meste,
zapájať obyvateľov do riešenia vecí verejných.
V intraviláne mesta Topoľčany sa vyskytujú nasledujúce druhy komunálneho odpadu:
PAPIER
Patria sem: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový
obal, kartón, lepenka, kancelársky papier atď.
Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, atď.), kopírovací
papier, faxový papier, celofán a voskový papier, hygienické potreby (plienky,
vreckovky, vata), obaly od sladkostí a slanosti, atď.
Kam vhodiť: do modrej zbernej nádoby na papier. V rodinných domoch do plastového vreca na papier a vyložiť v čase zberu vytriedených surovín pred dom.
Papierové obaly bývajú označované týmito značkami:
pokračovanie na str. 10
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pokračovanie zo str. 9

PLAST
Patria sem: plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváži, šampónov, čistiacich
prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, atď.
Nepatria sem: znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, atď.),
obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové
obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.
Kam vhodiť: do žltej zbernej nádoby na plast. V rodinných domoch do plastového vreca na plast a vyložiť v čase zberu vytriedených surovín pred dom.
Obaly z plastu bývajú označené týmito značkami:

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM)
Patria sem: viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, atď.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek,
atď.
Kam vhodiť: zbierame ich spolu s plastami! Vhodiť do žltej zbernej nádoby na
plast. V rodinných domoch do plastového vreca na plast a vyložiť v čase zberu
vytriedených surovín pred dom.
Viacvrstvové obaly bývajú označené týmito značkami:
SKLO
Patria sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, atď.
Nepatria sem: uzávery od nápojov, silne znečistené sklo potravinami, maltou,
atď.) porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo,
sklobetónky, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky, atď.
Kam vhodiť: do zelenej zbernej nádoby na plast. V rodinných domoch do plastového vreca na sklo a vyložiť v čase zberu vytriedených surovín pred dom.
Obaly zo skla bývajú označené týmito značkami:
KOV
Patria sem: kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy, tégliky
od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád,
atď.), vrchnáky z ﬂiaš, obaly zo sprayov, tuby, sudy, kanistre, tégliky od čajových
sviečok, kovový šrot, farebné kovy, atď.
Nepatria sem: obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy, plastové obaly od sladkostí a slaností, atď.
Kam vhodiť: do zelenej zbernej nádoby spolu so sklom. V rodinných domoch do
plastového vreca na sklo a vyložiť v čase zberu vytriedených surovín pred dom.
Kovové obaly bývajú označené týmito značkami:
ELEKTROODPAD
Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce
spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy,
elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, atď.
Nepatria sem: neúplné elektrospotrebiče (bez motorov, kovových častí, atď.)
Kam uložiť: v čase zberu elektroodpadu na určené zberové miesto. Mimo
zberu doniesť na zberový dvor – ﬁrma Schwarz-Eko spol. s r.o., Pod kalváriou
2616/32, 955 01 Topoľčany.
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
Patria sem: opotrebované pneumatiky, starý nábytok, umývadlá, radiátory,
kuchynské linky, koberce, atď.
Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad, a to: tráva, lístie, konáre a kmene, odpad
z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.
Kam uložiť: v čase jarného a jesenného upratovania do pristaveného
veľkoobjemového kontajnera. Mimo zberu doniesť na zberový dvor – ﬁrma
Schwarz-EKO, spol. s r.o., Pod kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany.
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DROBNÝ STAVEBÝ ODPAD
Patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu.
Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť,
PVC, atď.), sklo, atď.
Kam uložiť: v čase jarného a jesenného upratovania do pristaveného
veľkoobjemového kontajnera. Mimo zberu doniesť na kompostáreň –
Ul. pivovarnícka, 955 01 Topoľčany.
BIOODPAD
Patria sem: zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použité papierové vreckovky a servítky, škrupiny od orechov a vajca, usadenina z kávy,
čajové vrecko, vlasy, atď.
Nepatria sem: šupky z južného ovocia, mäsité zvyšky (šunka, saláma, hydina,
kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok a popol, atď).
Kam vhodiť: v rodinných domoch ukladať do hnedej zbernej nádoby určenej na
zber bioodpadu a vyložiť v čase zberu bioodpadu pred dom.
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria sem: zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť.
Nepatria sem: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad,
atď.
Kam vhodiť: do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Vyložiť v čase
zberu komunálneho odpadu pred dom.
Ing. Zdenka Švajdleníková, OVŽP a VK MsÚ-

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
Veľmi dôležitým ustanovením zákona 372/1990 o priestupkoch
je § 47, v ktorom sú uvedené priestupky proti verejnému poriadku. Mestská polícia ako poriadkový útvar samosprávy pri
svojej činnosti rieši najmä priestupky, ktoré sú uvedené v spomenutom paragrafe, kde je uvedené, že priestupku sa dopustí ten,
kto podľa písm. a) „neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri
výkone jeho právomoci“. Tu postačuje, že obvinený z priestupku
alebo kontrolovaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť
alebo nereaguje na pokyny hliadky MsP súvisiace s objasňovaním
priestupku. Podľa písm. b) priestupku sa dopustí ten, kto „poruší
nočný kľud“. Pri posudzovaní porušenia tohto ustanovenia je
dôležité časové vymedzenie takéhoto konania, nočným kľudom sa
rozumie doba od 22,00 h do 06,00 h. Spôsoby porušenia nočného
kľudu môžu byť rôzne, protiprávnym konaním je najmä hlučnosť
presahujúca 45 decibelov, ale aj rôzne výkriky v zastavanej časti
mesta, alebo hlučné správanie sa susedov v panelových domoch
a i. Porušením nočného kľudu je aj hlučná hudobná produkcia pri
rôznych oslavách v bytoch, ale aj pri sledovaní televízie. Čiže, po
22.00 h. je potrebné myslieť na susedov, kde sú často starí a chorí
ľudia prípadne malé deti, ktorých nemáme právo obťažovať nadmerným hlukom. Podľa písm. c) sa priestupku dopustí ten, kto
„vzbudí verejné pohoršenie“. Tu sa posudzuje porušenie právnej
normy v situácii, kedy je priestupok spáchaný pred minimálne
dvomi osobami a jedná sa napríklad o vykonávanie potreby na
verejnosti (okrem toho spojené so znečistením verejného priestranstva), môžu to byť rôzne stavy opitosti spojené s tým, že
takéto osoby ležia alebo sedia na verejnom priestranstve alebo vo
verejne prístupnom objekte a svojim zjavom môžu budiť verejné
pohoršenie. Ďalej to môžu byť aj hádky na verejnosti, ktoré však
môžu prerásť až do výtržností, ktoré sú trestným činom!
Najčastejšie je porušované ustanovenie § 47 ods. 1 písm. d),
kde priestupku sa dopustí ten, kto „znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo znečistí verejnoprospešné
pokračovanie na str. 11
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zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými
oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného
priestranstva“. Tu si musíte uvedomiť, že za znečistenie verejného
priestranstva sa považuje napríklad aj odhodenie obalu zo žuvačky,
samotnej žuvačky, ohorku cigarety a pod. Čiže nezáleží na intenzite
znečistenia, ktorá má ale vplyv na výšku prípadnej pokuty. Aj lepenie rôznych oznamov a inzerátov na stĺpy verejného osvetlenia alebo iný mestský majetok (dvere budov a pod.) je porušením v zmysle
tohto ustanovenia.

Za priestupky podľa ods. 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu
v blokovom konaní príslušníkmi MsP až do 1000,- Sk, osobám maloletým (15 – 18 r.) do 500,- Sk.
Toto je iba časť ustanovení § 47, ktoré sú však najčastejšie porušované
v mnohých prípadoch aj preto, že si kontrolované osoby vôbec neuvedomovali porušenie zákona, čo ich samozrejme neospravedlňuje.
V ďalšom čísle sa budem zaoberať ostatnými konaniami, ktoré sú
deﬁnované ako priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47
ods. 1 písm. e) až ch).
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsPo

PODMIENKY DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ MESTA

Karanténna stanica pre psov

Podmienky držania psov, ako aj práva a povinnosti držiteľa psa,
upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 8/2002
o podmienkach držania psov (ďalej len VZN č. 8/2002), ktoré je
verejne prístupné na webovej stránke Mesta – www.topolcany.sk.
Uvedené VZN č. 8/2002 pozostáva z 9. článkov, v ktorých upravuje
základné pojmy ako sú:
1. Povinnosť držiteľa evidovať psa vzniká, pokiaľ je držaný na
území SR nepretržite viac ako 90 dní a povinnosť držiteľa evidovať
psa do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej
v prvej vete v mieste, kde sa v danom roku prevažne nachádza.
Zaevidovať psa je povinný držiteľ na MsÚ v Topoľčanoch, na
2. poschodí v kanc. č. 306. S evidenciou psa je úzko spojená
daňová povinnosť držiteľa psa, a to platenie miestnej dane za psa.
Miestne dane za psa sú stanovené vo VZN č. 3/2008 o miestnych
daniach, ktoré za predmet dane považuje psa staršieho ako 6 mesiacov, chovaného fyzickou, alebo právnickou osobou na území
Mesta a mestských častiach Veľké a Malé Bedzany. Sadzba dane
za psa na 1 rok je v rodinných domoch v meste Topoľčany 360,- Sk
(11,95 EUR pri konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk), v obytných
domoch (činžiakoch) 1.000,- Sk (33,19 EUR pri konverznom kurze
1 € = 30,1260 Sk) a v mestských častiach Veľké a Malé Bedzany
250,-Sk (8,30 EUR pri konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk).
Po zaevidovaní psa a uhradení miestnej dane za psa, bude
držiteľovi psa vydaná evidenčná známka, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa a jej
stratu, odcudzenie, alebo zničenie je povinný držiteľ psa oznámiť
Mestu do 14 dní od kedy k takejto skutočnosti došlo.
2. Vodenie psa: na základe uvedeného VZN č. 8/2002 je povinná
vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii a je povinná predchádzať ohrozovaniu
iných osôb, zvierat, majetku, prírody a životného prostredia. To
znamená, že osoba, ktorá vodí psa mimo chovného priestoru,
alebo zariadenia na chov, je v plnom rozsahu za tohto psa zodpovedná.
Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých
je voľný pohyb psov zakázaný, len na vôdzke. Verejným priestranstvom sa rozumejú nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta, ktoré
sú verejne prístupné. To znamená, že držiteľ psa nemôže psa
vodiť bez vôdzky na verejnom priestranstve a na miestach, ktoré

sú označené zákazovou tabuľou ako miesta so zákazom voľného
pohybu psa. Miesta s obmedzeniami pohybu psov, sú označené
tabuľami. Ide o miesta, kde je:
- vstup so psom zakázaný (cintoríny, športové ihriská, areály
MŠ, areály ZŠ, pieskoviská, detské ihriská)
- voľný pohyb psa zakázaný (mestské parky)
3. Znečisťovanie verejných priestranstiev: držiteľ psa je povinný
dohliadnuť na to, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá
(hlavne výkalmi) a keď k takémuto znečisteniu dôjde – je povinný ho odstrániť. V zmysle uvedeného VZN č. 8/2002 je povinná
osoba, ktorá vedie psa mať pri sebe prostriedky na zber výkalov
a túto povinnosť musí preukázať pri kontrole. Pri nesplnení podmienky zaplatí pokutu v zmysle platných právnych predpisov.
VZN č. 8/2002 sa v súčasnej dobe navrhuje upraviť dodatkom, ktorý v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom
v Topoľčanoch, bude postihovať porušenie tejto povinnosti pokutou v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. Príslušníci Mestskej polície v Topoľčanoch,
v súčasnej dobe vykonávajú kontroly s dôrazom na vodenie psov
bez vôdzky, kontrolujú či sú majitelia psov vybavení nariadeným
materiálom a či si plnia povinnosti odstraňovať exkrementy po
svojich psoch, ďalej či majú psov prihlásených do evidencie. za
nerešpektovanie niektorého z ustanovení VZN č. 8/2002 o držaní
psov, hrozí pokuta v blokovom konaní až do 1.000,- Sk (33,19 EUR
pri konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk).
Karanténna stanica mesta Topoľčany: mesto Topoľčany, ako viaceré mestá na území SR, vedie karanténnu stanicu, kde sa vykonáva
umiestňovanie a dočasná starostlivosť o psov odchytených na území
mesta. Karanténna stanica sa nachádza v priestoroch kompostárne
bioodpadov na Pivovarníckej ulici (za budovami spoločnosti SEWS).
Sem sa umiestňujú psy a mačky, odchytené príslušníkmi Mestskej polície v Topoľčanoch, na ktorých následne zmluvný veterinár
vykoná vstupnú prehliadku, očkovanie a označenie mikročipom.
Každý z týchto úkonov sa zaznačí do očkovacieho preukazu. V prípade, že pes je označený známkou, alebo mikročipom, príslušníci
MsPo vyzvú držiteľa – vlastníka psa, aby si psa vyzdvihol. V prípade,
že sa Vám pes stratí (je možné že bol odchytený hliadkou MsPo), kontaktujte MsPo na tel. č. 159, kde Vám budú v prípade odchytu poskytnuté ďalšie inštrukcie. Ak ide o psa, ktorého majiteľa sa nepodarilo
zistiť, takémuto psovi sa pracovníčky Slobody zvierat R.C. Topoľčany
prostredníctvom ich webovej stránky www.utulok.websnadno.
cz a okolitých útulkov, pokúšajú nájsť nový domov. Ich snaha býva
v mnohých prípadoch úspešná a touto cestou by sme im chceli za
ich ochotu a obetavú prácu poďakovať. V prípade že by ste mali záujem navštíviť karanténnu stanicu umiestnenú v priestoroch kompostárne, prípadne by ste mali záujem vybrať si psa bez domova, môžete
tak urobiť v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 07.00 hod. do 15.30
hod. a cez víkend v čase od 10.00 do 14.00, prípadne prezrieť si ich na
pokračovanie na str. 12
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webovej stránke Slobody zvierat R. C. Topoľčany www.utulok.
websnadno.cz. Psa si môžete „adoptovať“ za úhradu nákladov
vynaložených na jeho starostlivosť, ako sú vstupná prehliadka,
očkovanie, označenie mikročipom, kŕmenie a ustajnenie, čo predstavuje v súčasnej dobe približne 500,-Sk (16,60 EUR pri konverznom
kurze 1 € = 30,1260 Sk) a 23,- Sk/deň kŕmenia a ustajnenia (0,76 EUR
pri konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk).
Touto cestou by sme radi požiadali občanov mesta Topoľčany,
ako aj občanov mestských častí a okolitých obcí, nakoľko sa
blížia vianočné sviatky, aby pri výbere psíka – ako „darčeka
pod vianočný stromček“ pre svoje ratolesti, brali na vedomie
fakt, že pes nie je hračka, ani darček, ktorý môžem odložiť, prí-

padne vyhodiť, keď ma prestane baviť. Každý vlastník a držiteľ
psa má svoje práva, ale hlavne povinnosti. Pred rozhodnutím
o výbere vianočného darčeka v podobe psíka, alebo akéhokoľvek
iného zvieratka, zvažujte prosím všetky svoje schopnosti a hlavne
možnosti zabezpečenia starostlivosti o takéto zvieratko.
V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov starať o svojho psa, nevyhadzujte ho na ulicu, ani sa ho nezbavujte iným
neľudským spôsobom, kontaktujte prosím pracovníkov Slobody
zvierat, ktorí Vám v takomto prípade radi poradia, alebo pomôžu
nájsť nový domov.
text: Ing. Ľudovít Duša – náčelník MsPo
text a foto: Mgr. Juraj Podmanický – referent OVŽP a VK MsÚ

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM DECEMBER 2008
2.,3.,4. XII. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká širokouhlá komédia. NASA, ktorá príde
o sondu v intergalaktickej diere, sa rozhodne pre záchrannú misiu a vysiela kozmickú loď do veľmi vzdialenej galaxie. Čo je zvláštne na jej posádke? Sú to traja
opičiaci, ktorí musia podstúpiť náročný a nebezpečný
výcvik a vydať sa do vesmíru na ešte nebezpečnejšiu
cestu za stratenou loďou. Český dabing. 79 min.

VESMÍRNI OPIČIACI
Vstupné 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 12 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.,6.,7. XII. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký thriller. Jennifer Marshová je slobodná matka, ale predovšetkým agentka FBI, ktorá spoločne so
svojím kolegom Griﬃnom Dowdeom pátra po ľuďoch,
porušujúcich zákony prostredníctvom internetu. Jedného dňa dostanú tip na bizarné stránky, na ktorých
autor zabíja nielen zvieratá, ale tiež ľudí, a to v priamej
závislosti na ich návštevnosti. České titulky. 100 min.

SMRŤ ON - LINE
Vstupné: 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 15 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.,10.,11. XII. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Nemecká širokouhlá dráma. Volám sa Karol a chodím
na strednú školu. Všetci moji spolužiaci sa nechali
nahovoriť na desivý experiment – vytvorili skupinu,
nazvali sa VLNA, všetci sa obliekajú rovnako, majú dokonca svoj pozdrav... ale nikto z nich si neuvedomuje,
že to už nie je zdravé, že to začína byť nebezpečné, ale
nikto ma nepočúva. Lenže všetko sa im vymklo z rúk
a ja sa bojím, ako to dopadne... České titulky. 110 min.

NÁŠ VODCA
Vstupné: 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 12 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.,13.,14. XII. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Slovensko-česko-maďarský hudobný ﬁlm. Cinka Panna je prvá známa rómska primáška. Žila v 18. storočí
na Gemeri. Film Dušana Rapoša je svojbytným

romantickým príbehom, ktorý čerpá inšpiráciu zo známych faktov o jej živote. Slovenská verzia. 122 min.

CINKA PANNA
Vstupné: 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 15 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16.,17.,18. XII. – utorok, streda, štvrtok o 19,00
Americká akčná dráma. Píše sa rok 1988 a newyorský
obchod s drogami rozkvitá. Bobby sa snaží držať si
priateľský odstup od ruského maﬁána, ktorý jeho klub
využíva k práci – maﬁána, ktorého sa snažia chytiť jeho
brat Joseph, príslušník newyorkskej polície a jeho otec
Burt, legendárny zástupca policajného veliteľa. České
titulky. 117 min.

NOC PATRÍ NÁM
Vstupné: 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 15 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.,20.,21. XII. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký širokouhlý akčný ﬁlm. Agent 007, zradený
Vesper, ženou, ktorú miloval, bojuje s nutkaním, aby
počas svojej poslednej misie učinil osobnú misiu. Bond,
ktorý je odhodlaný odhaliť pravdu, vypočúva pána
Whitea, od ktorého zistí, že organizácia, ktorá vydierala Vesper, je omnoho spletitejšia a nebezpečnejšia
než ktokoľvek mohol tušiť. Slovenské titulky. 106 min.

QUANTUM OF SOLACE 7.
Vstupné: 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 15 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.,28.,29.,30. XII. – sobota, nedeľa, pondelok,
utorok o 19,00 h.
Americký širokouhlý animovaný, dobrodružný, sci-ﬁ.
Hviezdne vojny dodávajú celovečerným animovaným
ﬁlmom úplne novú podobu. Galaxia je sužovaná Vojnou klonov – civilnou vojnou, ktorá proti sebe postavila armádu Separatistov a Republiku so svojimi ochrancami, rytiermi Jedi. Slovenské titulky. 98 min.

STAR WARS: THE CLONE WARS
Vstupné: 65,- Sk / 2,16 €

nevhodné pre maloletých do 12 rokov

VIANOČNÝ FESTIVAL DETSKÝCH
FILMOV 2008
27. XII. – sobota o 17,00 h.
Francúzsko-nemecký animovaný dobrodružný ﬁlm.
Český dabing. 80 min.

LOVCI DRAKOV
Vstupné: 60,- Sk / 1,99 €

nevhodné pre maloletých do 7 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

28. XII. – nedeľa o 17,00 h.
Americká širokouhlá animovaná rodinná komédia.
Slovenský dabing, 103 min.

WALL – E
Vstupné: 60,-Sk / 1,99 €
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29. XII. – pondelok o 17,00 h.
Americký animovaný, rodinný, hudobný ﬁlm.
Český dabing. 87 min.

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Vstupné: 60,- Sk / 1,99 €

nevhodné pre maloletých do 7 rokov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30. XII. – utorok o 17,00 h.
Americká animovaná koméda.
Slovenský dabing. 90 min.

KUNG FU PANDA
Vstupné: 60,-Sk / 1,99 €
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

PRIPRAVUJEME NA MESIAC JANUÁR 2009:
2 DNI V PARÍŽI
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 :
POSLEDNÝ ROK
MADAGASKAR 2
NOCI V RODANTHE
SIROTINEC
FUNNY GAMES USA
PAVUČINA LŽÍ
ZAKÁZANÉ KRÁĽOVSTVO

PF 2009

Pobočka Súkromnej jazykovej školy HUMBOLDT IDŠ Bratislava pri Mestskom kultúrnom stredisku v Topoľčanoch
otvára jarný semester jazykových kurzov
dňa 27. januára 2009 o 16.30 h v Spoločenskom dome, II. posch. – učebňa.
Bc. Rudolf Chovanec, riaditeľ MsKS
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MESTO TOPOĽČANY – VIANOCE 2008
15.12.
16.12.

16.12.
18.12.
20.12.
28.11.

Insitné Vianoce 2008
Galéria Nám. M. R. Štefánika
insitní umelci Kovačica o 17.00 h.
30.11. Daruj radosť kamošovi
Spoločenský dom o 14.00 h.
1. 12. 2008 – 6.1.2009
Vianočné trhy so sezónnym tovarom
Nám. M. R. Štefánika
3.12.
Príde k nám Mikuláš – adventné pásmo
pobočka knižnice Ul. P. O. Hviezdoslava o 10.00 h.
5.12.
Vysvätenie vyrezávaného betlehemu
Nám. M. R. Štefánika o 15.45 h.
5.12.
Vítanie sv. Mikuláša
a rozsvietenie vianočného stromčeka
Nám. M. R. Štefánika o 16.00 h.
5.12.
Mikuláš k vám domov
Mestské kultúrne stredisko o 17.00 h.
6.12.
Vianočné stretnutie osamelých
Dom kultúry o 19.00 h.
7.12.
Vianočný detský tanečný festival
Spoločenský dom o 14.00 h.
7.12.
Mikuláš na ľade
Zimný štadión od 17.00 do 19.00 h.
8.12.
Katarína Hudecová – beseda so spisovateľkou
Tríbečská knižnica o 16.00 h.
8.12.
THJ 2008 – Koncert SKDK
Spoločenský dom o 17.00 h.
10.12. Vianoce kedysi a dnes
– pásmo vianočných tradícií
Tríbečská knižnica o 10.00 h.
10.12. Koncert žiakov Cirkevnej základnej umeleckej
školy sv. Lukáša, kaplnka sv. Alžbety o 16.30 h.
11.12. Adventné vystúpenie detí ZUŠ L. Mokrého
Spoločenský dom o 16.30 h.
12.12. Ukážka domácej zakáľačky
Nám. M. R. Štefánika o 10.00 h.
12.12. Zdobenie vianočného pečiva
Tríbečské osvetové stredisko o 16.00 h.
14.12. Vystúpenie speváckeho súboru NÁDEJ
Nám. M. R. Štefánika o11.30 h.
14.12. ADRA DEŤOM
Organizátori: Humanitná organizácia ADRA
a MsKS
Spoločenský dom o 14.00 h.

20.12.
20.12.
21.12.
21.12.
22.12.

22.12.

24.12.
25.12.
26.12.

26.12.
28.12.

31.12.

6.1.
2009

Divadlo „JA A HOLLYWOOD“
Spoločenský dom o 19.00 h.
Vianoce vo svete
- rozprávanie o vianočných tradíciách
pobočka knižnice ZŠ. Sv. Ladislava o 10.00 h.
Ozdobme si spolu stromček
Tríbečská knižnica o 13.00 h.
Koledovanie detí ZUŠ L. Mokrého
verejné priestranstvá o 15.30 h.
Varenie a podávanie kapustnice
bezdomovcom i širokej verejnosti
Nám. M. R. Štefánika o 10.00 h.
Adventný koncert
Spoločenský dom o 17.00 h.
Vianočný študentský ples
Dom kultúry o 19.00 h.
Vianočný koncert
Radnica – balkón o 10.00 h.
Vystúpenie speváckeho súboru JESEŇ
Nám. M. R. Štefánika 11.30 h.
Vianočná večera pre osamelých dôchodcov
v spolupráci s farskou charitou blah. sestry Zdenky
Dom červeného kríža o 14.00 h.
Dobrá novina - koledovanie malých
koledníkov do domácností
Topoľčany
Vianočný koncert
Radnica – balkón o 23.00 h.
Vianočný koncert
Radnica – balkón o 10.00 h.
Koledovanie pri detskej svätej omši
spojené so zbierkou na Dobrú novinu
kostol Nanebovzatia Panny Márie o 9.00 h.
Jasličková pobožnosť
kostol Nanebovzatia Panny Márie o 15.00 h.
Koledu Vám nesieme - vianočný koncert
topoľčianskych speváckych zborov
Spoločenský dom o 15.00 h.
Veľký silvestrovský ohňostroj
letné kúpalisko o 19.30 h.
Silvestrovský program 2008
Nám. M. R. Štefánika o 20.00 h.
Koncert pri Betleheme
Nám. M. R. Štefánika o 17.00 h.
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Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si budeme zvykať postupne, na jej príchod sa však
máme možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom v obchodných miestach bánk začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme
požiadali Jozefu Danovú, riaditeľku Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Nitre.
Začiatok roka 2009 je
výnimočný tým, že od
1. do 4. januára 2009
nás čakajú tri dni pracovného pokoja. Ako
sa môžu v tom čase
dostať klienti k eurovej
hotovosti?
Majitelia platobných kariet si budú môcť vybrať
eurá z bankomatov hneď
1. januára 2009. Majú
tiež možnosť platiť bezhotovostne, čiže hotovosť
ani nebudú potrebovať. Samozrejme, Slovenská
sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali
zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a od
štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009 otvorí dve tretiny svojich obchodných miest. Budú sa
zameriavať výhradne na výmenu slovenských korún
na eurá. Klienti ale musia počítať s tým, že budú
čakať na výmenu hotovosti v obchodnom mieste
dlhšie ako obvykle. Preto by sa tomu mali radšej
vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť do banky ešte
pred koncom roka 2008.
Ktoré obchodné miesta v nitrianskom regióne
budú otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská sporiteľňa

20 najvyužívanejších obchodných miest vo všetkých
okresoch nitrianskeho regiónu. Eurá za koruny si v prvých dňoch roka 2009 budú môcť klienti zameniť
v Nitre, Zlatých Moravciach, Topoľčanoch, Bánovciach n. Bebravou, Partizánskom, Leviciach, Šahách,
Želiezovciach, Nových Zámkoch, Štúrove, Šuranoch,
Komárne, Hurbanove, Kolárove a vo Vrábľoch.
Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka
2009 obchodné miesta od 10 do 14 hod.
Budú pobočky Slovenskej sporiteľne otvorené
aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby sme čo
najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchodných
miest Slovenskej sporiteľne bude otvorená
vo štvrtok 1. januára 2009 od 10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8 až do 18
hod. a v nedeľu 4. januára 2009 od 10 do 16 hod.
Otváracie hodiny sa ešte môžu zmeniť, preto by si
mal každý klient overiť, kedy bude pobočka, ktorú
chce navštíviť, otvorená.

okamžite zarábať a banky všetky korunové úspory
zamenia na prelome rokov 2008 a 2009 na eurá
konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. Klienti
určite ocenia, že ich vklady sú v banke v úplnom
bezpečí, keďže sú chránené Fondom ochrany
vkladov podľa podmienok stanovených zákonom.
Pri príležitosti prechodu na novú menu Slovenská
sporiteľňa ponúka termínovaný vklad EUROhotovosť. Jeho výhodou je, že klientom vyplatíme úrok
v eurách okamžite pri zriadení vkladu. Na vyplatenie úrokov teda nemusia čakať, získajú ich vopred
a v eurách.
Informácie o zavedení eura získajú záujemcovia aj
na internetových stránkach:
www.europoradna.sk, www.eurokancelaria.sk
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom
e-mailu: euro@slsp.sk, alebo na telef. číslach:
0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888

Hovorili ste, že čakaniu v pobočkách začiatkom roka sa dá vyhnúť vložením peňazí do
banky ešte pred koncom tohto roka. Sú ďalšie
dôvody, prečo je pre klientov výhodné vložiť
hotovosť do banky?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú

SEZÓNA PLESOV 2009
V nastávajúcej plesovej sezóne budú
v Dome kultúry Topoľčany zorganizované
nasledujúce kultúrno-spoločenské podujatia:

9. 1. 2009 III. mestský
reprezentačný ples
16.1. 2009 I. výročie rádia YES
17.1. 2009 Ples poľovníkov 1
23.1.2009 Ples SČK
24.1. 2009 Ples KDH

30.1.2009 Ples rybárov
6.2. 2009 Ples 1. mechanizovanej
brigády
13.2.2009 Ples slovensko - franc.
priateľov
14.2. 2009 Ples SMER – SD
21. 2. 2009 Ples Elektrokarbon
Bc. Rudolf Chovanec, riaditeľ MsKS

Kolektív Mediálnej rady
pri MsZ Topoľčany
želá občanom mesta spokojné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastlivé vykročenie
do nastávajúceho roka 2009.
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