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NÁVŠTEVA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V TOPOĽČANOCH

foto: Ing. Martin Drgoňa

Dňa 3. marca 2009 naše mesto poctil svojou návštevou prezident
SR Ivan Gašparovič. Počas prijatia u primátora mesta Ing. Petra
Baláža sa po prvýkrát zapísal do pamätnej knihy mesta Topoľčany.

V spoločenskom dome sa prezident SR stretol s občanmi mesta, pozvanými hosťami, ako aj so žiakmi stredných škôl v meste, ktorí s ním
diskutovali na rôzne otázky zo spoločenského života.

SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ RELIÉFNEJ DOSKY M. R. ŠTEFÁNIKA
Slovenský astronóm
a vedec, politik a diplomat, vojnový letec,
generál Francúzskej
armády – taká bola
životná púť činorodého, ale skromného mladého človeka.
Štefánika vnímame
ako osobnosť, ktorej
význam
nespočíva
iba v rozhodujúcom
podiely na založení
prvého slobodného
spoločného štátu Čechov a Slovákov. Je aj prvý zo svojho národa,
ktorý obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku.
S myšlienkami, názormi a činmi ho môžeme dnes vnímať ako
prvého „Európana“. Predpokladal, že nastane stav, ktorý nazval
„europeizácia“, čo malo predstavovať harmóniu národov v Európe.
Je potrebné, aby sme pochopili jeho nadčasovosť, a aj dnes sa hlásili
k Štefánikovej európskej myšlienke.

Osobitne
treba
vyzdvihnúť
Štefánikove sebaobetovanie sa v mene
národa, mravnú čistotu jeho zámerov
i prostriedkov pri prekonávaní prekážok.
Bola to silná osobnosť, neobyčajne
sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po
pravde a poznaní.
Svoje etické, morálne mravné krédo
i lásku k svojmu národu zhrnul do troch
slov: „Veriť – Milovať – Pracovať“ a on
skutočne tak žil. V tomto je aktuálnosť
odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého pamätná reliéfna doska bola slávnostne odhalená
na budove radnice 4. mája 2009 pri
príležitosti 90. výročia jeho úmrtia.
Autorom pamätnej reliéfnej dosky M. R.
Štefánika je akad. soch. Doc. Milan Lukáč, ktorý svoje dielo spolu s
primátorom mesta odhalil.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru
foto: Ing. Martin Drgoňa

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY
Vernisážou prvej výstavy pod názvom
GEMMAE POPULI sa slávnostne otvorila aj Galéria
mesta Topoľčany, ktorá sa nachádza v priestoroch
radnice na Námestí M. R. Štefánika. Uvedená výstava
v Galérii mesta Topoľčany je výstavou významných
umelcov a pedagógov výtvarných škôl z Nitrianského regiónu. GEMMAE POPULI v preklade znamená rašenie
topoľov, ktoré je pre túto výstavu symbolické predovšetkým tým,
že topoľ je symbolom Topoľčian a rašenie je symbolikou toho, že
nám v Topoľčanoch vyrašila nová galéria. Kultúrny program počas
vernisáže spestrili žiaci zo Základnej umeleckej školy L. Mokrého

a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša
z Topoľčian, ako aj jeden z vystavovateľov Robert
Žilík. Na zaujímavú výstavu GEMMAE POPULI Vás
srdečne pozývame, a pozrieť si ju môžete počas
pracovných dní do 3. júna 2009. V priestoroch
Galérie mesta Topoľčany vznikla aj Turisticko –
informačná kancelária, v ktorej môžete získať informácie nielen
o meste Topoľčany a jeho okolí, ale aj informácie z oblasti cestovného ruchu, kultúry a spoločenského života v našom meste.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru

EKODEŇ NA SÍDLISKU
Už tradične si celý svet 22. apríla pripomína Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla
v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia
v USA ovplyvnení fotograﬁckými a telegraﬁckými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme
demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu planéty Zem
so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Skutočne svetovým sa stal od roku
1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne
pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME
so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA).
Na včasnom propagovaní a informovaní
svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari
1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné
centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, USA. V tomto školskom roku
sme si Deň Zeme pripomenuli celoškolskou
akciou EKODEŇ NA sídlisku JUH. Iniciátormi akcie boli žiaci 7.B, ktorí ju pod vedením
p. uč. Blaha vymysleli a spolu so zástupcom
riaditeľa školy zabezpečili plagáty, vrecia
a všetko potrebné. Bola to súťaž tried, kto
nazbiera najviac odpadu. Zapojili sa všetci
žiaci, malí i veľkí. Jednotlivé triedy so svojimi
učiteľmi vyčistili pridelené plochy nášho
sídliska od plastových obalov, papierov,
a iných odpadkov. Plné vrecia sa zhromaždili
za telocvičňou odkiaľ ich ﬁrma Schwarzeko odvezie na ekologické zlikvidovanie.
Žiaci 7.B vrecia odvážili a vyhodnotili zber.
Najusilovnejšie triedy boli odmenené vtipnými eko-tortami, ktoré upiekli cukrári zo
SOŠ potravinárskej. Celkovo žiaci zaplnili

43 vriec, do ktorých sa zmestilo 285 kg plastových a papierových odpadkov. Ostatného odpadu, ktorý žiaci umiestnili do
smetných nádob, bolo približne 0,5 tony.
Celá akcia sa veľmi podarila. Nasvedčovala
tomu dobrá nálada, ktorá panovala medzi
všetkými zúčastnenými. Veď nádherný
slnečný deň žiaci a ich pedagógovia využili
na to, aby urobili niečo pre našu planétu, pre
naše mesto, sídlisko, pre seba. Žiaci 7.B prosia všetkých ľudí, aby prestali znečisťovať
svoje okolie odpadkami z domácností
a ďakujú všetkým, ktorí im pomohli akciu
zorganizovať.
text a foto: Mgr. Andrej Sitár, učiteľ ZŠ
Žiaci ZŠ sv. Don Bosca na Ul.Ľ.Fullu pri akcii
skrášľovania areálu a okolia svojej školy.

OCENENIE MESTU TOPOĽČANY
Na sklonku minulého roka sa mestu
Topoľčany dostalo uznania vo forme
poďakovania ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za
aktívnu prácu a úsilie pri uplatňovaní Programu rozvoja bývania v praxi a výstavbe
nájomných bytov. Praktická realizácia
tohto programu v poslednom období
siedmich rokov umožnila 587 rodinám
získať strechu nad hlavou, čo je základný
predpoklad k zdravému rozvoju mesta,
ale najmä mladých rodín v našom meste.
Všetky odhodené odpadky putovali do plastových
vriec na ekologické spracovanie a likvidáciu.

Ing. Peter Baláž, primátor mesta

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE OČAMI DETÍ
Každoročne, v čase celosvetových osláv Dňa Zeme, aj v našom
meste vrcholia aktivity zamerané na aktívnu ochranu a tvorbu
životného prostredia.
V Topoľčanoch sa už
dávnejšie udomácnil
dobrý zvyk: každý
rok na jar a na jeseň
zrealizovať komplexné vyčistenie verejných plôch mesta.
Stojí to nemalé peniaze, ale efekt je
veľmi pozitívny a potešujúci, pretože sa
občania
aktívne
Primátor pri oceňovaní tých najlepších zapájajú do ochrany
a tvorby svojho
najbližšieho životného prostredia. V čoraz väčšej miere sa
do tohto procesu zapájajú i mladí ľudia a školopovinná
mládež. Jednou z mnohých výchovných aktivít motivujúcich školopovinnú mládež k aktívnemu postoju k ochrane
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a tvorbe zdravého životného prostredia je i zorganizovanie výtvarnej
súťaže detí materských škôl a žiakov základných škôl nášho mesta
pod názvom Životné
prostredie očami detí.
Každý rok sa do
tejto súťaže prihlási
množstvo výtvarných
ale aj literárnych prác
zameraných na tému
životné prostredie.
Toho roku sa so svojimi literárnymi dielami prihlásilo 20 detí
a 110 detí súťažilo so
svojimi výtvarnými
prácami. Hodnotiaca
Pohľad na súťažiacich žiakov s ich rodičmi
porota mala neľahkú
úlohu vyhodnotiť tých najlepších, nakoniec však k tomu došlo
a primátor mesta tých najlepších odmenil svojou cenou.
text: PaedDr. J. Emila, zástupca primátora
foto: Ing. M. Drgoňa, referent org. odboru MsÚ

JARNÉ UPRATOVANIE 2009
Na žiadosť občanov a pre vytvorenie si reálnej predstavy
o ﬁnančných výdavkoch mesta vynaložených na akciu Jarné
upratovanie 2009 v tabuľkovom prehľade uvádzame skutočnú výšku

ﬁnančných prostriedkov vynaložených na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v jednotlivých častiach mesta.
Ing. A.Melicherová, vedúca OSMS MsÚ

pristavených
kontajnerov

vyvezených
kontajnerov

Hmotnosť
odpadu
v tonách:

p.Grach

6

15

2.(VÝCHOD)

JUDr.Lisý

8

3.(IBV pri nemocnici)

Ing. Kotleba

4.(JUH)

Mestský
výbor č.:

Predseda
výboru:

1.(STRED a F)

P o č e t:

Finančné náklady:

Finančné
náklady
spolu v €:

odvoz
v€

Skládka
v€

21,03

630,36

544,47

1174,83

19

28,17

798,46

729,32

1527,78

2

31

114,2

1302,75

2956,64

4259,39

p. Markovičová

2

1

1,18

42,03

30,55

72,58

5.(IBV za zim. štad.)

p.Lobotková

8

58

82,54

2437,39

2136,96

4574,35

6.(IBV za kasárňami)

p.Krahulíková

6

51

111,03

2143,22

2874,56

5017,78

7.(M.,V.Bedzany)

p. Ševela

8

43

69,43

1807,03

1797,55

3604,58

218

427,58

9161,24

11070,05

20231,29

S P O L U:

CHCEME UDRŽAŤ SEPAROVANÝ ZBER, NEVZNIKOL ZA JEDEN DEŇ.
Mesto Topoľčany už viac ako 15 rokov na svojom teritóriu realizuje separovaný zber komunálneho odpadu, pričom sa do bodky snaží naplniť princíp
trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj sa zakladá na princípe
napĺňania dnešných potrieb občanov bez toho, aby boli ohrozené možnosti
pokračujúceho rastu pre ďalšiu generáciu (napr. vyčerpaním obnoviteľných
zdrojov bez nájdenia alternatív, zničením ekosystémov nutných pre život,
spustením zmien prírodných podmienok, ktoré výrazne skomplikujú možnosti
prežitia človeka ako biologického druhu a pod.).
Význam triedeného zberu druhotných surovín (ďalej separovaný zber) nie je
potrebné zvlášť zdôrazňovať. Ekonomický prínos sa prejaví úsporami nákladov na odvážanie odpadov a ich skládkovanie (resp. spaľovanie), predĺžením
životnosti skládok a zo širšieho hľadiska podstatnou úsporou energie
vo výrobe a v konečnom dôsledku sa to prejaví na znižovaní nárokov
na suroviny. Z celospoločenského hľadiska je však najdôležitejší prínos ekologický. Obmedzením množstva spaľovaného a skládkovaného odpadu dôjde
k zmenšeniu nebezpečenstva kontaminácie podzemných a povrchových
vôd, pôdy aj ovzdušia v okolí týchto zariadení a k šetreniu nenahraditeľných
zdrojov prvotných surovín. Treba však zdôrazniť, že separovaný zber odpadov
nerieši problém s odpadmi ako taký, no v súčasnosti je nevyhnutný. Trvalo
udržateľná hierarchia hovorí jasne: minimalizuj - znovu používaj - recykluj.
V súlade s vyššie uvedeným mesto Topoľčany postupuje aj v odpadovom
hospodárstve. V ostatnom období za pomoci viacerých nenávratných dotácií
vybudovalo fungujúci systém separovaného zberu, pričom mesto získalo tri
nenávratné dotácie, ktoré pomohli vytvoriť čo najlepšie podmienky pre separovanie odpadu v meste.
V roku 2006 bola za pomoci nenávratnej dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zrealizovaná stavba Kompostáreň bioodpadov mesta
Topoľčany, ktorej hodnota prestavuje 24 409 410,- SKK. Európsky fond regionálneho rozvoja prispel na stavbu 50 % ﬁnančných prostriedkov, štátny
rozpočet 45 % ﬁnančných prostriedkov a z rozpočtu mesta bolo na realizáciu
stavby uvoľnených 5 % ﬁnančných prostriedkov. Následne v roku 2007 mesto
získalo nenávratnú dotáciu z prostriedkov Recyklačného fondu na projekt Intenziﬁkácia separovaného zberu. V rámci tohto projektu bolo preinvestovaných
3 777 199, 31 SKK ﬁnančných prostriedkov pridelených mestu z Recyklačného
fondu a 211 254, 75 SKK prostriedkov z rozpočtu mesta. Za pridelené ﬁnančné
prostriedky mesto nakúpilo nové zberné nádoby určené na separovaný zber

a pripravilo propagáciu intenziﬁkácie separovaného zberu medzi občanmi
mesta. Ďalej začiatkom roku 2009 mesto bolo úspešné pri získaní nenávratnej
dotácie z Kohézneho fondu, ktorá je určená na vybudovanie Dotrieďovacieho
dvora odpadového hospodárstva. Kohézny fond na realizáciu stavby uvoľnil
81,24 % ﬁnančných prostriedkov, štátny rozpočet 9,56% ﬁnančných
prostriedkov a z mestského rozpočtu mesto musí uvoľniť 9,2% ﬁnančných
prostriedkov. Stavba musí byť ukončená do konca roku 2009.
Zásluhou vyššie uvedených činností a neustálej intenzívnej propagácie
separovaného zberu občania mesta v roku 2008 okrem iného vyzbierali:
56,15 ton odpadového papiera, 78,78 ton skla, 40,66 ton plastov
a 4 353,51 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Všetkým občanom,
ktorí sa aktívne na separovanom zbere druhotných surovín zúčastňujú
ďakujeme a tešíme sa i na ďalších, ktorí sa k tejto ekologickej aktivite pripoja.
V súčasnosti vo svete vládne hospodársko-ekonomická kríza, ktorá zasiahla
aj odpadové hospodárstvo v SR. Problémy neobišli ani naše mesto. Výkupné
ceny druhotných surovín výrazne klesli, resp. sa úplne zastavil výkup niektorých komodít. Tieto prechodné problémy mesto vyriešilo vybudovaním
dočasného skladovacieho dvora na Ul. Krušovskej (v areáli bývalého podniku Arttep). Mesto vyvíja maximálnu snahu, aby nedošlo k znehodnoteniu
už vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Boli by sme veľmi neradi,
keby hospodárska kríza separovaný zber v Topoľčanoch vážnejšie ovplyvnila,
nakoľko tento nevznikol náhodne a zo dňa na deň. Za účelom zmiernenia
krízy v odpadovom hospodárstve Ministerstvo životného prostredia SR prijalo v prvom štvrťroku 2009 opatrenia orientované, okrem iného, aj na zachovanie systému separovaného zberu. Jedným z týchto opatrení, ktoré by mali
pomôcť mestám a obciam je zvýšenie prostriedkov na účte Recyklačného fondu – všeobecný sektor z 12 % na 25 % z príjmov fondu. Z tohto všeobecného
sektora sa mestám dotuje každá tona vyseparovaných odpadov sumou 60,-€.
Podľa riaditeľa Recyklačného fondu Jána Lišku by práve zvýšenie prostriedkov
na účte všeobecného sektora malo pomôcť mestám a obciam zmierniť ich
straty spojené so separáciou odpadov.
Preto, vážení občania, vyzývame Vás k separácii odpadov z Vašich domácností i naďalej. V konečnom dôsledku tým aktívne prispievate k ochrane
a tvorbe aj Vášho životného prostredia.
text: Ing. Z. Švajdleníková, ref. OVŽP MsÚ
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AKTUÁLNE O EUROFONDOCH
V Radničných zvestiach III. číslo 2008 sme informovali o zámeroch
mesta zapojiť sa do procesu čerpania nenávratných ﬁnančných
príspevkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu SR. Teraz chceme občanov informovať ako tento proces
prebiehal v roku 2008 a v prvých mesiacoch roka 2009 u veľkých akcií.
Podľa zverejňovaných výziev jednotlivých riadiacich orgánov sme
priebežne predkladali projekty
na výzvu Regionálneho operačného
programu (ROP), kde sme podali
projekt na rekonštrukciu ZŠ Ulica
Škultétyho, o ktorom sme už informovali. Ďalej sme reagovali na výzvu
Ministerstva životného prostredia
SR, ktoré v rámci Operačného programu Životné prostredie, v opatrení 4.1 Odpadové hospodárstvo,
umožnilo podať projekt s názvom
Dotrieďovací dvor odpadového
hospodárstva Topoľčany. Projekt
bol vyhodnotený ako úspešný.
Schválené ﬁnančné prostriedky sú
uvedené v tabuľke. Zmluva medzi
mestom a MŽP SR bola podpísaná
dňa 9.3.2009 a v týchto dňoch prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.
V rámci už uvedenej výzvy ROP sme podali postupne ďalšie projekty, jedná sa najmä o: Zateplenie a modernizácia MŠ Ul. Škultétyho,
MŠ Ul. J. Kráľa a ZŠ Ul. tribečská. Všetky podané projekty boli vyhodnotené ako úspešné (prehľad o schválených ﬁnančných objemoch
dotácií je uvedený v tabuľke). V týchto dňoch prebiehajú verejné
obstarávania na dodávateľov jednotlivých prác a zariadení do škôl.

Po ich schválení ministerstvom dôjde k podpisom zmlúv na čerpanie
nenávratných ﬁnančných prostriedkov. V tomto roku bol spracovaný a podaný projekt v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR
v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
v opatrení: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky pod názvom:
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a Veľkých
Bedzanoch.
Ďalej sa pripravujú projekty
v rámci ROP v opatrení: Regenerácia sídiel na regeneráciu centra
mesta Topoľčany a na stavebné
úpravy (rekonštrukciu) a modernizáciu ZŠ Ul. Hollého a ďalej na
zateplenie a modernizáciu MŠ 2 Ul.
tribečská.
V závere ešte uvedieme vysvetlenie k údajom, ktoré uvádzame
v tabuľke. Oprávnené výdavky
projektu sú stanovené limitmi
možnosti čerpania ﬁnančných
prostriedkov na jedného žiaka.
Tieto limity determinujú maximálnu výšku poskytovanej dotácie, z ktorej 5% musí ﬁnancovať z vlastných ﬁnančných prostriedkov prijímateľ dotácie. Prijímateľ naviac ﬁnancuje ďalšie náklady projektu, ktoré sú projektantom vyčíslené nad
rámec oprávnených výdavkov.
text a tabuľka: Ing. Katarína Krajčovičová,
projektová manažérka MsÚ

DOTÁCIE PRE MESTO TOPOĽČANY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ A KOHÉZNEHO FONDU
Rok 2008, január a február 2009
EF
ERDF

Názov projektu:
ZŠ Ul. Škultétyho Topoľčany stavebné
úpravy a prístavba
Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany

KF

ERDF

ERDF

ERDF

Zateplenie a modernizácia MŠ Ul.
Škultétyho Topoľčany
Zateplenia a modernizácia MŠ Ul. J.
Kráľa Topoľčany
Zateplenie a modernizácia ZŠ Ul.
tribečská Topoľčany

Spolu za mesto:

Celkové výdavky:

Oprávnené
výdavky:

Doﬁnancovanie
mestom:

1 871 183,41 €

1 410 409,61 €

1 339 889,13 €

531 294,29 €

(56 371 271,42 SK)

(42 489 999,99 SK)

(40 365 499,99 SK)

(16 005 771,43 SK)

1 568 986,99 €

1 529 595,55 €

1 388 888,35 €

180 098,65 €

(47 267 302,35 SK)

(46 080 595,51 SK)

(41 841 650,56 SK)

(5 425 651,79 SK)

479 855,84 €

385 049,44 €

365 796,97 €

114 058,88 €

(14 456 137,13 SK)

(11 599 999,43 SK)

(11 019 999,46 SK)

(3 436 137,67 SK)

511 796,75 €

484 413,97 €

460 193,27 €

51 603,48 €

(15 418 388,84 SK)

(14 593 455,26 SK)

(13 863 782,45 SK)

(1 554 606,39 SK)

1 876 457,99 €

1 612 497,00 €

1 531 872,15 €

344 585,84 €

(56 530 173,39 SK)

(48 578 084,62 SK)

(46 149 180,39 SK)

(10 380 993,00 SK)

6 308 280,98 €

5 421 965,57 €

5 086 639,87 €

1 221 641,14 €

(190 043 273,13 SK)

(163 342 134,81 SK)

(153 240 112,85 SK)

(36 803 160,28 SK)

ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja • KF - Kohézny fond • ZŠ - základná škola • MŠ - materská škola
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Dotácia:

VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY
V poslednom čísle „Radničných zvestí“ som
čitateľom sľúbil, že v najbližšom čísle predstavím
Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave, ktorá od 1. septembra 2009
otvára svoje Informačno-konzultačné stredisko
(v skratke IKS) aj v Topoľčanoch.
Vznik Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave mal svoje opodstatnenie. Korešpondoval s požiadavkami spoločenského
vývoja v Slovenskej republike a reagoval na rozvoj
medzinárodných vzťahov a integračné procesy, ktoré
vyžadujú erudovaných, profesionálne na vysokej
úrovni pripravených odborníkov pre manažérske
pozície z oblasti verejnej správy. Zámerom jej
zakladateľov bolo vybudovať modernú, vnútorne
stabilnú vysokú školu, akceptovanú nielen na Slovensku, ale aj v európskom priestore. K úspešnému
rozbehnutiu školy výrazne prispela vysoká kvalita
pedagogického zboru, schopnosť získať spoluprácu
s domácimi a zahraničnými vysokými školami, ako
i úspešnosť v zapojení sa do programov vedeckovýskumnej činnosti na podporu vzdelávania erudovaných odborníkov pre verejnú správu a regionálny
rozvoj. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy (v skratke VŠEMvs) v Bratislave pôsobí
ako súkromná vysoká škola na území Slovenskej republiky, na základe štátneho súhlasu udeleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 216 zo dňa 10.
marca 2004. Na základe priznaných práv je Vysoká
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave oprávnená:
• uskutočňovať bakalársky študijný program Verejná
správa v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa
a regionálny rozvoj a udeľovať jeho absolventom
titul „bakalár“ (v skratke Bc.),

• uskutočňovať magisterský študijný program Verejná správa v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa
a regionálny rozvoj a udeľovať jeho absolventom
titul „magister“ (v skratke Mgr.),
• uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v schválenom študijnom programe
Verejná správa a po ich vykonaní udeľovať akademický titul „doktor ﬁlozoﬁe“ (v skratke PhDr.).

Informačno-konzultačné strediská (IKS) Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave zabezpečujú výučbu v rámci externej
formy štúdia. Zámerom VŠEMvs bolo vytvoriť
možnosť študovať nielen absolventom stredných
škôl, ale aj uchádzačom, ktorí v minulosti nemali
možnosť študovať a občanom v produktívnom
veku, ktorých úroveň vzdelania už nezodpovedá
súčasným spoločenským potrebám, a preto naliehavo vyžaduje získanie vysokoškolského vzdelania.
Dlhodobým zámerom VŠEMvs bola príprava absolventov na uplatnenie v inštitúciách verejnej správy
a regionálneho rozvoja, napríklad pre oblasť získavania ﬁnančných zdrojov pre rozvoj krajiny v rámci
EÚ, resp. konkrétne regióny, pre rozvoj kultúry,
vzdelávania, podporu obchodu, ale aj podnikania
a rozvoj služieb v regiónoch, pre oblasť sociálnej
práce, zamestnanosti a podobne. Cieľom Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy je
pripravovať kvaliﬁkovaných vedúcich pracovníkov
pôsobiacich v ústredných a regionálnych orgánoch
verejnej správy. Absolvovanie štúdia by malo
zdokonaliť najmä profesionalizáciu vedúcich oddelení a odborov na úseku štátnej správy, samosprávy
a regionálneho rozvoja v predpokladoch nevyhnutných pre riadenie a výkon činnosti v príslušných úradoch.
Snahou vysokej školy je priblížiť štúdium aj
mimo bratislavským študentom, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium externou formou.
V súlade s týmto zámerom Vysoká škola ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave v roku
2004 otvorila šesť IKS, a to: v Bratislave, Čadci,
Nových Zámkoch, Prešove, Košiciach a Trenčíne.
V roku 2005 pribudlo IKS v Dunajskej Strede a v roku
2006 IKS v Zlatých Moravciach.
Výučba na externom štúdiu na uskutočňuje
na základe študijných plánov akreditovaných
študijných programov Verejná správa. Externé
štúdium prebieha formou konzultácií priamo v jednotlivých IKS, ktorých sa zúčastňujú pedagógovia,
ktorí zabezpečujú výučbu aj na dennom štúdiu.
Študijné plány denného a externého štúdia sú
totožné.
Absolventi bakalárskeho študijného programu Verejná správa môžu nájsť uplatnenie ako
analytici a manažéri na nižších stupňoch riadenia
verejnej správy (napr. na miestnych, obecných či krajských úradoch, na samosprávnych krajoch a pod.),
ďalej ako odborníci v oblastiach organizačných
štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym
rozvojom i v iných verejnoprávnych a neziskových

organizáciách.
Absolventi magisterského študijného programu Verejná správa dokážu tvorivo aplikovať
získané poznatky v praxi orgánov všeobecnej
a špecializovanej štátnej správy, v praxi orgánov samosprávy, vedia analyzovať a porovnávať rozmanité
koncepcie a nachádzať nové riešenia praktických
problémov na základe odborných exaktných metód.
Ovládajú vedecké metódy diagnostikovania a programovania spoločensko-občianskych procesov
v štáte, regióne, meste a obci. Absolventi sú schopní
analyzovať a zdôvodňovať sociálno-ekonomické
procesy v pôsobnosti verejnej správy, špeciﬁkovať,
navrhovať a implementovať programové riešenia
a riadiť jednotlivé etapy tvorby a realizácie programov.

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Základnou podmienkou na prijatie na bakalárske
štúdium na VŠEMvs je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania s maturitou. O prijatí uchádzačov rozhoduje rektorka vysokej školy na základe odporúčania
prijímacej komisie. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie prijme rektorka bez vykonania
prijímacej skúšky. Na štúdium študijného programu
prvého i druhého stupňa štúdia na VŠEMvs v Bratislave sa uchádzač hlási podaním prihlášky. Prílohu
prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí štruktúrovaný
životopis uchádzača, úradne overená fotokópia
maturitného vysvedčenia a doklad o zaplatení
poplatku za prijímacie konanie.
Počty študujúcich na VŠEMvs k 31.12. 2007
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Verejná Verejná Verejná
Spolu
správa správa správa
Denné štúdium
120
99
53 272
Forma štúdia

Externé štúdium

784

984

786

2554

Spolu

904

1083

839

2826

Celkovo možno konštatovať, že absolventi štúdia sú
odborne pripravení uplatniť sa aj v iných odboroch
národného hospodárstva, prípadne v súkromnom
sektore, pretože základom ich vzdelania je ekonomické a právnické vzdelanie. Kto zo záujemcov chce
získať podrobnejšie informácie o škole, študijnom
programe, prípadne iné, má možnosť pozrieť si webovú stránku VŠEMvs: www.vsemvs.sk
A celkom na záver, ak sa rozhodujete prihlásiť
do 1. ročníka, urobte tak čo najskôr. Stanovený počet
študentov sa čoskoro naplní. V prípade akýchkoľvek
nejasností pri vyplňovaní prihlášky kontaktujte:
študijné oddelenie VŠEMvs Ing. Šedivá, 0905 864457
IKS Topoľčany Ing. Dalloš, p. Košelová, 038 5324033
Ing. Jozef DALLOŠ, riaditeľ IKS Topoľčany
Pozn.: Spracované na základe interných materiálov VŠEMvs v
Bratislave
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K I N O SPOLOČENSKÝ DOM

MÁJ 2009
þ. t. 5325250

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Pivovary TOPVAR, a.s. hlavný partner podujatí MsKS

22.,23.,24. V.
piatok, sobota, nedeľa o 19,00 hod.
Francúzsky širokouhlý akčný thriller.
Neprekonateľný Jason Statham sa vracia
v úlohe najrýchlejšieho a najspoľahlivejšieho
kuriéra Franka Martina, ktorý doručí všetko
a nepýta sa nič. Akcia, napätie, najrýchlejšie
úniky, najvymakanejšie audiny a dokonalé
ﬁlmové triky!
Hrajú: Jason Statham, Robert Knepper,
Francios Berléand, Natalya Rudaková. České
titulky. 100 min.

KURIÉR3
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

26.,27.,28. V.
utorok, streda, štvrtok o 19,00 hod.
Americká širokouhlá romantická komédia. Niekoľko nezadaných tridsiatnikov
z Baltimore rieši problémy s láskou a snaží
sa pochopiť jasné, aj nie celkom čitateľné
ľudské správanie v tejto oblasti. Brodia sa
všetkými podobami vzťahov – cez plytčiny
randenia až po temné vody manželstva.
Snažia sa pochopiť signály opačného pohlaVÝSTAVY A KULTÚRNE PODUJATIA
V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY:
• 25. 5. 2009 o 16,00 hodine, Koncert:
Gitarové nálady
• 5. 6. – 23. 6. 2009 celoslovenská výstava
prác študentov „Dielo tvojich rúk“
• 25. 6. – 5. 8. 2009 „Mimo horizont“ Terézia
Sládeková-Žilíková (výstava zameraná na
prehľad tvorby Terézie Sládekovej - Žilíkovej
pri príležitosti jej životného jubilea)
• 7. 8. – 8. 9. 2009 výstava mladých výtvarníkov (Mgr. Art. Jana Godálová, Mgr. Art.
Marek Kianička, Mgr. Art. Matej Lacko,
Mgr. Juraj Kosec, Kamil Irbis, Mgr. Art.
Slavo Krekovič, Luiza Holub (Poľsko), Pippa
Lennox (Veľká Británia), Jonny Fox (Veľká
Británia), Maxim Blanpain (Belgicko)
• 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)
• 22. 10. – 1. 12. 2009 výstava obrazov Ladislava Schovanca „Umenie v srdci Európy“
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via a tajne dúfajú, že práve oni budú výnimkou z „bezvýnimkového“ pravidla. Slovenské titulky. 125 min.

NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

29.,30.,31. V.
piatok, sobota, nedeľa o 17,00 hod.
Americká širokouhlá animovaná komédia.
Na našu guľatú planétu už zase zaútočili
mimozemšťania. Ešteže máme obrovskú
zásobáreň hrdinov, ktorí sa môžu voči nim
postaviť. I keď tí, ktorých si vybrali animátori zo štúdia Dream Works, sú naozaj
výnimoční. Mimoriadna je ich novinka
Monštra vs. Votrelci. Nielenže v nej opustili
dôverne známy a bezpečný svet zvierat
a rozprávkových postavičiek, ale naviac ako
prví pri nakrúcaní použili revolučnú technológiu, ktorú na vlastnej koži zažijú aj diváci. Slovenský dabing.

M O N Š T R A V S. VOTRELCI
Vstupné: 2,10 € / 63,26 Sk
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

29.,30.,31. V.
piatok, sobota, nedeľa o 19,00 hod.
Americká širokouhlá romantická komédia.
Workoholika, človeka posadnutého večnou
prácou, pozná každý z nás. Vedeli ste však,
že existuje i shopaholic? Človek, ktorého
sny a túžby sa sústreďujú na nakupovanie?
Takou nákupnou maniačkou je napríklad
Rebecca Bloomwoodová, ktorá žije v prepychovom svete New Yorku. Hrajú: Isla Fisher,
Hugh Dancy, John Goodman, Joan Cusack,
Kristi Scott Thomas, Jon Lithgow a ďalší...
Slovenské titulky. 104 min.

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

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
J Ú N 2009
REPO:
GENETICKÁ
OPERA!
*
NEDODRŽANÝ SĽUB * NÚDZOVÝ
VÝCHOD * VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1 *
ANGLICKÉ JAHODY * ANJELI A DÉMONI *
RÝCHLI A ZBESILÍ * VEREJNÝ NEPRIATEĽ
Č. 1 : EPILÓG * VOJVODKYŇA

(výstava francúzskeho maliara pôvodom TOPOĽČIANSKA HUDOBNÁ JAR
z Moravy, ktorý získal mnoho prestížnych 2009:
cien, vyznamenaní a uznaní za svoju tvorbu
• Verejný koncert Súkromného konzerpo celom svete)

vatória Dezidera Kardoša Topoľčany, 8.
Otváracie
hodiny
Topoľčianskej júna 2009 v Spoločenskom dome o 18.00
turisticko-informačnej kancelárie:
hod.
Pondelok – utorok: 7,30-11,30 12,00-15,30 hod. Vstupné dospelí: 5 €, študenti, dôchodStreda:
7,30-11,30 12,00-17,00 hod. covia: 3 €. Permanentka na všetky konŠtvrtok:
7,30-11,30 12,00-15,30 hod. certy Topoľčianskej hudobnej jari.
Piatok:
7,30-11,30 12,00-14,00 hod.
Sobota-nedeľa:
zatvorené
Tel. 038/5340118, e-mail: galéria@topolcany.sk

Pripravujeme na mesiac jún 2009:

Mestské kultúrne stredisko a mesto
Topoľčany pre občanov usporiada:
Kultúrne leto 2009 – koncerty hudobných skupín:
Nám. M. R. Štefánika (vždy v stredu od
16,00 hodiny):
• 8. júla 2009 a 22. júla 2009
• 5. augusta 2009 a 26. augusta 2009
Letné kúpalisko (vždy v nedeľu od
15,00 hodiny):
• 19. júla 2009 a 26. júla 2009
• 2. augusta 2009

Základná umelecká škola Ladislava
Mokrého Topoľčany pre občanov usporiada:
• Hudobná show, 1. júna 2009 o 16,30
hod. v Spoločenskom dome Topoľčany,
• Zápis detí do ZUŠ, 2. – 4. júna 2009
v budove ZUŠ L.Mokrého,
• Koncert absolventov a víťazov súťaží,
18. júna 2009 v Spoločenskom dome
Topoľčany.

Petro – Pavlovský jarmok, v dňoch 25.27.6. 2009

Bc. R.Chovanec, riaditeľ MsKS

MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TOPOĽČANOCH - DOTAZNÍK
Vážení občania,
dovoľujeme si Vám 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.)

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 15. júna 2009.
Dotazník sa nachádza na druhej strane tohto listu!

POPLATKY ZA SPRÁVU BYTOV
Spoločnosť TOMA, s.r.o. v Topoľčanoch
pôsobí na území mesta Topoľčany. Hlavnou
činnosťou spoločnosti je správa bytového fondu, výroba a distribúcia tepla a teplej vody, ako
i zabezpečenie bežnej údržby a opráv domového
fondu. Svoju činnosť vykonáva na základe zmluvných vzťahov pre byty v osobnom vlastníctve
a pre byty vo vlastníctve Mesta Topoľčany.
Správcovská činnosť je veľmi rozsiahla, zložitá
a náročná. Všetky činnosti, ktoré zabezpečuje
správca, ako i povinnosti a zodpovednosti, sú
uvedené v Zmluve o výkone správy. Je potrebné
poznamenať, že výkon správy, so všetkým čo k nej
patrí (spleť právnych noriem, vyhlášok a predpisov), je pod stálou kontrolou štátnych orgánov,
a to najmä: Štátna energetická inšpekcia (ŠEI),
Slovenská energetická a inovačná agentúra (SEIA),
Štátna obchodná inšpekcia (ŠOS), Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), Požiarna ochrana
(PO), Technická inšpekcia (TI), Úrad pre legálnu
metrológiu, Daňový úrad, Úrad verejného zdravotníctva a ďalšie. Všetky tieto orgány svoje kon-

troly pravidelne vykonávajú a riešia pod hrozbou
sankcií a pokút.
Vlastníci bytového fondu si musia uvedomiť, že
správca bytového fondu je subjekt, ktorý musí
zabezpečovať, dodržiavať všetky zákonné normy
a pritom znášať i všetky dôsledky svojej činnosti,
pričom v celom rozsahu svojej činnosti zastupuje
vlastníkov bytov pred štátnymi orgánmi. V rámci
správy bytového a domového fondu pre vlastníkov bytov zabezpečuje aj všetky služby súvisiace
s užívaním bytu. Medzi tieto služby patrí najmä:
• dodávka tepla na ústredné vykurovanie,
• dodávka teplej vody,
• dodávka studenej vody a odkanalizovanie
splaškových vôd,
• dodávka elektrickej energie do spoločných častí
a zariadení domu,
• servis výťahov, vrátane opráv, pravidelných prehliadok a revízií,
• upratovanie spoločných priestorov v dome,
• deratizácia a dezinfekcia v dome,
• poistenie domu,
• havarijnú službu v profesii voda, kúrenie, elek-

trika po pracovnom čase a v dňoch pracovného
voľna.

Ďalej zabezpečuje:
• vedenie účtu domu v banke,
• vymáhanie škody, nedoplatkov za splátky
spojené s užívaním bytu a platieb do fondu
opráv domu,
• vedenie ekonomickej agendy:
a) fondu opráv domu,
b) zálohových platieb za poskytnuté služby,
c) ročné zúčtovanie zálohových platieb.

Za túto činnosť, ktorú správca pravidelne vykonáva a tým zabezpečuje všetky legislatívou SR stanovené úkony, si stanovuje výšku správcovského
poplatku. V ňom sú započítané všetky nákladové
položky, ktoré priamo súvisia s výkonom správy
bytov. Výška správcovského poplatku je v súčasnosti úmerná rozsahu poskytovaných služieb
vlastníkom bytov, ako i reálnych cien jednotlivých
nákladových položiek. Správcovský poplatok je
zmluvne dohodnutý a jeho výška je každoročne
prehodnocovaná o oﬁciálnu mieru inﬂácie.
Michal Keller, konateľ TOMA s.r.o.

PRIVÍTANIE PRÍSLUŠNÍKOV VOJENSKÝCH MISIÍ
V piatok 19. júna 2009 o 11.00
hod. sa na Námestí M. R. Štefánika
v Topoľčanoch uskutoční slávnostné privítanie príslušníkov jednotiek
Ozbrojených síl SR prichádzajúcich
z mierovej operácie ISAF(Afganistan).
Z programu vyberáme:
10,45 hod. nástup jednotiek
10,55 hod. prinesenie štátnej zástavy
11,00 hod. podanie hlásenia,
prehliadka jednotiek

11,03 hod. hymna Slovenskej republiky
11,05 hod. vyhlásenie rozkazu ministra
obrany SR o udelení medailí
11,25 hod. príhovory hostí
11,30 hod. slávnostný pochod
Príslušníci ISAF (Afganistan) občanov
a návštevníkov mesta srdečne pozývajú
na slávnosť privítania.
npor. Ing. Gabriela Škvareninová,
dôstojník pre styk s verejnosťou
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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.

Miesto pre vyznačenie odpovede
úplne spokojný

skôr spokojný

skôr nespokojný

úplne spokojný

skôr spokojný

skôr nespokojný

úplne spokojný

skôr spokojný

skôr nespokojný

denne

viackrát
do týždňa

viackrát
do mesiaca

celkom
nespokojný
celkom
nespokojný
celkom
nespokojný
menej

áno

nie

áno

nie

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

POZNÁVAME KRAJINU PRIATEĽOV
Veľkonočné sviatky využili členovia Slovenskej spoločnosti priateľov Francúzska
a frankofónneho sveta v Topoľčanoch na
návštevu Francúzska. Bohatý program pre
účastníkov poznávacieho podujatia pripravili dlhoroční priatelia slovensko-

francúzskej vzájomnosti Monsieur Gérard
Legrand s priateľkou Christinne. Okrem
známych zámkov v údolí rieky Loire sa
počas exkurzie naši občania oboznámili aj
o spôsobe ťažby tufových kameňov na ich
výstavbu. Slovenskú delegáciu následne

Na radnici v Blois slovenskú delegáciu na čele s primátorom Topoľčian prijali: primátor mesta Blois
Marc Gricourt a zástupca pre spoluprácu, družbu a študentský život Benjamin Vétellé

▼ Účastníci poznávacieho zájazdu pred zámkom Chambord
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prijal aj primátor mesta Blois na radnici
a v zámku, čo otvorilo možnosti ďalšieho
rozvíjania priateľských partnerských kontaktov a vzťahov i v tejto časti EÚ.
text : p.Godálová, p. Naňová, Slovensko-franzúzska
spoločnosť Topoľčany
foto : JUDr. Ľubomír Kolka

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA TOPOĽČANY
Aktivity mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany sú naozaj
rozmanité. Mládežníci nezaháľajú a svoje aktivity rozbehli v plnom
prúde. V charitatívnej oblasti veľmi aktívne, v spolupráci so Slovenským červeným krížom - územným spolkom Topoľčany, zorganizovali Veľkonočnú kvapku krvi pod záštitou primátora mesta. Odber tejto vzácnej tekutiny zorganizovali už po piatykrát a práve táto
Veľkonočná kvapka krvi bola zvláštna práve tým, že sa jej zúčastnilo
veľa darcov práve z radov mládeže čo tvorilo 51 prvodarcov.
V charitatívnej oblasti pokračovali v dobrovoľnej zbierke Deň narcisov – 17. apríla 2009, kde sa im v uliciach mesta Topoľčany aj
napriek nepriaznivému počasiu podarilo vyzbierať 1 336,09 €. Na
tejto dobrovoľnej zbierke sa zúčastnilo 36 dobrovoľníkov z radov
študentov a zástupcov mládežníckeho parlamentu.
Mesto Topoľčany každoročne pri príležitosti Dňa Zeme orga-

nizuje výtvarnú a literárnu súťaž prác detí materských, základných
a špeciálnych základných škôl pod názvom Životné prostredie očami
detí a tento rok celú výstavu inštalovali mládežníci a rozhodli sa
venovať cenu Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany výtvarnej
práci, ktorá ich najviac zaujala po výtvarnej aj tematickej stránke.
Plán činnosti do konca školského roka zahŕňa už tradičné
športové podujatie – O pohár mládežníckeho parlamentu medzi
študentmi stredných škôl, Festival hier a zábavy, ktorý bude zameraný na voľnočasové a športové aktivity určené pre deti a mládež
a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zúčastnia aj medzinárodnej mládežníckej výmeny v rámci Eurocampu.
Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru

OTVORENIE ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY
25. február 2009 bol dňom slávnostného otvorenia Súkromnej
špeciálnej materskej školy v Topoľčanoch, ktorá sídli v priestoroch
Materskej školy Janka Kráľa v Topoľčanoch a funguje v prepojení
s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva (Detským
integračným centrom). Vychováva
a vzdeláva zdravotne postihnuté deti
s viacnásobným postihnutím. Špeciálna
materská škola bola zaradená do siete
školských zariadení od septembra 2008.
Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
o pár mesiacov neskôr, pretože do decembra 2008 fungovala len v núdzovom
režime. Dnes už toto zariadenie funguje
plnohodnotne s dvomi pani učiteľkami
– špeciálnymi pedagogičkami. Zariadenie vzniklo za zaujímavých okolností. Rodičia detí do vzniku špeciálnej
MŠ ambulantne navštevovali Detské integračné centrum (dnes
sa podľa nového školského zákona nazýva Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva). Dožadovali sa intenzívnejšej
predškolskej starostlivosti, pretože zaraďovanie detí s postihnutím
do bežných tried materských škôl je obmedzované nepriaznivými
legislatívnymi podmienkami predškolskej integrácie a je tiež limitované odbornými kompetenciami učiteliek. Pri všetkej ich snahe, niekedy je ťažké až nemožné pracovať s deťmi so špeciálnymi
potrebami vo väčšom kolektíve zdravých detí. Keď začalo hroziť, že
tieto deti zostanú doma, bez odbornej podpory ich vývinu, rodičia
zmobilizovali vedenie centra a v spolupráci s primátorom mesta
Topoľčany bola škôlka zriadená. V komunikácii s predstaviteľmi
Mesta Topoľčany sme ako jej zriaďovatelia našli podporu pre našu
prácu s chorými deťmi a tiež porozumenie faktu, že ide o súkromné
zariadenie, ktoré pracuje s deťmi nášho mesta s možnosťou využitia
špecializovaných služieb centra.
Poslaním špeciálnej materskej školy je dosiahnuť zaradenie
handicapovaných detí v čo najvyššej možnej miere medzi zdravú
populáciu so znížením rizika ich sociálneho vylúčenia. Pomoc týmto deťom zakladáme na poznatku a skúsenosti, že čím skôr sa odborne zasiahne do narušeného vývinu psychiky, motoriky a reči a to
v čase ich raného a predškolského veku (kým je ešte mozog vo vývine
a existujú jeho kompenzačné možnosti) – tým je lepšia prognóza
pre ich ďalší vývin. Takto zameranou odbornou pomocou chceme
minimalizovať aj ich zraniteľnosť vo svete. Jadro odborného tímu
centra tvoria ľudia, ktorí majú popri odborných kompetenciách aj

ľudské kvality, potrebné pre túto prácu. Sú to detské psychologičky,
logopédky, špeciálne pedagogičky, rehabilitačná sestra, hipoterapeutka. Zmyslom starostlivosti poskytovanej v centre je zabezpečiť
rodine s postihnutým dieťaťom potrebné služby pod jednou
strechou. Dieťa tak absolvuje komplexné
odborné vyšetrenia aj terapie v jednom
zariadení.
Deti navštevujú špeciálnu materskú školu s veľkou radosťou. Medzi ich
obľúbené aktivity patria ranné cvičenia,
výtvarné a pracovné činnosti, ako aj pobyt vonku, počas ktorého sa stretávajú
so zdravými deťmi. Najobľúbenejšou
a najpotrebnejšou aktivitou sú individuálne nápravné cvičenia, ktoré vychádzajú z osobitosti ich zdravotného
problému. Denný harmonogram škôlky
je tesne prepojený so službami centra. V rámci harmonogramu
deti denne absolvujú rehabilitačné cvičenia, logopedické nápravy
a psychologické intervencie. Fungovanie Centra sa prispôsobilo
dennému režimu škôlky. Napriek tomu musí naďalej zabezpečovať
odbornú ambulantnú poradenskú starostlivosť deťom s rozličnými
špeciálnymi potrebami. Medzi ne patria jednak deti ťažšie postihnuté (mentálne, zrakovo, rečovo, telesne, viacnásobne), no veľkú
časť klientely centra tvoria deti s vývinovými poruchami učenia, reči,
pozornosti a hyperaktívne deti. Problémy detí s týmto miernejším
druhom znevýhodnenia sa často podarí aj úplne skorigovať, čo je
veľmi radostná oblasť našej práce. Týždenne dverami centra prejde
asi 70 detí.
V priebehu slávnostného otvorenia špeciálnej materskej školy pri
Centre špeciálnopedagogického poradenstva sa hostia oboznámili
s odbornými úsekmi centra a videli aj priamu prácu odborníkov
s deťmi. Živo sa zaujímali o niektoré špeciálne prístrojové metódy na
nápravu ťažkostí, napr. o EEG biofeedback, ktorý slúži na odstránenie porúch pozornosti a hyperaktivity, ako aj o špeciálne čítacie lupy
na kompenzáciu závažných zrakových porúch. Hostia vyjadrili podporu existencii špeciálnej škôlky a centra špeciálnopedagogického
poradenstva, ktoré majú svoje miesto v našom meste. Tešíme sa
tomu v mene rodín detí so zdravotným postihnutím. Takáto systematická pomoc a priazeň voči rodinám s deťmi so zdravotným
postihnutím je prejavom humánneho postoja a dobrej sociálnej
politiky mesta.
PhDr. Jana Merašická, zriaďovateľka
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VÝBEROVÉ KONANIA

OBČANOM SA PREDSTAVILI OZBROJENÉ SILY SR

Mesto Topoľčany podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlásilo výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov
škôl: Materskej školy Škultétyho 2630/10, Topoľčany, Materskej školy
Čerešňová 90/44, Topoľčany -Veľké Bedzany.
Na funkciu riaditeľa materskej školy sú potrebné tieto kvaliﬁkačné
predpoklady a požiadavky:

V tomto období si naša verejnosť pripomína 5. výročie vstupu
Slovenska do EÚ. Preto Ozbrojené sily Slovenskej republiky pre
občanov pripravili informačnú kampaň o svojich aktivitách nielen
doma, ale i za hranicami našej vlasti. Táto akcia sa tešila veľkej pozornosti najmä mladých občanov, čomu nasvedčovala i plne obsadená divadelná sála Spoločenského domu v Topoľčanoch, ktorá
bola v stredu 25. marca 2009 v dopoludňajších hodinách obsadená
do posledného miesta. Tu študentom topoľčianskych stredných
škôl pripravili príslušníci Regrutačného strediska Nitra aktivitu
s názvom Informačná kampaň Ozbrojených síl. Prichádzajúcim
študentom pred Spoločenským domom za účelom podrobnej prehliadky bola k dispozícii pristavená vojenská technika. Príslušníci
1. mechanizovanej brigády Topoľčany predstavili vozidlo Aligátor
a vojaci z Protilietadlovej raketovej brigády z Nitry vozidlo Tatrapan.

• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
príslušného študijného odboru požadovaného v zmysle vyhlášky MŠ
SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC ,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• ﬂexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zároveň v zmysle hore uvedeného ustanovenia a zákonov zverejnilo
Mesto Topoľčany výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov
základných škôl: Základnej školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany,
Základnej školy Gogoľova 2143/7, Topoľčany, Základnej školy Tovarnícka 1641/57, Topoľčany.
Na funkciu riaditeľa základnej školy sú potrebné tieto kvaliﬁkačné
predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor
vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších
predpisov (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného
študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy),
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej kvaliﬁkačnej skúšky alebo jej náhrady podľa
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• ﬂexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Uchádzači spolu s prihláškou do výberového konania musia doložiť
tieto doklady: overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o dĺžke
odbornej praxe, štruktúrovaný profesijný životopis, písomný návrh
koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany), výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.
1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Prihlášky do výberových konaní bolo možné doručiť poštou alebo
osobne do podateľne MsÚ v termíne od 18. mája 2009 do 22. mája
2009 v súlade s termínom zverejnenia výberového konania. Termín
a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr
7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady.
Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ škôl zverejnilo informácie
o výberových konaniach na obsadenie riaditeľov škôl na webovej
stránke mesta – www.topolcany.sk v časti výberové konania a v tlači
(Pardon).
text: PaedDr. M.Mazáňová, vedúca odd. školstva MsÚ
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Náčelník GŠt. SR pri svojom príhovore študentom.

Študentov v sále vítala vojenská hudba z Trenčína. Pozdravom
„Sláva vlasti študenti!“ podujatie oﬁciálne zahájil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík. Následne
informoval študentov o pôsobení profesionálnych vojakov
v zahraničných misiách, o poslaní Slovenskej republiky v štruktúrach
NATO a najmä odpovedal na všetečné otázky študentov.

Pohľad na auditórium.

Program pokračoval dynamickými ukážkami sebaobrany
a boja z blízka príslušníkmi levického prieskumného družstva.
Zdravotníci práporu logistiky z Topoľčian predviedli poskytnutie
prvej pomoci zranenému prieskumníkovi. Svoje umenie prezentovali aj príslušníci vojenskej polície a pozvaní hostia - príslušníci
Zboru väzenskej justičnej stráže Želiezovce ukážkami služobnej
kynológie. Rozruch nastal pri ukážke vyhľadávania drog, avšak
napätie v sále vyvrcholilo ukážkou zabezpečenia budovy so
zadržaním páchateľa krízovou jednotkou Vojenskej polície z Banskej Bystrice. Študentov tiež upútala prezentácia bojového umenia
vojenským policajtom, ktorý absolvoval výcvik bojových umení
v Číne. Záver podujatia patril Čestnej stráži prezidenta SR a ich
showprogamu. Zaujímavým spestrením celého programu bolo
vystúpenia speváčky Márii Čírovej.
text: rtn. Ing. Andrea Cétenyiová
foto: npor. Ing. Gabriela Škvareninová

a TOPOďýIANSKE KNIŽNÉ HODY
Kedy ?
Kde ?

31. mája 2009 o 15,00 hod.
Námestie M. R. Štefánika

15,00 h - 18,30 h

Program pod názvom Deti deĢom,

v ktorom sa predstaví:

ł diskoparáda šaša Maroša
ł majster „N“ a kúzelník Šarkan
ł taneþné súbory NOVUM, TOSUMA
ł Facepaiting
ł prezentácie žiakov zo ZŠ TopoĐþian
ł prehliadka vojenskej a inej techniky
a ćalšie zaujímavosti a atrakcie
Toto podujatie podporili:
Znaþkové predajne Orange Slovensko v TopoĐþanoch,
1.mechanizovaná brigáda TopoĐþany, Regrutaþné stredisko Nitra, Útvar vojenskej
polície TopoĐþany, Hasiþský a záchranný zbor TopoĐþany,
Schwarz-Eko spol.s r.o.,
HEVI klub Kvapky, Slovenská sporiteĐĖa a. s., KAUFLAND TopoĐþany, MGMinternational, s.r.o. TopoĐþany, ÚS SýK TopoĐþany
Mediálny partner: CENTRAL TV Nitra
V prípade nepriaznivého poþasia sa podujatie bude konaĢ v Dome kultúry v TopoĐþanoch
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ZNOVU V ŠKOLE
V priestoroch novej multimediálnej
čitárni ZŠ Gogoľova ul. Topoľčany sa v uplynulom období uskutočnilo milé stretnutie
bývalých pedagógov a vychovávateľov
zo ZŠ Gogoľova ul. a ZŠ Gagarinova ul. Stretnutie sa nieslo v srdečnom a priateľskom
duchu pretkaného spomienkami na príjemne prežité časy strávené za katedrou
pri výchove mladej generácie - mladých
občanov Topoľčian. Vedenie školy prítomné bývalé kolegyne a kolegov oboznámili
s aktuálnymi aktivitami školy. Oboznámili
ich s pripravenými edukačnými projektmi,
zaujímavými podujatiami a významnými
úspechmi, ktoré za posledné obdobie dosiahli žiaci a pedagógovia školy. Počas srdečného stretnutia, ktoré svojim kultúrnym programom obohatili najmenší žiaci školy, kolegoviadôchodcovia dostali od vedenia školy lákavú ponuku vo forme využitia multimediálnej čitárne jedenkrát v mesiaci. Pritom si môžu aktívne
vyskúšať prácu s počítačom, prácu s internetom, respektíve stráviť pár príjemných chvíľ pri dobrej knihe, alebo zaujímavom časopise.
Nasledovaniahodná aktivita, ktorá nielen utužila kolektívy bývalých učiteľov ZŠ Gagarinova a ZŠ Gogoľova so súčasným kolektívom, ale tiež
vniesla do vzťahov odhodlanie rozvíjať v škole nové aktivity, ktorých súčasťou budú žiaci školy a ich rodičia.
text: Mgr. Mária Vančová, predsedníčka rady školy, foto: PaedDr. Eva Dzurková, zástupkyňa riad. ZŠ

Poďakovanie
Denné centrum č.5 Slnečnica na svojom výjazde v okrese Topoľčany navštívila pani Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Členovia klubu dôchodcov pani ministerke ďakujú za úprimné a povzbudzujúce slová ku Dňu matiek.

PREVÁDZKOVÁ DOBA A CENNÍK PRE LETNÉ KÚPALISKO V TOPOĽČANOCH NA ROK 2009
Prevádzková doba :
Otváracie
hodiny:

od 30. mája do 30. augusta 2009

Mesiac
pondelok - piatok
Máj
--Jún
13.00 - 19.00
Júl – August 10.00 - 19.00

sobota - nedeľa
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00

Cenník:
Slávnostné otvorenie sezóny na LK bude 30. mája 2009 o 10.00 hod.
Vstupné v 1. deň .............................................................. 0,35 € .......... 10,54 SKK
Pondelok – piatok
Dospelí ................................................................................... 2,00 € .......... 60,25 SKK
Deti 6 – 15 rokov.............................................................. 1,15 € .......... 34,64 SKK
Deti 0- 6 rokov .............................................................zadarmo .............zadarmo
(Ostatní) - ZŤP, študenti
darcovia krvi, dôchodcovia ........................................ 1,15 € .......... 34,64 SKK
Dospelí po 16.00 hod. .................................................... 1,15 € .......... 34,64 SKK
Deti 6 – 15 po 16.00 hod. ............................................ 0,80 € .......... 24,10 SKK
Deti 0 – 6 po 16.00 hod. .........................................zadarmo .............zadarmo
(Ostatní) - ZŤP, študenti
darcovia krvi, dôchodcovia po 16,00 hod. ......... 0,80 € .......... 24,10 SKK
Sobota – nedeľa
Dospelí ................................................................................... 2,30 € .......... 69,28 SKK
Deti 6 – 15 rokov.............................................................. 1,50 € .......... 45,18 SKK
Deti 0- 6 rokov .............................................................zadarmo .............zadarmo
(Ostatní) - ZŤP, študenti
darcovia krvi, dôchodcovia ....................................... 1,50 € .......... 45,18 SKK
Dospelí po 16.00 hod. ................................................... 1,30 € .......... 39,16 SKK
Deti 6 – 15 po 16.00 hod. ........................................... 1,00 € .......... 30,12 SKK
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Deti 0 – 6 po 16.00 hod. ........................................ zadarmo .............zadarmo
(Ostatní) ZŤP, študenti
darcovia krvi, dôchodcovia po 16,00 hod. ........ 1,00 € .......... 30,12 SKK
Hromadný vstup ............................................................. 0,65 € .......... 19,58 SKK
(pri počte min. 20 osôb)
Permanentky / platné pre 10 vstupov /
Dospelí .................................................................................13,50 € ...... 406,70 SKK
Deti 6 – 15 a ostatní ...................................................... 8,00 € ...... 241,00 SKK
Služby
Bicykle, Šatňa...................................................................... 0,50 € .......... 15,06 SKK
Bezpečnostná skrinka .................................................... 1,00 € .......... 30,12 SKK
Ležadlo, športové potreby .......................................... 0,65 € .......... 19,58 SKK
Ing. P.Krátky, vedúci odd. SMS MsÚ

90 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU

Pohľad na pracovné predsedníctvo snemu v zasadačke MsZ Topoľčany.

Solferino je názov severotalianskeho
mestečka, s ktorým je nezmazateľne späté meno sociálne cítiaceho podnikateľaobchodníka Jeana Henryho Dunanta (18281910) - neskoršieho zakladateľa Červeného
kríža a prvého nositeľa Nobelovej ceny
za mier.
Pred 150-timi rokmi sa na bojisku pri
Solferine odohrala krvavá bitka, po ktorej
na bojisku bez akejkoľvek pomoci zostalo
ležať 40 000 ranených a mŕtvych vojakov.
Komerčne zameraná cesta Henry Dunanta
za cisárom Napoleonom III., od ktorého
pôvodne chcel pre svoju spoločnosť kúpiť
pozemky v Alžírsku, sa zmenila na záchranu
životov ranených vojakov bez ohľadu
na farbu ich uniforiem. Svoje zážitky neskôr
zapísal do svojej knihy Spomienky na Solferino
a odvtedy všetky svoje prostriedky, vplyv
a sily venoval jedinému humanitnému cieľu:
založiť dobrovoľnícku medzinárodnú organizáciu zameranú na pomoc raneným vojakom, čo sa aj v roku 1864 v Ženeve podarilo.
Tu na medzinárodnej diplomatickej konferencii bola podpísaná prvá Ženevská konven-

Nový predseda ÚS SČK pri zápise do pamätnej knihy mesta Topoľčany.

cia. V tomto roku si tiež pripomíname aj 60.
výročie Ženevských dohovorov.
Od tejto doby sa charitatívne myšlienky
Henryho Dunanta a Červeného kríža rozšírili
do všetkých civilizovaných krajín sveta.
6. februára 1919 bol aj na našom území založený Československý Červený kríž, ktorého
prvou predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta T. G. Masaryka PhDr. Alica Masaryková.
Od toho času Červený kríž od svojho vzniku
až po súčasnosť aktívne pomáhal a naďalej
pomáha pri riešení závažných problémov
spoločnosti. Popri boju proti epidémiam
nákazlivých chorôb, zbierkam pre chudobných a hladujúcich a organizovaní pomoci
do zahraničia venoval pozornosť najmä
zdravotnej výchove obyvateľstva, získavaniu
bezpríspevkových darcov krvi pre záchranu
života iných ľudí, poskytovaniu prvej pomoci
pre záchranu životov zranených a chorých
ľudí a tiež pomoci slabým, bezbranným a odkázaným ľuďom.
V týchto dňoch sa v našom meste
konal 4. Územný snem delegátov Slovenského Červeného kríža (SČK) Topoľčany,

na ktorom bola zhodnotená doterajšia práca dobrovoľníkov SČK-územného spolku
Topoľčany. Na sneme, po odznení hodnotiacich referátov a ocenení práce dobrovoľníkov
SČK Pamätnou plaketou Slovenského
Červeného kríža pri príležitosti 90. výročia
založenia, sa uskutočnila voľba predsedu
územného spolku SČK. Delegáti si za svojho
predsedu na nastávajúce obdobie rokov
2009 – 2012 zvolili MUDr. Alberta Hačka,
ktorý aj doposiaľ ako agilný predseda aktívne
napĺňal hlavné princípy Červeného kríža, a to
princípy: humanity, nestrannosti, neutrality,
nezávislosti, dobrovoľnosti, svetovosti a jednoty.
Celé rokovanie územného snemu v Topoľčanoch sa nieslo v duchu vďaky známym
i neznámym členom Červeného kríža
za ľudskú obetu a človečenstvo v prospech
víťazstva humanity.
text: PaedDr. Ján Emila,
člen Územnej rady SČK Topoľčany
foto: Ing. Martin Drgoňa, ref. org. odd. MsÚ
Poznámka: Časť článku bola spracovaná podľa verejne
dostupných materiálov SČK.

TÝŽDEŇ GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA
Výzvou Týždeň globálneho vzdelávania sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prihlásilo k Európskemu
roku medzikultúrneho dialógu 2008.
K tejto výzve sa prihlásila aj Základná
škola na Tribečskej ulici v Topoľčanoch
a v rámci nej sa konali mimoriadne, nie
každodenné, aktivity zamerané okrem
iného najmä na dialóg medzi žiakmi,
pedagógmi a rodičmi, teda na dialóg
všetkých troch základných zložiek, ktoré
vzájomne spolupracujú pri výchove
a vzdelávaní detí na našej škole.
Týždeň globálneho vzdelávania
začala rozhlasová relácia Cesta k sebe - bojujeme proti šikanovaniu,
ktorú pripravila školská psychologička. Nasledovali otvorené hodiny pre rodičov v triedach 1. až 4. ročníka a netradičné zasadnutie
školského parlamentu s mottom Podajme si ruky. Potom sa svojim
rodičom na otvorených hodinách predstavili žiaci 5. až 9. ročníka,
pričom ich ústrednou témou boli Pravidlá spolužitia. Pútavé bolo

i nacvičené detské predstavenie určené
žiakom prvého stupňa ZŠ pod názvom
Rozprávky očami školáka, ktoré so svojimi
zverencami nacvičila vedúca školského
strediska záujmovej činnosti. Na záver
tohto dňa školská psychologička pripravila pre deti a rodičov I. a II. stupňa
interaktívny program Chceme, aby ste
nám rozumeli. Nasledujúci deň sa začal
konferenciou žiakov prvého stupňa
na tému Otvorme oči a srdce pre potreby
prírody, za prítomnosti naslovovzatých
odborníkov. V tomto duchu sa niesla aj
následná beseda žiakov oboch stupňov
školy s RNDr. Vladimírom Slobodníkom na tému živočíšna ríša.
Týždeň globálneho vzdelávania ukončil hudobný protidrogový program pod názvom Slepá ulica, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého
stupňa školy. Úplný záver patril športovým aktivitám rodičov, pedagógov a žiakov prvého stupňa našej školy.
text: Mgr. Gejza Sitkey, učiteľ ZŠ
foto: Ing. Rastislav Gaži, učiteľ ZŠ
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TANEČNÝ KLUB NOVUM
Tanečný klub NOVUM je dlhoročným
reprezentantom mesta Topoľčany v modernom tanci. Klub pozostáva z päť tanečných
zložiek, do ktorých sú začlenené deti
podľa veku. Jedná sa o tanečné súbory:
NOVUMÁČIK
BABY,
NOVUMÁČIK,
NOVUMÁČIK JUNIOR, NOVUM, TOP
TEAM a z jednej tanečnej prípravky. Aktívnemu tancu sa spolu vo svojich voľných
chvíľach venuje sto detí. Choreografka
Tanečného klubu NOVUM Ing. Katarína Roháčová je naslovovzatý odborník
vo svojom obore. V lete 2008 získala
medzinárodné tanečné certiﬁkáty na
tanečných školách v New York City. Jedná
sa o najúspešnejšie tanečné školy v USA,

akými sú: Broadway Dance Center, Alvin
Ailey American Dance Theater, Steps Studio, Merce Cunningham Dance Company.
Členovia Tanečného klubu NOVUM pod
jej taktovkou získali mnoho národných
a aj medzinárodných ocenení. Z týchto treba spomenúť a vyzdvihnúť najmä získanie
ceny Vicemajstra sveta a držiteľa špeciálnej
ceny Llorret de Mar z medzinárodnej
súťaže Barcelona Dance Award 2009. Ďalej
NOVUM je jedenásťnásobný Majster Európy, jedenásťnásobný Vicemajster Európy
a viacnásobný Majster Slovenska.
BARCELONA DANCE AWARD 2009 je
medzinárodná tanečná súťaž, ktorá sa konala v dňoch 9. až 13. apríla toho roku na Cos-

ta Brave v Španielsku. Súťaže sa zúčastnilo
viac ako dvetisícpäťsto tanečníkov
z dvadsaťsedem krajín sveta, ktorí sa
prezentovali s dvesto dvadsať ôsmimi choreograﬁami. Tanečný klub NOVUM v tejto
náročnej medzinárodnej súťaži obstál veľmi
dobre, pričom vynikajúco reprezentoval
naše mesto, ale aj ako jediný súbor i celé
Slovensko. Po famóznom výkone získal
pre farby našej vlasti a aj pre farby mesta
Topoľčany druhé miesto v choreograﬁckej
tvorbe a titul Vicemajster sveta a ako jediný zo všetkých zúčastnených súborov
i špeciálnu cenu Llorret de Mar.
Srdečne blahoželáme.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

Spoločné foto z prijatia členov Tanečného klubu NOVUM v obradnej sieni MsÚ primátorom mesta, ktoré vyvrcholilo slávnostným zápisom do pamätnej knihy mesta
Topoľčany a ocenením súboru Poctou primátora.

INZERUJTE V RADNIČNÝCH ZVESTIACH
cenník inzercie na rok 2009
Formát:

Cena za čiernobielu
verziu(bez DPH):

Cena za farebnú
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)

A4(6,5x9,5 cm)

82 € (2 500.-Sk)

132 € (4 000.-Sk)

1/8
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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).
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Predseda Vlády SR so svojím sprievodom pri otváraní
slávnosti stavania mája na námestí v Topoľčanoch

Mladíci stavajú máj

Predseda vlády Róbert Fico v obkľúčení občanov mesta Topoľčany
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DEŇ UČITEĽOV
Generácie pedagógov a vychovávateľov sa so striedavým úspechom
denne snažia odovzdať mládeži to
najlepšie čo majú sami k dispozícii.
Okrem sumy vedomostí a faktickoencyklopedických informácií nutných
k tomu, aby sa dnešná mládež mohla
úspešne orientovať v súčasnom technicky vyspelom svete, sú to najmä
životné postoje a rozvoj samostatného myslenia, ktoré mladú generáciu
pripravia k tomu, aby v dohľadne krátkej budúcnosti aktívne a tvorivo dopomáhala formovať tento svet.
Tohoročný Deň učiteľov sa niesol
v znamení uznania a ocenenia práce
tých učiteľov a vychovávateľov, ktorí
tvorivo pracujú s mládežou. Preto primátor mesta na odporúčanie riaditeľstiev škôl a Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ Topoľčany
ocenil prácu najlepších z najlepších.
Urobil tak veľmi rád, nakoľko práca
pedagógov a vychovávateľov je

v súčasných podmienkach veľmi zodpovedná a náročná. A tak 27. marca
toho roku devätnásť navrhnutých
pracovníkov školstva si slávnostným
spôsobom pripomenulo svoj sviatok
a v obradnej sieni MsÚ Topoľčany z rúk
primátora mesta prijalo ďakovný list.
text: PaedDr. J.Emila, zástupca primátora
foto: Ing. M. Drgoňa, referent org. odboru MsÚ
Ocenení pedagogickí a výchovní pracovníci z rúk primátora preberajú ďakovný list za dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky

Slávnostný akt ocenenia práce učiteľov svojim kultúrnym
vystúpením umocnili i žiaci ZUŠ Ladislava Mokrého

Štvorhviezdičkový hotel „ZARA“
POZÝVAME VÁS DO NAŠICH PODNIKOVÝCH PREDAJNÍ:

na Nám. M. R. Štefánika a pri pekárni na Krušovskej
ulici - otváracie hodiny:
pondelok - piatok od 06.00
do 22.00 hod.
sobota
od 06.00
do 12.00 hod.
nedeľa
od 17.00
do 22.00 hod.

KDE VÁM PONÚKAME VŽDY ČERSTVÉ VÝROBKY!

* Štýlová reštaurácia – priaznivé ceny
* Spoločenské, ﬁremné a rodinné akcie
* Denné menu – 2,82 € (85,- Sk)
* Samoobslužné pivné pípy (Topvar, Prazdroj)
* Každý večer hudobná produkcia
* Ubytovanie – 7 izieb a 5 apartmánov
Pondelok – Piatok: 07.30 – 24.00 h; Sobota – Nedeľa 09.00 – 24.00 h
Ul. Krušovská 4721/74, tel.: 038/536 66 30, mobil: 0915 791 833
info@hotelzara.eu • www.hotelzara.eu

Radničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany • vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom • Námestie M. R.
Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany • tel.: 038/53 40 101, fax: 038/53 40 111, www.topolcany.sk, e-mail: janetta.kadlieckova@topolcany.sk • zostavila: Mediálna
rada MsZ Topoľčany v zložení: PaedDr. Ján Emila – predseda, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová, Július Krajčík, MUDr. Ján Mičúnek, Ing. Peter Žembera,
Mgr. Janetta Kadliečková, Bc. Rudolf Chovanec • tlač a graﬁcká uprava: Prima-Print, a.s. Tovarníky, Jozef Matúš • foto: archív MsÚ • náklad: 10 500 ks •
za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori • mediálna rada MsZ si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne
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neuverejniť.
Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.

