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MESTSKÁ GALÉRIA
Na sklonku minulého roka, 31. decembra 2008, ukončila svoju činnosť Galéria na
námestí a Mesto Topoľčany sa rozhodlo
vytvoriť v týchto priestoroch novú kultúrnu
ustanovizeň - mestskú galériu. Priestory
mestskej galérie na Námestí M. R. Štefánika
v Topoľčanoch budú aj naďalej využívané
ako výstavné priestory pre účely galérie, kde
i naďalej budú vystavované výtvarné diela
a iné artefakty známych slovenských umelcov, ale aj výtvarné práce detí a študentov.
Popri tejto činnosti priestory mestskej
galérie príležitostne poslúžia na zorganizovanie malých koncertov a iných kultúrnych
vystúpení našich detí. Mestská galéria
bude celoročne slúžiť popri organizovaní
príležitostných výstav umelcov, žiakov škôl
a školských zariadení v pôsobnosti mesta
Topoľčany aj na aktivity zamerané na prezentáciu historických exponátov a kultúrnych
akcií o meste Topoľčany.

V týchto priestoroch zaujme svoje stále
miesto i Turistická a informačná kancelária
(TIK), ktorej hlavnou náplňou a zameraním
bude sprístupňovanie informácií o meste
občanom, ale aj poskytovanie propagačných
materiálov týkajúcich sa cestovného ruchu

Hostia žiackého koncertu, na čele s primátorom mesta.

a regionálneho rozvoja mesta a jeho okolia.
Interiér mestskej galérie sa v súčasnosti upravuje a zariaďuje tak, aby v najbližšom období
bola mestská galéria kompletne prístupná
verejnosti. Dúfame, že výstavy, kultúrne aktivity a služby poskytované v mestskej galérii,
ako aj v Turistickej a informačnej kancelárii
obohatia a spestria život nielen občanom
nášho mesta, ale aj jeho návštevníkom. Mestská galéria už prakticky začala svoju činnosť
tým, že v ostatnom čase si jej dobrú akustiku
vyskúšali žiaci aj pedagógovia výtvarného
a hudobného odboru Základnej umeleckej
školy Ladislava Mokrého v Topoľčanoch,

Brat Ladislava Mokrého, Mikuláš so svojou manželkou so
záujmom sleduje výkony mladých umelcov.

keď sa 22. januára 2009 občanom predstavili
s novoročným koncertom.
text: Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru MsÚ
foto: PaedDr. Ján Emila

NÁVŠTEVA Z MAĎARSKÉHO MESTA JÁSZBERÉNY
Koncom uplynulého roka poctili naše mesto
svojou
návštevou
predstavitelia severomaďarského mesta
Jászberény na čele
s primátorom Dr.
Józsefom Gedeiom.
Účelom ich návštevy
bolo nielen stretnutie
Účastníci oﬁciálnej delegácie z Maďarska.
sa s dlhoročnými
partnermi v ZŠ Tovarnícka ul., ale aj hľadanie možností partnerskej spolupráce na
úrovni samosprávy ich mesta a mesta Topoľčany, ktorá by sa rozvíjala vo viacerých oblastiach spoločenského, kultúrneho a športového
vyžitia sa občanov oboch miest. Počas neformálnych rozhovorov so
zástupcom primátora mesta Topoľčany boli predbežne dohodnuté

okruhy vzájomnej
spolupráce s tým,
že začiatkom roku
2009 predstavitelia
oboch miest budú
informovať svoje
poslanecké zbory
o
možnostiach
črtajúcej sa dobrej
spolupráce oboch
samospráv a následMaďarský primátor s viceprimátorom Topoľčian pri zápise do
ne prerokujú text
pamätnej knihy mesta Topoľčany.
konkrétnej zmluvy
o partnerskej spolupráci. Prvý oﬁciálny kontakt predstaviteľov
oboch miest vyvrcholil v obradnej sieni MsÚ zápisom do pamätnej
knihy mesta Topoľčany.
text: PaedDr. Ján Emila, foto: Ing. Martin Drgoňa

R8 – TOPOĽČANY BLIŽŠIE K DIAĽNICI
Dňa 11. 12. 2008 sa v priestoroch MsÚ
Topoľčany uskutočnilo vstupné rokovanie,
na ktorom Národná diaľničná spoločnosť,
a.s. Bratislava predložila pracovný návrh technickej štúdie umiestnenia rýchlostnej cesty
R8 Nitra - Hradište. Dôvodom umiestnenia
rýchlostnej cesty R8 je dopravne prepojiť
územie hornej Nitry s existujúcou diaľničnou
sieťou juhozápadného Slovenska. Na rokovaní zástupcovia diaľničnej spoločnosti
prezentovali umiestnenie rýchlostnej cesty
R8 v troch pracovných variantoch. Trasy
všetkých navrhovaných variantov začínajú v
blízkosti Nitry pri obci Lehota napojením na
súčasnú trasu cesty R1 Trnava – Nitra – Zvolen –
Banská Bystrica a uvažovaný južný obchvat Nitry a končia napojením R8 v blízkosti
Brezolúp na pripravovanú rýchlostnú cestu
R2 Trenčín – Bánovce n/Bebravou – Prievidza –
Žiar n/Hronom – Zvolen – Lučenec – Košice.

Mesto Topoľčany so záujmom uvítalo iniciatívu štátu riešiť odklonenie tranzitnej dopravy prechádzajúcej aj cez Topoľčany vybudovaním rýchlostnej cesty R8 a možnosti
napojenia mesta na diaľničnú sieť, čo iste
zatraktívni naše mesto a región pre potenciálnych investorov. Vzhľadom k tomu, že sa
plánuje výstavba I. etapy priemyselnej zóny
Topoľčany vedľa Práznovskej cesty, mesto
uprednostňuje ako najvhodnejšie riešenie
navrhované v prvom tzv. „červenom“ variante (viď. mapka). Tento navrhuje umiestniť
rýchlostnú cestu R8 medzi trasu súčasnej
štátnej cesty I. triedy (z Nitry cez Koniarovce a ďalej) a cestou III. triedy vedúcou cez
obce pod pohorím Tribeč, ďalej obchádza
Chynorany, Ostratice a v blízkosti Brezolúp
sa napája na plánovanú cestu R1. Tento variant akceptujeme s požiadavkou umiestnenia
cestného privádzača z R8 medzi Topoľčanmi
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a Chrabranmi tak, aby bolo umožnené napojenie na plánovanú preložku štátnej cesty
II. triedy smerujúcej od Piešťan.
Uvedené varianty navrhované v technickej štúdii nie sú konečným riešením
umiestnenia rýchlostnej cesty R8. Práve
naopak, ide o pracovný dokument, ktorým
sa stanovuje prvotná koncepcia umiestnenia tejto cesty. Túto bude treba v ďalších
stupňoch projektovej prípravy posúdiť
z rôznych aspektov, ako napr. z pohľadu
ekonomicky a technicky najvýhodnejšieho
riešenia, vplyvu stavby na životné prostredie, ako i na rozvoj a tvorbu krajiny
v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja.
Ing. Katarína Francová
odborná ref. OVŽP a VK MsÚ

NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V TOPOĽČANOCH
V snahe zabezpečiť hospodársky a ekonomický rozvoj mesta
Topoľčany a jeho spádového okolia začalo Mesto Topoľčany v r. 2007
v súlade s platným územným plánom mesta s intenzívnymi prípravami
na výstavbu I. etapy priemyselnej zóny Práznovská cesta, Topoľčany.
V rámci územnej prípravy bola spracovaná urbanistická štúdia, na
ktorú v r. 2008 nadväzovalo vyhotovenie projektovej dokumentácie
a zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia.
V súčasnosti sa s dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí
prerokováva podrobnejšia projektová dokumentácia na technickú
a dopravnú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť pre potreby vydania
stavebného povolenia. Územie uvažované pre výstavbu I. etapy priemyselnej zóny sa nachádza mimo súčasných hraníc zastavaného
územia mesta pozdĺž štátnej cesty do Práznoviec, a to približne
v strede medzi obcou Práznovce a okružnou križovatkou obchvatu
Topoľčian. Investori sa v novej priemyselnej zóne budú zaoberať najmä ľahkou výrobou a montovaním strojov a prístrojov z dovezených
dielov predovšetkým z oblasti strojárstva, elektrotechniky a logistiky.
Základná koncepcia usporiadania priestoru I. etapy priemyselnej zóny
nadväzuje na existujúci areál ﬁrmy Pankl Automotive Slovakia, s.r.o.
V zóne je navrhnutých sedem priemyselných objektov doplnených
prístupovými komunikáciami a technickou infraštruktúrou. Výstavba sa má realizovať na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta
Topoľčany a na pozemkoch vo vlastníctve fyzických a právnických
osôb. Priemyselná zóna bude komunikačne zabezpečená napojením
stykovou križovatkou na cestu III/06490 (na cestu od kruhového objazdu do Solčian) a systémov ciest umožňujúcimi vstup do jednotlivých výrobných objektov. Tieto budú slúžiť pre nákladnú, osobnú
a hromadnú dopravu. Do riešenej lokality sú v súčasnosti privedené
siete technickej infraštruktúry, ale ich kapacita pre novú rozsiahlejšiu

výstavbu už nepostačuje. Výstavba I. etapy priemyselnej zóny si
vyžaduje vybudovanie nových rozvodov a zariadení technickej
infraštruktúry (hlavne sa jedná o rozvod vody, plynu, elektrickej energie, verejného osvetlenia, ako aj odkanalizovanie riešeného územia).
V rámci vyvolaných investícií je potrebné zabezpečiť vysokonapäťový
22kV kábel, ktorý treba vyviesť z existujúcej rozvodne na Bedzianskej
ceste cez zastavané územie mesta až k areálu ﬁrmy Pankl.
Pre ilustráciu uvádzame základné údaje výstavby I. etapy priemyselnej zóny Práznovská cesta Topoľčany:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozloha I. etapy vrátane areálu Pankl: .......................................23,6127 ha
Celková čistá plocha zostávajúca na zastavanie: .................18,4117 ha
Plocha prístupovej komunikácie .....................................................0,6940 ha
Plocha komunikácií v rámci I. etapy zóny ................................ 1,0749 ha
Predpokladaný počet zamestnancov ........................................................552
Predpokladaná obložnosť ...............1 zamestn./100 m2 zastav. plochy
Priemerná zastavaná plocha na 1 halu .......................................... 7,891 ha
Priemerná výmera pozemku na 1 halu .......................................26 302 m2

Predpokladaná cena verejnej práce vrátane projektovej prípravy, majetkoprávneho usporiadania pozemkov, zariadenia staveniska atď.
podľa dokumentácie Stavebného zámeru... predstavuje čiastku 6 555
tis. € (197, 5 mil.,-Sk). Výstavba technickej a dopravnej infraštruktúry
pre I. etapu priemyselnej zóny bude ﬁnancovaná z prostriedkov
mesta a z dotácie zo štátneho rozpočtu SR, o poskytnutie ktorej sa
chce Mesto Topoľčany uchádzať v tomto roku. Štátna pomoc je viazaná na výšku investícií jednotlivých investorov, pričom na technickú
infraštruktúru môže byť mestu poskytnutá pomoc vo výške max.
15% z hodnoty investície jednotlivých investorov.
Ing. Ladislav Bakič, vedúci OVŽP MsÚ

OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU
Vážení čitatelia Radničných zvestí, od 1. januára 2009 je na celom
území mesta Topoľčany účinná nová právna norma, a to Všeobecné
záväzné nariadenie č. 12/2008 o ochrane verejného poriadku (ďalej iba
VZN). Cieľom vydania VZN je obmedziť negatívne vplyvy na výchovu
mládeže a ohrozovanie zdravia alkoholom a tabakovými výrobkami
ako aj obmedziť ohrozovanie a obťažovanie občanov používaním pyrotechnických výrobkov. Toto VZN obmedzuje
predaj, podávanie a požívanie alkoholu, fajčenie
a predaj tabakových výrobkov ako aj používanie
pyrotechnických predmetov na niektorých miestach mesta alebo v konkrétnom časovom úseku
dňa. Odporúčam všetkým čitateľom podrobne
sa zoznámiť s touto právnou normou, nakoľko za
nerešpektovanie ustanovení jednotlivých paragrafov hrozí priestupcom pokuta v zmysle zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov, ktorú môžu uložiť príslušníci MsP v Topoľčanoch
v blokovom konaní až do výšky 33 €. Právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže mesto
Topoľčany v súlade s § 13 ods. 9 písm. a, b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu
až do výšky 6 638 €. Pre základnú informovanosť uvádzam výpis z VZN,
ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na stránke mesta Topoľčany
www.topolcany.sk v časti samospráva/legislatíva (VZN). Čo VZN obsahuje, priblížim v skrátenom výpise:
- v §3 je uvedený Zákaz používania pyrotechnických predmetov, kde
sa zakazuje používanie pyrotechnických predmetov ktorých nadobúdanie, predaj a používanie upravuje zákon SNR č. 51/1988 Zb. na niektorých verejne prístupných miestach, resp. do vzdialenosti 100 m

od nich. Sú však aj v výnimky, kedy sa uvedený zákaz nevzťahuje na
niektoré verejne prístupné miesta počas oslavy Silvestra v čase od 18.00
hodiny dňa 31. decembra do 03.00 hodiny, dňa 01. januára príslušného
roka, ako aj na organizované akcie povolené mestom Topoľčany v prípade splnenia oznamovacej povinnosti pri vykonávaní ohňostrojových
prác podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb.
- v §4 je uvedený Zákaz predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov. Požívanie alkoholických nápojov sa zakazuje v čase od 00. 00
hodiny do 02. 00 hodiny a od 03.00 hodiny do 24.00
hodiny na niektorých verejne prístupných miestach,
resp. do vzdialenosti 100m od nich. Aj tu platia výnimky, a to v tom, že uvedený zákaz sa nevzťahuje
na priestory letných terás pohostinských zariadení
zriadených so súhlasom mesta Topoľčany, na verejné podujatia organizované so súhlasom mesta
Topoľčany a na trhové akcie a jarmoky organizované mestom.
- v §5 je uvedený Zákaz fajčenia a predaja tabakových výrobkov.
Upravujú sa tu podmienky ochrany nefajčiarov pred vznikom závislosti
od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku
a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred
inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú
zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom
fajčenia. Predaj tabakových výrobkov a fajčenie sú zakázané v konkrétnych objektoch a priestoroch.
Je dôležité osvojiť si toto VZN ako normu, ktorej dodržiavaním
budeme vyjadrovať svoj vzťah k deťom, okoliu a v neposlednom
rade k svojmu zdraviu.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

3

AKO ZVOLIŤ PRE DIEŤA VHODNÚ MATERSKÚ ŠKOLU?
Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od klasickej rodiny líši tým, že v nej sa okrem iných prirodzených potrieb
napĺňa i túžba dieťaťa po kontakte so svojimi vrstovníkmi, čím sa
aktívne rozvíjajú jeho sociálne kontakty
v kolektíve detí. Rodič má právo vybrať
materskú školu pre svoje dieťa. Skôr ako
tak urobí a rozhodne sa pre umiestnenie
dieťaťa do konkrétnej materskej školy,
môže získať základné informácie o úrovni
výchovy, vzdelávania a špeciálnej orientácie
sa na výchovno-vzdelávacie aspekty vo
viacerých materských školách. Základné
informácie sú rodičom k dispozícii priamo
u zriaďovateľa, teda na MsÚ Topoľčany
a aj na riaditeľstvách jednotlivých materských škôl.
Mesto Topoľčany má v zriaďovateľskej
pôsobnosti osem materských škôl: MŠ Gagarinova ul., MŠ Lipová ul., MŠ Tribečská
ul. I., MŠ Tribečská ul. II., MŠ Škultétyho ul.,
MŠ J. Kráľa, MŠ Ľ. Fullu a MŠ Topoľčany, mestská časť Veľké Bedzany.
Školský zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní priniesol mnoho zmien i v našich materských školách. V prvom rade materské školy
sú od 1. septembra 2009 zaradené do siete škôl, ktoré poskytujú tzv.
predprimárny stupeň vzdelania, čo je v plnom súlade s medzinárodnou klasiﬁkáciou ISCED0.
Materské školy v meste Topoľčany sa vypracovaním svojich
školských vzdelávacích programov môžu proﬁlovať, čiže majú
priestor na dotvorenie obsahu výchovy a vzdelávania podľa regionálnych a lokálnych podmienok, požiadaviek rodičov, spoločnosti
a vlastného zamerania materskej školy. Uplatňovaním nových
netradičných metód a foriem práce napĺňajú rozbehnutú reformu
v školstve. V súčasnosti v materských školách funguje množstvo
krúžkov pre deti s rozmanitým zameraním, ako sú krúžky: výtvarný,
tanečný, počítačový, šikovné ruky, ortopedický, dramatický, LegoDacta, krúžok malých mažoretiek, anglického a nemeckého jazyka
a pod. Nezanedbateľným elementom činnosti škôl je aj ochrana zdravia dieťaťa. V materských školách sa realizujú programy zamerané
na prevenciu pred detskými ochoreniami, cvičenia pre deti s opa-

kovanými infekciami horných ciest ako inhalácie, dýchacie cvičenia,
zdravotné cvičenia s prvkami jógy, aromaterapia, otužovania a iné.
Pedagógovia pomocou špeciálnych rôznorodých rehabilitačných
náčiní a náradí v spolupráci s odborníkmi
uskutočňujú s deťmi depistáže. Cvičeniami
sa snažia o uvoľnenie svalových blokád,
posilňovacími cvičeniami zvýšiť svalový
tonus, upevniť správne držanie tela,
spevniť kĺbové spojenie zamerané na
klenbu chodidla. Pri svojej práci aktívne
spolupracujú s odborníkmi z rôznych
oblasti života, ako sú: záchranári, lekári,
rehabilitačné sestry, psychológovia, logopédi, stomatológovia a iní. Pri centre
špeciálnopedagogického poradenstva funguje špeciálna materská škola, ktorá je
zameraná na výchovu a vzdelávanie zdravotne postihnutých detí predškolského veku.
Zápis detí do materských škôl v meste
Topoľčany je stanovený na obdobie od
1. marca 2009 do 31. marca 2009. Podrobnejšie informácie o činnosti
jednotlivých materských škôl a zápise detí rodičia nájdu na webovej
stránke mesta Topoľčany: www.topolcany.sk.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa vypíše Žiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie a k žiadosti
priloží potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. O prijatí dieťaťa
rozhoduje riaditeľka materskej školy. V prípade, že je počet prihlásených detí vyšší, ako je kapacita materskej školy, riaditeľka
uprednostní päťročné deti a tie, ktoré majú odloženú povinnú
školskú dochádzku.
V meste Topoľčany sú otvorené Mestské detské jasle, ktoré
poskytujú pre deti celodennú veku primeranú výchovno-vzdelávaciu
činnosť prostredníctvom kvaliﬁkovaných pedagógov a študentov
strednej zdravotnej školy. Mestské detské jasle navštevujú deti od
1 roka do 3 rokov. Zapísať dieťa majú možnosť rodičia počas celého
školského roka. V prípade zápisu dieťaťa do tohto zariadenia rodičia
neprídu o rodičovský príspevok.

STRAVOVANIE POBERATEĽOV DÔCHODKU

UKONČENIE FUNKČNÉHO OBDOBIA
RIADITEĽOV ZŠ A MŠ

Mesto Topoľčany aj v roku 2009 pokračuje v poskytovaní
príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku. Tohoročnou
novinkou je to, že tento príspevok je poskytovaný formou stravovacích šekov ﬁrmy Vaša stravovacia s. r. o. Bratislava. Poberateľ
dôchodku musí spĺňať podmienky Zásad pre poskytovanie
príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku, ktoré Mestské zastupiteľstvo Topoľčany schválilo na obdobie roku 2009. Na
základe podanej žiadosti sa preskúma mesačný príjem žiadateľa
a v prípade splnenia podmienky výšky príjmu, ktorá sa odvíja od
násobku životného minima, mu môže byť poskytnutý príspevok
vo výške 1,33 €, prípadne 1 € alebo 0,66 €. To znamená, že žiadateľ
dostane stravné šeky v hodnote príslušnej výšky príspevku, a to
na počet kalendárnych dní v mesiaci.
Tlačivo žiadosti o príspevok a bližšie informácie o možnostiach
poskytnutia tohto príspevku záujemcovia získajú na telefónnom
čísle: 53 40 100 alebo osobne v kancelárii opatrovateľskej služby
MsÚ, číslo dverí 100 na prízemí budovy radnice.
Ing. Eva Jančeková, vedúca OSO MsÚ

4

Ing. Peter Baláž, primátor mesta

V súlade s § 39 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. sa funkčné
obdobie riaditeľov základných a materských škôl, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany a ktorí
vykonávajú funkciu päť rokov, končí dňom 30. 6. 2009.
V súlade s týmto znením zákona končí funkčné obdobie
riaditeľom zo ZŠ Škultétyho ul. 2326/11 Topoľčany, ZŠ Tovarnícka ul. 1641/57 Topoľčany, ZŠ Gogoľova ul. 2143/7
Topoľčany, MŠ Škultétyho ul. 2630/10 Topoľčany a MŠ
Čerešňová ul. 90/44 Topoľčany, mestská časť Veľké Bedzany.
Podrobnejšie informácie o novom výberovom konaní na
funkcie riaditeľov ZŠ a MŠ budú včas oznámené.
PaedDr. Martina Mazáňová,
vedúca oddelenia školstva MsÚ

MIESTNE DANE A POPLATKY V ROKU 2009
Koncom predchádzajúceho roka sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo, tak ako každý rok,
všeobecne záväznými nariadeniami a ich dodatkami upravujúcimi miestne dane a poplatky vyberané
na území mesta Topoľčany a vo Veľkých a Malých
Bedzanoch. Výšku jednotlivých daní bolo potrebné oproti predchádzajúcemu roku prepočítať
na eurá, pričom sa dane a poplatky nezvyšovali
a pri zaokrúhľovaní bol uplatnený princíp výhodnosti pre občana, teda sa prepočítané sumy
zaokrúhľovali smerom nadol. Do nariadení boli
zapracované všetky schválené legislatívne zmeny.
Pre lepšiu informovanosť občanov
ďalej uvádzame všetky miestne dane
a poplatky:
• daň z nehnuteľností
• daň za psa
• daň za užívanie verejného
priestranstva
• daň za ubytovanie
• daň za predajné automaty
• daň za nevýherné hracie prístroje
• poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Všetky tieto dane mesto zaviedlo v zmysle zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a ich výber
upravujú príslušné všeobecne záväzné nariadenia.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb
a daň z bytov. Daňovníkom (platiteľom) dane
z nehnuteľností je vlastník (príp. správca)
nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci dátum pre
zdaňovanie je 1.1. príslušného roka, t.j. či osoba
vlastnila nehnuteľnosť k tomuto dátumu. Daňové
priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do
31.1.2009 boli povinní podať tí daňovníci, ktorým
vznikla nová daňová povinnosť alebo tí daňovníci,
u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (nadobudli alebo predali nehnuteľnosť). Sadzby dane
z nehnuteľností pre rok 2009 neboli zvyšované, iba
boli oproti predchádzajúcemu roku prepočítané
na eurá podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.
Daň z nehnuteľností sa platí na základe platobného výmeru vystaveného mestským úradom. Platobné výmery na daň z nehnuteľností na rok 2009
budú občanom a podnikateľom zasielané v mesiaci apríl 2009.
Ak vyrubená daň fyzickej osobe nepresahuje 20,00
€ a právnickej osobe 200,00 €, je splatná naraz
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru. Vyššiu daň je možné zaplatiť
v dvoch rovnakých splátkach, a to: 1. splátka do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 2. splátka do 31. augusta 2009.
Daň vyrubená po 31. auguste 2009 je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň nižšiu ako 3,00 € mesto nebude
vyrubovať ani vyberať. Poľnohospodárske podniky
uhradia daň v troch splátkach, a to 20% dane do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti pla-

tobného výmeru, 30% dane do 30. septembra 2009
a 50% dane do 30. novembra 2009. Daňové úľavy
na daň z nehnuteľností pre rok 2009, nakoľko sa
jedná o majetkovú daň, sa neposkytujú.

tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti. Pre túto miestnu daň platia rovnaké
pravidlá ako pri dani za predajné automaty.

DAŇ ZA PSA
Daň platia vlastníci alebo držitelia psov starších
ako 6 mesiacov. Sadzba dane je stanovená na
každého držaného psa, pričom v meste Topoľčany
v rodinných domoch je 11,949 €, v obytných domoch (činžiakoch) 33,193 € a v mestských častiach
Veľké a Malé Bedzany 8,298 €. Daňová povinnosť
majiteľovi vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, keď pes dovŕši 6 mesiacov veku. Túto skutočnosť je daňovník
povinný do 30 dní písomne oznámiť na
mestskom úrade, ktorý následne vyrubí
platobným výmerom daň. V nasledujúcich rokoch sú občania povinní
zaplatiť daň za psa do 31.1. príslušného
roka, bez vyrubenia a oznámenia zo
strany mestského úradu.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Výber poplatku je upravený Všeobecne záväzným
nariadením č. 2/2006 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
dodatkom č. 4/2008 k tomuto VZN. Pre rok 2009
je sadzba poplatku stanovená vo výške 0,0589 €
na kalendárny deň a osobu, t.j. 21,50 € za rok na
osobu. Poplatok je povinný platiť každý občan,
ktorý má v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo užíva byt, nebytový priestor, prípadne inú
nehnuteľnosť na území mesta. Poplatok sa platí
prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti. Poplatkovú povinnosť majú aj podnikatelia, ktorí užívajú
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
na podnikanie. Občania v rodinných domoch a
právnické subjekty platia poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady priamo na účet
mesta Topoľčany, alebo do pokladne mestského
úradu. Občania, bývajúci v bytoch, ktoré spravuje
Stavebné bytové družstvo Topoľčany alebo TOMA,
s.r.o. Topoľčany, platia poplatok mesačne spolu
s ostatnými úhradami za užívanie bytu a správca
tieto prostriedky odvádza na účet mesta. Platobné
výmery na poplatok za komunálne odpady bude
mesto zasielať občanom a podnikateľským subjektom od konca mesiaca marec. Ak vyrubený poplatok platiteľovi - fyzickej osobe nepresahuje 43 €
- je splatný jednorazovo do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak je
vyšší, je možné ho zaplatiť v štyroch splátkach. Ak
vyrubený poplatok platiteľovi - právnickej osobe
nepresahuje 265 € - je splatný jednorazovo do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak je vyšší, je možné ho zaplatiť
v štyroch splátkach. Právnické osoby a podnikatelia
môžu využívať aj množstvový zber komunálneho
odpadu. Každý poplatník musí nahlásiť poplatkovú
povinnosť na mestský úrad do jedného mesiaca po
vzniku (prisťahovanie, narodenie dieťaťa, zmenu
užívania nehnuteľnosti, ...). Možnosti úľav, zníženia
alebo odpustenia poplatku sú presne deﬁnované
v dodatku č. 4/2008 k VZN č. 2/2006.
Oblasť miestnych daní je upravená zákonom
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ﬁnančných
orgánov v znení neskorších predpisov, troma
všeobecne záväznými nariadeniami: VZN č. 1/2009
o dani z nehnuteľností, VZN č. 2/2009 o miestnych
daniach a VZN č. 2/2006 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 4/2008. Tieto všeobecne
záväzné nariadenia sú prístupné na internetovej
stránke mesta www.topolcany.sk

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Predmetom dane je užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie, námestia, chodníky,
trhoviská, verejná zeleň,...) na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu a lunaparku, prípadne iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a podobne. Zámer
užívať takto verejné priestranstvo musí občan
písomne oznámiť mestu vopred, najneskôr v deň
začatia užívania. Následne mestský úrad vydá povolenie a vyrubí platobným výmerom daň, ktorá je
splatná do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti
platobného výmeru. Sadzby dane sú uvedené vo
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Túto daň platia prevádzkovatelia ubytovacích
zariadení na území mesta, ktorí poskytujú odplatné prechodné ubytovanie. Sadzba dane je stanovená vo výške 0,331 € na osobu a prenocovanie
a daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Prevádzkovateľ zariadenia potom
následne vybratú daň štvrťročne odvádza mestu.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Daň platia osoby, ktoré prevádzkujú predajné
automaty umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Prevádzkovatelia musia do 30 dní po
začatí prevádzkovania predajných automatov písomne oznámiť túto skutočnosť mestu a následne
im mestský úrad vyrubí daň, ktorá je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších rokoch sú prevádzkovatelia
povinný daň zaplatiť do 31. januára bez vyrubenia
a oznámenia mestským úradom. Sadzby dane sú
uvedené vo VZN č. 2/2009 o miestnych daniach.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom

Ing. Ľuboš Štrba, vedúci ekonomického odboru MsÚ
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA
Mesto Topoľčany po prvýkrát zostavilo Programový rozpočet pre obdobie
rokov 2009 -2011, ktorý na svojom rokovaní dňa 10. decembra 2008 schválilo mestské zastupiteľstvo. V jeho príjmovej časti bol
rozpočet zostavený klasickým spôsobom
podľa platnej ekonomickej klasiﬁkácie
a v časti rozpočtu výdavkov podľa funkčnej
klasiﬁkácie, ktorú časť zabezpečuje aj
formou programového rozpočtu. Tento dokonale sprehľadňuje ﬁnančný tok
vo výdavkovej oblasti rozpočtu, pričom
najmä odzrkadľuje oprávnené požiadavky
mestského úradu, výborov mestských častí,
športových klubov, právnických osôb pôsobiacich na území mesta a návrhy poslancov
MsZ.
Programový rozpočet predovšetkým kladie maximálny dôraz na dokladovanie
a zdôvodnenie efektívnosti použitých prostriedkov na činnosti uvedených vo výdavkovej časti rozpočtu. Programový rozpočet
pozostáva z tzv. programov, v ktorých sú
zahrnuté jednotlivé zámery mesta na stanovené časové obdobie a obsahuje všetko, čo
obciam a mestám ukladá zákon o obecnom
zriadení. Výrazne sprehľadňuje najmä výdavkovú časť, ktorá sa tak stáva oveľa viac
zrozumiteľná pre občanov nášho mesta.

Tlak na efektívnosť vynakladaných
ﬁnančných prostriedkov v danom časovom
období sa odzrkadľuje v tom, že programový
rozpočet spolu obsahuje 15 programov,
ktoré obsahujú podprogramy a hodnotiace
ukazovatele. Číselné vyjadrenie jednotlivých
programov je udávané v tisícoch €.
Program č. 1 Mestské zastupiteľstvo 85,1
bežných výdavkov (ďalej BV); program č. 2
Ľudské zdroje a podporná činnosť 2 103,9
BV, 11,7 kapitálových výdavkov (ďalej KV),
332,6 ﬁnančných operácií (ďalej FO); program č. 3 Správa budov a majetku mesta
474,5 BV, 25,2 KV; program č. 4 Mestská
polícia, civilná ochrana, požiarna ochrana
459,6 BV, 1,7 KV; program č. 5 Propagácia,
reklama, marketing 50,2 BV; program č. 6
Výstavba 32,5 BV, 5 473 KV; program č. 7
Verejné osvetlenie 418,2 BV, 28,4 KV; program č. 8 Doprava, komunikácie, chodníky,
parkoviská 223,2 BV, 1 066,6 KV; program
č. 9 Odpadové hospodárstvo 1 593,3 BV,
1 444,7 KV; program č. 10 Životné prostredie
a verejná zeleň 355,3 BV3,3 KV; program č.
11 Bývanie a občianska vybavenosť 141,7 BV,
318,6 KV, 23,9 FO; program č. 12 Šport 646,1
BV, 735,3 KV; program č. 13 Kultúra, oddych
a rekreácia 486,4 BV, 26,1 KV; program č. 14
Školstvo a vzdelávanie 6 032,3 BV, 1 127,4

OCENENIE MESTA TOPOĽČANY
Národopisný odbor Matice slovenskej, Nitriansky samosprávny
kraj, Tríbečské múzeum v Topoľčanoch a Regionálne združenie
miest a obcí Tribečsko-inovecký región na sklonku minulého
roka vyhodnotili 1. ročník
celoslovenskej
súťaže
O najlepšie vlastivedné
monograﬁe miest a obcí
jednotlivých regiónov
Slovenska. V roku 2008 sa
v topoľčianskom regióne
konal pilotný projekt
tejto súťaže. Do súťaže
sa z 26 oslovených obcí
zapojilo 23 obcí so
svojimi monografiami
vydanými po roku 1990.
Jedenásťčlenná komisia
na čele s predsedom
Doc. PhDr. Ladislavom
Mlynkom, CSc. (je
predsedom národopisného
odboru
Matice slovenskej) odborne posúdila všetky prihlásené monograﬁe obcí. Naša monograﬁa „Topoľčany vo vrstvách vekov“ z roku 1997 dostala v tejto súťaži osobitné ocenenie
(viď. obrázok).
text a foto: PaedDr. Ján Emila
zástupca primátora
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KV a program č. 15 Sociálna pomoc a iné
sociálne služby 352,7 BV.
Celkové príjmy rozpočtu vrátane
ﬁnančných operácii pre rok 2009 predstavujú 24 073,5 tis. €, z toho bežné príjmy
15 062,5 tis. €, kapitálové príjmy 3 265,6 tis.
€ a príjmové ﬁnančné operácie spolu činia
5 745,4 tis. €.
Celkové výdavky predstavujú 24 073,5
tis. €, z toho bežné výdavky 13 455 tis. €,
kapitálové výdavky 10 262 tis. € a výdavkové ﬁnančné operácie 356,5 tis. €. Bežný
rozpočet je vyčíslený ako prebytkový vo
výške 1 607,5 tis. €, schodok kapitálového
rozpočtu predstavuje 6 996,4 tis. € a je
vykrytý príjmovými ﬁnančnými operáciami,
ktorých zdrojom sú prijaté úvery na výstavbu bytov a prevody z mimorozpočtových
zdrojov, v dôsledku čoho je rozpočet mesta
pre rok 2009 vyrovnaný.
Programový rozpočet sa bude priebežne
štvrťročne monitorovať a ročne vyhodnocovať. Kompletný text programového
rozpočtu mesta je prístupný na internetovej
stránke mesta na: www.topolcany.sk.

Helena Krajčíková, vedúca oddelenia ﬁnančného,
miezd a účtovníctva MsÚ

SPOLUPRÁCA ŠKÔL – PLODY INŠPIRÁCIE
A JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ
Školy sa čoraz častejšie zapájajú do domácich a medzinárodných projektov a spolupracujú s domácimi a zahraničnými
školami s rovnakou alebo podobnou proﬁláciou. Postupne sa
encyklopedizmus a memorovanie sa zo škôl natrvalo vytráca
a nahrádza sa tvorivým aplikovaním teoretických poznatkov
v praktických situáciách reálneho života.
Základná škola Tribečská ul. realizovala v spolupráci so 14
krajinami Európy projekt „Europe´s Christmas Tree„ (Európsky
vianočný stromček). Medzi hlavné ciele spomínaného projektu
patrí podeliť sa o vianočné tradície v rôznych krajinách Európy,
vytvorenie typických vianočných ozdôb pre jednotlivé krajiny,
výmena vytvorených ozdôb medzi školami poštou, ozdobovanie vianočných stromčekov ozdobami rôznych štátov a tvorba
vianočných pozdravov v rodných jazykoch. Tieto aktivity nielen
zvýšili kvalitu vyučovania, ale sa aj vytvorili partnerstvá medzi
deťmi rôznych krajín ako Nemecko, Portugalsko, Cyprus, Švédsko,
Španielsko, Bulharsko, Rumunsko a pod.
Základná škola sv. Ladislava zorganizovala projekt s názvom
„European Historic Personalities at school„ (Osobnosti európskych
dejín na škole) so školami z Poľska, Rumunska, Talianska a Veľkej
Británie. Žiaci si prostredníctvom vzájomného chatovania, posielaním e-mailov a videokonferenciou vymieňali so svojimi elektronickými partnermi informácie o svätom Ladislavovi I. – uhorskom
kráľovi, o poľskej vedkyni Marii Curie-Sklodowskej, poľskom
matematikovi a astronómovi Nicolausovi Copernicovi, talianskom
teológovi sv. Tomášovi Akvinskom a predstavili tiež rumunského
literáta Liviu Rebreanua.
pokračovanie na strane č. 7

pokračovanie zo strany č. 6

Na ZŠ Škultétyho ul. sa orientovali na projekt pod názvom „
We are friends“, prostredníctvom ktorého bolo spoznať svojich
vrstovníkov v Čechách a porovnať rozdiely alebo naopak nájsť
zhody.
Cudzí jazyk sa pri realizácii projektov využíval ako nástroj vzdelávania a komunikácie. Deti upriamovali pozornosť na riešenie
nejakého problému, úlohy, či javu a nie priamo na vyučovanie
cudzieho jazyka, čím získavali komunikačné zručnosti, učili sa
myslieť v danom jazyku a zvýšila sa ich motivácia učenia sa iných
predmetov prostredníctvom cudzích jazykov. Veď znalosti cudzích
jazykov umožňujú našim deťom viac využívať kultúrne, sociálne
a ekonomické možnosti, ktoré im ponúka súčasná európska integrácia.
text: PaedDr. Martina Mazáňová, vedúca odd. školstva MsÚ
foto: archív ZŠ a MŠ

MUSÍME SI VYTVORIŤ KOMUNITNÝ PLÁN
Svoje dieťa najlepšie pozná vlastná matka, pozná jeho
potreby a vie uspokojiť aj jeho požiadavky. Podobne je to
aj s našim mestom a jeho obyvateľmi. Je to už tak, zodpovednosť za služby vo verejnom záujme sa postupne prenášajú tam, kde ľudia žijú teda do miest a obcí.
Od 1. januára 2009 je v platnosti nový zákon č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách, ktorý priniesol veľa zmien a očakáva sa, že prinesie viac služieb občanom, pretože sociálne služby sú vo všeobecnosti nedostatkové, pričom nie je
tomu inak ani v našom meste. Je nám známe, že potrebujeme služby, ktoré budú bližšie k občanom, ktoré nebudú „vytrhávať“ ľudí z prirodzeného prostredia, ale poskytnú služby, ktoré uspokoja, zabezpečia a skvalitnia život tých ľudí,
ktorí budú tieto služby potrebovať a následne využívať.
Pracovníci Odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva Mestského úradu v Topoľčanoch dokonale poznajú problémy a nedostatky, ktoré trápia
nielen ich, lebo nemôžu dostatočne pomôcť, ale trápia i občanov mesta, preto je potrebné spojiť svoje sily a navzájom
si pomôcť a spoločne vytvoriť plán, ktorý by určil cestu pomoci, či už seniorom, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom,
bezdomovcom, osamelým matkám, týraným ľuďom a podobne. Musíme urobiť rozhodný krok smerujúci k porozumeniu tematiky a poukázať na potreby v sociálnom živote
odkázaných občanov.
Preto si kladieme otázku a otvárame verejnú občiansku
diskusiu na tému: „Čo potrebuje naše mesto, aké sociálne
služby chýbajú občanom mesta?“ Vaše postrehy, návrhy,
konkrétne služby, ktoré by boli potrebné v našom meste,
môžete písomne zaslať na adresu:

Mestský úrad
Nám M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
Prípadne svoje námety zasielajte na mailovú adresu: sona.
chotarova@topolcany.sk, alebo svoje námety odkážte prostredníctvom poslancov MsZ.
Soňa Chotárová
poverená vedúca odd. starostl. o občanov

ČASOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKEJ RADY A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TOPOĽČANOCH NA ROK 2009
I. Zasadnutia mestskej rady:
1. 21. januára 2009
2. 18. marca 2009
3. 13. mája 2009
4. 17. júna 2009
5. 16. septembra 2009
6. 7. októbra 2009
7. 25. novembra 2009
Zasadnutia MsR sa budú konať vždy v stredu a budú mať nasledovný
program:
• otvorenie
• kontrola plnenia uznesení MsR
• návrhy a podnety odborných komisií MsZ a výborov mestských
častí
• organizačné opatrenia
• interpelácie členov MsR.
II. Zasadnutia mestského zastupiteľstva:
Zasadnutia MsZ sa budú konať vždy v stredu a budú mať nasledovný
program:
• otvorenie
• voľba komisií
• kontrola plnenia uznesení MsZ
• informatívne správy
• materiály na rozhodnutie MsZ
• organizačné opatrenia
• interpelácie poslancov MsZ
• diskusia
• návrh na uznesenia
• záver.
Program bude na jednotlivých zasadnutiach rozšírený nasledovne:
4. februára 2009 – 19. riadne zasadnutie
• správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta
za rok 2008
1. apríla 2009 – 20. riadne zasadnutie
• správa hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených sťažnostiach
za II. polrok 2008
27. mája 2009 – 21. riadne zasadnutie
• rozbor hospodárenia mesta za rok 2008
• rozbor hospodárenia MsKS za rok 2008
• I. prehodnotenie rozpočtu mesta
1. júla 2009 – 22. riadne zasadnutie
• rozbor hospodárenia spol. s r.o. TOMA
• rozbor hospodárenia Vzdelávacej nadácie Ľ. Štúra
19. augusta 2009 – 23. riadne zasadnutie (výjazd)
• informatívne správy z výborov mestských častí č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
• obhliadka jednotlivých mestských častí
30. septembra 2009 – 24. riadne zasadnutie
• II. prehodnotenie rozpočtu mesta
21. október 2009 – 25. riadne zasadnutie
• správa hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených sťažnostiach
za I. polrok 2009
9. decembra 2009 – 26. riadne zasadnutie
• návrh dodatku k VZN o dani z nehnuteľností
• návrh dodatku k VZN o poplatkoch za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu
• návrh dodatku k VZN o miestnych daniach
• návrh programového rozpočtu mesta na roky 2010 – 2012
• návrh rozpočtu MsKS na roky 2010 - 2012
PaedDr. Ján Emila
zástupca primátora
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VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ „TOP ORIEŠKY“
Na sklonku kalendárneho roka
2008 sa uskutočnil 2. ročník vedomostnej súťaže družstiev žiakov prvého
stupňa topoľčianskych základných

ich znalostných aktivít. V neposlednom
rade je cieľom súťaže posilňovanie úcty
ku kultúrnym hodnotám a tradíciám
nášho mesta.

Pohľad na účastníkov vedomostnej súťaže.

Súťažné družstvá pri vzájomnom zápolení.

škôl o putovný pohár primátora mesta
Topoľčany „Top oriešky“. Organizátorom podujatia bolo Mesto Topoľčany.
Spoluorganizátorom akcie bola
Základná škola na Škultétyho ulici v
Topoľčanoch, v priestoroch ktorej sa
súťaž uskutočnila.
Súťaž „Top oriešky“ predstavuje jednu
z príležitostných akcií Týždňa globálneho vzdelávania. Mesto Topoľčany sa
k poslaniu tohto významného týždňa
úprimne hlási a preto každoročne ponúka žiakom základných škôl možnosť
prezentovať svoje vedomosti a logické
schopnosti v netradičnej vedomostnej
súťaži. Medzi ciele súťaže patrí snaha
o rozšírenie poznatkov žiakov prvého
stupňa ZŠ o nové informácie prostredníctvom úloh zábavno-súťažného
charakteru, spestrenie a obohatenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, podnietenie záujmu žiakov ZŠ o aktuálne
témy a upriamenie ich pozornosti na
problematiku riešenia logických úloh.
Prostredníctvom podpory tvorivosti
žiakov je snahou súťaže aj rozvíjanie
logických schopností žiakov a podpora

Podstatou tejto súťaže je riešenie vedomostno-logických úloh - tzv. orieškov.
O súťaženie v netradičnom meraní síl
bol veľký záujem - súťaže sa zúčastnili
štvorčlenné družstvá siedmich základných škôl v Topoľčanoch. Každé súťažné
družstvo tvorili žiaci 3. a 4. ročníka
- dvaja chlapci a dve dievčatá. Podujatie otvoril primátor mesta Ing. Peter
Baláž, ktorý zaželal súťažiacim radosť
zo súťaženia a bystrú myseľ. Jednotlivé družstvá riešili súbory súťažných
úloh v piatich súťažných kolách. Medzi
úlohami nechýbali skrývačky, číselné
hlavolamy, doplňovačka, bludisko, fotohádanka, rébus, prešmyčky, poznávanie dopravných značiek, odšifrovanie
tajného kódu, či priraďovanie správnych
farieb symbolom mesta a štátu. Na
objektívny priebeh súťaže dohliadala
trojčlenná odborná porota. Jej predsedom bol viceprimátor mesta PaedDr.
Ján Emila. Členmi poroty bola Mgr.
Soňa Šilhárová (Spoločný školský úrad
Topoľčany) a Ľudmila Filipová (CVČ
Topoľčany). Súťaž odzrkadlila kvalitu
schopností, vedomostí a zdravého

úsudku žiakov. Priebeh podujatia bol
mimoriadne dramatický. Do posledných chvíľ boli šance na dobré umiestnenie veľmi vyrovnané. Napokon však

Víťazi II. ročníka vedomostnej súťaže zo ZŠ sv. Don Bosca.

najúspešnejším kolektívom 2. ročníka
súťaže „Top oriešky“ sa stalo súťažné
družstvo žiakov ZŠ sv. Don Bosca, ktoré
si po výbornom výkone zaslúžene prevzalo putovný pohár primátora mesta
Topoľčany. Na 2. mieste sa umiestnilo
súťažné družstvo ZŠ, Ul. J. Hollého
a 3. miesto obsadili žiaci domáceho
súťažného družstva - ZŠ, Škultétyho
ul. Členovia družstiev na prvých troch
miestach dostali diplomy a hodnotné
vecné ceny, ostatné súťažné družstvá
získali diplomy za účasť. Všetkým
zúčastneným žiakom venoval organizátor súťaže upomienkové predmety s emblémom mesta Topoľčany
a samozrejme i sladkú odmenu.
Vedomostná súťaž „Top oriešky“
mala u súťažiacich kladnú odozvu.
„Topoľčianske oriešky“ boli po roku
opäť úspešne „rozlúsknuté“ a všetci
účastníci sa na záver podujatia rozlúčili
priliehavým pozdravom „Taju zdar !“.
text: Mgr. Soňa Šilhárová, Mgr. Tibor Mócik, odborní
zamestnanci - Spoločný školský úrad Topoľčany
foto : PaedDr. Margita Laciková

Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
a Slovenský červený kríž územný spolok v Topoľčanoch
organizujú

VEĽKONOČNÚ KVAPKU KRVI
pod záštitou primátora mesta,
ktorá sa uskutoční dňa

6. apríla 2009 v čase od 8,00 – 13,00 hod.
v predsáli Mestského úradu v Topoľčanoch. Stačí si priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca.
Bližšie informácie Vám poskytnú v podateľni Mestského úradu alebo na tel. čísle 5340101.
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VIETE, ŽE AJ V TOPOĽČANOCH PÔSOBÍ VYSOKÁ ŠKOLA?
vysokoškolské štúdium prvého stupňa
– bakalárske štúdium (absolventi dosahujú akademický titul Bc). Vtedajší primátor mesta vo svojom príhovore označil
otvorenie vysokoškolského štúdia za jeden
z najvýznamnejších dní v histórii Topoľčian.
Následne o tri roky neskôr dňa 2. júla 1998
boli slávnostne promovaní prví absolventi
bakalárskeho štúdia obchodnej fakulty ekonomickej univerzity v počte 24, z ktorých 20
potom zavŕšilo svoje vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa – inžinierskym
štúdiom (s titulom Ing.) na Obchodnej
fakulte – Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V bakalárskom štúdiu záujemcovia študujú
špecializovaný odbor „Obchodné podnikanie“, ktorého dĺžka štúdia je tri roky.
Absolventi získavajú akademický titul Bc.
a môžu, po splnení vopred stanovených
kritérií, pokračovať v ďalšom dvojročnom
inžinierskom štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
V školskom roku 1999/2000 došlo k
zmene formy štúdia, následkom ktorej sa
mení z denného štúdia na externé. Táto
forma štúdia pretrvala dodnes, pričom toto
štúdium je poskytované všetkým
študentom bezplat129É9<62.Éã.2/$97232ĸþ$12&+
ne. Opodstatnenosť
tejto formy štúdia
VYSOKÁ ŠKOLA
dokumentuje živý
(.21Ð0,($0$1$å0(178
záujem takmer 300
VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
absolventov o bakalárske
štúdium.
otvára v Topoľčanoch
Neskôr, v roku 2003
v súlade s novým
externé bakalárske štúdium
z ákonom, došlo
s akreditovným bakalárskym
k preregistrovaniu
a magisterským programom:
a premenovaniu
našej nadácie na
Vzdelávaciu
naVEREJNÁ SPRÁVA
dáciu Ľudovíta Štúra
(VNĽŠ).
Bez prijímacích skúšok !
Chceme upozorniť
širokú
verejnosť
a najmä rodičov
Termín podania prihlášok:
maturantov stred- do 31.3.2009 (1.termín)
ných škôl, že za
- do 30.6.2009 (2.termín)
vysokoškolským vzdeŠkolné na jeden semester: 526 €
lávaním nemusia
cestovať desiatky ki.RWYRUHQLXURÿQtNDMHSRWUHEQëVWDQRYHQëSRÿHWäWXGHQWRY
lometrov do rôznych
miest Slovenska. Tým
9ã(0YV-(6Ó.520128
že Mesto Topoľčany,
9<62.28ã.2/28
jeho Mestské zastupiteľstvo ako aj
9LDFLQIRZZZYVHPYVVN
primátor
mesta
038/5324033
Ing.
Peter
Baláž,
91ĸã%HUQROiNRYD7RSRĹÿDQ\
plne
podporujú
SRVFKÿG

Onedlho to už bude štrnásť rokov od
chvíle, čo sa Topoľčany stali v pravom slova
zmysle vysokoškolským mestom, pretože
si vytýčili odvážny cieľ: poskytnúť občanom
mesta a okolia kvalitné vzdelanie pod
záštitou a odborným vedením vysokoškolských pedagógov z Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na
organizačné a ﬁnančné zabezpečenie bakalárskeho štúdia založilo Mesto Topoľčany
Nadáciu Ľudovíta Štúra. Mesto Topoľčany
tento odvážny projekt podporilo, popri
inom, aj jeho priestorovým zabezpečením.
Dodnes má bakalárske štúdium svoje sídlo
na Bernolákovej ulici č. 28 (bývalá budova
MNV), ktoré svojho času prešlo rozsiahlou
stavebnou úpravou a v súčasnosti na ploche
800 m2 poskytuje kvalitné zázemie pre vyše
100 študentov bakalárskeho štúdia. Nutnou
a samozrejmou súčasťou vysokoškolského
štúdia sa stala i študentská knižnica
a učebne výpočtovej techniky. A tak
bolo dňa 22. septembra 1995 za účasti
vtedajšieho rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Juraja Sterna
CSc., i v Topoľčanoch slávnostne otvorené

vysokoškolské vzdelávanie v našom meste,
umožňujú mladým ľuďom i v dnešnej
neľahkej ekonomickej a ﬁnančnej situácii
študovať „doma“ a ešte aj za menšie peniaze. Uvedomme si, že Topoľčany sú
vysokoškolským mestom, že Vy rodičia
a Vaše deti môžete oveľa efektívnejšie využiť
ponúkané možnosti vysokoškolského štúdia,
nakoľko Vzdelávacia nadácia Ľudovíta
Štúra organizuje okrem vysokoškolského
štúdia, v prípade záujmu pre potenciálnych
záujemcov, aj prípravné kurzy na všetky
vysoké školy ekonomického zamerania.
Naše vzdelávacie aktivity v súčasnosti
sústreďujeme aj na občanov mesta, ktorí
sú v seniorskom veku. V súčasnosti pre
nich prebieha v poradí už druhý kurz pod
názvom:„Základy práce s počítačom“, lebo
po úspešnej realizácii prvého kurzu, aj ostatní seniori mesta pochopili, že v súčasnosti
je obsluha personálneho počítača nevyhnutnou potrebou moderne zmýšľajúceho
človeka. Týmto však nekončia aktivity nadácie. Práve v tomto období prebiehajú
rokovania o ďalších možnostiach a iných
oboroch vysokoškolského štúdia občanov
v Topoľčanoch. O výsledku rokovaní Vás
budeme včas informovať. Viac informácií
si záujemcovia môžu prečítať na webovej
stránke nadácie: www.nadacials.sk, resp. na
telefónnom čísle: 038 5324033.
Prihlášky na bakalárske štúdium sa podávajú
do konca februára aktuálneho roka!
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave
v školskom roku 2009/2010 prijme záujemcov
o externú formu vysokoškolského štúdia na svojom pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch.
Záujemcovia si musia podať prihlášku, doložiť
životopis, kópiu overeného maturitného
vysvedčenia a zaplatiť poplatok 28,50 €. Údaje
na zaplatenie poplatku:
Účet: 7000080671/8180
– Štátna pokladnica,
VS: 101016, KS: 0308-bankový prevod,
KS: 0379 – platba pošt.preukazom,
RČ: 5461001.
Prihlášky zaslať na adresu:
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Dolnozemská cesta 1 , 852 35 Bratislava
Prijímacie skúšky sú z matematiky, základov
ekonómie a jedného cudzieho jazyka.
Viac informácií nájdete na: www.euba.sk, alebo
osobne v sídle nadácie na Bernolákovej ul. č. 28
Topoľčany, tel. č.: 038 5324033.
Ing. Jozef Dalloš
riaditeľ nadácie
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Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M.R.Štefánika č.1/1
v Topoľčanoch

v dňoch 9.3.2009 –5.4.2009

Mesto Topoľčany organizuje pravidelný
bezplatný zber nebezpečného
elektroodpadu,

organizuje akciu

JARNÉ UPRATOVANIE

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené
veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na
odpad z domácností, údržby záhrad a podobne.
Jarné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu,
ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod.
Nebezpečný odpad takéhoto druhu je možné bezplatne umiestniť do
pristavených kontajnerov ﬁrmy Envidom počas zberu elektroodpadu,
ktorý mesto organizuje v sobotu 21.marca 2009, prípadne po celý rok
ho občania môžu odovzdať v priestoroch ﬁrmy Schwarz - Eko na Ul. Pod
kalváriou 2616/32.
Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského
úradu a svoj odpad včas podľa stanoveného harmonogramu umiestnili do pristavených kontajnerov. Akékoľvek požiadavky a pripomienky
nahláste na Mestský úrad Topoľčany, Odbor správy majetku a služieb
p. Novotnému, číslo telefónu 5340142.

HARMONOGRAM PRISTAVENIA A VÝVOZU KONTAJNEROV:
1) 9.3.2009 – 15.3.2009
Mestské výbory č. 1,2,4 – t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl. „F“
2) 16.3.2009 – 22.3.2009
Mestský výbor č.5 – ohraničený ulicami:
Pod kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova
3) 23.3.2009 – 29.3.2009
Mestský výbor č.7 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
4) 30.3.2009 – 5.4.2009
Mestský výbor č.6, ohraničený ulicami:
Tovarnícka, Brezová, Malinová, A.Hlinku, Jilemnického
Mestský výbor č.3, ohraničený ulicami:
Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa,
Športovcov, Dr. Adámiho, Čsl. armády.
Stanovištia kontajnerov:
1) Sídl. Juh

- Ul. M.Benku - pri novinovom stánku
- Ul. Ľ.Fullu - vedľa ZŠ pred obyt. domom č.2699
Sídl. Východ
- Ul. P.O.Hviezdoslava - pri hokejbalovom ihrisku
- Ul. J.Matušku - stanovište smet. nádob, vedľa obyt.
domu č.2178
Sídl. Stred I. a II.
- Ul. Palárikova na rohu s Ul.J.Bottu
- Ul. Bernolákova – pri obyt. dome č.2037
Sídl. „F“
- Ul. Gogoľova – pred garážami
- Ul. Podjavorinskej – pri obyt. dome č. 1942
2) Ul. Inovecká
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci
ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
Ul. Jaselská
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci
ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
Ul. Budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci
ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
Ul. Družby
- zástavka MHD
Ul. Topoľova
- roh s Ul. A. Grznára
3) Malé Bedzany
- pod cintorínom, v parčíku, za mostom
Veľké Bedzany
- požiarna zbrojnica
- Ul. Čerešňová - v časti „Kubrická“
- Ul. Broskyňová - pri otoči autobusu
4) Ul. Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici
Ul. Rastislavova
- na rohu s Ul.Sládkovičovou
Ul. Malinová
- na rohu s Ul.brezovou
Ul. Nezábudkova - pri tenisových kurtoch
Ul. Mojmírova
- 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s Ul. Rastislavovou
Ul. Timravy
- sídl. „Topoľ“
Ul. Stummerova - za autoservisom.
text: L. Novotný, referent OSMS MsÚ
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dňa 21.3.2009 (v sobotu)
v čase od 8,00 do 17,00 hodiny

ktorý sa bude konať

Akékoľvek pripomienky a požiadavky
občania môžu nahlasovať na Mestský úrad
- Odbor správy majetku a služieb na tel. číslo: 5340142.
Zberné miesta zberu elektroodpadu sú stabilne
určené nasledovne:
Ulica
bližší popis zberného miesta:
1) Topoľova.................... - roh s Ul.A.Grznára
2) Jaselská ....................... - chodník pri bývalej materskej škole
– oproti domu č.1957/9
3) Mojmírova................ - roh s Ul. Rastislavovou pri garážach
4) Nezábudkova .......... - roh s Ul. Javorovou – pri tenisových kurtoch
5) Lipová ......................... - parkovisko pred Základnou školou
6) Malé Bedzany ......... - na rohu s Ul.Záhumnie - pod cintorínom
7) Veľké Bedzany ........ - Ul. Čerešňová za mostom pri požiarnej
zbrojnici
8) Timravy ...................... - na trávniku medzi obyt. domom č.1299
a 1457
9) Ľ.Fullu.......................... - stanovište separovaného zberu pri obyt.
dome č.2699
10) M.Benku .................... - vedľa predajne chlieb-pečivo pred obyt.
domom č.2462
11) J.Matušku .................. - stanovište komunál. a separovaného
zberu vedľa obyt. domu č.2178
12) P.O.Hviezdoslava .. - pri stanovišti komunál. a separ. zberu
vedľa obyt. domu č.2262/32
13) Gogoľova .................. - parkovisko pred garážami vedľa obyt.
domu č.1888
14) Podjavorinskej ....... - stanovište komunál. a separ. zberu vedľa
obyt. domu č.1942
15) Janka Kráľa............... - parkovisko pred obchodom COOP Jednota.
text: L. Novotný, referent OSMS MsÚ

Škultétyho 3, 955 01 Topoľčany
mobil: 0903 034 880
e-mail.: tomas@gastroapetito.sk

Gastro-Apetit, s.r.o.
Krušovská 1626/36, 955 01 Topoľčany

- pečenie kolien, prasiatok
- obložené misy
- denné menu
- akcie,svadby,fir.posedenia, atď…

kupón

Reštaurácia Gastro-Apetito

Tento kupón slúži výlučne pre starobných
a invalidných dôchodcov ako zľava 10%
z dennému menu po jeho predložení
v reštaurácii Gastro-Apetit.
Strava bude vydávaná od 12:30 hod. do
14:30 hod.

Denné menu len 3,00 €

ZASADNUTIA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ MESTA TOPOĽČANY NA I. POLROK 2009
Mestský výbor č. 1 (mestská časť Stred a sídlisko „F“)
poslanci: Štefan Grach - predseda, MUDr. Alfonz Fábik, PaedDr.Pavol
Goga, Ján Cabaj, MUDr.Ľudovít Teťák, RNDr.Pavel Valach.
občan: Mgr. Valéria Balogová
Termíny zasadnutí:
12. januára 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
2. februára 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
2. marca 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
6. apríla 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
4. mája 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
1. júna 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
Mestský výbor č. 2 (mestská časť sídlisko Východ)
poslanci: JUDr. Milan Lisý - predseda, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Ján
Mičúnek, Peter Bačík, PaedDr. Ján Emila, Mgr. Dušan Jedinák.
občan: Vladimír Bujna
Termíny zasadnutí:
29. januára 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ
Topoľčany
26. februára 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ
Topoľčany
26. marca 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ
Topoľčany
30. apríla 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ
Topoľčany
28. mája 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ
Topoľčany
25. júna 2009 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ
Topoľčany
Mestský výbor č. 3 (mestská časť IBV pri nemocnici)
poslanec: Ing. Jozef Kotleba - predseda
občania: Mgr. Slavomír Banáry, Ing. František Zaťko
Termíny zasadnutí:
28. januára 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
25. februára 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
25. marca 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
22. apríla 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
20. mája 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
24. júna 2009 o 15,30 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
Mestský výbor č. 4 (mestská časť sídlisko Juh)
poslanci: Kvetoslava Markovičová – predsedníčka, Mgr. Katarína Katonová, Július Krajčík, Ing. Peter Žembera, Mgr. Branislav Goča, Jozef
Ligocký
občan: Tibor Fodor
Termíny zasadnutí:
12. januára 2009 o 18,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
9. februára 2009 o 18,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany

9. marca 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
20. apríla 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
11. mája 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
8. júna 2009 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
Mestský výbor č. 5 (mestská časť IBV za Zimným štadiónom)
poslanci: Beáta Lobotková - predsedníčka, Ing. Ľudmila Vozárová,
občania: Ing. Ján Feješ, Ing. Jozef Ďurík, Magdaléna Bajcárová
Termíny zasadnutí:
22. januára 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
12. februára 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
19. marca 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
23. apríla 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
21. mája 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
18. júna 2009 o 17,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
Mestský výbor č. 6 (mestská časť IBV za kasárňami)
poslanci: Janka Krahulíková – predsedníčka, MUDr. Tibor Pavlík, Miroslav Gieci,
občania: PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Pavel Kraus
Termíny zasadnutí:
5. januára 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
2. februára 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
2. marca 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
6. apríla 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
4. mája 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
1. júna 2009 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
Mestský výbor č. 7 (mestská časť Malé a Veľké Bedzany)
poslanci: Pavol Ševela – predseda
občania: V. Bedzany – Jaroslav Ladický, Stanislav Koprda
M. Bedzany – Ing. Peter Čaniga, Peter Gabaj
Termíny zasadnutí:
17. januára 2009 o 16,00 hod. v budove KD M. Bedzany
14. februára 2009 o 17,00 hod. v budove bývalého MNV V.Bedzany
14. marca 2009 o 18,00 hod. v budove KD M. Bedzany
18. apríla 2009 o 19,00 hod. v budove bývalého MNV V. Bedzany
16. mája 2009 o 19,30 hod. v budove KD M. Bedzany
20. júna 2009 o 19,00 hod. v budove bývalého MNV V.Bedzany
Zasadnutia mestských výborov sú verejné a prebiehajú podľa nasledovného programu:
- otvorenie
- kontrola plnenia úloh
- informácie zo zasadnutia MsZ
- podnety, pripomienky, návrhy a stanoviská pre prácu MsZ
a MsÚ
- diskusia, záver.
Topoľčany, 22. decembra 2008
PaedDr. Ján E m i l a, zástupca primátora
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M A R E C 2009
þ. t. 5325250

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM
3.,4.,5. III. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká širokouhlá komédia. Život Carla Allena
je stále o tom istom. Stal sa z neho muž, ktorého
najčastejšie používaným slovom je „nie“. Jeho život
sa radikálne zmení, keď navštívi seminár, ktorý vedie „Áno“ guru naliehajúcim na svojich klientov, aby
častejšie používali slovíčko „áno“ a zmenili tak svoje
životy. Novoobjavené slovo začne meniť jeho život
úžasným spôsobom – v práci ho povýšia a stretáva
novú lásku... Slovenské titulky. 104 min.

YES MAN
Vstupné: 2,15 € / 64,77 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

zblížiť sa s otcom a nasťahovala sa k nemu do malého
mestečka Forks. Na prvej hodine v novej škole si k nej
prisadne tajomný a očarujúco krásny Edward Cullen,
chalan, ktorý je iný ako všetci, ktorých doteraz stretla. Aj napriek varovaniam kamarátov Bellu Edward
neovládateľne priťahuje a sníva o ňom. Postupne začne
mať podozrenie, že Edward nie je úplne obyčajný chalan... Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor
Lautner a ďalší. České titulky. 122min.

SÚMRAK
Vstupné: 2,30 € / 69,29 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

17.,18. III. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
6.,7.,8. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Fínsko – dánsko – nemecko – írsky animovaný
dobrodružný príbeh pre celú rodinu o malom sobovi
Nikovi a jeho kamarátoch. Niko verí, že otec, ktorého
nikdy nepoznal, je jedným zo svetoznámej letky Santa
Clausa. Jeho najväčším snom je naučiť sa lietať rovnako
dobre ako jeho otec. Slovenský dabing. 80 min.

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
Vstupné: 2,15 € / 64,77 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

6.,7.,8. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americká širokouhlá dráma. Režírujúci Clint Eastwood
si rád vyberá príbehy, ktoré idú až do drene ľudských
emócií. Výmena nie je výnimkou. Príbeh ženy, ktorej
osud pripraví nesmierne ťažké životné skúšky, je
podobne výnimočný ako režisérove predchádzajúce
a mnohými cenami ovenčené ﬁlmy. Hrajú: Angelina
Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Jeﬀrey Donovan,
Gattlin Griﬃth a ďalší. České titulky. 142 min.

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

Česká dráma. Ofka prepadla zvláštnej letargii: zatiaľ
čo väčšina ich spolužiakov zo strednej školy pokračuje
v štúdiu, ona odmieta opustiť pohodlie detstva, ktoré
sa však začína meniť na dusnú pascu. Predáva v nonstope svojho švagra a necháva okolo seba poletovať
úlomky zmarených osudov stálych i náhodných zákazníkov i tých dávnych kamarátov, ktorí rovnako ako
ona, žijú iba v noci. Česká verzia. 80 min.

DĚTI NOCI
Vstupné: 2,15 € / 64,77 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

20.,21.,22. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Americký širokouhlý dobrodružný ﬁlm. „ Filmová
verzia Príbehu o Zúfalčekovi je pastvou pre oči aj pre
dušu“. Keď takto o adaptácii jednej z najobľúbenejších
detských knižiek súčasnosti hovorí sama autorka
predlohy, znamená to veľa. Kate DiCamillo, ktorá
svojím dobrodružným príbehom o malom myšiakovi,
túžiacom konať veľké skutky, spôsobila celosvetové
literárne šialenstvo, a pevne verí, že rovnaký záujem
vyvolá aj ﬁlmové spracovanie. Český dabing. 94 min.

PRÍBEH O ZÚFALÿEKOVI
Vstupné:2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

10.,11. III. – utorok, streda o 19,00 h.
Nemecko – rakúska širokouhlá hudobná dráma.
Strhujúci príbeh vzostupu a pádu legendárnej popovej
hviezdy Hansa Holzela, známeho po celom svete ako
Falco. Príbeh sa začína a končí 6.februára 1998 vo Falcovom aute v Dominikánskej republike. V posledných
minútach pred smrťou si Falco premieta svoj životný
príbeh... České titulky. 109 min.

FALCO
Vstupné: 2,10 € / 63,27 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

12.,13.,14.,15. III. – štvrtok, piatok, sobota,
nedeľa o 19,00 h.
Americký širokouhlý romantický horor. Bella bola vždy
trochu iná. Keď sa jej mama znovu vydala, rozhodla sa
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20.,21.,22. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Česká komédia. Oskar by mal byť podľa všetkých predpokladov šťastný. Ako milovaný manžel, starostlivý
otec drží v ruke všetky tromfy úspešného muža.
Kde je problém? Oskar začína strácať hlavu. Hnaný
neurotickým strachom, že mu život bez naozajstnej
lásky uteká medzi prstami, opúšťa svoju ženu. Oskar
je opojený slobodou a jeho život sa mení v divokú
jazdu bláznivých a vzrušujúcich situácií... V hlavných
úlohách: Jiři Macháček, Emília Vašáryová. Česká veria.

NESTYDA
Vstupné: 2,15 € / 64,77 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

24.,25.,26. III. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký horor. V piatom pokračovaní kultovej
hororovej série sa dozvedáme, že napriek smrti sériového vraha, ktorého všetci poznali pod menom Jigsaw,
hrôzostrašná hra nekončí... V jeho krvavej práci niekto
pokračuje. Agent FBI Strahm pokračuje vo vyšetrovaní.
Má podozrenie, že do ďalších vrážd je nejakým spôsobom zapletený aj detektív Hoﬀman. České titulky.
92 min.

SAW V
Vstupné: 2,15 € / 64,77 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

27.,28.,29. III. – piatok, sobota,
nedeľa o 17,00 a 19,00 h.
Americká animovaná rodinná komédia. Život psa
menom Blesk, po boku jeho majiteľky Penny, je
vyplnený
dobrodružstvami,
nebezpečenstvom
a každodennou záchranou sveta. Jeho nadprirodzené
schopnosti ohurujú svet. Ale len kým beží kamera.
Blesk je totiž najznámejšou televíznou hviezdou a hrdinom seriálu. Vybavený mylnou predstavou, že jeho
ﬁlmové schopnosti sú skutočné, sa musí vydať na
ďalekú cestu so svojou majiteľkou a hereckou partnerkou Penny... Slovenský dabing. 96 min.

BLESK
Vstupné: 2,10 € / 63,27 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

31. III. a 1.,2. IV. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Slovensko – česká tragikomédia. Tango je jedinečným
výrazom ľudských citov, je v ňom vášeň a napätie,
konﬂikt i súlad pohlaví, dráždenie i bolesť, ako v bodnutí komára, ktorý si neodbytne žiada kvapku krvi, aby
mohol prežiť. Tango s komármi je letmým obrazom
konﬂiktov mužov a žien. Rozpletá tajomstvá ľudských
osudov, ktoré by mohli dospieť aj k ozajstným drámam.
Hrajú: Roman Luknár, Ady Hajdu, Tereza Brodská, Tereza Nvotová, Diana Mórová, Zuzana Fialová a ďalší.
Slovenská verzia. 97 min.

TANGO S KOMÁRMI
Vstupné: 2,15 € / 64,77 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

PRIPRAVUJEME NA MESIAC A P R Í L 2009

KOZÍ PRÍBEH

VALKÝRA

R OC K N R OLL A

NEBEZPEÿNÝ CIEĹ

VICKY CRISTINA BARCELONA

UNDERWORLD : VZBURA LYKANOV

NAŠA MESTSKÁ POLÍCIA
„Naša mestská polícia“ – bola téma maliarskej súťaže na
základných školách v Topoľčanoch, ktorej jubilejný piaty ročník zorganizoval náčelník a príslušníci mestskej polície s ﬁnančnou a materiálnou podporou primátora mesta Ing. Petra Baláža. Súťaž pre-

Primátor pri odovzdávaní cien úspešným malým výtvarníkom.

decembra 2008 v priestoroch Centra voľného času v Topoľčanoch,
kde diplomy, čestné uznania, hodnotné vecné ceny a mikulášske
sladkosti si deti prevzali osobne z rúk primátora mesta Ing. Petra
Baláža, náčelníka MsP Ing. Ľudovíta Dušu a príslušníka MsP PhDr.
Juraja Krajčiho. Primátor mesta ocenil najmä skutočnosť, že sa do
súťaže každoročne zapája čoraz viac detí a zhodnotil aj zvyšujúcu
sa úroveň jednotlivých prác, pričom bolo skutočne veľmi náročné
vyhodnotiť tie najlepšie práce. Na záver všetkým zúčastnením poprial veľa tvorivých úspechov a vyjadril prianie, aby mladí výtvarníci pokračovali v rozvoji svojho talentu, aby sa o niekoľko rokov
s niektorými z nich mohol stretnúť pri organizovaní ich výstavy
v priestoroch mestskej galérie. Okrem základných škôl v pôsobnosti mesta sa do súťaže zapojili aj základné školy Internátna a Pre
nepočujúcich, ktorých práce boli tiež na vysokej úrovni. Náčelník
MsP vyjadril poďakovanie riaditeľom a pedagógom škôl za to, že
vytvorením podmienok na zapojenie sa do súťaže pomáhajú vo vedomí detí prehlbovať kladný názor na prácu príslušníkov mestskej
polície, ktorých už vnímajú skôr ako ich pomocníkov a ochrancov
a nie iba ako represívnu inštitúciu.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
I. kategória
1. miesto – Samuel Šándor, ZŠ Gogoľova, 3. A
2. miesto – Magdaléna Martišková, ZŠ Hollého, 2. A
3. miesto – Zuzana Bujnová, ZŠ Tribečská, 3. B
Čestné uznanie – Hanka Dvoráková, ZŠ Tribečská, 2. N
II. kategória
1. miesto – Romana Benková, Gymnázium - sekunda
2. miesto – Lucia Bagová, ZŠ Tovarnícka, 4. A
3. miesto – Michaela Žikavská, ZŠ Tribečská, 3. N
Čestné uznanie – Nikola Maninová, ZŠ Gogoľova, 4. A

Pohľad na účastníkov súťaže.

behla v troch vekových kategóriách a zúčastnilo sa na nej sedem
základných škôl a osemročné gymnázium, ktoré zaslali do súťaže po
vlastnom výbere viac ako 80 prác. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 4.

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)
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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).

III. kategória
1. miesto – Mirka Šuhajdová, spojená základná škola pre nehovoriacich, 8. ročník
2. miesto – Erika Palová, Špeciálna základná škola internátna,
3. miesto – Martin Kuric, Spojená základná škola pre nehovoriacich,
8. ročník
Čestné uznanie – Petra Paulenová, ZŠ Tovarnícka, 9. B.
text: Ing. Ľ. Duša, foto: Mgr. J. Just

OZNAM • OZNAM • OZNAM • OZNAM
V súvislosti s organizovaním
tohoročných volieb prezidenta
republiky, poslancov európskeho parlamentu a poslancov vyššieho územného celku
žiadame občanov o presné
označenie svojich poštových
schránok z dôvodu presného,
včasného a bezkonﬂiktného
doručovania volebných materiálov do domácností. Na
štítku treba čitateľne uviesť
svoje meno a priezvisko
a poštovú schránku dostatočne
zabezpečiť proti vykradnutiu.
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO PORIADA:
7. marca 2009 od 19,00 do 04,00 h.
v Dome kultúry Topoľčany
spoločenská zábava
STRETNUTIE OSAMELÝCH
Vstupné: 2,66 €/80,13 Sk
hudobná skupina: DOMINO
Vstup len v spoločenskom
oblečení!
8. marca 2009 o 14,00 h.
oslava MDŽ v Spoločenskom
dome Topoľčany a v Kultúrnych
domoch mestských častí
Malé a Veľké Bedzany
18. marca 2009 o18,00 h.
v Dome kultúry Topoľčany
Módna show JAR – LETO 2009

V hlavnej úlohe: Iva Janžurová
Miesto:
Spoločenský dom o 19,00 h.
Vstupné: 10 €/301,26 Sk

9. – 13. 4. 2009 – účasť tanečného
klubu NOVUM Topoľčany na
medzinárodnej tanečnej súťaži
BARCELONA DANCE AWARD

26.4.2009 – Spoločenský dom
mestská súťaž talentov TOP TALENT 2009

Organizované podujatia:
17.3.2009 o 9.00 a 11,00 h.
pre stredné školy
divadelné predstavenie
B. Brecht:
Malomeštiakova svadba

24. – 25. 4. 2009 - Dom kultúry
XVII. ročník tanečnej súťaže
TOPDANCING

30.4.2009 – Nám. M. R. Štefánika
STAVANIE MÁJA

o 8,00 h., 9,30 h. a 11,00 h.
pre stredné školy
Slepá ulica – protidrogový
hudobný program

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
19. marca 2009
divadelné predstavenie
ANI PO KOLENOU SE KE MNĚ
NEVRACEJ
ANEB PUDL A MAGNOLIE
Groteskná komédia o láske, neláske, nevere a dôvere a milostných
intrigách.

APRÍL 2009:
6. 4. 2009 – Radošinské naivné
divadlo uvedie
TO NAJLEPŠIE Z RND
začiatky predstavení: 17,00
a 19,00 h.

Beneﬁčný stolnotenisový turnaj
Dňa 18.12.2008 primátor mesta Ing. Peter Baláž s náčelníkom
mestskej polície a jej príslušníkmi zorganizovali 1. ročník Vianočného
beneﬁčného stolnotenisového turnaja družstiev bezpečnostných
zložiek pôsobiacich na území mesta Topoľčany o putovný pohár
primátora mesta, ktorého sa zúčastnili okrem usporiadateľa – mestskej polície družstvá: Okresného riaditeľstva policajného zboru
s Obvodného oddelenia policajného zboru, Železničnej polície,
Vojenskej polície a Colného úradu. Podľa vyjadrenia primátora mesta bol tento turnaj zorganizovaný s cieľom zapojiť bezpečnostné
zložky mesta do dobročinnej aktivity obdarovania detí v detskom

Odovzdávanie hračiek v DD na Kalinčiakovej ul.

OCHRANA PROTI NEŽIADÚCEMU VTÁCTVU
Holuby sa dokonale prispôsobili životu v mestách. To prináša zvýšené
riziko šírenia a prenosu rôznych chorôb, naviac sa hromadením
trusu a uhynutých jedincov stávajú zdrojom cudzopasníkov a alergénov
pre okolie. Holuby preto získali hanlivé pomenovanie „lietajúci potkan”.
Na nehnuteĐnostiach spôsobujú veĐké škody najmä svojím trusom …

Proti všetkým škodcom je možnosĢ úþinnej
ochrany.
BÁBOLNA BIO ako Váš partner, ponúka profesionálne
riešenie so zárukou úþinnosti.

Otestujte nás aj vy!

e-mail: babolna@slovanet.sk; www.babolna-bio.com
Tel: 047/433 1653

domove a naviazať tak na rôzne ďalšie akcie prevencie kriminality
v rámci mestskej polície, ktorá je predstavovaná našej najmladšej
generácii v roli pomocníkov, priateľov a ochrancov občanov a nie
iba ako represívny orgán mesta a takto by mali deti vnímať aj všetky
ostatné policajné zložky. K zorganizovaniu turnaja prispeli ﬁnančne
ale aj rôznym materiálom podnikatelia a ﬁrmy pôsobiace na území
mesta, z výťažku ﬁnančných darov boli zakúpené hračky a školské
potreby, ktoré primátor mesta s náčelníkom MsP dňa 9. januára
toho roku odovzdali riaditeľke a deťom v Detskom domove na
Ul. Kalinčiakovej. Deti neskrývali prekvapenie a úprimnú radosť
z darčekov a spolu s pedagogickým zborom sľúbili účasť na druhom
ročníku tohto turnaja, na ktorý ich pozval primátor mesta.
Stolnotenisový turnaj mal aj pomerne dobrú športovú a vysokú
spoločenskú úroveň, za čo patrí poďakovanie všetkým zúčastneným
družstvám, ale aj tým, ktorí turnaj zabezpečovali. Úroveň herného
prejavu a vystupovanie zodpovedali skutočnosti, že v stolnotenisovej hale súperili tí, ktorí na slušnosť a poriadok denne dozerajú pri
plnení svojich náročných úloh. Celkovým víťazom sa stalo družstvo
okresného riaditeľstva a obvodného oddelenia PZ v zložení: JUDr.
Dušan Senčík a Dušan Kondrlík, ktorí vo ﬁnálovom zápase porazili družstvo mestskej polície v zložení: Ing. Ľudovít Duša a Bohumil Krahulík (náhradník: Ľuboš Barborík) tesne v pomere 3:2 na
zápasy. Tretie miesto obsadilo družstvo vojenskej polície v zložení:
Róbert Abrahám a Ivan Štubňa (náhradník: Dušan Bielich). Cenu za
najúspešnejšieho jednotlivca v turnaji si z rúk primátora mesta prevzal riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ JUDr. Dušan Senčík.
text: Ing. Ľudovít Duša, Foto: PhDr. Juraj Krajči
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