noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

I. číslo, apríl 2018

zadarmo

Milí čitatelia,
držíte v rukách prvé číslo radničných zvestí v roku 2018. Rozhodli
sme sa opäť vám prinášať občasník plný informácií o dianí v meste
Topoľčany formou ucelených novín. V tomto prvom čísle nájdete
informácie z oblastí týkajúcich sa výstavby, separovania zberu
a to predovšetkým nebezpečného odpadu, kultúrnych aktivít
v našom meste, informácie pre seniorov, či o zápise detí do materských a základných škôl. Upriamte však vašu pozornosť na informácie týkajúce sa možnosti vás občanov hlasovať za to, čo sa bude
v meste Topoľčany realizovať v roku 2019 z rozpočtu mesta. Tak-

Občianske združenie

Tradičné ľudové umelecké remeslá

Ing. Peter Baláž a mediálna komisia MsZ v Topoľčanoch

www.ludoveremesla.org

VÁS POZÝVAJÚ NA MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ĽUDOVÝCH REMESELNÍKOV

Ľudové
Umelecké
Remeslá

zvaný participatívny rozpočet je rozdelený do štyroch oblastí a to:
doprava, komunikácie a občianska vybavenosť; obnova objektov a budov; sociálne služby; kultúra. Všetky potrebné informácie
o jednotlivých oblastiach ako aj o spôsobe hlasovania nájdete na
stranách 6 -7.
Nemenej dôležitou informáciou je aj zoznam pripravovaných
kultúrno – spoločenských akcií v meste, na ktoré vás všetkých
srdečne pozývame.

MESTO
TOPOĽČANY

KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA

28. APRÍLA 2018 (SOBOTA)
V ČASE 9:00 - 17:00
NA NÁMESTÍ M.R. ŠTEFÁNIKA

V TOPOĽČANOCH

Z OBSAHU: ZARIADENIE PRE SENIOROV – KOMFORT • PROJEKT: SENIORI V BEZPEČÍ
• ZÁPIS DETÍ DO MŠ A ZŠ • SEPAROVANÝ ZBER • HLASOVANIE V PARTICIPATÍVNOM
ROZPOČTE • PREHĽAD KULTÚRNYCH AKCIÍ V MESTE

ZARIADENIE PRE SENIOROV - KOMFORT

KTO SME?

• nezisková organizácia, ktorú zriadilo Mesto Topoľčany

ČO JE NAŠIM CIEĽOM?

• poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
• poskytované sociálne služby sú upravené Všeobecne záväzným
nariadením mesta Topoľčany č. 4/2014 o poskytovaní sociálnej
služby v zariadení pre seniorov Komfort

KTO SA MÔŽE STAŤ NAŠIM KLIENTOM?

• fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
IV alebo
• fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, AK MÁM ZÁUJEM O UMIESTNENIE?

• v mieste trvalého pobytu žiadateľa podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov
(mestské a obecné úrady), ktoré vyhotovujú rozhodnutia vo
veci odkázanosti na sociálnu službu
• telefonicky kontaktovať zariadenie vo veci poskytnutia informácií ohľadom podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

MÔŽEM BYŤ PRIJATÝ AJ BEZ ROZHODNUTIA
O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU?

• ÁNO – v tomto prípade si prijímateľ hradí celý pobyt v zariadení a to vo výške ekonomicky oprávnených nákladov – SAMOPLATCA

AKÁ JE FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ
SLUŽBY?
• ide o pobytovú formu, ktorej súčasťou je aj stravovanie
• poskytuje sa ako celoročná sociálna služba

ČO SA POSKYTUJE V ZARIADENÍ PRE SENIOROV?
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
zabezpečuje záujmovú činnosť
zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť

V ČOM SME DOBRÍ?

• prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,
• aktivizujeme prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností
a možností,
• poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni,
• spolupracujeme s rodinou, obcou a to so súhlasom prijímateľa
sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov,
potrieb, schopností a zdravotného stavu

ČO EŠTE POSKYTUJEME NAŠIM KLIENTOM?
•
•
•
•

základné sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
sociálnu rehabilitáciu, ktorá slúži na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa rozvojom a nácvikom
zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním
návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

A ČO STRAVOVANIE?

• poskytujeme celodenné stravovanie s možnosťou 5 krát denne
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
• prijímateľ je zo zákona povinný odobrať minimálne dve jedlá,
z ktorých jedno musí byť obed alebo večera
• v prípade, ak prijímateľ opúšťa zariadenie, strava sa odhlasuje
a nie je započítaná vo výpočtovom liste prijímateľa
• stravovanie je zabezpečené dodávateľskou formou

MÁM MOŽNOSŤ
V ZARIADENÍ?

KULTÚRNEHO

VYŽITIA

• ÁNO – zariadenie poskytuje a zabezpečuje rôzne kultúrno –
spoločenské vyžitie a to v podobe napr.:
• vzdelávanie – rôzne prednášky na témy zo spoločensko –

•
•
•
•
•

•
•
•

kultúrneho života, napr. v oblasti zdravia, histórie, geografie
a pod.)
biblioterapia – spolupráca s Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch
a Tribečským múzeom v Topoľčanoch
kognitívny tréning pamäti – rôzne pamäťové cvičenia určené
nielen pre seniorov
ergoterapia – liečba prácou alebo pracovná terapia s prístupom
zameraným na prijímateľa (rôzne tvorivé dielne pri rôznych
príležitostiach)
telesná rehabilitácia – v podobe rannej rozcvičky
masáže – spolupráca so Strednou zdravotníckou školou sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch (masáže celého tela, lymfodrenáž,
pohybové aktivity) vykonávané študentmi pod dohľadom
skúsených odborníkov a pod.
muzikoterapia – spolupráca s Hudobnou skupinou Komfort
(ľudová hudba na rôzne príležitosti)
a iné (napr. návšteva knižnice, galérie, múzea, kostolov pri
rôznych príležitostiach…)
záujmová činnosť má podobu kultúrnej, spoločenskej, športovej
a rekreačnej činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností
a zručností prijímateľa

A ČO UBYTOVANIE?

zariadenie ponúka žiadateľom jedno a dvojlôžkové izby, pričom
každá izba má samostatnú sociálnu miestnosť (sprchový kút, WC,
umývadlo, toaletná skrinka)

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

• Mesto Topoľčany – Mestský úrad v Topoľčanoch, Galéria
mesta Topoľčany, Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de
Paul, Tribečská knižnica v Topoľčanoch, Tribečské múzeum
v Topoľčanoch, Evanjelický a. v. farský úrad v Topoľčanoch
a Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch

MÁM NA TO?

• platba za umiestnenie v zariadení sa skladá z dvoch častí – ubytovanie a stravovanie

• finančná suma za pobyt je pohyblivá v závislosti od veľkosti izby
a množstva odobratých jedál, ale priemerne je to 10,09 €/deň
ubytovanie a 4,91 €/deň stravovanie (s platným rozhodnutím
o odkázanosti na sociálnu službu),
• platby za pobyt sa realizujú v podobe bezhotovostného platobného styku (prevod finančných prostriedkov z účtu na účet)
a to paušálne mesiac vopred,
• prijímateľ dostáva každý mesiac tzv. „Výpočtový list“, v ktorom
je presne uvedený počet a suma odobratých jedál v mesiaci,
platba za ubytovanie, platba za nadštandardy (vlastná elektronika prijímateľa – televízia, rádio a pod.)

KTO SA BUDE O MŇA STARAŤ?

Zariadenie disponuje kvalifikovanými zamestnancami, ktorí pracujú na úsekoch nasledovne:
• úsek riadiaci – riaditeľ,
• úsek ekonomiky a údržby – samostatný ekonóm, údržbár –
vodič,
• úsek starostlivosti o klienta zložený z:
• úsek zdravotnej starostlivosti – zdravotné sestry,
• úsek opatrovateľskej starostlivosti – opatrovateľky,
upratovačky, pracovníčka výdajne stravy – práčovne,
• úsek poradenstva pri prijímaní klienta a sociálnej starostlivosti – sociálny pracovník

ODKIAĽ DOSTANEM POTREBNÉ INFORMÁCIE?

osobný kontakt:
Zariadenie pre seniorov „Komfort“ (oproti ZŠ Gogoľova)
Podjavorinskej 2120
955 01 Topoľčany
telefonický kontakt: 0948 856 432 – sociálny pracovník
(počas pracovných dní od 07.30 – 15.30 hod.) 038 / 531 87 65,
0948 206 021 – riaditeľ, pracovňa sestier
internet: www.komfort.topolcany.sk
e – mail: komfort@topolcany.sk

SENIORI V BEZPEČÍ
V súčasnej dobe sme svedkami čoraz častejších prípadov páchania
trestných činov na seniorskej časti populácie. Práve tá sa častokrát
stáva cieľom rôznych podvodníkov, ktorí využívajú jej dôverčivosť
a dobrosrdečnosť. Seniori mnohokrát nepredvídajú riziká
a nebezpečenstvo, ktoré im od týchto ľudí hrozí a často sa nechajú
oklamať ich manipulačnými praktikami. Za účelom zvýšenia osvety v oblasti kriminality páchanej na senioroch a tiež za účelom
zvýšenia ochrany majetku a zdravia seniorov sa mesto Topoľčany
rozhodlo realizovať projekt „Seniori v bezpečí“. Ten prostredníctvom organizovania 12 vzdelávacích školení zameraných na ochranu majetku, ale i zdravia seniorov prispel k zvýšeniu osvety seniorskej časti populácie mesta Topoľčany. Počas týchto školení predstavili odborní lektori seniorom rôzne príklady z praxe. Poslucháči
sa dozvedeli aké sú najčastejšie páchané trestné činy na senioroch,
aké sú nekalé praktiky podomových predajcov, vypočuli si rady ako

„Projekt bol finančne podporený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

si zabezpečiť majetok a vyhnúť sa podvodom. Okrem ochrany majetku sa tiež dozvedeli ako zvýšiť svoju bezpečnosť a v krajnom prípade poskytnúť prvú pomoc v ohrození života.

MESTO

TOPOĽČANY
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Partneri iniciatívy zberu:

Záhradkári,
drobní
pestovatelia
V meste Topoľčany prebieha
a
mesta
zber obyvatelia
prázdnych obalov z pesticídov
v malospotre
biteľských baleniach a zber pesticídov v malospo
Topoľčany
trebiteľských baleniach po dátume ich spotreby v pre
dajni „Záhradkár Mizerák“ – M. Rázusa 695/6,
95501 Topoľčany.

VIETE
KAM S ODPADOM
Predajňa je otvorená:
Pondelok – Piatok: 8:10 – 12:00
Z PESTICÍDOV?
13:00 – 16:30
Sobota:

8:10 – 12:00

V meste Topoľčany prebieha zber prázdnych obalov z pesticídov v malospotrebiteľských baleniach a zber
pesticídov
v malospotrebiteľských
baleniach po dátume ich spotreby v predajni „Záhradkár
V prípade
otázok informujte
sa na čísle:
Mizerák“038/5321369
– M. Rázusa 695/6, 95501 Topoľčany.
Predajňa je otvorená: Pondelok – Piatok: 08:10 – 12:00
Sobota: 08:10 – 12:00
13:00 – 16:30
V prípade otázok informujte sa na čísle: 038/5321369

Komu treba prázdny obal alebo nespotrebovaný
pesticíd po dátume spotreby odovzdať?
Prázdny obal alebo nespotrebovaný pesticíd po dátume spotreby
odovzdajte zamestnancovi predajne.

Čo treba spraviť predtým, keď prázdny
obal z pesticídov prinesiete do predajne
1. Pri príprave postreku celý obsah obalu vylejte alebo vysypte do nádrže
chrbtového postrekovača.
2. Obal z plastu naplňte vodou, zatvorte a po dobu niekoľkých sekúnd ním
potriasajte.
3. Vodu z plastového obalu vylejte do nádrže chrbtového postrekovača.
4. Kroky 2 a 3 dvakrát zopakujte.
5. Prázdny a vypláchnutý obal vložte do igelitu a odneste do predajne.
6. Prázdne obaly nikdy nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

3x

Prečo zbierať prázdne obaly z malospotrebiteľských balení?
Pretože:
• každý pôvodca odpadu, t.j. občan mesta Topoľčany, v zmysle platného VZN mesta Topoľčany o od
padoch, článok 12, je povinný nebezpečný odpad, ku ktorému sa radí taktiež odpad z prázdnych
obalov z pesticídov a prestárle pesticídy v malospotrebiteľskom balení, zbierať oddelene;
• mesto Topoľčany spolu s ďalšími partnermi považuje manipuláciu s odpadmi z pesticídov za rizi
kovú, a z toho dôvodu prišlo s praktickou iniciatívou zbierať takýto odpad priamo v mieste predaja
malospotrebiteľských balení.
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Aké výhody prináša zber prázdnych obalov z pesticídov

obalov z pesticídov a prestárle pesticídy v malospotrebiteľskom balení, zbierať oddelene;
• mesto Topoľčany spolu s ďalšími partnermi považuje manipuláciu s odpadmi z pesticídov za rizi
kovú, a z toho dôvodu prišlo s praktickou iniciatívou zbierať takýto odpad priamo v mieste predaja
malospotrebiteľských balení.

Aké výhody prináša zber prázdnych obalov z pesticídov
a malospotrebiteľských balení po dátume spotreby?
•
•
•
•

Dodržiavanie právnych predpisov – VZN mesta Topoľčany o odpadoch;
Bezpečnostné – eliminuje sa riziko otráv;
Chráni sa životné prostredie – odovzdaný prázdny obal neznečisťuje životné prostredie;
Zvyšuje sa environmentálne povedomie – pozitívny vplyv na mladú generáciu.

www.scpa.sk
Pozor!!! Výstraha
• Pri vyplachovaní prázdnych obalov a pri manipulácii s odpadmi
z pesticídov používajte vždy vhodné rukavice!
• Prázdne obaly z pesticídov už nikdy opakovane na žiadne účely
nepoužívajte!
• Môžu obsahovať zvyšky rezíduí z pesticídov!
• Prázdne obaly z pesticídov ako aj prestárle
pesticídy – pesticídy po dátume spotreby, čo
najskôr odovzdajte;
• Prázdne obaly z pesticídov nikdy nespaľujte
v záhrade ani na žiadnom inom mieste!

www.scpa.sk
Zberom prázdnych obalov z pesticídov chránime prírodu
a neznečisťujeme životné prostredie!
Mizerák
ZÁHRADKÁR
VÝSTAVBA V TOPOĽČANOCH

Floraservis, spol. s r.o.

Záhradkári,
drobní
pestovatelia
klimatických
podmienok.
Dodávateľ stavby bude vybraný na základe verejného obstarávania.
Na rekonštrukciu
MŠ Lipovej mesto Topoľčanymesta
podalo žiadosť o nea obyvatelia
návratný finančný príspevok v rámci Operačného programu kvalita
Topoľčany

„Rekonštrukcia chodníka na Ul. Povstania a Lipovej ul.“, ktorú plánujeme realizovať cca 1-2 mesiace, podľa

Partneri iniciatívy zberu:

Servis pre
záhradkárov

Jedná sa o II. etapu predmetnej stavby a to vybudovanie parkoviska
pri kúpalisku. Predpokladaný termín na realizáciu je 3 mesiace.

člen Európskej
asociácie ochrany
rastlín

„Parkovisko pri kúpalisku na Ul. P.O. Hviezdoslava“, ktorú bude realizovať spoločnosť Skanska SK, a.s., Bratislava.

životného prostredia. Na rekonštrukciu MŠ Gagarinovej mesto
Topoľčany podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu.
V roku 2017 bola podaná aj žiadosť o dotácie na Cyklistický okruh
mesta. V prípade, že budeme s podanými projektmi úspešní, zahájime výstavbu aj na týchto akciách.
Mesto Topoľčany

Mesto Topoľčany, odbor výstavby, životného prostredia
a vyvlastňovacieho konania informuje obyvateľov mesta
Topoľčany o akciách, ktoré budú prebiehať na území mesta od
marca 2018 nasledovne:

Prosíme občanov mesta Topoľčany o zhovievavosť, trpezlivosť
a v prípade akýchkoľvek otázok a problémov vzniknutých realizáciou týchto stavieb, aby kontaktovali pracovníkov odboru:
Ing. Kopčekovú tel. č. 038/5340240, Ing. Štrpkovú tel. č. 038/5340239.
Ďalej upozorňujeme občanov mesta, že na jar sa uskutoční
celoplošná deratizácia celého územia mesta Topoľčany a prímestských častí Veľké a Malé Bedzany. Oznámená bude formou verejnej
vyhlášky t.j. zverejnením na úradných tabuliach a na internetovej
stránke mesta www.topolcany.sk.
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HLASUJTE O MESTSKOM ROZPOČTE PRE ROK 2019
Minulý rok mesto Topoľčany prvýkrát umožnilo svojím obyvateľom
zvoliť si hlasovaním na internetovej stránke mesta projekty, ktoré
budú realizované v rámci rozpočtu v roku 2018. Participatívny
rozpočet je demokratickým nástrojom umožňujúcim občanom
priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V tomto roku opäť
mesto dáva túto možnosť občanom, aby priamo oni rozhodovali o tom, kam bude smerovaná časť výdavkov. Za týmto účelom
mesto Topoľčany vyčlení z vlastného rozpočtu prostriedky na realizáciu 4 projektov, ktoré si vyberú samotní obyvatelia hlasovaním.
Celkovo je možnosť hlasovať za 19 projektov, ktoré sú rozdelené
do 4 oblastí. Z každej oblasti bude realizovaný 1 projekt, ktorý
získa najvyšší počet hlasov. Možnosti hlasovania budú v tomto
roku rozšírené, keď k doterajšiemu hlasovaniu prostredníctvom
internetovej stránky mesta pribudne aj možnosť hlasovania SMS
správou a hlasovacím lístkom z Radničných zvestí. Upozorňujeme,
že hlasovací lístok z Radničných zvestí musí byť priamo vystrihnutý
(originál) a nemôže byť použitá fotokópia. Vyplnený hlasovací lístok môžu obyvatelia vhodiť do schránky pri vchode na mestský
úrad (vstup od námestia M.R.Štefánika). SMS hlasovanie bude
prebiehať odoslaním SMS správy na telef. číslo 0902 891 588 v predpísanom tvare (viď. jednotlivé projekty). Pri hlasovaní naraz za projekty vo viacerých oblastiach je potrebné jednotlivé čísla projektov
oddeliť čiarkou alebo medzerou. Priebežný stav hlasovania bude
týždenne aktualizovaný na stránke mesta Topoľčany. Hlasovanie
bude prebiehať do 31. 8. 2018 a všetky víťazné projekty budú realizované v roku 2019.
Obyvatelia môžu hlasovať v týchto oblastiach:

Oblasť č. 1: Doprava, komunikácie a občianska
vybavenosť
1. Vybudovanie spevnenej plochy Ul. chmeľová /za cintorínom/
Vybudovanie spevnenej plochy na pozemkoch vedľa cintorínu
vo Veľkých Bedzanoch na Ul. chmeľovej. V rámci tohto vybudovania sa jedná o výkopové práce, dovoz a zhutnenie kameniva
ako podkladovej vrstvy a uloženie zámkovej dlažby a obrubníkov.
V prípade pohrebu, resp. omše bude plocha slúžiť na odstavenie
motorových vozidiel. Tvar SMS: ROZP 11
2. Rekonštrukcia spevnenej plochy na Ul. sv. Cyrila a Metoda /za
el. Krajčík/
Spevnená plocha za budovou, kde je predajňa Elektro na Ul.
sv. Cyrila a sv. Metoda je v zlom technickom stave a je potrebná oprava tejto plochy. Oprava pozostáva z uloženia zámkovej
dlažby a súvisiacich stavebných prác. Tvar SMS: ROZP 12
3. Nový cintorín – oprava dvoch prístupových chodníkov ku
hrobom
Stávajúce chodníky sú v dezolátnom stave. Jednalo by sa o opravu dvoch chodníkov v starej časti Nového cintorína o celkovej
dĺžke 94m. Je potrebné odstránenie starého rozpadajúceho sa
betónu, zarezanie okrajov dotýkajúcich sa hrobových miest, upravenie lôžka a vybudovanie nového betónového povrchu. Tvar
SMS: ROZP 13
4. Oprava chodníka Ul. Krušovská od 1645 po „Smrťku“
Oprava chodníka od priechodu pre chodcov so semaforom pred
bytovými jednotkami 1636, 1631 a 1626 osadením obrubníkov
a zámkovej dlažby s miernym vyvýšením z dôvodu, že je „utopený“ a na niekoľkých miestach stojí voda. Tvar SMS: ROZP 14
5. LK – vybudovanie nového nohejbalového ihriska a výmena
umelej trávy na jestvujúcom nohejbalovom ihrisku
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Na letnom kúpalisku sa nachádza nohejbalové ihrisko, ktoré bolo
vybudované v roku 2006 a slúži pre občanov a návštevníkov letného kúpaliska na športové vyžitie počas prevádzky letného kúpaliska. Nohejbalové ihrisko s umelým kobercom je za tie roky už
opotrebované a je nutná výmena koberca. Nakoľko je počas sezóny veľký záujem o túto hraciu plochu, navrhujeme vybudovať na
LK nové nohejbalové ihrisko. Tvar SMS: ROZP 15

Oblasť č. 2: Obnova objektov a budov
1. Plaváreň - výmena dlažby v saune, dverí na tribúnu, výmena
svetelných zdrojov za LED, výmena výmenníkov tepla
V budove kúpeľov je prevádzkovaná sauna, dlažba v tejto saune
je už opotrebovaná a je potrebné ju vymeniť. Stavebné práce pri
výmene dlažby by pozostávali z demontáže starej dlažby, vyrovnania podkladovej vrstvy, nalepenia novej dlažby a vyšpárovania.
Dvere na tribúnu na plavárni sú staré oceľové, sú zastaralé a netesnia. Stavebné práce budú pozostávať z demontáže starých
dverí, montáže nových dverí a pomocných stavebných prác.
Výmenou starých svietidiel za LED svietidla sa dosiahne úspora
el. energie a tiež lepšie osvetlenie priestorov. V strojovni ÚK je
umiestnený pôvodný protiprúdový výmenník tepla na ohrev
bazénovej vody, výmenou za doskový výmenník sa dosiahne
rýchlejší a účinnejší ohrev bazénovej vody. Tvar SMS: ROZP 21
2. Futbalový štadión - oprava rehabilitačnej časti
V objekte futbalového štadióna je rehabilitačná časť, v ktorej sa
nachádza bazén a sauna. Je nutná oprava bazénu a sauny. Stavebné práce budú pozostávať z opravy rozvodov el. energie, vody
a kanalizácie, opravy omietok, maliarskych prác a ostatných pomocných stavebných prác. Tvar SMS: ROZP 22
3. Kultúrny dom Veľké Bedzany - prístavba - oprava fasády
a odizolovanie
Časť budovy nebola podrezaná a odizolovaná voči vlhkosti, takže
je potrebné zrealizovať podrezanie tejto časti budovy (miestnosť
bývalého CO skladu) a odizolovanie voči vlhkosti a následne
urobiť podlahu v miestnosti bývalého CO skladu a opravu
omietok v tejto časti budovy. Tvar SMS: ROZP 23
4. Zimný štadión – oprava WC verejnosť pri ľadovej ploche
Osekanie jestvujúceho obkladu a dlažieb, zhotovenie nových
rozvodov vody a kanalizácie. Nové rozvody elektroinštalácie. Zhotovenie nových obkladov a dlažieb, nové osvetlenie, nové zdravotechnické zariadenia, nové dvere a batérie. Tvar SMS: ROZP 24

Oblasť č. 3: Sociálne služby
1. Sociálny taxík
Služba by bola poskytovaná fyzickej osobe so ŤZP odkázanej na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo FO
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine, po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie. Služba poskytovaná počas pracovných dní v čase od
7.00 hod. do 15.00 hod. Sociálna služba môže byť spoplatnená
a môže byť vykonávaná v spolupráci so Slovenským červeným
krížom. Tvar SMS: ROZP 31
2. Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
Vytvárajú sa podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny fyzickej osoby (v hmotnej núdzi, nízkopríjmovým rodinám,
občanom bez prístrešia), ktorá nemá takého podmienky v mieste
svojho trvalého bydliska. V práčovni sa vytvárajú podmienky na

pranie šatstva a bielizne bez žehlenia. Prevádzková doba: pondelok – štvrtok, v piatok sanitárny deň, cez víkend zatvorené.
Sociálna služba môže byť spoplatnená a môže byť vykonávaná
v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Tvar SMS: ROZP 32
3. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – služba SOS
senior
Sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Sociálna služba môže byť spoplatnená
a môže byť vykonávaná v spolupráci so Slovenským červeným
krížom.
Určená je pre seniorov a osoby:
• s ťažkým zdravotným postihnutím,
• žijúce osamote,
• s rizikovým ochorením,
• s rizikom možného pádu,
• ktoré sa zotavujú v rodinnom prostredí.
Tvar SMS: ROZP 33
4. Rozšírenie poskytovania príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií
Mimoriadny príspevok pre osoby v nepriaznivej životnej situácii
na prekonanie ťažkej finančnej situácie (napr. onkologickí pacienti, rodiny vychovávajúce postihnuté deti a pod.) v rozsahu od
100€ do 500€ na nákup zdravotníckych, kompenzačných pomôcok, liekov a pod. O pridelení rozhoduje primátor mesta a Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva. Tvar SMS: ROZP 34
5. Vzdelávanie pre seniorov
Zorganizovanie cyklu prednášok pre seniorov. Táto činnosť
umožní seniorom doplniť aj obnoviť vedomosti v najrôznejších
oblastiach kultúrneho i vedeckého života, slúži na udržiavanie
spoločenských aktivít, ktoré pomáhajú stimulovať samostatnosť
v rozširovaní vedomostí a napomáhať sociálnej súdržnosti
občanov. Ponuka vzdelávacích kurzov bude vychádzať z prieskumu potrieb a záujmu seniorov (kurz cudzích jazykov, zdravovedy,
kurz IKT a pod.). Tvar SMS: ROZP 35

Oblasť č. 4: Kultúra
1. Filmové predstavenie pre deti a seniorov
- 2 filmové predstavenia pre deti zdarma v rámci jarných
prázdnin,

MESTO TOPOĽČANY Oblasť

Projekt

- 2 filmové predstavenia pre seniorov zdarma v mesiaci
október – Mesiac úcty starším.
Miesto : kino Spoločenský dom
Tvar SMS: ROZP 41
2. Festival škandinávskeho filmu
Prehliadka filmových predstavení určená rodičom a deťom
v trvaní 5 po sebe nasledujúcich dní. Milovníci severskej kinematografie sa môžu tešiť na prezentáciu súčasnej severskej kinematografie najnovších filmov z Dánska, Švédska, Nórska a Fínska.
Severská kinematografia neobsahuje iba thrillery, ktoré poznáme,
ale aj rodinné komédie a dobrodružné fantasy pre staršie deti. Pre
náročnejšieho diváka ponúkneme film od švédskeho filmového
režiséra Ingmara Bergmana. Cena vstupného na všetky ponúkané
filmy bude len 2 €. Miesto: kino Spoločenský dom
Tvar SMS: ROZP 42
3. Kurz spoločenského tanca
Využite možnosť naučiť sa spoločenské tance s lektorom na
rôzne podujatia ako sú stužková, ples, svadba a podobne. Okrem
osvojenia si základov spoločenského tanca vás lektor prevedie
aj základmi správneho spoločenského správania. Miesto: Dom
kultúry
Tvar SMS: ROZP 43
4. Cyklus prednášok - nájdi silu a pokoj
Pokiaľ chceme duchovne rásť, prijímať a rozdávať lásku, zbaviť
sa strachu a prevziať moc nad vlastným životom, je potrebné spoznať, pochopiť a s láskou rozvíjať vlastné ego. Cyklus
prednášok na zaujímavé témy (meditácia – boj so stresom, aromaterapia, zdravý životný štýl a podobne). Miesto: Spoločenský
dom
Tvar SMS: ROZP 44
5. Rozlúčka s letom na Margarétke pre deti a rodičov
Príďte sa s nami rozlúčiť s letom do pekného prostredia oddychovej zóny Margarétka a strávte spolu so svojimi deťmi krásne
popoludnie. My pre Vás pripravíme kultúrny program vo forme
divadla, hudby, tanca a hlavne zábavy a vy si príďte užiť spoločnú
pohodu na Margarétke. Miesto: oddychová zóna Margarétka
Tvar SMS: ROZP 45
Bližšie informácie sú dostupné na internetových stránkach mesta
Topoľčany www.topolcany.sk

HLASOVACÍ LÍSTOK - PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2019

Oblasť – doprava,
komunikácie,
občianska vybavenosť

Oblasť – objekty
a budovy

Oblasť – sociálne
služby

Oblasť – kultúra
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2.

2.

2.
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3.
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5.
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5.
Vzor hlasovania:

X

X

X

X

Meno a priezvisko hlasujúceho:
Adresa hlasujúceho:
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ZÁPIS DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY – OTÁZKY A ODPOVEDE

Aká je organizácia zápisu v Topoľčanoch?

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sú organizácie s právnou subjektivitou. Proces zápisu detí do základných
škôl na základné vzdelávanie sa preto v Topoľčanoch neuskutočňuje
centrálne, ale organizačne ho zabezpečuje každá základná škola.

Kde môžete dieťa zapísať?

Dieťa je možné zapísať v jednotlivých základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany:
• Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
• Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
• Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
• Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany.

Kedy môžete dieťa zapísať?

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany sa uskutočňuje každoročne v pracovných dňoch v termíne od 1. apríla do 30. apríla od 13:00 hod. do 16:00 hod. Organizáciu a priebeh zápisu určuje riaditeľ/riaditeľka príslušnej základnej školy.

Kde získate informácie o podrobnostiach zápisu?

Bližšie informácie o zápise (vrátane interných podmienok prijímania detí do základnej školy) poskytuje riaditeľ/riaditeľka príslušnej
základnej školy osobne, prostredníctvom vývesky umiestnenej na
budove školy alebo oznamom na webovej stránke školy, resp. na
inom verejne prístupnom mieste. Oznam musí obsahovať okrem
iného aj určenie priestorov, kde sa zápis uskutoční, požadované
doklady, podmienky a kritériá prijímania detí do príslušnej základnej školy. Niektoré kritériá prijímania detí sa môžu na úrovni jednotlivých základných škôl do určitej miery odlišovať.

Čo budete pri zápise potrebovať?

• Občiansky preukaz.
• Rodný list dieťaťa.
• Iné - v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho
zdravotnom postihnutí.
• Iné - podľa pokynov príslušného riaditeľa/príslušnej riaditeľky
základnej školy.

Poznámka: V prípade požiadavky o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky dieťaťa o jeden školský rok musí byť súčasťou žiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ktoré osobné údaje vyžaduje škola pri zápise?

Každá základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
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dochádzky vyžaduje predovšetkým tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo
dieťaťa, miesto narodenia dieťaťa, národnosť dieťaťa, štátne
občianstvo dieťaťa, trvalé bydlisko dieťaťa,
b)meno a priezvisko zákonných zástupcov dieťaťa, adresa
zamestnávateľa zákonných zástupcov dieťaťa, trvalé bydlisko
zákonných zástupcov dieťaťa.

Čo by ste mali vedieť o zápise?

• Absolvovanie zápisu do základnej školy je pre dieťa povinné.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Od plnenia povinnej školskej dochádzky
nemožno nikoho oslobodiť.
• Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka,
ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
• Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú
spôsobilosť, riaditeľ/riaditeľka príslušnej základnej školy rozhodne
o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.
• Pre zápis do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
a miest platí tzv. rajonizácia - každé dieťa je podľa miesta svojho
trvalého pobytu zaradené do spádovej školy. Zákonný zástupca
dieťaťa si síce môže vybrať pre zapísanie dieťaťa ktorúkoľvek
základnú školu, no zapísané dieťa nemusí byť do tej základnej školy, do ktorej obvodovo nepatrí, prijaté. Žiak môže plniť
povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, iba ak
ho riaditeľ/riaditeľka tejto školy na základné vzdelávanie prijme. Poznámka: Bližšie informácie o školských obvodoch jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany sa nachádzajú v Dodatku č. 2/2015 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Topoľčany č. 10/2013 - uvedený
dokument sa nachádza na webovej stránke www.topolcany.sk
(časť Samospráva, podstránka Školstvo).
• O prijatí každého dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ/
riaditeľka príslušnej základnej školy. Povinnosťou každého
riaditeľa/každej riaditeľky základnej školy je školopovinné dieťa
zapísať a vydať písomné rozhodnutie - s výrokom o prijatí alebo
o neprijatí dieťaťa.
• Kompetencia riaditeľa/riaditeľky základnej školy spočíva aj
v tom, že zapísané dieťa nemusí prijať (napr. z kapacitných
dôvodov a pod.).

• Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie
vydáva príslušný riaditeľ/príslušná riaditeľka základnej školy
v termíne do 15. júna kalendárneho roka, v ktorom sa zápis dieťaťa do základnej školy uskutočnil. V prípade podania
odvolania proti rozhodnutiu príslušného riaditeľa/príslušnej
riaditeľky základnej školy je lehota podania do 15 dní od dátumu vydania príslušného rozhodnutia.
• Ak dieťa nebude prijaté do základnej školy, kde sa zápis
uskutočnil, je bezpodmienečne nutné dieťa zapísať do inej
základnej školy (predovšetkým do tej základnej školy, kde ešte
je voľné miesto).
• V zmysle platných predpisov sa do základnej školy na základné
vzdelávanie prednostne prijíma:
• dieťa, ktoré patrí do školského obvodu,
• dieťa umiestnené v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza
v školskom obvode spádovej školy,
• dieťa zaradené do príslušných kategórií uvedených v interných kritériách príslušnej školy vzťahujúcich sa k prijímaniu detí.
• Prípadné odvolacie konanie spadá do kompetencie zriaďovateľa
školy.
• Priestupku sa dopustí ten zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť
o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási
na povinnú školskú dochádzku. Za uvedený priestupok možno
uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 eura.

Patríte medzi špecifické prípady?

• Predčasné zaškolenie dieťaťa. Na základné vzdelávanie možno
výnimočne zapísať aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok
veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
O prijatí, či neprijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ/riaditeľka školy.
• Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zápis do základnej školy musí absolvovať aj dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. O prijatí
dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ/riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe
diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
• Individuálne vzdelávanie dieťaťa. O povolení individuálneho
vzdelávania (napr. kvôli zdravotnému stavu dieťaťa, na základe
splnenia podmienok domáceho vzdelávania a pod.) rozhoduje
riaditeľ/riaditeľka školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na základe

písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy.
• Povinná školská dochádzka dieťaťa v zahraničí. Zákonnú
povinnosť zapísať dieťa do základnej školy má aj každý zákonný zástupca dieťaťa - občan Slovenskej republiky, ktorý žije so
svojím dieťaťom v zahraničí. Na základe požiadavky zákonného
zástupcu dieťaťa vydáva v tomto prípade riaditeľ/riaditeľka
tzv. kmeňovej školy rozhodnutie o povolení plnenia povinnej
školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že má dieťa žijúce v zahraničí dvojité občianstvo, jeho
zákonný zástupca ho nemusí zapísať na území Slovenskej republiky do tzv. kmeňovej školy.
• Neúčasť na zápise v stanovenom termíne. V mimoriadnych
prípadoch (napr. náhle ochorenie dieťaťa, hospitalizácia dieťaťa,
služobná cesta zákonných zástupcov dieťaťa, dlhodobý pobyt
zákonných zástupcov dieťaťa v zahraničí a pod.) je možné na
základe dohody medzi riaditeľom/riaditeľkou základnej školy
a zákonným zástupcom dieťaťa uskutočniť zápis dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky aj mimo oficiálne stanoveného termínu zápisu, prípadne zapísať dieťa aj v jeho neprítomnosti - na základe predloženia požadovaných dokladov
alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby (napr.
plnoletý súrodenec, starí rodičia a pod.).

Kde dostanete odpovede na prípadné ďalšie
otázky o zápise?

• Bližšie informácie o jednotlivých základných školách je možné
získať osobne alebo prostredníctvom webových stránok
príslušných škôl:
• www.zsgogolovato.edupage.org
• www.zsholleho.sk
• www.zsskultetyho.sk
• www.zstribecskato.edu.sk.
• Legislatívne a procedurálne náležitosti týkajúce sa prostredia základných škôl, poradenstvo a informačný servis
zabezpečuje MsÚ Topoľčany (odbor starostlivosti o občanov,
podnikateľských činností a školstva).
• Na webovej stránke mesta Topoľčany www.topolcany.sk (časť
Samospráva, podstránka Školstvo).
• Na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR www.minedu.sk.
• Na webovej stránke Právneho a informačného portálu www.
slov-lex.sk.
Mgr. Tibor Mócik - Spoločný školský obecný úrad Topoľčany
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY – OTÁZKY A ODPOVEDE

Aká je organizácia zápisu v Topoľčanoch?
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sú
organizácie s právnou subjektivitou. Proces zápisu detí do materských škôl na predprimárne vzdelávanie sa preto v Topoľčanoch
neuskutočňuje centrálne, ale organizačne ho zabezpečuje každá
materská škola.

Kde môžete dieťa zapísať?
Dieťa je možné zapísať v jednotlivých materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany:
• Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
• Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
• Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
• Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
• Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
• Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
• Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
• Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
• Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany – Veľké Bedzany.

Kedy môžete dieťa zapísať?
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sa uskutočňuje každoročne v pracovných dňoch
v termíne od 1. mája do 31. mája. Konkrétny termín, čas, miesto
a podmienky zápisu určuje riaditeľka príslušnej materskej školy.

Kde získate informácie o podrobnostiach zápisu?
Bližšie informácie o zápise (vrátane interných podmienok prijímania
detí do materskej školy) poskytuje riaditeľka príslušnej materskej
školy osobne, prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove
školy alebo oznamom na webovej stránke školy, resp. na inom
verejne prístupnom mieste. Oznam musí obsahovať okrem iného
aj podmienky prijímania detí, ktoré vždy určuje riaditeľka príslušnej
materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy. Kritériá
prijímania detí sa môžu na úrovni jednotlivých materských škôl do
určitej miery odlišovať.

Čo budete pri zápise potrebovať?
• Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na
predprimárne vzdelávanie.
• Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast.
• Iné - podľa pokynov príslušnej riaditeľky materskej školy.
Poznámka: Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je
potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

Čo by ste mali vedieť o zápise?
• Absolvovanie materskej školy nie je pre dieťa povinné.
• Pre zápis do materských škôl neplatí tzv. rajonizácia (umiestnenie dieťaťa do školy na základe miesta jeho trvalého pobytu).
Zákonný zástupca dieťaťa si môže vybrať ktorúkoľvek materskú
školu.
• O prijatí každého dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka
príslušnej materskej školy. Povinnosťou každej riaditeľky materskej školy je žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa zaevidovať
a odpovedať na ňu formou písomného rozhodnutia - s výrokom o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa.
• Kompetencia riaditeľky materskej školy spočíva aj v tom, že
zapísané dieťa nemusí prijať (napr. z kapacitných dôvodov,
z dôvodu nedosiahnutia veku troch rokov dieťaťa a pod.).
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• Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie vydáva príslušná riaditeľka materskej školy spravidla
do konca júna kalendárneho roka, v ktorom sa zápis dieťaťa do
materskej školy uskutočnil.
• Ak dieťa nebude prijaté do materskej školy, kde sa zápis
uskutočnil, je možné informovať sa na voľné miesta v iných materských školách.
• Do materskej školy sú prijímané predovšetkým deti od troch do
šiestich rokov jeho veku. Práve deťom tejto vekovej kategórie je
určená predškolská výchova a predprimárne vzdelávanie.
• V zmysle platných legislatívnych predpisov sa do materskej
školy na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma:
• dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky.
• Zapísané a prijaté zdravé dieťa môže byť z dôvodu ľahšej adaptácie na prostredie materskej školy zaradené na tzv. adaptačný
pobyt, pričom tento pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
Zapísané a prijaté dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami môže byť z dôvodu ľahšej adaptácie na prostredie
materskej školy zaradené na tzv. diagnostický pobyt, pričom
tento pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
• Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.
• Prijímanie dvojročných detí do materských škôl by malo
byť skôr výnimkou ako pravidlom - podľa školského zákona
platí, že „výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa
od dvoch rokov veku“. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku
môže byť prijaté do materskej školy iba vtedy, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
Nezanedbateľnou podmienkou pre prijatie dvojročného dieťaťa
do materskej školy sú kapacitné možnosti materskej školy. Ak
riaditeľka materskej školy nemá vytvorené vhodné podmienky
pre prijatie dvojročného dieťaťa do materskej školy, má kompetenciu rozhodnúť, že dieťa tejto vekovej kategórie nebude do
materskej školy prijaté.
• Kontrola prijímania detí do materských škôl spadá do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie.

Kde dostanete odpovede na prípadné ďalšie
otázky o zápise?
• Bližšie informácie o dennom režime materskej školy, mesačných
poplatkoch, výchovno-vzdelávacom programe predprimárneho vzdelávania, aktivitách, činnosti a ponuke materskej školy
poskytne záujemcom príslušná riaditeľka materskej školy.
• Legislatívne a procedurálne náležitosti týkajúce sa prostredia materských škôl, poradenstvo a informačný servis
zabezpečuje MsÚ Topoľčany (odbor starostlivosti o občanov,
podnikateľských činností a školstva).
• Na webovej stránke mesta Topoľčany www.topolcany.sk (časť
Samospráva, podstránka Školstvo).
• Na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR www.minedu.sk.
• Na webovej stránke Právneho a informačného portálu
www.slov-lex.sk.
Mgr. Tibor Mócik - Spoločný školský obecný úrad Topoľčany

Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
finančne podporil
a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOČENSKÝ DOM • APRÍL 2018
4. IV. – streda o 19,00 h.

Americká fantasy, dráma. Slovenské titulky.
123 min.

PODOBA VODY

Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

5. IV. – štvrtok o 19,00 h. v 2D 6. IV. - piatok
o 19,00 h. v 3D

Americký akčný. Slovenské titulky. 140 min.

READY PLAYER ONE:
HRA SA ZAČÍNA

11. IV. – streda o 19,00 h.
Americká historická dráma. Slovenské
titulky. 107 min.

APOŠTOL PAVOL

12. IV. – štvrtok o 19,00 h.

21. IV. – sobota o 19,00 h.
24. IV. – utorok o 19,00 h.

Americký akčný, dobrodružný. Slovenské
titulky. 107 min.

BESNENIE

6., 7. IV. – piatok, sobota o 17,00 h.

13. IV. – piatok o 17,00 h.

SHERLOCK GNOMES

DEŇ ČO DEŇ

Anglická animovaná komédia. Český
dabing. 90 min.

Americký romantický.
České titulky. 95 min.

Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

APOŠTOL PAVOL

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

DEŇ ČO DEŇ
Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Slovenská premiéra
Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

7. IV. – sobota o 19,00 h.

Americký romantický.
České titulky. 95 min.

Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 5,– € - 2D / 6,– € - 3D
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Americká historická dráma. Slovenské
titulky. 107 min.

20. IV. – piatok o 19,00 h.

13. IV. – piatok o 19,00 h.
Nemecká komédia. Český dabing. 120 min.

FAKJÚ PÁN PROFESOR 3

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

18. IV. – streda o 19,00 h. v 3D

Slovenská historická dráma.
Slovenská verzia. 86 min.

DUBČEK
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

25., 26. IV. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký horor. České titulky.

VADÍ NEVADÍ
Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

27. IV. – piatok o 19,30 h. v 2D
29. IV. – nedeľa o 19,00 h. v 3D
Americký akčný, sci-fi. Slovenské titulky.

AVENGERS: INFINITY WAR
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné: 5,– € - 2D / 6,– € - 3D
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

8. IV. – nedeľa o 17,00 h.

Americký akčný, dobrodružný.
Slovenské titulky. 107 min.

KRÁLIK PETER

Vstupné: 6,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

29. IV. – nedeľa o 17,00 h.

19. IV. – štvrtok o 19,00 h.

Americká animovaná, dobrodružná komédia. Slovenský dabing. 91 min.

Americká rozprávková komédia. Slovenský
dabing. 94 min.
Vstupné: 5,– €
vhodné pre všetky vekové skupiny

8. IV. – nedeľa o 19,00 h.

BESNENIE

Česká tragikomédia. Česká verzia. 90 min.

PEPÍK

Anglický krimi thriller.
České titulky. 107 min.

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

20., 21. IV. – piatok, sobota o 17,00 h.

OPERÁCIA ENTEBBE
10. IV. – utorok o 19,00 h.

Anglický dokument. České titulky. 135 min.

ERIC CLAPTON

Vstupné: 5,– €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Americká animovaná, dobrodružná komédia. Slovenský dabing. 91 min.

DVE A POL KAČKY

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné: 5,– €
vhodné pre všetky vekové skupiny

DVE A POL KAČKY
Vstupné: 5,– €
vhodné pre všetky vekové skupiny
PRIPRAVUJEME NA MESIAC

MÁJ 2018

POMSTA • TICHÉ MIESTO •
POLNOČNÁ LÁSKA • DEADPOOL 2
• UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ • SOLO
STAR WARS
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KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ AKCIE V MESTE
Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom
a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany vás pozývajú na kultúrne
podujatia:

TOP DANCING

2018

v termíne od 21. 04. 2018 do
22. 04. 2018 v Dome kultúry
Topoľčany

UMENIE POD RADNICOU
KONCERT WEBERS
dňa 12. 05. 2018 o 19.00 hod.
v Koncertnej sále pod radnicou

DEŇ MATIEK

HOMMAGE Á EVA
KOSTOLÁNYIOVÁ

dňa 22. 04. 2018 o 19.00 hod.
v Spoločenskom dome Topoľčany
Vstupné: 18 €

dňa 13. 05. 2018 o 15.00 hod.
v Dome kultúry Topoľčany

MEDZINÁRODNÝ
DEŇ DETÍ
dňa 01. 06. 2018 od 16.00 hod.
v areáli oddychovej zóny Margarétka

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom, Mestské
kultúrne stredisko Topoľčany,
Nitriansky samosprávny kraj
a divadelný súbor SemTam si Vás
dovoľujú pozvať na premiéru inscenácie

„RELATÍVNE
RELATÍVNY
PORIADOK“,

dňa 28. 04. 2018 o 19.00 hod.,
v Spoločenskom dome Topoľčany

5. TOP JAZZ FEST
dňa 24. 04. 2018 o 19.00 hod.
v Dome kultúry Topoľčany.
Vstupné: 10 €

OTVORENIE
LETNÉHO
KÚPALISKA

dňa 02. 06. 2018 o 10.00 hod.
Letné kúpalisko

STRETNUTIE
OSAMELÝCH

dňa 02. 06. 2018 od 19.00 hod.
v Dome kultúry Topoľčany
Vstupné: 5 €

TOPOĽČIANSKY
PETRO-PAVLOVSKÝ
JARMOK
v termíne od 14. 06. 2018 do
16. 06. 2018

STRETNUTIE
OSAMELÝCH

dňa 05. 05. 2018 od 19.00 hod.
v Dome kultúry Topoľčany
Vstupné: 5 €

NOVUM - GALA PROGRAM
dňa 15. 06. 2018
v Spoločenskom dome Topoľčany

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu,
miesta, času alebo výšky vstupného.
Aktuálne informácie o podujatiach nájdete na
www.topolcany.sk alebo www.kulturato.sk

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 komisia MsZ Topoľčany v zložení: JUDr. Milan Lisý – predseda, Ing. Peter Žembera, Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach,
Mgr. Janetta Kadliečková, Mgr. Katarína Katonová • tlač a grafická úprava: Prima-Print, a. s. Tovarníky, Jozef Matúš • foto: archív MsÚ, internet •
náklad: 11 000 ks • za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori • mediálna komisia MsZ si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť,
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