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Môže za to najmä nárast cien na skládkach, dočítate sa na str. 3. Úspešný tím našich fl orbalistov a hokejbalistov vám priblíži str. 8Výsledky súťaže záhradkárov na str. 5. 

 Podľa nepísaného pravidla sa jedno mestské zastupiteľstvo
/MsZ/ ročne koná v Kultúrnom dome Kolačín. Nebolo tomu inak 
ani 9. novembra. Poslanci sa tu zišli, aby si vypočuli správu hlav-
nej kontrolórky o plnení úloh z rokovaní Mestskej rady a MsZ a 
vzali ju na vedomie. 

 Ing. Eva Ježíková im predostrela návrh na zmenu rozpočtu, 
ktorá sa prejaví v rozpočte  obecných školských zariadení. V ZŠ J. 
Kráľa boli zriadené dve triedy pre 39 detí materskej školy, čo si vy-
žiadalo zvýšené náklady. Zastupiteľstvo schválilo viaceré zmeny v  
rozpočte mesta v celkovom objeme takmer 847.000 eur. Výrazne 
sa navýšil najmä kapitálový rozpočet vďaka ziskom z odpredaja 
viacerých bytových a nebytových priestorov (najmä na 42-bytovej 
jednotke) a vďaka refundácii prostriedkov z projektu rekonštrukcie 
Mierového námestia. Rozpočet mesta spolu s právnymi subjektmi 
je naďalej aj po tejto zmene vyrovnaný, v príjmovej a vo výdavko-
vej časti v objeme 7.748.178 eur.
 Rozsiahlejšiu diskusiu si vyžiadalo VZN o poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady. Nakoľko sa zvýšila suma 
za uloženie 1 tony odpadu na skládku zo 44 € na 64 € a stúpli aj ďal-
šie poplatky súvisiace s jeho vývozom, muselo mesto pristúpiť k 
zvýšeniu týchto poplatkov. Pre právnické osoby sa ročný poplatok 
zvyšuje na 24 € a pre fyzické osoby na 28 €. Dochádza teda k na-
výšeniu poplatku o 3 € na osobu a rok. Napriek takémuto zvýšeniu 
poplatkov, dopláca mesto na vývoz odpadu na každého obyvateľa 
zo svojho rozpočtu ešte 7 €. Viac v článku na str. 3. 
 MsZ schválilo i VZN, ktorým sa zvyšuje výška príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej školy na 13 €, ako aj poplatky za stravo-
vanie dieťaťa v MŠ a v ZŠ. V Centre voľného času bude príspevok 
zákonného zástupcu alebo dospelej osoby vo výške 1 € za vstup 
do detského centra Dubáčik pre rodiča s dieťaťom.

Poslanci schválili aj reštrukturalizáciu Dexia Komunál eurofon-
dového úveru, ktorého zostatok je viac ako 290.000 € a len na 
úrokoch bolo zaplatených už 10.406 €. Snahou návrhu bolo pre-
klasifi kovanie úveru na investičný úver a z viacerých ponúk bola 
najvýhodnejšia ponuka ČSOB. 
 Poslanci sa vrátili k zoznamu strategického majetku mesta, s 
ktorým by sa malo prioritne nakladať, pretože má pre mesto stra-

tegickú dôležitosť z titulu jeho hodnoty, napĺňania samosprávnych 
funkcií mesta alebo je z iného dôvodu pre mesto osobitne dôležitý. 
Po mierne komplikovanom hlasovaní napokon poslanci zoznam 
strategického majetku mesta schválili.
 MsZ vzalo na vedomie informatívnu správu o overení súladu 
konsolidovanej výročnej správy a overení konsolidovanej účtovnej 

závierky a informatívnu správu o plnení opatrení z kontroly Najvyš-
šieho kontrolného úradu, v ktorej sa konštatuje, že 13 úloh bolo 
splnených a 13 úloh sa plní priebežne.

 MsZ delegovalo nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 
ZŠ Janka Kráľa 33/1 Nová Dubnica, nakoľko rada školy ukončila 
svoje štvorročné funkčné obdobie dňom 11. 10. 2011. Poslanci 
delegovali Mgr. Tomáša Zemka, Martu Babukovú, Mgr. Lenku Ibo-
lyovú a Bc. Pavla Pažitku.
 Zmeny nastali i v zložení v Sociálno-zdravotno-bytovej komisii 
a Komisii stratégie a rozvoja pri MsZ v Novej Dubnici. Ing. Mgr. M. 
Urbanovú vystrieda Helena Faturíková a Katarínu Marušincovú - 
Ing. Peter Lendel.
 Poslanci schválili zámer prenechať do nájmu prebytočný ma-
jetok mesta a prenájmy nebytových priestorov, ako aj odpredaj ne-
bytových priestorov na Mierovom námestí spoločnosti Semicon-
ductors, s.r.o.
 Mestské zastupiteľstvo schválilo v súlade s platnou legislatí-
vou zámer odpredať ako aj samotný odpredaj 5 bytov v 42 - b.j. na 
Ulici P. Jilemnického č. 838 nájomníkom, ktorý o odpredaj prejavili 
záujem.

 O odpredaj pozemkov požiadali aj niektorí obyvatelia Miklo-
viek, ktorí majú záujem o vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pred 
alebo za ich rodinnými domami a tvoria neoddeliteľný celok so 
stavbami žiadateľov. MsZ tieto odpredaje schválilo.
 Priestor na diskusiu dostali aj občania, škoda len, že túto mož-
nosť nevyužili obyvatelia mestskej časti Kolačín, ktorým sa kona-
ním MsZ v Kolačíne vyšlo v ústrety.

 Najbližšie bude MsZ zasadať v decembri, kedy bude poslan-
com, okrem iného, predložený návrh rozpočtu na budúci kalen-
dárny rok. -sk-

 Na prvej ofi ciálnej návšteve privítali primátora Ing. Petra Ma-
rušinca v novom partnerskom meste Dubna v Ruskej federácii 11. 
októbra. Ešte v apríli sme podpísali dohodu o spolupráci, ktorej 
cieľom je prehĺbenie vzťahov medzi oboma mestami a podpora 
projektov v oblasti výskumu. Trojdňová služobná cesta primátora 
už dokázala špecifi kovať ďalšie možnosti spolupráce - vzdeláva-
nie, obchod a kultúra. „Dospeli sme k názoru, že vývoj a výskum 
je potrebný nielen pre naše mestá, v ktorých toto odvetvie má do-
minantu, ale aj pre budúcu spoločenskú hodnotu našich krajín,“ 
doplnil primátor P. Marušinec. 

Z DENNÍKA SLUŽOBNEJ CESTY

11. október
 Po príchode do mesta Dubna nás privítali zástupca primátora
mesta Nikolaj Madfes spolu s vedúcou úradu pre zahraničný styk. 
Hlavnou náplňou tohto stretnutia bola výmena informácií a po-
znatkov o našich mestách a možnosti budúcej spolupráce.
12. október
 V dopoludňajších hodinách nás privítal primátor mesta Vale-
rij Eduardovič spolu s predsedom poslaneckého klubu priamo na 

magistráte mesta. Podrobne nás oboznámili s históriou a vývojom 
mesta, jeho pamiatkami, kultúrnymi a ekonomickými hodnotami. 
Neskôr sme sa odobrali na prehliadku mesta a jeho častí.
 Popoludní sme navštívili slobodnú ekonomickú zónu, ktorá je 
špecializovaná na „high technológie“ (jadrový, raketový, automobi-
lový, chemický priemysel, predovšetkým vývoj a výskum). Mimo-
riadnym zážitkom bola exkurzia v Spojenom ústave jadrových vý-
skumov, kde nás prijal akademik V. Matveev, profesor M. Itkis a 
V. Katrasev. Umožnili nám prezrieť si laboratóriá jadrových reakcii 
a oboznámiť sa s výsledkami ústavu v oblasti medicíny pri liečbe 
rakoviny s využitím metódy štiepenia protónov.
13. október
 Navštívili sme Univerzitu v Dubne, kde nás na akademickej pô-
de privítal priamo jej rektor. Zaoberali sme sa možným výmenným 
štúdiom pre študentov ich vysokej školy a ich možnej praxe v ústa-
ve EVPÚ. Na záver našej návštevy sme absolvovali rozhovor v 
mestskej televízii Dubna.

P. Marušinec, -mk-

Mesto Dubna (Дубна)
 Leží na rieke Volga vo vzdialenosti 125 kilometrov sever-
ne od Moskvy ako najsevernejšie mesto Moskovskej oblasti. S 
Novou Dubnicou mesto Dubna spája nielen základ slova, ale aj 
krátka história. Štatút mesta získali v roku 1956. Žije tu približ-
ne 60 tisíc obyvateľov. 
 Vďaka spoločnosti MKB Raduga, ktorá sa špecializuje na 
vývoj raketových systémov, sa tomuto mestu niekedy hovorí aj 
ruské Silicon valley. Mimoriadny význam pre mesto má Spoje-
ný ústav jadrových výskumov, medzinárodné výskumné cen-
trum jadrovej fyziky, jedna z najväčších vedeckých inštitúcií v 
Rusku. Objavili a preskúmali tu množstvo základných častíc a 
ťažkých prvkov. Celý svet môže ďakovať ústavu za vynájdenie 
105. prvku periodickej tabuľky chemických prvkov. Práve preto 
nesie názov odvodený od mesta - dubnium. Je to silne rádio-
aktívny kovový prvok pripravovaný umelo v jadrovom reaktore 
alebo v urýchľovači častíc.

Podľa českej verzie wikipedie spracovala -mk-

NAJ VÝPESTKY A JABLKÁ NOVEJ 
DUBNICE

ZA ODPAD BUDEME PLATIŤ VIAC PREDSTAVUJEME ŠK VICTORY 



 Záujemcovia o výstavbu rodinného domu alebo bytu v No-
vej Dubnici sa už čoskoro dočkajú. Plánovaná príprava novej 
obytnej zóny je v poslednom štádiu prípravy územia. Jeho vý-
sledkom budú územné rozhodnutia a stavebné povolenia na 
prístupové komunikácie a inžinierske siete. Obytná zóna Dlhé 
diely je rozsiahly projekt, rozlohou je porovnateľná s tretinou 
Mikloviek. Aby sa celý proces prípravy územia úspešne zavŕšil, 
je potrebné vykonať ešte niekoľko krokov.

Rodinné domy, bungalovy, bytovky
 Územný plán mesta (ÚPN) a jeho zmena a doplnok č. 7 ur-
čil Dlhé Diely ako lokalitu na bývanie. Iniciátorom zmeny a do-
plnku ÚPN bola urbanistická štúdia predložená majiteľmi časti 
pozemkov. Stanovili sa základné priestorové regulatívy rozvoja 
zóny a napojila sa na verejnú dopravnú a technickú sieť mes-
ta.
 V súčasnosti je pred dokončením územný plán zóny. Rieši 
už parceláciu pozemkov, umiestnenie stavieb všetkých druhov, 
aby sa mohli formovať ulice, vytvárať priestory, ktoré robia mes-
to mestom, aby to nebola iba bezbrehá výstavba bez pravidiel, 
niekde v poli, ako to dnes často vídať po celom Slovensku. 
 V novej obytnej zóne bude asi deväťdesiat rodinných do-
mov, osem bytových domov a rezidencia s garsónkami pre se-
niorov. Vytvoril sa pekný priestor medzi biokoridorom a záhra-
dami krajných domov pre šport a oddych. Zóna bude chránená 
proti povodniam ľavobrežnou ochrannou hrádzou, lemujúcou 
koryto s cyklotrasou navrchu.

 Budúci majitelia pozemkov si budú môcť vybrať lokalitu 
podľa vlastnej predstavy o rodinnom dome. Budú na výber po-
zemky pre stavbu rodinného domu so šikmou strechou ale aj 
s modernou plochou strechou. Časť pozemkov je určená pre 
dnes populárne bungalovy. Myslelo sa na záujemcov, ktorí budú 
poskytovať nevýrobné služby a chcú tu mať sídlo fi rmy. Pred 
kúpou konkrétneho pozemku budú známe regulatívy na daný 
pozemok. Regulatívy budú jednoduché, jasné a zrozumiteľné.

Doriešenie sietí a dopravy
 Výstavba je podmienená preložkami niektorých inžinier-
skych sietí a ďalšou projektovou prípravou ciest, chodníkov a 
všetkých sietí technického vybavenia (verejným vodovodom, 
splaškovou a dažďovou kanalizáciou, elektrickým vedením, 
plynovodom, slaboprúdom, horúcovodom a verejným osvet-
lením) v stupňoch - dokumentácia pre územné rozhodnutie a 
stavebné povolenie a projekty pre realizáciu stavieb. Verejné 
miesta budú doplnené sadovými a parkovými úpravami. 
 Do zóny Dlhé diely sa bude vstupovať z dvoch strán - z 
predĺženej Jilemnického ulice a Topoľovej ulice. V obidvoch 
prípadoch je nevyhnutné rokovať s majiteľmi či užívateľmi ko-
líznych stavieb a pozemkov, ktoré bránia prístupu do zóny. V 
zóne má cieľovo bývať až sedemsto obyvateľov, a preto di-
menzie vstupov tomu musia zodpovedať. Kvalitné bývanie a 
obsluha sa nedá zabezpečiť úzkymi cestami a stiesnenými 
ulicami. IBV Miklovky sú príkladom, že bývať sa tam síce dá, 
ale s každodennými dopravnými problémami. Nevyhneme sa 
asanáciám stavieb, ktoré bránia rozvoju územia Dlhých dielov. 
Predĺženie Jilemnického ulice bude ďalej pokračovať do prie-
myselnej zóny, musí sa počítať aj s prepojením na Ulicu SNP. 
Po schválení parcelácie sa pozemky geometricky odčlenenia a 
môžu sa pripravovať kúpne zmluvy na vkladovanie do katastra 
nehnuteľností. Mesto Nová Dubnica celkovo vlastní 3/5 rozlohy 
obytnej zóny, zvyšné 2/5 vlastnia tri fyzické osoby v podielovom 
spoluvlastníctve. Manažérsku prípravu vykonáva mesto Nová 
Dubnica prednostne na pozemkoch v jeho vlastníctve. Vlastnú 
stratégiu prípravy územia, marketingu a predaja majú aj ostatní 
vlastníci.

Koordinácia činností
 Príprava obytnej zóny je časovo, fi nančne a odborne nároč-
ný proces, do ktorého vstupuje niekoľko subjektov. Jednak sú 
to vlastníci pozemkov - mesto Nová Dubnica a tri fyzické osoby 
a jednak správcovia inžinierskych sietí (Považská vodárenská 
spoločnosť, Stredoslovenská energetika, SPP, Termonova, 
Swan atď.). Úlohu koordinátora prevzalo na seba Mesto Nová 
Dubnica. Koordinuje projektovú činnosť a následnú realizáciu 
infraštruktúry, je vyjednávačom pri zabezpečení vstupov do 
obytnej zóny a bude koordinovať predaj pozemkov cieľovým 
majiteľom na základe rámcovej zmluvy so súčasnými vlastní-
kmi. Súbežne s územím Dlhé diely sa projektovo pripravuje aj 
susedná priemyselná zóna Hliny. Územia vzájomne súvisia, 
preto je nevyhnutná ich koordinácia pri príprave a realizácii. 
 Povolenia na stavby rodinných a bytových domov môžu 
byť vydávané až po ukončení projektových prác a nadobudnutí 
právoplatnosti stavebných povolení na stavby ciest a inžinier-
skych sietí. 

Ing. arch. Marián Antal, architekt mesta

 Elokované pracovisko ZUŠ na Hviezdoslavovej ulici sa
konečne dočkalo rekonštrukcie. Po prebratí staveniska 7. no-
vembra už začali stavebné práce podľa projektu Rekonštruk-
cia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica, 
ktorý spolufi nancuje Európska únia.

 Počas desiatich  mesiacov sa vymenia okná, dvere, vyko-
ná sa rekonštrukcia zastrešenia, vybuduje sa koncertná sála 
a učebne sa vybavia novou výpočtovou technikou.

 Nainštalujú sa nové rozvody vykurovania s vyregulova-
ním, rozvody elektroinštalácie a zdravotechniky. Zrekonštru-
ujú sa tiež sociálne zariadenia a vykonajú sa nevyhnutné 
opravy fasády. V závere budúceho roka začne s výučba na-
šich mladých umelcov už v zrekonštruovaných priestoroch 
elokovaného pracoviska  na Hviezdoslavovej ulici.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

 V rubrike predstavujeme poslancov novodubnického mest-
ského zastupiteľstva, postupne uverejňujeme ich odpoveď na 
otázku: 
Ako sa vám darí napĺňať predsavzatia, ktoré ste si dali pred 
komunálnymi voľbami? 
Na rade je už posledný z 15-tky čelných predstaviteľov mesta -

Ing. JURAJ HORT 
poslanec mestského zastupiteľstva, 
člen mestskej rady a predseda komi-
sie kultúry
 Ako kandidát za stranu SDKÚ-DS na 
poslanca do mestského zastupiteľstva 
som veril, že koalícia SDKÚ-KDH zís-
ka v komunálnych voľbách 2010 väčšie 
zastúpenie. Aj keď sa to nepodarilo, za 
tieto hlasy od voličov ešte raz srdečne 
ďakujem. Keďže v meste boli rozbehnu-
té viaceré projekty z európskych štruk-

turálnych fondov, ktoré sa podarilo získať za minulého vedenia 
a mesto sa odovzdávalo v dobrej kondícii (novozvolený primá-
tor mesta Ing. Peter Marušinec mal pri preberaní funkcie v po-
kladni dvesto tisíc EUR, zadlženosť mesta bola v medziach zá-
kona a pod priemerom zadlženosti ostatných miest), dal som si 
za úlohu konštruktívnou prácou, doviesť tieto projekty, v spolu-
práci s ostatnými poslancami a s vedením mesta, do konca. 
V tejto oblasti nájdeme všetci názorovú zhodu bez ohľadu na 
stranícku príslušnosť. Ďalšími mojimi predsavzatiami boli: hos-
podárne nakladanie s majetkom mesta, kultúra v meste, a v ne-
poslednom rade vytváranie pozitívnej klímy medzi občanmi.
 Keďže sme v opozícii, nedarí sa nám presadzovať niekto-
ré naše návrhy tak, ako sme si predstavovali. Moje vnímanie 
hospodárného nakladania s majetkom mesta je asi odlišné ako 
súčasného vedenia mesta. Spomeniem len odpredávanie by-
tov v 42-bytovej jednotke za 475,- € za m², keď súčasná hod-
nota je 750 €. Tu mesto prichádza asi o šesťdesiat tisíc EUR. 
Takisto odpredávanie pozemkov pod záhradky za jedno EURO 
za m², keď viem, že v mnohých prípadoch je cena niekoľkoná-
sobne vyššia a dalo sa so záhradkármi dohodnúť aj na inom 
kompromise. 
 V tejto súvislosti musím vysvetliť môj postoj k záhradkár-
skym osadám, pretože sa občanom mesta veľakrát podsúva-
jú nepravdivé informácie a chcem zabrániť ohováraniu strany 
SDKÚ-DS a jej miestnych predstaviteľov: Vážime si prácu zá-
hradkárov a súhlasíme s tým, aby záhradky naďalej dlhodobo 
užívali. Na druhej strane je tu veľa obyvateľov, ktorí záhradky 
nemajú. Ako sa oni budú stavať k tomu, že niekomu predáme 
pozemok za jedno EURO? Takisto musíme počítať s tým, že 
Nová Dubnica nemá veľa rozvojových pozemkov, preto niek-
toré pozemky pod záhradkami by sme radi ponechali vo vlast-
níctve mesta kvôli jeho budúcemu rozvoju. Navyše, keď máme 
stále šancu získať náhradné pozemky. Tým, že sa záhradkár-
ske osady v tomto období predávajú, strácame možnosť získať 
náhradné pozemky. Vedenie mesta musí hľadať riešenia pre 
všetkých občanov. Takto vznikajú rozdiely medzi obyvateľmi a 
tomuto my chceme zabrániť.
 Na záver sa chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu s 
vedením mesta, ako aj s poslancami. Viem, že aj napriek názo-
rovým rozdielom dokážeme konštruktívnou diskusiou prispieť k 
rozvoju nášho mesta.

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda

kancelárske priestory (po SAE)  I. poschodie 123 m2

sklad (po DAPA)      suterén   128 m2

sklad (po AQUA)      suterén    51 m2

Obytný dom súp. č. 29/17 - Pribinove sady

kancelárske priestory (po PK-BAU) III. poschodie   45 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 

sklad          suterén    36 m2

Budova súp. č. 79/10 - Sad duklianskych hrdinov 

nebytové priestory    prízemie+I.poschodie

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova

zdravotné stredisko     prízemie   17 m2

po Gregorovi
zdravotné stredisko     I.poschodie   19 m2

po MUDr. Jankovskej
zdravotné stredisko     I. poschodie  33 m2

   
Budova Dom športu súp. č. 14 - P.O.Hviezdoslava

kancelárske priestory     I. poschodie    6 m2

kancelárske priestory     I. poschodie  27 m2

 
Bližšie informácie: Klientske centrum Mestského úradu Nová 

Dubnica, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 137.
Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť na Byto-
vom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19,

t.č. 042/444 0236 a 444 0237. 

Mesto Nová Dubnica zverejňuje ZÁMER prenechať mestský 
majetok do nájmu
(v súlade s § 9a ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov)
1. nebytové priestory, Topoľová ulica 781
  a)  nebytový priestor - kancelárske priestory, prízemie,
  dve miestnosti, výmera 27 m2 
  b)  nebytový priestor - skladové priestory, prízemie,
  výmera 7 m2

2. nebytové skladovacie priestory, Sady Cyrila a Metoda 21
  b)  nebytový priestor - sklad, suterén, výmera 68 m2

  (po súkromnej fi rme)

Lehota na doručenie cenových ponúk: do 30. 11. 2011

Požadovaná minimálna cenová ponuka: 
prízemie......................................................  50 € - m2- rok 
suterén ........................................................  10 € - m2 - rok

Adresa na doručenie cenových ponúk: 
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 Webová stránka mesta Nová Dubnica opäť po ročnej prestáv-
ke uspela v súťaži ZlatýErb.sk.
 Po minuloročnom víťazstve Prešovského samosprávneho kra-
ja sa tento rok opäť už po šiestykrát v tejto kategórii prebojovala na 
víťaznú priečku spomedzi stránok miest a obcí celého Slovenska. 
 Súťaž každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska spolu so 
Združením informatikov samospráv Slovenska a občianskym 
združením eSlovensko, pod záštitou našich vysokých ústavných 
činiteľov.
 V tomto roku záštitu prevzali predsedníčka vlády Iveta Radičo-
vá, prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja Ján Figeľ, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňan-

ská a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre informačnú 
spoločnosť Roland Sill.  Špeciálnu cenu za Najlepšiu bezbariérovú 
stránku samospráv získal web www.novadubnica.eu. 
 Cenu prevzal primátor mesta Ing. Peter Marušinec počas vy-
hlásenia výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2011 v bratislavskom ho-
teli Crowne Plazza 26. októbra počas medzinárodného kongresu 
ITAPA 2011. 
 Po druhom mieste v súťaži o Najlepšieho informatika samo-
správ Slovenska v Trenčianskom kraji je to ďalší krásny úspech 
informatika mestského úradu Bc. Miloša Tomana a samozrejme aj 
tvorcu webstánky mesta Alexandra Kamarýta.

-mk-



  Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 9. novembra 
schválilo výšku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad pre rok 2012, a to vo výške 28 € na obyvateľa a rok a pre 
podnikajúce osoby vo výške 24 € na zamestnanca a rok. 
 Zľavy poskytujeme aj naďalej študentom a pracujúcim, ktorí 
kvôli práci bývajú mimo Novej Dubnice a pre obyvateľov vo veku 
nad 70 rokov - zľava dosahuje výšku 35 % z poplatku (budú platiť 
18 € za rok). Novinkou je zľava v rovnakej výške pre občanov v 
hmotnej núdzi, nesmú mať však žiadne podlžnosti na daniach a 
poplatkoch voči mestu.

Dôvody tohto výrazného zdraženia
 V roku 2011 sa výberom poplatku za odpad získa do rozpočtu 
mesta 297 401 € (ak ho všetci poplatníci riadne uhradia v plnej 
výške), za odpredaj druhotných surovín a príspevok za triedenie 
odpadu z Recyklačného fondu sme spolu získali takmer 56 000 € 
(čím sme vykryli náklady na zvoz triedeného odpadu na 75%), cel-
kové náklady na odpadové hospodárstvo mesta boli však dosiahli 
426 701 €.
 Mesto Nová Dubnica teda nakladanie s odpadmi dotovalo 
sumou 73 300 €. Vzhľadom na kritický stav rozpočtu miest a obcí, 
ktoré hospodária každý rok s menším objemom fi nancií pridele-
ných od štátu, je tento príspevok vysoký a mestu chýbajú prostried-
ky na budovanie parkovísk, údržbu verejných priestranstiev a bu-
dov. Preto zvyšujeme poplatok za odpad, aby sa výrazne znížil 
príspevok mesta. 

Finančná analýza nakladania s odpadmi

Náklady na vývoz a skládkovanie odpadu

Za čo vôbec platíme?!
 V poplatku za odpad je okrem vývozov smetných nádob za-

hrnutá aj výmena nádob na odpad, bezplatný odber objemných a 
nebezpečných odpadov, likvidácia konárov z rodinných domov, 2x 
ročne zber objemných odpadov priamo od domu, čo ročne pred-
stavuje náklady vo výške 31.000 € (9.000 € nákup nádob na od-
pad a vriec na separovanie, 22.000 € jarný a jesenný zvoz objem-
ných odpadov a konárov). Mesto Nová Dubnica sa bude snažiť čo 
najefektívnejšie vynaložiť fi nančné prostriedky, získané z poplatku 
za odpad a bude hľadať čo najúspornejšie opatrenia pri nakladaní 
s odpadmi.

Množstvový zber zrejme od 2013
 Mesto bude v budúcom roku klásť dôraz najmä na vybudo-
vanie stojísk na kontajnery a prípravu na zavedenie tzv. množ-
stvového zberu odpadu, ktorý zvažujeme zaviesť od roku 2013. 
Množstvový zber je taký systém, pri ktorom by mal občan zaplatiť 
len za to množstvo odpadu, ktoré skutočne vyprodukuje. Cena by 
bola stanovená za liter odpadu a každý rodinný a bytový dom by si 
výberom veľkosti odpadovej nádoby zvolil výšku svojho poplatku. 
O množstvovom zbere vás ešte budeme informovať.
 Ak máme zhodnotiť rok 2011, vytvorili sme približne o 200 t 
menej odpadu ako minulý rok, vyššie však boli náklady na vývoz 
zmesového komunálneho odpadu a na skládkovanie. Nižšie ná-
klady boli za separovaný zber.

Obrovský nárast cien skládok
 Najproblematickejšia z pohľadu nakladania s odpadmi je situ-
ácia so skládkovaním odpadu. Skládka Luštek v Dubnici nad Vá-
hom stále neukončila proces povoľovania svojho rozšírenia, a pre-
to nám už druhý rok neodoberá odpad. Jedinou alternatívou je 
skládka Unikomas. Tá však samozrejme výrazne zvýšila ceny 
všetkým obciam, ktorým vypovedala zmluvu skládka Luštek.
 Skládka Unikomas neodoberá objemný odpad, takže musíme 
objemné odpady drviť (objednávame si spoločnosť, ktorá nám 3-4x 
ročne príde podrviť odpad, hromadený na zbernom dvore a stojí 
nás to cca 10.000 € ročne), na skládku vozíme podrvenú hmotu. 

Cena za uloženie 1 tony   Vývoj poplatku za odpad
    odpadu na skládku:       na obyvateľa:
 rok 2009 41,29 €     rok 2009 22 €
 rok 2010  44,14 €     rok 2010 23 €
 rok 2011  63,73 €     rok 2011 25 €
 (cena stúpla v auguste 2010)

Jedinou pomocou je triedenie
 Trend zvyšovania poplatku za odpad síce nie je príjemný, eu-
rópska legislatíva a pripravovaná novela zákona o odpadoch však 
majú za cieľ zvyšovanie podielu vytriedeného odpadu tým, že bude 
výrazne stúpať poplatok na skládkach. Preto vás žiadame, aby ste
neriešili svoju nevôľu s výškou poplatku odmietaním triedenia od-
padov, ale práve naopak. Len zvýšením triedenia odpadov bude-
me môcť znížiť množstvo odpadu, ukladaného na skládku, a tým 
čo najviac stabilizovať výšku poplatku za odpad.

-kb-

Hory objemného odpadu. Odvoz, drvenie a uloženie na skládke 
nás stojí stále viac.

Vývoj množstva celkového a triedeného odpadu

Ako si iste pamätáte, pred dvomi rokmi sa štiepkovanie drevnej 
hmoty na výrobu paliva pre náš centrálny tepelný zdroj, kotolňu 
spoločnosti Termonova a.s., presunulo do areálu v Dubnici nad 
Váhom. V blízkosti kotolne sa totiž nachádzajú bytové domy a 
hlučnosť pri štiepkovaní prekračovala zákonom stanovené normy. 
Už niekoľko obyvateľov nás prišlo upozorniť, že štiepkovanie sa v 
areáli Termonovy vykonáva aj naďalej. Je to však len príležitostná 
činnosť, ktorá sa vykonáva približne raz mesačne a navyše – vý-
razne pomáha mestu. Termonova a.s. totiž mestu bezpletne odo-
berá konáre z orezov drevín a konáre, ktoré na zberný dvor privezú 
naši občania. Tu skončili aj konáre z jarného a jesenného zvozu z 
IBV Miklovky, Kolačína a zo záhradkárskych osád. Drevná hmota 
z iných zdorjov sa v areáli Termonovy v Novej Dubnici nespracúva. 
Z tohto dôvodu vás žiadame o pochopenie, takéto občasné podr-
venie konárov od obyvateľov šetrí mestu nemalé fi nančné prostri-
edky (nemusíme konáre dopravovať až za Dubnicu nad Váhom). 
Zástupcovia spoločnosti Biopalivo a.s., ktorá pre náš centrálny 
tepelný zdroj zabezpečuje štiepkovanie drevnej hmoty, uviedli, že 
sa snažia štiepkovať konáre tak, aby bola zachovaná dostatočná 
vlhkosť drevnej hmoty a nespôsobovali nadmernú prašnosť.

-kb-

 Oddelenie životného prostredia MsÚ ďakuje obyvateľom 
domu č. 61 v Komenského sadoch, ktorí si v spolupráci s domo-
vým správcom zorganizovali pracovnú brigádu a skrášlili si verejné 
priestranstvo pred domom výsadbou ozdobných drevín, vyčiste-
ním trávnikov a úpravou existujúcej zelene.
Mesto Nová Dubnica pomohlo s odvozom odpadu zo zelene a fi -
nančným príspevkom na zakúpenie vysadených rastlín. Výsled-
kom snahy  a spolupráce obyvateľov je vytvorenie príjemného, 
estetického priestoru pri vstupe do domu, ktorý poteší nielen sa-
motných obyvateľov domu, ale aj okoloidúcich.

-kb-

OBČANIA IDÚ PRÍKLADOM

 Spojená škola sv. Jána Bosca, ako vyvrchole-
nie úzkej spolupráce základnej školy a gym-
názia sv. Jána Bosca, oslavuje v tomto roku 
dve desaťročia svojej existencie. Dnes už 
sa dá povedať, že táto alternatíva s prida-
nou hodnotou morálky podľa Desatora, je 

už pevnou súčasťou života mesta a regiónu. 
Vznik cirkevnej školy, najprv ZŠ, narážal na 

mnohé úskalia, avšak realita každodenného živo-
ta potvrdzovala potrebu jej ďalšieho rozvoja a následne vznikla je-
diná stredná škola v našom meste a naďalej sa potvrdzuje jej ďalší 
perspektívny rozvoj v podobe pripravovaného otvorenia materskej 
škôly v jej priestoroch. Za položenie pevných základov patrí vďaka 
všetkým, ktorí stáli pri jej zrode a podieľali sa na jej rozvoji.
Bude nám cťou menovite vysloviť naše poďakovania pri 
slávnostnej svätej omši a následnej akadémii našich žiakov 
15.novembra, na ktorú pozývame aj širokú verejnosť.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca

 Zriadenie cirkevnej školy v Novej Dubnici nebolo dielom ľudí, 
ale Božou odpoveďou na obety a prosby, ktoré priniesli prenasle-
dovaní kňazi, rehoľníci a veriaci ľudia počas komunistického útla-
ku. Boh zasiahol na všeobecný prejav slobodnej vôle ľudí, ktorí 
priniesli obety a našiel si aj tých, ktorí boli ochotní obetovať všetko 
pre to, aby v socialistickom meste bez kostola vznikla cirkevná 
škola. Pri jej vzniku bola zaujímavá Božia odpoveď na hrdé vyhlá-
senie vedenia 3. ZŠ : „V tejto škole, v tejto budove sa nikdy ne-
bude vyučovať náboženstvo!“ Avšak ministerstvo školstva z troch 
existujúcich škôl v Novej Dubnici pridelilo cirkevnej škole práve 
túto budovu.
 Sv. Pavol nás vyzýva, aby sme ustavične vzdávali vďaky Bohu 
a my mu chceme dnes zvlášť poďakovať za každý rok, za každý 
deň a každú hodinu, v ktorej nás sprevádzala jeho milosť a za 
všetko, čo nám umožnilo, aby sme do sŕdc žiakov vkladali jeho 
lásku a dobrotu. 
 Každé dobré dielo si vyžaduje trvalé úsilie o jeho budovanie a 
odstraňovanie nielen tých počiatočných detských chorôb, ale pre-
konávanie každej prekážky, ktorá sa mu postaví do cesty. Dnes 
Spojená škola sv. Jána Bosca zahŕňa základnú školu, osemročné 
a štvorročné gymnázium. Napriek všetkým skeptikom a pseudo-
prorokom, ktorí neverili, že prežije jeden rok, škola trvá dvadsať 
rokov, a to práve preto, lebo je to Božie dielo, ktoré ochraňuje jeho 
patrón sv. Ján Bosco a Panna Mária, ktorej on bezvýhradne veril. 

Do ďalších rokov prajeme všetkým pracovníkom trvalú spoluprácu 
s Božou milosťou a všetkým žiakom stály morálny a vedomostný 
rast. 

Ing. Karol Valábek
(prvý riaditeľ ZŠ sv. Jána Bosca)

 Dostalo sa mi tej cti, že som sa mohla určitý čas spolupodieľať 
na budovaní tohto veľkolepého projektu. Keď sa vtedy oddelilo 
gymnázium od ZŠ, spolu s prvými pedagógmi sme začali zveľa-
ďovať započaté dielo, vedomí si toho, že sme „ostro sledovaní“ a 
každá chyba sa nám spočíta. 
 A keď sa našim študentom podarilo v celoslovenskej súťaží 
cirkevných stredných škôl v informatike umiestniť na prvej priečke, 
dokonca o tri miesta vyššie ako Piaristické gymnázium Trenčín, 
už bolo viditeľné, že na to máme. Potom sme preložili učebnice 
geografi e do angličtiny (vtedajší naši lektori z Ameriky nám robili 
korektúry), aby naše gymnázium mohlo byť čiastočne bilingválne. 
A úspech sa dostavil, keď náš študent porazil v konkurze aj dcéru 
vtedajšieho ministra školstva, pána Ftáčnika a dostal štipendium 
na strednú školu do Nového Mexika. Ďalšie úspechy sa postupne 
dostavovali. Následne aj pri prijímaní našich absolventov na vyso-
ké školy. Naším mottom vždy bolo: „Náročne s láskou.“ 
Vďaka Bohu za všetko.

PhDr. Irena Štofaníková

UPOZORNENIE - UPOZORNENIE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mesto Nová Dubnica ako správca poplat-
ku za komunálny odpad vyzýva občanov, 
ktorí ešte neuhradili vyrubený poplatok 
za komunálny odpad za rok 2011, že dňa 
30. 11. 2011 je posledný termín na zapla-
tenie poplatku za komunálny odpad.
Po tomto termíne mesto pristúpi k vymá-
haniu nedoplatku exekučným konaním.

0
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Tí najlepší pedagógovia v umeleckej činnosti sa každoročne 
stretávajú na súťaži Chalupkovo Brezno. 44. ročníka sa zú-
častnili aj zástupcovia ZUŠ Nová Dubnica a veľmi úspešne. 

 Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a mesta Brezno sa stretli pedagógovia od 14. do 
16. októbra, aby sa súťažne prezentovali vo viacerých kate-
góriách - hra na hudobnom nástroji, spev, skladateľská, vý-
tvarná a literárna tvorba, tvorba umelecko - dokumentárnych 
videofi lmov, tvorba počítačových programov či umelecký 
prednes poézie a prózy. Tento rok základnú umeleckú školu 
opäť reprezentovali pedagógovia klavírneho oddelenia Mgr. 
art. Ivana Trangošová a Mgr. art. Martin Košťál.
 V kategórii hra na hudobnom nástroji sa predstavili štvor-
ručnou skladbou Polka od slovenského skladateľa Ladislava 
Kupkoviča. Porota ich výkon ohodnotila zaradením do zlaté-
ho pásma a zároveň im udelila špeciálne ocenenie - Cenu 
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vla-
dimíra Maňku. Priateľská a tvorivá atmosféra tohto poduja-
tia, ako aj podnetné výkony ostatných súťažiacich, dodávajú 
chuť a inšpiráciu do ďalšej umeleckej a pedagogickej práce.
 Želám im veľa šťastia v ďalších ročníkoch tejto súťažnej 
prehliadky!

Mgr. Miroslava Múdra
riaditeľka ZUŠ

„Stáva sa každodennou realitou, že 
naša suseda, zrejme z nedostatku 
inej činnosti, rozpráva o mne a mojej 
rodine ostatným susedom z vchodu 
rôzne nepravdy. Už neraz sa mi stalo, 
že ma na ulici zastavili ľudia a pýtali 
sa, či je to skutočne pravda, čo o nás 
šíri táto staršia pani. Ako sa môžem 
proti tomu brániť, keď jej správanie 
už podľa môjho názoru prekračuje 
mieru slušnosti?“

anonymná čitateľka

 Problémy tohto charakteru je vhodné najskôr riešiť osobne, upo-
zorniť susedu, že takéto správanie sa vás dotýka a žiadať od nej, 
aby sa v budúcnosti zdržala rozširovania nepravdivých informácií o 
vás a vašej rodine. Ak ani osobný dohovor nebude účinný, je vhod-
né obrátiť sa na susedu písomne a vyzvať ju na zdržanie sa týchto 
úkonov, zasahujúcich do vašich osobnostných práv s upozornením 
na právne kroky, ktoré v tejto veci môžete podniknúť.
 Ak sa i písomná výzva minie svojmu účinku, môžete sa s podne-
tom na začatie trestného stíhania obrátiť na orgány činné v trestnom 
konaní, aby prešetrili, či nedošlo k spáchaniu prečinu ohovárania. 
Kto totiž o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou 
mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamest-
naní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú 
vážnu ujmu, môže byť potrestaný odňatím slobody až na dva roky. 
Ak by jej správanie nebolo kvalifi kované ako prečin, možno voči nej 
vyvodiť zodpovednosť v priestupkovom konaní a za to jej môže byť 
uložená pokuta.

 Ako fyzická osoba máte vy a členovia vašej rodiny právo na 
ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a 
ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osob-
nej povahy. Na príslušnom súde sa môžete popri trestnom alebo 
priestupkovom konaní domáhať práva na ochranu osobnosti aj žalo-
bou, aby vaša suseda upustila od neoprávnených zásahov do práva 
na ochranu vašej osobnosti. Rovnako ak je to možné, aby sa odstrá-
nili následky týchto zásahov, napríklad verejným ospravedlnením 
sa. Ak nie je ospravedlnenie sa dostatočnou satisfakciou za zásah 
do vašich práv, môže vám byť dané primerané fi nančné zadosťuči-
nenie. Jeho výšku určí podľa vlastnej úvahy súd, pričom prihliadne 
predovšetkým na mieru zníženia vašej dôstojnosti alebo vážnosti 
v spoločnosti a k okolnostiam, za ktorých k porušeniu vašich práv 
došlo (teda i k tomu, že suseda napriek viacerým upozorneniam od 
svojho konania neupustila).

Mgr. Adriana Sojková - advokátka,
www.advokatdca.sk

 Dokončenie príslovia asi všetci poznáme. Ako ale spozná-
me, že cudzí jazyk naozaj ovládame? Učíme sa ho od prvej
triedy, píšeme výstupné testy, konverzujeme na hodinách kon-
verzácie a pripravujeme sa na maturitu. Niektorí majú šťastie a 
podarí sa im vycestovať do Anglicka za niekým z rodiny na pár 
dní a tí, čo majú pevnejšiu vôľu, si začínajú hľadať informácie na 
internete v angličtine. Ale trúfnuť si na divadelné predstavenie, 
ktoré je celé v angličtine - to už je výzva! Profesionálni divadel-
níci z Divadelného centra v Martine prišli pre naše gymnázium 
a deviatakov základnej školy odohrať anglicko-slovenské (viac 
anglické ako slovenské) predstavenie Jack&Joe a pozdvihli na-
šim žiakom a študentom sebavedomie v tom, že ako dobre po-
rozumeli „anglickému zneniu bez titulkov“.

Tu sú niektoré z ich vyjadrení:

„Som rada, že som mohla byť na tomto divadelnom predstavení. 
Keďže som začiatočníčka v angličtine, zatiaľ som veľa nerozu-
mela - no práve preto sa mi to páčilo, že som mohla počuť an-
gličtinu. Zároveň si myslím, že to bolo veľmi vtipné. Keby som 
mala možnosť určite by som naň išla ešte raz.“
„Divadelné predstavenie, na ktorom sme sa zúčastnili, sa mi 
veľmi páčilo. Nadobudla som hlbší vzťah k anglickému jazyku, 
zasmiala som sa a bola by som rada, keby sa ešte niečo také 
zopakovalo. Mám veľkú túžbu učiť sa anglický jazyk.“ 

žiačky II. A a SEXTY gymnázia, 16 rokov

„Keď som sa dozvedela o tomto predstavení, veľa som neočaká-
vala, ba skôr som to brala len ako „spestrenie“ začiatku týždňa. 
Ale bola som veľmi príjemne prekvapená. Predstavenie bolo su-
per. Smiala som sa od začiatku do konca na veľmi vydarených 
scénkach, či už po stránke jazykovej alebo hereckej. Dúfam, že 
na predstavenia tohto typu budeme chodiť častejšie.“

študentka triedy OKTÁVA, 18 rokov

„Toto predstavenie ma veľmi zaujalo. Hra bola veľmi humorne 
podaná. Obohatila ma o nové slovíčka. Páčilo sa mi, že herci
skombinovali dva jazyky. Rada by som si pozrela ďalšie ich 
predstavenia.“ 

žiačka IX. A základnej školy, 15 rokov

„Najskôr som čakal, že to bude nudné, no hneď od začiatku ma 
predstavenie zaujalo. Z polovice som aj rozumel, ale veľa som 
si podľa situácie domyslel. Toto predstavenie bolo dokonale 
prepracované, skrátka SUPER. Určite by som si ho pozrel ešte 
raz.“

žiak triedy SEKUNDA, 12 rokov 

Ďalej budeme povzbudzovať našich študentov k tomu, aby an-
gličtinu a ďalšie cudzie jazyky vnímali ako súčasť bežného ži-
vota a vytvárať im predpoklady na to, aby v nich boli kvalitne 
pripravení pre život.

Predmetová komisia cudzích jazykov - angličtina
Gymnázium sv. J. Bosca

 Deti na celom svete stále viac priberajú. Technizácia a di-
gitalizácia všetkých oblastí spôsobila, že po vyučovaní upred-
nostnia televíziu a počítačové hry pred futbalom alebo bicyklom. 
Deti prechádzajú na západný štýl života a s tým súvisí „wes-
ternifi kácia“ jedálnička: hamburgery, hotdogy, kolové nápoje... 
Na konzumáciu produktov rýchleho občerstvenia s vyššou ka-
lorickou hodnotou (často v neskorých večerných hodinách) láka 
obrovská reklama. Avšak súčasne tento druh stravovania mimo 
našich domovov prispieva k obezite a poruchám životosprávy. 
Na Slovensku sa väčšina školopovinných detí  do 11 rokov v 
školských jedálňach stravuje pravidelne. Školská strava tvorí 
až 30 % ich denného energetického príjmu. 16. október nám 
má pripomenúť, že zdravá strava je predpokladom predĺženia 
života.

 Pri príležitosti Svetového dňa výživy pripravil kolektív za-
mestnancov v školskom stravovacom zariadení pri ZŠ Janka 
Kráľa Týždeň zdravej výživy. S pomocou sponzorov, dodáva-
teľov potravín a príspevku ZRPŠ sme pre rodičov detí MŠ a žia-
kov ZŠ pripravili tieto ochutnávky: 
 1. deň: ochutnávka pre rodičov detí MŠ - nátierky (rybacia,
  špenátová, mrkvová) a nápoje (banánové mlieko, jabl-
  ková šťava z projektu „Školské ovocie a zelenina“) 
 2. deň: mliečny - ochutnávka mliečnych nápojov (banáno-
  vé, karamelové mlieko)
 3. deň: ovocný - ochutnávka ovocného šalátu (zloženie: ja-
  blko, banán, pomaranč, citrón, med, orechy, vanilka,
  hrozienka)
 4. deň:  zeleninový  -  ochutnávka šalátu z červenej repy a ša-
  látu z kyslej kapusty 
 5. deň: strukovinový - ochutnávka šošovicového (šošovi-
  ca, zeler, jablko, citrón) a fazuľového šalátu (fazuľa, uhor-
  ka, paradajka, paprika, olivový olej, citrón).

 Veríme, že prezentácia Týždeň zdravej výživy sa stretla s 
pozitívnym ohlasom u detí, žiakov, rodičov, keďže zloženie a pes-
trosť pokrmov sú kľúčové, najmä z hľadiska prevencie obezity, 
ktorá sa za posledné desaťročie medzi deťmi výrazne rozšírila. 
Aj keď prijímanie potravy patrí medzi najzákladnejšie biologické 
potreby, treba mať na pamäti Sokratov výrok: „ Nežijeme preto, 
aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.“ 

Bc. Ľubomíra Slobodová 
vedúca zariadenia spoločného zariadenia Letí, letí šarkaník, nedobehne ho veru nik.

Kto ho pekne vyrobí, dobrú prácu urobí.
Rozlúči sa s letom, s jeho pekným letom.

 Presne takto lietali šarkany deťom z DC Dubáčik vo štvrtok 27. 
októbra na lúke pri chatovej oblasti Kaňová. Deti si priniesli šarkany 
nielen kúpené, ale aj doma vyrobené, s ktorými im pomáhali rodičia. 
Všetky boli krásne a čo je dôležité, všetky lietali a vznášali sa v povetrí 
ako vtáci. Na chvíľu to na lúke vyzeralo ako v rozprávke, v povetrí 
lietali pestrofarebné rozprávkové postavičky. Deti aj so svojimi rodičmi 
neúnavne behali po poli a tešili sa zo svojich šarkanov. Ešte aj poča-
sie nám prialo, krásne svietilo slniečko, ale fúkal aj vetrík, vďaka kto-
rému šarkany lietali vysoko. Súčasťou šarkaniády boli aj súťaže, do 
ktorých sa zapojili aj rodičia. Akciu sme ukončili šťastní, že sa nám táto 
šarkaniáda vydarila a každé dieťa za snahu dostalo darček a sladkú 
odmenu. Prežili sme spolu krásne popoludnie a tešíme sa na ďalšie 
spoločné stretnutia.

kolektív CVČ



 V polovici októbra sa konal už tretí ročník výstavy Dotyky 
krásy. Hoci sa v okolí nášho mesta nikdy veľmi nepaličkovalo, 
od založenia klubu v roku 1995 tu má nezanedbateľné miesto. 
Klub patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie kluby na Slovensku, 
dôkazom čoho bola aj táto výstava so 443 exponátmi.
 V tomto ročníku sme sa zamerali predovšetkým na priblíže-
nie regionálnej čipky z jednotlivých oblastí, ktorých je na Slo-
vensku 18, čo je najviac vo svete. V menšej miere tu bola za-
stúpená čipka moderná ako obrázky, šperky či odevné doplnky. 
V expozícii klubu sme videli prekrásne čipky z Banskej Hodru-
še, Soľnej Bane, Brezovej pod Bradlom, rozmanité tvary, farby 
a vzory čipiek na motívy zo Španej Doliny, čipky z Gemera, Jel-
šovské, zo Starých Hôr, z Hontu, Novohradu, západoslovenské, 
liptovské, či pôlky z okolia Nového Mesta nad Váhom. Mnohé z 
nich už boli pred svojím zánikom a len vďaka šikovnosti našich 
žien sa nestratili v nenávratne.
 Stalo sa dobrou tradíciou, že na tieto naše výstavy si pozý-
vame ako hostí aj iné kluby a čipkárky zo Slovenska. Teraz sme 
mali na našej výstave vzácnych hostí: klub zo Šoporne a pani 
Annu Chlebovcovú zo Serede. Každého návštevníka iste očari-
la jemnosť, farebnosť a krása šopornianskej a seredskej čipky. 
Ako naši predkovia vedeli čipku zladiť s výšivkou na odevoch 
sme mohli vidieť na dvoch krojoch zapožičaných zo súboru Vr-
šatec, na bábikách a fotografi ách zo Šoporne.
 Výstavu obdivovali čipkárky z mnohých klubov na Sloven-
sku, ale aj z Českej republiky. Dotyky krásy si prišli pozrieť aj 
žiaci základných a materských škôl počas vyučovania, Slnečni-
ce z CVČ, klienti z domova dôchodcov z Dubnice nad Váhom, 
obyvatelia z Novej Dubnice a okolia. Niektorí prišli aj druhýkrát. 
Ak vás paličkovanie zlákalo, každoročne otvárame v CVČ kurzy 
paličkovania pre všetkých záujemcov. 

Anna Waldeckerová
KPČ v Novej Dubnici

Foto: J.Mráz

 Štvrtú októbrovú nedeľu si vedenie nášho mesta uctilo starších spoluobčanov 
v kine Panorex koncertom skupiny TRITON z Košeckého Podhradia.

 V úvodnom príhovore primátor Ing. Peter Marušinec a poslankyňa NR SR 
Ing. Magda Košútová úprimne, bez pátosu vyjadrili poďakovanie za prácu, ktorú 
starší občania na svojich postoch v produktívnom veku vykonali . Vyjadrili patrič-
nú úctu všetkým, ktorí sa zúčastnili, ale i tým, ktorí z nejakého dôvodu nemohli 
prísť na toto pekné nedeľné podujatie.

 Milým prekvapením bolo sólové vystúpenie poslanca VÚC Bc. Rastislava Če-
páka, ktorý hneď v úvode zaspieval čistým a výrazným barytónom dve piesne z 
mladosti nás starších. Potom sa realizovala celá skupina: sólistka a sólista, gita-
rista a klávesy. Ako sa ukázalo, väčšinu skupiny tvorili Čepákovci - otec a dvaja 
synovia. Muži teda ovládali nástroje, ale všetci tiež sólovali, a to veľmi dobre, 
dokonca i po anglicky. Teda skupina so širokým žánrovým repertoárom, so všet-
kými atribútmi vidieckej kapely, s nepopierateľne úprimným zámerom - potešiť a 
zabaviť svojich poslucháčov.

PhDr. Irena Štofaníková, Foto: J.Fulek

 V októbri usporiadali novodubnické členky Únie žien Slo-
venska v spolupráci so záhradkármi, mestským úradom a ško-
lami, ktoré pôsobia na území nášho mesta už, 14. ročník výsta-
vy pod názvom „Z našich záhrad“. Jej súčasťou bola súťaž o 
najkrajšie jablko Novej Dubnice a o najzaujímavejší výpestok 
ovocia či zeleniny. Svoje výpestky mohli doniesť aj tí občania 
Novej Dubnice, ktorí majú záhradu mimo mesta. Výstavu sláv-
nostne otvoril primátor Ing. Peter Marušinec, ktorý vo svojom 

príhovore ocenil účasť vystavovateľov, ako i organizačnú prácu 
žien. Svojím zápisom do kroniky ženskej organizácie zaželal 
veľa úspechov v ďalšej činnosti. Slávnostné otvorenie výstavy
spestrili dievčatá krúžku moderného tanca z centra voľného 
času. Celkovo sa výstavy zúčastnilo 49 pestovateľov, ktorí 
priniesli 75 exponátov. Pravdupovediac organizátori očakávali 
väčší záujem zo strany záhradkárov. Ako sa do výstavy zapojili 
jednotlivé záhradkárske osady? Z prvej osady (za kúpaliskom) 
prišlo šesť vystavovateľov s trinástimi exponátmi, z druhej (pri 
starej kotolni) deväť s 24-mi exponátmi, z tretej (pod Dubov-
com) štyria s 9 - mi odrodami, zo štvrtej (za cintorínom) dvaja

so štyrmi exponátmi, z piatej (pri novej kotolni) iba jeden s dvo-
mi exponátmi, zo šiestej osady (Káňová) dvaja, ktorí priniesli
deväť odrôd a z osady č. 7 (nad Kolačínom) svoje pekné jabĺč-
ka priniesol iba jeden pestovateľ. Najväčší záujem prejavili 
pestovatelia z IBV Miklovky. Bolo ich až dvadsaťpäť s 33 - mi 
exponátmi. Vzhľadom na pekné jesenné počasie jablká boli 
krásne dozreté a vyfarbené. Obdivovali ich všetci návštevníci 

výstavy. Prvýkrát v histórii výstavy si mohl i pozrieť jablko zim-
nej odrody Kenzi od pestovateľa Jána Fuleka. Mnohých zaujali 
aj neobvyklé výpestky zeleniny, medzi ktorými dominovala 48 
kilogramová tekvica Goliáš.
 Spestrením výstavy boli ručné práce detí novodubnických 
škôl i centra voľného času, kde ukázali svoju zručnosť a vzťah 
k prírode, pretože výkresy a iné práce boli na tému jeseň v 
záhrade. Mnohé z nich na výstavu doviedli svojich rodičov i 
starých rodičov, aby sa svojimi prácami pochválili. Jablká hod-
notila, tak ako každý rok, komisia odborníkov a zaujímavé vý-
pestky ovocia či zeleniny vyhodnotili organizátorky výstavy. S 
akými výsledkami? Spomedzi jabĺk si prvenstvo odniesla od-
roda Gloster od pestovateľa Imricha Kyzeka z IBV, druhé bolo 
jablko Melrose Jaroslava Halgaša zo ZO č. 5 a tretie jablko 

odrody Rubinola Jána Fuleka z druhej záhradkárskej osady. 
Medzi výpestkami najviac zaujala už spomínaná tekvica Go-
liáš od Milana Dulku z druhej osady, ktorá zvíťazila pred jesen-
ným kvetinovým košom Márie Kubicovej z IBV, kiwanom Petra 
Horňáka z prvej ZO a cibuľou Mgr. Jána Kičina z IBV. Všetkými 
oceneným pestovateľom aj touto cestou ešte raz blahoželáme 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v budúcom roku.

- gaj -

uvádza svoje nové predstavenie

ONE
MAN

SHOW



OPTIKA NOVÁ DUBNICA
Pribinove sady 734

042/ 4434056, optika@optikand.sk

Pozývame vás na vianočný nákup do našej predajne.
Sme tu pre vás v Novej Dubnici už 40 rokov.

Ponúkame vám:
Vyhotovenie okuliarov, odborné poradenstvo a servis na profesionálnej úrovni
Široký výber okuliarových rámov od 14 €
Multifokálne sklá od 35 € (komfortné od 80 €)
Vyšetrenie zrakovej ostrosti optometristom - možnosť objednania telefonicky
Kompletný servis pre váš zrak - meranie zraku a očného tlaku na špičkových prístrojoch 
Aplikácia a predaj kontaktných šošoviek + doplnkový tovar

AKCIA:
10% zľava

na slnečné okuliare

Darujte svojim blízkym 
pod stromček skvelý darček: 

VIANOČNÁ
NÁKUPNÁ POUKÁŽKA 

v ľubovoľnej hodnote
(zakúpite v našej predajni).

DARČEK PRE VÁS  

  KUPÓN v hodnote

        10 €  
  na jedny nové
  dioptrické okuliare. 
  Platnosť:
  do 31. 12. 2011 

Výzva primátorovi mesta!

Na internetovej stránke mesta Nová Dubnica, ako aj v Novodubnických zves-
tiach, sme sa mohli dočítať vyjadrenie primátora mesta Ing. Petra Marušinca
k situácii okolo jeho osoby. Časť z neho citujeme: 
„Vznesenie obvinenia voči mne vnímam ako politicky vykonštruované za účelom dis-
kreditácie mojej osoby a politickej strany SMER - SD...“

Vážený pán primátor!
Vzhľadom na doterajšiu korektnú spoluprácu v meste medzi jednotlivými stra-
nami a ich miestnymi predstaviteľmi, Vás žiadame o vysvetlenie Vášho stano-
viska tak, ako ste sľúbili. Tým, že ste napísali, že ide o politickú konšpiráciu, 
ste automaticky vrhli zlé svetlo na ostatné strany existujúce v tomto meste a 
ich predstaviteľov.

Sme presvedčení, že spôsoby diskreditácie nevinných, známe z časov totality, 
sú nenávratnou minulosťou.

Preto Vás žiadame, aby ste pre pokojnú spoluprácu túto situáciu vysvetlili a 
pomenovali autora tejto konštrukcie. 

Strana SDKÚ-DS  sa, samozrejme, dištancuje od takýchto praktík, ktoré nemajú 
s politickou kultúrou a morálkou nič spoločné. Ak sa v budúcich voľbách bu-
deme uchádzať o hlasy voličov, bude to konštruktívnou, svedomitou prácou, 
pomenovaním pravdy a nie vymýšľaním rôznych falošných teórií. 

Občania Novej Dubnice majú právo poznať pravdu, ktorá bola Vaším vyjadre-
ním odsunutá na vedľajšiu koľaj. 

Takisto veríme, že sa situácia okolo Vašej osoby čím skôr vyrieši, pretože daný 
stav nie je dobrý pre pokojné a správne vedenie mesta.

Ing. Juraj Hort
predseda MZ SDKÚ-DS

26. 11. (sobota) športová hala 16:00

ZUMBA maratón

Pozvaní sú všetci zumbáci od 7 rokov. Vstupné: 2 €
(v cene je tombola a pitný režim). Deti do 12 rokov - zdarma. 

Sponzorom je Alianz - Slovenská poisťovňa, pobočka N. Dubnica
Organizuje: Centrum voľného času, ZŠ Janka Kráľa

3. 12. (sobota) KD Kolačín, 19:00

Niet sa čoho báť

Predvianočný rockový koncert novodubnickej skupiny Noozzle 
(bandzone.cz/noozzle). 

3. 12. (sobota) športová hala 8:30 - 17:30

Medzinárodný mikulášsky futbalový turnaj
starších prípraviek

Organizuje: MFK Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica

4. 12. (nedeľa) 

Kde sa skrýva Mikuláš

turistická vychádzka pre rodičov s deťmi
Organizuje: KST Kolačín

5. 12. (pondelok) kino Panorex 16:30 - 18:00
 

Divadelné mikulášske prekvapenie

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

11. 12. (nedeľa) kino Panorex 15:00

Vianočný koncert ZUŠ Nová Dubnica 

Organizuje: ZUŠ Nová Dubnica

18. 12. (nedeľa) kino Panorex 16:00

Vianočný koncert Dychového orchestra
a mažoretiek mesta

Organizuje: dychový orchester a mažoretky, Mesto Nová Dubnica

19. - 24.12. (pondelok - sobota) Mierové námestie 15:00 - 18:00

Živý Betlehem na Mierovom námestí

Betlehemská maštaľka so živými ovečkami, vianočným
stromčekom a tým pravým čarom blížiacich sa sviatkov. 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

19. 12. (pondelok) Mierové námestie od 12:00

Predvianočné trhy 

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru 
Vianoc. Rozžiarené námestie so stromčekom, živý Betlehem, 

originálne výrobky remeselníkov a žiakov našich škôl,
občerstvenie  na zahriatie. 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

20. 12. (utorok) kino Panorex 19:00

Cestou necestou - One Man Show Miroslava Donutila

Vstupenky v cene 12 eur v predaji od 1. decembra. 
Predpredaj a organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

24. 12. (sobota) Mierové námestie 13:00 - 15:00

Vianočná kapustnica 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch
a na www.novadubnica.eu.

Pozvánky na ďalšie vianočné/novoročné podujatia v decembro-
vom vydaní Novodubnických zvestí. Vychádza už 13. decembra.



Jazdil napriek zákazu    
Dopravní policajti z Trenčína vzniesli 18. 
októbra obvinenie pre prečin marenia výko-
nu úradného rozhodnutia voči 38-ročnému  
mužovi z Dubnice nad Váhom. Obvinený 
muž 5. septembra  jazdil na aute zn. Audi po 
Novej Dubnici, kde ho kontrolovala doprav-
ná hliadka z Trenčína. Zistila, že má pritom 
uložený zákaz viesť motorové vozidlá po 
dobu 32 mesiacov. Obvinenému hrozí trest 
odňatia slobody až na dva roky.

mjr. Mgr. Pavol Kudlička - hovorca
Krajského riaditeľstva PZ Trenčín

Popálili sa na spaľovaní odpadu
V jesenných mesiacoch zrejme viacerých 
láka tzv. upratovanie spaľovaním. Podobne 
sa rozhodli dvaja pracovníci fi rmy, ktorá sídli 
v Kolačíne. 3. októbra upratali priestory vý-
robnej haly a nepotrebný a obalový materiál 
podpálili. Pracovníci J. J. a F. H. zo Slopnej 
ale zadymili celú časť okolo STK, takže ne-
unikli pozornosti mestskej polície a tiež blo-
kovej pokute. Zbavovanie sa odpadu jeho 
spaľovaním totiž v našom meste zakazuje 
VZN. 

Bez ostychu rovno na námestí...
Krásy babieho leta prišli vychutnávať miest-
ni bezdomovci 17. októbra na nové lavičky 
na Mierovom námestí. Keď na jedného z 
nich prišlo „volanie prírody“, pravdepodob-
ne opojený krásou jesene nechcel túto sce-
nériu opustiť a rozhodol sa vykonať potrebu 
do priľahlých kríkov. Konanie P. H. neuniklo 
pozornosti policajta, ktorý sledoval skupin-
ku bezdomovcov za pomoci kamerového 
systému. Hliadka ju z námestia vykázala a 
použitie zelene na toaletný účel odmenila 
pokutou za znečistenie verejného priestran-
stva. 

Ďalší bezdomovec dotoval mesto
Prístup obyvateľov do vchodu v Komen-
ského sadoch č. 55 zahatal 19. októbra v 
nočných hodinách bezvládny bezdomovec. 
Obyvatelia „šťastného“ vchodu č. 13 ho na-

hlásili na bezplatnú linku mestskej polície. 
Hliadka zistila, že ide o bezdomovca P. Š, 
ktorý v priebehu dňa svoje sociálne dávky 
systematicky investoval do alkoholu. Ten 
mu znemožnil už aj tak dosť obmedzenú 
funkčnosť jeho dolných končatín, a  preto
sa rozhodol prespať na mieste, kde ho nohy 
zradili. Zaplatením blokovej pokuty za bu-
denie verejného pohoršenia však prišiel o 
zvyšok svojich sociálnych dávok. 

Nedokázal to ustáť na nohách,
sadal na bicykel
Osobné a rodinné problémy sa rozhodol A. 
M. riešiť konzumáciou väčšieho množstva 
alkoholu v pondelok 17. októbra. Keď si 
uvedomil, že už nemá za čo zakúpiť ďalší 
alkohol, rozhodol sa ísť domov. Už v tom ča-
se však svoju mieru výrazne presiahol, 
pretože pri prechádzaní cez Ulicu SNP nie-
koľkokrát spadol, čím ohrozoval cestnú pre-
mávku. Čerstvé sily chcel načerpať zo stĺpa 
na námestí, o ktorý sa oprel a plánoval zvy-
šok cesty domov na bicykli. V tom mu už za-
bránila privolaná hliadka, ktorá ho previez-
la na adresu trvalého pobytu, kde si svoje 
„potešenie“ prevzala manželka. Na druhý 
deň musel A. M. okrem „opice“ pretrpieť aj 
blokovú pokutu za budenie verejného po-
horšenia. 

Priveľa zatúlaných psov
Len počas mesiaca október odchytila polí-
cia šesť túlavých psov. Ani jeden z nich ne-
mal evidenčnú známku. Dvoch majiteľov sa 
podarilo vypátrať a tí za výlet svojich štvor-
nohých miláčikov zaplatili blokové pokuty. 
Zvyšné štyri psy sme za poplatok umiestnili 
do útulku. Mestská polícia žiada majiteľov 
psov, aby sa riadili Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Nová Dubnica číslo 
15/2008, kde sú presne určené práva a po-
vinnosti majiteľov psov. Dodržiavaním tohto 
VZN predídeme mnohým problémom, ktoré 
môžu spôsobiť psy bez dozoru.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Ladislav Špaček:
Nová veľká kniha etikety
Chcete vedieť ako sa správať pri rôznych spolo-
čenských udalostiach? Práve pre vás je určená 
kniha, ktorá poskytuje praktické návody, ako sa 
správať v spoločnosti, na ulici aj doma. Dozviete 
sa ako stolovať, obliekať sa, ako rokovať s part-
nermi. Je pomôckou pre školy, úrady i fi rmy.

Kresley Cole:
Láska a lož
Historická romanca zavŕši príbeh o troch bratoch, 
drsných škótskych horaloch, ktorých osudy po-
značila dávna veštba.

Juraj Červenák:
Vojna s besmi
Po románovej trilógii Černokňažník sa hrdina Ro-
gan vracia v zbierke poviedok. Opäť ožíva svet 
staroslovanských mýtov, v ktorých starí bohovia a 
ich nepriatelia sú stále mocní.

Jerrery  Deaver:
Hrana
Policajný detektív sa stane terčom nájomného 
vraha. Úlohou chrániť jeho rodinu poveria agenta, 
ktorý dobre vie aký nebezpečný je páchateľ -  pred 
niekoľkými rokmi zabil i jemu blízkeho človeka. 
Začína zápas na život a na smrť.

Javier Moro:
Červené sárí
Príbeh Európanky, ktorá sa zamilovala a odchá-
dza za svojou láskou do Indie. Ocitla sa v jednej
z najvplyvnejších rodín v krajine, kde sa hovorí 
osemsto rôznymi jazykmi, uctieva sa veľa božstiev. 
Sonia si obľúbila novú vlasť, súcitila s množstvom 
chudobných a v ich očiach sa stala bohyňou.

Ken Follett:
Na veky vekov
Autor známych trilerov zo súčasnosti, sa rozhodol 
napísať historický román odohrávajúci sa počas 
storočnej vojny v stredovekom Anglicku. Napína-
vý dej príbehu čitateľa od začiatku strhne.
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Kontaktná osoba: Bohumil Kaňovský
        predseda
Adresa ŠK:          J. Kráľa 363/13-21,
                             018 51 Nová Dubnica
Dátum vzniku:    2. 9. 1994
Členská základňa: 74 členov

Účasť v súťažiach:
„A“ družstvo ŠK Victory Stars Nová 

Dubnica - účastník najvyššej fl orbalovej súťaže na Slovensku 
- Florbalová extraliga
 Juniori - účastník Majstrovstiev Slovenska vo fl orbale
 Dorast - účastník Majstrovstiev Slovenska vo fl orbale

Dosiahnuté úspechy: 
Hokejbal: Víťazstvo na Lužiny cup Praha v roku 1998
   Víťazstvo na turnaji o pohár SNP v Martine v roku 1998
   3.miesto na Primátor cup v Martine v roku 1999
   2.miesto na Primátor cup v Martine roku 2000
   3 x víťaz základnej časti Slovenskej hokejbalovej ex-
   traligy
Florbal: 
 - Víťazstvo na medzinárodnom fl orbalovom turnaji Hluku
  (ČR) 2007, ako prvé Slovenské fl orbalové družstvo v Čes-
  kej republike.
 - Víťazstvo na medzinárodnom fl orbalovom turnaji v To-
  poľčanoch (SR) 2009, Topoľčany fl orbal Cup.
 - 3.miesto juniorov v juniorskej fl orbalovej lige (Trenčín)
  2010
 - 2.miesto juniorov na Majstrovstvách Slovenska (Trenčín)
  2011
 - 2.miesto na Slovenskom pohári (Topoľčany) 2011
Úspechy jednotlivcov:
 - Bohumil Kaňovský ml. reprezentoval Slovensko v seni-
  orskej reprezentácii na ME v Moste (ČR) v roku 2000
  (vicemajster Európy). 

 - Bohumil Kaňovský ml. a Juraj Lamačka reprezentovali
  Slovensko v seniorskej reprezentácii na Majstrovstvách
  sveta v Toronte (Kanada) v roku 2001 (3.miesto).
 - Bohumil Kaňovský ml. v roku 1996 a 1997 najlepší útoč-
  ník na turnaji SNP v Martine, v roku 1999 najlepší hráč
  na turnaji Primátor cup v Martine, v sezóne 1999/2000
  najlepší útočník, najlepší hráč, najlepší strelec a najpro-
  duktívnejší hráč v Slovenskej hokejbalovej extralige, v se-
  zóne 2000/2001 najlepší útočník Slovenskej hokejbalo-
  vej extraligy.
 - Bohumil Kaňovský ml. sa zúčastnil aj na Majstrovstvách
  sveta vo fl orbale v Madride (Španielsko) v roku 2004.
 - Bohumil Kaňovský ml. vo fl orbalovej extralige v rokoch
  2006 a 2007 najlepší strelec a najproduktívnejší hráč.
 - Roman Cíbik najlepší hráč Slovenského pohára 2011 v
  Topoľčanoch.
 - Michal Tomáš najlepší brankár vo výbere All Stars, Slo-
  venský pohár 2011 v Topoľčanoch.
 V súčasnosti sa o činnosť klubu stará hlavne Bohumil Kaňov-
ský ml., ktorý sa tiež vo veľkej miere pričinil o najväčšie úspechy 
klubu. V klubovej činnosti ho podporuje Ing. Dušan Sokolík ako 
hlavný tréner a Ing. Ladislav Pšenák ako pokladník klubu. Poďa-
kovanie za činnosť v klube patrí aj Ing. Petrovi Bučekovi a Ing. 
Daliborovi Beňovi. Klub v súčasnej dobe pracuje s juniorským a 
dorasteneckým družstvom. V priebehu roku 2012 máme v pláne 
založiť ďalšie kategórie, a to starších a mladších žiakov.
 Financovanie ŠK Victory Stars Nová Dubnica je zabezpe-
čované z vlastných zdrojov - členských príspevkov, sponzorov 
Nadácie SLSP, spoločnosti SOKOS, Florbal4U a Salming. Dôle-
žitou súčasťou fi nancovania ŠK je aj spolupráca s mestom Nová 
Dubnica vďaka dotáciám z rozpočtu mesta, za čo sa chceme aj 
touto cestou mestu Nová Dubnica poďakovať. 
 Vyzývame ďalších záujemcov o tento šport, ktorí majú chuť 
pôsobiť, alebo hrávať v našom klube, informujte sa na klubovom 
e-maili victorystars@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0902 
957 900. Tešíme sa na vás! 

Š K  V I C T O R Y S  T A R S  N O V Á  D U B N I C A
F  L  O  R  B  A  L  O  V  Ý   A   H  O  K  E  J  B  A  L  O  V  Ý    Š  P  O  R  T  O  V  Ý   K  L  U  B

Mladší by sa mohli do toho viac oprieť
 V tomto ročníku sa do súťaže III. ligy sever prihlásili štyri nové 
mužstvá mladších žiakov, čo rozšírilo a skvalitnilo súťaž. Na začiat-
ku jesene malo mužstvo rozdielne výkony v hre z dôvodu neúčasti 
kľúčových hráčov pre ich zdravotné problémy a z dôvodu slabej 
účasti na tréningoch. Postupne sa situácia zlepšovala a posledný-
mi štyrmi kolami sme dokázali potvrdiť umiestnenie na 4. priečke. 

Na 37 strelených gólov sme sa veľmi nadreli a budeme to chcieť v 
zimnej príprave zlepšiť. Na strelených góloch sa podieľali: Čačko 

a Lisáček (7), Mikušík a Pupiš (6), Vyhlídal (5 gólov).    
tréner Róbert Körmendy

Štatistika: 8 výhier, 2 remízy, 3 prehry, 4. miesto III. ligy sever 
Hráči: Mikušík, Okrucký, Nevaril, Prekop, Lasch, Šeliga, Vaský, 
Husár, Pupiš, Galovič, Čačko, Siekel, Puček, Zigo, Rác, Vyhlídal, 
Beláň, Križko, Dubnička, Lisáček, Pišta, Siekel, 

sezóna 2011/2012 - MLADŠÍ ŽIACI ( III. Liga SZ )

Starší žiaci sú veľkým prísľubom
 Počas celej jesennej časti sme sa snažili hrať technický, kom-
binačný futbal, čo sa nám aj v drvivej väčšine darilo. Výnimkou bol 
zápas v Novom Meste nad Váhom, kde sme si za 70 minút nevy-
pracovali takmer žiadnu gólovú príležitosť a jediný krát v jesennej 
časti sme neskórovali. V ostatných zápasoch moji zverenci vždy 
prevyšovali svojho súpera po technickej stránke a len vinou taktic-
kých individuálnych chýb sme nedokázali dotiahnuť všetky zápasy 
do víťazného konca. Napriek tomu hodnotím sledované obdobie 
pozitívne. U niektorých hráčov sú vidno veľké rezervy a ich talent 
sa ešte naplno nestihol prejaviť. Našim hlavným cieľom je však 
výchova talentov a ich postupné zabudovanie do vyšších ročníkov 
a nie orientácia na výsledky v majstrovských zápasoch. Najväčšou 
individualitou bol Simon Tomáš, ktorý strelil polovicu z celkového 
počtu našich gólov. Určite patrí k najlepším útočníkom súťaže. V 
obranných radách bol veľkou oporou talent Martin Jánošík. Z mlad-
ších hráčov musím spomenúť Dominika Demuru, ktorý v bránke 
podával stabilne výborné výkony a krajného obrancu Milana Pištu, 
ktorý výborne zapadol do koncepcie mužstva.

tréner Peter Ďuriš
Štatistika: 10 výhier, 3 prehry, 3. miesto III. ligy sever
Hráči: Demura, Pišta, Jánošík, Papranec, Katerinčin, Pavliš, Voj-
vodík, Tadlánek, Šobáň, Vlasák, Rozsahegyi, Cisár, Tomáš, Gago, 
Makovec

Mužstvo dorastencov stále lepším kolektívom
 Napriek úzkemu kádru (14-15 hráčov) nás chlapci svojim prí-

stupom k zápasom a tréningom milo prekvapili. Najmä na zápa-
soch vonku sa odzrkadlil veľký pokrok vo fyzickej a technickej pri-
pravenosti hráčov. Veľké medzery však vidím v taktickej vyspelosti 
mužstva a v premieňaní šancí, ktorých sme si vytvorili v každom 
zápase naozaj dostatok. Myslím, že mužstvo má dostatočný poten-
ciál na to, aby si aj naďalej udržalo výkonnostné aj tabuľkové tem-
po. Dobre sa podarilo zabudovať všetkých nováčikov zo starších 
žiakov a tým posilniť káder dorastu. Noví tréneri ukázali mužstvu 
silu kolektívnej hry, čo strhlo aj slabších jedincov k lepšej účasti na 
tréningoch. Najlepší strelci Körmendy (8), E.Brix (7), M.Rekem (5 
gólov). 

tréneri Michal Kijačík, Jaroslav Galko 

Štatistika: 8 výhier, 2 remízy, 3 prehry, 2. miesto IV. ligy severo-
západ
Hráči: Rekem L., Číhal, Rekem M., Ježík, Floriš, Kollman, Jarník, 
Kubo, Dorica, Kormendy, Czaník, Prekop, Kuchárik, Karvaš, Mišo

Hru mužov treba viac okoreniť
Po letnej príprave sme stavili na systém kombinačnej hry s dôra-
zom na ofenzívu, celú jeseň nám to ale naopak škrípalo v defenzí

ve, o čom svedčí aj počet inkasovaných gólov a problémy boli aj v 
zakončovaní šancí. Tých sme si vypracovali dosť, ale chýbal pokoj 
a rozvaha útočníkov pri ich realizácii. Máme čo v zimnej príprave 
zdokonaľovať, aby mala pekná kombinačná hra aj správne futbalo-
vá korenie, teda góly. Mrzí nás až šesť remíz, najmä doma s Parti-
zánskym, Hornými Obdokovcami a s Dolnými Vestenicami, ktorí sú 
naši susedia v tabuľke a stratou našich bodov sme im to umožnili. 
V jarnej časti nás čaká neľahká úloha uhrať stratené body späť a 
udržať minimálne piatu priečku. Najlepší strelci: Vasko (8), 
Ranusa (7 gólov).        

tréner Ivan Basila

Štatistika: 5 výhier, 6 remíz, 4 prehry, 5. miesto v IV. lige severo-
západ 
Hráči: Burdej, Brix, Štiffel, Ďatko, Tvrdý, Prekop, Ježík Jakub, Ko-
siba, Švikruha, Vaško, Závodný, Ranuša, Ďuriš, Bortel, Dado, Ba-
sila, Kolárik, Matejovič, Urminský 

PO JESENI NA POPREDNÝCH MIESTACH TABULIEK
VYHODNOTENIE VÝKONNOSTI MFK OČAMI TRÉNEROV


