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Nepredajné

Primátor
ženám

Primátor mesta Marián
Chovanec pozýva všetky
ženy v utorok 10. marca
od 16.00 h do Mestského
kultúrneho
strediska
na spoločné stretnutie
k Medzinárodnému dňu
žien. Kytica piesní v podaní
Roba Kazíka poteší každú
z vás...

Sviatok žien oslávený krásou poézie

Slávnosť poézie Vansovej Lomnička v mestskej knižnici otvorila Božena Darmová (na foto uprostred), dlhoročná predsedníčka
mestskej a okresnej organizácie ÚŽS v Bánovciach nad Bebravou
Foto: A.Borszéková
Únia žien Slovenska v okrese a meste Bánovce nad Bebravou je už štyridsaťosem rokov gestorom miestneho
festivalu umeleckého prednesu poézie Vansovej Lomnička. V utorok 3. marca sa spoločenská miestnosť Mestskej
knižnice Ľ. Štúra zaplnila do posledného miesta najmä ženami stredného veku, ktoré toto stretnutie s poéziou považujú
za osobitý kultúrny zážitok a zároveň aj oslavu Medzinárodného dňa žien. Pozvanie na umelecké soirée prijal aj primátor
Marián Chovanec, poslankyňa TSK a MsZ Rudolfa Novotná, predsedníčka kultúrnej komisie MsZ a poslankyňa MsZ Naďa
Ondrejková a ďalší hostia.
Sviatočné stretnutie s poéziou v mestskej knižnici otvorila staroslovenská pieseň
v podaní malého zboru členiek ÚŽS a referát
Boženy Darmovej o živote a diele Ľudovíta
Štúra. Nielen preto, že bánovská knižnica
nesie meno tohto velikána slovenských
dejín, ale najmä preto, že ministerstvo
kultúry vyhlásilo rok 2015 za rok Ľudovíta

Štúra. Z jeho rodiska prišla ako prvá
zarecitovať Elena Beštová, predsedníčka
ÚŽS v Uhrovci. Život a celoživotnú snahu
spisovateľky Terézie Vansovej (1857 – 1942)
o emancipáciu a vzdelávanie žien priblížila
Oľga Janechová, predsedníčka ÚŽS v Horných Ozorovciach.

(Dokončenie na 4. strane)

Celý svet miluje
a vzýva ženu.
Lež básnik
nadovšetko.


Ján Smrek (1934)

interview
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Rozhovor na tento týždeň
Ostatné februárové rokovanie MsZ pri schvaľovaní dodatku k VZN o odmeňovaní primátora a
poslancov vyplavilo na povrch aj bližšie skutočnosti ohľadom „voľby“ zástupcu primátora. Treba zdôrazniť, že svojho zástupcu si volí primátor sám, je to v jeho plnej kompetencii a nepotrebuje k tomu súhlas
poslancov MsZ. Jedinou podmienkou je, aby to bol človek, ktorý dostal od občanov mandát vykonávať
funkciu poslanca. Primátor Marián Chovanec od samého začiatku neskrýval ochotu spolupracovať so
stranou SMER-Sd, ktorá má v mestskom parlamente až 13 poslancov z devätnástich. aj čo sa týka postu
zástupcu. Primátor, ako to povedal aj na rokovaní MsZ, sa s prvotným návrhom, aby funkciu zástupcu
opäť vykonávala Mária Hajšová, nestotožnil. uvedenú pozíciu však ponúkol dvom navrhnutým poslancom
za stranu SMER-Sd. Obaja ponuky odmietli. Prvý kandidát dušan Jankovič nechcel meniť zamestnanie v štátnej správe
a druhý kandidát Richard Makýš mal na odmietnutie - ako sám povedal - osobné dôvody. Nakoľko zákonný termín
pre vymenovanie zástupcu tlačil, primátor sa rozhodol v poslednej chvíli osloviť služobne najstaršieho poslanca Petra
Bulíka, ktorý je, zdá sa, rešpektovaný v oboch poslaneckých kluboch. Rozhovor so „štvrtinovým“ zástupcom primátora
a dlhoročným poslancom MsZ a TSK prináša jeho pohľad na problémy samosprávy. a nielen to.
Aká bola vaša prvá reakcia
na ponuku primátora? Boli ste
v poradí až štvrtým kandidátom?
S pánom primátorom máme
dlhodobo korektné vzťahy, diskutujeme
otvorene o rôznych problémoch života
mesta. Informoval ma aj o svojich
úvahách s nomináciami na post svojho
zástupcu. Pozíciu ponúkol poslancom,
ktorých mená ste uviedli v perexe
článku. Keď odmietli, ponúkol tento post
mne. Hneď na začiatku sme sa však
dohodli, že pokiaľ nebude vyriešená
otázka spájania sa dvoch stredných
odborných škôl v našom meste, budem
jeho zástupcom na čiastočný úväzok.
Poslanci na rokovaní MsZ poukazovali na to, že štvrtinový úväzok
na dve hodiny denne je pre funkciu
zástupcu primátora málo. Vysvetlite
našim čitateľom svoje rozhodnutie
vykonávať funkciu zástupcu primátora
len popri zamestnaní...
Sú obce, v ktorých sú aj samotní
starostovia na čiastočný úväzok, sú
mestá, v ktorých je zástupca primátora
na čiastočný úväzok. V neďalekom
Partizánskom má primátor Jozef Božik
už druhé volebné obdobie svojho
zástupcu len na čiastočný úväzok. Jeho
zástupcom je tiež riaditeľ strednej školy.
Treba však uviesť na pravú mieru aj skutočnosť, že štvrtinový úväzok zástupcu
primátora majú byť iba „dve hodiny
denne.“ Tie dve hodiny sú iba matematickým prepočtom štvrtinového pracovného času. V skutočnosti trávim na MsÚ
podstatne viac času, bývam tam denne
do podvečerných hodín. Určite pribudnú
víkendy, najmä v letnom období, kedy
býva na území mesta množstvo podujatí.
Časť agendy, ktorú mi primátor zveril, je
možné robiť tiež počas víkendov, najmä
jej administratívnu zložku. V minulosti
som rovnako popri zamestnaní pôsobil
vo futbalovom klube Spartak Bánovce
nad Bebravou. Tam som bol štatutárom
klubu, veľká väčšina vecí bola priamo na
mojich pleciach, tiež som tam bol každý
deň a cez víkendy, stíhal som. Na MsÚ
pracuje aparát skúsených a kvalifiko-

„Navrhli sme
odhodiť
stranícke tričká,
sedieť spolu
ako jeden klub“
vaných ľudí, ktorí priebežne potrebné
záležitosti riešia. Nestojí „všetko“ na
zástupcovi primátora. Na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva som povedal,
že ak sa veci okolo spojenia stredných
odborných škôl vyriešia, rozhodnutie
by malo byť prijaté ešte do konca tohto
školského roka, a ak primátor uzná za
potrebné, aby som s ním v tíme pracoval
na plný úväzok, môže to byť tak.
Mnohí poslanci aj na stránkach
našich novín prezentovali vôľu
neprihliadať na stranícke záujmy, ale
na prospech mesta a občanov. Myslíte
si, že sa to dá, keď v parlamente máme
13 poslancov za jednu stranu a všetky
rozhodnutia sú teda závislé od ich vôle ?
Rozhodnutia často závisia od vôle
poslancov, to je pravda. Pravda je však
aj to, že veľký počet poslancov zvolených za jednu stranu je výsledkom vôle
občanov vyjadrenej vo voľbách. Osobne
poznám prakticky všetkých poslancov
SMER-SD viac rokov. S mnohými sme
už pred rokmi spolupracovali na rôznych
úrovniach a v rôznych oblastiach, a to
ešte skôr, než vstúpili do komunálnej
politiky. Boli to normálni slušní ľudia,
väčšinou aj takí zostali. Niekedy však
zafunguje náš najobľúbenejší slovenský
šport (popri futbale a politike), a to
hádanie sa o to, kto má pravdu. Po
„vyhádaní sa“ však spravidla býva
prijaté viac-menej správne rozhodnutie.
Z našej strany, menšieho poslaneckého
klubu, sme už viackrát navrhli poslaneckému klubu SMER-SD spoluprácu,

navrhli sme odhodiť stranícke tričká,
sedieť spolu ako jeden klub pri prerokúvaní materiálov, ktoré idú do zastupiteľstva, navzájom sa počúvať a vyberať
rozumné rozhodnutia, ktoré vzídu z podrobnej a vyargumentovanej diskusie. My
sme na korektnú spoluprácu pripravení,
z nášho klubu nik nekričí a neosopuje
sa na kolegov poslancov, či primátora,
neskáče im do reči, argumentujeme
pokojne a vecne. Sme na spoluprácu
pripravení a čakáme na odozvu z druhej
strany.
O čo sa vy osobne budete chcieť
najviac ako zástupca primátora
usilovať, aj keď zatiaľ len dve hodiny
denne...? V čom vidíte najväčšie problémy v samospráve?
Tie „dve hodiny denne“ sú naozaj
zavádzajúcim pojmom a nezodpovedajú
skutočnosti. Vysvetlil som to vyššie...
Najväčší problém v samospráve je
všade rovnaký – nedostatok finančných
zdrojov. Toho, čo by bolo v meste treba
urobiť, je nesmierne veľa, vieme to
všetci, ktorí tu žijeme: opraviť chodníky,
cesty, revitalizovať mestský park,
zapracovať vodné toky na území mesta
do architektúry mesta – urobiť na ich
brehoch napríklad lavičky, osvetlenie,
prechádzkové, či bežecké dráhy, dráhy
pre korčuliarov, bicyklistov, lepšie využiť
pre mestskú pokladňu termálnu vodu,
samozrejme parkoviská pre automobily,
dva-tri kruhové objazdy, určite by sa
minuli aj nové byty, seniori si zaslúžia
dôstojný klub dôchodcov, vhodnejšie
priestory pre mestskú knižnicu...atď...
atď... Každý, kto chodí do zahraničia,
vidí, ako môžu moderné mestá vyzerať
a fungovať. Všetky uvedené veci sú
riešiteľné, len na ne treba peniaze.
V ich nedostatku vidím najväčší problém
samospráv. Ľudia v mestách a obciach
dobre vedia, kde ich tlačí päta i ako
jej uľaviť, len niet za čo. A usilovať sa
budem vykonávať si svoje povinnosti,
ktoré mi primátor zveril, čo najlepšie.
A ubezpečujem všetkých, že určite viac
ako dve hodiny denne...
Alena Borszéková

spravodajstvo, oznamy
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MESTO bánovcE
nad
bebravou, Námestie Ľ. Štúra 1/1,
957 01 Bánovce nad Bebravou, zastúpené primátorom mesta Mariánom Chovancom, IČO: 00 310 182 zverejňuje
Z Á M E R Y
 Zámena nehnuteľností z dôvodu
hodného osobitného zreteľa medzi
Mestom Bánovce nad Bebravou na
strane jednej a Jurajom Krejčim, rod.
Krejči, na strane druhej.
 Ponuka na nájom nebytových
priestorov - výberové konanie v stavbe Domu služieb v Bánovciach
nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra č. 6,
postavenej na C-KN parc.č. 7/1, k.ú.
Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve
mesta v celosti. Ide o nebytový priestor
nachádzajúci sa na 1.nadzemnom
podlaží o celkovej výmere priestoru
32,5 m2.
 Ponuka na nájom nebytových
priestorov - výberové konanie – v časti
prevádzkovej stavby (býv. Agora), Ulica
Novomeského 1742/20, postavenej
na parc. č. 910, k. ú. Bánovce nad
Bebravou, vo vlastníctve mesta.
 Obchodná verejná súťaž – hotel na nájom a nevyhnutnú opravu spolu
678,4 m2 nebytových priestorov časti
budovy s. č. 1488, postavenej na parc.
č. 3112, zapísanej na LV č. 1301 pre
k. ú. Bánovce nad Bebravou v celosti,
ako budova pre šport a rekreačné účely,
nachádzajúcej sa na Bernolákovej
ulici v Bánovciach nad Bebravou, a to
konkrétne na časť budovy pôvodne
účelovo využívanú ako hotel nižšieho
štandardu.
Bližšie informácie získate na
stránke mesta www.banovce.sk

INZERCIA
 Spoločnosť RAK s.r.o. Bánovce
nad Bebravou, významný slovenský
výrobca detskej obuvi, príjme šičky
na šitie obuvníckych zvrškov. Prax
alebo kvalifikácia v obore vítaná, u
šičiek z iného oboru možnosť zaučenia.
Ponúkame: dlhodobé zamestnanie v
stabilizovanej spoločnosti, príplatky
ku mzde a mimoriadne odmeny,
možnosť stravovania, prácu v dobrom
kolektíve a pracovnom prostredí. Tel.:
0905726244, 0905331930, e-mail:
rak@rak-obuv.sk. Adresa: RAK spol.
s r.o., Ulica kpt. Jaroša 24 (vchod z
ul. Inovecká), 957 01 Bánovce nad
Bebravou
 RGT EXPRESS s.r.o. dopravná
firma hľadá vodiča dodávky (skup. B),
ktorý má záujem o prácu a jazdil po
EÚ. Práca na živnosť. Tel. 0948 924
202.
 Dopravná spoločnosť prijme do
pracovného pomeru mechanika s vod.
preukazom sk. „C“. Tel. 0905 606 959.
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Stratégia rozvoja je otvorený dokument
Vedenie mesta sa na prahu nového volebného obdobia rozhodlo určiť
si na nasledujúce štyri roky stratégiu rozvoja. Už na prvých rokovaniach
mestskej rady dostávali priority mesta do roku 2018 jasnejšie kontúry. Ako
zdôraznil primátor mesta Marián Chovanec, po projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré MsZ schválilo koncom februára, prioritou mesta číslo
jedna je rekonštrukcia chodníkov a mestských komunikácií. Ďalšie priority
vedenie mesta určilo na základe rokovaní MsR, volebného programu primátora
a poslancov. V prvom rade sú to projekty na rekonštrukciu školských zariadení,
na ktoré môže mesto získať dotácie z rôznych eurofondov, resp. ministerstva
školstva. Ostatné projekty, napríklad mestský park či cyklotrasy, majú šancu
uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje aj z rôznych grantov nadácií. Na druhej
strane, napríklad oprava chodníkov sa môže financovať len z ušetrených
peňazí v mestskom rozpočte a to len postupne. Na opravy chodníkov jednoducho Európska únia peniaze neposkytuje. „Dokument Priority mesta do roku
2018, ktorý dostali poslanci na pripomienkovanie na poslednom februárovom
zasadaní, je otvorený dokument a môže sa kedykoľvek doplňovať a meniť.
Poradie priorít v dokumente nie je dôležité, nakoľko všetko sa bude odvíjať
z možností, ktoré ponúknu výzvy, ktoré dôsledne sledujeme a na ktoré chceme
ihneď reagovať podávaním žiadostí o získavanie nenávratných prostriedkov,“
hovorí primátor Marián Chovanec.

Priority mesta Bánovce nad Bebravou do roku 2018:
 Mestské centrum sociálnych služieb - rekonštrukcia bývalej budovy základnej školy v prospech absentujúcich
pobytových celoročných sociálnych služieb. Vytvorenie nových priestorových
a materiálnych podmienok pre výkon
sociálnych služieb v meste a pre okolie
(odhadované náklady 2 900 000 eur).
 Denné centrum Farská - rekonštrukcia a rozšírenie existujúceho multifunkčného objektu Klubu dôchodcov.
Zlepšenie a vytvorenie nových priestorových a materiálnych podmienok pre
ambulantné a terénne sociálne služby
(315 000 eur).
 Modernizácia a rekonštrukcia
materských škôl - zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy materskej
škôlky. Modernizácia a obstaranie
materiálno-technického vybavenia MŠ.
- MŠ Radlinského (304 263 eur).
- MŠ 9. mája (212 360 eur).
- MŠ Hollého (296 254 eur).
- MŠ J.C.Hronského (263 610 eur).
- MŠ Komenského (300 686 eur)
- MŠ 5. apríla + rozšírenie kapacít
MŠ (225 013 eur).
 Vybudovanie jazykovej učebne v
ZŠ Gorazdova - obstaranie a modernizácia jazykových učební na výučbu
slovenského jazyka a cudzích jazykov
(12 000 eur).
 Obstaranie a modernizácia
prírodovedných a technických učební
v ZŠ - stavebno-technické úpravy a
obstaranie vybavenia pre modernizáciu
prírodovedných a technických učební
základnej školy
- ZŠ Partizánska (24 000 eur).
- ZŠ Komenského (24 000 eur).
- ZŠ Školská (24 000 eur).

 Zvýšenie energetickej efektívnosti
budovy na bývanie - zateplenie a
výmena okien nájomných bytov pre
seniorov Ulica 5. apríla 190 (232 306
eur).
 Revitalizácia mestského parku
- revitalizácia zanedbanej pešej
infraštruktúry a vytváranie kompaktnej
mestskej štruktúry s prvkami verejnej
zelene. Vybudovanie detských ihrísk,
revitalizácie zelene, rekonštrukcia kultúrneho altánku, sociálnych zariadení,
vybudovanie náučného chodníka.
Výmera asi 24 030 m2 (350 000 eur).
 Regenerácia sídliska Dubnička
- revitalizácia najväčšieho sídliska v
meste - úprava a výsadba novej zelene,
úprava chodníkov, vybudovanie športovísk a dopravného ihriska (348 700
eur).
 Integrovaná dopravná infraštruktúra mesta Bánovce nad Bebravou
- budovanie mestských cyklotrás spájajúcich centrum mesta s prímestskými
časťami nadväzujúc na rekonštrukcie
autobusových zastávok (1 200 000 eur).

Stanovenie priorít mesta na tri roky dopredu je vhodnou témou aj na
verejnú diskusiu samotných občanov. Veríme, že k rozvoju mesta neostanú
ľahostajní a k prioritám mesta zaujmú svoj postoj. Napríklad aj názorom
v našich novinách...
Alena Borszéková, šéfredaktorka

spoločnosť
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Únia žien oslávila sviatok poéziou

(Pokračovanie z 1. strany)
Terézia Vansová bola predstaviteľkou prvej generácie realizmu na Slovensku,
zakladateľkou ženského časopisu Dennica, funkcionárkou Živeny, podporovateľkou ochotníckeho divadla a etnografkou. Po referáte priestor opäť
dostali recitátorky Blažena Masaryková a Eva Vicelová, ktoré budú v blízkych
dňoch reprezentovať náš okres na krajskom kole Vansovej Lomničky.
Rok 2015 je významným aj pre samotnú organizáciu Úniu žien Slovenska, ktorej predchodkyňami boli Živena a Slovenský zväz žien. Oslavuje
70. výročie svojho založenia a toľko rokov sa aktivizujú aj ženy v Bánovciach.
Božena Darmová je predsedníčkou organizácie od roku 1997 a pod jej „režisérskou taktovkou“ sa rozbehlo veľa aktivít. Najmä v oblasti sociálnej práce,
pomoci osamelým seniorom alebo sirotám. Spomeňme ešte Deň detí, kedy
navštevujú a obdarúvajú malých pacientov v nemocnici, či rôzne zbierky
a benefičné koncerty, alebo výstavy ručných prác žien s výtvarnými dielami
miestnych umelcov. Pani Darmová potvrdila, že aj v Bánovciach pripravujú
na jeseň oslavy 70. výročia založenia organizácie, ale už teraz, pred pár
dňami si z Trenčína priniesla zo snemu Únie žien Slovenska k tomuto výročiu
ďakovný list z ústredia. V rámci Trenčianskeho kraja toto ocenenie získali
iba dve ženy...
Najaktívnejšie organizácie ÚŽS v rámci okresu Bánovce nad Bebravou
pôsobia v Uhrovci, Dvorci, Chudej Lehote a Malých Hostiach. Na území mesta máme dve základné organizácie – mestská má asi
70 a Horné Ozorovce 80 členiek. Je potešiteľné, ako povedala aj pani Darmová, že členská základňa rastie a pribúdajú aj mladšie
ročníky.
Text a foto: Alena Borszéková

Malomestský klub živého slova
Z iniciatívy dvoch literátov žijúcich na území nášho
mesta Petra Bulíka a Silvestra Lavríka, vznikol v uplynulých dňoch v Bánovciach nad Bebravou „Malomestský
klub živého slova.“ Náplňou klubu budú diskusné večery
s ľuďmi, ktorí majú ostatným čo povedať. Autori myšlienky
chystajú diskusie s ľuďmi z prostredia vedy, kultúry, literatúry, politiky, športu, divadla, atď., skrátka so všeobecne

známymi osobnosťami slovenského verejného života.
Jedným z prvých pozvaných hostí bude spisovateľ, vydavateľ, výrazný kritik súčasného kapitalizmu egoistických
elít Tibor Eliot Rostas. Názov klubu je myslený tak trocha
recesisticky, jemne ironizuje diskusie „námestníkov pod
platanom“ a zároveň naznačuje, že netreba všetko brať až
tak vážne...

Matičiari vstúpili do Roka Ľudovíta Štúra

S prichádzajúcou jarou sú spojené aj bilancie rôznych kultúrno-spoločenských organizácií pôsobiacich v meste,
ktorých členovia sa každoročne stretajú na výročných členských schôdzach. Inak tomu nie je ani v prípade Miestneho
odboru Matice slovenskej. Prvého marca sa jej členovia zišli v Mestskom kultúrnom stredisku, aby sa okrem oficiálnych
pracovných záležitostí oboznámili s plánmi miestneho odboru na rok 2015, aby si vypočuli diskusné príspevky zaujímavých hostí a najmä, aby sa stretli a podebatovali o aktuálnych spoločenských témach.
Spríjemnením tohto spoločného
stretnutia bol kultúrny program v réžii
folklórnej skupiny Uhrovčan, či báseň
v podaní študentky Diany Jakubíkovej
z gymnázia J. Jesenského a zaujímavý
referát o Ľ. Štúrovi pri príležitosti
výročia jeho narodenia od pedagogičky
a komunálnej političky Rudolfy Novotnej.
Medzi pozvanými hosťami boli PhDr.
Martin Fejko a RNDr. Ján Seman, obaja
z ústredia Matice slovenskej v Martine.
Súčasťou schôdze bolo aj odovzdanie
ďakovných listov za dlhoročné a aktívne
pôsobenie v organizácii Ľudovítovi
Matejovi (na foto), Oskarovi Grmanovi,
Alžbete Skublyovej a Eleonóre Jedličkovej. Špeciálne poďakovanie patrilo
pani Emílii Bruškovej, dlhoročnej členke
výboru Miestneho odboru MS. Miestny
odbor má v súčasnosti 159 členov.
Počas roka 2014 sa mu roku podarilo
získať financie pre folklórnu skupinu
Uhrovčan a pre krúžok Lienka pri MŠ

na Radlinského ulici v Bánovciach nad
Bebravou. V roku 2015 bol podaný
projekt na získanie financií na podujatie
Pocta Ľ. Štúrovi, ktoré bude Matica
organizovať v septembri v spolupráci
s mestom, MsKS, ZUŠ D. Kardoša
a Knižnicou Ľ. Štúra. V uplynulom

roku boli realizované výtvarné súťaže
v spolupráci s bánovskými školami,
boli publikované články o významných
slovenských osobnostiach v Bánovských novinách, zrealizovali sa relácie
v školských rozhlasoch, v spolupráci
s knižnicou bol vypracovaný kvíz o J.
Jesenskom, členovia pripravili turistické
výlety pre deti, výlet do Bratislavy a na
Devín, návštevu folklórnych festivalov
v Trenčianskych Tepliciach a na Myjave,
členovia sa zúčastnili Dňa zvrchovanosti
vo Veľkých Hostiach, pozreli si muzikál
Tisícročná včela v Nitre. Dôstojnou
bodkou za týmto stretnutím bola báseň
od J. Kráľa Duma bratislavská v podaní
nášho pána učiteľa a recitátora PaedDr.
Milana Ďurča. A tak, ako zdôraznil aj primátor mesta Marián Chovanec, Miestny
odbor Matice slovenskej je organizácia,
ktorá má v rámci kultúrno-spločenského
diania v meste nezastupiteľné miesto.
Zuzana Janáčová,členka výboru MO MS

spoločnosť, kultúra, školstvo...
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Marec je sviatkom knihy

Spoločenská kronika

Kolotoč podujatí k mesiacu knihy v Mestskej knižnice Ľ. Štúra v Bánovciach
and Bebravou odštartovali výstava výtvarných prác malých škôlkarov a stretnutie
s poéziou na okresnom kole Vansovej Lomničky. Okrem toho po celý mesiac
knižnica organizuje rôzne kvízy, exkurzie a besedy. Milovníkom antikvariátu ponúka
za výhodné ceny výpredaj vyradených kníh. Sviatok kníh kulminuje počas Týždňa
slovenských knižníc od 23. do 27. marca, ktorý sa v tomto roku po celom Slovensku
nesie v duchu motta: Knižnica pre všetkých. Tradičnou akciou mestskej knižnice
v tomto týždni je slávnostný zápis prvákov bánovských základných škôl za čitateľov
knižnice. A v piatok 27. marca vás knižnica pozýva na Deň otvorených dverí.
V Týždni slovenských knižníc odpúšťa knižnica aj sankčné poplatky čitateľom,
ktorí nedodržali výpožičnú dobu a nevrátili knihy napriek písomným upomienkam.
V prípade záujmu o akcie je potrebné nahlásiť účasť na podujatí na telefonický
kontakt 038/7602767 alebo e-mail: kniznicabn@centrum.sk

N a rodili s a
Viliam Čukan
Tobias Kecskés
Jakub Šagát
Andy Kuric
Tereza Sameková
Leo Lauko
Martin Tomáš

Svet farieb malého predškoláka

Opustili nás
Jozef Bežo *1925
Ing. Juraj Kellner *1952
Edita Bérešová, rod. Bezdeková *1924
Alžbeta Skublyová, rod. Neumennová *1925

Blíži sa
Deň učiteľov
I vy si svojím životom nesiete peknú
spomienku na niektorého z pedagógov
(učiteľa či učiteľku, vychovávateľa či
vychovávateľku) z bánovských škôl,
materských škôl, ZUŠ, CVČ, ktorí
vás ovplyvnili na celý život? Poznáte
pedagóga, ktorý by mal byť podľa vás
za svoju celoživotnú prácu odmenený?
Pošlite nám na ssu@banovce.sk svoju
nomináciu (meno a priezvisko, školu či
školské zariadenie, v ktorom pedagóg
pôsobil) na ocenenie pedagóga, ktorý
celý život pôsobil v školstve a už nevykonáva pedagogickú prax. Z nominácií
vyberie odborná komisia tých, ktorí budú
ocenení na slávnostnej akadémii 26.
marca pri príležitosti Dňa učiteľov.

Už tradične pracovníčky
Mestskej knižnice Ľ. Štúra
pripravili výstavu výtvarných
prác detí materských škôl
pod názvom Svet malého
škôlkara. V uplynulých ro-koch sa výstava pre nedostatok priestorov konala
v MsKS na Ulici J. Matušku,
ale tento rok už výtvarné
diela detí zaplnili priestory
novovzniknutej miestnosti
v knižnici. Detský svet je plný
veselosti, fantázie, nápadov
a pestrých farieb, preto si

Práca štvorročnej Melánie Bialoňovej z MŠ na Ulici 9. mája

Chodníčky do škôlky je názov tejto spoločnej práce škôlkárov z MŠ 5. apríla

deti s pani učiteľkami mohli
zvoliť ľubovoľnú techniku na
vytvorenie prác. Súčasťou
výstavy sú aj práce klientov
DSS Archa. Na výtvarné práce
svojich kamarátov sa chodili
od 23. februára do 10. marca
pozerať deti zo všetkých ma-terských škôl a nezabudli
navštíviť ani detské oddelenie,
kde si prečítali pekné knižky
a pozreli krátku rozprávočku.
Každá materská škola si od-niesla krásnu rozprávkovú
knižku a sladké odmeny.  (jm)

Pripravované podujatia v marci
 Prednáška v MC Anjelikovo
Materské centrum Anjelikovo pozýva v stredu 11. marca od
16. hodiny do MC na Radlinského ulici s MUDr. R.Jačkovou na
tému: Starostlivosť o dieťa všeobecne.
 K prameňom rieky Bebravy
Strom života a Klub Kamarát Uhrovec vás pozývajú od 23.
do 27. marca pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) do mestskej knižnice na výstavu fotografií o budovaní nového náučného
chodníka K prameňom rieky Bebravy, ale aj o význame pitnej
vody pre človeka. V piatok 27. marca o16. hodine začína prezentácia a premietanie krátkych filmov o vode.
 Divadielko pre deti: 007 Kozliatok
Materské centrum Anjelikovo a MsKS vás pozývajú v piatok
27. marca o 16.00 h v rámci cyklu Piatky pre deti na divadelné
predstavenie 007 Kozliatok.
 Filmový klub: Vesmírna Odysea
MsKS a FK Kassandra pozývajú v piatok 27. marca 2015
o 20.00 h na premietanie filmu Vesmírna Odysea. Filozofická
filmová opera približuje evolúciu a zmysel existencie ľudstva v

niekoľkých epochách. Jeden z najväčších mýtov filmovej histórie
a spoločné majstrovské dielo dvoch osobností – režiséra Stanleyho Kubricka a spisovateľa Arthura C. Clarka. Neopakovateľná
cesta za hranice ľudskej skúsenosti, za hranice priestoru a
času... Vstupné: 3 €, členovia FK 2,50 €.
 Hodina Zeme
V sobotu 28. marca 2015 od 19.00 h sa v našom meste na
Námestí Ľ. Štúra uskutoční už 5. ročník celosvetového environmentálneho podujatia Hodina Zeme. Organizátori pripravili
mnoho zábavných aktivít s ekologickou tematikou pre malých
aj veľkých. Môžete sa tešiť aj na koncert v Kostole Najsvätejšej
Trojice. Zapojiť sa môžete aj vy! V sobotu o 20.30 h miestneho času na hodinu zhasnite svetlá vo svojej domácnosti,
či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, ktorí
túto hodinu darujú našej planéte!
Viac o podujatí na www.svetelneznecistenie.sk.
 Tradičná zábava
MsKS a občianske združenie A poďme! vás pozývajú
v sobotu 28. marca na Tradičnú zábavu v MsKS.
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Mládežnícke kategórie dosahujú výborné výsledky
Sezóna bánovských basketbalistov je v plnom prúde. Muži, kadeti, rovnako tak starší minibasketbalisti robia v majstrovských stretnutiach dobru reklamu nášmu mestu. Spokojnosť vládne aj u prípravkárov. Tých rovnako ako kadetov trénuje Tomáš Paško, ktorý odpovedal na naše otázky.
najmladšiu kategóriu.
to rovnaké. V prípade menších detí je
 Basketbalová sezóna je naplno
potrebné ich zaujať tak, aby si vlastne
Tým
najšikovnejším
rozbehnutá, ako sa dá z pohľadu klubu
neuvedomili, že sú na tréningu. Viackrát chceme dať príležitosť
hodnotiť?
je potrebné zaradiť prvky rôznych hier, zahrať si so staršími
Sme veľmi spokojní s prebiehajúcou
chlapcami.
Zároveň
nielen basketbalových. A hlavne vytvoriť
sezónou. Na druhej strane to neznachceme pre našich najmenších pripraviť
zdravo súťaživé prostredie.
mená, že tu ešte nie je priestor na
 Kadetom patrí momentálne v tabuľke
niekoľko priateľských zápasov.
zlepšenie. Stabilizovali sme družstvo
druhé miesto, pričom dokázali v polovici  Prípravkári trénujú na Základnej škole
mužov a aj keď zatiaľ sa to vo výsledfebruára poraziť aj prvý Inter. Kvalita Gorazdova, kadeti v športovej hale. Ako
koch neprejavilo, máme pripravenú
teda u hráčov je, v čom však vidíte
často majú spomenuté tímy tréningy?
slušnú východiskovú situáciu pred
najväčšie rezervy svojich zverencov?
Chlapci trénujú dvakrát týždenne,
ďalšou sezónou hlavne z pohľadu
V čom naopak nad súpermi dominujú?
vždy utorok a štvrtok od 17. do 18.30
zloženia kádra. Mládežnícke kategórie
hodiny. Týmto by som opäť chcel pozvať
Chlapci v tejto sezóne napredovali
dosahujú výborné výsledky, ktoré zaujali
tie deti a ich rodičov, ktorí buď zatiaľ
hlavne po taktickej stránke a v kombiaj slovenskú basketbalovú verejnosť. Na
načnej hre. Zlepšil sa ich prechod do
o tom nevedeli, alebo nenašli odvahu
začiatku septembra sme spolu so ŠHOKa čas prísť sa pozrieť.
útoku, kde dokážu prevýšiť všetkých
-om zorganizovali basketbalový deň,
 Klubu sa pred začiatkom sezóny
súperov a tým sa im darí víťaziť. Na
ktorý bol veľmi úspešný z pohľadu vytvopodarilo rozšíriť mládežnícku základňu.
druhej strane máme rezervy v kondícii
renia basketbalovej prípravky a zvýšenia
a obrannej hre. Viacerí z chlapcov nastuAké predpoklady by mal mať mladý
povedomia ľudí v meste o tomto športe.
basketbalista, ktorý chce byť členom
pujú i v súťaži mužov. Najlepšie sa medzi
V decembri sme pre starších minibasvášho klubu?
mužmi presadzuje Rastislav Drevený,
ketbalistov zorganizovali Vianočný turnaj
Stačí, keď chce. Všetko ostatné je
ktorý za posledné obdobie zaznamenal
aj s medzinárodnou účasťou (Uherský
asi najväčší progres. Rovnako si však vecou tréningu. Samozrejme, pokiaľ je
Brod, okrem toho B.S.C. Bratislava
chlapec i pohybovo zdatný, tak je predvážim aj ostatných hráčov družstva.
a BK Terchová). Spomínaný turnaj sme
 Aké sú vaše najbližšie ciele s naj- poklad, že môže napredovať rýchlejšie.
vyhrali. V súčasnej dobe boli dvaja
 Z pohľadu financií je basketbal
mladším tímom prípravkárov BBK?
naši minibasketbalisti – Samuel Urban
náročným športom?
Ciele sú stále rovnaké. Rozširovať
a Pavel Gajdoš vybraní do projektu podrady našich najmenších hráčov, učiť ich
Túto otázku vnímam z pohľadu
pory športových talentov na Slovensku
nákladov rodičov na basketbalovú činSTARS for STARS, kde sa sústreďujú základy basketbalovej abecedy a hlavne
nosť svojich detí. V prípade tých najmenvytvoriť pre nich čo najlepšie podmienky.
basketbalové talenty z celého Slovenska.
Veľmi dôležité je pripraviť tréning tak, ších ani nie. Dôležitejšie pre rodičov je
 Ste trénerom kadetov aj prípravaby sa deti na každý ďalší tešili a toto skôr zorganizovať si čas, aby deti na trékárov... Ktorý celok sa vám ľahšie
nadšenie zdieľali aj ich rodičia, resp.
ningy mohli prísť. Snáď najpodstatnejšie
trénuje?
kamaráti, či spolužiaci v škole. Do je v každom veku deťom zabezpečiť kvaĽahšie asi kadetov. Aj keď je pravda,
súťaže plánujeme týchto chlapcov litnú obuv, aby sme aj týmto spôsobom
že kvôli mojej pracovnej vyťaženosti
predchádzali zraneniam. Všetko ostatné
vedie tréningy kadetov súčasný hráč prihlásiť od sezóny 2016 - 2017. Pravda
- lopty, basketbalové pomôcky, priestory,
je aj taká, že väčšina chlapcov sú žiaci
mužov BBK Jakub Gajdoš, ktorému
prvého alebo druhého ročníka základnej
dresy a náklady spojené so súťažou - sa
patrí v tomto smere moja veľká vďaka.
zatiaľ darí klubu zabezpečiť.
školy a vekovo nespĺňajú ani limit pre
aj
Avšak z pohľadu prípravy na tréningy je

Zápasenie

Bohatý a úspešný víkend zápasníkov
priviezol najmladší člen výpravy Eros Čelechovský, ktorý ako
Zápasníci mestského zápasníckeho klubu sa v posledný
prípravkár skončil na druhom mieste.
februárový deň predstavili hneď na troch frontoch. Najviac
sa darilo chalanom v Plzni, kde sa predstavilo vyše 200
MT Nesvady 28.2.: prípravka: 33 kg Eros Čelechovský
2. miesto, mladší žiaci:48 kg Marcel Španko 8. miesto, kadeti:
zápasníkov z Čiech, Slovenska, Srbska a Maďarska. Jediný
náš borec, ktorý za riekou Moravou nenašiel premožiteľa, bol
69 kg Juraj Bočák Juraj 8. miesto, 76 kg Patrik Michalička 5.
Samuel Znášik. Ten sa v kategórii starších žiakov do 59 kg stal miesto.
Najmladšia výprava cestovala do Olomouca, kde Martin
víťazom veľkej ceny Plzne, čím potvrdil svoj nesporný talent.
Na stupne víťazov sa postavil aj strieViselka vybojoval celkovo tretie
striebro Bánovčanov z nabitého
borný Samuel Karas a Michal Káčer,
ktorý medzi mladšími žiakmi do 35 kg
víkendu.
MT Olomouc (CZ) 28.2.: príobsadil tretie miesto.
pravka: 30 kg Michal Švelka Michal
MT Plzeň (CZ) 28.2.: mladší žiaci:
35 kg – Michal Káčer, 3. miesto, starší
5. miesto, 44 kg Martin Viselka 2.
žiaci 59 kg Samuel Znášik 1. miesto,
miesto.
63 kg Samuel Karas 2. miesto, Henrich
Ešte v polovici februára sa
v Košiciach uskutočnili majstrovstvá
Čukan 5. miesto, juniori: 50 kg Peter
Slovenska juniorov vo voľnom štýle.
Ducho Peter 4. miesto.
Ďalšia zoskupenie bánovských
Naším zástupcom na republikovom
šampionáte bol Jakub Boďo, ktorý
zápasníkov sa predstavilo na juhu Sloobsadil pekné piate miesto.
aj mu
venska v Nesvadoch. Odtiaľ si medailu Na foto zľava: Káčer, Znášik, Karas.
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Na štvrtom Winter cupe
150 volejbalistov

Volejbalisti nielen z Bánoviec, ale
aj širokého okolia sa 28. februára stretli
v mestskej športovej hale, aby si deň
vyplnili volejbalom. Winter cup je turnaj,
na ktorom medzi sebou súperia zmiešané družstvá. O súboje pod vysokou
sieťou sa tak ako pred rokom postaralo
18 tímov, nielen zo Slovenska ale aj
Čiech. Na ihriskách sa predstavili aj tri
bánovské družstvá a to VKV Bánovce,
Umbakarna a ŠHOK Bánovce. Napriek
bojovným výkonom sa ani jednému
celku nepodarilo postúpiť zo skupiny.
V mestskej športovej hale sa celkovo
stretlo približne 150 volejbalistov a
atmosféru stretnutí si pochvaľoval aj
samotný organizátor Roman Miškolci:
„Ľudia si zápasy užili. Pri odchode v
neskorých nočných hodinách veľa z
nich vyslovilo vďaku. Opäť chcem zdôrazniť, že bez podpory nášho primátora
Mariana Chovanca, by sa turnaj nedal
uskutočniť.“ Práve prvý muž Bánoviec
spoločne s poslancami mestského
zastupiteľstva a organizátormi ocenil
pamätnými plaketami a medailami
prvé tri celky. Bronzovú pozíciu obsadil
celok Výlet Banská Bystrica, druhý
skončil Sokol Trenčín, pričom najviac
sa darilo tímu NVK NITRA. Veľkú
vďaku si za celú organizáciu zaslúži
Roman Miškolci a jeho rodina. Široko-ďaleko známi volejbalový turnaj splnil
očakávanie a každý verí, že tomu tak
bude aj v jeho ďalšom ročníku .
aj

BBL

V Ostraticiach
najrýchlejší Podpera

V poradí druhé kolo Bánovskej
bežeckej ligy meralo 8,5 kilometra
a viedlo z Ostratíc do Nedašoviec a späť.
V prvý marcový deň sa na štart postavilo
30 účastníkov, najrýchlejší z nich bol
podľa očakávania niekoľkonásobný víťaz
BBL-ky Tomáš Podpera. S viac ako dvojminútovou stratou na víťaza skončil na
druhom mieste Jozef Kundala z Veľkých
Bielic, ako tretí dobehol Peter Vyhnička z
Beluše. Medzi ženami bola najrýchlejšia
Bánovčanka Mária Selešová, za ktorou
skončila Barbora Doskočilová z Trenčína
a tretia Michaela Žilková z Dubnice. Tretí
diel Bánovskej bežeckej ligy sa pobeží
v Omastinej v poslednú marcovú nedeľu.
Muži:
1. PODPERA Tomáš 00:30:39,34,
2. KUNDALA Jozef 00:32:51,78,
3. VYHNIČKA Peter 00:33:12,56.
Ženy:
1. SELEŠOVÁ Mária 00:39:28,67,
2. DOSKOČILOVÁ Barbora 00:40:06,85,
3. ŽILKOVÁ Michaela 00:44:34,80.

aj
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Futbal

Bánovce – Trenčianske Teplice 1:1 (1:0)
Remíza nás pripravila o prvé miesto v tabuľke

V prvom jarnom stretnutí sa očakával vyrovnaný zápas, s miernou prevahou
našich Spartakovcov. Od úvodného hvizdu sa oba tímy snažili hrať útočný futbal. Prvú
príležitosť stretnutia mali hostia, no nevyužili ju. Domáci následne súpera zatlačili, ale
dve obrovské šance nedokázali využiť ani oni. Gól padol po polhodine hry, keď po
rýchlej akcii a presnej prihrávke Šika otvoril skóre Mário Borcha. Do druhého dejstva
sme vďaka streleckej impotencii vstupovali len s krehkým jednogólovým náskokom.
O ten nás z ojedinelej príležitosti pripravil Jambor, ktorý netaktické vybehnutie nášho
brankára Grmana využil na vyrovnanie. V stretnutí, v ktorom sme mali prevahu, tak
zverenci Miloša Šagáta „umreli“ na krásu a nevyužité príležitosti z prvého polčasu.
Škoda, remíza nás pripravila o prvé miesto v tabuľke. V nasledujúcom kole nastúpia
Z V R P Skóre B +/naši
futbalisti
1 TJ KOVO Beluša
16 11 1 4 35 : 20 34 10
Častkovciach.
2 FK Spartak Bánovce n. B.
16 10 3 3 35 : 16 33 9
Góly: 30. Borcha –
3 FC Baník Horná Nitra
16 9 4 3 32 : 12 31 7
4 MŠK Slovan Trenč. Teplice
16 9 2 5 26 : 15 29 5
83. Jambor, zostava
5 FO ŠK Modranka
16 9 1 6 16 : 23 28 4
Bánovce:
Grman
6 TJ Partizán Domaniža
16 7 6 3 21 : 13 27 3
7 OŠK Trenč. Stankovce
15 7 4 4 30 : 24 25 1
– Borcha, Škultéty,
8 TJ Slavoj Boleráz
16 7 3 6 25 : 21 24 0
Doknić, Poštrk (90.
9 ŠK Slovan Šimonovany - PE
16 7 2 7 20 : 18 23 -1
16 6 4 6 19 : 24 22 -2
Mrocek),
Š i k o , 10 FK TEMPO Partizánske
11 TJ Iskra Holíč
16 5 3 8 18 : 20 18 -6
Líška, Bartoš, Olej, 12 MFK Nová Dubnica
15 5 2 8 18 : 29 17 -4
16 4 3 9 18 : 25 15 -9
Gajdošík (67. Svatík), 13 OK Častkovce
14 FK Junior Kanianka
16 4 2 10 23 : 32 14 -10
Roland Szabó
15 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 16 3 2 11 16 : 36 11 -13
16 3 0 13 19 : 43 9 -15

aj mk 16 Chocholná - Velčice

Hádzaná

Nečakaná prehra Bánovce – Hlohovec 22:26 (13:14)

Hlohovčanky vybehli na naše hádzanárky bez rešpektu a už v deviatej minúte
viedli 3:1. V nasledujúcich minútach sme spresnili koncovku a po šnúre piatich
gólov otočili skóre stretnutia na 6:3. Ďalšia pasáž hry patrila Hlohovčankám, ktoré
si v 22. minúte „vyhádzali“ vedenie 10:7. V 25.minúte Bánovčanky vyrovnali a od
tohto momentu sa oba celky začali pozornejšie strážiť. Pred uplynutím tridsiatej
minuty Veselková uzavrela prvopolčasové dianie na polčasových 13:14, no v 38.
minúte Lapinová zo sedmičky poslala naše hráčky do vedenia. Žiaľ, náskok sme si
dlho neudržali. Posledný krát viedli zverenkyne Richarda Makýša v 41.minute, keď
po zakončení Polákovej bol stav stretnutia 18:17. V rozpätí 42. až 47. minúty naše
dievčatá nedokázali prekonať hosťujúcu brankárku Haldíkovú, kým Hlohovčanky
štyrmi gólmi v rade odskočili na 18:21. Vo finiši sa Bánovčanky dokázali dvakrát
dotiahnuť na rozdiel gólu, no záverečnú päťminútovku vyhrali hostky v pomere 4:1
a celé stretnutie 26:22.
Zostáva Bánovce: Čižová, Kucharčík, Sakalošová – P.Vaňová, Dominika Halmová 4, Szabová, Poláková 2 Lapinová 5/2, Šipláková 3/1, Lechová 6, Strempeková,
Mikulášová, Srncová 2, tréner: R.Makýš .
aj rm mp

KOLKY

ŠK Modranka B – BKK 6:2 (3348-3162)

Mimoriadne náročný súper na bánovských kolkárov čakal v 24. kole . Tí nastúpili v
Modranke proti lídrovi
Tabuľka
súťaže a napriek tomu,
1. ŠK Modranka B
23 21 0 2 143,5 : 40,5 3259,5 42
že podali solídny výkon,
2. TJ Slavoj Sládkovičovo
24 17 1 6
124 : 68
3207,3 35
na zisk čo i len jeden
3. Slávia Nitra
24 16 1 7 114,5 : 77,5 3146,0 33
bodu to nestačilo. Kol105 : 87
3141,8 29
4. TKK Trenčín B
24 14 1 9
károv Modranky B sme
5. Tatran Bratislava
24 14 1 9 99,5 : 92,5 3112,0 29
v prvej tretine stretnutia
6. BKK Bánovce n. B.
24 14 0 10 103,5 : 88,5 3142,8 28
zaskočili, keď Pavel
7. KK Zlaté Klasy B
24 12 1 11 103 : 89
3091,1 25
Bročko s Jaroslavom
8. KK Pobedim B
24 11 2 11 96,5 : 95,5 3174,9 24
Podolákom vybojovali
9. TJ Karpaty Limbach
23 11 0 12
83 : 101
3092,1 22
dva body pre naše 10. TJ Rakovice B
24 10 1 13
92 : 100
3152,4 21
farby. Fantasticky výkon 11. KK Preseľany B
24 10 1 13 86,5 : 105,5 3073,7 21
podal predovšetkým 12. MKK Galanta B
23 9 0 14
80 : 104
3089,4 18
Jaroslav
P o d o l á k , 13. DKK Nové Mesto n. V.
23 7 2 14 78,5 : 105,5 3135,8 16
ktorý si zvalením 609 14. KK Hustra Uhrovec
23 7 2 14 77,5 : 106,5 2878,5 16
kolov vytvoril osobný 15. ZKK Nové Mesto n. V. B 23 5 2 16 64,5 : 119,5 3033,1 12
24 3 1 20 60,5 : 131,5 3064,7
7
rekord. 
aj 16. ŠKK Tlmače

9. marec
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Letné prázdniny CVČ
 1. – 3. júla - Prímestský
všeobecný tábor
 6. – 10. júla - Prímestský
tábor s dennou návštevou
plavárne
 12. – 18. júla - Detský pobytový tábor – RUŽOMBEROK
(dieťa je záväzne prihlásené po
zaplatení zálohy 60 € najneskôr
do 30.4. 2015)

 10. – 14. augusta - Dvere
CVČ dokorán - deti majú možnosť denne od 7.00 do 16.00 h
navštevovať CVČ
 17. – 21. augusta - Všeobecný prímestský tábor
 24. – 28. augusta - Prímestský tábor s dennou
návštevou plavárne
Bližšie informácie: t.č.760 2454

Polícia hlási: Ujovi odcudzil bankomatovú kartu a peniaze
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad
Bebravou vzniesol obvinenie pre prečin neoprávneného vyrobenia
a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo
inej platobnej karty a prečin krádeže voči 19-ročnému Michalovi
z okr. Trenčín. Obvinený Michal 27.februára vo večerných hodinách
odcudzil v izbe rodinného domu v obci Pochabany, okr. Bánovce
nad Bebravou peniaze a bankomatovú kartu. V rodinnom dome sa
a zdržiaval po predchádzajúcom súhlase svojho uja, využil jeho
nepozornosť počas spánku a spod vankúša mu vybral peňaženku,
z ktorej odcudzil 330 Eur a bankomatovú kartu. Následne vykonal
neoprávnené pokusy výberu peňazí z bankomatov v Bánovciach
nad Bebravou, pričom z dôvodu chybného zadania PIN kódu
došlo k zablokovaniu bankomatovej karty. V prípade dokázania
viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až do päť rokov.
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