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S odchádzajúcim rokom prichádzajú vždy aj rôzne hodnotenia, či ohliadnutia 

sa za udalosťami, ktoré nás počas uplynulých dvanástich mesiacov pos-

tretli. Pokúšame sa zrekapitulovať osobné súkromné i profesijné aktivity. 

Bolo ich požehnane a či málo? Mali sme dostatok príležitostí pracovať na 

zlepšení svojho charakteru aj dosť možností ako pomôcť našim blížnym 

naokolo a zlepšiť ten kúsok sveta, v ktorom žijeme? Bilancovali a hodnotili 

sme čo sa podarilo... čo sa nepodarilo... čo sme úspešne zvládli a čo by sme 

chceli v tom nasledujúcom roku zmeniť k lepšiemu. Zažili sme životné situá-

cie, v ktorých sme videli Božiu pomoc alebo vyššiu moc. Ako rýchlo tých 

365 dní ubehlo?! Ako rýchlo ten rok uplynul aj so svojimi úlohami, povinnos-

ťami, stretnutiami, zážitkami, s dobrým i zlým, radostným i smutným?!  

Odchádzajúci rok prebehol mestom Prievidza v znamení významných 

jubileí, bol pestrý spoločenskými, pracovnými aj investičnými udalosťami. 

Dovoľte mi pripomenúť si aspoň dve z nich. Na jednu sa akosi vo víre života 

mesta pozabudlo, a to sedemdesiate výročie novodobého udelenia štatútu 

mesta. Prievidza nebola ešte počiatkom 20. storočia administratívne mes-

tom v pravom slova zmysle aj napriek tomu, že sa jej vedenie o to, najmä 

príchodom 50. rokov, niekoľkokrát usilovalo. Opätovného priznania štatútu 

mesta sa Prievidza dočkala až 26. novembra 1945 doručením Dekrétu Pove-

reníctva Slovenskej národnej rady. 

Druhá udalosť sa uskutočnila takmer v „predvečer roka“ 65. výročia 

smrti Roberta Williama Seton-Watsona. Na Ulici M. Mišíka, na budove č. 1 

bola 23. decembra 2015 odhalená pamätná tabuľa venovaná tomuto brit-

skému politikovi, historikovi a publicistovi. R. Watson (1879 – 1951) za-

oberajúci sa dejinami slovanských národov bol veľkým zástancom práv 

Slovákov v období maďarizácie. V máji 1919 sa zúčastnil na pohrebe 

M. R. Štefánika a uskutočnil cestu po Slovensku, v rámci ktorej navštívil 

aj Prievidzu. Počas pobytu v našom meste býval v dome pána Breštenského, 

na ktorom je pamätná tabuľa umiestnená. Jej osadenie inicioval Klub priateľov 

histórie Prievidze a finančne sa na jej zhotovení podieľali mesto Prievidza 

a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi. 

V mene redakčnej rady využívam túto možnosť, aby som na prahu 

nového roka poďakovala za pomoc, spoluprácu a podporu všetkým, ktorí 

sa svojim pričinením podieľajú na tom, že náš časopis si udržiava svoju 

autoritu i postavenie v meste a medzi svojimi priaznivcami. 
Lýdia Ondrejková 
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