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V tomto čísle:
ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Technické služby sa zlučovať nebudú

Vo štvrtok 16. júna sa uskutoční zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Program júnového zasadnutia na strane 7.
NESMEJTE SA, PROSÍM

Celoslovenská premiéra komédie Nesmejte
sa, prosím. Divadelné predstavenie sa uskutoční
v Žiari nad Hronom 21. júna. Bližšie informácie
na stranách 7. a 8.

STRANA 2

MLADÍK NAPADOL PRÍSLUŠNÍKA
MESTSKEJ POLÍCIE

Príslušník Mestskej polície v Žiari nad Hronom
bol napadnutý 18-ročným mladíkom, ktorý policajta kopol do tváre. Hrozí mu za to trest odňatia
slobody až do piatich rokov. Viac na strane 3.

Chráňme si nové námestie

VYSKÚŠALI SME ZA VÁS

Pre tých, ktorí by chceli darovať krv, no nevedia, čo ich čaká, sme pripravili krátku reportáž
o tom, čo všetko musíte pri darovaní krvi absolvovať. Strana 6.
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
V MATERSKEJ ŠKOLE

V mesiacoch júl a august bude prerušená prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej
elokovaných tried. Termíny zatvorenia jednotlivých tried nájdete na strane 7.

Plážové kúpalisko
otvorené od 12. júna

STRANA 3

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.
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Technické služby, s. r. o., sa rušiť určite nebudú

Nový konateľ TS, s. r. o., Peter Antal.
Peter Antal: „Jednoznačne môžem povedať,
že v budúcnosti nedôjde k presúvaniu žiadnych
ďalších činností na Technické služby, a. s., rovnako tak ani k zlučovaniu.
Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom poslanci vymenovali
nového konateľa Technických služieb Žiar nad
Hronom, s. r. o., Petra Antala. Keďže valné zhromaždenie toto odporúčanie schválilo, funkciu
konateľa prevzal 9. mája tohto roku.
Peter Antal sa funkciu rozhodol prijať po vzájomnom rozhovore s primátorom Černajom. Prvoradou témou bola otázka ako ďalej a kam smerovať
spoločnosť Technické služby, s. r. o. Peter Antal:
„V tom čase som nemal žiadne bližšie informácie
o spoločnosti. Funkciu som prevzal z toho dôvodu, že chcem zo spoločnosti vytvoriť prosperujúcu
komunálnu spoločnosť, a zároveň dokázať, že aj
takáto spoločnosť dokáže hospodáriť s kladným
hospodárskym výsledkom.“ Ako ďalej informoval,
po podrobnejšom oboznámení sa s hospodárskymi výsledkami, so stavom majetku a pohľadávok,
môže skonštatovať, že spoločnosť nie je v dobrom
stave. Najväčším problémom sú pritom vysoké pohľadávky, nemalé záväzky, ako aj to, že spoločnosť
niekoľko rokov vytvárala stratu z prevádzkovej činnosti. Pohľadávky spoločnosti sú vo výške približne 230-tisíc eur. Medzi záväzkami sú záväzky voči
banke, dodávateľom či mestu Žiar nad Hronom.
„Toto sa odzrkadlilo najmä na tom, že spoločnosť
nedokázala zabezpečiť prirodzenú reprodukciu
majetku, a teda nedokupovala nové strojné zariadenia, čo dnes považujem za najpálčivejší problém.“ Prvé kroky, ktoré vo svojej novej funkcii Peter
Antal podnikol, boli vo vzťahu k šetreniu materiá-

lových nákladov, čo považuje za najväčšiu rezervu
spoločnosti.
K zvyšovaniu cien nedôjde
V súčasnej dobe poskytuje spoločnosť služby,
ako sú údržba verejnej zelene, údržba komunikácií, zimná údržba, správa bytových spoločenstiev
a upratovacie služby v areáli bývalého Závodu
SNP. „Urobím všetko pre to, aby bol za tento rok
kladný hospodársky výsledok zo samotnej prevádzky. Medzi plánmi je tiež rozšíriť ponuku poskytovaných služieb, ktoré boli kedysi poskytované
aj mestským podnikom Služby, ako napr. opravy v bytových domoch či jednotlivých bytoch.“
Na to, aby mohol nový konateľ splniť cieľ, je potrebné pristúpiť k radikálnym ozdravným opatreniam vo
vzťahu k spoločnosti. „Tieto však nebudú mať vplyv
na ceny služieb, ktoré poskytujeme mestu Žiar
nad Hronom a v žiadnom prípade nebudeme viac
zaťažovať rozpočet mesta. Chcem, aby všetky spomenuté činnosti vykonávala spoločnosť aj naďalej,
ale s väčšou efektivitou ako tomu bolo doteraz,“
prízvukoval počas rozhovoru Peter Antal. Zvýšiť
chce tiež tržby zo služieb poskytovaných či už bytovým spoločenstvám, právnickým osobám, alebo
obyvateľom mesta. „Zámerne hovorím o tržbách,
nie o cenách, pretože určite nedôjde k zvyšovaniu
cien voči týmto subjektom.“ Tieto opatrenia chce
dosiahnuť v relatívne krátkom čase, možno v období dvoch – troch rokov. Hlavným cieľom podľa
neho bude aj to, aby tieto zmeny v poskytovaných
službách pocítili aj obyvatelia mesta. A to najmä
na údržbe verejnej zelene, ale aj v prístupe zamestnancov k jednotlivým obyvateľom, keď sa na nich
obrátia.
Peter Antal: Financie na nákup potrebnej
techniky nechcem požadovať od mesta, pretože
nechcem zaťažovať jeho rozpočet.
„Ozdravné opatrenia, ktoré sme spomenuli, nechcem smerovať voči mzdám zamestnancov, pretože, ako som sa mohol presvedčiť, tieto mzdy sú
veľmi nízke a kvalita a ochota ľudí začína a končí
práve pri jeho mzde. Nároky kladené na zamestnancov však budú podstatne vyššie ako tomu
bolo doteraz. Chcem pracovať s ľuďmi, ktorí vedia
a chcú. To bude hlavným kritériom pre ich hodnotenie. Dôsledne budem tiež dozerať na náklady

a na nakladanie so zvereným majetkom každého
jedného zamestnanca,“ konkretizoval ďalej nový
konateľ.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, do spoločnosti príde v priebehu pol roka päť nových vozidiel, ktoré
budú slúžiť na údržbu komunikácií. „Ide o zametaciu a polievaciu techniku, pričom dnes už jedno vozidlo máme. V súčasnosti sa tiež pripravuje zmluva
medzi mestom a technickými službami o prevádzkovaní vozidla.“ V rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom získalo mesto
na nákup týchto vozidiel nenávratný finančný
príspevok vo výške viac ako 1 693 000 eur.
Zamestnanci sa prepúšťania nemusia obávať
Dnes spoločnosť zamestnáva 48 ľudí a s niekoľkými má tiež uzatvorenú dohodu. „Znižovať stav zamestnancov by som nechcel. Musí však platiť to, že
sa zvýšia tržby za služby. V takom prípade súčasný
počet zamestnancov vieme zachovať. Ak sa budú
niektorí zamestnanci prepúšťať, tak iba takí, s ktorými nebudem spokojní,“ špecifikoval ďalej Peter
Antal. Dôležité je tiež podľa neho do konca roka
osloviť nových potenciálnych zákazníkov, pretože
najväčším zákazníkom spoločnosti je v súčasnosti mesto Žiar nad Hronom. „S týmto sa nechcem
uspokojiť, pretože vidím potenciál aj niekde inde.
To sa týka tržieb. Čo sa týka nákladových položiek,
musí sa vo veľkej miere šetriť i s materiálom pohonných hmôt.“
Technické služby, s. r. o., budú vo svojej činnosti pokračovať
„Technické služby s. r. o. nejdeme v žiadnom prípade rušiť ani zlučovať s Technickými službami, a.
s., a ani na akciovú spoločnosť nebudeme presúvať
žiadne ďalšie činnosti. Na akciovku bola prevedená
jediná činnosť, a to odpady,“ vyvrátil nepravdivé
reči o zrušení spoločnosti jej nový konateľ.
(li)

Vozidlá, ktorými TS, s. r. o., v súčasnosti
disponujú, sú už zastarané.

Banskobystrický samosprávny kraj pristúpil k zlučovaniu domovov sociálnych služieb
Na februárovom zasadnutí Banskobystrického
samosprávneho kraja sa v rámci úspor pristúpilo
k reorganizácii vedení domovov sociálnych služieb.
V Žiari nad Hronom sa táto zmena dotkla troch zariadení.
Peter Hajnala, hovorca BBSK: „Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu, zvyšujúce sa nároky
na materiálne, personálne požiadavky a neustály
nárast cien energií a celkových nákladov na poskytovanie sociálnych služieb je potrebné realizovať
úsporné opatrenia. Jedným z úsporných opatrení
je aj spájanie zariadení sociálnych služieb v okre-

soch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Lučenec, Žiar
nad Hronom a Žarnovica. Od zlučovania zariadení do väčších organizačných celkov očakávame
zvýšenie ich efektívnosti a zabezpečenie udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb.“ V Žiari
nad Hronom sa zlúčenie dotklo troch zariadení,
a to Domova sociálnych služieb Doména, Útulku
pre pánov a Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb. „Momentálne je vedením zariadenia poverený Peter Hlaváč. Vedenie zlúčeného
zariadenia sa nachádza v priestoroch DD a DSS
Žiar nad Hronom, na Ulici SNP,“ konkretizuje Peter

Hajnala. Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku
Žiar nad Hronom a v DSS Doména pritom zostalo
v tých istých priestoroch. Ako ďalej podotkol hovorca BBSK, zlučovanie sa robí s dôrazom na to,
aby sa tieto opatrenia neprejavili na starostlivosti
a kvalite poskytovania sociálnych služieb. V závere júna sa uskutoční aj riadne výberové konanie
na pozíciu riaditeľa vymenovaných zariadení.
V celom BBSK bolo doteraz 45 domovov sociálnych služieb, z pohľadu vedenia je ich v súčasnosti
37. Zlúčením niektorých zariadení sa predpokladá
ročná úspora 700-tisíc eur.
(li)
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Nové námestie už stihli poznačiť vandali
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

I keď nové námestie s parkovou úpravou bolo
oficiálne otvorené koncom mája, Žiarčania si ho
môžu užívať už niekoľko týždňov. Napriek krátkemu obdobiu však už niektoré časti oddychovej zóny už nesú „podpisy“ vandalov.
Poškodené sú niektoré lavičky, v štrku sú porozhadzované cigaretové ohorky či ohryzky z jabĺk
a upchatá už bola aj nová fontána. Martin Baláž,
hovorca mesta: „Veľmi nás mrzí, že námestie je
v užívateľnom stave niekoľko týždňov, oficiálne
otvorené iba niekoľko dní, a už boli niektoré lavičky poškodené či popísané. Je to len prejav vandalizmu a toho, akí sme ľudia. Chceme preto vyzvať
všetkých Žiarčanov – námestie nestálo pár eur
a možnosť, že sme naň dostali financie z eurofondov, sa už nikdy opakovať nemusí. Treba si preto
nové námestie vážiť.“ Priemerná cena jednej lavičky či odpadkového koša je približne 400 eur. Ak
uvidíte, že niekto poškodzuje inventár, zahadzuje
ohorky z cigariet či odpadky, okamžite kontaktujte
mestskú políciu na linke 159.
Zrejme najväčším lákadlom a atrakciou najmä
pre deti je nová fontána. Pristavujú sa pri nej mamičky s deťmi, ktoré môžu do fontány priamo vojsť,
prebrodiť sa cez ňu a osviežiť vodou. Aj toto vodné
zariadenie sa už od svojho spustenia muselo opravovať. „Jedným z problémov je i to, že malé deti
do fontány hádžu či už pri hre, alebo z iných dôvodov kamienky zo štrku, ktorý sa v jej blízkosti
nachádza. Tie potom zapchávajú trysky. Chceme
preto vyzvať rodičov a poprosiť ich, aby deti viac

kontrolovali. Radosť z fontány budeme mať iba
vtedy, ak bude pravidelne fungovať, nebudeme ju
musieť zastavovať a robiť takmer každý druhý deň
jej údržbu,“ vyzýva Žiarčanov hovorca samosprávy.
Nové námestie bude v budúcnosti monitorovať kamerový systém

Mladík napadol príslušníka
mestskej polície
Podľa vyjadrenia výrobcu, ešte
v žiadnom meste sa nestretli
s takýmto poškodením lavičky.
Jednou z možností, ako zabrániť vyčíňaniu vandalov, je i namontovanie kamier do oddychovej
zóny. „Je to jeden zo spôsobov, o ktorom intenzívne uvažujeme, i keď v súčasnej dobe ešte nemáme
na to vyčlenené finančné prostriedky. Pokiaľ sa však
nájdu, chceme kamerový systém na námestí posilniť, aby sme ho mali nonstop celé monitorované.
Nechceme na námestí iba jednu rotujúcu kameru,
ale aby boli všetky úseky neustále pod dohľadom.
V prípade, že sa opäť vyskytne vandalizmus, budeme to mať zaznamenané. Veríme, že ešte v tomto
roku sa to podarí,“ približuje plány na zamedzenie
vandalizmu Martin Baláž.
Osem nových stromov už na jeseň
Aj napriek tomu, že je už námestie otvorené

Na „Dvojke“ môžu deti využívať tenisovú stenu

Tenisová stena bola daná do užívania
koncom mája.
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika je
od roku 2009 zapojená do projektu Ministerstva
školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu
a Slovenského tenisového zväzu pod názvom
Tenis do škôl pre žiakov 1. stupňa základných
škôl.
Keďže sa škola do spomínaného projektu aktívne
zapojila, koncom mája bola v jej priestoroch slávnostne odovzdaná do užívania nová tenisová stena. Ľubica Baranová, zástupkyňa riaditeľa: „Hlavnou
myšlienkou projektu je umožniť všetkým žiakom
1. až 4. ročníka, aby sa v rámci povinnej telesnej
výchovy mohli oboznámiť s tenisom a nadobud-

a projekt jeho rekonštrukcie ukončený, mesto chce
i v budúcnosti pokračovať v jeho skrášľovaní. „Postupne chceme dopĺňať ešte viac lavičiek a ležadiel,
aké sú v blízkosti fontány a prípadne i ďalšie prvky.
Samozrejme, bude to závisieť aj od rozpočtu mesta. Veríme, že postupne, ako nájdeme nejaké financie, tak vždy niečo nové na námestie pridáme. Tak
isto platí, že v tej časti kruhového námestia, ktorá je
kamenná, chceme na jeseň, keď na to budú vhodné podmienky, vysadiť stromy, aby sme zazelenili
aj túto plochu,“ spresnil na záver hovorca mesta.
Okrem už spomínaných ďalších nových lavičiek
tak Žiarčanom čas strávený na námestí spríjemní
i osem novovysadených kusov javora.
(li)

núť základné zručnosti tejto hry. Do projektu sme
sa zapojili v období, kedy sa tvorili nové pedagogické dokumenty v rámci pedagogickej prestavby.
Na základe odporúčania Ministerstva školstva SR
sme tak tenis zaradili v minulom školskom roku
do školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní v predmete telesná výchova, a tiež
do záujmových krúžkov.“
Na výučbu tenisu využíva „Dvojka“ telocvičňu, ihrisko s umelou trávou a novodokončenú tenisovú
stenu, ktorú sa podarilo vybudovať z prostriedkov
OZ Združenia na pomoc škole, rodičovského združenia a sponzorských príspevkov rodičov. „Touto
cestou by sme sa preto chceli poďakovať manželom Doubravovcom, manželom Šályovcom a Adriane Sviržovskej,“ konkretizuje Ľubica Baranová.
V rámci projektu získala škola základný tenisový
balíček v hodnote 430 eur. Balíček obsahuje set
60 kusov tenisových plastových rakiet, 25 kusov
detských rakiet, rakety pre učiteľov, penové lopty,
lopty na detský tenis a metodický materiál na výučbu tenisu.
Tenisová stena si vyžiadala finančné prostriedky
vo výške 6 356 eur. Využívať ju môže ktokoľvek
v čase, keď je areál školy otvorený, po dohode s vedením školy, a to bez akéhokoľvek poplatku. (li)
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V pondelok 30. mája v poobedňajších
hodinách zaznamenalo operačné stredisko MsP telefonát, že pred MsKC dvaja opití mladíci poškodili smetný kôš.
Cez mestský kamerový systém sa zistilo, že išlo
o dvoch mladíkov, ktorí smerovali k HM Tesco.
Pred hypermarketom hliadka osoby kontrolovala, pričom jedného z príslušníkov pri zabezpečovaní podozrivý 18-ročný mladík kopol
do oblasti tváre. Príslušníci MsP použili donucovacie prostriedky a obidve osoby predviedli na MsP.
Mestskí policajti sa pravidelne zúčastňujú tréningov sebaobrany, čo je veľkým prínosom pre ich nebezpečné zamestnanie.
Mladíkovi hrozí trest od jedného do piatich
rokov nepodmienečne. Snáď si aj ostatní
uvedomia, že verejný činiteľ si vykonáva svoje pracovné povinnosti a je i právne chránený.
(r)
MESTSKÍ POLICAJTI SI POSVIETIA
NA MALOLETÝCH

Keďže sa blíži záver školského roka, hliadky Mestskej polície v Žiari nad Hronom sa začali intenzívnejšie zameriavať na priestupky týkajúce sa požívania alkoholu, ako aj na iné správne delikty osôb
mladších ako 18 rokov.
Vladimír Mališ, náčelník MsP: „Intenzívnejšie
sa vykonávajú kontroly prevažne počas piatkov
a sobôt, a to najmä vo večerných a nočných hodinách. Kontrola pozostáva z obhliadky vytipovaných lokalít v rámci mesta, kde sa schádzajú
mladí ľudia. Požívanie alkoholických nápojov
na verejnom priestranstve sa rieši v súlade s prijatým VZN č. 6/2007, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Žiar
nad Hronom.“ Priestupok môže byť riešený
na mieste blokovou pokutou do výšky 33 eur.
Tento postup sa vzťahuje len na osoby staršie ako
18 rokov. Požívanie alkoholu osobami mladšími
ako 18 rokov kedykoľvek a kdekoľvek sa rieši výlučne v správnom konaní. Zakázané je aj zdržiavanie
sa maloletých osôb bez dozoru svojich zákonných
zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Predaj alebo podanie alkoholu osobe mladšej
ako 18 rokov sú zakázané.
(li)
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Kam s elektroodpadom?
Odpad z elektrických a elektronických zariadení patrí k najrýchlejšie rastúcim v Európskej
únii. Takéto prístroje obsahujú veľa škodlivých
látok a odpad je preto potrebné spracovať profesionálne.
V mnohých prípadoch môžeme časti prístrojov
recyklovať, čím sa znižuje potreba ťažby nerastných
surovín. Milión mobilov napríklad obsahuje 250 kg
striebra, 24 kg zlata, 9 kg paládia a 9 ton medi. Aj
to je jeden z dôvodov, prečo je potrebné elektroodpady odovzdať na zhodnotenie a nie ukladať
na skládku. V auguste 2005 vstúpila do platnosti
novela zákona o odpadoch, ktorá uložila výrobcom
a dovozcom elektrozariadení povinnosť postarať sa
o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu.
Teda aj potom, čo spotrebič doslúži. Toto opatrenie
bolo prijaté z dôvodu, že elektrozariadenia obsahovali čoraz viac nebezpečných látok a náklady na ich
recykláciu stúpali. Preto bolo potrebné, aby si samotní výrobcovia uvedomili cenu recyklácie elektroodpadu a snažili sa nahrádzať nebezpečné látky
látkami bezpečnými, aby spôsob ich recyklácie nebol tak náročný. Zber a recyklácia elektroodpadu
si však aj tak vyžaduje nemalé finančné náklady,
treba totiž rátať aj s nákladmi na samotné skladovanie elektroodpadu či prepravu k spracovateľovi.
Na pokrytie týchto nákladov slúži viditeľný recyklačný poplatok, ktorý zaplatí každý spotrebiteľ
pri kúpe nového spotrebiča priamo v predajni. Výšku viditeľných recyklačných poplatkov niektorých
elektrozariadení platných od 1.1.2011 uvádzame
v nasledujúcej tabuľke.
Skupina výrobkov

Recyklačný
poplatok

Chladničky, mrazničky

22,19 €

Chladiace vitríny s vent.
chladením

7,06 €

Ostatné veľké domáce
spotrebiče (práčky, umývačky
riadu, sušičky...)

6,05 €

Iné veľké domáce
spotrebiče (odstredivky do 10 kg,
jedno a dvojplatničky, odsávače
pár do 10 kg)

1,01 €

Vysávače, čističe kobercov

0,41 €

Ostatné malé domáce
spotrebiče (mixéry, žehličky, fény,
kávovary...)

0,20 €

Elektrické a elektronické nástroje

0,20 €

Túto sumu zaplatíme pri kúpe nového spotrebiča priamo v predajni. Výrobcovia ju v plnej výške
odvedú do kolektívneho systému. Kolektívny systém je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje
zber a recykláciu elektroodpadov organizačne aj
finančne. Tým je pre nás, zákazníkov, garantované,
že starého, nepotrebného elektrospotrebiča sa môžeme zbaviť bezplatne, pretože túto službu sme si

vlastne predplatili pri jeho kúpe. Existujú tri spôsoby ako sa elektrospotrebiča zbaviť:
1. Odovzdanie starého elektrospotrebiča
pri kúpe nového.
Každý predajca ponúka možnosť zbaviť sa elektroodpadu priamo v jeho predajni. Jedinou podmienkou je pritom kúpa nového spotrebiča. Elektroodpadu sa tu môžete zbaviť dvomi spôsobmi.
Doveziete ho do predajne sami, alebo pri dovoze
nového tovaru odovzdáte elektroodpad pracovníkovi spoločnosti. Na značke ani mieste pôvodného nákupu starého spotrebiča pritom nezáleží.
Nezáleží tiež na druhu elektroodpadu, teda ak si
kúpite novú pračku, do predajne môžete odovzdať
napr. starý televízor. V predajni sa tiež môžete informovať, či je možné odovzdať aj viac kusov elektroodpadu, hoci si kúpite len jeden kus nového
elektrospotrebiča. Spätný odber môže predajca
odmietnuť v prípade, že starý spotrebič je poškodený, obsahuje nenáležitý odpad či predstavuje
riziko pre zdravie personálu.
2. Odovzdanie elektroodpadu na Zbernom
dvore.
V prípade, že sa potrebujete zbaviť elektroodpadu, hoci si nový spotrebič nekupujete, je vám
k dispozícii Zberný dvor. Obyvatelia mesta tu môžu
odovzdať akýkoľvek druh elektroodpadu. Pri jeho
odovzdaní však budete potrebovať občiansky preukaz, bez ktorého vám elektroodpad pracovník
Zberného dvora nepreberie. Zberný dvor sa nachádza na Ul. SNP 131, nad hasičmi, v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s. Otváracie
hodiny Zberného dvora sú od pondelka do soboty
od 8.00 do 20.00 hod. Počas sviatkov je Zberný dvor
zatvorený. O odovzdaní elektroodpadu do Zberného dvora vám bude vystavené potvrdenie.
3. Odovzdanie elektroodpadu do mobilnej
zberne.
Dvakrát do roka organizuje mesto Žiar nad Hronom tzv. „Dni čistoty“. Deje sa tak na jar (zvyčajne
koncom marca) a na jeseň (zvyčajne koncom septembra). V týchto termínoch sa môžu obyvatelia
mesta zbaviť elektroodpadu jeho odovzdaním
do mobilnej zberne. V minulých obdobiach bola
mobilná zberňa na zber elektroodpadu umiestnená počas celého trvania Dní jarnej a jesennej čistoty na jednom stanovišti. Na návrh obyvateľov mesta však mesto pristúpilo k rotácii mobilnej zberne
na území celého mesta a mestskej časti Šášovské
Podhradie. Počas Dní jesennej čistoty 2010 sa tak
mobilná zberňa vystriedala na jedenástich stanovištiach. Pri odovzdaní elektroodpadu do mobilnej
zberne je taktiež potrebné preukázať sa občianskym preukazom. O odovzdaní elektroodpadu
do mobilnej zberne vám bude vystavené potvrdenie. V prípade záujmu o informácie môžete kontaktovať pracovníka na bezplatnej Zelenej linke
0800 500 501.
Ako už bolo vyššie spomenuté, každý zo spomenutých spôsobov odovzdania elektroodpadu je
bezplatný. Neukladajme preto nepotrebné elektro-
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spotrebiče do stojísk, ku stojiskám alebo do nádob
určených na zmesový komunálny odpad. Odpad
uložený pri stojisku, alebo v stojisku pri nádobách je
považovaný za čiernu skládku, ktorú musí odpratať
mesto na vlastné náklady. V nádobe tento odpad
zaberá zbytočne miesto a bude vyvezený na skládku, kde dôjde k reakcii nebezpečných látok s inými látkami. Takto zreagované látky môžu uniknúť
do atmosféry, alebo na skládke spôsobiť požiar.
Dbajme tiež aby sme elektroodpad odovzdali
v kompletnom stave. Toto je najdôležitejšie hlavne u chladničiek. Pri neodbornom rozoberaní
starej chladničky uniká do ovzdušia freón, ktorý
poškodzuje ozónovú vrstvu. Množstvo freónu
z jednej starej chladničky poškodí ovzdušie rovnako, ako keď prejdete autom 20 000 km. Freóny
sú plynné chlórofluorouhľovodíky, nachádzajúce
sa v starších typoch chladničiek alebo sprejoch.
Za normálnych okolností nemajú žiadny účinok
a sú takmer ideálne látky, netoxické, stabilné a
nehorľavé. Ich nebezpečnosť spočíva pri úniku
do ovzdušia. Vo vrchných častiach atmosféry chlór
a fluór rozkladá ozón, následkom čoho stráca
svoju absorbčnú schopnosť. Jeden atóm chlóru
môže rozložiť až niekoľko tisíc molekúl ozónu.
Aj keď sú v súčasnosti výroba a používanie niektorých freónov zakázané a recyklácia zariadení, kde
sa nachádzajú, je prísne kontrolovaná, stále budú
narúšať ozónovú vrstvu. Je to spôsobené ich životnosťou. Niektoré môžu v atmosfére prežívať viac
ako 200 rokov.
Ekologické povedomie Slovákov v oblasti nakladania s elektroodpadom sa z roka na rok zvyšuje.
Každým rokom sa zvyšuje množstvo elektroodpadu odovzdaného do predajní, zberných dvorov alebo počas mobilných zberov. Čoraz menej
elektroodpadu končí na skládkach. V roku 2009 sa
vyzbieralo 4,11 kg elektroodpadu na obyvateľa za
rok (v roku 2008 to bolo 3,53 kg/obyv.). Slovensko
tak splnilo cieľ zberu odpadového hospodárstva SR
v zmysle európskych smerníc (4 kg/obyvateľ/rok).
Mnoho obyvateľom mesta však stále netuší, kam
so starým televízorom či chladničkou. Dúfame
preto, že sme vám poskytli dostatočné informácie
o tom ako s elektroodpadom naložiť, aby nekončil
pri stojiskách ponechaný napospas nepriaznivému
počasiu, ktoré spôsobuje únik nebezpečných látok
do pôdy.
OŽP
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Žiarčania už vedia nakladať s odpadmi
Mesto Žiar nad Hronom si ešte v roku
2006 stanovilo priority v oblasti odpadového
hospodárstva v Integrovanom systéme odpadového hospodárstva. Projekt Intenzifikácia
separovaného zberu v Žiari nad Hronom rieši oblasť nakladania s odpadmi komplexne a
po prvom kroku (separácia), logicky nasleduje
ďalší (zhodnotenie).
Na projekt získalo mesto z Operačného programu
životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške 3 088 583,77 eur, spolufinancovanie
mesta je vo výške 162 557,04 eur.
Projekt Intenzifikácia separovaného zberu
v Žiari nad Hronom prispeje k efektívnemu spôsobu nakladania s odpadmi a ich materiálovému a energetickému zhodnocovaniu. Množstvo
zhodnoteného odpadu sa zvýši zo súčasných
210,598 ton ročne na 1576,129 ton ročne, čím sa
vytvorí materiálová základňa pre realizáciu ďalších projektov v oblasti zhodnocovania odpadov.
Žiar nad Hronom sa v najbližších rokoch zameria
hlavne na oblasť mechanicko-biologickej úpravy
biologicky rozložiteľných odpadov cestou produkcie bioplynu, ktorý budú okrem iného ako pohon
využívať aj vozidlá na zvoz odpadu, ako aj ďalšia
komunálna technika. Samozrejmosťou je orientácia na najmodernejšie BAT technológie s jasnou
environmentálnou a ekonomickou akceptáciou.
Mesto uviedlo do prevádzky nové vozidlá
na zvoz separovaného odpadu už v minulom
roku
V marci minulého roku uviedlo mesto do prevádzky šesť nových vozidiel. Vozový park tvoria tri vozidlá na zvoz separovaného odpadu (dve veľké, jedno malé), dva ramenové nakladače a jeden traktor
s vlečkou SEKO. Unikátom sú dva veľké „kukavozy“
Mercedes Benz econic, určené na zvoz separovaných zložiek odpadu, jazdiace na vysoko ekologické palivo CNG (stlačený plyn). Po Prahe a Viedni je
Žiar nad Hronom tretím mestom strednej Európy,
kde tieto moderné vozidlá budú jazdiť. Ďalšou zaujímavosťou je to, že CNG plyn, na ktorý vozidlá
jazdia, bude vyrábať samo mesto po vybudovaní
„závodu“ na druhotné zhodnocovanie odpadu,
na ktorý takisto dostalo dotáciu z eurofondov. Takéto spojenie je zatiaľ svetovým unikátom, pretože podobným spôsobom sa odpad nezhodnocuje
ešte nikde na svete (výroba zemného plynu z komunálneho odpadu stláčaného do CNG fliaš).
Nádobami na separovaný odpad sú zásobované
všetky školské zariadenia
Začiatkom septembra minulého roku si školské
zariadenia prevzali nádoby na separovaný zber,
ktoré mesto dodáva všetkým školám a školským
zariadeniam na území Žiaru nad Hronom. Cieľom tejto aktivity je posilňovanie triedenia odpadu a budovanie povedomia problematike u detí
a mládeže. Nádoby na triedený odpad dostali aj zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Ide o niekoľko druhov nádob. Niektoré sú

určené do tried, ďalšie do spoločných priestorov.
Okrem nádob na triedený odpad majú školáci tiež
nové nádoby na komunálny a nebezpečný odpad.
Špeciálne pojazdné stojany na štyri vrecia dostali aj
upratovačky, do ktorých budú odpad triediť. Mesto
začalo počas minuloročných prázdnin v areáloch
škôl budovať tiež uzamykateľné stojiská na kontajnery na komunálny a separovaný odpad.
Nádoby dostalo spolu 16 materských, základných a stredných škôl. Spolu tak bolo odovzdaných
423 sád košov, v ktorých sú 4 nádoby – z každej
farby v jednej sade (modrá, žltá, zelená, červená):
jeden typ je určený do všetkých tried a druhý typ
do spoločných priestorov, 119 jednotlivých košov určených na zber bioodpadu na chodby škôl,
18 nádob na baterky a akumulátory a 47 vozíkov
určených pre upratovačky. Celkový počet odovzdaných nádob tak predstavuje 1829 plus vozíky. Navyše, ku každému vozíku sa odovzdávalo
250 vriec.
Interiérové nádoby z projektu sú tiež v MsKC,
dome kultúry, na plavárni, v športovej hale na futbalovom štadióne a na mestskom úrade. V rámci
týchto objektov je umiestnených ďalších 305 nádob. Ďalších 200 nádob na separovanie odpadu
bude slúžiť v meste.
Nádoby dostanú aj všetky domácnosti. Každá dostane malú nádobu na zber bioodpadu a
do stojísk pribudnú 240-litrové nádoby na bioodpad. Obyvatelia rodinných domov dostávali ešte
v decembri 2009 120 a 240-litrové nádoby na zber
papiera a tetrapakov a plastov a kovov a kompostéry. Hodnota košov, vriec a manipulačných vozíkov
pre školy, škôlky a mestské organizácie predstavuje
157 085 eur.
K čistote mesta prispievajú aj nové koše pre
psičkárov

Nové nádoby na psie exkrementy sú dôkazom
toho, že mesto na verejných priestranstvách vytvára
lepšie podmienky pre majiteľov štvornohých miláčikov. Na území celého mesta sa inštalovalo približne päťdesiat nových košov. Koše boli rozmiestnené
na voľných priestranstvách, kde sa psy pohybujú,
a tiež vo vnútroblokových priestoroch. V meste tak
bude približne osemdesiat košov a každý psičkár
bude mať takúto nádobu vo svojom dosahu.

noviny.ziar.sk

Je dobré separovať
V priestoroch Divadelnej sály MsKC bolo v máji
tohto roku pre školáčikov pripravených hneď niekoľko sprievodných podujatí. Na začiatku si všetci
zopakovali, ako sa v našom meste separuje. Každý
žiačik už preto vie, že sklo patrí do zelenej nádoby,
papier do modrej, plasty, kovy a tetrapaky do žltej
a do červenej nádoby ide všetok ostatný drobný
odpad z domácností. Separovanie si mohli vybraní
žiaci aj priamo na pódiu vyskúšať. Ani jeden však
nezaváhal – z množstva prineseného odpadu dal
každý jeden do správnej nádoby.
Odmenou bolo pre nich vystúpenie obľúbenej
speváckej dvojice Spievanka a Zahrajko, v podaní
Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Podujatie
bolo súčasťou informačno-propagačnej kampane
v rámci projektu Intenzifikácie separovaného zberu
v Žiari nad Hronom. Cieľom kampane bolo hravou
formou dať do povedomia detí, prečo je dobré separovať odpady. Organizátorom akcie bolo mesto
Žiar nad Hronom.
Žiarskym školákom záleží na životnom
prostredí
Na projekte sa okrem mesta Žiar nad Hronom
a Technických služieb, a. s., podieľali aj materské
a základné školy v meste a spoločenstvá vlastníkov bytov. Pri tejto príležitosti sa v stredu 1. júna
vedenie mesta a vedenie Technických služieb, a. s.,
poďakovalo riaditeľom a učiteľom základných škôl
v meste, ako aj riaditeľstvu materskej školy a bytovým správam. Vďaka patrí aj všetkým predsedom
bytových spoločenstiev a vlastníkov bytov, ktorí
aktívne spolupracujú s mestom Žiar nad Hronom.
Odmenou im bolo nielen slovo vďaky a výzva
k podpore pri ďalšej spolupráci a intenzívnej práci
pri nakladaní s odpadmi, ale aj symbolické darčeky
vo forme Ecopresov, ktoré budú slúžiť na lisovanie
plastových fliaš pre to ktoré spoločenstvo. OŽP
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Štefan Moyses – prvý predseda Matice slovenskej
Prvé, zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej
bolo v Martine 4. augusta
1863. Večer bol Martin slávnostne osvetlený a Štefan Moyses mal na katolíckej fare asi
so 40 národovcami poradu. Ešte
pred touto poradou prišla
do Martina úradná správa, že
panovník venoval na Maticu slovenskú 1000 zlatých. Okrem už skôr zložených 100 zlatých venoval
Štefan Moyses ešte ďalších 2100 zlatých.
Zakladajúce valné zhromaždenie sa začalo
o 10. hodine v slávnostne vyzdobenej drevenej
budove na námestí pred katolíckym kostolom, do
ktorej sa zmestilo asi 2000 osôb. Okrem týchto sa
však okolo budovy zhromaždilo ďalších 6000 osôb.
Za predsedu Matice slovenskej navrhol Ján
Francisci Dr. Štefana Moysesa. Pod dojmom tejto
skutočnosti prijal voľbu so slovami: „Kde je otázka
o hodnosťach a vyznačení, ja bývam rád ostatným,
lebo nebažím, ani som nikdy nebažil po hodnostiach. Boh mi je svedkom, svedkom mi je a môže byť
i vláda, že som sa i tejto biskupskej hodnosti vyhnúť
všemožne usiloval; kde je ale otázka o službe národu
môjmu slovenskému a ochotnosti k službám týmto
jako i obeťam a rozkvetu národa našeho, jakživ som
sa neodťahoval, ani sa neidem, ani nechcem, ani nebudem. Tak teda hodnosť predsedu Slovenskej Matice prijímam. A zaiste, jako nad blaho mojeho národa
nenie je mi nič vznešenejšieho, tak ani nad priazeň
mojeho národa nenie mi nič vyššieho, čoby to i hneď
bola priazeň celého sveta.“
Druhé valné zhromaždenie bolo v Martine
3. augusta 1864. najdôležitejším rozhodnutím
bolo, aby sa matičné knihy v budúcnosti vydávali
už len v spisovnej slovenčine, kodifikovanej v Hat-

talovej mluvnici. Odchod Moysesa z Martina bol aj
tentoraz taký triumfálny, aký bol aj jeho príchod
do neho.
Po tomto valnom zhromaždení sa slovenských
národovcov zmocňovalo znechutenie pre stále
vzrastajúce sebavedomie ich protivníkov a pre nevybavenie panovníkovi odovzdaného Memoranda.
Moyses však ešte vždy nestrácal nádej na lepší osud
svojho národa. Napomínal, prosil ochabujúcich
a neúnavne pracoval ďalej za svoj národ. Usiloval
sa zachrániť preparandiu a slovensko-nemecký ráz
gymnázia v Banskej Bystrici. Okrem toho podnikal
kroky na založenie hospodárskeho ústavu pre Slovensko.
Tretie valné zhromaždenie zvolali do Martina
na 9. augusta 1865. Na ňom veľmi dojemným spôsobom prehovoril k prítomným aj Moyses. Boli to
slová plné národného zápalu, a preto ich prítomní prijali hromovým slávyvolaním. Boli to však aj
posledné slová Štefana Moysesa, ktoré verejne
povedal na adresu celého svojho národa. Právom
ich teda môžeme nazvať jeho labuťou piesňou
a posledným odkazom slovenskému národu.
Na druhý deň sa rozlúčil s účastníkmi a ponáhľal sa
domov. „Odchádzajúc z Martina, pred farou katolíckou,“ – píše Svetozár Hurban Vajanský – „vyprevádzaný hudbou slovenských javorových huslí, vybozkával, vstupujúc do hytnova, Kuzmányho, Hurbana
a Hodžu so slovami Pobozkajte svojich, i unikol Martinu pohostinnému a ním tak ľúbenému navždy. Hlahol zvonov, svorne zvučiaci z oboch veží martinských,
katolíckej i evanjelickej, šiel čistým vzduchom za ním.
Milou harmóniou zuneli dovedna zlievajúce sa hlasy
zvonov a modlitieb, vznášajúc sa k nebu a prosiac
Boha za zamilovanie nad národom slovenským.“
Dr. Štefan Moyses odchádzal z Martina navždy
Spracované podľa Andreja Klimana.

13. jún 2011 | Mestské noviny

Stratení susedia
– Zmizelí sousedé
Židovská otázka stále patrí medzi sporné
témy na Slovensku. A nielen tu, ale aj v iných
krajinách, ktorých sa tento „problém“ dotýka. Projekt Stratení susedia – Zmizelí sousedé,
nad ktorým drží záštitu Židovské múzeum v Prahe, má za hlavnú úlohu nabádať žiakov základných a stredných škôl, aby pátrali po stratených
židovských obyvateľoch, ktorí kedysi bývali
v ich meste.
Z prác, ktoré vypracovali žiaci českých škôl, vznikla putovná výstava Stratení susedia – pocta detským obetiam holokaustu, ktorú mali návštevníci
možnosť vidieť v priestoroch Gymnázia A. Kmeťa
v Banskej Štiavnici.
Študenti tohto gymnázia sa tiež rozhodli zapojiť do už spomínaného projektu s cieľom priblížiť
osudy banskoštiavnických Židov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Ak by ste nám chceli pomôcť
objasniť jednu z najväčších záhad druhej svetovej
vojny aj v našom meste a poznáte ľudí s podobným
životným osudom, či už vášho suseda, bývalého
spolužiaka či priateľa, ozvite sa nám.
Banskú Štiavnicu obývalo pred začiatkom deportácií viac ako 500 židovských obyvateľov. Po roku
1943 sa toto číslo z trojciferného zmenilo na dvojciferné. Zahľaďme sa teda na príbehy českých Židov,
ktorí umreli v koncentračnom tábore, a nezabudnime ani na slovenských, ktorých stretol rovnaký
osud. Títo ľudia sa predsa neprevinili ničím, len
tým, že vyznávali iného boha, ako vtedajšia mocnosť dovoľovala.
Kontakt: 0907 807 212 (Tomáš Jaško) alebo
0918 081 148 (Daniel Mališ) – volať len od 14.00
hod.
Daniel Mališ

Vyskúšali sme za vás...
DAROVANIE KRVI

Možno by niektorí z vás radi darovali krv, no nevedia sa odhodlať prekonať obavy. Vyskúšali sme
preto za vás, čo všetko vás čaká a čo počas odberu
musíte absolvovať.

2 . KROK

1. KROK

Prvým krokom je vypísanie dotazníka, v ktorom zdravotnícky personál informujete o svojom
zdravotnom stave. Už vďaka otázkam v dotazníku
môžu zdravotníci posúdiť, či ste na odber krvi
vhodný kandidát. Nezabúdajte na to, že by ste
mali prísť oddýchnutí a nemali by ste byť v časovom strese. Potrebný je i občiansky preukaz či
legitimácia poistenca zdravotnej poisťovne.

4 . KROK

Poslednýmkrokomjesamotnédarovaniekrvi,ktoré absolvujete za asistencie zdravotného personálu.
Pri každom odbere sa odoberie zvyčajne 450 ml
krvi, u prvodarcov je to i menej. Odber trvá približne 5 až 10 minút.

Odobratie vzorky krvi je ďalším krokom, pri ktorom sa podrobíte vyšetreniu hladiny krvného farbiva či krvného obrazu. Zdravotníci tak zistia, či je
vaša krv v poriadku. Navyše, prvotným odberom
získate preventívnu prehliadku zadarmo.
3. KROK

Vyšetrenia krvi robí v žiarskej nemocnici lekárka
Helena Genserková, ktorá vám zmeria i krvný tlak
a na základe povinných otázok stanoví, či môžete, resp. nemôžete darovať krv. Dôraz sa kladie aj
na zhodnotenie dotazníka a doplnenie údajov získaných pri rozhovore s lekárkou.
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Nezabúdajte, že pred odberom krvi je potrebné
piť veľa tekutín a nemali by ste prísť hladní. Potrebné je však vyhnúť sa potravinám s obsahom
tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov. Ľahkú
stravu a potrebné množstvo nápojov však dostanete aj po príchode na hematologicko-transfúzne
oddelenie.
(li) Foto: Peter Gnida

Mestské noviny | 13. jún 2011

7

PUBLICISTIKA/INZERCIA

Nesmejte sa, prosím
V Mestskom kultúrnom
centre v Žiari nad Hronom
vzniklo unikátne predstavenie umeleckého diela
pod názvom Nesmejte sa,
prosím.
Celoslovenská premiéra divadla Dívadlo sa uskutoční v utorok 21. júna práve
v Žiari nad Hronom. Inscenácia Nesmejte sa, prosím je bravúrnou komédiou zo súčasnosti, v ktorej
klasický ľúbostný trojuholník (manžel, manželka,
milenka) rieši svoje problémy naozaj neklasicky.
Príbehu s nevšednou a prekvapujúcou zápletkou, s ešte prekvapujúcejším záverom neodolajú
a smiechu sa neubránia manželky i milenky, manželia i milenci.
Autorom diela je v súčasnosti najznámejší dramatik Chorvátska, Miro Gavran, ktorý za túto hru získal

cenu chorvátskeho ministerstva kultúry. Hru naštudovala mladá, talentovaná poľská režisérka Joanna
Zdrada s hercami Michalom Ďurišom, Janou Pilzovou a Barborou Špánikovou.
„Aký odíde z našej inscenácie divák, to ešte v tejto chvíli netušíme, ale boli by sme radi, keby odchádzal pobavený a poučený. Náš projekt nie je mravoučnou agitkou, len sondou do ľudských vzťahov.
Čo sa na koho nalepí, necháme na ctené publikum.
Chceme len naznačiť, že do blata sa vždy ľahšie
padá, ako sa z neho lezie von. A preto vznikla táto
inscenácia,“ tvrdia realizátori projektu.
Ako nám povedala riaditeľka MsKC, Valéria Ferčáková, tým, že predstavenie vzniklo práve v Žiari
nad Hronom v MsKC, mesto Žiar nad Hronom tak
priamo podporilo vznik tohto umeleckého diela
a zaslúžilo sa aj o jeho celoslovenskú premiéru.
(li)

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Dr. Janského
č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje prerušenie
prevádzky materskej školy a jej elokovaných
tried v nasledovných termínoch:
- Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
od 1.8. do 28.8.
- elokované triedy, Ul. Sládkovičova č. 1
od 1.8. do 28.8.
- elokované triedy, Ul. M. R. Štefánika č. 23 od
2.7. do 31.7.

- elokované triedy, Ul. Rázusova č. 6
od 2.7. do 31.7.
- elokované triedy, Ul. A. Kmeťa č. 11
od 1.8. do 28.8.
- elokované triedy, Ul. Rudenkova č. 1
od 2.7. do 31.7.
- elokované triedy, Ul. A. Kmeťa č. 17
od 2.7. do 31.7.
- od 15.8. do 28.8. sa uskutoční sanitácia ŠJ

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom na deň 16. júna 2011 (t. j. štvrtok)
o 14.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. VZN – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
(9/2009).
5. VZN o školských obvodoch základných škôl
(5/2007).
6. Zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení.
7. Výstavba bytov nižšieho štandardu.
8. Interpelácia poslancov.
9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové.
10. Záver.

Vodný raj v znamení noviniek
Nová letná sezóna sa vo Vodnom raji vo Vyhniach začala už prvý júnový víkend. Okrem
termálnej liečivej vody v bazénoch sa návštevníci môžu tešiť na nové atrakcie a tematické
programy.

Návštevníkom ponúka Vodný raj v tejto sezóne
zmenu otváracích hodín. Monika Coková, riaditeľka: „Otvorené bude od 9.00 do 21.00 hod. počas
pracovného týždňa a počas víkendu budú môcť
návštevníci prísť už od 8.00 hod. do 21.00 hod.
Niektoré soboty budeme mať aj večerné kúpanie.
To bude sprístupnené od 21.00 do 23.00 hod. Ak
sa takéto kúpanie stretne s ohlasom u zákazníkov,
bude zahrnuté do ponuky aspoň jeden deň cez víkend.“
Zákazníkom je aj tento rok k dispozícii niekoľko
bazénov. Okrem kúpania a slnenia si môže každý
vo vode zacvičiť populárnu zumbu. Milovníci adrenalínu otestujú svoju výdrž aquazorbingom. „Ide
o športovú záležitosť, kedy si môžu návštevníci vy-

skúšať pobyt v nafúknutej guli z priehľadného PVC
a ako sa v nej dá plávať, je to tzv. chôdza po vodnej
hladine. Dovnútra sa vlezie otvorom, následne je
nafúkaná vzduchom a potom sa pustí na vodnú
hladinu. Táto atrakcia bude sprístupnená od júla,“
spresňuje riaditeľka vodného zariadenia.
Čokoládová a lávová masáž
Rozšírená je i ponuka wellness služieb. Pre dámy
sú pripravené beauty programy krásy, kde si budú
môcť vyskúšať nové líčenie, anticelulitídovú masáž,
protivráskovú masáž tváre či infra saunu, ktorá je
veľmi účinná pri chudnutí. „Úplnou novinkou bude
aj čokoládová masáž a ponuka strávenia beauty
víkendu. Avšak najzaujímavejšou sa zdá byť lávová masáž, pričom lávové kamene budú pochádzať
z vyhasnutej sopky, ktorá sa nachádza priamo
vo Vyhniach,“ vymenúva ďalej Monika Coková.
Súčasťou aktívne stráveného dňa vo Vodnom raji
Vyhne je aj športové vyžitie – tenis, squash alebo
bowling. Občerstvenie zabezpečujú tri zariadenia,
ktoré opäť rozširujú ponuku služieb. „Stravovacie
služby zmenili svoj sortiment, ktorý je rozšírený
najmä pre spokojnosť zákazníkov. Bar bude poskytovať aj nové miešané alkoholické a nealkoholické
nápoje.“
Vodné zariadenie myslí aj na najmenších návštevníkov. Pre deti je pripravený detský kútik so šmykľavkami, toboganmi a pre najmenších aj pieskovisko. Atraktívne strávený čas v aquaparku sľubujú aj
piatkové hudobné večery spojené s kúpaním alebo
popoludňajšie animačné programy pre deti.
Pripravené sú i permanentky, a to najmä pre celé
rodiny. Pokiaľ by mali rodiny záujem kúpiť si celo-
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týždňovú permanentku dopredu, bude pre nich
so zľavou 25 %.
Napriek množstvu noviniek zostávajú ceny
nezmenené.
Kombinácia liečivej termálnej vody a kvalita
ovzdušia, ktoré je zrovnateľné s tatranským ovzduším vo Vyšných Hágoch, ponúkajú nielen príjemne
strávený deň či víkend, ale aj blahodarné účinky
pre zdravie človeka. Starosta obce Vyhne, Vladimír Bevelaqua: „Z historického hľadiska vyplýva,
že termálny prameň vo Vyhniach je liečivý. Účinný
je napríklad na ženské choroby či na zlomeniny.
Voda obsahuje veľa prvkov, ktoré ľuďom pomáhajú
a ktorá je aj vo všetkých bazénoch Vodného raja.
Preto každému so zdravotnými problémami túto
vodu odporúčame. Vracajú sa k nám už aj zákazníci zo zahraničia, ktorí mali určité zdravotné problémy a voda im ich pomohla vyliečiť, čo považujú
za zázrak.“ Podľa štatistiky navštívilo Vodný raj počas celého minulého roka 68-tisíc zákazníkov.
www.vodnyrajvyhne.sk
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CITY FEST CHALLENGE 2011
ŠANCA PRE TEBA A TVOJU HUDBU!

výberová súťaž amatérskych skupín,
zameraná na vlastnú tvorbu
zverejnenie semifinalistov: 13.06.2011

SEMINIFINÁLE: 24.06.2011
FINÁLE: 13.08.2011 CITY FEST 2011
viac informácií: www.mskcentrum.sk
Mestské kultúrne centrum a Základná umelecká škola
Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari nad Hronom
Vás pozývajú na

VÝSTAVU absolventských prác
VÝTVARNÉHO
ODBORU ZUŠ ZSP
Výstavná sieň MsKC

8. – 28. jún 2011

DIGI KINO
RODINKA
14./15.6. o 19.00 hod. (rodinná komédia,
ČR, 80 min., česká verzia) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV

TÝŽDEŇ BEZ ZÁVÄZKOV
18./19.6. o 19.00 hod. (komédia, USA, 97
min., slovenské titulky) Vstupné: 2.30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

BIUTIFUL
21./22.6. o 19.00 hod. (dráma, Španielsko/
Mexiko,
147 min., české titulky) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

SUCKER PUNCH
25./26.6. o 19.00 hod. (akčný, fantasy, USA,
110 min., slovenské titulky) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

viac na
www.mskcentrum.sk

NEZNÁMY
28./29.6. o 19.00 hod. (akčný, USA, 113
min., slovenské titulky) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

noviny.ziar.sk
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a
bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne
tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po skončení za
priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 17. júna o 20.00 hod.
•Mars – Pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku, jej pozorovaniam v minulosti - voľným okom i ďalekohľadmi, aj častokrát mylným predstavám ľudí o tom,
čo na povrchu videli. Ponúkne prehľad úspešných
misií kozmických sond, ktoré od polovice 60-tych
rokov 20. storočia červenú planétu navštívili a poslali na Zem množstvo fotografií a iných odborných
dát. Seriózny vedecký výskum dramaticky zmenil

Z pera čitateľa...
Ako majú v máji svoj sviatok všetky mamy, nezabúda sa ani na otcov. Práve im každoročne patrí tretia
nedeľa v júni. Tento sviatok vďačí za svoj zrod Američanke, ktorá cítila potrebu uctiť si všetkých otcov ako
bol ten jej – veterán občianskej vojny, ktorý sa o šesť
detí staral aj po smrti manželky. Tento rok ho oslávime
v nedeľu 19. júna. Pri príležitosti tohto sviatku sme pre
vás pripravili článok, ktorý nám do redakcie priniesol
náš stály čitateľ.
Deň otcov. Pre mnohých ľudí deň kontroverzný, ak
nie zbytočný, pri jeho počutí u nich vyvolávajúci iba
ironické, dvojzmyselné úsmevy a často i ponižujúce
poznámky.
Slzy mŕtveho starca
Nerozhodne stál vo vstupnej hale domova dôchodcov. Úchytkom si všimol tváre sediacich popri stene.
Niektoré sa na neho zvedavo dívali, iné iba apaticky
pozerali pred seba, očividne už zmierené so svojím
osudom. „Čakáreň na smrť,“ trpko si pomyslel spolu
s myšlienkou, že aj on sa už v podstate zaradil do jej
poradovníka.
Od prvého dňa odmietal akúkoľvek komunikáciu
so svojím okolím. Aj dnes, tak ako vždy, chcel byť
sám. Zhrbený chrbát, ovisnuté plecia, zohnutá hlava
s pohľadom upretým do zeme. Nohy sa mechanicky šúchali vedľa seba a smerovali k prázdnej lavičke
neďaleko vchodu. Dnes sa cítil akosi zvláštne. Sadol
si, oprel sa o operadlo a zaklonil hlavu. Pred zavretými očami sa mu zrazu začal odvíjať film jeho života.
Ženil sa z veľkej lásky, no jeho šťastie netrvalo dlho.
Rok po narodení dcérky Dana úplne prepadla alkoholu. Najprv tajne, no potom sa jej excesy zmenili
na niekoľkodňové úlety. „To šteňa ma vôbec nezaujíma! Ako vieš, že je tvoje?“, výsmešne mu šplechla
do očí, keď ju prosil, aby sa spamätala aspoň kvôli ich
dcére. Rozviedli ich už na prvom pojednávaní, hneď,
ako sa písomne zriekla akýchkoľvek nárokov na ich
dieťa. Zmenil zamestnanie a prerušil diaľkové štúdium na vysokej škole, aby sa mohol naplno venovať
dcére. Od tej chvíle jej bol matkou i otcom. Iba on bol
nablízku, aby jej pofúkal odreté kolená, iba on prežíval s ňou jej detské choroby. Vstával k nej po nociach
a vymieňal studené obklady pri vysokých teplotách.
Spolu dokázali preklenúť ťažké pubertálne obdobie
so všetkými fyzickými i psychickými problémami,
ktoré v tom čase život prináša dievčatám v jej veku.
Bol jej bútľavou vŕbou. Dôverníkom pri prvých platonických láskach, poradcom pri prvých sklamaniach.
Spolu sa prehrýzali úskaliami ťažkých matematických
príkladov na strednej škole. Vždy a vo všetkom jej bol

9

INFORMÁCIE/INZERCIA
pohľad ľudí na toto teleso a priblížil predstavu letu
ľudskej posádky na Mars realite viac, ako čokoľvek
predtým.
Program doplní prehliadka aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej
oblohy astronomickou technikou za priaznivých
poveternostných podmienok. Dňa 24. júna o 20.00
hod.
•Za dverami modrého sveta
Program je venovaný Vangelisovi, konkrétne jeho
albumu Oceanic. Priradením rôznych náladových
obrázkov z hlbín mora v rôznych končinách sveta
sme tejto kolekcii ukľudňujúcich skladieb prepožičali aj vizuálnu stránku. Obdivujte s nami krásu
koralov, nebezpečné žraloky či pohrebiská vrakov
lodí na dne hlboko pod morskou hladinou. Dňa
30. júna o 19.00 hod.

(674 48 85)
26.6. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

18.6. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
19.6. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 20)
25.6. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica

14.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
15.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
16.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Pri poliklinike
17.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.6. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.6. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Pri poliklinike
21.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
23.6. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
24.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25.6. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
26.6. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
27.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.6. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.

stopercentnou oporou. Keď ho na maturitnom večierku požiadala o otvárací tanec, s hrdo vztýčenou hlavou si ju viedol na parket ako princeznú. Vznášali sa
v rytme hudby a on márne hľadal v jej šťastnej tvári
nejakú črtu po jej matke. Nenašiel ani jedinú. Viackrát
sa snažil hovoriť s ňou na túto tému, no vždy ho rázne
odbila slovami: „Nechcem o nej ani počuť! Zriekla sa
ma, keď som ju najviac potrebovala. Mám teba. Ty si
mi dal všetko to, čo mi mala dať ona.“ V tých chvíľach
neľutoval nič z toho, čo pre ňu urobil. Neľutoval roky
psychického vypätia, keď už ďalej nevládal. Roky, ktoré sa tak veľmi podpísali na jeho zdraví. Ale o tom vedel iba on sám. Keď sa rozhodla prerušiť vysokú školu
a venovať sa modelingu, zbytočne jej zdôrazňoval, že
krása je pominuteľná, kým vzdelanie je na celý život.
V ten deň sa prvý a posledný raz pohádali. Kričala, že
mu nezáleží na jej šťastí, na jej budúcnosti, že je už dospelá a bude si žiť podľa svojich predstáv a nie podľa
jeho. Vtedy ju videl posledný raz. Odišla v noci. Tajne,
bez jediného slova rozlúčky, bez jediného „ďakujem“.
Ráno našiel na stole pár slov, narýchlo načarbaných
na kúsku papiera: „Odchádzam. Už sa nikdy nevrátim.
Pre svoje veci si pošlem.“ V tej chvíli svet vôkol neho
prestal existovať. Prebral sa v nemocnici, omotaný
množstvom hadičiek, ktoré sa ako jedovaté hady plazili po jeho tele. Počas bezsenných nocí si stále kládol
otázku, kde urobil chybu, ale odpoveď nenachádzal.
Po prepustení domov, nedbajúc na podlomené

zdravie, sa naplno vrhol do práce. Dokončil vysokú
školu, po nej druhú. Roky leteli a on ju neprestával hľadať. Ani Interpol nezachytil o nej ani najmenšiu stopu.
Akoby zmizla z povrchu zeme.
Jeho myšlienky prerušil malý vtáčik, ktorý poskakoval neďaleko neho, až pricupkal bližšie. Nebojácne
sa postavil proti nemu a začal veselo štebotať, akoby spieval nejakú pieseň. Díval sa na malého drobca
a s úžasom počúval. Ten štebot i melódia mu pripomínali jeho malú dcérku, ktorá kedysi takto poskakujúc
po byte si veselo pospevovala rôzne pesničky. Vtáčik,
neprestávajúc spievať, vzniesol sa do výšky. Smutne
sa díval za ním a pri pohľade na blankytnú oblohu,
na pozadí ktorej zmizol jeho spevák, sa ho zmocnilo
zvláštne vzrušenie z očakávania čohosi neznámeho.
Hruďou mu zrazu preletel žeravý blesk a on pochopil. Prišiel čas odísť. Umieral. Odchádzal z tohto sveta
bez prítomnosti jediného človeka, ktorému obetoval
všetko – celý svoj život. „Dcérka, kde si?“, stihli ešte zašepkať ústa...
S posledným výdychom sa telo uvoľnilo, akoby sa
vnorilo do seba. Hlava bezvládne klesla na operadlo.
Kovová barla vykĺzla z prstov a zazvonila o betón. Jej
zvuk zaznel do ticha ako hlas umieračika. Z neživých
očí upretých do nenávratna vytekali živé slzy. Pomaly
kĺzali dolu hlbokými brázdami vrások jeho líc a zachytávali sa na okraji goliera flanelovej košele. Mŕtvy starec plakal...
Jozef Senko

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
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SPOMIENKA

Neplačte, nechajte ma
kľudne spať
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate ďalej
s vami byť,
pričinením šoféra musím
mmmmmmmmladý v tmavom hrobe hniť.
Dňa 27. júna uplynie 18 rokov odvtedy, čo
vo veku 20 rokov tragicky zahynul
Ivan Schweigert
zo Žiaru nad Hronom.
Smútiaca matka, rodina Schweigertová
a kamaráti.

SPOMIENKA

Dňa 18. mája uplynul rok
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša
milovaná mamička, starká
a prastarká
Katarína Zvarová.
S veľkou úctou a láskou stále spomíname.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 6. júna uplynulo 5 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Arpád Gracík.
S láskou v srdci spomína
manželka, syn a vnúčatá.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce, ktoré nás
milovalo,
zamdleli ruky, ktoré pre nás
toľko vykonali.
Dňa 11. júna uplynul 1 rok
od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Mária Vincencová
vo veku 99 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 20. mája sme si pripomenuli 3 roky od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Bohumil Široký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéry s rodinami.

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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Banskobystrická župa má
novú webovú stránku
Banskobystrický samosprávny kraj spustil
v stredu 1. júna do prevádzky novú oficiálnu
web stránku. Cieľom bolo sprehľadniť a zjednodušiť návštevníkom orientáciu na nej.
Postupne budú na stránke pribúdať ďalšie
moduly prezentujúce BBSK. Peter Hajnala, hovorca BBSK: „Jednou z prvých noviniek je nový
Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr (CRZ). Slúži nielen pre Úrad BBSK, ale aj
pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. CRZ, ako aj novú web stránku,
vytvorili zamestnanci BBSK. Spolu sme za oba
projekty ušetrili takmer 20-tisíc eur.“ CRZ je vytvorený tak, že plne akceptuje Usmernenie Ministerstva spravodlivosti SR k zverejňovaniu dokumentov. Hlavným zámerom nového riešenia
je zabezpečenie jednoduchosti editovania dát
do registra pre zamestnancov úradu, jednoduchosť vyhľadávania pre užívateľov podľa typov
dokumentu (zmluva, objednávka, faktúra), podľa jednotlivých organizácií (Úrad BBSK, OvZP ) a
v neposlednej rade čitateľnosť zverejňovaných
dokumentov. „BBSK bude zverejňovať všetky
zmluvy, objednávky a faktúry, a to aj napriek
existencii minimálnej hranice,“ dodáva na záver
hovorca banskobystrickej župy.
(li)

Ak máte záujem o niektorého z psíkov,
obráťte sa na Útulok s karanténnou stanicou v Žiari nad Hronom, Partizánska ulica,
areál Poľnohospodárskeho družstva, alebo
kontaktujte Martinu Vrtákovú na tel. čísle:
0908 661 737, príp. e-mailom na:
utulokzh@gmail.com.
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PREDAJ
HĽADÁM DOMOV
ROTVAJLER
– SUČKA KIARA

Mladá sučka rotvajlera, má asi 2 – 3 mesiace.
Je mohutnejšej postavy,
hravá, spoločenská. Sučka je odčervená, bude
očkovaná. Bohužiaľ, majitelia sa jej zbavili, nakoľko má pruh a predkus.
NEMECKÝ OVČIAK
– SUČKA KAŤA

Kaťa je približne 1 rok stará
sučka nemeckého ovčiaka. Je
veľmi milej a veselej povahy.
S inými psíkmi je kamarátka a
k ľudom je tiež veľmi priateľská a
oddaná. Vhodná je k rodinnému
domu so zateplenou búdou.
NEMECKÝ OVČIAK
– SUČKA ZARA

Asi 5 rokov stará sučka nemeckého ovčiaka.
Sučka je bojazlivá, ešte si
na nové prostredie nezvykla. Veľmi smúti
za svojím predošlým domovom, väčšinu času je v búde. Lepšie by jej
bolo v rodine, kde by bola jediným psom. Chytá sa aj na stráženie, je vhodná do rodinného
domu, kde by mala dostatok pohybu.
ŠELTIA
– SUČKA LASSIE

Lassie je 2-ročná šeltia. Bola
odkúpená od množiteľa, ktorý ju
chcel používať ako rodiaci stroj
na šteniatka, ale, našťastie, k nej
nezohnal psíka, a tak sa mu jeho
zámer nepodaril. Lassie je veľmi nežná a pokojná sučka. Je vďačná za každú pozornosť, pretože donedávna žila sama zatvorená v ohrade
v blate. Hľadáme jej domov, kde jej bude venovaná pozornosť a láska, akú si zaslúži. Najlepšie
ako jediný psík v rodine, pretože si vyžaduje
plnú pozornosť a medzi psami sa nevie presadiť. Pred adopciou pôjde Lassie na sterilizáciu,
aby s ňou už nikto nikdy nemal „zárobkové“
plány.

•Predám sedačku s úpravou na spanie + 2 fotelky.
Bezchybný stav, farba hnedá. Tiež predám kvalitný
kuchynský stôl + 2 lavice a 2 stoličky, farba biela
s hnedou. Cena dohodou.
5/12
T: 0907 880 563, 0949 300 586
•Predám skrine, 2 ks - jedna vešiaková a druhá policová. Cena: 10 € za kus. T: 0905 918 724
5/11
•Predám kosačku bez koša, na 380 voltov, domáca
výroba. Cena: 30 €. T: 0904 515 883, 045/673 36 95
6/11

•Predám kosačku bez elektriny, ručnú, aj so zberačom, málo používaná. Cena: 40 €. T: 0904 515 883,
045/673 36 95
7/11
•Predám dámsky (dievčenský) bicykel, horský, málo používaný. Cena: 50 €. T: 0904 515 883,
045/673 36 95
8/11
•Predám kotol s kotlinou, 50 litrov, cena dohodou.
T: 0903 178 838, 045/672 40 21
9/11
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 3-izbový čiastočne zrekonštruovaný byt
v Ostrom Grúni. Výmera bytu 96 m2, s pivnicou. Byt
má 2 loggie. Cena: 30 000 €, dohoda možná.
1/12
T: 0902 592 219
2
•Predám krásny 2-izbový byt v OV, 63 m , 3 loggie,
komora, pivnica, 3. poschodie, Ul. A. Dubčeka. Výborní susedia, pokojné bývanie. Cena: 35 000 €.
4/12
T: 0907 880 563, 0949 300 586
•Predám pekný 4-izbový byt na Hviezdloslavovej ul. Byt je čiastočne prerobený, rozloha 85 m2.
Byt je ideálny pre mladú viacdetnú rodinu. Cena:
53 000 €. Ponúkame aj možnosť serióznemu záujemcovi časť zo sumy bytu uhrádzať na splátky.
Zmluva o výške splátok a dobe splácania uzatvorená u právnika. Byt je možné vymeniť aj za garsónku
alebo 1-izbový byt v hodnote cca 10 000 € + doplatok. Nie sme realitka. Info: bytzh@zoznam.sk alebo
7/12
T: 0907 171 805
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Novinový stánok na prenájom, v budove ZSNP
na Priemyselnej 12, (vedľa bankomatu Slov. Sporiteľne), žlto-modrý. Bližšie info v stánku.
2/12
•Prenajmem 2-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej.
Voľný, čiastočne zariadený. T: 0908 845 807
3/12
•Prenajmem 1-izbový byt na Ul. Novomeského,
s výťahom. Voľný ihneď. T: +420 733 582 314 6/12
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 2-izbový byt v centre, tehlový. Cena:
do 30 000 €. T: 0907 543 619
1/11
•Kúpim 2-izbový tehlový byt v centre ZH, cena cca
30 000 €, nie na Ulici Hutníkov. T: 0904 969 254 19/11
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Deň zábavnej fyziky na „Dvojke“
Hľadáme zábavu vo fyzike je víťazný projekt
7. ročníka grantu Nadácie ZSNP a Slovalco zameraného na podporu vzdelávania. Projektom
získala Základná škola na Ul. M. R. Štefánika
5000 eur na nákup pomôcok, ako sú napríklad
autá či veterná elektráreň na vodíkový pohon,
stavebnice Merkúr či učebné pomôcky k vyučovaniu fyziky a na zabezpečenie činnosti krúžku
Zábavná fyzika.
Záverom projektu bola prezentácia členov tohto
krúžku pre žiakov školy a prizvanú širokú verejnosť
na Dni zábavnej fyziky, ktorý sa uskutočnil 25. mája
v odbornej učebni fyziky. Žiaci predviedli viac ako
tri desiatky pokusov, ktoré pokryli rôzne oblasti
fyziky. Pomocou nich sa žiaci oboznámili s najvšeobecnejšími fyzikálnymi zákonmi a mali možnosť
overiť si ich v praxi, čo viedlo k pochopeniu princípov fungovania mnohých technických zariadení,
vrátane tých najmodernejších. Na Dni zábavnej

fyziky bolo možné uvidieť napríklad sopku, octový
gejzír, optické klamy, Mesiac vo fľaši, parný mlyn,
neviditeľný plyn, škrobový kúpeľ a mnoho ďalších
zaujímavých pokusov. Pokusy podporili ich zručnosť, tvorivosť a realizáciu vlastných teórií v praxi
a motivovali ich k práci výskumníkov a bádateľov.
(r)

Spoločenstvo vs. výkon správy
V súčasnosti sa bežne stretávame s polemikou, čo je
pre vlastníka bytu nebytového priestoru lepšie z pohľadu zabezpečovania služieb súvisiacich užívaním bytu
alebo nebytového priestoru. Je to spoločenstvo alebo
výkon správy?
Musíme sa vrátiť do rokov, kedy nastal najväčší boom
v oblasti vytvárania spoločenstiev a čiastočnej likvidácie
bytových družstiev posilňovaním zákona 182/1993 Z. z.
vo vzťahu k právam vlastníkov. Zákonodarca v tom čase
v podstate hodil všetko „do jedného vreca“. Služobné byty,
podnikové byty, štátne byty, ako aj družstevné byty, ktoré už
v tom čase čiastočne fungovali na princípoch spoločenstiev,
t. j. vytvárali si fondy prevádzky, údržby a opráv a spolurozhodovali na členskom princípe. Mali svoju štruktúru – napr.
terajší zástupca vlastníkov sa nazýval predseda domovej
samosprávy, člen rady vlastníkov sa nazýval členom domovej samosprávy, vchodovým alebo domovým dôverníkom
a pod. Nechceme tým povedať, že uvedený stav bol ideálny – družstvá boli v tom čase majoritnými vlastníkmi, a tak
sa niekedy aj správali, vždy je to len o ľuďoch. Na druhej
strane existovalo aj niekoľko kontrolných mechanizmov postavených na členskom princípe – stanovy družstiev, takže
družstvá nemohli rozhodovať o väčšine vecí samostatne
bez podpory nájomcov a vlastníkov bytov, ktorí boli členmi
týchto družstiev. Práve v tom vidíme príčinu postupnej novelizácie vyššie citovaného zákona vedúcej k rozdrobeniu
jednotlivých bytových družstiev s cieľom (stávajú sa postupne minoritnými vlastníkmi) degradovať ich na radové správcovské spoločnosti. Tým sa vytvoril priestor na vznik nových
správcovských – účtovníckych firiem, kde jedinou podmienkou bola pôvodne vysoká škola ekonomického typu, resp.
niekoľkoročná prax v odbore – väčšinou ide o bývalých
zamestnancov, ktorí v uvedených rokoch boomu pracovali
v príslušných útvaroch majiteľov bytov (štátne, podnikové, družstevné a iné). Dnes je situácia ešte jednoduchšia –
činnosť správa bytového a nebytového fondu je zaradená
ako voľná živnosť. Štát teda vytvoril doslova zo dňa na deň
konkurenčné prostredie pre spoločenstvá, resp. vlastníkov,
ktorí si nevykonávali správu svojho domu samostatne alebo
prostredníctvom správcov. Kvantita správcovských firiem
však neodráža ich kvalitu a organizačno-technické zázemie.
Boli sme pri vzniku niekoľko desiatok spoločenstiev, takže
je nám jasná ich opodstatnenosť, najmä ak pôvodne išlo
o štátne, príp. podnikové byty. Katastrofálny technický stav
budov, žiadne rezervy na odstraňovanie závad alebo prípadné rekonštrukcie. V takýchto prípadoch bolo treba skúsených
a ochotných ľudí, ktorí by z ničoho vybudovali niečo – t.j. veľa
práce za málo peňazí.
Dnes je situácia iná. Na schôdzach vlastníkov bytov sa
stretávame s fenoménom, kde tieto novovytvorené účtovno-správcovské spoločnosti ponúkajú svoje produkty, t. j.
správu pre vlastníkov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe mandátnych zmlúv
veľmi zaujímavým spôsobom. Podstatné je vždy presvedčiť
doterajšieho zástupcu vlastníkov (predsedu spoločenstva)
a okruh jeho sympatizantov o maximálnej výhodnosti ich
produktu. Žiaľ, v poslednej dobe sa často stáva, že niektorým
zástupcom vlastníkov nejde ani tak o blaho ostatných ako

o svoje. Dosiahnu takto vyššie odmeny za zhruba identickú
prácu (ak správu robí účtovná firma na základe mandátnej
zmluvy), služobný telefón, resp. preplácanie telefónu, možnosť dojednávať určité služby samostatne priamo s dodávateľmi a pod. Ďalším faktorom je populizmus, s akým tieto
produkty väčšinou veci neznalým vlastníkom ponúkajú.
Do mandátnych zmlúv vkladajú ustanovenia, ktoré v zákonoch nemajú oporu, len aby sa vlastníkom bytov zapáčili a
presvedčili ich o čo sú oni dôslednejší ako tí druhí. Tvrdia,
že budú poskytovať lepšie služby ako doterajší správca a
uchránia tým ich peniaze. K tomu pristupuje obľúbená fráza:
„vznikom spoločenstva nadobudnete právnu subjektivitu a
o svojich peniazoch, ako aj o uzatváraných zmluvách budete rozhodovať samostatne“. Myslíme si, že všetky pravidlá, či
pre spoločenstvo, správcovskú firmu, či už na základe mandátnej zmluvy, alebo zmluvy o výkone správy, sú jasne definované príslušnými ustanoveniami, najmä §7b, §7c, §8, §8a
a §8b zákona č.182/1993 Z. z. v platnom znení, t. j. vo väčšine
prípadov platí na všetkých rovnaký meter.
Ďalším argumentom, ktorý je používaný účtovnými
správcami proti tým doterajším, je skutočnosť, že dokážu
spoločenstvu vybaviť rýchlejšie a výhodnejšie úvery ako
súčasný správca. Je to vyslovene zavádzajúca informácia, a
to z viacerých dôvodov. Podmienky čerpania úverov sú pre
všetkých klientov rovnaké, dokonca u správcov, akými sú bytové družstvá, sú vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu a veľký objem prostriedkov na úložkách v jednotlivých bankách
o niečo lepšie. Problém, ktorý niekedy vzniká, je skôr časový
– čas potrebný a vybavenie úveru. Každá banka má presne
stanovený okruh potrebných dokladov, ktorý je potrebný
k vybaveniu toho-ktorého úveru. Tu narážame na určitú
nedisciplinovanosť vlastníkov v správe bytov oproti spoločenstvám, a to v účasti sa na schôdzach vlastníkov bytov,
na ktorých musia byť prijaté rozhodnutia potrebné k vybaveniu úveru (predlžuje sa celková doba vybavovania). Opäť do
procesu vstupuje ľudský faktor.
Prax a čísla nám ukazujú, že vo väčšine prípadov nedochádza pri zmene správcu z výkonu správy na spoločenstvo a
následne na správcovsko-účtovnú spoločnosť k zníženiu
nákladov pre konkrétneho vlastníka bytu, skôr naopak. Chybu robí v danom prípade aj zákonodarca. Ak sa už rozhodol
rozdrobiť majoritu bytových družstiev a degradovať ich na
správcovské firmy, mal domyslieť aj to, aby tieto služby boli
vykonávané kvalitne (na približne rovnakej úrovni), napr. len
na základe licencií – kde podmienkou by bol ekonomickotechnický aparát (zabezpečenie údržby) alebo 5-15 ročná
prax v odbore, povinnosť všetkých správcov byť buď platiteľom DPH, resp. neplatiteľom DPH (zjednotiť daný stav). Zároveň by bolo potrebné doriešiť aj platenie, príp. neplatenie
DPH pri prácach súvisiacich so správou domu. 20 % rozdiel
DPH u dodávateľa služby alebo práce v prípade, že tento nie
je platiteľom DPH, dáva neplatiteľom DPH veľké možnosti dumpingovania cien, ale aj iných praktík. Firmy, ktoré sú
platiteľmi DPH, sú tým znevýhodnené a to aj napriek tomu,
že vo veľa prípadoch majú cenu za prácu alebo službu, t. j.
základ dane, nižšiu ako živnostník alebo firma – neplatiteľ
DPH.DPH
DPH
DPH
DPH.
Keďže sú pravidlá pre všetkých rovnaké, prejdime ku kon-
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Učitelia sa vzdelávali

V Základnej škole na Ulici Dr. Janského sa
vo štvrtok 26. mája uskutočnil seminár
pre učiteľov, ktorý bol disemináciou projektu Comenius – školské partnerstvá a Comenius Asistent.
Cieľom informačného seminára bolo informovať učiteľov všetkých typov škôl v našom meste o dvoch projektoch – Comenius
– školské partnerstvá a Comenius Asistent.
Obidva projekty sú podprogramami Celoživotného vzdelávania. Lektormi semináru
bola Zuzana Dovčíková, koordiátorka projektov a pracovníčka SAAIC, Zuzana Rosenbergová, koordinátorka projektu Comenius
v Základnej škole na Ulici Dr. Janského a Iraklis
Lampadariou, Comenius Asistent v tejto škole.
Zuzana Rosenbergová: „Zuzana Dovčíková počas seminára pripravila výstižnú prezentáciu
o tom, čo je to Comenius – školské partnerstvá
a Comenius Asistent, kto sa ho môže zúčastniť,
kde možno nájsť všetky potrebné informácie
o projekte a kontakty.” Zuzana Rosenbergová
svojich kolegov informovala o svojich skúsenostiach v tomto projekte. Zoznámila ich tiež
s projektom Quality now and tomorrow, ktorý práve v tomto čase prebieha na “Jednotke”.
„Iraklis Lampadariou je Comenius Asistentom
v našej škole od 1. marca a bude u nás pôsobiť
do 15. júna. Počas jeho pôsobenia sa v škole
uskutočnilo veľa medzinárodných projektov.
Pre učiteľov pripravil pútavú prezentáciu a
následne aj blog venovaný tomuto semináru.
Na svojich vyučovacích hodinách pritom využíva webové stránky Európskej únie. Učiteľom
tiež ukázal, ako sa v tomto labyrinte informácií
pohybovať a nájsť to, čo hľadajú,” dodala na záver Zuzana Rosenbergová.
Všetko, čo bolo na seminári, nájdete na blogu http://europa-teachers.blogspot.com/ a
http://sites.google.com/site/lamirakliscask/
project-updates/europeequippingateacher%E2%80%99smind.
(li)
krétnym číslam a tomu, čo za ne vlastník bytu dostane.

Ing. Robert Mihok
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Žiarčania si na domácom ihrisku poradili s Poltárom
FUTBAL
IV. LIGA, SKUPINA JUH

23. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska – Poltár 3:1 (2:1),
Góly: Viskup, Rad. Urgela, Čamaj – Kurčík. FK ŽIAR:
J. Rapčan – Macejko, S. Urgela (80. Slaný), Dobrota,
Kmeť, Abrahám, Ras. Urgela, Blaho, Čamaj (87. Škriniar), Viskup (69. Žňava), Rad. Urgela
Už v úvode šokovali hostia domáci tím. Poltárčania hneď svoj prvý útok premenili na gól a dostali
sa do vedenia. Žiarčanom sa, našťastie, nepodlomili kolená a v piatej minúte sa podarilo vyrovnať
Viskupovi. Následne sa hra presunula do stredu ihriska a lopta sa presúvala z jednej strany na druhú.
Túto monotónnosť ukončil Rado Urgela a druhým
žiarskym gólom ukázal hosťujúcemu tímu, kto je
na ihrisku doma. Žiarski futbalisti mali do konca
prvého polčasu ešte niekoľko šancí, tie však premeniť nedokázali a do šatní tak išli s jednogólovým
náskokom.
V druhej časti už nechceli domáci nechať nič
na náhodu a začali tlakom. V 52. minúte mohol pri-

dať tretí gól domácich Viskup, ktorý však namiesto
strely zvolil prihrávku. Na to mohli Žiarčania doplatiť, ale v bráne sa vyznamenal Rapčan. Potvrdilo sa
známe nedáš – dostaneš a z následného protiútoku skóroval Čamaj. Zvyšok stretnutia sa už niesol
v duchu žiarskeho tlaku. Ten však už domáci hráči
nedokázali zužitkovať. Aj napriek tomu však zaslúžene zvíťazili a zapísali si tri body.
Ostatné výsledky:
Hliník n/Hr. - D. Strehová 6:3,
Kováčová – Divín 5:0,
Č. Balog - JUPIE BB 3:1,
Málinec – Brusno 0:5,
V. Blh – Revúca 2:0,
Š. Bane - B. Štiavnica 1:4
1. Č. Balog
23 17 2 4 63:27 53
2. Žiar
23 17 1 5 64:27 52
3. Kováčová
23 12 4 7 57:35 40
4. Jupie
23 11 6 6 53:26 39
5. Hliník
23 12 3 8 65:46 39
6. Brusno
23 12 3 8 41:28 39

7. Poltár
8. B. Štiavnica
9. Málinec
10. Divín
11. Št. Bane
12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová

23
23
23
23
23
23
23
23

10
10
10
8
6
6
4
2

5
4
3
4
6
1
3
3

8 42:32 35
9 31:36 34
10 36:49 33
11 39:54 28
11 27:39 24
16 24:53 19
16 23:74 15
18 22:61
9
Marcel Pobežka

Prípravky FK Žiar nad Hronom U8 s pekným úspechom
STOKAT CUP 2011

V sobotu 4. júna firma STOKAT – M zo Zvolena v spolupráci s FK Žiar nad Hronom zorganizovala futbalový turnaj prípraviek U8 (ročník
2003 a mladší) v Žiari nad Hronom na štadióne
domáceho FK.
Okrem našich najmenších nádejí prijali pozvanie
FC ViOn ZM, FK Dukla BB, MŠK Žilina, AS Trenčín,
FK Jupie BB, MFK Dubnica a MFK Žarnovica. Chlapci
boli rozdelení do dvoch skupín a podľa dosiahnutých výsledkov hrali neskôr o umiestnenie.
Naša prípravka pod vedením trénerov Radoslava
a Rastislava Urgelovcov odohrala kvalitný turnaj,
kde po vyrovnanom úvodnom zápase a výsledku
1:1 s ViOnom Zlaté Moravce, jednoznačnom víťazstve 6:0 nad Duklou B. Bystrica a trochu nešťastnej
prehre s MŠK Žilina 1:3, postúpila ďalej zo skupiny
z druhého miesta. Tam nás už čakala MFK Dubnica,
prvé mužstvo z druhej skupiny. Chlapci odohrali
azda najlepší zápas na turnaji, hrali zodpovedne,
kombinačne a okrem jednej šance súpera do ničoho nepustili. Na druhej strane však svoje šance
nepremenili, tak po výsledku 0:0 rozhodli o postupe do finále pokutové kopy. V nich boli naši úspešnejší a vyhrali 2:1. Vo finále nás čakal náš súper zo
skupiny MŠK Žilina. Pre našich to bol trochu smolný zápas, lebo boli dlho vyrovnaným mužstvom.
Na konci im už dochádzali sily a súperovi sme dovolili streliť dva góly, čo rozhodlo. Prehrali sme 0:2,
a tak sme sa nakoniec tešili z pekného druhého

Foto: Dáša Mužíková

miesta na kvalitne obsadenom turnaji. Treba však
uznať aj väčšiu kvalitu žilinských chlapcov a skonštatovať, že mali najlepší a najsilnejší výber, ktorý
neprehral ani jeden zápas. Tretí skončil MFK Žarnovica, ktorý porazil po remíze 1:1 v riadnom hracom
čase MFK Dubnica 2:1 na pokutové kopy. Ďalšie poradie bolo nasledovné: 5. AS Trenčín, 6. FC ViOn ZM,
7. FK Dukla BB a 8. FK Jupie BB.
Naším chlapcom treba poďakovať za krásny konečný výsledok, za predvedenú hru, bojovnosť,
nasadenie a disciplínu. Za radosť, ktorú nám, trénerom na ihrisku, rodičom a fanúšikom na tribúne
urobili.
Osobitne patrí poďakovanie pánom Svintekovcom, majiteľom firmy STOKAT – M zo Zvolena, ktorí
boli hlavným sponzorom tohto vydareného turnaja. Je len škoda, že aj v našom meste sa nenájde
sponzor a ľudia, ktorí by podporili viac našu talentovanú mládež, ktorá patrí na športoviská, a nie
niekde inde. Som presvedčený, že o niektorých
našich chlapcoch budeme určite v budúcnosti ešte
veľa počuť. Už teraz, v ich mladučkom veku, vedia
toho z futbalovej abecedy dosť a robia dobré meno
a pozitívnu reklamu pre naše mesto.
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Reprezentovali nás: Pivarči – Šuster, Rajčan, Kukučka – Tatár – Urgela S., Rosenberg, Žember – Pacher, Sučák, Krčmár – Foltán Ľ. – Boška, Hric
Naše výsledky a góly: FK ZH – FC ViOn ZM 1:1, g.:
Tatár, FK ZH – FK Dukla BB 6:0, g.: Rosenberg (2),
Tatár (2), Urgela S., Boška, FK ZH – MŠK Žilina 1:3,
g.: Rajčan, FK ZH – MFK Dubnica 0:0, na p. k. 2:1, g.:
Rajčan, Tatár, FK ZH – MŠK Žilina 0:2.
Najlepším hráčom turnaja sa stal náš Viktor Tatár,
brankárom Lukáš Domaniský z FC ViOn Zlaté Moravce a najlepším strelcom Jozef Mravec s 8 gólmi
z MŠK Žilina.
Rastislav Urgela,
tréner prípravky U8, FK Žiar nad Hronom
KONEČNÁ TABUĽKA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MŠK Žilina
FK Žiar nad Hronom
MFK Žarnovica
MFK Dubnica
AS Trenčín
FC ViOn Zlaté Moravce
FK Dukla BB
FK Jupie BB
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Dva tituly smerovali do Žiaru nad Hronom
KARATE

Po klasických Majstrovstvách Slovenska
v karate sa konali po týždni aj štýlové Otvorené majstrovstvá Slovenska Šito-ryu asociácie
v Nových Zámkoch.
Tohto turnaja sa zúčastnili aj naši karatisti
z
MŠK
Žiar
nad
Hronom,
ktorí trénujú na ZŠ na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom a na ZŠ v Hornej Ždani, ktorým sa v konkurencii 311 pretekárov zo Slovenska a Maďarska podarilo medailovo presadiť.
V kategórii dievčatá od 10 do 12 rokov do 40 kg
nás reprezentovali Nina Jelžová a Dominika Veisová. Nina sa dostala cez prvú súperku, no na
neskoršiu medailistku v druhom kole už nestačila, aj keď bol zápas veľmi vyrovnaný a rozhodlo sa až v posledných sekundách predĺženia.
Do našej najskúsenejšej pretekárky Dominiky
sme vkladali veľké nádeje. Dominika nikoho nenechala na pochybách, keď svoje súperky postupne hladko porážala, až sa nakoniec prebojovala do finále. Po trochu vyrovnanom úvode
sa Dominike začalo dariť bodovať, až nakoniec
vyhrala s veľkým náskokom. Prvý titul bol doma.
V kategórii dievčatá od 10 do 12 rokov do 45
kg nastúpila Timea Trokšiarová. V boji o postup
do finále s obávanou pretekárkou sa dievčatá
postupne striedali vo vedení, no záver zápasu sa

začal lepšie vyvíjať pre našu súperku, a tak Timea
do finále nepostúpila, no získala pekné tretie
miesto. V kategórii dievčatá od 10 do 12 rokov
nad 45 kg sme mali Karolínu Pivarčiovú. Karolína
sa hladko prebojovala do finále, no tu na ňu čakala o hlavu vyššia súperka. Zápas bol do polovice
trvania bez bodov. Potom sa podarilo zabodovať
našej súperke. Po dramatickom závere, keď do
konca zápasu ostávalo pár sekúnd, sa podarilo Karolíne kopom na hlavu za 3 body otočiť stav zápasu a vybojovala tak pre seba i náš klub ďalší titul.
Poslednou kategóriou, kde sme mali zastúpenie

bola kategória chlapci od 13 do 15 rokov do 60 kg.
Tu pod žiarskymi farbami nastúpil Matúš Trokšiar.
Matúš postupne prechádzal eliminačnými kolami,
no v boji o postup do finále narazil na vyrovnaného súpera. Napriek tomu, že Matúš viac bodoval,
jeho súper získaval body z jeho faulov, a tak konečné skóre zápasu nebolo v náš prospech a do finále
Matúš nakoniec nepostúpil. V boji o tretie miesto
však Matúš opäť ukázal svoju dominanciu na tatami a uzavrel našu zbierku medailí tretím miestom.
Ľubomír Striežovský

Plážové kúpalisko v Žiari otvorené už od 12. júna
Pripravili sme pre vás otváracie hodiny, cenník
vstupného i poskytovaných služieb. Okrem toho,
v areáli kúpaliska sú vám k dispozícii i stravovacie
služby a občerstvenie.
Otváracie hodiny
Jún
Pondelok – piatok 12.00 – 18.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 – 19.00 hod.

Dospelí: 2,00 €
Dôchodca, ZŤP, MŠK: 1,00 €
Hromadné návštevy detí: 1,00 €/osoba
Vstup po 16.00 hod.
Deti od 3 r., študenti do 19 r., VŠ: 0,80 €
Deti ZŤP: zdarma
Dospelí: 1,30 €
Dôchodca, ZŤP, MŠK: 0,50 €
Hromadné návštevy detí: 0,50 €/osoba

Júl – August
Pondelok – piatok 9.00 – 19.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 – 19.00 hod.
Posledný vstup: 18.00 hod.

Cenník športovísk a športových
potrieb
Plážový volejbal: 4,00 €/hod.
Nohejbal: 4,00 €/hod.
Stolný tenis: 1,40 €/hod. – 7,00 €/deň
Ruské kolky: 1,40 €/hod. – 7,00 €/deň
Bedminton: 1,00 €/hod. – 5,00 €/deň
Soft tenis: 1,00 €/hod.
Volejbalová lopta: 1,00 €/hod. – 3,00 €/deň
Futbalová lopta + bránky: 2,00 €/hod.
Tenis: 3,30 €/hod.
Slnečník: 2,00 €/deň
Lehátko: 2,00 €/deň
Uzavretý altánok: 50,00 €/deň
V areáli plážového kúpaliska sa nachádza veľký bazén mušľovitého tvaru, ktorý je rozdelený
na plaveckú a neplaveckú časť. V neplaveckej časti sa nachádzajú aj dve šmykľavky.
Nechýba ani zrekonštruovaný detský sedací bazén s vodným hríbom a chrličmi vody.

Cenník vstupného
Vstup od 9.00 do 16.00 hod.
Deti do 3 r.: zdarma
Deti od 3 r., študenti do 19 r., VŠ: 1,30 €
Deti ZŤP: zdarma
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FUTBAL – MLÁDEŽ

III. LIGA, STARŠÍ DORAST

25. kolo:
FK Žiar nad Hronom – FTC Fiľakovo 1:2
Ostatné výsledky: Kremnička – Badín 0:6,
Tvrdošín – Bánová 5:0, MFK B. Bystrica – Námestovo 1:3, K. N. Mesto – Bytča 0:1, D. Kubín
– Čadca 0:1, L. Mikuláš - MFK N. Baňa 5:0, Lučenec – Zvolen 1:0
1. L. Mikuláš
26 19 1 6 81:23 58
2. Námestovo
25 18 3 4 58:14 57
3. Lučenec
26 19 0 7 63:26 57
4. K. N. Mesto
26 15 4 7 62:34 49
5. Badín
26 15 3 8 66:34 48
6. Žiar
26 15 3 8 53:23 48
7. Zvolen
26 14 4 8 57:29 46
8. Bánová
26 11 3 12 58:55 36
9. B. Bystrica
26 11 3 12 48:51 36
10. Tvrdošín
26 9 6 11 41:53 33
11. Čadca
26 8 6 12 45:42 30
12. D. Kubín
26 9 3 14 34:39 30
13. Fiľakovo
25 7 3 15 29:60 24
14. Bytča
26 7 2 17 42:82 23
15. N. Baňa
26 7 0 19 32:64 21
16. Kremnička
26 0 2 24 16:156 2
III. LIGA, MLADŠÍ DORAST

25. kolo:
FK Žiar nad Hronom – FTC Fiľakovo 3:0, stretnutie sa nedohralo, počet hráčov hostí klesol
pod sedem.
Zo stretnutia sa odohral len prvý polčas. Hostia
do druhého už nenastúpili pre nízky počet hráčov.
Za domácich skorovali Mezei, Kukučka a Hudec.
Ostatné výsledky: Kremnička – Badín 0:6,
Tvrdošín – Bánová 0:3, MFK B. Bystrica – Námestovo 2:2, K. N. Mesto – Bytča 10:0, D. Kubín – Čadca 1:4, L. Mikuláš - MFK N. Baňa 3:0,
Lučenec – Zvolen 1:4
1. K. N. Mesto
26 22 2 2 80:13 68
2. Zvolen
26 19 3 4 71:18 60

3. Čadca
4. Námestovo
5. B. Bystrica
6. Badín
7. Žiar
8. N. Baňa
9. L. Mikuláš
10. D. Kubín
11. Bytča
12. Kremnička
13. Bánová
14. Lučenec
15. Fiľakovo
16. Tvrdošín

26
25
25
26
25
26
26
26
25
26
26
25
24
25

18
14
12
13
10
11
9
9
9
8
7
5
5
4

4
6
7
2
8
4
5
2
2
2
3
3
3
2

4
5
6
11
7
11
12
15
14
16
16
17
16
19

73:24
60:22
45:24
72:44
52:28
30:31
46:60
34:42
40:67
32:48
37:64
30:64
21:92
23:105

58
48
43
41
38
37
32
29
29
26
24
18
18
14

(2:0), góly: Janšík 2, Gaj
Ostatné výsledky: Hliník n. Hr. – Brusno 4:2,
Dudince - S. Ľupča 2:1, Badín – Kováčová 2:0
1. Badín
18 15 1 2 66:21 46
2. Hliník
19 14 1 4 56:22 43
3. Hont. Nemce
19 10 2 7 59:35 32
4. Horehron
18 8 4 6 46:26 28
5. Dudince
18 9 1 8 48:35 28
6. Kremnica
16 8 1 7 29:38 25
7. Kováčová
19 8 0 11 41:66 24
8. Žiar B
18 7 1 10 47:44 22
9. Brusno
19 6 2 11 26:52 20
10. B. Štiavnica
18 3 3 12 21:53 12
11. Sl. Ľupča
18 3 2 13 20:67 11
Marcel Pobežka

II. LIGA STARŠÍ ŽIACI

23. kolo:
FTC Fiľakovo – FK Žiar nad Hronom A 1:1
Ostatné výsledky: Revúca – Lučenec 0:2, MFK
N. Baňa – Hriňová 5:0, MFK B. Bystrica – Detva
1:4, Tisovec – Sliač 3:0, Zvolen C – Žarnovica
5:0, Krupina – Poltár 0:2
1. Žiar
23 19 2 2 149:11 59
2. Poltár
23 19 2 2 109:23 59
3. Lučenec
23 16 6 1 78:12 54
4. Zvolen C
23 13 6 4 64:31 45
5. Krupina
23 13 2 8 54:36 41
6. Fiľakovo
23 11 4 8 63:43 37
7. Žarnovica
23 11 4 8 39:34 37
8. B. Bystrica
23 11 1 11 57:50 34
9. Detva
23 9 3 11 39:34 30
10. N. Baňa
23 8 2 13 34:53 26
11. Tisovec
23 4 3 16 20:103 15
12. Hriňová
23 4 1 18 40:95 13
13. Revúca
23 3 3 17 10:84 12
14. Sliač
23 0 1 22 4:151
1
III. LIGA STARŠÍ ŽIACI

23. kolo:
FK Žiar nad Hronom – 1. FK Horehron 3:0

Urobte si radosť z pohybu
RÁD BEHÁŠ - PRÍĎ MEDZI NÁS

V minulosti vrcholoví športovci,
dnes rekreační bežci.
Ak patríte medzi tých, ktorí radi behajú, je tu
pre vás možnosť pridať sa do partie. Tím kvalifikovaných trénerov a poradcov vám poradí,

ako trénovať či schudnúť, ako sa zotaviť, či kde
si zapretekať.
Organizátormi tejto bežeckej akcie sú Miroslav
Čaba, Miroslav Rybársky, Marián Podolec a Adam
Pajunk. Ich snahou je pomôcť rekreačným bežcom či bežkyniam, aby mali z rekreačného behu
v prírode dobrý pocit. Ako svorne tvrdia, denne
stretávajú v okolí nášho mesta a parku veľa ľudí,
ktorí si chodia zabehať väčšinou sami, prípadne
v malých skupinkách. „Našou snahou je založiť pri
Atletickom klube MŠK v Žiari nad Hronom sekciu
rekreačného behu. Cieľom je pomôcť tým, ktorí už
behajú alebo začínajú behať, prípadne by chceli
začať s rekreačným behom z rôznych dôvodov.
Chceme, aby mali z behania dobrý pocit a nie
kŕčové žily či svalovicu. Z našej dlhodobej trénerskej, a tiež bežeckej praxe vieme, že najlepšie sa
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behá v skupinkách, prípadne vo dvojiciach,“ tvrdia
svorne. Podľa nich, ak beháte „cez päty“, v mnohých prípadoch dokonca v zle zvolenej športovej
obuvi alebo si hneď na začiatku behania zvolíte
dlhé trasy, potom vás to od behania skôr odláka.
„Chceme vám poradiť, ako sa správne rozcvičiť
pred behom, zlepšiť techniku behu a ako začať
s postupným naberaním kilometrov počas behu.
Pripravíme tiež pre vás primeraný tréningový
plán, prispôsobený vašim danostiam kondičke,
veku...“
Ak vás táto ponuka oslovila, s trénermi sa
môžete stretnúť na futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom každý pondelok, stredu a piatok od 17.00 hod. alebo si môžete dohodnúť
stretnutie na e-mailovej adrese:

maratonky@gmail.com.

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník VI. | číslo 12 | 13. jún 2011 | e-mail: marcel.pobezka@gmail.com | web: noviny.ziar.sk

Mladší minibasketbalisti obsadili výborné druhé miesto
BASKETBAL

Mladší minibasketbalisti BK MŠK Žiar
nad Hronom dosiahli na Majstrovstvách Slovenska v basketbale mladších mini chlapcov v Žiline obrovský úspech, keď obsadili vynikajúce
druhé miesto a domov si doniesli strieborné
medaily.
Naposledy sa zo striebra v tejto kategórii tešili súčasní juniorskí majstri SR vo Svite v roku 2004. Či aj
z týchto malých basketbalových nádejí vyrastú za
pár rokov takíto vynikajúci hráči, ukáže až čas. Že
niečo z basketbalového umenia už poznajú, a hlavne, že majú veľké srdce a vedia sa o úspech aj pobiť,
dokázali v každom dramatickom zápase finálového
turnaja 6 najlepších tímov na Slovensku.
Majstrovstvá SR v basketbale mladších mini
chlapcov sa hrali v Žiline v dňoch 27. - 29. mája
za účasti najlepších tímov západnej oblasti: MBK
Lokomotíva Sereď a Basketbal Levice, strednej oblasti: MBK Victoria Žilina a MŠK BK Žiar nad Hronom
a východnej oblasti: KAC Jednota Košice a BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves. Hrací systém turnaja bol každý s každým, šesť zápasov v piatok a sobotu a tri
zápasy v nedeľu.
Žiarčania dokázali štyrikrát vyhrať, keď porazili
dva najlepšie tímy východného a dva najlepšie tímy
západného Slovenska. Na neskorších majstrov Slovenska, suverénnych Žilinčanov, však momentálne
herne nemajú, a to sa prejavilo aj na palubovke.
V ostatných zápasoch mali mierne herne navrch,
prílišná nervozita a boj o každú loptu vo veľkom
nasadení im však niekedy až príliš zväzovali ruky.
Spravidla tak rozhodujúci náskok a vedenie získavali po zlom úvode až v záveroch zápasov. Pri slávnostnom vyhlásení výsledkoch za zvukov Slovenskej hymny bolo v ich tvárach okrem veľkej radosti
badať aj značnú únavu po dlhom a namáhavom
turnaji. Návrat kolóny áut s viac ako 40 člennou výpravou detí a ich rodičov mal svoje pokračovanie
v oslave až do nedeľných večerných hodín.
Za predvedený výkon a obrovské nasadenie treba
jednoznačne pochváliť všetkých hráčov. Predviedli
kolektívny výkon, kde vždy, keď bolo treba, zobral
niektorý z nich zodpovednosť aj do vlastných rúk.
Do B All stars turnaja sa dostali Šály a Horváth, pričom Šály bol vyhlásený aj za najužitočnejšieho hrá-

ča žiarskeho tímu a najlepšieho strelca trestných
hodov celého turnaja.
VÝSLEDKY MŠK BK ŽIAR NAD HRONOM:

KAC Jednota Košice - MŠK BK Žiar nad Hronom
35:48 (18:19), Šály 12, Holička 10, Dérer 8, Horváth
5, Záhorec 4, Mokroš 3, Štábel 2, Páleníková 2, Nagy
1, Kvapil 1
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
29:46 (9:25), Šály 15, Horváth 5, Holička 4, Páleníková 2, Mihálka 2, Záhorec 1
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MŠK BK Žiar
nad Hronom 39:49 (20:29), Majer 10, Holička
9, Šály 8, Mokroš 7, Horváth 4, Záhorec 3, Nagy 2,
Kvapil 2, Dérer 2, Mihálka 2
Basketbal Levice - MŠK BK Žiar nad Hronom
35:57 (20:31), Holička 13, Horváth 9, Majer 8, Mihálka 7, Šály 6, Nagy 4, Záhorec 4, Páleníková 2,

Mokroš 2, Štábel 2
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Lokomotíva
Sereď 33:30 (14:9), Šály 10, Horváth 6, Majer 5, Holička 5, Mihálka 4, Páleníková 2, Kvapil 1
Ostatné výsledky: MBK Victoria Žilina - BK 04
AC LB Spišská Nová Ves 53:23, MBK Lokomotíva
Sereď - Basketbal Levice 28:64, Basketbal Levice BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 30:38, MBK Lokomotíva Sereď - KAC Jednota Košice 36:60, KAC Jednota
Košice - Basketbal Levice 66:21, MBK Victoria Žilina
- MBK Lokomotíva Sereď 61:18, MBK Lokomotíva
Sereď - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 20:45, KAC
Jednota Košice - MBK Victoria Žilina 27:55, BK 04
AC LB Spišská Nová Ves - KAC Jednota Košice 44:35,
MBK Victoria Žilina - Basketbal Levice 62:35
Konečné poradie tímov: 1. MBK Victoria Žilina,
2. MŠK BK Žiar nad Hronom, 3. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, 4. KAC Jednota Košice, 5. Basketbal
Levice, 6. MBK Lokomotíva Sereď.
(r)

Vicemajstri v basketbale mladších minichlapcov v sezóne 2010/11
Horný rad zľava: Jozef Štábel - asistent, Adam Lupták, Marek Vinarčík, Viliam Majer, Tomáš Mokroš, Norika
Páleníková, Jakub Nagy, Norbert Nagy - tréner
Dolný rad zľava: Viktor Mihálka, Matúš Dérer, Filip Šarkozy, Peter Štábel, Richard Holička, Matej Záhorec,
Matúš Šály, Timotej Kvapil, Samuel Horváth

