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V tomto čísle:

Mestské kultúrne centrum
povedie nová riaditeľka

Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 22. februára. Správu
z rokovania žiarskych poslancov prinášame
na 2. strane.
ZIMNÁ ÚDRŽBA V MESTE

Technické služby, s. r. o., využívali na údržbu
cestných komunikácií počas zimného obdobia
všetku dostupnú techniku. Aj vďaka tomu doprava v meste nekolabovala. Strana 3.

STRANA 3

VÝTLKY

Po skončení zimných mesiacov sa v meste budú
upravovať cesty a chodníky, ktoré sú poznačené
tzv. výtlkmi. Najproblematickejšie úseky sa už
upravili zimným asfaltom. Viac na 3. strane.
MINISTER ŠKOLSTVA BESEDOVAL
SO ŠTUDENTMI

Fašiangy v meste s pravou
zabíjačkou
STRANA 2

Minister Eugen Jurzyca sa stretol so študentmi
Súkromnej obchodnej akadémie. Počas besedy
sa dozvedeli aj o kvalite slovenských vysokých
škôl. Strana 5.

STRANA 7

Ako doma

116. 3. 2012 19:00 hod.
Reštaurácia Tulipán

Konzumné 3€
Rezervácie miest: 0911 133 844

Adam Ďurica

Mestskému
úradu
opäť udelili
certifikáciu
Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Prvé riadne tohtoročné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo v stredu 22. februára. Zúčastnili sa ho všetci
19 poslanci.
Na programe zasadnutia bolo hneď niekoľko
bodov programu. Na začiatku však primátor Ivan
Černaj tento program upravil a niektoré body na
žiadosť predkladateľov stiahol z rokovania. Poslanci nerokovali o možnej výstavbe Malej vodnej elektrárne v Šášovskom Podhradí na základe podnetu
od samotného investora. Z rokovania bol stiahnutý
aj bod týkajúci sa predaja parkoviska v blízkosti cirkevnej školy, za tzv. kockami.
Informáciu o plnení rozpočtu prítomným predniesol hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Zo správy,
ktorú prezentoval, vyplýva, že rozpočet mesta bol
celkovo plnený na 92 percent schváleného rozpočtu.
Ku koncu roka 2011 mal Žiar 1478 nezamestnaných občanov
O vývoji na trhu práce a o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom informoval prítomných poslancov Pavel Kosorínsky z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiari nad Hronom.
K 31. decembru evidoval úrad v našom okrese 3570
uchádzačov o zamestnanie. Evidovaná miera nezamestnanosti tak dosiahla úroveň 14,58 %. V rámci
Slovenska obsadil okres ku koncu roka 35. miesto
zo 79 okresov. Uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v našom meste je 1478.
Na štyri projekty získalo mesto finančné príspevky vo výške viac ako 24 miliónov eur
Informáciu o projektoch predniesol Pavel Mužík
z Odboru riadenia projektov. Vo svojej správe sa

venoval trom hlavným projektom mesta: Zlepšenie
kvality ovzdušia, Uzatvorenie a rekultivácia Skládky
odpadov Horné Opatovce a Centrum zhodnocovania odpadov.
Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia je v súčasnosti ukončený. V rámci neho sa do mesta zakúpilo
5 kusov čistiacej techniky – 1 kompaktný zametač,
2 veľké zametače s pohonom na CNG a 2 zariadenia na kropenie komunikácií a ich čistenie vysokotlakovou vodou. Na projekt získalo mesto dotácie
vo výške 1 693 005,45 eur.
V rámci projektu Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce sa v súčasnosti realizujú ukončovacie práce na presúvaní odpadu pásovými buldozérmi a rýpadlom s hornou lopatou
z hornej časti do telesa rekultivovanej skládky. Aj
na tento projekt získalo mesto nenávratný finančný
príspevok, a to vo výške 3 601 167,01 eur. Účelom
projektu je rekultivácia uzatvorenej skládky.
Centrum zhodnocovania odpadov je projekt,
na ktorý získalo mesto najvyšší príspevok, až
18 999 848,72 eur. V súčasnej dobe sú na stavbe
zrealizované búracie práce pôvodnej haly dotrieďovacej linky, spevnených plochách a komunikáciách, ako aj hrubých terénnych úpravách. Ukončujú
sa tiež búracie práce dvoch veží dopravných a betónových pätiek dopravných zásobníkov.
K projektom, ktoré sa v meste realizujú, patrí aj
projekt Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom. Mesto na tento projekt získalo
nenávratný finančný príspevok vo výške 55 191,74
eur. Projekt podporuje prácu dvoch komunitných
pracovníkov, dvoch asistentov, ako aj Stanicu osobnej hygieny a Stanicu charity.

Mestský úrad opäť získal certifikát manažérstva kvality
V dňoch 28. a 29. februára sa na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom uskutočnil recertifikačný audit manažérstva kvality podľa revidovanej normy EN ISO 9001:2008.
Podľa Milana Šestáka, manažéra kvality, recertifikácia dopadla úspešne: „Úspešnejšie už dopadnúť
nemohla. Rozhodli sme o tom, že predĺžime platnosť certifikátu podľa ISO 9001:2008. Samozrejme,
pri každom audite sa nájdu nejaké nedostatky a na
tie sme vedenie mesta upozornili. Žiadne z nich
však nemajú kritický charakter.“ Slovenská spoločnosť pre kvalitu vidí na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom každý rok posun k lepšiemu. „Zúčastnil
som sa už niekoľkých certifikačných auditov v tejto organizácii. Zlepšovanie tu skutočne funguje,“
konštatuje Milan Šesták a dodáva: „Ak to mám porovnať s tým, čo poznám, čo som prešiel a čo som
auditoval, či už ja osobne, alebo moji kolegovia,
tak si myslím, že Žiar nad Hronom sa vôbec nemusí
hanbiť pred konkurenciou a obstojí veľmi úspešne.
Je jedným z tých lepšie organizovaných mestských
úradov, aj z pohľadu certifikačnej normy.“ Certifikačná norma ISO 9001 predpisuje určité požiadavky, ktoré musí organizácia naplniť, ak chce obstáť

a získať certifikát riadenia systému manažérstva
kvality. Slovenská spoločnosť pre kvalitu posudzuje
zhodu s týmito požiadavkami. Mariana Páleníková,
prednostka MsÚ: „Audit dopadol veľmi dobre. Certifikačný orgán skonštatoval, že Mestskému úradu
v Žiari nad Hronom môže byť certifikácia opäť udelená. Prezentovali sme prácu, ktorú robíme. Systém
manažérstva kvality sme začali zavádzať už v roku
2003 a recertifikačný audit je zhodnotením celého
systému tak, ako je zavedený do praxe a tak, ako je
určený pre klientov, našich zákazníkov.“
Systém kvality je na mestskom úrade rozdelený
na dve úrovne. Prvú úroveň tvorí príručka kvality a
druhú tvoria Interné smernice, Karty procesov, Rozhodnutia a Oznámenia, Všeobecne záväzné nariadenia a Riadené údaje.
(li)

Mestské kultúrne centrum má novú riaditeľku
V stredu schválili žiarski poslanci aj Dodatok
č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného
úradu. V súčasnosti pracujú pre 32 obcí a samotné
mesto na Spoločnom stavebnom úrade štyria odborní pracovníci. Počet podaní má stále stúpajúcu
tendenciu, len za rok 2011 bol oproti roku 2010
nárast o 63 podaní. Vyplýva to z nárastu čiernych
stavieb, následných pokutových konaní, pribúdajúcich sťažností, susedských sporov či z podávania
žiadostí o dodatočné stavebno-právne vysporiadania už dávnejšie zrealizovaných stavieb. Na navýšení rozpočtu pre Spoločný stavebný úrad sa už
dohodli aj niektorí starostovia obcí. Obce a mestá
pritom na tento úrad prispievajú podľa počtu svojich obyvateľov.
Poslanci tiež schválili VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy.
Takéto VZN sa upravuje a schvaľuje každý rok. Ďalším prijatím nariadením bolo VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.
Vedúca odboru školstva a športu, Marta Mergová, informovala o výsledku výberového konania
na riaditeľa Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika.
Novou riaditeľkou školy sa stala Ľubica Baranová,
ktorá bola na „Dvojke“ dlhoročnou zástupkyňou.
V závere zastupiteľstva bola do funkcie riaditeľky
Mestského kultúrneho centra vymenovaná Michaela Pribilincová. Výberová komisia ju vybrala spomedzi troch uchádzačov o tento post. Rozhovor
s novou riaditeľkou si môžete prečítať už v tomto
čísle novín.
(li)
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne
od 13. do 25. marca 2012 sa budú doručovať
rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok
2012. Rozhodnutia budú doručovať občanom
do vlastných rúk zamestnanci mestského úradu.
Daň z nehnuteľností je potrebné zaplatiť
vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí
na účet mesta alebo do pokladnice mestského
úradu. Pri platbe dane je potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)

Oprava: Bývalý konateľ MŠK sa vzdal
funkcie v úvode zasadnutia
V minulom čísle sme vám priniesli informáciu
z mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom žiarski poslanci odvolali konateľa MŠK, Norberta
Nagya. V článku sme uviedli, že Norbert Nagy
pred poslancov vystúpil po takmer dvojhodinovej diskusii a navrhol im svoju rezignáciu. Táto
informácia sa nezakladá na pravde, pretože
dnes už bývalý konateľ MŠK predstúpil pred poslancov v úvode mimoriadneho zastupiteľstva,
kedy im ponúkol svoje odstúpenie.
(r)
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Mestské kultúrne centrum má novú riaditeľku
JEDNOU Z PRIORÍT RIADITEĽKY JE PREPOJENIE MLÁDEŽE S KULTÚROU

Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom bude
od 1. marca viesť
nová riaditeľka.
Stala sa ňou Michaela Pribilincová, ktorá doteraz
v meste pôsobila
ako koordinátorka práce s mládežou.
Michaelu Pribilincovú na post riaditeľky MsKC
zvolila výberová komisia spomedzi troch uchádzačov. Kultúru v našom meste chce zatraktívniť
a oživiť aj vďaka rôznym projektom. Michaela Pribilincová: „Mám veľa plánov a nových nápadov. Čas
ukáže, čo bude možné zrealizovať a čo nie. Pravdaže, pozriem sa aj do histórie našej kultúry – čo bolo
úspešné, čo fungovalo a prečo to prestalo ísť. To, čo
sa bude dať, to obnovíme,“ sľubuje. Nová riaditeľka
chce reagovať aj na nové trendy: „Viac by som chcela obnoviť domácu kultúru a priniesť niečo nové aj
do kina. Nejaké projekty sú už rozrobené a verejnosť o nich budeme určite informovať.“
Tradičné podujatia, akým je aj City Fest, chce
nová riaditeľka v meste zachovať aj naďalej. Otáznik však visí napríklad nad každoročným Mestským
plesom, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva
čoraz nižšiu návštevnosť a tento rok bol dokonca
pre malý záujem úplne zrušený. „City Fest plánujeme usporadúvať aj naďalej, chceme však do neho
priniesť nejaké novinky, aby to nebolo také rutinné. Nad realizáciou Mestského plesu sa budeme
musieť zamyslieť. Buď ho urobíme ako benefičné
podujatie alebo do toho vnesieme nejaký tematický prvok, aby to bolo lákavé pre ľudí. Možno
na jeho realizáciu oslovíme nejakú firmu. To však
ešte v tejto chvíli neviem presne povedať,“ vysvetľuje Michaela Pribilincová.

Verejným prieskumom chce Žiarčanom ponúknuť to, čo si želajú
V poslednom období sa stalo, že pre nízky záujem verejnosti sa zrušilo hneď niekoľko podujatí.
Nová riaditeľka chce preto zistiť, čo je pre Žiarčanov
atraktívne a aké podujatia by radi navštívili. „V prvom rade budeme musieť verejným prieskumom
zistiť, o čo majú ľudia záujem a ponúknuť im to,
čo si naozaj želajú. Možno pripravíme pravidelné
nedeľňajšie vysielanie pre deti s rodičmi a spravíme z týchto vysielaní tradíciu. Aby ľudia vedeli, že
v týchto dňoch sa to koná a aby nemuseli sledovať program, kedy čo bude,“ konkretizuje riaditeľka. Fungovanie Mestského kultúrneho centra sa
vo veľkej miere odvíja najmä od rozpočtu z mesta.
Nová riaditeľka sa však neplánuje spoliehať iba na
tieto finančné prostriedky. „Vďaka tomu, že už mám
skúsenosti s projektovou činnosťou, plánujem
na rôzne aktivity a podujatia získať financie i mimo
rozpočtu mesta. Už v tejto dobe sme podali tri veľké projekty na rozvoj kultúry, takže verím, že niečo
z toho vyjde a budeme mať k dispozícii viac financií.“ Ak bude MsKC na čele s novou riaditeľkou v získaní financií z projektov úspešné, Žiarčania sa môžu
tešiť na niekoľko noviniek, ktoré doteraz v meste
absentovali. „V Mestskom kultúrnom centre chceme spraviť pracovné dielne s detským kútikom.
Chceme tak spájať rôzne generácie a poskytovať
pozitívne vzory pre deti a mládež. V pláne máme aj
vytvorenie zážitkových izieb, čo by bola preventívna metóda proti predsudkom,“ vysvetľuje ďalej Michaela Pribilincová, ktorá ako bývalá koordinátorka
práce s mládežou bude spolupracovať aj so svojím
nástupcom: „Nového koordinátora práce s mládežou si presuniem pod svoje krídla. Aj vďaka tomu
si budem môcť túto prácu viesť smerom, ktorý som
ako koordinátorka naštartovala. To je aj jedna z mojich priorít – prepojiť mládež s kultúrou,“ dodáva na
záver. O nových podujatiach či o zmenách v Mestskom kultúrnom centre vás budeme aj naďalej pravidelne informovať.
(li)

Výtlky po zime opravili zimným asfaltom
V stredu 22. februára sa ukončila druhá fáza
opráv cestných komunikácií. Výtlky opravili
zimným asfaltom mestské Technické služby.
Opravovali sa najmä tie výtlky, ktoré by mohli
spôsobiť problémy vodičom, keby na ne nabehli
so svojimi vozidlami. Miloslav Baranec, Odbor správy majetku mesta: „Pracovalo sa na uliciach Hurbanovej, Cyrila a Metoda, Jiráskovej, Komenského,
M. R. Štefánika a Dr. Janského a vo dvore bytového
domu č. 404 na Námestí Matice slovenskej. Prvá
fáza odstraňovania takýchto výtlkov bola zrealizovaná už v priebehu januára, takže by sme v súčasnej dobe nemali mať na cestách žiadne hlbšie
a väčšie diery.“
S kompletnou úpravou komunikácií sa začne
najneskôr v apríli
Ako v každom roku, s kompletnou úpravou
poškodených ciest a chodníkov po zimnom období začína mesto vždy na jar. Martin Baláž, hovorca mesta: „Mesto Žiar nad Hronom vyčlenilo
na opravu výtlkov 110-tisíc eur, pričom 70-tisíc eur
je smerovaných do opravy ciest a ostatok do opravy chodníkov. Tieto úpravy pre nás zabezpečuje
spoločnosť Technické služby, s. r. o.“ Práce, ako ich
už aj samotní Žiarčania poznajú, spočívajú v za-

lievaní jám a výtlkov asfaltom. Cesty sú predtým
vyfrézované. „S úpravou výtlkov by sa malo začať
koncom marca, prípadne v apríli. Všetko závisí
od poveternostných podmienok,“ dodal hovorca
žiarskej samosprávy a dodal, že opravujú sa všetky
výtlky na komunikáciách, ktoré spravuje mesto.
Práce, ktoré boli vykonané v mesiaci január,
boli len na havarijných úsekoch, teda tam, kde by
mohlo dôjsť k nejakému poškodeniu automobilov.
Peter Antal, konateľ Technických služieb, s. r. o.: „Na
týchto miestach boli urobené výspravky komunikácií drahým vrecovaným asfaltom, ktorý sa pre
jeho cenu bežne na údržbu komunikácií nepoužíva.“ Ako ďalej Antal vysvetlil, práce na výtlkoch po
zimnom období sú závislé hlavne od dodávateľa
asfaltu a toho, kedy spustí svoju prevádzku. „Podľa
posledných informácií by to malo byť približne 20.
marca. Po tomto termíne nastúpia naši pracovníci
v prvom rade na opravy výtlkov a potom na bežnú
údržbu komunikácií,“ spresnil Peter Antal. Technické služby sú podľa Antala na tieto práce pripravené: „Niečo ešte dokúpime, aby práce išli rýchlejšie.
Myslím si však, že po 20. marci budeme môcť realizovať opravy výtlkov plynule po celom meste.“
(li)
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Technické služby využívali na zimnú
údržbu všetku dostupnú techniku
V dňoch 15. a 16. februára bol na území nášho
mesta vyhlásený 2. stupeň zimnej pohotovosti.
O zimnej údržbe v uliciach Žiaru nás informoval
konateľ mestských Technických služieb, Peter
Antal.
„Pravidelne sledujeme predpovede počasia
na viacerých webových stránkach. Môžem povedať, že presne na hodinu máme informácie, kedy
bude snežiť, koľko bude snežiť a dokedy. Bolo
tomu tak i 15. februára, kedy sme približne o tretej hodine ráno zvolali 11 zamestnancov na výkon zimnej údržby,“ vysvetľuje konateľ. Od tejto
hodiny bola nasadená všetka dostupná technika.
Stávalo sa však, že sa technika pokazila, vodiči sa
vracali späť na technické služby a v rámci svojich
možností ju dávali do poriadku. „Nechcem sa vyhovárať, ale technika je, bohužiaľ v takom stave,
v akom je. Neinvestovali sme do nej nič minimálne
15 rokov. Máme stroje z 80-tych a začiatku 90-tych
rokov. Keby sme minulý rok nekúpili jeden traktor
JohnDeer, ktorý môžete na komunikáciách vidieť,
neviem si predstaviť výkon zimnej údržby v meste
za súčasnej kalamitnej situácie,“ komentuje súčasnú situáciu s dostupnou zimnou technikou Peter
Antal.
V Bratislave kolabovala doprava, v Žiari nebola ani jedna dopravná nehoda
Aj napriek tomu, že štyri stroje zostali dodnes
nepojazdné dôsledkom veľkej záťaže, doprava
v meste neskolabovala. Podľa informácií z OR PZ
nebola na území mesta riešená ani jedna dopravná
nehoda.
V Žiari je približne 140-tisíc m2 ciest a 111-tisíc
m2 chodníkov. „Tieto by mali z väčšej časti udržiavať práve mestské Technické služby. Odhŕňať by
sa malo, keď je napadnutých 5 centimetrov snehu.
To znamená, že každá komunikácia by mala byť
prejdená približne osemkrát na to, aby bola spokojnosť občanov stopercentná. Fyzicky to však s technikou, ktorú máme k dispozícii, nie je možné,“ netají
Peter Antal a dodáva, že počas kalamitnej situácie
využívala spoločnosť postupne približne 9 vozidiel,
z čoho sa však v priebehu dňa štyri pokazili.
Tento rok chce konateľ obnoviť v spoločnosti
techniku určenú práve pre zimnú údržbu. „Predstavy mám, čo by to malo byť, ale na to treba dosť
veľa finančných prostriedkov. Práve preto robíme
viaceré opatrenia. Znižujeme náklady spoločnosti, aby sme generovali zisk, ktorý nám dáva predpoklad na ďalšie investovanie.“
Počas údržby sa prioritne začína s údržbou komunikácií, ktoré zaisťujú hromadnú autobusovú
dopravu, príjazd ku zdravotníckym zariadeniam
a dopravne nebezpečné miesta, a teda výjazdy
z lokalít IBV a Pod vršky. Nasledujú ostatné komunikácie, medziblokové priestory, menej frekventované chodníky, parkoviská či odstavné plochy.
Slovenská správa ciest pritom udržiava Partizánsku
ulicu, Ulicu SNP a Ulicu A. Dubčeka. „Mrzí ma, že nás
obviňujú z toho, že sa staráme o parkoviská pred
hypermarketmi. Odhŕňajú ich súkromné spoločnosti, nie mestské technické služby.“
Hoci v hlavnom meste počas zimnej kalamity skolabovala doprava, v Žiari takáto situácia nenastalo.
„Chcem sa poďakovať zamestnancom, ktorí od tretej hodiny ráno až do 23-tej hodiny večer pracovali
pre spokojnosť obyvateľov tohto mesta,“ dodáva
Peter Antal.
(li)
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Pôvodcom čiernych skládok hrozí pokuta
Z dôvodu neklesajúceho počtu čiernych skládok na verejných priestranstvách nášho mesta
a jeho katastrálnych území mesto pristúpilo
k razantnejšiemu spôsobu preverovania pôvodcov takto nelegálne ukladaného odpadu.
Každá zistená alebo nahlásená čierna skládka
nachádzajúca sa pri stojisku či na inom verejnom
priestranstve sa podrobne preveruje za účasti zamestnanca OŽP, hliadky MsP a v prípade potreby
aj aktivačného pracovníka. Zisteným pôvodcom sú
ukladané blokové pokuty až do výšky 33 eur a odpad si musia odstrániť na vlastné náklady. V prípade nezaplatenia blokovej pokuty na mieste sa pôvodca rieši v priestupkovom konaní, kde môže byť
uložená pokuta až do výšky 165,96 eur.
Okrem kontroly čiernych skládok pri stojiskách
a na verejnom priestranstve sa vykonáva pravidelne aj kontrola odpadu ukladaného v stojiskách
mimo zberných nádob. V prípade zistenia odpadu
uloženého v stojisku mimo zberných nádob je takýto odpad zdokumentovaný správcom dane a príslušnému nájomcovi stojiska je zaslané oznámenie
o určení poplatku v zmysle všeobecne záväzného
VZN č. 3/2010. Pripomíname užívateľom stojísk, že
objemný odpad (starý nábytok, koberce, matrace)

a drobný stavebný odpad (stará sanita a iné) nepatrí do stojiska, ale na zberný dvor, ktorý je k dispozícii každý pracovný deň, okrem nedieľ a štátnych
sviatkov, v čase od 8.00 do 20.00 hod. Ak je takýto
odpad uložený v stojisku, náklady na jeho zlikvidovanie následne hradia všetci užívatelia stojiska.
OŽP

Podrobná kontrola obsahu čiernej skládky pri stojisku 082 dňa 10. februára s cieľom zistenia pôvodcu
odpadu.

Dni jarnej čistoty
v dňoch od 26. marca do 31. marca

KTO JE ČISTÝ A KTO NIE

Nesprávne uložený odpad, ktorý patrí
na zberný dvor.

Stojisko 031

3

2

Stojisko 068

noviny.ziar.sk

V minulom roku
sa na skládku odpadu
vyviezlo viac
ako 4 000 ton odpadu

V roku 2011 bolo na území mesta vyprodukovaného 5 914 ton odpadu. Na skládke odpadu
tak skončilo 4 352 ton tuhého komunálneho
odpadu.
Prevažoval zmesový komunálny odpad v množstve 2 617 ton. Nasleduje objemný odpad s množstvom takmer 1 090 ton. Ten sa vytvára najmä
v čase konania dní čistoty v našom meste. Tvorí
ho najmä nábytok, postele, matrace, koberce, sanita a podobne. Medzi ďalšie druhy odpadu ukladaného na skládku patria v menších množstvách
drobný stavebný odpad, šatstvo, textílie a odpad
z čistenia ulíc.
Z uvedeného celkového množstva odpadu uloženého na skládku tvoril 57 ton odpad z čiernych
skládok. Na nelegálnych skládkach tvoril 16,5 tony
zmesový komunálny odpad a vyše 40 ton objemný
odpad, ktorí občania uložili v rozpore so zákonom
o odpadoch na miesta iné ako sú určené Všeobecne
záväzným nariadením mesta č. 14/2009. Znamená
to, že ho pohodili voľne na území mesta, k stojisku a podobne. V mesiacoch apríl a máj 2011 sa
uskutočnilo čistenie časti Kortína (takmer 28 ton)
a v mesiaci november čistenie čiernych skládok
v lokalite pod Šibeničným vrchom (8,8 tony).
Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu z čiernych
skládok v minulom roku tak predstavujú sumu
4 635,14 eur.
OŽP
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Žiarska nemocnica pravidelne investuje do svojich oddelení

Polonadštandardná izba
na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
prináša svojim pacientom už niekoľko rokov
kvalitnú lekársku starostlivosť. Samozrejmosťou je niekoľko odborných oddelení či ponuka
nadštandardných služieb.
Za posledné mesiace investovalo vedenie nemocnice finančné prostriedky najmä do gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a vynovené je aj detské
oddelenie.
Súčasťou gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je už niekoľko rokov aj nadštandardná izba
pre rodičky. K nej teraz pribudla aj tzv. polonadštandardná izba. Rastislav Kubáň, riaditeľ nemocnice: „Táto izba je síce o niečo menšia ako nadštandardná, spĺňa však všetky parametre na to,
aby mala rodička na izbe požadované súkromie.“
Pre zriadenie takéhoto typu nemocničnej izby sa
vedenie nemocnice rozhodlo pre veľký záujem
zo strany rodičiek. Jedna izba tak už na oddelení
nepostačovala. „Polonadštandardná izba sa síce
od nadštandardnej v niektorých detailoch odlišuje,
ale rodička má aj tu dostatok súkromia, pohodlia
a izba je aj príjemne zariadená, pričom tu nechýba

pripojenie na internet či vlastný televízny prijímač.
Izba však nemá vlastné sociálne zariadenie,“ objasňuje rozdiely Rastislav Kubáň, a zároveň vymenúva
ďalšie novinky na tomto nemocničnom oddelení:
„Investovali sme aj do nového operačného stola
a vyšetrovacieho stola. Na gynekologickom oddelení pribudli aj nové vstupné dvere, ktoré sú s intercomom, a teda pre naše klientky zaisťujú väčšie
bezpečie. Na oddelení pribudla aj nová zákroková
sála.“ Na investíciu použilo vedenie nemocnice svoje vlastné finančné prostriedky vo výške približne
40-tisíc eur.
Nemocnica nezabúda ani na svojich malých
pacientov
Zmenami však v ostatných mesiacoch prešli aj
ďalšie oddelenia nemocnice. „Na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, čiže po starom na ARO,
pribudli dva nové ventilátory pre umelé dýchanie a jeden anestéziologický prístroj. Vynovená je
aj chirurgická zákroková miestnosť pri chirurgickej
ambulancii,“ špecifikuje ďalej Rastislav Kubáň. Ďalším oddelením, ktoré prešlo čiastočnými zmenami,
je detské oddelenie. Vďaka sponzorskému daru tu
pribudol napríklad aj nový nábytok. „Zapojili sme
sa do celoslovenského projektu Farebné nemocnice a od spoločnosti Oriflame sme tak získali nový
nábytok pre našich malých pacientov. Druhý dar
na detskom oddelení sme získali od spoločnosti
Microsoft. Je to X-box kinect, ktorý nám spoločnosť
darovala pre našich detských pacientov, aby sme
im aspoň takouto formou spríjemnili pobyt v nemocnici,“ konkretizuje riaditeľ nemocnice.
Urologická ambulancia už od apríla
Aj napriek tomu, že situácia v slovenskom zdravotníctve nie je práve ideálna, žiarska nemocnica
sa nebojí investovať do rekonštrukcií či nových

zariadení, aby zabezpečila svojim pacientom istý
komfort. „Nie sme určite jediní na Slovensku. Našou
filozofiou však je, že každý rok chceme investovať
do zariadenia a do nehnuteľnosti. Budova si to vyžaduje, a preto sa snažíme hospodáriť tak, aby sme
na udržanie štandardu pre pacientov mali dostatok
finančných prostriedkov.“
Pred pár rokmi získala žiarska nemocnica certifikát kvality EN ISO 9001:2008. Normy a určité
postupy v nemocničnom audite, ktoré sú zadefinované už na začiatku a ktoré prejdú certifikáciou,
musia byť dodržané. „Aby ľudia nepoužívali občas
svoje vlohy meniť veci podľa svojho subjektívneho
obrazu, ale aby sa niektoré veci riadili podľa presne
zadefinovaných pravidiel. Kvalita spočíva v tom, že
sa tieto veci dodržiavajú. Pred niekoľkými dňami
sme úspešne prešli už druhým auditom, takže som
veľmi spokojný. Pristupovali sme k tomu naozaj
zodpovedne. Celý tím sa podieľal na tom, aby išla
kvalita služieb smerom nahor,“ netají spokojnosť
Rastislav Kubáň.
Pacienti žiarskej nemocnice sa môžu aj naďalej
tešiť na niekoľko noviniek a na kvalitnú lekársku
starostlivosť. „Keďže pred časom v našom meste skončila svoju činnosť urologická ambulancia,
od 1. apríla ju otvárame. Zazmluvnili sme zatiaľ urologickú ambulanciu na dva dni v týždni a bude ju
vykonávať doktor Ján Farkas. Postupne chceme začať aj s operatívou, čiže s jednodňovou ambulantnou starostlivosťou, kde by mal mať doktor Farkaš
aj operačné dni,“ dodáva riaditeľ nemocnice.
V utorok 14. februára sa v žiarskej nemocnici
uskutočnila Valentínska kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 56 darcov. Vedenie nemocnice im touto
cestou ďakuje.
(li)

Minister Eugen Jurzyca sa stretol so žiarskymi stredoškolákmi Odchyt túlavých psov na Kortíne
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Eugen Jurzyca, pravidelne absolvuje besedy
a stretnutia so študentmi. Počas svojej pracovnej cesty navštívil aj žiarsku Súkromnú obchodnú akadémiu.
V pondelok 27. februára sa na pôde tejto strednej školy stretol so študentmi 1. – 4. ročníka. Ako
nám povedala riaditeľka školy, Helena Halová, pre
návštevu sa rozhodol sám minister. „Dôvodom návštevy ministra Jurzycu a jeho besedy so študentmi
bola originalita školského vzdelávacieho programu.
Tá spočíva v zavedení nových vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj praktických zručností
žiakov a garantuje ich uplatnenie v praxi,“ vysvetlila Helena Halová. Súkromná obchodná akadémia
už dlhodobo vykazuje vysokú úspešnosť uplatnenia absolventov a pokračovanie v ďalšom štúdiu
na vysokých školách či ich uplatnenie v zamestnaní. Počas besedy s ministrom sa študenti zaujímali
o témy ako úroveň stredoškolského a vysokoškolského školstva, dosiahnuté vzdelanie a výška mzdy,
zamestnateľnosť absolventov, spoplatnenie denného štúdia na vysokých školách či meranie vedomostnej úrovne žiakov počas externej maturitnej
skúšky. Z dlhodobého hľadiska majú široké možnosti uplatnenia sa na trhu práce práve absolventi
ekonomických odborov. „Návštevu ministra školstva, športu, vedy a výskumu vnímam ako odborné
a morálne ocenenie práce našej školy a pozitívne
hodnotenie jej kvality, a to najmä prístupu učiteľov

k žiakom, uplatnenie inovatívnych metód výchovy
a vzdelávania a kvalitné materiálno-technické podmienky pre prácu učiteľov a žiakov,“ uviedla ďalej
riaditeľka Helena Halová.
Besedy so študentmi absolvuje minister Jurzyca
pravidelne, a to približne dvakrát do týždňa. „Keďže veľká časť študentov tejto školy pôjde študovať
na vysokú školu, cieľom mojej návštevy bolo predniesť informácie o tom, aké kvalitné sú naše vysoké
školy. Vysvetlil som im aj to, čo všetko treba robiť,
aby sme mali ešte kvalitnejšie vysoké školy. Dostal
som od nich množstvo rôznych otázok. Napríklad
aj o korupcii v školstve, takže bola to zaujímavá
debata, ktorá obohatila mňa a dúfam, že najmä
samotných študentov,“ uviedol minister na záver
svojho stretnutia so žiarskymi študentmi.
(li)
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V piatok 17. februára sociálni pracovníci v spolupráci s Občianskym združením Strážni anjeli
navštívili oblasť pod Kortínou. Spoločným zámerom bolo odchytiť túlavých psov.
Odchytu túlavých psov asistoval aj veterinárny
lekár. Pavel Horváth, sociálny pracovník: „Odchytili
sme štyroch psov, ktorí boli následne umiestnení
v miestnom útulku. S pracovníčkami sme sa tiež
dohodli na častejších návštevách problematických
oblastí a prípadne aj na vykonaní sterilizácie sučiek,
ak s tým bude súhlasiť i majiteľ psa. Týmto spôsobom by sa mohlo zabrániť šíreniu túlavých psov.
“ Vo štvrtok 23. februára danú lokalitu navštívili
sociálni pracovníci opäť, tento raz v spolupráci
s Mestskou políciou v Žiari nad Hronom. „Policajti
majiteľov psov v rámci preventívnych aktivít oboznámili aj s povinnosťami vlastníka psa. Poskytli
im tiež základné rady v rámci bezpečnosti, informovali ich o tom, že pes musí byť zabezpečený
voči voľnému pohybu, o povinnosti psa prihlásiť
na mestskom úrade, o nosení identifikačnej známky či povinnej platby dane za psa,“ spresnil ďalej
Pavel Horváth. Sociálni pracovníci s majiteľmi psov
hovorili aj o povinnosti očkovania.
(li)
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Workshop o zbližovaní trhu práce a školstva
Ako motivovať mladých ľudí, aby sa viac zaujímali o štúdium technických odborov a ako
zabezpečiť, aby slovenský školský systém flexibilne reagoval na potreby trhu práce riešili
odborníci na workshope, ktorý sa uskutočnil
vo štvrtok 1. marca.
Medzi hlavné ciele workshopu patrilo hľadanie
východísk a ako zatraktívňovať študijné odbory
hutníckeho a strojárskeho priemyslu na Slovensku.
Účastníci hovorili aj o tom, ako vytvoriť platformu
pravidelnej spolupráce zamestnávateľov, škôl, samosprávy, úradu práce a ďalších zainteresovaných
inštitúcií zameranej na komunikáciu potrieb regionálneho trhu práce a smerovanie mladých ľudí
k štúdiu žiadaných odborov. Jedným z pozitívnych
príkladov môže byť aj existencia Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.
Ide vôbec o prvý pokus na Slovensku, kde sa ako
zriaďovatelia školy spojili organizácie verejnej správy a súkromné priemyselné spoločnosti. Jednotlivé študijné odbory tak presne kopírujú potreby
spoločností žiarskeho priemyselného parku a absolventi tejto školy majú už počas štúdia možnosť
praxovať v „reálnych“ podmienkach a po ukončení
štúdia sa v strojárskych alebo hutníckych firmách

môžu zamestnať. Priemyselné spoločnosti si takto
vychovávajú kvalifikovanú pracovnú silu a mladí
absolventi sa rýchlo uplatnia na trhu práce.
Na podujatí, ktoré zorganizovala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom, sa
zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva SR
Jaroslav Ivančo, prezident Zväzu automobilového
priemyslu Jozef Uhrík či Peter Krčmár z Asociácie
zväzu strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Nechýbali ani manažéri priemyselných firiem,
riaditelia škôl a zástupcovia štátnej správy.
(r)
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Parlament očami detí
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom zahájilo interaktívny blok besied a prednášok pod
názvom Parlament očami detí pre členov žiackych
parlamentov v základných školách a Gymnázia
v Žiari nad Hronom. Cyklus pozostáva z troch besied.
V rámci tohto cyklu bola v utorok 14. februára realizovaná beseda na tému Banskobystrický samosprávny kraj. Pozvanie na besedu prijal primátor
mesta Ivan Černaj, keďže je poslancom BBSK za náš
volebný obvod. Žiarsky primátor oboznámil žiakov
o symboloch BBSK, význame a funkcii úradu BBSK
a zastupiteľstve. Žiaci sa aktívne zapojili do besedy. Na záver besedy sa uskutočnila diskusia, počas
ktorej sa Ivan Černaj pýtal žiakov, čo ich zaujíma,
čo by zmenili alebo komu by pomohli. Besedy sa
zúčastnilo 36 žiakov zo základných škôl v meste a
z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

Školáci zhotovili takmer 70 búdok a kŕmidiel pre vtáčiky
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
zorganizovalo súťaž o najkrajšie búdky a najkrajšie kŕmidlá pre vtáčiky. Do súťaže sa mohli
zapojiť všetci škôlkari a školáci.
Počas výstavy, ktorá sa uskutočnila od 1. do
17. februára, bolo vystavených 69 búdok a kŕmidiel
v ôsmich kategóriách. Výstavu navštívilo 350 návštevníkov, ktorí zároveň hlasovali v jednotlivých kategóriách a rozhodli tak o víťazoch. Do súťaže sa zapojili dve materské školy, päť základných škôl a päť
školských klubov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže
sa uskutočnilo vo štvrtok 23. februára v priestoroch
CVČ. Keďže v súťaži sa ocitli aj búdky a kŕmidlá, ktoré boli zhotovené z odpadového materiálu, ich autorom udelili špeciálnu cenu Technické služby Žiar
nad Hronom, a. s.
Víťazi: Sára Balážová, ZŠ Ul. M. R. Štefánika, ŠKD
– IV. oddelenie ZŠ Ul. Dr. Janského, Petra Hanáková, ZŠ Hliník nad Hronom, MŠ Sládkovičova ul.,
MŠ Sládkovičova ul., B. trieda, Petra Gáfriková, ZŠ

Jilemnického ul., ŠKD Úlik, Zvončeky, ZŠ Ul. M. R.
Štefánika, Michaela Dekýšová, ZŠ Ul Dr. Janského.
Špeciálne ocenenie TS – ZH: Miroslav Bielik zo ZŠ
Ul. M. R. Štefánika a ŠKD Úlik – Motýliky zo ZŠ Ul. M.
R. Štefánika.
(li)

Technické služby získali za staré elektrospotrebiče finančnú odmenu
Vysávač Omega z roku
1962 a o dvadsať rokov
starší rozhlasový prijímač
Mende priniesli Technickým službám – Žiar nad
Hronom, a. s. finančnú
odmenu v celkovej výške
150 eur. Starými elektrospotrebičmi zaujali v súťaži vyhlásenej spoločnosťou Asekol o najstarší elektrospotrebič.
„Kolektívna organizácia Asekol vyhlásila súťaž
minulý rok v máji. Záujemcovia sa mohli prihlasovať do konca októbra, my sme však zareagovali
hneď po zverejnení výzvy,“ prezrádza Peter Karvaš,
vedúci zberného dvora TS-ZH, a. s. Nájdené elektrospotrebiče vyhlasovatelia rozdelili do štyroch
kategórií a do súťaže sa okrem prevádzkovateľov

zberných dvorov mohli zapojiť aj obce a obsluha
zberného dvora. „Do súťaže sa celkovo zapojilo
šesť subjektov, ktoré dodali sedemnásť exemplárov elektrospotrebičov,“ informuje Pavol Harman
zo spoločnosti Asekol. Výsledky odborná porota
vyhlásila ešte koncom januára. „Vzhľadom na počet
a vyrovnanú kvalitu dodaných exemplárov sme sa
rozhodli nevyhlasovať víťazov súťaže v poradí, ale
odmeniť každý subjekt, ktorý sa do súťaže zapojil
odmenou vo výške 75 eur za každý dodaný elektrospotrebič,“ objasňuje rozhodnutie odbornej poroty
Harman. „Naša spoločnosť má teda za dva odovzdané elektrospotrebiče nárok na odmenu vo výške 150 eur,“ hovorí na záver Karvaš, pričom dodáva,
že vysávač a rozhlasový prijímač budú po zreštaurovaní odovzdané putovnému Múzeu spotrebičov.
(kp)
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Prevencia sa nás týka
Centrum voľného času v spolupráci s Oddelením podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari
nad Hronom zorganizovali podujatie Prevencia
sa nás týka, ktoré bolo určené žiakom 5. ročníkov základných škôl.
Cieľom interaktívnych blokov besiedok a prednášok bolo oboznámiť žiakov s rôznymi oblasťami prevencie. Školáci si svoje získané vedomosti
overili prostredníctvom záverečných projektov,
na ktorých pracovali v trojčlenných družstvách.
Podujatie malo svoj začiatok ešte v minulom roku
a záverečná prednáška spolu s vyhodnotením prác
sa uskutočnila v stredu 22. februára. Piataci sa počas trvania projektu venovali témam ako zdravá výživa, fajčenie, zdravý životný štýl, stomatohygiena
či alkohol.
Do súťaže sa zapojilo 11 trojčlenných súťažných
družstiev zo všetkých základných škôl v meste.
Prvé miesto nakoniec získali žiaci B. Kravárová, K.
Dvorská a S. Búgelová zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
druhé miesto patrilo N. Pinkovej, G. Adamecovej
a M. Zošiakovi zo ZŠ na Jilemnického ulici a na treťom mieste skončili piataci J. Námešný, D. Koštová
a K. Crchová tiež zo ZŠ na Jilemnického ulici. (li)
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Fašiangy v meste
V utorok 21. februára sa nálada na žiarskom
námestí niesla v duchu fašiangových tradícií.
Vôňa pečených klobás, jaterníc, zabíjačkovej kapustnice či sladkých šišiek prilákala na námestie
množstvo ľudí už v doobedňajších hodinách. Len
málokto odolal a z množstva fašiangových či zabíjačkových špecialít neochutnal.
Kým dospelí si čas krátili pri predajných stánkoch, najmenších lákala ohrada so živými kozliatkami.
O 15-tej hodine sa z priestorov Mestského kultúrneho centra začal fašiangový sprievod mestom. Rôzne masky a maškary na čele s richtárom
dorazili za zvukov hudby a spevu vo farebnom
a veselom sprievode priamo na námestie. Pracovníci mestského úradu s poslancom Emilom Vozárom ich pohostili sladkými šiškami a nezaobišlo
sa to ani bez pálenky na zahriatie. Prítomných naďalej zabávala mužská spevácka skupina Sekera,
detský folklórny súbor Hroniak či dychová hudba
Žiaranka.

Nechýbala ani tradičná zabíjačka. Majstrovi
mäsiarovi išla robota od ruky a počas porcovania
prasiatka vysvetľoval (najmä gazdinkám), na čo sa
jednotlivé kusy mäsa v kuchyni použijú.
Obdobie fašiangov ukončila fašiangová veselica
s dychovou hudbou Nadličanka a DJ Pauličkom
a tradičným pochovávaním basy v podvečerných
hodinách.
Alena Kršiaková, MsKC: „Sme veľmi radi, že
mesto udržuje tradíciu fašiangov. Tradičný fašiang v meste pripravujeme pre všetky vekové
generácie. Pre deti bola postavená ohrádka so
živými kozičkami, starší si mohli zaspomínať
a mladšie generácie mohli vidieť, ako sa oslavovalo kedysi. Aj takýmto spôsobom chceme, aby
tieto tradičné zvyky nevymizli z nášho mesta. Fašiangovým sprievodom sme sa zároveň rozlúčili

s fašiangovým a plesovým obdobím. Odteraz sa
už chystáme na pôstne obdobie a príchod Veľkej
noci.“
(li)

Karnevalové šantenie

Karneval na „Jednotke“
V Základnej škole na Ul. Dr. Janského sa v priestoroch telocvične uskutočnil karneval, ktorý navštívil
aj Šašo Jašo. Šašo otvoril najskôr dvere tried, ktoré
boli plné princezien, pirátov, supermanov, mačičiek a ďalších krásnych masiek. Šašo Jašo sa svojim novým kamarátom predstavil a požiadal ich
o pomoc, pretože v kráľovstve šašovín, odkiaľ pochádza, už všetky pesničky, tance, hry a súťaže poznajú. Triedy 1. stupňa mali pripravené množstvo
súťaží, tancov, piesní a hier. Na veľkú radosť Šaša
Jaša sa hneď jeden ročník po druhom predbiehali,
aby svoje programy predstavili. Tance a piesne sa
rýchlo striedali a všetko sprevádzala dobrá nálada
a veselý džavot, ktorý sa ozýval nielen školou, ale
aj blízkym okolím. Šašo sa za všetky dobré nápady
a výbornú náladu svojim novým kamarátom poďakoval aj tým, že ich naučil tanec šaškov, ktorý deti
raz – dva perfektne zvládli. Spestrením karnevalu

bola tombola, v ktorej z každej triedy vylosovali
jedného šťastlivca. Ale bez odmeny neostali ani
ostatné deti. Okrem šašovskej omaľovánky na nich
čakala v jedálni aj sladká odmena – pravé fašiangové šišky. A po chutnom posilnení veselá nálada
a zábava detí mohla pokračovala opäť. Veď súťaží
a zábavných nápadov máme v našej škole plné vrecia, a kedy ich otvoriť, ak nie v posledný fašiangový
deň.
Mgr. Lívia Silná

Prišiel čas fašiangov a karnevalov. Aj v Školskom
klube detí pri Špeciálnej základnej škole si pravidelne každý rok pripomínajú tieto tradície. Deti si
za pomoci vychovávateliek vyrobili masky a preniesli sa do rozprávkovej ríše zázrakov. Hrdinovia
dávnych čias ožili v v detských fantáziách. Princovia bojovali s drakmi a zachraňovali princezné, motýliky a včielky hľadali kvietky a majstri bojového
umenia predviedli svoje umenie.
Vlasta Bahnová, vedúca ŠKD

Tradície si pripomenuli aj škôlkari

Fašiangový karneval v cirkevnej škole
V utorok 21. februára sa cirkevná škola zmenila
na rozprávkovú. Chlapcov a dievčatá nahradili princezné, rytieri, zvieratká, čarodejnice, víly, šašovia,
mušketieri... Každý bol v ten deň niekto iný, zaujímavý, rozprávkový, jedinečný. Deti sa pýšili svojimi
prevlekmi a čo je chvályhodné, masky na karneval
si pripravovali spolu so svojimi rodičmi, kde si deti
mohli uplatniť svoje predstavy, túžby a fantáziu.
Učiteľky tiež prekvapili svojim originálnym oblečením. Po predstavovaní masiek sa začala neobyčajne dobrá zábava s hudbou, piesňami a tancom.
Nechýbali ani súťaže. Odmenou pre každého bol
krásne prežitý deň v neobyčajných kostýmoch a

úsmev na detských tvárach.
Učiteľky 1. stupňa ZŠ s MŠ Š. Moysesa

noviny.ziar.sk

Fašiangové obdobie neobišlo ani škôlkarov v Materskej škole – elokovanej triede na Ul. A. Kmeťa
č. 17. Fašiangový sprievod, do ktorého sa spoločne so svojimi učiteľkami zapojili, bol plný veselej
nálady, spevu, tanca a nechýbali ani rôzne masky.
Prípravy na fašiangovú veselicu trvali celý týždeň.
Škôlkari si masky vyrábali sami, za pomoci učiteliek, ozdobený bol aj interiér a exteriér budovy.
Deťom z tejto škôlky však obdobie fašiangov nie
je neznáme, keďže oživovanie ľudových zvykov
a tradícií je jedným z hlavných špecifík 1. materskej
školy.
(r)
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KINO
VYMEDZENÝ ČAS
6./7.3. o 19.00 hod. (thriller, USA, 109 min.,
slovenské titulky)Ži naveky, alebo to aspoň skús.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

PREPADNUTIE
10./11.3. o 19.00 hod.(akčný thriller, Francúzsko,
95 min., české titulky)
Strhujúci príbeh nakrútený podľa skutočnej
udalosti.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

BASTARDI 2
13./14.3. o 19.00 hod. (dráma, ČR, 97 min.,
česká verzia) Druhý diel sa začína krátko
po smrti najväčšieho bastarda Michala Dostála.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

DOKONALÝ ZMYSEL
17./18.3. o 19.00 hod. (romantická dráma, Veľká
Británia, 92 min., české titulky)
Zatiaľ čo Susan a Michael objavujú nové, nepredvídateľne hlboké city, ľudia na celom svete sa začínajú
chovať zvláštne. Vnímajú to tak preto, lebo sú zamilovaní, alebo sa svet citovo rozpadá? Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

ZOČI
VOČI
+ Before The Zero Day+ Borra
31.03.2012 o 19:00

Vstupné: 4,- predpredaj, 5,- na mieste
Estrádna sála MsKC ZH
noviny.ziar.sk
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

•Grafológia – Dňa 6. marca o 16.00 hod. v POS.
•Výtvarné spektrum – Jarný salón 12. marca
2012.
•AMFO – súťaž amatérskej fotografie. Uzávierka
prihlášok je 21. marca 2012.

6.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
7.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
8.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
9.3. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
10.3. 13.00 – 21.00 lekáreň SunPharma
11.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
12.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
13.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
15.3. 18.00 – 21.00 lekáreň SunPharma
16.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.3. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
18.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
19.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
20.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
V nedeľu a vo sviatok prestávka na obed v čase
od 12.00 do 13.00 hod.

POZVÁNKA

Pozývame všetkých zdravotne postihnutých
a ich sympatizantov, ktorí sa neboja vysloviť
nahlas svoj názor a majú chuť a nápady, ako
zlepšiť súčasnú situáciu na 1. Neformálne
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca
o 16.30 hod. v Centre voľného času. Kontakt:
Martin Hrmo – 0904 100 014
ZAMILOVANÍ DÔCHODCI??? ... NIE!

14. február – jeden z klubových dní v Dennom centre – Klube dôchodcov. Predsa nebol
obyčajný, bol predsa Deň zamilovaných. Už
všetci do nohy mali zamilovanie za nami. Ale
aby sme išli s dobou, prispôsobili sme si ho ako
deň vzájomnej lásky medzi nami, seniormi. Aby
to nebolo iba o hodovaní, ktoré pripravila pani
Hulinová, na pozvanie vedúcej klubu, Emílie Pobežkovej, prišla nám tento deň spestriť aj pani
Tužinská, obyvateľka Domova dôchodcov v Žiari nad Hronom. Má nádherný hlas a vo svojom
repertoári krásne, skoro zabudnuté, slovenské
piesne. Bolo to úžasné, veď pridala aj hovorené
slovo.
Klubová rada Klubu dôchodcov
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

•10.3. MUDr. Ervín Gürtler, Zubná ambulancia
Vyhne (677 22 21)
•11.3. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(677 51 17)
17.3. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)

Voľby naše (ne)každodenné....
Keď v roku 1989 vstupovala na námestia „zamatová revolúcia“, práve som študovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na tabuľu vtedy niekto napísal: „Takto to už
ďalej nejde. A ak takto, rozhodne nie ďalej.“ Pred
viac ako 20 rokmi sme stáli na námestiach, volali
po slobode a mali predstavy, že v roku 2012 budeme... Ozaj, čo sme chceli pred 20 rokmi štrngajúc
kľúčikmi na námestiach? Keď sa hrdlo sťahovalo
pri Kubišovej piesňach a keď sme si doma vyrábali trikolóry a pripínali ich na klopu kabáta. Chceli,
a najmä dosiahli sme slobodu? Keby sme ju dosiahli, museli by sme vedieť, že sloboda je aj o zodpovednosti za svoj život. Žiaľ, v poslednom období mám stále viac pocit, že nevieme, aké hodnoty
majú riadiť náš život a kam smeruje naša cesta.
Stratili sme hodnoty, prestávame veriť sami sebe,
kamarátovi, susedovi, uzatvárame sa do vlastnej
ulity. Vieme, že Slováci sú roztrúsení po celom
svete a všade sa presadia svojou výnimočnosťou,
ale doma nevieme, čo je výnimočné na našej ulici,
meste, štáte. Vzťah občana k štátu je veľmi vlažný,
alebo žiadny. Predbiehame sa v pestovaní nešťastia a o pokoji v duši čítame už len v básňach.
Do toho všetkého politici – tí známi i tí, ktorí by
známi ešte len chceli byť, pred náš prah neustále
vylievajú kýble špiny na všetkých okolo seba, a zá-
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Prázdniny v planetáriu – Alexov svet vesmírnych tajomstiev
Dňa 7. marca o 15.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Dňa 9. marca o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Dňa 16. marca o 18.00 hod.
•Deň planetárií – Deň otvorených dverí európskych planetárií
Dňa 18. marca o 14.00 hod. Vstup voľný.
•18.3. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00
do 12.00 hod.

roveň nás presviedčajú, že oni sú tí praví, ktorí nás
privedú k lepším zajtrajškom. Nečudo, že človek,
ktorý denno-denne bojuje so svojimi bolesťami
je z toho znechutený a má pocit, že to vlastne už
ani nemá význam. Ale naozaj nemá? Hovoríme, že
spoločnosť je chorá. Ak však ochorieme, poväčšine nezostaneme apaticky ležať doma a nenecháme chorobe, nech si robí s nami čo chce. Zbierame
aj posledné čriepky sily, odvahy, motivácie a bojujeme. Bojujeme sami so sebou. Často celé dni, celé
týždne a nie raz aj roky. Nečakáme, že ak máme
zápal slepého čreva, pôjde si ho dať za nás vyoperovať sused a nám sa uľaví. Ani nečakáme, že

noviny.ziar.sk

VENUJTE 2 % Z DANE NADÁCII
KRESŤANSKÁ OBNOVA

Venujte 2% z dane z príjmu Nadácii Kresťanská obnova, ktorá sa podieľa na stavbe
evanjelického centra ECAV s kostolom v Žiari
nad Hronom. Zároveň ďakujeme všetkým
poskytovateľom v minulom roku. Aj s ich
prispením sa hrubá stavba tohto diela mohla
realizovať.
IČO: 42001596 Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (Názov):
Nadácia Kresťanská obnova
Na daný účel môžete prispieť aj priamo
na č. účtu: 0411636062/0900
Správna rada nadácie
VAŠE 2 % Z DANE PRE SPOSA
ŽIAR NAD HRONOM

Venujte 2% z dane z príjmu Občianskemu
združeniu SPOSA Žiar nad Hronom. SPOSA –
Žiar nad Hronom je združenie rodičov autistických detí a mládeže a odborníkov pracujúcich
v tejto oblasti, ktorí sa organizujú za účelom
chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom. Aktivitami sa snažíme vytvárať kvalitnejšie životné podmienky a efektívnejšiu pomoc
štátu pre ľudí s autizmom.
IČO: 42193109
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno:
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom –
Žiar nad Hronom

Reportáže mestskej televízie ATV
už aj na internete.

www.tvziar.tv
on nám vyberie nášho lekára, rozhodnúť sa musíme sami… A čo s chorým organizmom zvaným
„spoločnosť“? Naša spoločnosť, náš organizmus.
Tu vari platia iné zákonnosti? Máme jeden jediný deň na liečenie. Jediný deň na rozhodnutie. A
v tom dni možno 20 minút na vybratie občianskeho preukazu, uchopenie ceruzky, vloženie papieru do obálky a obálky do urny. Kto, keď nie my?
Kedy, keď nie teraz?
Prajem nám všetkým, aby sme našli slobodu….
Prajem nám všetkým šťastné rozhodnutia!
Ing. Mariana Páleníková,
prednostka MsÚ, Žiar nad Hronom
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám 2 ks aku rázový uťahovák Makita BTW
250 RFE, ešte v záruke, používané cca 3 mesiace.
Parametre: napätie 14,4 V, kapacita akumulátora: 3 Ah, otáčky: 2200 (voľnobežné). Krútiaci moment: max. 230 Nm, max. počet rázov: 3200 min-1.
Podrobný popis: ľahký s extrémnou intenzitou
rázu, LED pracovné svetlo s funkciou dosvitu. Fosforový ochranný krúžok svietiaci aj v tme. Ľahký a
kompaktný štvorpólový jednosmerný motor. Elektronický spínač a motorová brzda. V kufríku s druhým akumulátorom a nabíjačkou. Cena za 2 ks: 950
€. Za jeden ks: 500 €, dohoda možná. T: 0905 933
952 Žiar nad Hronom
6/5
•Predám VHS, DVD, CD, MP3, knihy, plagáty, časopisy, stránky, obrázky, songbooky, kalendáre. Všetko, čo sa týka hercov + film + speváci + DVD porno.
T: 0902 828 424
9/5
•Predám detský horský bicykel, vhodný pre 7 - 9
ročné deti. Cena: 50 €. T: 0907 149 549
15/5

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám rodinný dom v centre obce Lutila. Vhodný aj na chalupu. Cena dohodou. T: 0904 560 513,
0903 507 045
1/5
•Predám murovanú garáž za hvezdárňou v ZH.
T: 048/413 63 34

2/5

2

•Predám 1-izbový byt v ZH, 34 m , 2 x loggia - zasklená, v pôvodnom stave. Cena: 21 000 €. Dohoda
možná. T: 0908 776 157
3/5
•Predám pekný 2-izbový slnečný, tehlový byt.
Atypický, prerobený, všade plastové okná, plávajúce podlahy, nová elektroinštalácia, kvalitné farby,
bodové svetlá, rampa a pod. Možnosť podkrovia,
nutné vidieť. Cena dohodou. T: 0940 706 960
4/5
•Predám RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2.
Cena: 79 000 €, dohoda možná. T: 0948 906 022,
045/679 61 56
5/5
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom, v OV,
rozloha 55 m2, v Žiari nad Hronom. Byt je v pôvodnom zachovalom stave, v slušnom vchode. Cena
dohodou. T: 0949 492 441
7/5
•Predám pekný slnečný 2-izbový byt po celkovej
rekonštrukcii. Byt má 63 m2, tri loggie,komoru a
pivnicu, novú elektriku, stierky, plávajúce podlahy,
dlažbu, jadro, nové dvere a zárubne, TV sat, internet. Cena dohodou. T: 0904 050 060
8/5
•Predám RD v Žiari nad Hronom na Svätokrížskom
námestí. Cena dohodou. T: 0910 981 176
11/5
•Predám stavebný pozemok v Kosoríne. Rozloha a cena pozemku dohodou.
T: 0948 906 022, 045/679 61 56
13/5
•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt
cez SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547 14/5

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
• panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena 14.499,00 EUR (pôvodná cena:
15.500,00 EUR), výmera: 22 m2
• 1-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. M. Chrásteka, v pôvodnom
stave. Cena: 20.000,00 EUR, výmera: 35 m2
• 2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Duk. hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 32.000,00 EUR, výmera:
55 m2
• 2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Duk. hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990,00 EUR, výmera: 58 m2
• 2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Komenského, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 32.000,00 EUR, (pôvodná cena 42.000,00
EUR), výmera: 60 m2
• 2-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 39.660,00 EUR, (pôvodná cena
43.660,00 EUR), výmera: 62 m2
• 2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, v pôvodnom stave. Nová
cena: 33.999,00 EUR, (pôvodná cena 40,000,00
EUR), výmera: 66 m2
• 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 36.900,00 EUR, výmera: 63 m2
• 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 42.000 EUR, (pôvodná
cena 43.000 EUR), výmera: 63 m2
• 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Pod vŕšky, v pôvodnom stave. Nová cena: 41.500,00 EUR, (pôvodná cena
44.000,00 EUR), výmera: 69 m2
• 3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena: 30.000,00 EUR, (pôvodná cena
32.000,00 EUR), výmera: 73 m2
• 3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 50.660,00 EUR, (pôvodná cena 51.500,00
EUR), výmera: 74 m2
• 3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
• 3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
• 4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, či-

•

astočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00
EUR, výmera: 80 m2
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 47.900,00 EUR, výmera:
83 m2

DOMY:
• RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 59.000,00 EUR, (pôvodná cena
68.000,00 EUR), výmera pozemku: 1.679 m2
• RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave
pripravený na rekonštrukciu. Cena: 26.500,00
EUR, zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
• RD v Ladomerskej Vieske, v pôvodnom stave.
Cena: 23.990,00 EUR, zastavaná plocha: 90
m2, výmera pozemku: 311 m2
• RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena:
27.500,00 EUR, zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku: 812 m2
• RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 47.700,00 EUR, výmera pozemku: 611 m2
• RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave. Cena: 55.000,00 EUR, zastavaná plochy:
746 m2, výmera pozemku: 925 m2
POZEMKY:
• stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na stavbu RD, siete na pozemku.
Cena: 40,00 EUR / m2, výmery od 773 m2 do
1.392 m2
• stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830,00 EUR, výmera: 784 m2
• stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
• stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť
„Banská Hodruša“), siete pri pozemku. Cena:
100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
• stavebný pozemok v Žiari nad Hronom
(Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena:
178.150,00 EUR, výmera: 5.090 m2
• stavebné pozemky v Žiari nad Hronom
(Farské lúky), určené na priemyselnú výrobu,
siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR / m2,
• výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
• chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná. Cena: 77.500,00 EUR, úžitková plocha:
132 m2, výmera pozemku: 524 m2

„Navštívte našu novú webovú stránku“.
Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás.

SLUŽBY

•Nahrám z VHS na DVD. Cena: 5 € za 1 VHS.
T: 0944 164 027

Realitný maklér: Kvetoslava Antalová: 0905/602 942, antalova@reality-service.sk, www.reality-service.sk
10/5

•Hľadáme spolucestujúcich do auta na dochádzanie do práce zo Žiaru nad Hronom do Banskej
Bystrice. T: 0914 700 726
12/5

Inzerujte v Mestských novinách.
Riadková občianska inzercia zdarma.
noviny.ziar.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 24. februára sme
si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel a otec
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manželka a dcéry.
SPOMIENKA

Tak krátko išiel som s vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou
mi pieseň nedospievali.
Dňa 25. februára uplynuli
3 roky od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec a dedko
Albín Šarközi.
Spomeňte si s nami.
Spomína manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Sú chvíle, ktoré ťažko
prežívame,sú okamihy,
na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ho naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
bude stále žiť.
Dňa 6. marca si pripomíname 2. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý syn, brat, švagor a strýko
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú rodičia, sestry Jana a Marika
s rodinami a brat Vlado s rodinou.
SPOMIENKA

Spomienka na teba nikdy nevymizne so sŕdc
tých,ktorí ťa milovali a sú ti vďační
za lásku a obetavosť.
Dňa 14. marca uplynie 10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
mama
Mária Švarbová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéry Anna, Marta a syn Dušan
s rodinami.

SPOMIENKA

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Dňa 6. marca si pripomíname 3 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Vojtech Sobota
vo veku nedožitých 63 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. Spomína smútiaca rodina.

V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý,
kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali,no vždy
budete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 2. marca sme si pripomenuli 7. výročie
od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
otec
Jozef Gáfrik.
Dňa 1. februára uplynulo 5 rokov od chvíle,
keď nás opustila naša drahá mama
Gizela Gáfriková.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Ťažko je bez teba, smutno
je nám všetkým, už nič nie je
také, ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás
k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 6. marca si pripomíname 2 roky
od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
priateľ a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami.
Spomína Katka a dcérka Alžbetka.

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•1-izb. tehl. byt v OV, Ul. Hutníkov, ZH, 16.000,- € / 482.016,- Sk
•1-izb., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, nadštandardne prerobený, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 22.000,- € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, veľmi pekný, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 27.000,- € / 813.402,00 Sk
•2-izb., OV, Ul. M.R.Štefánika, ZH, 29.000,- € / 873.654,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 35.000,- € / 1.054.410,- Sk
•3-izb., OV, Hliník nad Hronom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•3-izb., tehl. byt v OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 43.000,- € / 1.295.418,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•3-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Sládkovičova, ZH, 46.000,- € / 1.385.796,- Sk so zariadením
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Tajovského, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 69.000,- € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
•NP – svojpomocná dielňa, ZH
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
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•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk
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Zápis žiakov do 1. ročníka na „Dvojke“
Nedeľa 12. a pondelok 13. februára sa na „Dvojke“ niesli v znamení zápisu žiakov do 1. ročníka.
Priestormi školy sa ozývali básne, piesne, počítanie
či spoznávanie geometrických tvarov a farieb. Rodičov a ich nedočkavé ratolesti vítali v priestoroch
zápisu snehuliaci a snehuliačikovia v rôznych podobách, pretože tohtoročným hlavným motívom
zápisu bolo Snehuliakovo. Pedagogičky privítali
každého budúceho školáka a nenúteným rozhovorom zistili, či má dostatočne osvojené vedomosti
a zručnosti, ktoré sú pre vstup do školy nevyhnutné. V prípade potreby, bol prítomný aj špeciálny
pedagóg. Keď si škôlkar prešiel všetkými pripravenými komunikačnými centrami a nakreslil obrázok
postavy, mohol sa potešiť perníkom v tvare snehuliaka, pamätným listom, ktorý mu bude pripomínať
tento veľký deň a darčekom, ktorý pre neho pripravili šikovné vychovávateľky so staršími školákmi.
Na záver sa ešte mohli budúci žiaci „Dvojky“ aj s rodičmi odfotiť v krajine Snehuliakovo. Po absolvovaní zápisu si odvážnejšie deti vyskúšali svoju tvorivosť nakreslením obrázku na interaktívnej tabuli.
Potom už škôlkari s pocitom hrdosti spokojne od-

chádzali domov. „Dvojka“ ďakuje všetkým rodičom,
ktorí si z ponuky škôl vybrali práve tú našu. A hoci je
september ešte ďaleko, už teraz môžeme s istotou
povedať, že sa na vás tešíme, naši prváčikovia.
Blanka Šinoglová

Anglický týždeň na „Jednotke“
Lektori využívali rôzne asociačné a relaxačné metódy. Žiaci z „Jednotky“ zažili nielen užitočný, ale aj
príjemný týždeň. Bolo radosť sledovať komunikáciu
s lektormi, a to nielen počas edukačného procesu,
ale aj vo voľnom čase.
„Jednotka“
V dňoch od 20. do 24. februára sa 80 žiakov
zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského zúčastnilo aktívneho anglického týždňa. Celý týždeň
rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku s lektormi z Veľkej Británie.
Žiaci pracovali v skupinách na témach, ktoré si
dohodli spoločne so svojím lektorom. Využívali
na to interaktívnu tabuľu, výpočtovú techniku,
učebné materiály, slovníky a pripravovali sa na prezentáciu svojich projektov. Tým zároveň rozvíjali aj
svoje prezentačné zručnosti v anglickom jazyku.
Most spája brehy riek.
Most ponúka možnosť prejsť na druhú stranu. Most je
šanca spoznať nepoznané.
Bridge the Culture“ je projektom, v ktorom sa spájajú kultúry krajín či kontinentov, o ktorých často
veľa nevieme, alebo len čosi tušíme, kdesi čítame.
Organizácia AIESEC je medzinárodnou organizáciou
pre mladých ľudí, ktorá im ponúka možnosť navštíviť krajiny a žiakom a študentom v nich na základných a stredných
školách a priblížiť im pútavou formou život, krasy prírody,
osobitosti a jedinečnosť kultúry či výnimočnosť krajiny,
v ktorej žijú. Nápad využiť jedinečnú šancu tejto organizácie v projekte skrsol v hlave Ľubici Baranovej už na začiatku školského roka, keďže smerovanie „Dvojky“ je zamerané
na výučbu a rozvoj jazykových zručností, a to hlavne v anglickom jazyku. Jedinečnú šancu zažiť, prežiť a vychutnať si
čaro štyroch kontinentov v podaní štyroch zahraničných
študentiek mala v dňoch od 6. do 10. februára. Vyučovacie
hodiny boli nabité zážitkami zo samotného stretnutia so zahraničnými študentkami, ale tiež aj zoznamovaním sa s ich
krajinami prostredníctvom hier, piesní či príbehov. Komunikačným mostom bol anglický jazyk a sprostredkovateľkami
boli vyučujúce anglického jazyka. Na „Dvojke“ sa snažíme
učiť pre život. Projekt organizácie AIESEC je jedinečnou
šancou zažiť si angličtinu naživo. Žiaci si overili svoje vedomosti a schopnosti komunikovať v cudzom jazyku a pocítili
radosť z poznania, že s angličtinou majú možnosť dohodnúť
sa takmer na celom svete a je skutočne svetovým jazykom.

Gajduj gajdoško
Tak sa volalo predstavenie, ktorého sa v stredu
15. februára zúčastnili žiaci prvého stupňa ZŠ
s MŠ Š. Moysesa v sále Pohronského osvetového
strediska, aby sa stretli s človekom, ktorý sa venuje výrobe hudobných nástrojov a sám je hudobníkom. Jeho meno je Alexander Ladziansky. Pochádza z Banskej Štiavnice a už viac ako 20 rokov
účinkuje na slovenských pódiách, ako aj v zahraničí. Fujary, píšťaly a gajdy vyrába podľa tradič-

Svetová „Dvojka“
Vychutnali si ju prostredníctvom štyroch kultúr s príchuťou
štyroch prízvukov. Jednoducho povedané – svetový zážitok.
V škole strávili štyri študentky, Joan z Ugandy, Luissa z Brazílie, Joanna z Číny a Sveta z Ruska, päť neopakovateľných dní.
Školou sa ozývalo „hello“ či „how are you“ s rastúcou intenzitou. Prirodzenú ľudskú a detskú zvedavosť nebolo treba dlho
presviedčať, a tak sa žiaci i učitelia dozvedeli veľa zaujímavého. Mladší žiaci pri pohľade na zahraničné študentky ani
nedýchali. Tí starší mali zasa kopec otázok a rýchlo prekonali
začiatočné zábrany komunikovať. Joan z Ugandy prezradila,
že jej obľúbeným jedlom je ryža s mäsom obaľovaným v banánoch. Jej čokoládová pleť a krásne biele zuby priťahovali
pohľady všetkých. Zaujímavá bola tiež svojim temperamentom a srdečným úsmevom, hoci naša zima ju trošku zaskočila. Žiaci sa tiež dozvedeli, že v Ugande učitelia učia len 3 dni
v týždni, lebo v jednej triede je aj 120 žiakov a je to veľmi vyčerpávajúce. Deti sú v škole od 7.00 do 19.00 hodiny a majú
4 mesiace prázdnin. Joanna z Číny ukázala, že v jej krajine
majú nenahraditeľné postavenie symboly feng-shui v rôznych podobách. Červená a zlatá farba symbolizujú šťastie,
bohatstvo a spolupatričnosť národa a ľudí. Draka, symbol
Číny, by ste márne hľadali v prírode. Je výtvorom ľudskej fantázie, ktorý je poskladaný z častí mnohých zvierat a vôbec nie
je nebezpečný, lebo predstavuje dobro. O zakázanom meste
by sme mohli hovoriť celé hodiny a fakty by šokovali mnohých z vás. Nezabudlo sa ani na čínsky múr a jeho význam
v minulosti. Máte radi čaj? Jeho príprava je hotové umenie.
Záleží nielen na šálke, z ktorej si čaj vychutnáte, ale jeho prí-
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Zápis na „Jednotke“
Aj tento školský rok našu školu navštívilo veľa
predškolákov – budúcich prvákov. Hneď po srdečnom privítaní vstúpili do praveku, kde sa dozvedeli
veľa zaujímavostí o pravekých ľuďoch. Čas, kedy
čakali na svoju veľkú chvíľu preukázať svoje vedomosti, teda stať sa prvákom, si deti krátili aj návštevou IKT učebne, kde spolu s učiteľkami spoznávali
rôzne výukové programy. Sme Zelená škola a veľa
našich aktivít je zameraných na ochranu životného
prostredia a záchranu našej planéty. Aj environmentálna interaktívna hra HONOLOKO deťom hravou formou ukázala, ako by sa mali správať k našej
prírode. Svet fantázie a rozprávok našli v školskej
knižnici, kde si mohli overiť aj vlastné zručnosti
z anglického jazyka získané v MŠ. Sprievodcom
všetkých tvorivých dielní bol náš Šašo Jašo, ktorý
spríjemnil dlhé čakanie deťom aj rodičom výrobou karnevalových masiek a pri ňom budúci prváčikovia prekonali strach, ktorí u nich na začiatku
nastal. Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili dôveru
práve našej škole, kde ich v budúcom školskom
roku čaká výučba anglického jazyka od 1. ročníka
pre všetkých žiakov a tiež od 1. ročníka aj výučba
informatickej výchovy. Obidva predmety v našej
škole delíme z dôvodu skvalitnenia výučby a individuálneho prístupu na skupiny.
Pre vaše deti pracuje v škole špeciálny pedagóg
a dve asistentky učiteľa. Taktiež je pripravený školský klub detí s prepracovaným výchovno-vzdelávacím programom. Ostatné o nás na www.zsjanzh.
edu.sk.
„Jednotka“
ných postupov, používa tradičný materiál, kvalitné rezonančné drevo ako je javor, jaseň, baza
čierna, agát a na píšťalky aj šíp. Nástroje majú
kvalitný zvuk a sú vyladené. Mali sme možnosť
počuť folklór z Horehronia i viacerých regiónov
Slovenska. Deti si mohli každý hudobný nástroj
zobrať do ruky a aj si na ňom zahrať. Niektorým
to išlo na prvýkrát veľmi dobre. Toto stretnutie
bolo ako sprievodné podujatie 25. Medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb.
Mgr. Martina Zemánková, ZŠ
prava je doslova rituálom, ktorý sa dedí z generácie na generáciu. Pohyby pri príprave tohto lahodného moku sú tancom
rúk plným emócií. Luissa z Brazílie, ktorú zaskočila naša zima
a prvý deň po príchode na Slovensko bola skrehnutá, pretože v Brazílii je teraz leto a lákavých 37° C, vysvetlila, že je
veľmi dôležitá farba oblečenia, ktorú na sebe máte na Nový
rok. Biela symbolizuje mier, červená vášeň a čierna šťastie
v podnikaní. Prekvapila informáciou, že v Riu de Janeiro, odkiaľ pochádza, žije viac ľudí ako na celom Slovensku. Ak máte
chuť vyskúšať si nový šport, tak hor sa na „sandboarding“ –
spúšťanie sa na pieskových dunách, najlepšie v škatuli od
televízora. Sveta z Ruska, najmladšia zo študentiek, zaujala
svojim vzhľadom. Učila žiakov spievať piesne v ruskom jazyku, ukázala obľúbené animované rozprávky, ktoré sú známe
aj našim deťom. Zaujala informáciou o veľkosti krajiny, ktorá
je naozaj obdivuhodná. Žiakom ukázala hudobné nástroje, množstvo zaujímavých predmetov aj doniesla, a tak sa
školáci mohli potešiť s typickou ruskou hračkou vyrobenou
z dreva – matrioškou, ušankou či hudobnými lyžičkami. Ukázala tiež veľa zaujímavých videí a fotografií. Študentky sa na
„Dvojke“ cítili ako hviezdy. Každý sa im chcel prihovoriť, pozdraviť, zamávať. Boli milo prekvapené slovenskou srdečnosťou a záujmom žiakov. Učitelia školy sa rozlúčili s dievčatami
spoločným posedením, s túžbou opäť sa stretnúť a tiež malými spomienkovými predmetmi, vďaka ktorým sa dozvedia
o našej krajine a meste ešte viac a pripomenú si čas strávený
spolu s „Dvojkou“. V živote sú situácie, pri ktorých si povieme, že sa oplatilo byť v správnom čase na správnom mieste.
A toto je jedna z nich. A keďže sa tak ťažko hovorilo „ahoj
navždy“, so študentkami sa na „Dvojke“ rozlúčili s „dovidenia
niekedy nabudúce“. Mgr. I. Mihálkova a Mgr. B. Šinoglová
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Doma s dvomi prehrami
BASKETBAL MUŽI – I. LIGA VÝCHOD SKUPINA O 1.- 8.MIESTO

Sobota 25. februára: MŠK BK Žiar nad Hronom – Inter Bratislava „B“ 73:80 (33:41)
Strelci: Kráľ 18, Štefanec 15, Jány, Kysela 9, Oravec 7, Majerčák 5, Gašparík 4, Kaliak, Moravčík,
Daubner 2.
Nedeľa 26. februára: MŠK BK Žiar nad Hronom – Karlovka Bratislava 88:98 (52:51)
Strelci: Štefanec, Kráľ 22, Oravec 20, Kysela 13,
Daubner 7, Moravčík 4.

Posledný februárový víkend hrali svoje zápasy
muži MŠK BK Žiar nad Hronom pod vlastnými košmi a hostili bratislavské družstvá Inter „B“ a Karlovku. V domácom drese sa predstavili po prvýkrát
hráči Kráľ a Kaliak. Obe stretnutia boli dramatické a vyrovnané až do konca, ale v oboch nakoniec
zvíťazili hostia. Domáci tak utrpeli prvé domáce
prehry v skupine o 1. – 8. miesto.
Tibor Jány, tréner

1. MŠK Iskra Petržalka 5
2. BK Inter Bratislava
5
3. Slávia TU Košice
5
4. MBK Karlovka Bratislava5
5. MBK AŠK Slávia Trnava 5
6. MŠK BK Žiar n. Hronom5
7. BK 04 AC LB SNV B
5
8. MMBK Sabinov
5

5
4
3
3
2
2
1
0

0
1
2
2
3
3
4
5

93
99
97
48
21
-77
-37
-244

10
9
8
8
7
7
6
5

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI

Dohrávka 9. kola: MŠK BK Žiar nad Hronom –
ŠKP Banská Bystrica 41:29 (19:16)
Strelci: Mihálka 9, Horváth 7, Holička 6, Záhorec
6, Majer 5, Nagy 3, Šály 2, Mokroš 2, Kvapil 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 27:20 (19:12)
Strelci: Horváth 8, Majer 5, Mihálka 4, Vinarčík 2,

Dérer 2, Nagy 2, Záhorec 2, Šály 2.
V dohrávke 9. kola museli domáci bodovať naplno, ak sa chcú udržať v bojoch o postup na majstrovstvá Slovenska. Že to proti fyzicky disponovanejším Bystričanom nebudú mať ľahké, ukázal
úvod oboch zápasov. Hostia nastúpili sebavedomo, dobre bránili a bez rešpektu išli do vedenia.

Postupne však iniciatívu aj réžiu prebrali do rúk
domáci, ktorí súperovi na palubovke agresívnou
obranou nedávali žiadny priestor. Väčšia herná
kvalita na strane domácich však bola znižovaná
zahadzovaním dobrých streleckých pozícií, a tak
boli oba zápasy dramatické až do záverečného
hvizdu.
Norbert Nagy, tréner

Staršie žiačky favorita nezaskočili
VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY

Až na jednu výnimku, v jednom sete sme
boli lepším družstvom a zaslúžene sme ho vyhrali. Ale inak to bolo jasné víťazstvo dievčat
z 2. miesta dlhodobej súťaže, Čadce.
Pred sobotou bolo pred nami už len 8 zápasov
a stále sa nám viac a viac vzďaľuje šanca ostať
v súťaži 1. triedy. Aj keď to ešte zďaleka nevzdávame. Hráme ešte vonku v Hnúšti a v Žiline, ktoré
sú našim súputníkom na konci tabuľky a doma
s Liptovským Hrádkom. O udržanie v súťaži zabojujeme. V sobotu sme predvádzali svoju klasickú
„hojdačkovú“ hru, keď nepadnú ani najťažšie lop-

ty a po chvíli by padol aj javorový list. Predvádzali
sme nasadenie, ale aj ignoráciu, bojovnosť aj apatiu, súdržnosť aj egoizmus. Na niektoré naše negatívne javy sa zatiaľ môžeme oveľa viac spoľahnúť, ako na kvalitnú hru. Ale aj to raz musí prejsť.
Len sa musí v tých pekných mladých hlavičkách
konečne rozsvietiť.
Pred časom sme začali posielať naše mladé
hráčky do ich vekom príslušnej súťaže a veľmi
im to prospieva. V budúcej sezóne musíme urobiť všetko preto, aby sa hralo viac zápasov. Naše
dievčatá sú veľmi nevyhraté a teraz, v druhej čas-

ti súťaže, sa to veľmi prejavuje. Ak aj zatlačíme
na silnejšieho súpera, ten siahne do širšieho (častejším hraním získaného) repertoáru a zvráti preňho nepriaznivý výsledok.
Chceme poďakovať všetkým divákom, mali sme
„plný dom“.
Zostava: Žužu, Baja, Katka, Kikuš, Terka, Baška,
Kaja, Kika, Nona a kapitánka Ema. Premiéru v starších žiačkach zažila Dáška Krčová. Nehrali zranené
Zuzka a Alicka ani Lenka a Weva. Zápis zabezpečili
Domča a Denuška.
Ján Odzgan a Andrea Kosorinská, tréneri

Karatisti z Maďarska s tromi medailami
Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom si išli prvý raz
v tomto roku zmerať svoje sily so svojimi súpermi do zahraničia na turnaj Tatami Cup, ktorý sa
konal v sobotu 25. februára v Budapešti.
Turnaja sa zúčastnilo 550 pretekárov z Maďarska,
Srbska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska. Naša
6–členná výprava pretekárov nám opäť spravila
radosť, keď sa jej podarilo vybojovať 3 medaile.
Ako prvá do bojov nastúpila Nina Jelžová v kategórii 10 – 11-ročných dievčat nad 40 kg, kde
počtom prevládali hlavne srbské pretekárky. Srbský tréner sa už najbližšie bude na Ninu pozerať
s rešpektom, nakoľko sa jej podarilo vyradiť všetky
jeho pretekárky, s ktorými sa stretla. Prebojovala sa
do finále, kde na ňu čakala domáca pretekárka. Tu
už Nina na súperku nestačila, no striebornou medailou nám spravila obrovskú radosť.
V kategórii 12 – 13-ročných dievčat do 45 kg nás
reprezentovala Dominika Veisová. Dominika sa
prebojovala do finále, kde sa odohral na dievčen-

skú kategóriu pritvrdý súboj. Dominika nezvládla
úplne svoje údery a súperku niekoľkokrát faulovala. To sa podpísalo na tom, že najcennejší kov
nám zase unikol o vlások a naša zbierka sa rozrástla
o druhú striebornú medailu.
Poslednú medailu vybojovala Martina Tatárová
v kategórii 12 – 13-ročných dievčat nad 45 kg. Martina prvé dva zápasy vyhrala, no v ďalšom narazila na neskoršiu finalistku, s ktorou tesne prehrala.
V repasáži o tretie miesto však bola úspešná.
Ďalším trom pretekárom sa nepodarilo medailovo presadiť. Michal Výrostko a Lenka Brodzianska
narazili hneď v prvých kolách na vyspelejších súperov. Rasťo Štyriak bol preradený zo svojej kategórie
do vyššej, nakoľko v jeho kategórii bolo málo pretekárav. Hneď v prvom kole tak narazil na podstatne ťažšieho a vyššieho súpera. Napriek tomu, že sa
Rasťo nezľakol a dokonca v úvode zápasu aj viedol,
výšková prevaha súpera nakoniec Rasťa z bojov
vyradila.
Jelžová, Veisová a Štyriak v reprezentačnom
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výbere
Zisk 3 medailí na takomto turnaji bol však
pre našu výpravu viac než potešujúci. Dobré výsledky našich pretekárov z posledných súťaží si
všimli aj reprezentační tréneri Slovenskej republiky, keď pozvali Ninu Jelžovú, Dominiku Veisovú a
Rastislava Štyriaka do reprezentačného výberu Slovenskej republiky reprezentovať Slovensko na blížiacom sa prestížnom turnaji Stredoeurópskej ligy
karate, ktorý sa bude konať v Poľsku už nasledujúci
víkend. Prejavenie dôvery našim pretekárom reprezentačnými trénermi je pre náš klub veľkou poctou
a svedčí o tom, že sa na ZŠ na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom a na ZŠ v Hornej Trnávke odvádza poctivá práca na tréningoch a že aj naši tréneri
v skromných podmienkach vedia vychovať veľkých
pretekárov.
Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

14

ŠPORT

6. marec 2012 | Mestské noviny

Fantastická štvorka priniesla zlato z Majstrovstiev Slovenska
ATLETIKA

V sobotu 18. februára sa konali v Bratislave halové Majstrovstvá Slovenska žiakov v atletike.
Z nášho klubu boli nominovaní štyria pretekári
– Martin Kollár (800 m), Dano Pellizzola (150 m),
Dano Nagy (150 m) a Samo Čaba (800 m).
Všetci štyria atléti podali dobré výkony, ktoré
vzhľadom na to, že súťažili v najlepšie obsadených
disciplínach, im priniesli výborné umiestnenia.
Dano Pellizzola vyhral rozbeh a skončil na celkovom 8. mieste, od medaily ho delilo 64 stotín sekundy! Martin Kollár dobehol v silnej konkurencii
na výbornom 6. mieste a časom 2:17,26 poskočil
aj na 6. miesto v tohtoročných halových tabuľkách
žiakov. Dano Nagy a Samo Čaba bojovali so cťou
a umiestnili sa na 14. a 15. mieste, sú však vo svojej
vekovej kategórii najmladší a ich čas ešte príde.
Všetci chlapci sú dobre rýchlostne vybavení, tak
ich dozorujúci tréner prihlásil do štafety 4 x 200 m.
Nepatrili k favoritom, lebo veľké atletické tými poskladali silné šprintérske kvartetá. Svojim odhodlaním a bojovým naladením si naši chlapci získali

na svoju stranu nielen divákov, ale aj organizátorov
tohto najväčšieho mládežníckeho podujatia. Štafetu vynikajúco rozbehol Dano Nagy a odovzdával kolík s nepatrným náskokom na prvom mieste
Martinovi Kollárovi, ten po vysiľujúcej osemstovke
pozbieral zvyšky síl a prvé miesto udržal. Potom
prišla veľká chvíľa Sama Čabu, ten v sebe prebudil
rýchlostný potenciál a náskok na prvom mieste neuveriteľne zvýšil. Krízový moment nastal pri tretej
odovzdávke, kde sme síce po menšom zaváhaní
prišli o náskok, ale ostali sme v hre. Tu prebral réžiu
do svojich rúk Dano Pellizzola, ktorý nenechal nikoho na pochybách a ukázal, kto chce najviac zvíťaziť.
V atmosfére, keď bola celá hala na nohách, vpadol
do cieľa na prvom mieste. Chlapci podali úžasné výkony. Dobeh bol tesný, len 0,63“ bol rozdiel
medzi prvým a druhým, preto ten najväčší výbuch
radosti prišiel až po dlhých minútach čakania, keď
zároveň s oficiálnymi výsledkami na tabuli prišla aj
verejná poklona trénera.
Žiarska „fantastická štvorka“ vybojovala titul

Na fotke zľava: Dano Pellizzola, Dano
Nagy, Samo Čaba, Martin Kollár.
majstrov Slovenska pre naše mesto v tej najlepšej
chvíli. Po nedávnych nezmyselných turbulenciách
v našom mestskom športe je to úžasná správa,
ktorá snáď presvedčí aj tých najväčších skeptikov
o tom, že dať do športu srdce sa oplatí.
nzplx

Hokejového maratónu sa zúčastnilo 41 nadšencov

Z 24-hodinového hokejového maratónu bol
nakoniec 16-hodinový ľad, nevydržal. V dňoch
17. a 18. februára organizoval športový klub

Sport Trend 24-hokejový maratón. Ten však
musel byť nakoniec z dôvodu oteplenia skrátený na 16-hodín.
Maratón sa začal v piatok 17. februára o 14.00
hod. so štvorhodinovým meškaním oproti avizovanému štartu, pričom sa s touto alternatívou
uvažovalo. Bol prispôsobený hokejovým podmienkam, ale aj faktu, že sa hralo akoby pod
otvoreným nebom, keďže žiarsky štadión nie je
uzatvorený. Na ploche sa striedali v dvoch družstvách skupinky hráčov, ktoré si zabezpečovali aj
suchú úpravu ľadu. Oteplenie, ktoré prišlo z piatka
na sobotu, však spôsobilo, že zalievané dierya ryhy
v ľade nezamŕzali a jeho kvalita sa v skorých ranných hodinách natoľko zhoršila, že maratón musel
byť o 6.00 hod. ráno ukončený. Tohto príjemného
športového podujatia sa zúčastnilo 41 hokejových

nadšencov, ktorí si otestovali svoju výdrž a zaspomínali na časy, keď bola v Žiari nad Hronom prevádzkovaná ľadová plocha.
Rastislav Uhrovič

1. kolo Slovenského pohára mládeže v karate
Trojkolový Slovenský pohár mládeže v karate začal svojím 1. kolom v sobotu 18. februára
v Rožňave. Tento turnaj je pre pretekárov veľmi
dôležitý, nakoľko prví šiesti pretekári po sčítaní
všetkých bodov po troch kolách postupujú na
majstrovstvá republiky. Druhou možnosťou je
postup medailistov z regionálnych majstrovstiev.
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom reprezentovalo päť pretekárov. Prvá do bojov nastúpila najmladšia členka výpravy, Natália Rajčanová, v kategórii
starších žiačok do 35 kg. Prvým kolom sa jej podarilo prejsť, no v druhom narazila na minuloročnú
majsterku Slovenska, s ktorou držala krok a zápas
skončil remízou. Vzhľadom na lepší prejav posunuli
do ďalších bojov rozhodcovia našu súperku.
V tej istej vekovej kategórii, ale vo váhe nad 40 kg,
štartovala Nina Jelžová. Nina sa na poslednej súťaži
umiestnila na prvom mieste, a tak sme aj teraz čakali zisk medaile. Naše očakávania sa naplnili, keď
sa Nina postupne prebojovala do napínavého finále, kde za stavu 0:0 zabodovala doslova v poslednej
sekunde zápasu a stala sa víťazkou kategórie.

V kategórii mladších dorastencov do 45 kg nastúpil Michal Výrostko, ktorého zápasnícky prejav je
veľmi pútavý pre oko diváka. Prvým kolom Michal
prešiel bez zaváhania, druhé kolo vyhral dokonca
pred časovým limitom. V semifinále však narazil
na neskoršieho víťaza, na ktorého nestačil. V boji
o tretie miesto však zase ukázal prevahu na tatami
a s prehľadom zvíťazil.
Žiarčania získali tri medaile
V mladších dorastenkách do 45 kg sa nám opäť
darilo. Dominika Veisová mala síce smolu na rozlosovanie, keď mala na svojej strane rozlosovania
všetky skúsenejšie pretekárky z tejto kategórie,
ale ona si s nimi postupne poradila a prebojovala
sa až do finále. Finálový boj bol v tomto prípade
paradoxne najľahší a Dominika deklasovala svoju
súperku 7:0.
Poslednou štartujúcou bola Martina Tatárová.
Jej kategória mladších dorasteniek nad 45 kg bola
snáď najviac obsadenou a bolo v nej plno zvučných mien. Martina svoj prvý zápas vyhrala, no
v druhom prehrala s neskoršou víťazkou. To ju posunulo do repasáže o tretie miesto, kde ju čakali dva
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zápasy. Prvý opäť vyhrala, no v druhom si jej súperka postupne spravila trojbodový náskok. Martine
sa podarilo stiahnuť rozdiel na jediný bod, ale to
nestačilo na výhru a medaila jej unikla o vlások.
Zisk troch medailových umiestnení s piatimi pretekármi na takomto turnaji je pekný výsledok. Pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta i
klubu.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner
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(Dokončenie zo 16. strany)
Filip Šulek (Športovo strelecký klub) – na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari
nad Hronom, v disciplíne VzPu 30 výstrelov v kategórii mládež do 14 rokov sa umiestnil na 1. mieste
a získal titul majster Slovenska. Vo svojej kategórii
je majstrom okresu a držiteľom I. VT.
Martin Hogh (Športovo strelecký klub) – na
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari
nad Hronom, sa v disciplíne VzPu 30 výstrelov v kategórii mládež do 16 rokov umiestnil na 1. mieste
a získal titul majster Slovenska. Vo svojej kategórii
je majstrom okresu a držiteľom I. VT.
Ľuboš Kupec (Športovo strelecký klub) – na
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Žiari
nad Hronom, sa v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii juniorov umiestnil na 1. mieste, čím získal
titul majster Slovenska. Je majstrom okresu a kraja
a držiteľom I. VT.
Lenka Hudecová (Športovo strelecký klub) – na
Majstrovstvách Slovenska športových stredísk mládeže získala v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii
dievčatá 1. miesto a získala titul majster Slovenska.
Je tiež majsterkou kraja, okresu a niekoľkonásobnou držiteľkou I. VT.
Pavel Okuliar (Športovo strelecký klub) – na Majstrovstvách Slovenska s medzinárodnou účasťou
získal v disciplíne v streľbe zo samonabíjacej pušky CZ 858 Taktikal v polohách, kategória štandard,
1. miesto a titul majster Slovenska. Je niekoľkonásobným držiteľom I. a majstrovskej výkonnostnej
triedy.
Róber Láska (Športovo strelecký klub) – svojim
streleckým umením získal dominantné postavenie

Róbert Láska, držiteľ titulu majster Európy.
medzi streleckou verejnosťou Európy. Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v disciplíne M 800,
dokázal nastrieľať z 800 možných bodov 799, čím si
vystrieľal titul majster Slovenska pre rok 2011 a nomináciu na Majstrovstvá Európy, ktoré sa konali
v Maďarsku. V tíme svojich kolegov získal historický úspech na medzinárodnej úrovni, keď v guľovej
časti preteku získal bronzovú medailu a v brokovej
časti zlatú medailu a titul majster Európy. Je niekoľkonásobným držiteľom I. a majstrovskej výkonnostnej triedy.
Športový kolektív:
Basketbalový klub – družstvo juniorov –
pod trénerským vedením Tibora Jányho sa zúčastnilo na záverečnom turnaji o titul majstra Sloven-

ŠPORT
ska pre rok 2011. Družstvo úspešne zvládlo všetky
zápasy a podarilo sa mu dosiahnuť najväčší úspech
žiarskeho basketbalu v jeho doterajšej histórii –
získalo titul majster Slovenska. O úspech sa zaslúžili: Rastislav Benedikt, Filip Bulko, Jozef Janovič,
Róber Jány, Marian Kysela, Juraj Matúš, Jozef Oravec, Tomáš Plankenbűchler, Jakub Repiský, Peter
Schubert, Filip Štefanec, Matej Truben, Maroš Vrtík,
Roman Zaťko, Vladimír Kašša, Marek Tenkel a Jozef
Treml.
Karate klub – družstvo starších žiačok – na
Majstrovstvách Slovenska sa družstvo umiestnilo
na 2. mieste a na Svetovom pohári na 3. mieste.
Zloženie družstva: Karolína Pivarčiová, Laura Beňová, Nina Jelžová a Dominika Veisová.
Basketbalový klub – družstvo mladší mini –
pod vedením trénera Norberta Nagya a asistenta

Cena pre basketbalový klub,
družstvo juniorov.
Jozefa Štábela získalo družstvo 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v sezóne 2010/2011. Žiarčania dokázali štyrikrát vyhrať, keď porazili dva
najlepšie tímy východného a dva najlepšie tímy západného Slovenska. Do „B“ All stars turnaja sa dostali hráči Šály a Horváth, pričom Šály bol vyhlásený
za najužitočnejšieho hráča žiarskeho tímu a najlepšieho strelca trestných hodov celého turnaja.
O úspech sa zaslúžili: Matúš Dérer, Richard Holička, Samuel Horváth, Timotej Kvapil, Adam Lupták,
Viliam Majer, Viktor Mihálka, Tomáš Mokroš, Jakub
Nagy, Nora Páleniková, Matúš Šály, Filip Šárközi, Peter Štábel, Marek Vinarčík a Matej Záhorec.
Futbalový klub – družstvo starších žiakov –
pod vedením trénera Radoslava Vanku družstvo
hráčov narodených v roku 1997 v súťažnom ročníku 2010/2011 zvíťazilo v II. lige starších žiakov
skupiny JUH a postúpilo do I. ligy starších žiakov.
Zloženie družstva: Milan Bilický, Denis Ceplák, Fedor Dúbravský, Miloš Foltán, Jakub Giláň, Róbert
Henžel, Róbert Hric, Marek Karvaš, Peter Kolláti,
Karol Kružlic, Martin Kružlic, Miroslav Líška, Jaroslav Meliš, Michal Murgač, Milan Schmidt, Matúš
Sviržovský, Lukáš Šimko, Adam Štefanovič, Richard
Tryzna, Miroslav Gregáň, Marek Pittner a Jozef Tőkőly. Vedúci družstva – Juraj Štefanovič.
Cyklistický klub – družstvo starších žiakov –
družstvo sa v zložení
Nicolas Jelža, Matej Truban, Kristián Zimány, Adrián Foltán, Filip Gašpar, Henrich Hasch, Matej Foltán
a Ján Gajdošík v hodnotení družstiev v Slovenskom
pohári mládeže v cestnej cyklistike za rok 2011
umiestnilo na 1. mieste.
Tréner mesta:
Tibor Jány (Basketbalový klub) – svoju trénerskú činnosť začal v roku 1986 a venuje sa jej už
25 rokov. 2. kvalifikačnú triedu získal v roku 1992,
postupne si zvyšoval trénerské kvalifikácie a licenciu FIBA Coach získal v roku 2007. Pôsobil v kluboch BK K Cero Košice, BK Casovia Košice, BK Slávia
99 Prešov pri extraligových družstvách žien a pôsobil aj v českej basketbalovej lige v klube BL C
Sparta Praha. Za svoju trénerskú činnosť dosiahol
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niekoľko úspechov: 3. miesto s BK Eso Lučenec vo
finále Slovenského pohára, v ankete Najúspešnejší
tréner mužov za rok 2002 získal 2. miesto, vo finále
play off 2002/2003 získal 2. miesto s BK ESO Lučenec a stal sa víťazom Československého pohára,
v sezóne 2003/2004 získal 1. miesto s BK ESO Lučenec a stal sa víťazom Československého pohára,
vo finále play off v sezóne 2004/2005 získal
2. miesto s BK Baník Handlová a v sezóne 2010/2011
v súťaži Final Four juniorská liga získal 1. miesto
s BK Žiar nad Hronom. V tejto sezóne získal aj titul
Najúspešnejší tréner turnaja. Pôsobil aj pri reprezentácii Slovenska: rok 1999 U16 (Kateriny Grécko)
ako asistent trénera, rok 2001 U20 (Razgrad Bulharsko) ako hlavný tréner a rok 2006 U20 (Lisabon
Portugalsko) ako hlavný tréner.
František Sitora (Cyklistický klub) – je manažérom a hlavným trénerom klubu. Cyklistike sa venoval aj ako aktívny pretekár. Bol členom juniorskej
reprezentácie bývalého Československa. V rokoch
1980 – 1990 pôsobil ako tréner žiarskeho cyklistického klubu. Profesionálne trénoval v Dubnici, Banskej Bystrici a v Podbrezovej. Viedol aj cyklokrosovú
a cyklistickú reprezentáciu Slovenska a pripravoval reprezentantov na Olympijské hry v Aténach.
Od roku 2005 obnovil činnosť žiarskeho cyklistického klubu a od jeho pôsobenia jeho zverenci získali
už niekoľko titulov majstrov Slovenska. Výsledky
cyklistov v sezóne 2011: 2. miesto v extralige mládeže SR v cestnej cyklistike, 2. miesto v hodnotení
Centier talentovanej mládeže SR, 1. miesto starších
žiakov v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike, 2. miesto kadetov v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike, 2. miesto mladších žiakov
v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike.
Zisk 13 medailí na republikových šampionátoch
a zisk 7 titulov majstra SR.
Marián Grúber (Športovo strelecký klub) – je

Marián Grúber, kategória trénerov.
predsedom Spoločnosti všestrannej streleckej
prípravy. Je držiteľom licencie I. triedy pre trénerov a rozhodcov s medzinárodnou pôsobnosťou
v oblasti športovej streľby. Je niekoľkonásobným
držiteľom I. výkonnostnej triedy a titulu majster
SR v disciplíne ľubovoľná pištoľa 60 výstrelov. Svoje skúsenosti odovzdáva svojim zverencom, ktorí
pod jeho vedením dosiahli tituly majstrov SR.
Ľubomír Striežovský (Karate klub) – začínal
ako žiak v žiarskom oddiele a postupne sa zaradil
do reprezentácie oddielu a ako dorastenec a muž
sa zaradil medzi špičku slovenského karate. Slovensko reprezentoval v športovom zápase kumite. Je
niekoľkonásobným majstrom kraja, majstrom SR
v športovom zápase aj v súborných cvičeniach. Je
trénerom 2. triedy a držiteľom 3. danu. Svoje skúsenosti odovzdáva mládeži, s ktorou dosahuje výborné výsledky v súťažiach.
(li)
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Najúspešnejší športovci za rok 2011
V Žiari nad Hronom sú každoročne oceňovaní
najlepší športovci mesta. V stredu 29. februára si v jednotlivých kategóriách prevzalo cenu
42 jednotlivcov, 4 tréneri a 5 kolektívov.
Najviac ocenených bolo v kategórii žiakov, kde si
cenu prevzalo 18 športovcov. Osem cien bolo udelených v kategórii dorastencov a päť pre dospelých
jednotlivcov. Za minulý rok získali žiarski športovci
až 16 titulov majstrov Slovenska, ocenenie si prevzalo 11 jednotlivcov.
Kategória žiakov:
Laura Beňová, Lenka Brodzianska, Nina Jelžová,
Martina Tatárová, Michal Výrostko, Natália Rajčanová (Karate klub), Matej Truban, Kristián Zimány, Adrián Foltán (Cyklistický klub), Alex Karkuš (Plavecký
klub), Hugo Repáň, Juraj Hrmo (Stolnotenisový
klub), Jakub Kadáši (Basketbalový klub), Peter Matejíček (Horolezecký klub) a tanečný pár Stanislav
Kubáň a Zuzana Prausová (TŠK Stella).
Kategória dorastencov:
Michaela Ďurišová (Karate klub), Juraj Bellan (Cyklistický klub), Filip Štefanec, Patrik Štefanča (Basketbalový klub), Eva Piatriková (Plavecký klub), Michal
Baláž, Vladimír Baláž (Športovo strelecký klub), Jakub Forgáč (Atletický klub) a tanečný pár Jaroslav
Oboňa a Dominika Rošková (TŠK Stella).
Kategória muži – ženy:
Tomáš Král (ŠK Victoria) – 1. miesto 1. ligové
kolo Zvolen, 1. miesto 2. ligové kolo Bratislava,
1. miesto 3. ligové kolo Bratislava, 2. miesto VII. ročník Boccia Cup, 4. miesto Majstrovstvá Slovenska,
4. miesto Masters boccia, 1. miesto Turnaj boccia.
Medzinárodné úspechy: 3. miesto Medzinárodné
majstrovstvá Českej republiky, 21. miesto Svetový
pohár v Írsku, 2. miesto Európsky pohár v Nórsku.
Momentálne sa pripravuje na paralympiádu 2012
v Londýne.
Vladimír Buchal (Atletický klub) – súťažiaci v kategórii mužov veteránov (48-roční), 2. miesto Majstrovstvá Slovenska v behu na 5000 m.
Peter Kováč (Atletický klub) – 1. miesto na halových Majstrovstvách kraja v behu na 3000 m,
2. miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných
škôl v štafete na 3 x 3,6 m v cezpoľnom behu,
4. miesto na halových Majstrovstvách Slovenska
v behu na 1500 m, 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu na 4 km. Od 1.1.2012 je
členom AK Slávia STU Bratislava.
Martin Novodomec (Atletický klub) – člen klubu
súťažiaci v kategórii sluchovo postihnutých (Deaf)
v disciplínach 200 m a 400 m juniori a dospelí.
Na Medzinárodnom halovom mítingu v kategórii
Deaflympionici získal 2. miesto v behu na 200 m
a 400 m. Je zaradený v dlhodobej príprave na nasledujúcu deaflympionádu.
Peter Antal (Kulturistický klub) – 3. miesto
na Medzinárodnom Rakúskom pohári 2011 v ťažkej váhe, 5. miesto na GP Opava 2011, 3. miesto

na Tatranskom pohári 2011 v klasickej kulturistike.
V súčasnosti sa venuje trénerskej činnosti a odovzdáva svoje skúsenosti ostatným.
Kategória majstri Slovenska:

David Zverko, 5-násobný majster Slovenska.
David Zverko (Cyklistický klub) – 5-násobný majster Slovenska. V sezóne 2011 pretekal za kategóriu
kadet v disciplínach cestná cyklistika, horská cyklistika a cyklokros. Dosiahnuté výsledky: majster
Slovenska v cestnom preteku jednotlivcov, majster
Slovenska v časovke jednotlivcov, majster Slovenska v časovke do vrchu, majster Slovenska v horskej cyklistike v disciplíne cross-country, majster
Slovenska v cyklokrose, víťaz Slovenského pohára
v cestnej cyklistike, 3. miesto na Medzinárodných
etapových pretekoch a zároveň najúspešnejší najmladší pretekár na tomto podujatí, víťaz Medzinárodných etapových pretekov, 4. miesto na 26. ročníku Medzinárodných etapových pretekov ASVO
Radjugend Tour v Rakúsku a zároveň víťaz prologu
a prvej etapy – štyri etapy v ružovom drese lídra
preteku. Najlepší výsledok v sezóne a najhodnotnejší vo svojej kariére – bronzová medaila v časovke jednotlivcov na Európskom Olympijskom festivale mládeže v Turecku. V ankete Najlepší cyklista
SR za rok 2011 získal ocenenie Talent roka. Pre sezónu 2012 je zaradený do reprezentačného výberu
kadetov Slovenska.
Nicolas Jelža (Cyklistický klub) – 2-násobný majster Slovenska. V sezóne 2011 pretekal za kategóriu starších žiakov v disciplínach cestná a horská
cyklistika. Dosiahnuté výsledky: majster Slovenska
v časovke jednotlivcov, majster Slovenska v časovke do vrchu, 8. miesto na Majstrovstvách Slovenska v cestnom preteku, víťaz Slovenského pohára
mládeže v cestnej cyklistike, 8. miesto na Majstrovstvách Slovenska v horskej cyklistike v disciplíne
cross-country. Štartoval vo výbere SR na 41. ročníku Malého závodu míru, kde obsadil 21. miesto.
Výrazným podielom sa pričinil o 1. miesto starších
žiakov MŠK v konečnom hodnotení Slovenského

pohára mládeže v cestnej cyklistike. Pre sezónu
2012 je zaradený do reprezentačného výberu kadetov Slovenska.
Karolína Pivarčiová (Karate klub) – súťažila
v športovom zápase kumite žiačky. Dosiahnuté
výsledky: 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska
družstiev, 3. miesto v Stredoslovenskom pohári
mládeže jednotlivcov, 4. miesto v Slovenskom pohári mládeže jednotlivcov, 3. miesto vo Svetovom
pohári mládeže družstiev, 3. miesto na Európskom
pohári jednotlivcov v Budapešti, 3. miesto na Európskom pohári jednotlivcov v Bratislave. Na otvorených Majstrovstvách Slovenska Shito ryu jednotlivcov sa umiestnila na 1. mieste a získala titul
majsterka Slovenska.
Dominika Veisová (Karate klub) – súťažila
v športovom zápase kumite žiačky. Dosiahnuté
výsledky: 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska
jednotlivcov, 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska družstiev, 1. miesto v Stredoslovenskom pohári
mládeže jednotlivcov v ZH, 1. miesto v Slovenskom
pohári mládeže jednotlivcov v Sabinove, 3. miesto
vo Svetovom pohári mládeže družstiev, 3. miesto vo
Svetovom pohári mládeže jednotlivcov, 3. miesto
na Európskom pohári jednotlivcov. Na otvorených
Majstrovstvách Slovenska Shito ryu jednotlivcov
sa umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterka
Slovenska.
Rastislav Štyriak (Karate klub) – súťaží v športovom zápase kumite juniori. Dosiahnuté výsledky: 1. miesto v Stredoslovenskom pohári mládeže
jednotlivcov v ZH, 1. miesto v Slovenskom pohári
mládeže jednotlivcov v Košiciach, 1. miesto na
Medzinárodnom turnaji jednotlivcov v Ljubljane.
Na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Trnave
sa umiestnil na 1. mieste a získal titul majster Slovenska.

Eva Piatriková, kategória dorastencov.
(Pokračovanie na 15. strane)

