Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník XIII. | číslo 1 | 15. január 2018 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:


Novoročný príhovor
primátora mesta
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Mestský rozhlas končí.
Mesto ponúka obyvateľom
novú službu

Nástenný kalendár, Svätokrížske biskupské víno či pohľadnice mesta
To všetko nájdete v Informačnom centre
Aj Žiar nad Hronom už má svoje
Informačné centrum. Návštevníci
mesta si z neho, ako spomienku
na Žiar, môžu odniesť vkusné
a elegantné propagačné predmety.
Informačné centrum v Žiari nad
Hronom dlhé roky chýbalo. Nielen
návštevníci mesta, ale aj samotní
obyvatelia Žiaru sa dlhšiu dobu zaujímali
o možnosť kúpiť si spomienkové
či propagačné predmety mesta.

do kina. V budúcnosti by mali byť
k dispozícii tiež umelecké predmety
našich domácich umelcov.
V prípade, že Informačné centrum
navštívite, venovať sa vám bude jeho
pracovníčka, ktorá vás nielen ochotne
obslúži, ale rada poradí a zodpovie aj na
vaše otázky.
(li)
OTVÁRACIE HODINY
INFORMAČNÉHO CENTRA

Pondelok
Utorok – Piatok
Sobota – Nedeľa
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Kontakt: 0905 587 339,
e-mail: tuborgaha@tuborgaha.sk
Pracovníčka Informačného centra vám ochotne pomôže a poradí.
vonné sviečky, Svätokrížske biskupské
víno, ale aj elegantný box s vínom.
V ponuke je aj aktuálny nástenný
kalendár na rok 2018, ktorý je možné
kúpiť si za 6 eur.“


Stalo sa v roku 2017.
Prehľad udalostí
vo fotografiách

„

V ponuke sú propagačné
predmety mesta, ale aj kniha
o meste či občerstvenie
pre kino.
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Nástenný kalendár si môžete
kúpiť za 6 eur.


Cena za najlepšie tlačové
služby počas MSR a ČR patrí
Žiaru

„Informačné centrum sa nachádza pri
hlavnom vstupe do budovy Mestského
kultúrneho centra,“ hovorí Martin Baláž,
vedúci kancelárie primátora mesta
a konkretizuje: „Okrem iných produktov
si tu ľudia môžu kúpiť aj propagačné
predmety mesta Žiar nad Hronom.
Nechýbajú tričká, hrnčeky, pohľadnice,
magnetky, vkusné dáždniky či uteráky,

Informačné centrum je presklená
oddelená časť hlavného vstupu do
budovy, kde je ľuďom hneď na očiach.
Vo vkusne zariadenej miestnosti sa dnes
predávajú spomienkové či propagačné
predmety mesta a knihy Ako sme ťa
budovali a História svätokrížskeho
a žiarskeho futbalu. Okrem toho si v
centre môžete kúpiť aj občerstvenie
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Mestské noviny opäť vychádzajú
ako samostatné periodikum

Kompletný program
žiarskeho MsKC
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Odkrývame históriu mesta.
V rubrike pokračujeme
aj v tomto roku
Strana 3

zatvorené
12.00 – 20.00 hod.
15.00 – 19.00 hod.

Mestské noviny už od roku
2015
vychádzajú
farebne
a v štandardnom novinovom
formáte A3. Do schránok
v domácnostiach prichádzali
tri roky spoločne s inzertným
dvojtýždenníkom.
Rozhodli sme sa, že opäť
pôjdeme
svojou
vlastnou
cestou. Mestské noviny tak
budú znovu do všetkých
domácností v Žiari nad Hronom
distribuované prostredníctvom
Slovenskej pošty ako samostatné
periodikum.
Ďalšou novinkou je rozsah
strán. K pôvodným ôsmim
stranám pribudnú ďalšie štyri.
Znovu dávame priestor aj
firmám a organizáciám, ktoré
chcú propagovať svoje služby,
a to prostredníctvom platenej
inzercie. Zároveň budeme
zverejňovať aj prehľad voľných
pracovných miest v okrese Žiar

nad Hronom.
Čo sa nemení, je cena„zadarmo“
a dvojtýždňová periodicita
vychádzania. V schránkach
nás nájdete vždy od pondelka
do stredy s tým, že prvé
tohtoročné číslo sa distribuuje
od 15. januára.
Našou prioritou je aj naďalej
pripravovať pre vás aktuálne
spravodajstvo
a
pútavo
vás informovať o aktuálnom dianí
v našom meste. Svoje miesto
si zachovajú aj rôzne úradné
oznamy, publicistické články,
rozhovory so zaujímavými
ľuďmi, prehľad pripravovaných
kultúrnych podujatí, spoločenská
rubrika a športové strany.
Veríme, že tieto zmeny prijmete
a ostanete nám verní aj naďalej.
Redakcia
Mestských novín
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Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.
Iba nedávno sa skončil sedemnásty rok
21. storočia a začali sme písať históriu
nového roka 2018. Verím, že počas
voľných dní vianočných sviatkov ste si
oddýchli, načerpali mnoho nových síl,
ktoré budete môcť použiť na realizáciu
osobných a pracovných zámerov
a cieľov. Verím, že rok 2018 bude pre
každého z vás rokom úspešným, tak ako
verím v úspešný rok pre mesto Žiar nad
Hronom. Minimálne ako ten rok minulý.
Áno, aj rok 2017 môžeme zaradiť do
série úspešných a plodných rokov pre
naše mesto. Hospodárili sme opäť veľmi
dobre. Aj keď hospodársky výsledok nám
bude známy až v priebehu 1. štvrťroka,
už teraz môžeme konštatovať, že sme
dosiahli prebytok bežného rozpočtu
na úrovni 1 milióna eur. Každý rok sa
nám darí ušetriť takúto sumu, ktorá sa
stáva súčasťou rezervného fondu mesta.
Ten, okrem rezervy na horšie časy, slúži
tiež ako zdroj kapitálových investícií do
majetku mesta. Pretože, napriek tomu,
že sa nám darí hospodáriť s prebytkami,
zároveň každý rok realizujeme významné
investície do mestského majetku.
Rekonštruujeme, inovujeme a budujeme
nové veci či príležitosti pre obyvateľov
mesta.
Najvýznamnejšou investíciou roku 2017
bola určite rekonštrukcia futbalového
štadióna. Z pôvodného spartakiádneho
kolosu vznikol malý moderný futbalový
stánok. O jeho vydarenej obnove svedčí
aj fakt, že bol Slovenským futbalovým
zväzom označený za najkrajší štadión
druhej kategórie na Slovensku. Aj vďaka
vydarenej rekonštrukcii bolo naše
mesto vybrané ako dejisko priateľského
stretnutia
medzi
reprezentáciami
Slovenska do 23 rokov a Anglicka C.
Máme avizované, že to nebol posledný
medzinárodný zápas na našom novom
štadióne a Žiarčania sa majú na čo tešiť.
Okrem tejto veľkej investície sme počas

roka realizovali ďalšie projekty menšieho
rozsahu. V roku 2017 sme zrekonštruovali
alebo vybudovali viac ako 10 tisíc metrov
štvorcových ciest, chodníkov a parkovísk.
Najväčšiu pozornosť sme venovali centru
mesta. Komunikácie na Ulici Š. Moysesa
v oboch smeroch od námestia dostali
nový asfaltový koberec. Zrenovovali
sme aj prislúchajúce parkovacie miesta
a vybudovali nové. V centre mesta tak
pribudlo 97 nových parkovacích miest,
ďalších 21 vzniklo v súvislosti s výstavbou
novej tržnice za domom kultúry. Ďalších
25 miest vzniklo pri 9. MŠ a tzv. IV. ZŠ,
kde sme komplexne zrenovovali školské
parkovisko.
Okrem komunikácií sme rekonštruovali
aj iný mestský majetok. Počas jesene
sme vymenili okná a zateplili objekt
mestského úradu, čím sme znížili jeho
energetickú náročnosť, a zároveň zvýšili
hodnotu tohto majetku mesta. Myslím,
že aj po estetickej stránke bol tento
projekt zvládnutý a vzhľad objektu
mestského úradu rešpektuje pôvodnú
architektúru.

„

Žiarčania sa môžu tešiť
na ďalšie medzinárodné
futbalové zápasy.
Za zmienku ďalej stojí oprava pavilónu
v Parku Štefana Moysesa, z ktorého ruín
vzniklo pekné miesto na konanie malých
kultúrnych akcií, a zároveň vysunuté
pracovisko Informačného centra, ktoré
sme taktiež vybudovali v minulom roku
v objekte MsKC. Keď sme pri našom
kultúrnom centre, tu spomeniem
vydarenú rekonštrukcia kina, resp.
výmenu
sedadiel.
Návštevníkom
tohto zariadenia sa tak zvýšil komfort.
Verím, že Kino Hron bude ešte viac
navštevovanejšie.
Medzi projekty, ktoré pozitívne
zviditeľnili naše mesto, patrilo založenie
ovocného sadu v Parku Štefana Moysesa.
91 stromov pôvodných slovenských
odrôd tak vytvorí do budúcna miesto na
príjemné prechádzky, príjemný oddych
v tieni korún stromov, a zároveň zdroj
čerstvého a zdravého ovocia pre deti
v našich školách.
Taktiež veľký ohlas na Slovensku malo
spustenie systému tiesňových hlások,
ktoré sme ako nový bezpečnostný prvok
zaviedli ako prvé mesto na Slovensku.
Ďalšou novinkou, ktorá vznikla
v Žiari nad Hronom, je nová tržnica
v priestoroch za domom kultúry. Chceli
sme vytvoriť nové trhovisko, ktoré bude
jednak na mestskom pozemku a jednak
aj jeho vzhľad bude pridanou hodnotou
pre naše mesto. Nová tržnica začne

fungovať na jar tohto roka a predávať sa
tu bude podobný sortiment ako doteraz
na starom mieste.
V minulom roku sme venovali pozornosť
aj Svätokrížskemu domu. Vymenili sme
strešnú krytinu, okná a celkovo sme jeho
vzhľad aj interiér prispôsobili vzhľadu
z 19. storočia. Svätokrížsky dom má
slúžiť ako živý skanzen, ktorý nám bude
pripomínať, ako žili naši predkovia v
19. storočí.
Ak hovorím o roku 2017, nesmiem
zabudnúť
na
podujatie,
ktoré
významným spôsobom zviditeľnilo naše
mesto a urobilo mu veľmi dobré meno Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike,
ktoré sa uskutočnili 22. - 25. júna. Bola to
najväčšia a najmasovejšia udalosť, ktorá
sa konala na území Žiaru nad Hronom
v jeho histórii. Prítomnosť Petra Sagana
spôsobila, že naše mesto navštívili
tisícky ľudí a vďaka priamemu prenosu
RTVS zábery z nášho mesta a okolitých
obcí sledovalo celé Slovensko. Akcia
vyvolala mimoriadne pozitívne ohlasy
u cyklistov, novinárov, odbornej či laickej
verejnosti, bola označená za najlepšie
majstrovstvá v histórii či najlepšie
športové podujatie roka na Slovensku.
Na podujatí Zlatý pedál sme si spolu
s Milanom Veselým, riaditeľom pretekov,
prevzali Ďakovné listy od prezidenta
Slovenského zväzu cyklistiky, Petra
Prívaru, za vysokú úroveň organizácie.
V rámci vyhlásenia prestížnej ankety
Športovec roka 2017 bola organizátorom
cyklistických majstrovstiev udelená
cena Klubu športových redaktorov za
najlepšie tlačové služby na športovom
podujatí, čo je pre nás mimoriadne
významné ocenenie, keďže komunikáciu
podujatia a tlačový servis zabezpečovali
zamestnanci mesta Žiar nad Hronom.
V podstate takmer na všetkých oblastiach
organizácie majstrovstiev sa významným
spôsobom podieľali pracovníci mesta.
Keďže akcia sa skončila bez problémov
a s mimoriadnym úspechom, dosvedčuje
to, že v našich radoch pracujú schopní
a skúsení pracovníci, o ktorých sa naše
mesto môže opierať aj v budúcnosti.

„

Spoločné majstrovstvá
v cestnej cyklistike boli
označené za najlepšie
majstrovstvá v ich histórii.
Keď sa pozrieme na očakávania, ktoré
by mal priniesť rok 2018, nasledujúce
mesiace budú znova o rekonštrukciách
a investíciách.
Najväčším
a
najvýznamnejším
projektom je určite rekonštrukcia
zimného štadióna. Prípravné stavebné

Historicky najväčším podujatím konaným v meste boli vlaňajšie spoločné cyklistické majstrovstvá.
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práce už začali na jeseň minulého roka.
V nasledujúcich mesiacoch sa na našom
zimáku budú realizovať všetky potrebné
stavebné a technologické práce, ktorých
výsledkom bude prevádzkovateľný
moderný štadión. Jeho ľadovú plochu
a služby bude môcť využívať verejnosť,
rekreační hokejisti, ale najmä hokejový
klub, ktorý by mal obnoviť svoju činnosť.
Otvoriť by sme ho chceli ešte na jeseň
tohto roku. Na rekonštrukciu hokejového
štadióna sme dostali dotáciu od
predsedu Vlády SR vo výške 1 milión eur.
Ďalšie potrebné zdroje vynaloží mesto
Žiar nad Hronom, a taktiež aktuálne
rokujeme o dotácii zo Slovenského zväzu
ľadového hokeja.
V roku 2018 začneme realizovať
projekt cyklokomunikácie, na ktorý
sme v minulom roku dostali dotáciu
z európskych fondov vo výške takmer
600 tisíc eur. Jeho výsledkom bude
oficiálne značená komunikácia, určená
výhradne pre cyklistov. Pri jej realizácii sa
využijú, buď časti súčasných komunikácií,
alebo sa budú realizovať nové. Trasa
cyklokomunikácie povedie od sídliska
Sever až po priemyselný park.
Druhým projektom, s ktorým sa
uchádzame o dotáciu z eurofondov,
je rekonštrukcia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Pod vŕšky. V prípade
úspechu a pridelenia dotácie vo výške
475 tisíc eur budeme rekultivovať dvory
medzi panelákmi v tejto časti mesta.
Vznikne nové detské ihrisko, športovisko,
nová zeleň či mobiliár. Začať by sme
chceli už v roku 2018.
Taktiež máme podaný projekt Zelené
mesto, ktorý počíta s vysadením až
4 000 kusov stromov, kríkov či trvaliek
na celom území mesta. V prípade
úspešnosti a schválenia dotácie bude
mesto zásadným spôsobom obohatené
o kultivovanú zeleň.
V tomto roku chceme viac finančných
prostriedkov investovať do rekonštrukcií
ciest a chodníkov na území nášho mesta.
Opravy sa budú týkať všetkých častí
mesta a budú smerovať do komunikácií,
ktoré sú najviac poškodené.
Novinkou roku 2018 je tiež zámer
ozelenenia Námestia Matice slovenskej.
Chceme priniesť viac stromov, kvetov
a zelene do kruhovej betónovej časti,
ktorá vznikla v 90.tych rokoch ako pešia
zóna. Odvtedy obyvatelia mesta kritizujú
tento zásah ako necitlivý a námestie
vnímajú najmä v lete ako betónové
a neútulné. My sa to aktuálne snažíme
zmeniť. Na námestí sme pred dvoma
rokmi postavili oddychovú zónu Letný
pavilón, v tomto roku sem plánujeme
priniesť stromy a zeleň. Keď budeme mať
hotový projekt, budeme o tom bližšie
informovať. Zrealizovať by sme to chceli
do leta tohto roka.
Veľkou výzvou pre nás ostáva
rekonštrukcia
dvoch
veľkých
a energeticky náročných objektov
v majetku mesta – plavárne a MsKC.
Projektová dokumentácia na objekt
plavárne je aktuálne v realizácii
a v priebehu roka 2018 chceme začať
s prípravami na jej rekonštrukciu.
Obnovu potrebuje samostatný objekt,
ale taktiež bazén a zázemie. Výsledkom
by malo byť moderné zariadenie, ktoré
nie je energeticky náročné, a zároveň
ponúka príjemné prostredie pre
vyžitie sa verejnosti alebo adekvátne
podmienky pre plavcov.
Pri otázke rekonštrukcie, a teda aj

znižovania energetickej náročnosti MsKC
sme ešte len vo fáze hľadania možností
financovania, pretože pôjde o dosť
finančne náročný projekt. Je to však pre
nás tiež veľký cieľ, pretože tento objekt
je mimoriadne energeticky náročný
a jeho rekonštrukciou by sa nám podarilo
zásadným spôsobom znížiť náklady na
jeho prevádzku.

„

S rekonštrukciou
mestskej plavárne chceme
začať v priebehu roka 2018.
V roku 2018 by sme radi začali s prácami
na vytvorení tartanovej atletickej dráhy
na Základnej škole na Jilemnického ulici.
Pri rekonštrukcii futbalového štadióna
bol sanovaný pôvodný atletický okruh,
preto chceme žiarskemu atletickému
klubu dať nielen adekvátnu náhradu, ale
dokonca zlepšiť tréningové či súťažné
podmienky pre našich atlétov.
V tomto roku plánujeme uviesť na
svetlo sveta aj novú monografiu o meste
Žiar nad Hronom. Naše mesto má vydané
len dve publikácie o svojej histórii,
jedna je z roku 1977, druhá z roku
2008. Verím, že aktuálna monografia
splní očakávania odbornej, ale aj laickej
verejnosti, prinesie nové informácie
o Žiari nad Hronom, a zároveň bude
reprezentatívnym materiálom, ktorý
tu ostane ako svedectvo doby aj pre
budúce generácie.
V roku 2018 nás čakajú komunálne
voľby. Opäť si budete môcť zvoliť svojich
zástupcov do mestského zastupiteľstva
a primátora mesta. Voľby sú vždy vizitkou,
spätnou väzbou a akýmsi vysvedčením,
ktoré obyvatelia dávajú ich primátorovi
za 4 roky práce, ktorú pre mesto odviedol,
alebo neodviedol. Keďže sa netajím
tým, že chcem pokračovať ako primátor
Žiaru nad Hronom, budem sa uchádzať
o vašu dôveru. Verím, že v novembri,
kedy by sa voľby mali konať, sami
objektívne zhodnotíte, aké vysvedčenie
dať mne a mojim spolupracovníkom za
štvorročné obdobie.
Milí spoluobčania,
načrtol som, akým smerom sa chceme
uberať v budúcom roku, čo sú priority,
na ktorých bude založená práca mesta
Žiar nad Hronom. Verím, že všetky
z nich sa nám podarí zrealizovať
a zrealizované budú k vašej spokojnosti.
Verím, že prudký rozvoj, ktorý zažívame
v ostatných rokoch, bude v Žiari nad
Hronom pokračovať aj naďalej. Verím,
že sa nám bude dariť aj naďalej zvyšovať
kvalitu života v našom meste, že jeho
obyvatelia budú mať oveľa viac dôvodov
na spokojnosť ako na kritiku a že Žiar
budú označovať za dobré miesto pre
život.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľajú na neustálom rozvoji
a napredovaní nášho mesta. Našim
zamestnancom, poslancom mestského
zastupiteľstva, predstaviteľom štátnej
správy, firmám a podnikateľom, ktorí
podporujú naše mesto a, samozrejme,
všetkým z vás, ktorí tu žijete a na Žiari
nad Hronom vám záleží.
Spoločne si želajme šťastný a úspešný
rok 2018, nech je úspešný pre každého
z nás a nech je úspešný pre celé naše
mesto.
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sú tiež veľmi zaujímavé, niekedy
dramatické, niekedy úsmevné,
ale aj nekompromisne tvrdé pri
presadzovaní si svojej vôle.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Osobnosti
Poznanie dejinného procesu
vývoja sveta treba hodnotiť
z pohľadu, koľko toho poznáme
a koľko ešte poznať treba. Človek
je podstatou dejinných zmien
a svojou činnosťou sa aktívne
podieľa na dejinnom pohybe, ktorý
podlieha základným dialektickým
zákonom.
Človek ako slobodná spoločenská
bytosť svojim pôsobením je schopný
zasahovať a tvoriť novú realitu. Tak
spoločenské zmeny a tvorba dejín je
priamo úmerná osobnostiam na nich

sa podieľajúcich. Často v príspevkoch
píšeme o udalostiach, ktoré sa zapísali
do dejín nášho mesta, no a niekedy
aj o osobách k týmto udalostiam
sa viažucim. Teraz by sme chceli
o nich viac, konkrétnejšie. Poďme sa
oboznamovať s ľuďmi, ktorých životy

Začnime teda od zatiaľ nám
známych najstarších dejinných
zmien nášho mesta a o ľuďoch,
ktorí sú s nimi spätí. Naše mesto
vznikalo
od
prvopočiatkov
na
základe
mocenských
požiadaviek vtedajších vlastníkov
reprezentovaných
ostrihomským
arcibiskupstvom. Jeho vznik bol
výsledkom intenzívneho záujmu
arcibiskupov vytvoriť hospodársky

Mestský rozhlas končí, nahradia ho sms správy
Žiarska radnica v týchto dňoch
prichádza s novou službou pre svojich
obyvateľov. O dianí v meste budú
informovaní prostredníctvom sms
kanálu.
Ako informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž, mestský
rozhlas končí k 31. marcu tohto roka.
„Mestský rozhlas je v zlom technickom
stave a museli by sme na ňom urobiť
kompletnú rekonštrukciu. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli, že ho prestaneme
prevádzkovať,“
uvádza
dôvody
a podotýka: „Rozhlas je v súčasnej dobe
médium, ktoré sa už v absolútnej väčšine
miest na Slovensku nepoužíva. Vieme,
že je skupina obyvateľov, ktorá toto
rozhodnutie prijme s nevôľou, pretože
občania sú zvyknutí počúvať mestské
oznamy. Na druhej strane, už niekoľko
rokov monitorujeme vzrastajúci počet
sťažností, predovšetkým od mladšej
a strednej generácie, že ich rozhlas
obťažuje. Pravidelne mávame avíza od
mamičiek s deťmi, že pri hlásení rozhlasu
sa im budia deti a vyrušuje ich to.“

osobné údaje. „V priebehu januára
túto službu rozbehneme a zatiaľ bude
paralelne fungovať aj s mestským
rozhlasom. Správy budú obyvatelia
dostávať podľa potreby. Nemusia sa
však báť, že im napríklad počas porady
alebo nejakého stretnutia začne naraz
pípať niekoľko sms správ. Taká situácia
nenastane. Vždy príde len jedna sms.
Nebudeme ich zahlcovať správami takou
frekvenciou, ako to bolo v mestskom
rozhlase,“ približuje Martin Baláž systém
fungovania novej služby. Ako ďalej
dodáva, občania sms správou dostanú
iba to najnutnejšie. Každý si pri registrácii
môže vybrať oblasť, ktorá ho najviac
zaujíma, napríklad kultúrno-spoločenská,
šport či odstávky energií. „Aj z tohto
dôvodu je potrebné uviesť údaje, na
základe ktorých sa vieme, napríklad pri
zasielaní informácií o odstávke energií,
zamerať na konkrétnu ulicu či oblasť
mesta,“ spresňuje Baláž.

Mestský rozhlas online odoberá
približne 500 ľudí.

správy využíva mesto už niekoľko rokov
zasielanie newsletteru, tzv. Mestský
rozhlas online. Dnes je do tohto systému
prihlásených približne 500 odberateľov.
„Občania
dostávajú
newsletter
do svojej e-mailovej schránky raz
týždenne. Rovnako ako pri sms službe,
aj na jeho odber sa môžete prihlásiť
prostredníctvom webovej stránky
Obyvateľov nebudeme mesta,“ dodáva na záver Martin Baláž
s tým, že táto služba v budúcnosti určite
zahlcovať správami takou
získa väčší význam, keď mestský rozhlas
Sms kanál postupne nahradí frekvenciou ako v mestskom
prestane úplne fungovať.
vysielanie mestského rozhlasu a
O dianí v meste sa však Žiarčania
obsahovať bude základné informácie rozhlase.
môžu dozvedieť aj prostredníctvom
a oznamy z mesta. Obyvatelia sa už
Martin Baláž, vedúci KPM ďalších komunikačných kanálov, ktoré
teraz môžu registrovať do systému
samospráva využíva. Ak má občan
prostredníctvom webovej stránky mesta Kým sms kanál bude slúžiť na zasielanie prístup na internet, môže chodiť na
www.ziar.sk, kde v dotazníku vyplnia základných informácií, na obsiahlejšie mestskú webovú stránku či na mestský
facebook. Kto nevyužíva tieto kanály,
dostáva do svojich schránok pravidelne
Mestské noviny, v meste funguje aj
plagátový systém a v určitých častiach je
dostupná aj žiarska televízia ATV.
(li)
Mestský rozhlas nahradia moderné technológie.

„

Najnovšiu knihu o meste kúpite aj v Informačnom centre
V minulom roku mesto vydalo
v spolupráci s vydavateľstvom
AB ART knihu Ako sme ťa budovali.
Kniha zachytáva počiatky budovania
Žiaru nad Hronom. Ešte v tomto roku
by mala vyjsť aj plánovaná monografia
o meste.
Obrazovo-textová kniha Ako sme ťa
budovali vytvoril v spolupráci s ďalšími
pamätníkmi zo Žiaru nad Hronom
Vladimír Bárta, ktorý v minulosti pôsobil
ako novinár a fotograf. Má tak bohatý
archív aj zo Žiaru nad Hronom z obdobia
socializmu a z časov, kedy sa mesto ešte
len budovalo. V publikácii sú použité
fotografie, ktoré nikde inde doposiaľ
neboli použité. „Čas je však neúprosný,
prináša nové informácie, ale aspoň
táto kniha bude pripomínať budúcim
generáciám, ako sa kedysi žilo v meste.
Preto by nemala chýbať ani v jednej
žiarskej rodine,“ uviedol na margo knihy
Vladimír Bárta.
Ako sme ťa budovali má veľký
reprezentačný formát a tvrdú väzbu. Na
80 stranách sú okrem textu a vzácnych
historických fotografií aj príťažlivé
farebné obrázky kaštieľa, parku, kostola a
hradu Šášov. Za sumu 11 eur si ju môžete

knihami bude v tom, že kým kniha
od Vladimíra Bártu a kolektívu je skôr
populárna, monografia bude vedeckého
charakteru.
(li)

dvor v mieste Cristur, ako ho nazýva
vo svojej listine uhorský panovník
Belo IV. Tu chceli vytvoriť centrum
hospodárskej správy majetkov
v Žiarskej kotline. Bolo to v rámci
rivality dvoch cirkevných feudálov
navzájom na sebe nezávislých,
a to ostrihomského arcibiskupstva
a hronskobeňadického opátstva.
Ktorí však tvrdo presadzovali svoje
záujmy, na základe vlastníctva
väčšiny územia Tekovskej župy.
Tieto spory narástli hlavne v období
okolo roku 1231, keď na základe
novelizácie Zlatej buly panovníka
Ondreja II. bola cirkev vyňatá

spod povinnosti platenia daní
a vymanenia sa spod svetských súdov
a väčšiny povinností voči kráľovi.
Na čas však bolo toto súperenie
prerušené, a to koncom prvej
polovice 13. storočia, ktorú zavinil
vpád Mongolov na naše územie.
Po upokojení pomerov v krajine si
po ich odchode hospodárska, ako
aj politická moc ostrihomských
arcibiskupov veľmi posilnila svoje
pozície a zaberala územie skoro
celého Slovenska, čo sa prejavilo aj
v silnom presadzovaní svojej politiky
v našom regióne.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Cena za najlepšie tlačové služby patrí
komunikačnému tímu mesta Žiar nad Hronom
Na vyhlásení ankety Športovec
roka 2017 bola organizátorom
Majstrovstiev SR a ČR udelená cena
od Klubu športových redaktorov
Slovenského syndikátu novinárov
za najlepšie tlačové služby na
športovom podujatí, ktorú prevzal
primátor mesta Peter Antal.
Toto ocenenie si veľmi ceníme,
pretože komunikáciu majstrovstiev,
ako aj služby pre novinárov počas
štyroch dní majstrovstiev, zabezpečoval
komunikačný tím zamestnancov
mesta Žiar nad Hronom pod vedením
Martina Baláža - Katarína Reiterová,
Lenka Ihradská a Michal Černaj. „Cena
je veľkou poctou pre komunikačný tím
mesta Žiar nad Hronom. Sme radi, že
športoví novinári ocenili našu prácu
a servis, ktorý sme poskytovali im
alebo verejnosti pred a počas konania
spoločných Majstrovstiev Slovenskej

a Českej republiky v cestnej cyklistike.
Zároveň si vážime možnosť pracovať na
tak veľkom a prestížnom podujatí, ktoré
sa uskutočnilo v Žiari nad Hronom,“
uviedol vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž.
(r)

Výťažok z predaja kapustnice a vianočného
punču poputuje na dobrú vec
Až osem súťažných tímov varilo
v stredu 20. decembra priamo na
Námestí Matice slovenskej vianočnú
kapustnicu. Víťazom sa stal tím
autoškoly LuTo.
O víťazovi, a teda o tom, ktorá
kapustnica je tá najlepšia, rozhodli Jana
Piatriková, Valéria Rafaelisová a Peter
Mosný. Najlepšiu vianočnú kapustnicu
priamo na žiarskom námestí navaril tím
autoškoly LuTo. Na druhom, s nemenej
chutnou kapustnicou, skončil tím
primátora mesta a na treťom mieste tím
nemocnice. Ako sme pred podujatím
avizovali, výťažok z predaja kapustnice
poputuje na charitatívne účely. Počas
podujatia sa vyzbieralo 131,44 eur,
k tejto sume mesto pridalo 100 eur.
Suma 231,44 eur poputuje osamelej
matke so zdravotne postihnutým
dieťaťom.

Počas
vianočných
sviatkov
primátor mesta spolu so svojím
tímom opäť varili aj charitatívny
Primátorský punč. Počas neho sa
spolu vyzbieralo 458 eur, ktoré tohto
roku poputujú Spoločnosti na pomoc
osobám s autizmom – Žiarsko. (kr)

Prvé tohtoročné bábätko sa v Žiari vypýtalo na svet 2. januára

kúpiť v novootvorenom Informačnom
centre. Bežná obchodná cena knihy sa
pritom pohybuje na úrovni viac ako 20
eur.

Nová monografia o meste
vyjde na jeseň tohto roku

Ako nám tiež potvrdil vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž, mesto
aktuálne chystá vydanie monografie
o meste Žiar nad Hronom, ktorá by mala
byť oficiálne uvedená do života na jeseň
tohto roku. Rozdiel medzi týmito dvoma

Prvé bábätko, ktoré sa narodilo
v tomto roku, je chlapček. Naopak,
posledným dieťatkom narodeným
v roku 2017 je dievčatko.
Prvý
tohtoročný
novorodenec
sa v žiarskej nemocnici narodil
v utorok 2. januára o 6.45 hodine.
Ako informoval hovorca Siete zdravia
Tomáš Kráľ, chlapček Filipko sa narodil
rodičom Renáte a Andrejovi, ktorí sú
priamo zo Žiaru nad Hronom. „Váha
novorodenca bola 3090 gramov a výška
49 centimetrov. Malý Filip aj jeho
mama boli po narodení v poriadku,
ich zdravotný stav bol dobrý,“ uviedol
Tomáš Kráľ. Posledným dieťaťom, ktoré
sa v žiarskej nemocnici narodilo minulý
rok, je dievčatko Hana. Na svet prišla
31. decembra 2017 o 7.52 hodine
s váhou 3600 gramov a výškou

50 centimetrov. Mama Katarína o poranenia hlavy, predovšetkým
z Tekovskej Breznice aj novorodenec pády. Pri dospelých osobách boli pády
často spôsobené nadmerným pitím
boli po pôrode v poriadku.
alkoholu,“ dodala Jana Fedáková.
V žiarskej nemocnici však na Počas dňa do nemocnice však
sklonku roka zdravotníci nepomáhali prichádzali aj pacienti so zlomeninami
iba s príchodom bábätiek na svet. či bolesťami v bruchu. Lekársky tím
Riešiť museli aj poranenia. „V žiarskej vykonával bežné ošetrenia, ale pomáhal
nemocnici bol počas silvestrovských napríklad ošetrovať aj zranených po
(li)
osláv v súvislosti s použitím autonehode.
pyrotechniky ošetrený jeden pacient.
Pyrotechnika mu poranila nohu,
išlo o popálenie prvého stupňa,“
informovala Jana Fedáková zo Siete
zdravia s tým, že celkovo bolo počas
silvestrovských osláv na chirurgickej
pohotovostnej službe ošetrených spolu
šesť pacientov. Z toho dve deti vo veku
Filipko, prvé bábätko
5 - 7 rokov, jedna 30-ročná žena a traja
tohto roku.
muži vo veku 30 - 46 rokov. „Išlo často

I NZERCIA
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Apríl

Január

V Parku Štefana Moysesa pribudol
koncom apríla drevený altánok. Využívať
sa bude najmä počas sobášnych obradov.
Osadený je na mieste, kde sa doteraz
vykonávali obrady, a teda v blízkosti
fontány na trávnatej ploche, lemovanej
živým plotom z krušpánu.

Počas pracovného výjazdu navštívil 20. januára Žiar nad Hronom predseda Vlády SR
Robert Fico. Primátorovi mesta počas tejto návštevy prisľúbil 1 000 000 eur na dostavbu
zimného štadióna.
Na
začiatku
roka
potešila veľkých aj malých
nádielka snehu a poriadne
mrazy. Mesto preto opäť
pripravilo dočasnú plochu
na korčuľovanie na ihrisku na
Oddychovej zóne Hviezdoška.

14

Majiteľ záhradníckej škôlky zameranej
na pestovanie ihličnanov pre lesnú výsadbu
daroval mestu takmer 300 stromčekov.
Tie boli vysadené na niekoľkých miestach
v rámci mesta.

Koncom apríla sa uskutočnilo tradičné
stavanie Mája. Keďže počasie podujatiu
neprialo, postaviť ho museli za pomoci
ťažkej techniky.

Máj

Február
Mestské materské centrum Úlik
otvoril primátor oficiálne 21. februára.
Centrum spravuje mesto prostredníctvom
svojho OZ ZAŽIAR. Je tak prvým
materským centrom na Slovensku, ktoré
zriaďuje samospráva.
V bulharskej Sofii na 44. Majstrovstvách
Európy kadetov, juniorov a U21 v karate sa
majsterkou Európy stala Žiarčanka Dominika
Veisová. Naša karatistka nezaváhala ani
v jednom z piatich duelov.

Koncom mesiaca sa v parku konali
oslavy dňa detí. Podujatie sa nieslo v štýle
divokého westernu.

Mesto je dlhodobo zapojené do
terénnej sociálnej práce a komunitné
centrum má vysunuté pracovisko
kontajnerového typu vybudované priamo
v osade Pod Kortinou. Jeho súčasťou sa
stala aj tzv. hygienická stanica so sprchami,
umývadlami, toaletou a práčkou.

25

Po prvýkrát sa fašiangy v našom
meste konali vo dvore Svätokrížskeho
domu. Žiarčania, ktorí si toto podujatie
nenechali ujsť, tak mohli vidieť aj pravú
domácu zabíjačku.

Jún

Marec
31. marca sa uskutočnil už 11. ročník
podujatia Učiteľ na jednotku. Ako sa už stalo
tradíciou, primátor mesta ocenil učiteľov
zo všetkých materských i základných škôl
v meste.
V rámci celosvetovej akcie Hodina
Zeme sme aj v Žiari na jednu hodinu zhasli
svetlá. Do kampane je každoročne zapojená
miliarda ľudí po celom svete. Svetlá sme na
jednu hodinu vypli v časti mesta Pod vŕšky.

3

Nemocnica Svet zdravia v Žiari nad
Hronom pristúpila k regulácii parkujúcich
áut formou spoplatnenia. V súčasnosti
je pred budovou polikliniky celkovo 28
nových parkovacích miest, z toho dve pre
imobilných pacientov. Zrekonštruované
sú cestné komunikácie a chodníky.
Celková investícia do tohto projektu
prevýšila 120 000 eur.

V parku sprístupnili lanovú dráhu.
Nízky lanový park pri Perníkovej chalúpke
je pre mesto vyrobený na mieru. Skladá
sa z nástupných plošín a jedenástich
lanových prvkov rôznych dĺžok. Vhodný
je pre deti od 4 do 10 rokov, a to aj bez
použitia prilby alebo bezpečnostného
lana.
Majstrovstvá Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike sa v roku 2017
uskutočnili v Žiari nad Hronom. Z pohľadu
mesta išlo o najväčšiu udalosť, aká sa tu
kedy konala. Už od začiatku bol pre divákov
najväčším ťahákom fenomenálny Peter
Sagan, ktorý do Žiaru a jeho okolia prilákal
takmer 30-tisíc divákov.

Plážové kúpalisko otvorilo sezónu
už v júni. Keďže náramkový systém
zavedený v predchádzajúcej sezóne
sa neosvedčil a nenaplnil očakávania,
bol zrušený a vrátilo sa k tradičnému
plateniu vstupného.

6
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Október

Júl

Tradičný Žiarsky jarmok bol s dobrým
počasím. Išlo v poradí už o 26. ročník.
Celkovo si svoje stánky s predajným
tovarom a občerstvením rozložilo 510
predávajúcich z celého Slovenska.

Na Svätokrížskom dome sa urobila
oprava fasády. Vymenili sa aj okná, a to
za staré, ktoré majú viac ako 200 rokov
a strešná krytina.

7

Oplotenie prvého výbehu pre psov
vyrástlo na lúke za Sociálnou poisťovňou.
Má 30 x 30 metrov a jeho výstavbu mala na
starosti Žiarska komunálna spoločnosť.

Na Pumptracku sa uskutočnil
historicky prvý Pumpcup – preteky na
bikoch. Víťaz si domov odniesol značkový
bicykel.

Žiar má ďalšie prvenstvo. Na ploche väčšej ako jeden hektár vybudoval prvý mestský
sad starých odrôd na Slovensku. S vysádzaním prvých stromov sa začalo 6. novembra. Ruku
k dielu priložil primátor mesta Peter Antal aj deti z našich škôl.

Na 12. ročníku obľúbeného City festu
divákov rozspievali a roztancovali hviezdy
ako No name, Katka Knechtová či Adam
Ďurica. Na pódium sa však postavili aj
domáci hudobníci.
Na
Beerfeste
ponúkali
nápoje
minipivovary z rôznych kútov Slovenska.
Ochutnať ste mohli pivá, ktoré bežne
v obchodoch nekúpite. Súťažilo sa aj
o najlepší žiarsky guláš.

Začalo sa s prácami na
rekonštrukcii zimného štadióna.
Rekonštrukcia zimáku má stáť
dva milióny eur. Jeden milión eur
poskytol Úrad Vlády SR a jeden
milión pôjde z rozpočtu mesta.

8

Začalo sa s výstavbou novej
tržnice za bývalým Domom
kultúry na námestí. V blízkosti
tržnice pribudlo aj 16 nových
parkovacích miest. Zámerom
mesta je, aby sa na novej
tržnici predávalo najmä ovocie
a zelenina, prípadne domáce
výrobky. Malo by ísť o predaj na
spôsob farmárskych trhov.

9

11

December

September

V
uliciach
mesta bol do prevádzky
oficiálne
spustený
systém
tiesňových hlások.
Mesto Žiar nad Hronom sa tak stalo
prvým mestom na
Slovensku s takýmto
z a r i a d e n í m
v
prospech
obyvateľov mesta.

10

November

August

Futbalový
štadión
prešiel veľkou rekonštrukciou
a otvorený bol v auguste
2017.
Hracia
plocha,
ktorá je osvetlená štyrmi
37-metrovými
stožiarmi,
sa presunula o viac ako 20
metrov k hlavnej tribúne,
vznikli nové miesta na
sedenie, nové oplotenie,
parkovacie miesta a vstupné
brány. Zápasy z tribún bude
môcť sledovať až 2 300 ľudí.

Nový evanjelický kostol v Žiari
nad Hronom slúži svojim veriacim od
29. októbra. Pri príležitosti 500. výročia
reformácie ho posvätil biskup Západného
dištriktu Milan Krivda. Dcérocirkev v Žiari
zastrešuje Kremnický evanjelický zbor.

Po necelých štyroch mesiacoch
rekonštrukčných prác bol oficiálne otvorený
Letný dom v Parku Štefana Moysesa. Počas
obnovy sa vymenili okná, dvere, upravili
sa vonkajšie i vnútorné omietky a fasády,
schody, podlaha, časti krovu a vonkajšie
kovanie na oknách. Väčšinu roka bude slúžiť
verejnosti.

Po dvoch mesiacoch začalo Kino
Hron opäť premietať. Diváci si tak filmy
vychutnávajú z nových sedačiek. Po
rekonštrukcii je kapacita kina 159 miest,
z toho dve sú miesta pre vozičkárov.
Mesto získalo dotáciu na vybudovanie
cyklotrasy v dĺžke 3,7 kilometra vo výške
takmer 594-tisíc eur. Začínať bude na
Jilemnického ulici na Etape a ústiť v areáli
priemyselného parku cez most na Kortine.
Prepojené tak bude celé mesto.

12
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Srdce dobrovoľníka

8. ročník Okresného kola technickej olympiády

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
dobrovoľníkov, ktorý je v decembri,
usporiadalo
Centrum
voľného
času v Žiari nad Hronom – Infobod
o dobrovoľníctve dňa 19. decembra
v spolupráci s MsKC 1. ročník
oceňovania dobrovoľníkov v našom
meste Srdce dobrovoľníka. Podujatie
sa konalo pod záštitou primátora
mesta Žiar nad Hronom Petra Antala.
Snahou mesta Žiar nad Hronom a
Centra voľného času ako Infobodu
dobrovoľníctva je vyzdvihnúť a oceniť
ľudí, ktorých dobrovoľná práca je
výnimočná, vysoko prospešná a ktorí
sú inšpiratívnym príkladom aj pre
ostatných. Takto môžeme zvýšiť status
dobrovoľníctva v očiach verejnosti,
jeho prestíže, ale aj samotný rozvoj
dobrovoľníckych aktivít. Nominovaných
a ocenených bolo 12 dobrovoľníkov:
Oliver Dávid, Etela Šoltésová, Andrej
Hrmo, Ivica Faboková, Blanka Dvorská,

Centrum voľného času zorganizovalo
8. ročník Okresného kola technickej
olympiády.
Praktická
časť
olympiády
sa
uskutočnila v priestoroch učebne
techniky v Základnej škole na Ulici
Dr. Janského, keďže spĺňala kritériá
vhodného miesta na organizovanie
olympiády z priestorového, ale aj
materiálovo-technického vybavenia.
Členmi odbornej komisie boli Jana
Bystričanová a Zuzana Šalková.
Olympiády sa zúčastnili žiaci piatich
základných škôl žiarskeho okresu.
Zastúpenie mali žiaci zo ZŠ na Ul. Dr.
Janského, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, MŠ
s ZŠ Š. Moysesa, ZŠ Hliník nad Hronom
a ZŠ Angyalova Kremnica. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách – v kategórii
A súťažili dvojice a v kategórii B
jednotlivci. Na základe dosiahnutých
výsledkov z teoretickej a praktickej
časti, tretie miesto porota neudelila.

Patrik Jenat, Dominika Haringová,
Ľuboš Homola, Ingrid Víglaská, Dana
Matúšková, Jakub Medveď a Ján Slašťan.
Oblasti, ktoré na poli dobrovoľníctva
prevládajú, sú sociálne a zdravotnícke
služby, kultúra a umenie a koordinátorská
činnosť dobrovoľníkov. Oceneným

Súkromná obchodná akadémia nekončí
Kto šíri nepravdivé informácie?
Podľa webovej stránky www.
profesia.sk najlepšie uplatnenie na
trhu práce majú informatici, strojári
a ekonómovia. Tejto skutočnosti si je
vedomý aj tím pedagógov Súkromnej
obchodnej akadémie v Žiari nad
Hronom.
„Odbornej príprave žiakov našej
školy venujeme pozornosť, najmä
v oblasti rozvoja praktických zručností,“
hovorí riaditeľka školy Helena Halová
a dodáva: „Na Dni otvorených dverí
a podujatí Stredoškolák sme sa od
žiakov základných škôl a ich zákonných
zástupcov dozvedeli, že sa opäť šíria
nepravdivé tvrdenia o tom, že sa škola
ruší. Táto skutočnosť sa nezakladá
na pravde. Naša škola, rovnako
ako ostatné stredné školy v meste
a najbližšom regióne, má na základe VZN
Banskobystrického samosprávneho kraja
č. 34/2017 o určení počtu tried prvého
ročníka stredných škôl financovaných
zo štátneho rozpočtu v územnej
pôsobnosti BBSK, pre prijímacie konanie
na školský rok 2018/2019, schválenú
triedu.“ Ako riaditeľka školy konštatuje,
dezinformácie o zrušení školy sa

opakovane objavujú v rovnakom
čase, keď sa žiaci rozhodujú o výbere
strednej školy. „Vedome sú uvádzaní
do omylu žiaci aj ich rodičia, zostávajú
v neistote a sú odporúčaní na štúdium
na inú strednú školu v meste alebo na
strednú školu do iného mesta, prípadne
kraja,“ podotýka. Ako ďalej vysvetľuje,
zo strany zamestnávateľov je dlhodobo
vykazovaná požiadavka na odborníkov
v ekonomickej oblasti (účtovník, audítor,
odborní
administratívni
asistenti,
obchodní
zástupcovia,
skladníci),
ktorých je na trhu práce nedostatok.
„Naša škola je jediná v regióne, ktorá
má päťdesiatročnú tradíciu v príprave
absolventov školy práve na tieto
povolania a garantuje ich kvalitnú
prípravu, o čom preukázateľne svedčia
dosahované výsledky školy a záujem
zamestnávateľov o absolventov našej
školy,“ dodáva na záver riaditeľka školy
s tým, že v prípade, že škola získa od
širokej verejnosti informácie o šírení
nepravdivých skutočností, bude sa
domáhať ochrany dobrej povesti a mena
právnickej osoby právnou cestou.
(r)

dobrovoľníkom sme verejne poďakovali,
motivovali ich a ukázali verejnosti, že si
dobrovoľnícku prácu nesmierne vážime.
Ochota pomáhať jeden druhému
predurčuje morálne hodnoty našej
spoločnosti.
CVČ – Infobod o dobrovoľníctve

Vedeli ste?
Podľa oficiálnych údajov žije
v súčasnosti v Žiari nad Hronom
18 264 obyvateľov, z toho 8 796
je mužov a 9 468 žien. V uplynulom roku 2017 sa do Žiaru
prisťahovalo 231 obyvateľov
a odsťahovalo 381.
Narodilo sa 193 detí, z toho
107 chlapcov a 86 dievčat.
Najčastejšie chlapčenské mená
boli Adam, Dominik a Jakub.
Spomedzi dievčenských dominovali Hana, Natália a Sofia.
Niektorí rodičia však boli pri
výbere mien aj odvážnejší, a tak
by ste v Žiari natrafili aj na Teu
Priyanku či Theresu.
K životu však patrí aj smrť. Vlani
nás opustilo 174 obyvateľov,
z toho 91 mužov a 83 žien. (li)

Poďakovanie od klientov Útulku v Žiari nad Hronom
Veľké ďakujeme patrí ľuďom, ktorí
ukázali, že majú srdce na pravom
mieste a za ich finančnej a materiálnej
pomoci si mohli klienti zariadenia
sociálnych služieb – Strediska
Útulok v Žiari nad Hronom sadnúť
k bohatému štedrovečernému stolu
a po večeri si našli pod stromčekom
aj balíček.
Poďakovanie patrí poslancovi NR
SR a primátorovi mesta Žiar nad

Hronom Petrovi Antalovi, poslancovi
BBSK a viceprimátorovi Ladislavovi
Kukolíkovi,
poslancovi BBSK
a starostovi obce Slaská Danielovi
Gelienovi a poslancom Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Poďakovanie patrí aj spoločnostiam
Nemak, Tremco Illbruck a Jánovi
Markovi zo Slaskej.
Vďační klienti a zamestnanci
Útulku v Žiari nad Hronom

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU PRE PLATITEĽOV POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje platiteľom miestneho poplatku
za komunálny odpad na území mesta Žiar nad Hronom nové číslo účtu správcu
dane SK59 0200 0000 0016 0202 2658, na ktorý je potrebné od 1. januára 2018
uhrádzať predmetný poplatok.
(r)

Na „Dvojke“ obohatili školskú záhradu o chov králikov
V Základnej škole na Ulici
M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť
školskú záhradu o chov králikov. Žiaci
školy tak budú môcť navštevovať
veľký výbeh a mať priamy kontakt so
zvieratami.
Projekt Zajačik – môj kamarát podporila
Nadácia Volkswagen Slovakia. Vďaka
tomu v areáli školskej záhrady pribudli
dve králikárne. „Jedna je umiestnená
v skleníku, druhá vonku,“ informuje
riaditeľka školy Ľubica Baranová s tým,
že na jar sa ešte dobuduje výbeh ku

Na 2. mieste v kategórii A sa umiestnili
Andrej Bartošík a Andrej Barcík (MŠ s ZŠ
Š. Moysesa) a 1. miesto získali Vladimír
Bros a Michal Cabánik (ZŠ Hliník nad
Hronom). V kategórii B 2. miesto obsadil
Alex Javorský (ZŠ Ul. Dr. Janského) a
1. miesto Martin Doležal (ZŠ na Ul.
M. R. Štefánika). Víťazi budú žiarsky
okres reprezentovať na Krajskom kole,
v ktorom preukážu svoje technické
myslenie, vedomosti a zručnosti.
Mgr. Mária Lancková, PhD.

králikárni, ktorá je vonku.
Žiaci sa v súčasnosti starajú o štyri
dospelé králiky. Z nich sú tri samce
a jedna samica. „Samičke sa už stihlo
narodiť šesť mláďat. Umiestnené sú
spolu, lebo ešte cicajú. Ostatné králiky
sú každý samostatne,“ približuje ďalej
Ľubica Baranová.

UPOZORNENIE NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr
do 31.01.2018 na mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 podáva občan:
•ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie...) nehnuteľnosť
v roku 2017,
•ktorému v roku 2017 zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti ( predaj, darovanie,
zámena....)
•u ktorého nastala v priebehu roka 2017 zmena vo výmere m²,
•u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2017
(alebo skôr) a v priebehu roka 2017 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, podáva do
31.01.2018 čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
(r)

O králiky sa bude starať vždy jeden
týždeň jedna trieda. „Žiaci vyčistili
skleník, zmontovali vonkajší výbeh, učia
sa o stavbe tela králikov, starostlivosti

OZNAM – MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

o králiky a jednotlivým zajacom už
vymýšľajú mená,“ hovorí s úsmevom
riaditeľka školy a ako podotýka, deti
do školy vzorne nosia seno aj suchý
chlieb. „Pre tento projekt sme sa
rozhodli z dôvodu, že mnoho detí chce,
ale nemôže mať doma živé zvieratko.
Rodičia nám podpísali súhlas, že deti
nemajú alergiu a súhlasia s tým, aby sa
o zajačiky starali a hladkali ich,“ dodáva
na záver Ľubica Baranová s tým, že všetky
zajace sú zaočkované.
(li)

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle
§ 6 ods.4 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť
každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia
a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Bližšie informácie na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom, kancelária č.10, alebo na tel. čísle 6787124 u Ing. Gendiarovej,
alebo na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom. Za nesplnenie povinností
uvedených v § 6 ods.4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods.
6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená
pokuta do 663,87 eur.
(r)
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Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Animátor: FSC, s. r. o., Námestie Matice
slovenskej 2, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Mgr. Radovan Kosorinský, 0905499475,
e-mail: marketing@hotelluna.sk

CNC sústružník: Profika Sk, s. r. o.,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková, 0908058721,
e-mail: mzdy@profika.sk

Čašník/čašníčka/barman/barmanka:
Remeslo Termál, s. r. o., Vyhne 249. Kontakt: Bc. Silvia Bajusová, 0905434577,
e-mail: prevadzka@termalvyhne.sk

Elektronik: Ability, s. r. o., ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: 0918677700,
045/3743173, e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Animátor voľného času:
CK
Agentúra O.K., voľný čas s. r. o.,
Repište 179, Sklené Teplice. Kontakt: Ladisla Moško, 0905303070,
e-mail: mosko@agenturaok.sk

CNC sústružník/frézar: Profika Sk, s. r.
o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková, 0908058721,
e-mail: mzdy@profika.sk

Čašník/servírka: Pružinová, s. r.
o., SNP 30, Žiar nad Hronom. Kontakt: Anna Pružinová, 045/6012911,
e-mail: pruzinova.anna@gmail.com

Expedient:
Prievidzské
pekárne
a cukrárne, a. s., Bartošova Lehôtka 222.
Kontakt: Ing. Ján Šurina, 0905968614, email: surina@ppc.sk

Čašníčka: EMVE Gastro, s. r. o., SNP
67, Žiar nad Hronom. Kontakt: Zuzana Šimovičová, 0905654146, e-mail:
emvegastrozh@gmail.com

Čašník/servírka: Liečebné termálne
kúpele, a. s., Sklené Teplice 100. Kontakt:
Miroslava Šándorová, 0918800041, email: sandorova@kupele-skleneteplice.sk

Frézar: Profika Sk, s. r. o., Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia
Kotalíková, 0908058721, e-mail: mzdy@
profika.sk

Čašník: Aspect – Vyhne, a. s., Vyhne 106.
Kontakt: Mgr. Igor Dokupil, 0911068378,
e-mail: dokupil@hotelsitno.sk

Disponent MKD: ZH Trans, s. r. o.,
Sládkovičova 498/28, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Peter Novotný, 0917555959,
e-mail: peter@zhtrans.sk

Hlavný radca – probačný a mediačný
úradník: Krajský súd v Banskej Bystrici,
Námestie Matice slovenskej 5/1, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Mgr. Jarmila Sobocká,
048/8860150, e-mail: jarmila.sobocka@
justice.sk

Apretovač – brúsič: Alaco, s. r. o., Priemyselná 873, Hliník nad Hronom. Kontakt: Miriam Karvaščová, 045/6762455,
e-mail: mkarvasova@alaco.sk
Apretovač: Fagor Ederlan Slovensko, a.
s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr. Viera Kopčová, 045/6015526,
e-mail: viera.kopcova@fagorederlan.sk
Asistent predaja pre maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v SR
a zahraničí: Janka Krajčovičová – očná
optika, Dolná 49/21, Kremnica. Kontakt:
Marcel Krajčovič, 045/6742224
Barman/čašník: Veterník, s. r. o., Veternícka 117/19, Kremnica. Kontakt: Petra
Tončíková, 0918278382
CNC nastavovač: Trigon Consulting s. r.
o., Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Jozefína Plevová, 0904455597, e-mail: plevova.
trigonconsulting@gmail.com

Čašník, krupiér: Lux ZH, s. r. o., Novomeského 517/4, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Andrea Magulová, 0911556398,
e-mail: cafemysteryzh@gmail.com

Elektrikár: Ability, s. r. o., ČSA 264/58,
Kremnica. Kontakt: 045/3743173, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Čašník, servírka: Martin Snopko,
Lovčica 118, Lovčica – Trubín. Kontakt: Martin Snopko, 0905755021,
e-mail: martinsnopko007@gmail.com

Elektrikár: MWS Casting, s. r. o., Priemyselná 908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr. Mária Kecerová, 045/6789022,
e-mail: maria.kecerova@mws.eu

Čašník/čašníčka: Penzión Centrum,
s. r. o., Sklené Teplice 112. Kontakt:
Alena Tadianová, 0908924461, e-mail:
centrumpenzion@gmail.com

Elektrikár, operátor diaľkového riadenia výrobnej linky: Trigon Consulting, s. r. o., Žiar nad Hronom. Kontakt:
PhDr. Lenka Ostrolúcka, 0917203250,
e-mail: ostrolucka@trigon-consulting.sk

Hlbičkár, rezačkár: Profika Sk, s. r. o.,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková, 0908058721,
e-mail: mzdy@profika.sk
Klientský poradca: Kooperativa
poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group,
SNP 600, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Bc. Zuzana Kútna, 0918410204, e-mail:
kutnaz@koop.sk
Konštruktér: Ability, s. r. o., ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: Viera
Klimentová,
0918677700,
e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Kontrolór kvality: Fagor Ederlan Slovensko, a. s., Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr. Viera Kopčová, 045/6015526, e-mail:
viera.kopcova@fagorederlan.sk
Kontrolór MOK: Nemak Slovakia, s.
r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com
Kuchár – creative chef: Spam, s. r. o.,
Štefánikovo námestie 28/30, Kremnica.
Kontakt: Soňa Schmidtová, 0911590640,
e-mail: schmidtova@minciar.com
Kuchár/ka: Liečebné termálne kúpele,
a. s., Sklené Teplice 100. Kontakt: Miroslava Šándorová, 0918800041, e-mail:
sandorova@kupele-skleneteplice.sk
Kuchárka v školskej jedálni: Základná škola Hliník nad Hronom, Školská
482, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Katarína Kaššová, 0901718899, e-mail:
zshlinik@gmail.com
Lekár: Svet zdravia, a. s., Sládkovičova
11, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ľubomíra
Zimanová,
0911330486,
e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár/lekárka
zaradená
do
špecializačnej
prípravy:
Challengest, s. r. o., Sládkovičova 11,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Magdaléna Winterová, 0918044570, e-mail:
magdalena@jobangels.co
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Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba Bratislava, A.
Dubčeka 45, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Bc. Martin Dobrovodský, 0911408584,
e-mail: dobrovodsky@emergency-ba.sk
Manažér obchodnej skupiny, obchodný zástupca, telefonista: Mgr.
Jaroslava Mokrošová, Námestie MS 21,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr. Jaroslava Mokrošová, 0905287632, e-mail:
jaroslava.mokrosova@oz.allianzsp.sk
Mechanik, mechatronik: Tubapack, a.
s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Katarína Inštitoris, 045/6015323,
e-mail: institoris.katarina@tubapack.sk
Mechatronik: Trigon Consulting, s.
r. o., Žiar nad Hronom. Kontakt: PhDr.
Lenka Ostrolúcka, 0917203250, e-mail:
ostrolucka@trigon-consulting.sk
Murár: Barbitrans, s. r. o., Na Vartičke
1, Ladomerská Vieska. Kontakt: Július Barboriak, 0903510469, e-mail:
barbitrans@barbitrans.sk
Nastavovač CNC strojov: Ability, s.
r. o., ČSA 264/58, Kremnica. Kontakt: Viera Klimentová, 045/6743173, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk
Nastavovač operátor – CNC: Profika Sk, s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková,
0908058721, e-mail: mzdy@profika.sk
Nástrojár – čistenie a pranie jadorvníkov, balotina/korund, CO: Nemak
Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
NN poradca: NN Životná poisťovňa, a.
s., Námestie Matice slovenskej 2, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Personálne oddelenie,
e-mail: praca@nn.sk
Obsluha CNC strojov – Frézar: Nemak
Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
Obsluha výrobnej linky: Tubapack, a.
s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Katarína Inštitoris, 045/6015323,
e-mail: institoris.katarina@tubapack.sk
Odlievač: MWS Casting, s. r. o., Priemyselná 908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr. Mária Kecerová, 045/6789022,
e-mail: maria.kecerova@mws.eu
Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, SNP
594/139, Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Marta Šuhajdová, 045/6782929, e-mail:
suhajdova@ddzh.sk
Operátor balení: Wincott SK, s. r.
o., Žiar nad Hronom. Kontakt: Barbora Cindlerová, 0915897281, e-mail:
barbora.cindlerova@wincottpeople.com
Operátor CNC: Profika Sk, s. r. o.,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková, 0908058721,
e-mail: mzdy@profika.sk
Operátor CNC: Ability, s. r. o., ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: Viera
Klimentová,
045/6743173,
e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Operátor CNC: Nemak Slovakia, s.
r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Recepčná/ý: Liečebné
termálne
kúpele, a. s., Sklené Teplice 100. Kontakt: Mária Vidová, 0907731208, e-mail:
vidova@kupele-skleneteplice.sk

Vodič: Barbitrans, s. r. o., Na Vartičke
1, Ladomerská Vieska. Kontakt: Július Barboriak, 0903510469, e-mail
barbitrans@barbitrans.sk

Výrobný pracovník: Laná, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Emília Udičková, 0918923869, e-mail:
emilia.udickova@lana.sk

Operátor sekundárnych operácií:
Nemak Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková,
045/6702315,
e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Referent nákupu: Trigon Consulting,
s. r. o., Žiar nad Hronom. Kontakt: PhDr.
Lenka Ostrolúcka, 0917203250, e-mail:
ostrolucka@trigon-consulting.sk

Vodič autobusu: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Priemyselná 257, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Jana Filusová, 045/5313301, e-mail:
sekretariat.zh@sadzv.sk

Výrobný robotník: Tomáš, s. r.
o., Dolná Ždaňa 124. Kontakt: Alena Trubenová, 0905716015, e-mail:
trubenova@tomassro.sk

Operátor/ka vo výrobe: Slovalco,
a. s., Priemyselná 14, Žiar nad Hronom. Kontakt: Dvončová, 045/6087112,
e-mail: eva_dvoncova@slovalco.sk

Robotník v hutnej výrobe –
Odlievač: Nemak Slovakia, s. r. o.,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr.
Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Pekár – operátor v pekárskej
výrobe: Prievidzské pekárne a cukrárne,
a. s., Bartošova Lehôtka 222. Kontakt: Ing. Ján Šurina, 0905968614,
e-mail: surina@ppc.sk

Rodinný poistný predajca: Union
poisťovňa, a. s., Š. Moysesa 61, Žiar
nad Hronom. Kontakt: PhDr. Martina Orságová, 0905730699, e-mail:
martina.orsagova@union.sk

Pizzér/pizzérka: Pružinová, s. r. o.,
SNP 30, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Anna Pružinová, 045/6725332, e-mail:
pruzinova.anna@gmail.com

Servisný technik špecialista: Peter
Vrták – Prezam, Lovčica – Trubín 293.
Kontakt: Peter Vrták, 0907211784, e-mail:
prezam@prezam.sk

Pomocná kuchárka: Pružinová, s. r.
o., SNP 30, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Anna Pružinová, 045/6725332, e-mail:
pruzinova.anna@gmail.com

Sestra na lôžkovom oddelení:
Svet zdravia, a. s., Sládkovičova 11,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Ľubomíra
Zimanová,
0911330486,
e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pomocná kuchárka: JUDr. Vladimír
Urblík – Valiga, O.S.S. Krahule 86. Kontakt: JUDr. Vladimír Urblík, Eva Marková,
0908217392
Pomocná sila – umývačka: JUDr. Vladimír Urblík – Valiga, O.S.S. Krahule 86.
Kontakt: JUDr. Vladimír Urblík, Eva Marková, 0908217392
Pomocná sila pri predaji syrov:
Faunex, s. r. o., SNP 116, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Klaudia Malková, 0915777773,
e-mail faunexsro@gmail.com
Pracovník medzioperačnej kontroly: MWS Casting, s. r. o., Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu
Pracovník SBS: ASF Fenix Security, s. r.
o., SNP 608/112, Žiar nad Hronom. Kontakt: Juraj Drozd, 0917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenix-security.sk
Pracovník vo výrobe: evAlex Aluminium, s. r. o., Na Vartičke 5, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Veronika Imrišová,
0911921967, e-mail: evalex@evalex.sk
Predavačka v bagetérii Copaline: GRM trade, s. r. o., Š. Moysesa
68, Žiar nad Hronom. Kontakt: Miroslav Grznár, 0915838001, e-mail:
grznarm66@gmail.com
Prevádzkový elektrikár: Nemak Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
Prevádzkový zámočník: Nemak Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
Recepčná v hoteli Golfer – iba denné
zmeny a s ubytovaním: Floren, a. s., J.
Horvátha 910/50, Kremnica. Kontakt: Ing.
Zuzana Bieliková, 0907809500, e-mail:
z.bielikova@golfer.sk

Sklenár: Simona Korenačková – WK,
SNP 40, Žiar nad Hronom. Kontakt: Simona Korenačková, 0905527539, e-mail:
simonakoren ackova@gmail.com
Strojný zámočník: Kameňolom Sokolec, s. r. o., Bzenica. Kontakt: Ing.
Marian Hlinka, 0905371608, e-mail:
hlinka@sokolec.sk
Ťahač – zlaňovač: Laná, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Emília Udičková, 0918923869, e-mail:
emilia.udickova@lana.sk
Tavič: Finalcast, s. r. o., Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Dana
Schwarzová,
045/6012524,
e-mail:
personalne.vybery@finalcast.sk
Team Leader bagetová linka:
Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s.,
Bartošova Lehôtka 222. Kontakt: Ing.
Danica Pietriková, 0905422146, e-mail:
pietrikova@ppc.sk
Technik v oblasti telekomunikačných
zariadení – servisný technik: ZH net
01, s. r. o., Kremnica. Kontakt: Miroslav
Minich, 0918787050, e-mail:
minich@dtnet.sk
Upratovač: ISS Facility Services, s. r.
o., Žiar nad Hronom. Kontakt: Danica
Kadnárová, 0907775560, e-mail: danica.
kadnarova@sk.issworld.com
Upratovačka,
chyžná:
Aspect
– Vyhne, a. s., Vyhne 106. Kontakt:
Personalistka, 0911068378, e-mail:
kariera@hotelsitno.sk
Vedúci nákupu a skladu: Trigon Consulting, s. r. o., Žiar nad Hronom. Kontakt:
PhDr. Lenka Ostrolúcka, 0917203250,
e-mail: ostrolucka@trigon-consulting.sk
Vodič – strojník montážnej plošiny:
Jozef Jasenský – Práce s plošinou, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Jozef Jasenský, 0905623231, e-mail:
jasenskyplosiny@gmail.com

Vodič dodávky – VP sk. B+E: ZH
Trans, s. r. o., Sládkovičova 498/28, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Peter Novotný,
0917555959, e-mail: peter@zhtrans.sk
Vodič MKD: Bring Trucking, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Martin Adamec, 045/6016581, e-mail:
martin.adamec@bring.com
Vodič MKD: Bravo Logistics, s. r. o.,
Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Matejka, 0911330101,
e-mail: info@bravologistics.sk
Vodič MKD: Cora Trans, s. r. o., Priemyselná 31, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Marek Giláň, 0905554990, e-mail:
info@coratrans.sk
Vodič MKD: Tempo Slovakia, s. r. o.,
Československej armády 234, Kremnica.
Kontakt: Jozef Daxner, 0903527767, email: tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: Jozef Kantárik – Autodoprava, Jastrabá 214. Kontakt: Jozef Kantárik, 0908906803
Vodič nákladného auta do 7,5 t: SMMP,
s. r. o., Š. Moysesa 37/21, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Stanislav Moška, 0907030128,
e-mail: moska@smmp.sk
Vodič nákladného vozidla: Marián
Piovarči – M. P. nákup, sprostredkovanie,
predaj, SNP 129, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Marián Piovarči, 0948803169,
e-mail: m.p-piovarci@stonline.sk
Vodič nákladného vozidla do 3,5 t:
Manuel, s. r. o., Šášovské Podhradie 205.
Kontakt: Roman Klacek, 0903544723,
e-mail: manuel@manuel.sk
Vodič nákladného vozidla VP sk. C+E:
ZH Trans, s. r. o., Sládkovičova 498/28, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Peter Novotný,
0917555959, e-mail: petr@zhtrans.sk
Vodič nákladnej dopravy – kamión +
plachtový náves: AutoTrend – Transport,
s. r. o., SNP 129/549, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Patrik Petro, 0911156888, e-mail:
autotrend.transport@gmail.com
Vodič nákladnej dopravy – sólo vozidlo nad 3,5 t: AutoTrend – Transport,
s. r. o., SNP 129/549, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Patrik Petro, 0911156888, e-mail:
autotrend.transport@gmail.com
Vodič návesovej súpravy: Manuel,
s. r. o., Šášovské Podhradie 205. Kontakt: Roman Klacek, 0903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk
Vodič VZV – operátor logistiky:
Nemak Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková,
045/6702315,
e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Zámočník: Elektroval, s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Dušan Valo, 0905598727, e-mail:
elektroval@elektroval.sk
Zámočník: MWS Casting, s. r. o., Priemyselná 908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr. Mária Kecerová, 045/6789028,
e-mail: maria.kecerova@mws.eu
Zámočník: AMI Design, s. r. o., Horná
Ves 119. Kontakt: Jana Petrášová,
0903305561
Zástupkyňa vedúcej PJ 054 Slaská:
Coop Jednota Žarnovica, s. d., Slaská 16.
Kontakt: Helena Benčová, 045/6813051,
e-mail: hbencova@cjz.sk
Zlievač, formovač: Alaco, s. r. o., Priemyselná 873, Hliník nad Hronom. Kontakt: Miriam Karvašová, 045/6762455,
e-mail: mkarvasova@alaco.sk
Zlievarenský robotník – apretovač:
Nemak Slovakia, s. r. o., Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková,
045/6702315,
e-mail:
livia.firakova@nemak.com
Zlievarenský robotník – jadrár:
MWS Casting, s. r. o., Priemyselná 908,
Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu
Zlievarenský robotník: Ability, s. r.
o., ČSA 264/58, Kremnica. Kontakt: Viera Klimentová, 045/6743173, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk
Zlievarenský robotník/apretovač:
MWS Casting, s. r. o., Priemyselná 908,
Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu
Zlievarenský
robotník/obsluha
RTG: MWS Casting, s. r. o., Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail:
maria.kecerova@mws.eu
Zmenový údržbár: Elektroval, s. r.
o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Dušan Valo, 0905598727,
e-mail: elektroval@elektroval.sk
Zoraďovač výrobnej linky: Tubapack, a. s., Priemyselná 12, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ing. Katarína Inštitoris, 045/6015323, e-mail:
institoris.katarina@tubapack.sk
Zvárač na CO2: Remeslo strojal, s. r. o.,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Daniela Pradlová, 0918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com

Údaje platné k 7. januáru 2018
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Banská Štiavnica

10
SPOMIENKA
Dňa 19. januára uplynie
dlhých 40 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša krstná mama
Marienka Líšková
vo veku nedožitých 51 rokov.
Prosíme, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú krstné
deti Ľudmila a Marian.

SPOMIENKA
Tak náhle odišla
duša tvoja,
nestihol si ani povedať
– zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu
bolesť hojí, že tvoja duša
s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas, nás znovu spojí.
Dňa 16. januára si pripomíname
4,5 roka od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Tomáš Holub
vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama.
SPOMIENKA
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje,
iba cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 16. januára si pripomíname
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKA
Jediné srdce
na svete sme mali,
čo dokázalo
nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť
sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Dňa 27. decembra sme si
pripomenuli 2 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Emília Jančovičová.
Maminka, veľmi sme ťa ľúbili.
Chýbaš nám!
S láskou spomínajú deti
s rodinami.
SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde
znel tvoj hlas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 14. januára sme
si pripomenuli 31. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Július Pavelka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú dcéry
s rodinami.
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SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť...
Dňa 3. januára 2018
sme si pripomenuli
3. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá
Mária Litrichová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Prestalo srdiečko
biť, ústa sa smiať,
budeme, dedko, drahý,
na teba spomínať.
Dňa 8. januára sme
si pripomenuli
2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Jozef Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomína smútiaca manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. januára
sme si pripomenuli
3. výročie
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý otec a starý
otec Ľudovít Lalo.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra s rodinou.
SPOMIENKA
Nikdy nestratíš
niekoho,
koho máš vo svojom
srdci...
Možno stratíš jeho
hlas, jeho prítomnosť,
ale to, čo si sa
od neho naučil,
to, čo ti po sebe zanechal
– to nestratíš nikdy...
Dňa 11. januára uplynul rok,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný
Ján Bitter.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
s nami na jeho úsmev, láskavé srdce.
..Stále sú chvíle, kedy nám tak veľmi
chýba, že by sme ho chceli vytiahnuť
zo svojich snov a skutočne ho objať.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. januára
sme si
pripomenuli
nedožité
55. narodeniny
a 15 rokov od úmrtia
nášho brata a strýca
Ivana Kazarku.

SPOMIENKA
Dňa
26. decembra sme
si pripomenuli
10. výročie
od chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš brat
Ján Reck.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Veľmi nám chýbaš.
Spomínajú na teba sestry
a brat s rodinami.

SPOMIENKA
Nestoj
pri mojom hrobe
v slzách.
Nie som tam. Nespím.
Som tisíc vetrov,
čo dujú.
Som ligot
drahokamu na
snehu....
Som slnečný lúč na zrelom obilí.
Som jesenné mrholenie.
Keď sa zobudíš do raňajšieho ticha,
som hmýrenie sa tichých vtákov
krúžiacich na nebi.
Som mäkké svetlo hviezd v noci.
Nestoj pri mojom hrobe v slzách.
Nie som tam. Ja som nezomrel.
Dňa 29. decembra uplynulo
20 rokov od odchodu nášho
drahého manžela, otca a starého
otca
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
Spomínajú manželka,
dcéry s rodinami, vnučky
a vnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď oko matkine
navždy sa zatvára.
Dňa 31. decembra
sme si pripomenuli
1. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
Magdaléna Nováková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu
spomína dcéra Erika, vnučka Erika
s manželom Jaroslavom,
vnuk Jaroslav, pravnuk Ján,
pravnučky Viktória a Alexis,
netere Anna,
Alena a Eva
s rodinami, synovci Štefan a Peter
s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 4. decembra
uplynulo 10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
František Jančovič.
S láskou spomínajú dcéry Janka
a Marika s rodinami.

SPOMIENKA
Kto zostáva žiť
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nikdy nezomrie...
Dňa 27. decembra
2017 sme si
pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel
a otec
Dušan Novák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a dcéry
s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na vás nikdy
nepominie.
Dňa 2. januára
uplynulo
19 rokov
od smutnej
chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý otec, starý
otec a svokor
Štefan Švec
a
dňa 2. marca
si pripomíname
3 roky od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila
naša drahá mama,
starká, svokra
a prastarká
Emília Švecová.
Dňa 20. januára
si pripomíname
24 rokov od úmrtia
nášho drahého
brata, uja a švagra
Jaroslava Šveca.
Tí, ktorí ste ich
poznali,
venujte im s nami tichú
spomienku.Spomínajú dcéry
s rodinami.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 11. januára
sme si pripomenuli
7 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Štefan Kúšik.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
s nami. Spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA
Dňa 10. januára
sme si pripomenuli
4. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša drahá
manželka, matka,
dcéra a sestra
Monika Gocníková.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef, syn Marko,
dcéra Monika, mama Marta
a brat Marek.Tí, ktorí ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.
SPOMIENKA
Život
v spomienkach
je večný,
tak si môžeme
uchovať našich
milovaných nastálo...
Deň 10. január je
smutný pre našu rodinu, lebo sme si
pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka
Ladislava Balogha.
S láskou a úctou spomína celá
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9. januára
sme si
pripomenuli
30 rokov
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý otec, svokor a starý otec
Augustín Šujan
a dňa 22. februára
si pripomíname
26 rokov
od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila
naša drahá mama,
svokra a stará mama
Oľga Šujanová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn a dcéra
s rodinami.
SPOMIENKA
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Pripomíname si
20. výročie, kedy nás
navždy opustil milovaný manžel,
otec a brat
Vladimír Ftorek.
Spomínajú rodiny Ftorekové
a rodina Líšková.
SPOMIENKA
Dňa 20. januára
uplynie 10 rokov
od smutnej
chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Vladimír Kutaš.
Ti, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Anna
s najbližšou rodinou.
SPOMIENKA
Čas plynie ako
rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Očiam si odišiel,
v srdciach si ostal.
Dňa 19. januára
uplynú tri roky, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
Andrej Köszegi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaci pozostalí.
SPOMIENKA
Prestali pre teba
hviezdy svietiť,
už navždy prestalo
pre teba slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa milovali,
neprestanú na teba
spomínať.
Dňa 25. januára si pripomíname
21. výročie, kedy nás opustil
náš otec
Ján Kollár.
Za tichú spomienku ďakuje syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. januára sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás opustil náš drahý
Ján Líška.
S láskou spomína manželka,
dcéry a synovia.
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Ocenenia pre najlepších športovcov mesta za rok 2017
Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje
oceňovanie
najúspešnejších
športovcov mesta za uplynulé obdobie.
Slávnostné ocenenie Športovec mesta
Žiar nad Hronom za rok 2017 sa uskutoční
28. februára 2018 o 16.00 hod. v Hlavnej sále
MsKC.
Rozdelenie športov
Oceňovať sa bude v kategóriách:

Víťazmi basketbalového silvestrovského minimaratónu
sa stali hráči žiarskeho basketbalového klubu
BASKETBAL

BK MŠK Žiar nad Hronom – Rodičia a
tréneri 229:212
Basketbalový klub MŠK v piatok
29. decembra úspešne odštartoval
nultý ročník Silvestrovského turnaja o pohár prezidenta BK. Takmer
150 hráčov, rodičov, známych, trénerov, asistentov, organizátorov či
nadšencov basketbalu prišlo do ZUS
arény nielen si zašportovať, ale aj
zabaviť sa.
Atmosféra bola fantastická! Hráči
basketbalového klubu si išli tvrdo
za svojim cieľom, a to vyhrať pohár.

a zašportovať si, ale i nadviazať nové
priateľstvá medzi hráčmi rôznych
kategórií. Veľká basketbalová rodina,
ktorá momentálne je počtom svojich
členov najväčšia v histórii žiarskeho
basketbalu, ukázala, že sa vie stretnúť
nielen pri majstrovských zápasoch, ale aj
pri takýchto sviatočných príležitostiach.
Táto akcia sa skutočne vydarila a
veríme, že budúci rok 2018 sa opäť
O zaujímavé športové akcie nebola stretneme v ZUS aréne, už na 1. ročníku
núdza. Víťazmi sa zaslúžene stali Silvestrovského pohára.
hráči BK MŠK. Ale len o pár bodíkov.
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
Cieľom turnaja bolo nielen zabaviť sa
Postupne sa na palubovke vystriedali
hráči mladších mini, starších mini,
žiakov, starších žiakov, kadetov a mužov
A. Proti nim sa postavili postupne ich
rodičia a tréneri. Proti tímu mužov
A nastúpili rekreační muži B, tím zložený
z odchovancov žiarskeho basketbalu. Išlo
v podstate o basketbalový minimaratón,
hralo sa spolu 12 štvrtín po 12 minút.

Vianočné plavecké preteky
PLAVCI

V sobotu 16. decembra organizoval
plavecký klub Delfín 17. ročník
Vianočných plaveckých pretekov.
Tieto populárne plavecké preteky
privítali 150 plavcov z 10 klubov
Slovenska.
Naši pretekári dosiahli na pretekoch
pekné výsledky.
Melisa Martina Bartková: 100 m prsia
7. miesto, Ema Dávidová: 25 m voľný
spôsob a 25 m znak 2. miesto, 25 m
prsia 3. miesto, Katarína Hamarová:
50 m motýlik 14. miesto, Juraj Hlavnička
50 m motýlik 11. miesto, Diana Karásková
100 m prsia 11. miesto, Eliška Klučková:
50 m prsia 10. miesto, Hana Kmeťová:
50 m prsia 1. miesto, 100 m prsia
2. miesto, Ján Kolár: 100 m prsia
2. miesto, 50 m znak a 50 m prsia
3. miesto, Alexandra Koštová: 100 m prsia
6. miesto, Jakub Kukučka: 50 m prsia
a 100 m prsia 4. miesto, Viktória Maliková:
100 m znak a 100 m prsia 4. miesto,
Dominik Meliš: 50 m voľný spôsob,
50 m prsia a 100 m prsia 1. miesto, 50 m
motýlik 2. miesto, 50 m znak 3. miesto,
Hana Pittnerová: 50 m znak a 100 m
znak 5. miesto, Ema Prachárová: 50 m

motýlik 3. miesto, Melinda Ruislová: 50 m
prsia 5. miesto, Ivan Šabata: 100 m prsia
10. miesto, Tamara Šabatová: 50 m voľný
spôsob 5. miesto, Jakub Siheľský: 100 m
prsia 8. miesto, Filip Šurek: 25 m voľný
spôsob 1. miesto, 25 m znak 2. miesto,
Ivana Šureková: 100 m znak 2. miesto,
50 m znak 3. miesto, Peter Šurka: 25 m
voľný spôsob 2. miesto, 25 m znak a 25
m prsia 3. miesto, Olívia Ťahúnová: 100
m prsia 10. miesto, Tereza Veselá: 100 m
prsia 2. miesto, 50 m prsia a 50 m motýlik

3. miesto.
Po skončení oficiálnej časti pretekov sa
konala doslova plavecká šou. Po prvý
raz sa uskutočnila rodinná vianočná
štafeta v nafukovacom plaveckom kolese
v zložení 1 plavec + 1 rodič. Prihlásilo sa
až 15 párov – 14 otcov a 1 mama, ktorou
bola trénerka Martina Bartková. Plávalo
sa 2 x 25 m prsia v nafukovacom kolese.
Vo fantastickej a veselej atmosfére získala
1. miesto Olívia Ťahúnová s otcom.
Trénerka Bartková skončila na 2. mieste
so svojou dcérou Melisou Martinou a
3. miesto obsadil Jakub Kukučka s otcom.
Dňa 20. decembra zorganizoval
plavecký klub Delfín záverečné vianočné
posedenie v roku, kde deťom prezident
klubu Peter Barančok odovzdával spolu
s trénerkami plavecké poháre ako
ocenenie za celoročnú drinu a úspechy
v plávaní. Ocenení boli aj Peter Barančok
a obidve trénerky Martina Bartková
a Miroslava Mesárošová. Túto peknú
akciu navštívil aj primátor mesta Peter
Antal a generálny riaditeľ akciovej
spoločnosti Slovalco Milan Veselý.
Mia Mesárošová

- olympijské športy – návrh podávajú športové
kluby, oddiely,
- školský šport (súťaže) – návrh podávajú školy
(ocenený bude tréner klubu a učiteľ školy),
- neolympijské športy (netradičné športy) – návrh
podávajú športové kluby, oddiely.
Ocenení budú aj funkcionári športových klubov,
starší ako 60 rokov, ktorí vykonávajú prácu viac
ako 15 rokov.
(li)

Seniori športovali
Sily si zmerali v stolnom tenise
V sobotu 16. decembra Základná
organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Žiari nad Hronom
usporiadala s okresnou organizáciou
a krajskou organizáciou Vianočný
turnaj v stolnom tenise. Turnaj
sa konal pod záštitou konateľov
mestských Technických služieb Emila
Vozára a Igora Rozenberga.
Turnaja sa zúčastnilo 19 mužov a 4 ženy.
V kategórii mužov do 70 rokov sa
umiestnili:
Boris Demian – Brezno
Pavel Jób – Žiar nad Hronom

Jozef Janič – Žiar nad Hronom
V kategórii mužov nad 70 rokov:
Július Drien – Brezno
Františček Bátovský – Vyhzne
Leo Kosec – Brezno
Celkový víťaz: Boris Demian – Brezno.
Kategória žien:
Anna Volková – Žiar nad Hronom
Mária Humená – Žiar nad Hronom
Helena Kováčová – Žiar nad Hronom
Ján Truben, predseda ZO JDS
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Fitneska, majsterka sveta Táňa Magulová o svojich úspechoch
FITNES

Rodáčka
z
nášho
mesta,
fitnestrénerka, svetová rekordérka
a majsterka sveta, Európy i Slovenska
Tatiana Magulová nielen o svojich
športových úspechoch.
Tatiana Magulová sa narodila v Žiari,
momentálne býva v Bartošovej Lehôtke,
má 36 rokov a dve deti a je to pekná
a milá baba. Podľa tohto opisu by sa
mohlo zdať, že ide o bežnú matku.
Táňa je však majsterkou sveta, Európy
i Slovenska v tlaku na lavičke. Začnime
však poporiadku. Vzťah k cvičeniu mala
Táňa odnepamäti. „Intenzívnejšie som
sa začala cvičeniu venovať po pôrode
mojej prvej dcéry. Nadváhu 20 kíl som
zhadzovala skoro rok a pol. Cvičila som
vo fitnescentre, pretože podľa mňa ide
o cvičenie, ktoré je najefektívnejšie.
Dcéra mala rok a pol, keď som si ju
vyložila na plecia a začala som s ňou
cvičiť,“ začína svoje rozprávanie fitneska,
ktorá v tom čase žila v Kremnici, kde
mala blízko domu fitnescentrum. „Malá
spala v kočíku pred fitnescentrom, ja
som cvičila. Bolo to ťažké obdobie,
pretože telo je po pôrode dosť „zničené“
a naozaj mi trvalo dlho, kým som sa
dostala do formy,“ dodáva. V tomto
období Táni nepomáhal žiadny tréner,
cvičila inštinktívne, sama. Diéty nedržala,
v jedle sa nijako neobmedzovala. „Potom
sme sa presťahovali na Bartošku, takže
som zmenila aj fitnescentrum, kde som
stretla môjho terajšieho partnera Janka
Megu, ktorý sa mi stal aj trénerom.
Rozhodla som sa, že je už čas, kedy
potrebujem trénera. Síce som schudla
na svoju pôvodnú váhu, ale chcela
som svoje telo spevniť a vytvarovať.
Potrebovala som preto niekoho, kto by
ma viedol. Janko mi pripravil tréningový
plán, ktorého som sa držala,“ spomína
na začiatky svojej športovej kariéry.
Súťažiť začala približne pred tromi rokmi.
„Keďže súťažil aj môj partner – tréner,
dotlačil k súťaženiu aj mňa. Doslova
som sa nechala ukecať. Po prvýkrát
som sa zúčastnila na Majstrovstvách

ako si ľahnem na lavičku. Už sa mi stalo,
že som dostala kŕč do nohy a dosúťažila
som,“ hovorí Táňa o komplikáciách, ktoré
môžu postihnúť každého športovca. Pri
samotnom súťažení je pre ňu dôležité
dobre si ľahnúť na lavičku. „Od momentu,
ako mám pripravenú tyč, mám minútu,
aby som začala dvíhať činku. Potom to
už trvá doslova pár sekúnd. Je to však
o psychike, netreba nad ničím rozmýšľať,“
hovorí ďalej s tým, že dôležitý je aj úchop
tyče, ktorá spĺňa olympijské parametre
a má na sebe zárezy. Podľa toho, ako
naširoko uchopíte tyč, zapájajú sa vám
iné svaly.

Za úspechmi je tvrdá práca
Tatiana Magulová s cenou z Majstrovstiev sveta.
Srbska v silových športoch – tlak na
lavičke, potom Chorvátska, ktoré som
obe vyhrala. Prvú váhu, ktorú som
vytlačila bola, 52,5 kila. Baby v mojej
kategórii vytlačia omnoho viac, ale sú
to športovkyne s dlhšími skúsenosťami,
lepšou technikou,“ vysvetľuje Táňa, ktorá
vtedy súťažila vo váhovej kategórii do
82,5 kíl. „Momentálne som na rozhraní
kategórie do 75 až 85,5 kíl. Pokiaľ ste
na rozhraní, a teda máte presne 75 kíl,
môžete sa rozhodnúť, do ktorej kategórie
pôjdete. Pokiaľ máte 75,5 kíl, patríte už
do vyššej kategórie. V tomto prípade je
to horšie, pretože sa nemôžem rovnať so
športovkyňou, ktorá vytlačí 125 kíl. Pred
súťažou si preto musím striehnuť váhu,“
dodáva.
Rok športovca, ako je Táňa, je rozdelený
na dve časti. Na začiatku roka sú
kvalifikácie, cez ktoré musí prejsť. Ide
napríklad o Majstrovstvá Slovenska, kde
musíte splniť určité minimálne limity.
Športovec na Slovensku môže súťažiť
v dvoch federáciách – GPC a WUAP.
Vo federácii WUAP je Táňa Magulová

držiteľkou slovenského rekordu.
Ako sme už písali, Táňa súťaží v kategórii
tlak na lavičke. Možno si poviete, že o nič
nejde, ľahnem si na lavičku a vytlačím
činku. Nie je to však také jednoduché. Aj
tu, tak ako pri každom inom športe, platia
určité pravidlá, na ktorých dodržiavanie
dohliada pozorné oko rozhodcu.
„V prvom rade musíte mať dres, pretože
rozhodca musí vidieť, že máte na
lavičke položený chrbát. Rovnako na
lavičke musí ostať aj zadok. Aj plocha
nohy musí byť na zemi, na niektorých
federáciách, rovnako nie všade, môžete
zdvihnúť hlavu. Na súťažiach používame
aj bandáže rúk, pretože tá činka je
naozaj ťažká. Tieto bandáže majú háčiky,
ktoré počas samotného súťaženia
musím zaklopiť. Na jednej súťaži prišiel
športovec v špeciálnom kompresnom
tričku, ktoré mu rozhodcovia kázali
vymeniť,“ hovorí ďalej športovkyňa
a dodáva, že nielen pre ňu je dôležité
zahrievanie pred súťažou. „To znamená,
rozcvičiť sa, ľahnúť si na lavičku a dvíhať
ľahšie činky. Musím si však dať pozor,

Táňa Magulová sa v auguste minulého
roku stala majsterkou sveta vo svojej
kategórii. „Veľmi sa z toho teším, pretože
som nielen majsterkou sveta, ale aj
preto, že som prekonala vlastný rekord
– 80 kíl. Je to také víťazstvo samého
nad sebou,“ hovorí o pocitoch. Okrem
toho je Táňa majsterka Sveta GPC 2017,
víťazka GPA Word cup 2017, majsterka
Európy GPC 2017, majsterka Európy
WUAP 2017, majsterka Slovenska 2017
WUAP, majsterka Slovenska GPC 2017
a majsterka Serbian open 2017 IPF.

Pre porovnanie, na majstrovstvách
sveta sa zúčastnilo viac ako 1 300
súťažiacich. Nesmieme zabudnúť, že je
Táňa aj držiteľkou svetového rekordu!
Za takýmito úspechmi je ale veľká
kopa driny. Kedy a ako sa pripravuje?
„Cvičím denne, keďže mám svoje fitko.
Keď prídem ráno do fitka, zacvičím si
v podstate na všetkých strojoch. Môj
bežný deň je rovnaký ako dni pred
súťažou. Čiže denne cvičím tak, akoby
ma čakala súťaž. Dôležité je pre mňa, aby
som si zvykla na to, čo musím, respektíve
nemusím mať aj na súťaži. Čiže necvičím
v rukaviciach, keďže ani na súťaži ich
nemôžem mať,“ dodáva s tým, že aj keď
ide o to vytlačiť činku nad hlavu rukami,
musí mať silné celé telo. „Potrebujem sa
zaprieť nohami, potrebujem mať silný
chrbát a, samozrejme, všetky svaly na
rukách a hrudi, bez toho by to nešlo.“
Táňa ako fitnestrénerka počas dňa trénuje
aj so svojimi klientmi a klientkami, ktoré
chcú schudnúť, vyformovať si telo aj
práve v takomto povianočnom období.
„Klientky sa mi hlásia počas celého roka,
aj keď práve začiatok roka je motivujúci
začať nové veci. Preto pokiaľ má niekto
záujem, vie, kde ma nájde,“ dodáva
majiteľka žiarskeho fitnescentra.
(kr)
Foto: archív TM.

V zbierke fitnesky sú ceny zo slovenských i medzinárodných súťaží.

Víťazstvo v Zimnej futsalovej lige patrí Driapačom
FUTSAL – ZIMNÁ FUTSALOVÁ LIGA

Finále: Driapači 7:2 Perla (3:1)
Góly: 12., 19., 44. P. Blahút (prvé dva
z penalty), 22., 32., 41., 46. Hudák –
1. Šebeň, 49. R. Hudec.
Zostavy
Driapači: Kalíšek – D. Budinský (12),
Drexler (10), I. Pastier (47), M. Pastier
(77), Cibula (27), Hudák (23), Gregáň (97),
Lupták (8), P. Blahút (14), Pittner (7).
Perla: Lehotský – R. Hudec, Zvara,
T. Hudec, Šebeň, D. Kliman, M. Kliman,
Hric, Debnár, Meliš.
Do finálového zápasu zimnej futsalovej
ligy vstúpila lepšie Perla, kedy si Šebeň
zopakoval semifinálový gól z prvej
Ceny víťazom odovzdal Milan
minúty. V 9. minúte nasledovala po
Škriniar, hráč talianskeho Inter
piatich fauloch Perly jedenástka pre
Miláno.
Driapačov, Budinský však trafil len do
žrde. Od tohto momentu sa však Perla prišla v 12. minúte a premenil ju Blahút.
vyfaulovala, a tak po každom jej faule Hra sa následne vyrovnala, mužstvá
nasledovala jedenástka pre domácich. Tá strieľali len do žrdí. Prišiel však ďalší faul

Perly a penaltu premenil opäť Blahút.
Navyše v 22. minúte prišiel prvý gól
Driapačov z hry, presadil sa semifinálový
hrdina Hudák.
Vyrovnaná hra pokračovala aj na
začiatku druhého polčasu. Gólové
suchoty pretrhol až v 32. minúte Hudák.
O tri minúty mohol znížiť Budinský, ale
Lehotský predviedol zákrok dňa. Hetriky
čoskoro dokonali Hudák s Blahútom, a
tak o víťazovi nebolo pochýb. V závere
pridal ešte svoj štvrtý gól Hudák, Hudec
už len korigoval. Driapači sa tam po
jednoznačnom finálovom priebehu stali
sme to bez prehry. Potvrdilo sa, že keď
víťazmi Zimnej ligy.
Víťazov Zimnej futsalovej ligy dekoroval je dobrá partia mimo ihriska, premietne
sa to aj na ihrisku. Do vyraďovačky
hráč Inter Miláno Milan Škriniar.
sme vstupovali z prvého miesta,
Povedal po zápase: Marek Pittner takže istý tlak sme pociťovali, ale nie
(Driapači): „Pocity sú výborné, vyhrali veľký, veď v podstate sme to hrali pre

zábavu. Danko Hudák to napríklad
dnes ukázal. Samozrejme, bola tam istá
zodpovednosť, jeden na druhého sme
sa spoliehali, nikto nechcel chybovať.
Myslím, že semifinále bolo ťažšie, ale
finále krajšie, hral sa lepší futbal.“
(r)

