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V tomto čísle:

Mesto kúpilo nemocnici prístroj na podporu dýchania
Pridali sa aj spoločnosti Slovalco, Nemak a Nadácia ZSNP a Slovalco

Novoročný príhovor primátora
Petra Antala
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V Žiari by mala vyrásť prvá
súkromná škôlka
Strana 4

Mesto Žiar nad Hronom pre nemocnicu kúpilo prístroj na podporu dýchania AIRVO2 Nasal High Flow. Ide
o zariadenie schopné zásobovať človeka s problémami s dýchaním kyslíkom, ktorý sa vháňa v optimálnom
tlaku, teplote a vlhkosti tak, aby pacient mohol dýchať a nemusel byť
napojený na pľúcnu ventiláciu.
Ako informuje primátor Peter Antal,
prístroj stál 4 900 eur bez DPH. „Myslím si, že sú to veľmi dobre investované peniaze, pretože v tomto období
môže prístroj zachrániť viacero pacientov s ťažkým priebehom ochorenia
COVID-19. Má oveľa väčšiu úspešnosť
záchrany života ako klasická pľúcna
ventilácia,“ konštatuje na margo daru
žiarskej nemocnici.

Spolu s mestom rovnaký prístroj pre
nemocnicu zakúpila aj Nadácia ZSNP
a Slovalco a spoločnosti Slovalco a Nemak, čím nemocnica získala vo veľmi
krátkom čase štyri veľmi kvalitné, život
zachraňujúce prístroje. „Za ich prístup
im v mene všetkých obyvateľov mesta
ďakujem. Ďalší prístroj zakúpil aj majiteľ
nemocnice, spoločnosť Svet zdravia,“
hovorí žiarsky primátor a ako dodáva:
„Pri tejto príležitosti sme sa vo štvrtok
7. januára stretli s riaditeľom Nemocnice Svet zdravia Ivanom Mokrým, ktorý
nás informoval o systéme využitia spomínaných prístrojov. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý a generálny riaditeľ Nemaku
Rastislav Gál. Zároveň som sa dozvedel,
že v žiarskej nemocnici aktuálne leží

Zaočkovali už aj zdravotníkov
v žiarskej nemocnici
Strana 6
Zľava riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý, primátor Peter Antal,
Rastislav Gál a Milan Veselý.

Prístroj zásobuje človeka, ktorý má problém s dýchaním, kyslíkom.

s ťažkým priebehom ochorenia Covid-19 už 35 pacientov, čo je, bohužiaľ,
plná kapacita našej nemocnice.“

prispievajú k zlepšeniu starostlivosti
u COVID pacientov,“ konštatuje vedenie žiarskej nemocnice.

Vedenie žiarskej nemocnice poďakovalo zástupcom veľkých výrobných
spoločností žiarskeho regiónu, ako aj
primátorovi Petrovi Antalovi za prefinancovanie kúpy prístrojovej techniky pre pacientov s pľúcnou formou
ochorenia COVID-19 v celkovej výške
25 000 eur. „Nemocnica týmto spôsobom obstarala štyri AIRVO2 Nasal High
Flow oxygenerátory s integrovaným
zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej
zmesi. Tieto prístroje zlepšujú okysličenie organizumu, zvyšujú objem pľúc
na konci výdychu a zabezpečujú celkový komfort pacienta. Podstatne tak

Ako prístroj pomôže pacientom
Úlohou oxygenerátorov s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi je:
• zlepšiť okysličenie organizmu,
• odstrániť hlieny,
• zabezpečiť úľavu od príznakov
ochorenia,
• zvýšiť objem pľúc na konci výdychu,
dychový objem, a tým zabezpečiť
celkový komfort pacienta.

Primátorský punč tento rok inak
Pomohli zamestnanci mesta

Poslanec NR SR sa zaujímal
o Rómov v meste
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Prvé bábätká narodené
v roku 2021
Strana 4

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu sa počas
uplynulých vianočných sviatkov
nemohlo uskutočniť obľúbené varenie vianočnej kapustnice ani predaj Primátorského punču. Výťažok
z predaja kapustnice či punču sa každoročne odovzdáva na charitatívne
účely. Tento rok preto pomohli zamestnanci mesta.
„Vzhľadom k tomu, že sme nemohli organizovať tradičný Primátorský punč
ani varenie vianočnej kapustnice,
rozhodli sme sa, že urobíme finančnú
zbierku medzi zamestnancami mesta.
Vyzbieranú sumu sme odovzdali pani
Jakubíkovej, ktorá sa stará o hendikepovaného syna,“ informuje vedúci Kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Konečná suma, ktorá sa vyzbierala medzi zamestnancami mestského úradu,
je 451 eur. O tom, komu bola táto suma
odovzdaná, rozhodli pracovníčky Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ.
(li)

Pani Jakubíkovej a jej synovi odovzdal finančný dar Martin Baláž,
vedúci Kancelárie primátora mesta.

(li)
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Novoročný príhovor primátora mesta
buď uzatvorené, alebo ich činnosť
bola značne obmedzená takmer počas celého roka. Museli sa vysporiadať
s dištančnou formou vyučovania a čas
využili aj na drobné úpravy v interiéroch či areáloch. Napríklad na „Dvojke“
pribudla tartanová dráha a nové preliezky, na „Štvorke“ nové okrasné vyvýšené záhony či fitnescentrum.

Vážení spoluobčania,
tradične na začiatku nového roka vám
prajem zdravie, šťastie, úspech a radosť
vo vašich životoch. V roku 2021 je hádam najaktuálnejším želaním byť zdravý a aby zdraví ostali aj vaši najbližší.
Čo povedať o roku 2020. Určite bol
najzvláštnejší, aký si väčšina z nás pamätá. Pandémia koronavírusu, ktorá
postupne zachvátila celý svet, priniesla so sebou opatrenia a zásahy do
našich životov, aké sme si donedávna
nevedeli predstaviť. Mnohé veci, ktoré
sme brali automaticky, zrazu prestali
fungovať, alebo sa museli prispôsobiť
meniacej sa situácii. Mnoho ľudí prišlo o pravidelný zdroj príjmu, alebo sa
im znížil, čo je však najhoršie, niektorí
prišli aj o svoje životy alebo o svojich
blízkych. Čelíme situácii, na akú sme
neboli zvyknutí a akú naša spoločnosť
nezažila snáď od druhej svetovej vojny.
Aj v roku 2021 sa musíme vyrovnávať
s obmedzeniami, zákazmi, ktoré majú
dopad na náš osobný, pracovný život,
na naše priateľstvá, záľuby a podobne.
Musíme sa vyrovnávať s nepríjemnými
pocitmi, ktoré s pandémiou súvisia – so
strachom, neistotou, hnevom či zúfalstvom. Určite je to veľmi ťažké obdobie
pre každého z vás. Tak ako aj pre mňa
osobne. Verím však, že v roku 2021 sa
situácia zmení a my sa znova budeme
môcť vrátiť do normálneho života, deti
do škôl, budeme sa môcť stretávať tak
ako predtým, zájsť si na futbal či hokej,
koncert alebo večeru do reštaurácie.
A najmä, že budeme môcť byť spoločne a kedykoľvek s našimi blízkymi v seniorskom veku. Toto si najviac prajem
v roku 2021 a toto prajem najviac aj
vám všetkým.

Výpadky príjmov v rozpočte
mesta spomalili niektoré
projekty
Ak mám rekapitulovať rok 2020 z pohľadu mesta Žiar nad Hronom, aj nás
sa dotkla situácia vyvolaná pandémiou
koronavírusu. Kvôli výpadku príjmov
v rozpočte mesta sme niektoré plánované projekty pozastavili alebo presunuli do budúcnosti. Aktuálne najväčší
a najnákladnejší projekt rekonštrukcie
plavárne sa taktiež spomalil, no pokračujeme ďalej a ak všetko pôjde hladko,
chceme ho uzatvoriť do konca roka
2021.
Ďalším významným projektom je rekonštrukcia prístavby kaštieľa na domov dôchodcov. V tomto prípade práce pokračujú v plnom prúde. Objekt
zásadne zmenil svoj vzhľad. Aktuálne
sa pracuje v interiéri a komplexne sa
rekonštruuje parkovisko a príjazd do
budúceho domova dôchodcov.

Peter Antal, primátor mesta.

V roku 2020 sme úspešne ukončili výstavbu atletického areálu v priestoroch
Základnej školy na Jilemnického ulici.
Atletický klub ako aj škola dostali skutočne kvalitné športovisko, na ktorom
sa budú môcť rozvíjať talenty žiarskeho
klubu. Bohužiaľ, kvôli protipademickým opatreniam sa nemohlo uskutočniť otvorenie atletického areálu, na
ktorom sa malo zúčastniť aj niekoľko
osobností slovenského športu.
V prvom kvartáli roku 2020 sme ukončili projekt rekonštrukcie Mestskej knižnice Michala Chrásteka. Jeho cieľom bola
modernizácia a energetické zhodnotenie objektu a, samozrejme, knižnica
získala aj atraktívnejší vzhľad.
Bohužiaľ, na ministerstve kultúry sme
neboli úspešní s našou žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu kaštieľa, a tak
sme začali postupne upravovať aspoň
interiér v našej réžii. Podarilo sa nám
zrenovovať biskupskú sieň, z ktorej
vznikla reprezentačná sála mesta Žiar
nad Hronom. Vytvorili sme Pamätnú
izbu Štefana Moysesa a z MsKC sme
do kaštieľa premiestnili Archeologickú
a etnografickú expozíciu. Tieto priestory sme vybavili historickými replikami
nábytku a mobiliáru, na ktorý sme získali podporu od Regionálnej agentúry
cestovného ruchu BBSK.
V roku 2020 sme opäť investovali aj
do futbalového štadióna. Vynútilo si
to účinkovanie Futbalového klubu Pohronie vo Fortuna lige, a tak sme zrealizovali vyhrievanie trávnika a na jeseň
sme vymenili povrch ihriska s umelou
trávou.

Dištančné vyučovanie využili
školy na úpravy svojich
interiérov a areálov
Pandémia a opatrenia proti šíreniu sa
vírusu mali spomedzi organizácií mesta
najväčší dopad na naše školy a najmä
MsKC. Školy a školské zariadenia boli

Mestské kultúrne centrum v roku 2020
muselo zrušiť viacero tradičných podujatí, na ktoré sme v Žiari nad Hronom
zvyknutí. Neuskutočnil sa Deň detí,
City fest, tradičný Mikuláš na námestí,
veľkonočné a vianočné podujatia a viacero hudobných alebo dramatických
podujatí bolo zrušených. Prestávku
v produkcii malo aj Kino Hron. Kultúrnici sa aspoň čiastočne snažili kompenzovať absenciu kultúry improvizovanými akciami, ako napríklad koncerty vo
dvoroch v podaní Janko Kulich & Kolégium, alebo zorganizovaním Mikulášskeho sprievodu, ktorý prešiel celým
mestom. Počas prestávky v produkcii
MsKC sa nám podarilo zrekonštruovať
sociálne zariadenia na prízemí objektu
a koncom roka prešla modernizáciou
výstavná sieň. Do MsKC sa nám podarilo presťahovať aj Klub dôchodcov
a pripraviť pre nich vhodné priestory.
Napriek zákazom alebo obmedzeniam
v organizácii hromadných podujatí sa
v Žiari nad Hronom uskutočnilo pár
zaujímavých akcií, medzi ktoré určite
patrili cyklistické preteky Okolo Slovenska. Naše mesto bolo etapovým
mestom, a tak sa na jeden deň stalo
opäť centrom prestížnych cyklistických
pretekov.
V minulom roku sme zrenovovali časť
zadného traktu Domu kultúry, kam sme
presťahovali aj novú Mestskú obývačku, keďže jej pôvodné sídlo na plavárni
prestalo kvôli rekonštrukcii objektu
existovať.

„

Na rok 2021 máme radšej
menej cieľov, ktoré však chceme
naplniť.
Aj rok 2021 štartujeme v nie dobrej
atmosfére, ktorá vyplýva z lockdownu
a zákazu vychádzania. Aktivity mesta
na rok 2021 a jeho rozpočtu na tento
rok sme plánovali opatrne s tým,
že nevieme, akým smerom sa bude
vyvíjať ekonomika štátu a tým pádom
aj mesta. Aj z toho dôvodu máme na
tento rok radšej menej cieľov, ktoré
však chceme naplniť.
Projektom číslo 1 ostáva plaváreň a jej
rekonštrukcia. Verím, že sa nič nepredvídané nestane, alebo že nás v tempe
prác nezbrzdia protipandemické opatrenia a my tento projekt do konca roka
ukončíme.
Rovnako tak aj projekt výstavby domova dôchodcov v areáli kaštieľa by
sa mal dostať do finálnej fázy. Okrem
jeho ukončenia budeme v tomto roku
upravovať aj okolie a revitalizovať časť
záhrad pri kaštieli. V budúcich rokoch
chceme pokračovať a upravovať celé
okolie kaštieľa a následnej aj parku,
a to podľa štúdie, ktorú už máme vyhotovenú.

Moderné svetelné zariadenie na priechode pre chodcov sa spustilo
pilotne pred základnou školou.

V minulom roku sme odložili projekt
prepojenia Žiaru nad Hronom a Lutily
novým chodníkom pre chodcov a cyklistov. Ten by sme v roku 2021 chceli zrealizovať. Taktiež chceme začať vyznačovať nové cyklistické trasy v regióne
Žiaru nad Hronom, ktoré zatraktívnia
jednak krátke výlety na bicykli po okolí
a jednak pritiahnu cykloturistov aj do
nášho okolia.

„

Postupne chceme budovať
interiér kaštieľa. Pripravujeme
aj záhradkársku osadu v časti
Podháj.
Ak som hovoril o postupnom budovaní
interiéru kaštieľa, v tomto roku chceme
presťahovať do jeho priestorov Galériu
Júliusa Považana a dať umeleckej
zbierke jeho obrazov dôstojné
miesto. Verím, že v tomto roku už
bude možné nové expozície v kaštieli
sprístupniť aj obyvateľom mesta a jeho
návštevníkom.
V minulom roku sme avizovali zámer
vytvorenia novej záhradkárskej osady

práve aplikácia monitorujúca voľné
parkovacie miesta v centre Žiaru. V minulom roku sme pilotne spustili aj moderné svetelné zvýraznenie priechodu
pre chodcov, zaviedli modernú aplikáciu SOM pre komunikáciu s obyvateľmi
mesta a inštalovali kamery monitorujúce dva vjazdy do mesta. V SMART
technológiách pokračujeme. Máme
podanú žiadosť o dotáciu z Európskych
fondov na projekt Moderné mesto. Ak
budeme úspešní, v tomto roku začneme realizovať viacero nových SMART
riešení. Napríklad monitoring ovzdušia
v meste, dovybavenie všetkých vjazdov
do mesta a výjazdov z neho kamerami
a spustenie monitoringu áut, ktoré prechádzajú mestom.

V roku 2020 sa podarilo zrenovovať biskupskú sieň.

v časti Podháj. Zámer sa stretol s veľkým záujmom, a tak sme sa pustili do
prípravy podkladov. Aktuálne je zámer
zadaný na spracovanie architektovi,
ktorý má pre nás pripraviť vhodné urbanistické riešenie. Našou predstavou
je, aby v danom území vzniklo približne 100 parciel a záhradných chatiek.
Chcem zdôrazniť, že toto územie bude
pripravené pre obyvateľov na účel
prímestskej rekreácie a pestovania si
záhradkárskych plodín, nie na výstavbu rodinných domov alebo na trvalé
bývanie.

Nová parkovacia politika
v meste, monitoring áut
prechádzajúcich mestom,
ale aj bežné služby mesta
V roku 2021 chceme aplikovať novú
parkovaciu politiku v meste. Žiar nad
Hronom je snáď posledným mestom
na Slovensku, v ktorom je parkovanie
v centre mesta zadarmo. V minulých
rokoch sme investovali prostriedky do
budovania nových parkovacích miest
na Ulici Š. Moysesa a následne rozbehli
projekt inteligentného parkovania
prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Teraz chceme situáciu v strede mesta
dostať pod kontrolu tak, že parkovanie na verejných miestach bude počas
dňa možné len za poplatok, tak ako je
to v každom inom meste.

Samozrejme, realizovať budeme viacero malých projektov, rekonštrukcie
a opravy mestských komunikácií a zabezpečovať všetky bežné služby mesta.
Aj v tomto čase čelíme zhoršujúcej sa
situácii v súvislosti s nárastom počtu
ochorení na COVID- 19 a počtom hospitalizovaných. Naše nemocnice sú
na pokraji kolapsu a lekári a zdravotnícki pracovníci na pokraji vyčerpania
a svojich možností. Chcem im všetkým
poďakovať za obetavosť, ktorú vynakladajú pri starostlivosti o chorých pacientov a za úsilie, ktoré vynakladajú na to,
aby naše zdravotníctvo neskolabovalo.
Špeciálne ďakujem lekárom, zdravotníkom, sanitárom a ostatným zamestnancom žiarskej nemocnice, ktorí zatiaľ
situáciu veľmi dobre zvládajú.
Do nového roka si spoločne želajme,
nech sa život nás všetkých vráti čoskoro do normálnych koľají, nech môžu
všetci bez obmedzení chodiť do práce,
do reštaurácií a obchodov, nech všetci
podnikatelia a živnostníci môžu naplno
vykonávať svoju činnosť a deti chodiť
slobodne do školy. Verme spoločne, že
v tomto roku sa stretneme na viacerých
kultúrnych podujatiach, na futbale,
hokeji či iných zápasoch a že sa rúško
stane symbol minulosti, ktorú sme už
prežili.
Peter Antal, primátor mesta

Výzvou pre naše mesto je aj naďalej oblasť SMART technológií a ich využitia pri
správe mesta. Prvou lastovičkou bola

Prístavba kaštieľa sa postupne mení na zariadenie pre seniorov.

Opatrovateľská služba bude drahšia
Mesto ju chce ochrániť aj pred zneužívaním

Výška poplatkov od prijímateľov
opatrovateľskej služby sa naposledy menila a upravovala v roku 2013.
Všetky náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb odpočítané
od úhrady od prijímateľov pritom financuje mesto z vlastného rozpočtu.
Mesto preto pristúpilo k úprave výšky úhrady za opatrovateľskú službu.
Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách. Prijímateľom sa
opatrovateľská služba poskytuje v jeho
prirodzenom prostredí doma.
Náklady na opatrovateľskú službu
boli v roku 2018 vo výške 213 857 eur,
v roku 2019 335 557 eur a k 31. augustu
2020 vo výške 246 134 eur. Od klientov
prijalo mesto v roku 2018 úhrady vo
výške 27 955 eur, v roku 2019 vo výške
32 994 eur a ku koncu augusta 2020 to
bol príjem vo výške 21 447 eur. Náklady
mesta na jednu opatrovateľku mesačne
boli v roku 2020 ku koncu augusta vo
výške 1 337,42 eura.
Doteraz prijímateľ za sebaobslužné
úkony zaplatil 1,30 eura za hodinu a za
úkony starostlivosti o svoju domácnosť
2,50 eura za hodinu. „To predstavuje
v priemere 22,37 % finančnú spoluúčasť
prijímateľa služby. V posledných dvoch
rokoch (2019 a 2020) vzrástli náklady
legislatívnou úpravou mzdových ná-

kladov pre opatrovateľov. V konečnom
dôsledku to znamená zvýšenie vstupných, a teda celkových ekonomických
oprávnených nákladov na poskytovanie
samotnej služby aj pre zamestnávateľa,
v našom prípade aj pre zriaďovateľa tejto služby. Preto sme na decembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhli zvýšenie poplatku za tieto úkony.
Naposledy sa výška poplatkov menila
ešte v roku 2013,“ vysvetľuje Monika
Minárová, vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ a ako podotýka, okrem
ekonomických dôvodov ide pri zvýšení
aj o spôsob, ktorým chce samospráva
chrániť opatrovateľskú službu pred jej
zneužívaním zo strany niektorých prijímateľov.
Po novom si tak prijímatelia opatrovateľskej služby zaplatia za poskytované
služby o čosi viac. Pri úkonoch sebaobsluhy to budú 2 eurá za hodinu, pri starostlivosti o domácnosť je suma 3 eurá
na hodinu. Výnimkou je napríklad bežné
upratovanie v domácnosti, kedy je suma
4 eurá na hodinu. Zvýšila sa aj suma za
sprievod na lekárske vyšetrenie. Od
nového roka klienti zaplatia 4 eurá za
hodinu.

Do budúcna mesto plánuje
zriadenie denného stacionára
pre seniorov
Zvýšenie poplatkov je súčasne aj spôsob, ako opatrovateľskú službu ochrániť
pred jej zneužívaním. „Stretávame sa

s tým, že odkázaný občan, ktorý spĺňa
zákonnú podmienku na poskytovanie
služby, sa snaží o znižovanie rozsahu hodín poskytovania služby pri sebaobslužných úkonoch a má snahu si zazmluvniť
len o upratovacie služby v domácnosti,“
vysvetľuje Monika Minárová a ako naznačuje, evidujú aj klientov, ktorí majú
záujem iba o upratovanie, pretože je
lacnejšie, ako keby im to mala urobiť
nejaká komerčná firma: „Niektorí sa
snažia úkony smerovať na také činnosti, ktoré zákon ani nepozná. Napríklad
upratovanie garáží či vonkajšieho schodiska, čistenie pivničných priestorov či
prenášanie nadrozmerných predmetov.
Dokonca sme sa stretli aj s požiadavkou
čistiť špáry medzi kachličkami v sprchovom kúte zubnou kefkou. Toto však nie
sú hlavné činnosti, ktoré by mala vykonávať domáca opatrovateľská služba.
Najmä nie v čase krízového obdobia,
v ktorom sa nachádzame, kedy aj opatrovatelia sú pod tlakom z ochorenia
COVID 19. Sami sú ním postihnutí a poskytovateľ má v takýchto oklieštených
podmienkach problém zabezpečiť základnú starostlivosť, ako je osobná hygiena, podávanie stravy či liekov.“
Ako Minárová naznačuje, v oblasti opatrovateľských služieb je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre zabezpečenie úkonov, ktoré sú potrebné na to,
aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia
a v našom meste je veľký dopyt od odkázaných občanov – budúcich prijímateľov, ktorí sú na ňu naozaj odkázaní.
V súčasnosti mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 60 klientov. „Mesto
má záujem o rozvoj siete terénnych, prípadne ambulantných sociálnych služieb
na území mesta. Predpokladáme rozvoj
opatrovateľskej služby, ale plánujeme
do budúcna aj zriadenie denného stacionára pre seniorov. Dostatočnou a kvalitnou sieťou terénnych a ambulantných
služieb pre seniorov sa uvoľní tlak na pobytové služby,“ dodáva na záver Monika
Minárová.
(li)
Foto: ilustračné.

Od nového roka jednotná suma pre všetky
deti umiestnené do materskej školy

Po novom budú rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, platiť jednotnú
sumu. Dôvodom je novela zákona, ktorá vstupuje do platnosti od 1. januára
2021.
Ako vysvetlila metodička pre školské
vzdelávanie Adriana Giláňová, doteraz
platné všeobecne záväzné nariadenie
mesta neodrážalo zmeny za ostatné obdobie. Naopak, nové VZN, ktoré poslanci
prijali na decembrom zasadnutí mestského zastupiteľstva, upravuje výšku me-
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sačného príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Upravila sa výška mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a všetky paragrafy
tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou,“ uviedla na margo novo prijatého
všeobecne záväzného nariadenia.
Od 1. januára 2021 vstupuje do platnosti
novela zákona, ktorá zaväzuje obec určiť
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

jednotnou sumou pre všetky prijaté
deti. „Každoročne dochádza k navýšeniu
mzdových prostriedkov všetkých zamestnancov vo verejnej správe. Postupné
zvyšovanie cien tovar a služieb (úhrada
energií, tvorba sociálneho fondu, poplatky, stravovanie zamestnancov, revízie,
likvidácia BIO odpadu, neustále riešenie
havárií) a neustále zvyšovanie sa kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov (zmena kariérových stupňov
a pozícií) v posledných rokoch spôsobilo
zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku
materskej školy. Podkladom pre určenie
výšky mesačného príspevku zákonného
zástupcu bol aj prieskum jednotlivých
príspevkov v okresných mestách. Navrhli
sme preto sumu 20 eur pre všetky prijaté
deti do materskej školy,“ spresnila Adriana
Giláňová a ako podotkla, doteraz stanovené príspevky neboli zriaďovateľom
menené od roku 2013.
(li)

Mestské zastupiteľstvo
zasadalo aj ku koncu roka

V utorok 29. Decembra 2020 mimoriadne zasadli poslanci MsZ. Na
programe bol len jeden bod – schválenie prevodu 20 percent akcií spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s.
Prevod časti akcií schválili pre budúceho
spoluvlastníka klubu Loica Favré zo Švajčiarska. Zmenu vlastníckych vzťahov
musí ešte potvrdiť na svojom zasadnutí
druhý spoločník, obec Dolná Ždaňa. Potom môže nový partner vstúpiť do klubu
FK Pohronie.

Loica Favré je nadobúdateľ 1000 kusov
akcií za cenu 5 000 eur. Pôsobí vo futbalovej brandži a s klubom spolupracuje už dlhší čas, pričom jeho skúsenosti
so zahraničnými metódami, trendmi,
know-how a využitím obchodno-športových kontaktov v tejto sfére predstavujú jedinečnú možnosť pre rozvoj
futbalu v Žiari nad Hronom.
(r)

Zákon prinútil samosprávy
zvyšovať dane z nehnuteľností

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach ukladá mestám a obciam, aby
od roku 2024 zaviedli na území mesta
a obci také dane, aby rozdiel medzi
najnižšou a najvyššou sadzbou nepresahoval desaťnásobok. Z tohto
dôvodu prikročilo k tomuto plneniu
zákona aj mesto Žiar nad Hronom.
Podľa zákona o miestnych daniach, ak je
najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie
obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb,
správca dane zosúladí tento násobok
najneskôr na zdaňovacie obdobie roku
2024. „Keďže sme nechceli ísť naraz veľkým skokom a v roku 2024 urobiť pre
obyvateľov šok tým, že sa zvýšia dane
naraz, rozhodli sme sa ísť cestou postupného zvyšovania, ktoré nezaťaží až tak
peňaženky obyvateľov,“ hovorí hlavný
ekonóm mesta Martin Majerník.

priestorov. „Najnižšia sadzba dane je
stanovená na sumu 0,170 eura za každý
aj začatý štvorcový meter a najvyššia
sadzba dane je 4,400 eura. Najvyššiu
sadzbu dane navrhujeme nemeniť,“ naznačuje Martin Majerník.

V našom meste sa bude postupne zvyšovať sadzba dane z nehnuteľností za
byty a nebytové priestory počas štyroch
rokov, a to rovnomerne vo výške 0,06
eura u bytov a nebytových priestorov,
ktoré nie sú využívané na podnikateľskú
činnosť alebo inú zárobkovú činnosť,
aby ostali zachované rozdiely vyplývajúce z využitia bytov a nebytových

Ako na záver Martin Majerník podotýka, ide o sériu opatrení, ktoré sú vynútené zákonom. Nárast tejto sadzby dane
o 6 centov navýši príjem do mestského
rozpočtu vo výške 30-tisíc eur ročne, čo
predstavuje 1,4 percenta celkového príjmu z tejto dane.
(li)

Ako príklad uvedieme priemerný
dvojizbový byt s výmerou 54 štvorcových metrov. Sadzba dane z nehnuteľností za byty bola na rok 2020 vo výške 0,259 eura, daň z nehnuteľností je
v tomto prípade vo výške 13,98 eura. Pri
zvýšení sadzby dane o 0,06 eura každoročne do roku 2024 sa bude daň vyrubovať nasledovne: v roku 2021 vo výške
17,22 eura (sadzba dane 0,319 eura),
v roku 2022 vo výške 20,46 eura (sadzba
dane 0,379 eura), v roku 2023 vo výške
23,70 eura (sadzba dane 0,439 eura)
a v roku 2024 vo výške 26,94 eura (sadzba dane 0,499 eura).
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Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.
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Karol Rimely –
banskobystrický biskup
pôsobiaci v žiarskom
kaštieli

Počas svojho života študoval
v Ostrihome a v Bratislave. Štúdium
filozofie absolvoval na Trnavskej
univerzite. Vo Viedni študoval teológiu, ktorú ukončil získaním titulu
„doktor teológie“.

V týchto dňoch si pripomíname
stosiedme výročie úmrtia banskobystrického biskupa Karola
Rimelyho, ktorý pôsobil v našom
kaštieli. Narodil sa 4. februára
1825 v Ostrihome a skonal v žiarskom kaštieli v roku 1904 vo veku
nedožitých sedemdesiatosem rokov.
Karol Rimely pôsobil v kaštieli od
roku 1893, kedy bol dňa 25. mája
vymenovaný za banskobystrického
biskupa. V kaštieli potom žil až do
svojej smrti 13. januára 1904.

Od roku 1868 vyučoval maďarský
jazyk a literatúru následníka rakúsko-uhorského trónu, korunného princa Rudolfa a jeho dve sestry
Gizelu a Klotildu.
Nástupom na banskobystrický biskupský stolec sa zároveň stal členom hornej komory Uhorského parlamentu. Bol nositeľom rytierskeho
kríža Leopoldovho radu (1876) a veľkokríža Radu Františka Jozefa (1898).
Počas pôsobenia v kaštieli v našom
meste sa zaslúžil o rekonštrukciu

Karol Rimely.

Súkromnú materskú školu chce spoločnosť
EBG postaviť už v roku 2021
Ako sme vás už informovali, spoločnosť Európske vzdelávacie strediská
pre povolanie a spoločnosť (EBG) chce
v našom meste postaviť súkromnú
materskú školu. Na tento účel schválili
poslanci prenájom pozemku v areáli
Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
Spoločnosť EBG je v meste Žiar nad Hronom etablovaná ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG ako aj Súkromnej obchodnej
akadémie DSA. Spoločnosť už má skúsenosti aj s prevádzkovaním súkromnej
materskej školy, vlastné škôlky má vybudované v Brezne, Lučenci a v Trebišove.
Na výstavbu súkromnej materskej školy
v Žiari chce spoločnosť využiť vybetónovanú nevyužitú plochu v areáli „Jednotky“, ktorú jej mesto prenajme za 100 eur
ročne. Ako nám potvrdil Marek Nikel,
štatutárny zástupca spoločnosti, v decembri spustili prípravu dokumentácie
a na jar by radi začali stavať, ak to proces
získania stavebného povolenia dovolí.
„Základná vizualizácia, ako podklad pre
predstavu pri tvorbe projektovej dokumentácie, je spravená. Rozloha bude rovnaká, ako je existujúce betónová plocha.
To je približne 500 štvorcových metrov
a k tomu terasa,“ konkretizuje Marek Nikel a ako naznačuje, spoločnosť si bude
priebežne zisťovať aj záujem rodičov

Už o niekoľko dní prišla na svet v žiarskej
nemocnici aj prvá Žiarčanka. Malá Eliška
sa narodila mamičke Mirke v pondelok
4. januára o 9.20 hodine. Pri narodení
vážila 3 450 gramov a merala 49 centimetrov. Na to, či bude Eliška prvým žiarskym bábätkom, ktoré osobne prijme aj
primátor Peter Antal, si však ešte musíme
počkať. Niektoré mamičky z nášho mesta totiž rodia aj v iných nemocniciach
v rámci Slovenska, a tak sa mohlo stať, že
prvý Žiarčan alebo Žiarčanka sa narodili
v skoršom termíne v inom meste.
(li)

biskupského sídla vo Svätom Kríži
(Žiar nad Hronom), kde dal vybudovať reprezentačné schodisko do
kaštieľa. Táto skutočnosť sa spomína aj v zápise Štátneho pozemkového úradu v Prahe, ktorý v roku 1926
rozhodol o ponechaní záhrady ako
celku. Stalo sa tak na základe stanoviska Štátneho referátu na ochranu
pamiatok na Slovensku, ktorý odporúčal toto územie vyňať zo záberu v rámci pozemkovej reformy,
čím zabránil jeho rozparcelovaniu
a strate pôvodného charakteru.
„Reprezentatívne hlavné schodisko
kaštieľa malo byť postavené na
prelome 19. – 20. storočia, za úradovania biskupa Rimelyho“ - Archív
PÚ SR, Zpráva zástupcu Štát. Referátu
na ochranu pamiatok na Slovensku

v Bratislave ohľadne obzretia umeleckých, historických a prírodných
pamiatok pri pozemkovej reforme
v Hronskom Sv. Kríži (V. Wagner,
6.11.1925).
Biskup Karol Rimely na rozličné
dobročinné ciele venoval takmer
400 000 korún z vlastných zdrojov
i z výnosov biskupských majetkov.
Tienistou stránkou jeho éry bola
pokračujúca maďarizácia a spory
s „panslavistickými“ kňazmi. Leží
pochovaný v hrobke banskobystrických biskupov pod Kostolom Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Poslanec národnej rady
Ján Herák na návšteve mesta

by mali byť dve, prípadne tri triedy. Podľa
počtu tried sa odhaduje, že by tu bolo
osem zamestnancov. A aké budú poplatky za umiestnenie dieťaťa do súkromnej
škôlky? „Poplatky by sme radi ponechali
približne na úrovni ostatných materských škôl v meste,“ dodáva Marek Nikel.

Vizualizácia budúcej materskej
školy v areáli “Jednotky”.

o umiestnenie detí do súkromnej škôlky: „Všetko však bude ovplyvnené tým,
či sa podarí ukončiť výstavbu ešte v roku
2021.“
Súkromná materská škola bude určená
pre deti od dvoch rokov. „Máme možnosť vybudovať škôlku pre dve skupiny
s možnosťou ďalšieho rozšírenia kapacity
v prípade potreby,“ približuje ďalej Marek
Nikel s tým, že v novovzniknutej škôlke

Spoločnosť EBG plánuje rozšíriť kapacity
mesta v materských školách o predbežný počet 40 detí s tým, že v budúcnosti
by sa mohla kapacita rozšíriť až na 60 žiakov. Súkromná materská škola by mala
byť orientovaná na výučbu cudzích jazykov a environmentálnu výchovu. Pracovná doba by mala byť rozšírená podľa
potreby až do večerných hodín a rodičia
môžu počítať aj s možnosťou prepravy
detí pri vyzdvihnutí a odovzdaní. V súkromnej materskej škole, ktorej výstavbu
a ukončenie plánuje spoločnosť v roku
2021, by mohli svoju pedagogickú prax
absolvovať aj študenti žiarskej pedagogickej akadémie.
„Mesto to vníma ako zaujímavý nápad.
Ak vznikne materská škola mimo siete
materských škôl, je to pre obyvateľov
v rámci rozšírenia možností veľké plus,“
konštatuje vedúci Kancelárie primátora
mesta Martin Baláž.
(li)

Prvé bábätká narodené v žiarskej nemocnici
Prvé bábätko narodené v roku 2021
prišlo na svet v žiarskej nemocnici už
1. januára. Na meno prvého Žiarčana
si však ešte budeme musieť počkať.
Ako informoval hovorca spoločnosti
Svet zdravia Tomáš Kráľ, prvým bábätkom v žiarskej nemocnici je v tomto
roku chlapček Slavomír. „Bábätko prišlo
na svet 1. januára o 6.54 hodine. Pri narodení vážil malý Slavomír 3 620 gramov
a meral 51 centimetrov. Mamička chlapčeka má bydlisko v Kamenci pod Vtáčnikom,“ spresnil informácie Tomáš Kráľ.
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Malý Slavko sa narodil 1. januára.

Ján Herák sa stretol s primátorom Antalom. Na pôde MsÚ
hovorili o žiarskych Rómoch a ich integrácii.

V pondelok 14. decembra 2020
navštívil naše mesto poslanec NR SR
Ján Herák (OĽaNO). Na pôde mestského úradu ho privítal primátor mesta.
Poslanec Herák sa zaujímal hlavne o Rómov a ich integráciu. Najmä čo sa týka
obyvateľov časti mesta Kortína a ich životné podmienky, prístup k pitnej vode,
ale zaujímal sa aj o opatrenia v súvislosti
s pandémiou. „Zajímalo ma, koľko Rómov pracuje, koľko nepracuje, koľko ich
žije v tejto časti mesta a či majú záujem
presťahovať sa do bytov,“ uviedol poslanec Herák po skončení jeho návštevy.
„Teší ma, že pán primátor túto skupinu
neignoruje, ale, naopak, snaží sa im pomôcť a v meste Žiar nad Hronom máme

Rómov, ktorí sú socializovaní, ktorí majú
prácu. Máme tu ale Rómov v osade a
my sa im budeme snažiť zlepšiť kvalitu
života. Som presvedčený o tom, že nemajú byť segregovaní, všetkých Rómov
musíme integrovať, riadnym spôsobom
zaradiť do spoločnosti, ukázať im ciele a
vízie, ktoré im pomôžu,“ dodal poslanec
NR SR, ktorý nebol v našom meste po
prvýkrát. „Dnešná návšteva však bola
viac odborná. Pre mňa je dôležité, aby
som vedel koľko Rómov je zamestnaných a koľko nie, aby som vedel túto
informáciu posunúť do národnej rady.
Následne môžeme tieto informácie pretaviť do zákonov,“ dodal.
(kr)

Seniori sa budú stretávať
v nových priestoroch

Sťahovanie Klubu dôchodcov sa stihlo do polovice decembra.

Eliška je prvou Žiarčankou narodenou v žiarskej nemocnici.

Ku koncu minulého roka sa podarilo presťahovať Klub dôchodcov do
nových priestorov. Vhodné priestory pre nich mesto našlo v Mestskom
kultúrnom centre.
Pôvodne sa žiarski seniori stretávali
v priestoroch budovy materskej školy
na Ulici A. Kmeťa. Keďže mesto tu ide
zriadiť novú škôlkarsku triedu, pre seniorov bolo potrebné nájsť iné vhodné
priestory. Ako nás informovala Lívia
Rošková z Odboru starostlivosti o oby-

vateľa MsÚ: „Nové priestory sa budú
postupne dozariaďovať vybaľovaním
a drobným premiestňovaním nábytku.
Základné rozmiestnenie nábytku sme
urobili hneď po sťahovaní z pôvodných
priestorov.“ Sťahovanie klubu sa stihlo
urobiť k 15. decembru 2020. Priestory,
z ktorých sa seniori sťahovali, sú tak nateraz vypratané a vyčistené, pripravené
na vytvorenie triedy pre škôlkarov.
(li)
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 18.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen
• 19.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 20.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medovka,
Mládežnícka 1039/12, Sliač
• 21.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 22.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529, ZH
• 23.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Námestie SNP 71/34,
Zvolen
• 24.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opál, Námestie SNP 74/28, Zvolen
• 25.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Duk. hrdinov 8, Zvolen
• 26.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Sappada,
Bystrický rad 178/81, Zvolen
• 27.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 345/1,
Zvolenská Slatina
• 28.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata,
Kremnická 2, Zvolen
• 29.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Spasiteľa,
J. Kozáčeka 9282, Zvolen

• 30.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Spasiteľa,
P. O. Hviezdoslava 830/1, Zvolen
• 31.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada,
Nám. SNP 5, Zvolen
• 1.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna,
J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná ulica, Žiar nad Hronom slúži
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom.
Za lekáreň Slatina, SNP 345/1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň
Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

OZNAMY Z INŠTITÚCIÍ

Knižnica zatvorená
do 24. januára
Vzhľadom na celoslovenský lockdown
bude Mestská knižnica Michala Chrásteka do 24. januára zatvorená. Pokiaľ vám
v tejto dobe bude končiť výpožičná doba
dokumentu, bude ho možné vrátiť bez
sankčných poplatkov do konca februára
2021.

Zmena úradných hodín na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny
V období do 24. januára sa úradné
hodiny na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny, pracovisko v Žiari nad Hronom,
upravujú nasledovne:

• Pondelok – piatok nestránkový deň.
Na recepcii úradov bude zabezpečené
podpisovanie dohôd a dodatkov k prebiehajúcim projektom.
Služba na recepcii úradu bude zabezpečená nasledovne:
• Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
• Utorok: 8.00 – 11.00 hod.
• Streda: 13.00 – 16.00 hod.
• Štvrtok: nestránkový deň
• Piatok: 8.00 – 11.00 hod.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej
situácie na Slovensku si vás dovoľujeme
požiadať, aby ste dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu
využívali e-mail, telefonický kontakt
a poštové služby.

Na AG testy do nemocnice
len s časenkou
Od utorka 5. januára je potrebné, aby sa
každý so záujmom o Ag testovanie na
nemocničnom odberovom mieste na
Sládkovičovej 11 najprv objednal cez
národný online formulár na stránke:
https://www.old.korona.gov.sk/covid19-patient-form.php.
Podľa informácií z ministerstva zdravotníctva budú otestovaní len občania
s takouto časenkou.

Opatrenia na úsekoch dokladov
a evidencii vozidiel
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra
upravilo úradné hodiny a možnosti
vybavovania agendy na všetkých
klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých
útvaroch okresných riaditeľstiev PZ.
Pracoviská sú verejnosti k dispozícii
len dopoludnia.
Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých
dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.
Klientske centrá, okresné úrady a útvary
okresných riaditeľstiev PZ sú občanom
k dispozícii v pracovných dňoch v čase
od 8.00 do 12.00 hod.

Okresné úrady a klientske centrá
Osobné podania sa umožňujú len za
účelom výkonu podnikateľskej alebo
inej obdobnej činnosti, a to výlučne
v podateľni. V ostatných prípadoch je
potrebné využívať telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.
Podania bez autorizácie je potrebné
do 3 pracovných dní doplniť v listinnej
podobe či podpísané elektronickým
podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.
Osobne konzultovať požiadavky možno len v odôvodnených prípadoch na
základe rozhodnutia prednostu okresného úradu.
Zrušené sú všetky pojednávania
o priestupkoch a správnych deliktoch,
rovnako je zastavený výkon kontrol.

Doklady a evidencie
Evidencia vozidiel bude vybavovať
žiadosti len online objednaných klientov.
Vykonávajú sa len nevyhnutné evi-

ANJEL STRÁŽNY - JAKUB
V decembri išla naša mamina do kostola v starom Žiari. Na ceste spadla a keďže vek, ale i ľak
spravili svoje, nevládala vstať.
Smerom od kostola kráčal mladý pracovník záchrannej služby v našom meste, záchranár Jakub
Medveď. Ani chvíľu nezaváhal a s pani sediacou v neďalekom aute maminu zodvihli. No pre
Jakuba to neskončilo. Profesionálne zistil zdravotný stav s diagnózami a užívaním liekov.
A pretože mamina nechcela, aby volal kolegov zo záchrannej služby, odviedol ju k jeho bydlisku,
rany ošetril a autom ju odviezol až domov.
Za danej situácie nič lepšie maminu nemohlo stretnúť. Anjel strážca v podobe profesionála
s veľkým srdcom ľudskosti i lásky k svojmu povolaniu či skôr poslaniu, Jakuba Medveďa, ktorému
patrí aj touto cestou naše obrovské ĎAKUJEME.
Sme na začiatku Nového roka 2021, kedy si prajeme zdravie, šťastie, lásku... Poprajme si
spoločne, nech v tomto roku stretneme čo najviac strážnych anjelov v podobe Jakuba, vždy,
keď to budeme veľmi potrebovať.
Vďačné dcéry Iveta a Želmíra.

POĎAKOVANIE OD KLIENTOV ÚTULKU V ŽIARI NAD HRONOM
Touto cestou sa chcú klienti aj zamestnanci poďakovať ľuďom, ktorí prispeli k tomu, aby klienti
sociálneho zariadenia Útulok si mohli sadnúť k bohatému štedrovečernému stolu a po večeri si
našli pod stromčekom aj balíček.
Poďakovanie patrí spoločnosti Nemak, Tremco CPG, Titan - Jaroslav Dubóczi, Jánovi Markovi zo
Slaskej a trom mladým ľuďom Lydke, Evke a Vladkovi.

Bezplatný odvoz
vianočných stromčekov
denčné úkony, ako je prihlasovanie
vozidiel do evidencie, vrátane vozidiel
jednotlivo dovezených, priama zmena
držby vozidla v rámci okresu, prevod
držby vozidla na inú osobu a vydávanie
duplikátov dokladov a tabuliek pri ich
strate či odcudzení.
Oddelenia dokladov prijímajú iba:
• žiadosti o vydanie nového občianskeho
preukazu po jeho strate/odcudzení,
• žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate/odcudzení, platí aj pre
vodičské preukazy vydané v zahraničí,
• žiadosti o vydanie cestovného pasu len
v zrýchlenej lehote do 2 a 10 pracovných
dní za príslušný správny poplatok.
Výnimočné možno prijať aj žiadosť o vydanie dokladu z iných dôvodov, súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných
životných potrieb.

Pracoviská evidencie
zbraní a streliva
(neposkytujú služby vo štvrtok)
• v agende zbraní a streliva sa nerobia
žiadne úkony s výnimkou úkonov, pri

ktorých počas krízovej situácie neplynú
predĺžené správne lehoty,
• cudzinecká polícia zrušila stránkové
hodiny, treba sa preobjednať.
V súvislosti s uznesením Vlády SR
č. 804/2020 a obmedzením slobody pohybu a pobytu a zákazom vychádzania
stránkové pracoviská všetkých oddelení
cudzineckej polície PZ až do odvolania
nebudú vybavovať žiadnych klientov.
Klienti objednaní na konkrétny termín
sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší
voľný termín.
Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci a supervízori.
Každý návštevník je povinný rešpektovať
ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté
horné dýchacie cesty rúškom, šatkou
či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na
dvojmetrový odstup.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Podľa platného VZN č. 2/2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Žiar nad
Hronom majú obyvatelia nárok na
bezplatný odvoz vianočných stromčekov v termíne do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Pre všetkých obyvateľov mesta (KBV
a IBV) sa tento rok odvoz vianočných
stromčekov uskutoční každý štvrtok
v januári, a to 21.1. a 28.1.
Obyvatelia bytových domov umiestňujú živé vianočné stromčeky vedľa stojísk
zberných nádob odzdobené, bez akýchkoľvek vianočných ozdôb.

Obyvatelia v mestských častiach IBV
umiestňujú vianočné stromčeky pred
svoje nehnuteľnosti. Okrem vyššie
uvedených termínov sa v častiach IBV
zrealizuje zber stromčekov aj v rámci
pravidelného zvozu bioodpadu, a to vo
štvrtok 21. januára.
Takto vyzbierané vianočné stromčeky sa
ďalej zhodnocujú štiepkovaním. Z tohto
dôvodu žiadame obyvateľov, aby živé
vianočné stromčeky umiestňovali k stojiskám zberných nádob, alebo pred svoje nehnuteľnosti bez vianočných ozdôb.
OŽP

6

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Panelové Vianoce
Sedem skupín, sedem koncertov,
sedem sídlisk... Špeciálne hudobné
darčeky v podobe série vianočných
koncertov priamo pod oknami bytov
pripravilo pre Žiarčanov pred vianočnými sviatkami Mestské kultúrne centrum. Hudobný darček si vypočuli aj
lekári, sestričky, zdravotnícky personál, zamestnanci i pacienti nemocnice.
Ako hovorí producent MsKC Janko Kulich, išlo o koncerty s programom vianočných piesní. Projektu sa pritom zúčastnilo šesť skupín, pričom jedna z nich
odohrala až dva koncerty. „Skupiny sme
vyberali s požiadavkou na vianočný
program, s nízkym počtom členov a,
samozrejme, rozhodovala najmä cena,“
hovorí Janko Kulich, ktorý sám pôsobí aj
v hudobnom zoskupení Janko Kulich &
Kolegium a ako naznačuje: „Miesta koncertov si ľudia vyberali sami a to tak, že
po zverejnení akcie na sociálnej sieti písali do komentárov pod príspevok, kde
by chceli koncert vidieť. Bolo to veľmi
zaujímavé a spontánne, pretože sme nikdy vopred nevedeli, kde sa bude hrať.“
Odozvy Žiarčanov na koncerty boli fantastické. „Získali sme množstvo nových
priateľov, divákov aj fanúšikov pre žiarsku kultúru. Hrali sme na chodníkoch,
ihriskách, na námestí a posledný koncert sme odohrali priamo pred žiarskou
nemocnicou ako poďakovanie zdravotníkom. Boli to silné a emotívne zážitky.
Určite to bol náš najkrajší projekt za
posledné roky,“ netají spokojnosť Janko.

Folklórny súbor Hron
s novými krojmi

Vianočné koncerty odohrali hudobníci priamo pod oknami Žiarčanov.

Ako prvý svoj vianočný koncert odspieval slovenský Bocceli, maestro Marián
Bango na Hviezdoške. Druhý koncert
pokračoval na Etape, kde pri škôlke na
Rázusovej ulici hrali Timea Acoustic Trio.
Speváčka Timea Lacová a jej doprovodná
skupina odohrali najväčšie vianočné hity
ako Najkrajšie Vianoce, Last Christmas,
Let it snow či Každý deň budú vraj Vianoce. Populárna a cappella For You hrala
ako tretia, a to pod oknami na Pod vrškoch, v tzv. Účku. Panelové Vianoce pokračovali štvrtým koncertom vynikajúcej
speváčky Ann Bartovej so skupinou opäť
na Etape, na Hurbanovej ulici. Dvojníci
skupiny Tublatanka, rocková skupina
Rockovanka sa do nášho mesta vrátila
s koncertným programom Poďme bratia
do Betlehema a hrali a spievali priamo na
námestí. Ďalšia v poradí mala mať svoj
koncert skupina Trepethe Band, ktorá

Vianočné koledy v podobe Rockovanky na námestí.

však zostala v karanténe. Céčko preto
požiadalo skupinu Timea Acoustic Trio,
aby svoj vianočný koncert odohrali ešte
raz. A keďže súhlasili, vychutnať ste si ich
mohli pri „novej“ Bille, v jednej z uličiek
na Moysesovej ulici. Ako posledné sa
predstavili vychádzajúce hviezdy slovenskej populárnej hudby, duo Ukitas.
Dievčatá sa presunuli na dvor žiarskej
nemocnice, kde svoj adventný koncert
odohrali ako poďakovanie všetkým lekárom, sestričkám, zdravotníckemu personálu a zamestnancom nemocnice, ale
aj ako darček všetkým pacientom, ktorí
sviatočné dni trávili na nemocničných
lôžkach.

Koncerty na žiarskych sídliskách
budú pokračovať aj v tomto roku
V týchto dňoch už žiarske Céčko prestavuje aj ďalšie projekty, aby kultúra v Žiari
úplne nestíchla. „V prvom štvrťroku budeme pokračovať v koncertoch na žiarskych sídliskách. Plánujeme realizovať
novoročný, valentínsky aj jarný koncert
a rozhodli sme sa tiež pre tri online streamy koncertov žiarskych skupín,“ prezrádza najbližšie projekty Janko Kulich a ako
podotýka, každý mesiac tak Céčko urobí
jeden koncert naživo v uliciach mesta
a jeden online stream. „Špecialitou bude
určite online Fašiangová veselica a nebude chýbať ani Fašiangový sprievod
mestom v piatok 12. februára,“ dodáva
na záver. A vy sa už v ďalšom čísle novín dočítate o tom, aký bude rok 2021
v žiarskej kultúre, čo pripravuje naše
Céčko a čoho sa, bohužiaľ, budeme kvôli
pandémii musieť vzdať.
(li)

V žiarskej nemocnici boli zaočkovaní
prví zamestnanci
Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva
sa v týchto dňoch aktívne zapojila do
národného očkovacieho plánu v boji
proti ochoreniu COVID-19.
Nemocnice museli pripraviť vakcinačné
ambulancie a vakcinačné tímy, ktorých
hlavnou úlohou je v priebehu pár dní
maximálne využiť dodané vakcíny a zaočkovať prihlásených zamestnancov.
V žiarskej nemocnici bolo za prvé dva dni
vakcinovaných spolu 100 zamestnancov.
„Zavedenie vakcíny do bežného používania predstavuje prelomový míľnik
v boji s ochorením COVID-19 . Vďaka
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nej môžeme zásadne posunúť úroveň
bezpečnosti pre našich zdravotníkov

a pacientov,“ hovorí Vladimír Dvorový,
generálny riaditeľ siete ProCare a Svet
zdravia a ako zdôrazňuje: „Navyše prichádza práve v období, kedy kritická
akcieschopnosť nemocníc nie je podmienená počtom voľných lôžok ale zdravým personálom. Som rád, že rovnako to
vnímajú aj kolegovia z prvej línie. Dôkazom je ich vysoký záujem o očkovanie.
Napriek dobrovoľnosti či už prekonanému ochoreniu ide dnes o nadpolovičnú
väčšinu zamestnancov. Veríme, že čoskoro budeme schopní priniesť vakcinačný
program aj na pôdu našich polikliník.“
(r)

Krojovňa Folklórneho súboru Hron
dostala v roku 2020 tiež svoj vianočný darček – slávnostný letný ľudový
odev z prelomu 19. a 20. storočia
z nášho regiónu.
Šesť ženských a štyri mužské kroje, pričom každý kroj je iný, sa podarilo zabezpečiť pre folkloristov vďaka grantu
z Fondu na podporu umenia. „Ide o prvé
kroje z nášho regiónu, a to severný Tekov, prípadne stredné Pohronie, ktoré
FS Hron má,“ informuje Alena Porubská
z FS Hron a ako ďalej naznačuje, naši folkloristi sa rozhodli pre najstarší známy
variant krojov z nášho regiónu.
Ako však Alena Porubská podotýka, kroje by nevznikli bez odborných konzultácií s etnomuzeologičkou Bronislavou
Búciovou Šajgalíkovou, ktorá sa roky
výskumne venuje nášmu regiónu. „Snažili sme sa o čo najvernejšie prevedenie
krojov, a to materiálovo aj vzormi, aj keď
je ponuka materiálov dnes odlišná. Podarilo sa nám kúpiť aj pôvodné krojové
súčasti. Teší nás, že o výrobu nových krojových súčastí sa pričinili najmä zručné
ženy z okolia. Veríme, že aj vďaka tomu
sa zručnosti ručnej práce zachovajú
v regióne,“ konštatuje ďalej žiarska folkloristka a ako naznačuje, špeciálne by
dala do pozornosti krojové súčasti, ktoré boli kompletne ručne vyrábané: „Ide
o čepce, ktoré sa skladajú z paličkovanej

čipky, tá sa tvorí z viac ako 100 paličiek
a ručne vyšívaného bavlneného tylu,
partu, ktorá bola vyrobená na základe
jedinej dochovanej fotografie a z informácií o partách z okolitých obcí, pričom
doplňujúce informácie získala Bronislava Búciová Šajgalíková terénnym a zo
starých výskumov, ktoré boli robené
v medzivojnovom období. Informácie
o parte boli doplnene z obcí Prochot,
Hliník a Kosorín.“ Nezabudlo sa pri tom
ani na mužskú časť súboru. Pre nich sa
ručne vyrobili mužské lajble, ktoré boli
mesiace ručne vyšívané vlnou.

Prvý na Slovensku
„Verejnosť môže prekvapiť, že existuje
niekoľko variant ľudového odevu v našom regióne, ktoré sa vizuálne výrazne
odlišujú. Neodlišuje sa len letný a zimný odev, ale viditeľne sa menili časom.
Pokiaľ vieme, sme prvý folklórny súbor
na Slovensku s týmto variantom kroja.
Aj folklórne skupiny v okolí prezentujú
mladšie varianty ľudového odevu,“ prezrádza zaujímavosť Alena a ako dodáva:
„Dúfame, že sa nám podarí ukázať krásu a rôznorodosť našich regionálnych
krojov.“
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond
na podporu umenia.
(li)

Žiarčanov je každým
rokom menej
Zo štatistík, ktoré nám poskytlo Oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ
vyplýva, že počet obyvateľov v Žiari
nad Hronom každoročne klesá. Obyvatelia sa totiž sťahujú buď do dedín,
alebo do väčších miest.
V roku 2020 sa v Žiari narodilo 159 detí,
z toho 72 chlapcov a 87 dievčat. „Najčastejšie chlapčenské mená za minulý
rok sú Adam, David a Jakub. Dievčatám
dominujú mená Eliška a Mia,“ informuje
Erika Rajčanová z Oddelenia evidencie
obyvateľstva MsÚ a ako podotýka, rov-

naké mená vyberali rodičia svojim deťom aj v predchádzajúcich rokoch.
O niečo smutnejšia je štatistika úmrtí. Je
o niečo vyššia, ako počet narodených.
„Vlani v meste umrelo 170 obyvateľov,“
spresňuje Erika Rajčanová, podľa ktorej
kladné nie sú ani čísla prisťahovaných
a odsťahovaných obyvateľov Žiaru: „Do
mesta sa v roku 2020 prisťahovalo 174
občanov, ale odsťahovalo sa až 326 obyvateľov.“
(li)
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Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov SR bude prebiehať v čase od 15. februára 2021 do
31. marca 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné
– výlučne elektronické sčítanie a prvé
integrované sčítanie.
Zúčastniť sa sčítania je právom, a zároveň zákonnou povinnosťou každého
obyvateľa SR.
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:
• štátny občan SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR,
• občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území SR,
• štátny príslušník tretej krajiny s trvalým,
prechodným alebo tolerovaným pobytom
na území SR, okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území SR podľa medzinárodného práva.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou
blízkej osoby na akomkoľvek mieste,
využitím počítača, tabletu alebo mobilu

sčítaním pomôže stacionárny asistent.
Všetky tri kontaktné miesta sa budú
nachádzať v budove Mestského úradu
v Žiari nad Hronom.
Kontaktné miesta pre sčítanie budú
otvorené nasledovne:

s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke
www.scitanie.sk, alebo sa obyvateľ sčíta
cez mobilnú aplikáciu. Takéto sčítanie
predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára,
bez narušenia privátnej zóny obyvateľa.
Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami a občania s trvalým
pobytom iba mesto Žiar nad Hronom
budú môcť využiť službu asistovaného
sčítania. V meste Žiar nad Hronom budú
zriadené tri kontaktné miesta, kde im so

• Pondelok: 12.00 – 15.00 hod.
• Utorok: 8.00 – 15.00 hod.
• Streda: 12.00 – 16.30 hod.
• Štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
• Piatok: 12.00 – 15.00 hod.
Na území mesta budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť
obyvateľa v čase od 1. marca do 31. marca v prípade, že o takúto službu obyvateľ požiada. Požiadať o takúto službu
bude možné na tel. čísle: 045/678 71 57
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do
15.00 hod., alebo na e-mailovej adrese: erika.rajcanova@ziar.sk. Obyvatelia
v zariadení (napr. zariadenie sociálnych
služieb) budú sčítaní prostredníctvom
asistenta sčítania v zariadení.
(r)

Deväť organizácií a obcí rozbehne veľké ekologické
projekty vďaka programu Envirogranty
Nový grantový program na Slovensku, zacielený výsostne na zelené iniciatívy, sa stretol s veľkým ohlasom.
Šanca získať okamžitú podporu od
Nadácie VÚB na projekty v oblasti
ochrany biodiverzity a rozvoja zelenej ekonomiky v regiónoch oslovila až
132 mimovládnych organizácií a obcí,
ktoré sa zapojili do prvého ročníka výzvy Envirogranty.
Nezávislá hodnotiaca komisia zložená
z popredných expertov v tejto oblasti
vybrala 9 odborne vypracovaných konceptov, medzi ktoré putuje formou grantov celková suma viac ako 100-tisíc eur.

Jedným z podporených projektov
je aj projekt Budujeme BÚDU
Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie environmentálneho a ekologického,
komunitného a lokálneho, indoorového
aj outdoorového centra BÚDA v Žiari nad
Hronom. Cieľom je ekologická obnova
a oživenie nevyužitého objektu v centre
mesta Žiar nad Hronom na environmentálne a komunitné účely, so zámerom

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
prenájom nebytových priestorov - Reštaurácia
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme,
ktorej predmetom sú nebytové priestory
nachádzajúce sa v stavbe – Administratívna

budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46,
postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 619 m2,
nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod. Lehota na predkladanie
ponúk: od 14.12.2020 do 28.1.2021 do
12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).
Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením:„Obchodná verejná súťaž
– Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“

Vianočné trojdenie
v Komunitnom centre
podpory zelenej ekonomiky a boja proti
pandemickej a klimatickej kríze. V spolupráci s odborníkmi OZ MYesto tento
objekt obnoví do maximálne ekologickej podoby a zrealizuje tu upcyklingovú
komunitnú dielňu, verejnú skriňu a nástenku a bude tu organizovať zelené
verejné podujatia (swapy, zbierky oblečenia, workhshopy, prednášky, diskusie,
premietania, výstavy).
Jedinečnosť zámeru spočíva v jeho
lokálnom charaktere, súčasne s jeho
globálnou perspektívou, ako aj jeho realizácia priamo v prostredí mesta, ktoré

bolo v minulosti ekologickou hrozbou.
Projekt môže byť pozitívnym príkladom
toho, ako aj malá komunita v menšom
slovenskom meste, so špecifickou históriou, môže svojou troškou prispieť k oživeniu zelenej ekonomiky a ochrane životného prostredia. Celkovým poslaním
projektu je tak najmä osveta a zmena
zdola, pôsobenie v lokálnej komunite
a širšom regióne, ale súčasne aj prispenie k spoločenskej zmene a pričinenie sa
o klimatickú spravodlivosť pre všetkých.
(r)

Na sklonku roku dostal útulok
pre psov nový šat

Dobrovoľníci z OZ Strážni anjeli robia dobré skutky a činy počas celého
roka. Vďaka nim sa darí zachraňovať
a hľadať domovy opusteným psíkom,
alebo takým, ktorým majitelia nedopriali žiť dobrý život. Na sklonku roka
sa snažili nielen hľadať domovy štvornohým chlpáčom, ale podarilo sa im aj
zútulniť budovu, v ktorej našli psíky
dočasné domovy.
„Ďakujeme za vašu podporu, za vaše
komentáre či zdieľania fotografií psíkov
na sociálnej sieti. Ďakujeme aj za každú
finančnú aj materiálnu podporu. Ďaku-
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jeme všetkým venčiarom - pravidelným
i tým občasným. Ďakujeme za dočasky
a adopcie,“ hovorí Martina Polachová
z OZ Strážni anjeli a ako podotýka, nie
s každým útulkáčom to bolo hneď ľahké, ale napriek tomu to dobrovoľníci
s nimi nevzdali. „Niektorým útulkáčom
to, bohužiaľ, nevyšlo na prvýkrát, ale
dostali druhé šance a Vianoce už trávili
v nových domovoch. Tým, ktorým to napriek nášmu spoločnému úsiliu nevyšlo,
držíme palce v roku 2021,“ konštatuje
Polachová.

Dobrovoľníci špeciálne ďakujú dobrovoľníkovi Miroslavovi P., ktorý v poslednom období venoval útulku veľa energie
a veľa zo svojho voľného času. „Jeho zásluhou a zásluhou partie jeho kamarátov a známych máme v útulku systém
na udržiavanie stáleho tlaku vody, ktorý
uľahčuje čistenie kotercov, stojisko so
strechou na kontajnery, oplotenie s bránou v dolnej časti útulku a nové dažďové
žľaby. Tiež vyjadrujeme vďaku firme za
dodanie plastových okien, Dušanovi Beňovi a Marcelovi Gašparovi za osadenie
plastových okien a Marošovi Vittekovi
za dodanie potrebného materiálu bez
nároku na honorár,“ dodáva Martina
Polachová, ktorej poďakovanie smeruje
aj k veterinárom Dávidovi Michalákovi
a Slávke Matiaszewskej, Petre Kováčovej za láskyplný prístup a dennodennú
starostlivosť o chlpatých zverencov, Dušanovi Kováčovi za zveľaďovanie útulku
a za každú zmenu k lepšiemu, ku ktorej
prispel aj svojím aktívnym pričinením
a fotografovi Petrovi Regecovi za bystré
oko, ktoré zachytilo krásne momentky
chlpáčov.
(li)

Na Vianoce sa skoro všetci tešíme
a ani tie posledné, napriek mnohým
opatreniam, nenechali pracovníci
Komunitného centra uhasiť radosť
v detských srdciach. V Komunitnom
centre tieto výnimočné predvianočné dni nazvali Vianočné trojdenie.
Vianočné trojdenie začalo 7. decembra,
kedy pracovníci zorganizovali pri príležitosti Dňa svätého Mikuláša výnimočnú akciu s názvom Daruj medovníček.
Pracovníčky centra pripravili pre deti
a dospelých milé prekvapenie v podobe
medovníčkov. „Niektoré deti a ich mamičky nám počas individuálnej aktivity
v centre pomáhali s pečením a balením.
Takto pripravené medovníčky sme rozdávali pred budovou STS a neskôr aj
pred budovou na Ulici M. Chrásteka,“
približuje Ivana Pruknerová, odborný
garant Komunitného centra a ako dodáva, deti aj ich rodičia sa veľmi potešili:
„Pripravili sme si aj pár vianočných kolied, ktoré sme spolu zaspievali.“ Z dôvodu prísnych opatrení sa aktivity mohli
zúčastniť len tri deti, ktoré centrum navštevujú najčastejšie. Pre ne boli pripravené veselé mikulášske čiapky, vianočný
sob a rolničky, ktoré zneli popri spievaní vianočných pesničiek. „Cieľom tejto
aktivity bola podpora dobrých vzťahov
a vzájomné obdarovanie sa. Matkám
sme pripravili aj recepty na chutné medovníčky s vianočným prianím,“ naznačuje ďalej Pruknerová.

Hneď na druhý deň poctila návštevou
Komunitné centrou Antónia Pulišová,
folkloristka a krojárka zo Šášovskeho
Podhradia a vedúca folklórnej speváckej skupiny Pohronka. „Deťom a ich mamám prišla porozprávať o vianočných
zvykoch a tradíciách na Slovensku. Aktivita mala preventívny charakter a okrem
množstva informácií prítomní získali aj
zážitky, či už z príjemnej vianočnej atmosféry, alebo aj z krojov, v ktorých
okrem Antónie Pulišovej boli zaodeté aj
pracovníčky Komunitného centra. Aby
sme dodržali všetky nariadenia v súvislosti s nepriaznivo situáciou v našej krajine, Tonka musela predniesť svoj vstup
niekoľkokrát, keďže v centre sa museli
skupinky matka a dieťa prestriedať,“ približuje ďalej Ivana Pruknerová.
Vianočné trojdenie zavŕšili v Komunitnom centre v piatok 18. decembra, kedy
pripravili pre deti detský vianočný punč.
„Ich oči rozžiarili najmä darčeky, ktoré si
našli pod vianočným stromčekom. Jednotlivo, na malú chvíľu, deti prichádzali
do centra a spolu sme oslávili záver roka
s prianím, že ten ďalší bude šťastnejší
a budeme sa môcť stretávať častejšie
a vo väčšom počte,“ dodáva na záver
Ivana Pruknerová.
(li)
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Prehľad schválených odborov stredných
škôl v okrese Žiar nad Hronom
pre školský rok 2021/2022
Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom:
• gymnázium, dĺžka štúdia 4 roky, maturita, plán prijatých žiakov 62, prijímacie
skúšky slovenský jazyk/matematika

Súkromná obchodná akadémie
DSA Žiar nad Hronom:
• obchodná akadémia, dĺžka štúdia
4 roky, maturita, plán prijatých žiakov 24,
duál. vzdelávanie, prijímacie skúšky slovenský jazyk/matematika

Súkromná SOŠ pedagogická EBG
Žiar nad Hronom:
• učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, dĺžka štúdia 4 roky,
maturita, plán prijatých žiakov 25, duál.
vzdelávanie, prijímacie skúšky talentové

SOŠ obchodu a služieb
Žiar nad Hronom:
• cukrár, dĺžka štúdia 3 roky, výučný list,
plán prijatých žiakov 6
• hostinský/hostinská, dĺžka štúdia
3 roky, výučný list, plán prijatých žiakov 12
• hotelová akadémia, dĺžka štúdia 5 rokov, výučný list + maturita, plán prijatých
žiakov 24, prijímacie skúšky slovenský jazyk/cudzí jazyk
• kaderník, dĺžka štúdia 3 roky, výučný
list, plán prijatých žiakov 8

Súkromná SOŠ technická
Žiar nad Hronom:
• elektrotechnika – priemyselná informatika, dĺžka štúdia 4 roky, maturita,
plán prijatých žiakov 19, duál. vzdelávanie,
prijímacie skúšky slovenský jazyk/matematika
• hutník operátor, dĺžka štúdia 4 roky, výučný list + maturita, plán prijatých žiakov
12, duál. vzdelávanie, prijímacie skúšky
slovenský jazyk/matematika
• mechanik mechatronik, dĺžka štúdia
4 roky, výučný list + maturita, plán prijatých žiakov 26, duál. vzdelávanie, prijímacie skúšky slovenský jazyk/matematika
• mechanik nastavovač, dĺžka štúdia 4 roky, výučný list + maturita, plán prijatých žiakov 24, duál. vzdelávanie, prijímacie skúšky slovenský jazyk/matematika
• operátor strojárskej výroby, dĺžka
štúdia 3 roky, výučný list, plán prijatých
žiakov 16, duál. vzdelávanie

• programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení, dĺžka štúdia 4 roky,
výučný list + maturita, plán prijatých
žiakov 19, duál. vzdelávanie, prijímacie
skúšky slovenský jazyk/matematika
• technické lýceum, dĺžka štúdia 4 roky,
maturita, plán prijatých žiakov 12, duál.
vzdelávanie, prijímacie skúšky slovenský
jazyk/matematika

Súkromná SOŠ
Hliník nad Hronom:
• autoopravár – mechanik, dĺžka štúdia
3 roky, výučný list, plán prijatých žiakov 12
• inštalatér, dĺžka štúdia 3 roky, výučný
list maturita, plán prijatých žiakov 5

Súkromné gymnázium
Kremnica:
• gymnázium, dĺžka štúdia 4 roky, maturita, plán prijatých žiakov 10, prijímacie
skúšky slovenský jazyk/matematika

Súkromná škola umeleckého
priemyslu Kremnica:
• priemyselný dizajn, dĺžka štúdia 4 roky,
maturita, plán prijatých žiakov 5, prijímacie skúšky talentové
• výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, plošné a plastické rytie
kovov, dĺžka štúdia 4 roky, maturita, plán
prijatých žiakov 5, prijímacie skúšky talentové
• výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo, dĺžka štúdia 4 roky, maturita, plán prijatých žiakov 5, prijímacie
skúšky talentové
• výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo, dĺžka štúdia 4 roky, maturita,
plán prijatých žiakov 5, prijímacie skúšky
talentové
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Srdce na dlani odovzdávali
aj v čase korony

SOŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím internátna
Kremnica:
• kuchár, dĺžka štúdia 4 roky, výučný list,
plán prijatých žiakov 10
• operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby, dĺžka štúdia 5 rokov, výučný list
+ maturita, plán prijatých žiakov 10, prijímacie skúšky slovenský jazyk/matematika
• stolár, dĺžka štúdia 4 roky, výučný list,
plán prijatých žiakov 10

SPŠ odevná pre žiakov
so sluchovým postihnutím
internátna Kremnica:
• technické a informatické služby odevníctvo, dĺžka štúdia 5 rokov, maturita, plán prijatých žiakov 10, prijímacie
skúšky slovenský jazyk/matematika

Odborné učilište internátne
Kremnica (pre žiakov s mentálnym
postihnutím):
• obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál, dĺžka štúdia 3 roky, výučný
list, plán prijatých žiakov 12
• služby a domáce práce, dĺžka štúdia 3
roky, výučný list, plán prijatých žiakov 10
• spracúvanie dreva – stolárska výroba,
dĺžka štúdia 3 roky, výučný list, plán prijatých žiakov 10
• stavebná výroba – murárske práce,
dĺžka štúdia 3 roky, výučný list, plán prijatých žiakov 12
• výroba konfekcie – šitie bielizne, dĺžka
štúdia 2 roky, výučný list, plán prijatých
žiakov 10

Spojená škola internátna
– praktická škola Kremnica
(pre žiakov s mentálnym postihnutím):

Súkromné gymnázium
s vyučovaním rómskeho jazyka
Kremnica:

• praktická škola, dĺžka štúdia 3 roky,
záverečné vysvedčenie, plán prijatých
žiakov 10

• gymnázium, dĺžka štúdia 4 roky, maturita, plán prijatých žiakov 17, prijímacie
skúšky slovenský jazyk/matematika

Informácie o možnostiach štúdia a záujme žiakov o odbory si môžete pozrieť na
www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Gymnázium pre žiakov
so sluchovým postihnutím
internátne Kremnica:

CPPPaP Žiar nad Hronom, spracované
z údajov školského výpočtového strediska z 10.1.2021

• gymnázium, dĺžka štúdia 5 rokov, maturita, plán prijatých žiakov 10, prijímacie
skúšky slovenský jazyk/matematika

Decembrové slávnostné oceňovanie
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani malo v Banskobystrickom
kraji úplne novú atmosféru. Kvôli
aktuálnym opatreniam sa tím Centra dobrovoľníctva, n. o. rozhodol za
ocenenými do kraja vycestovať a ocenenia odovzdať osobne.
Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali
dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali
záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter
a tiež primátor mesta Banská Bystrica
Ján Nosko. Novinkou štrnásteho ročníka je aj priamy postup do národného
oceňovania Dobrovoľník roka – odovzdávanie ocenení Srdce na dlani. „Výzva na nominácie ako aj úprava štatútu
bola koordinovaná spolu s ostatnými
dobrovoľníckymi centrami na Slovensku. Zverejnili sme ju v októbri 2020.
Samotnému zverejneniu, ale predchádzala celoročná spoločná práca centier
na vyladení detailov, nastaveniach kategórií tak, aby boli možné vybraných
ocenených posunúť do národného oceňovania, a zároveň, aby sa jednotlivé
špecifiká odovzdávaní, ktoré za tie roky
jednotlivé centrá vytvorili, nepotlačili.
Tento rok však malo oceňovanie úplne
inú atmosféru, ako po minulé roky, keďže nebolo možné usporiadať slávnostné
podujatie,“ vykresľuje priebeh kampane
koordinátorka Veronika Kosková.
Tento rok bolo na ocenenie Srdce na
dlani v Banskobystrickom kraji prijatých
celkom 46 platných nominácií. Najpočetnejšou z dvanástich zverejnených
kategórií bola tento rok kategória Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou, kde
Centrum dobrovoľníctva prijalo 6 nominácií, ale výrazné zastúpenie malo
aj Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
a umenia či Dobrovoľníctvo v oblasti ži-

votného prostredia. Nezávislá komisia,
zložená z piatich členov, sa v tomto roku
rozhodla udeliť 19 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Ivety Bencovej.
Tím Centra dobrovoľníctva, n.o. dopĺňali
pri odovzdávaniach v kraji aj v krajskom
meste aj niektorí členovia nezávislej komisie, ktorí sa chceli osobne poďakovať.
Počas ciest vďaka podpore Kancelárie
predsedu BBSK sa podarilo natočiť videá z jednotlivých odovzdávaní. Spolu
s komisiou precestovali cez 700 km po
celom Banskobystrickom kraji a spoznali tak osobne mnohé pekné príbehy
a mohli nazrieť priamo „do ich kuchyne“.
Navštívili Žiar na Hronom, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Hriňovú, Čierny Balog,
Brezno, Jelšavu, Revúcu aj Banskú Bystricu. Medzi ocenenými príbehmi nájdete
mládežníkov aj dospelých ľudí, ktorí si
dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám
v núdzi, či deťom v centrách pre rodiny.
Ďalšie príbehy odzrkadľovali nezištnú
pomoc a úžasnú solidaritu počas prepuknutia pandémie COVID–19 - šili rúška, tlačili na 3D tlačiarňach štíty. Medzi
ocenenými nájdete aj ľudí, ktorí dbajú,
aby všetky procesy v meste boli v súlade so zákonmi. Srdce na dlani tento rok
získali aj seniori a seniorky, ktorí nachádzajú svoj zmysel v prinášaní radosti
druhým – starším, ale aj tým najmenším.
Srdce na dlani je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu
nielen nezištne pomáhať, ale častokrát
svojim príbehom ostatných inšpirovať.
Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností
pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom
kraji boli menovite zaslané poštou 76
ľuďom.
Medzi ocenenými bol aj Žiarčan Martin Čamaj, ktorý získal cenu v kategórii
Mladý dobrovoľník do 30 rokov. Uznanie
získal za to, že pomáhal tlačiť na 3D tlačiarni štíty pre zdravotníkov.
(r)

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Už po druhýkrát sa žiarska „Dvojka“
s chuťou zapojila do celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok. Počas Vianoc 2020 si škola dohodla spoluprácu s domovom dôchodcov v našom
meste.
Cieľom bolo naplniť krabice pre
145 klientov, ktorí budú v domove
tráviť najkrajšie sviatky v roku. Vďaka
nadšeniu učiteľov, detí a ich rodičov sa
podarilo láskou naplniť až 170 krabičiek
a 145 krásne zabalených a po vrch naplnených krabíc naložili do auta. „Hreje
nás pocit, že krabičky dedkom aj babkám spríjemnili Vianoce. Poslali sme
im kopec dobrôt, ručne robených darčekov, hrnčeky, zaujímavé knihy, krížovky, hygienické potreby, teplé ponožky,
rukavice či čiapky a šatky,“ vymenúva
pedagogička Martina Polachová a ako

dodáva: „Nezabudli sme ani na starkých
diabetikov, ktorým sme do balíčkov pribalili dia maškrty. Celému personálu
domova sme poslali veľkú darčekovú
krabicu, ako poďakovanie za láskavú
opateru v tomto náročnom covidovom
období.“ Škola odovzdala 25 balíčkov aj
Zuzane Juríčkovej, ktorá ich posunula
osamelým starkým.

Vianočná pošta Pohodovo
Ďalším dobrým skutkom z dielne „Dvojky“ je vianočná pošta, ktorú už tradične v predvianočnom období posiela
škola do zariadení cudzím starkovcom.
Posledné vianočné pozdravy od žiakov z 1.D putovali do zariadenia Pohoda seniorov v Galante a do Harmónie
v Hlohovci. Žiaci z 2. A písali starkým
do zariadenia DOSS v Kráľovskom Chl-

mci a pozdravy od žiakov z 2.C urobili
radosť dedkovcom v zariadení Dôstojnosť v Horných Štitároch. „Darovali sme
pozdrav, vyčarili sme úsmev. V posledný
školský deň pred vianočnými prázdninami sme do tretice robili dobro v uliciach
nášho mesta. Vianoční škriatkovia z 2.C
rozdali ľuďom malé pozdravy s prianím
šťastných, zdravých a veselých Vianoc
v mene celej našej „Dvojky“. Pozdravy
s anjelikmi od žiakov zo 4.B triedy sú
malým povzbudením v týchto ťažkých
dňoch. Odmenou boli pre nás úsmevy,
ktoré sa nám podarilo vyčariť na tvárach obdarovaných,“ dodáva Martina
Polachová.
„Dvojka“
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KONCEPCIA ŠPORTU ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom má novú koncepciu športu na roky 2020 – 2024
Dňa 10. decembra 2020 bola na
Mestskom zastupiteľstve schválená
Koncepcia a program rozvoja športu
a telesnej kultúry v meste Žiar nad
Hronom na roky 2020-2024. Obsiahly
21stranový dokument, ktorý vytvára
záväzný základný rámec súčasného
a hlavne budúceho fungovania športu v našom meste, získal jednohlasnú
podporu všetkých poslancov.
Žiar nad Hronom už niekoľko rokov nemal schválenú žiadnu takúto koncepciu. Preto som ako predseda Komisie
športu a mládeže pri MsZ rád prijal od
primátora mesta dôveru a poverenie
viesť prípravy a samotné vypracovanie
základného športového dokumentu
mesta ako predseda Komisie pre vypracovanie koncepcie. Počas roka 2020 sme
s kolegami v komisii oslovili všetkých
riaditeľov škôl a školských zariadení
pôsobiacich na území mesta a všetkých
prezidentov športových klubov. Získali
sme obrovské množstvo informácií a dát
o súčasnom stave športu, ale aj plánoch
a zámeroch, ktoré by školy a kluby radi
v najbližšom období zrealizovali. Celý
materiál prešiel konzultáciami s vedením mesta a pripomienkovacím konaním všetkých zainteresovaných. Možnosť vyjadriť sa dostala aj verejnosť.
Výsledkom je materiál, ktorý je kompromisom želaného, a najmä možného.
Schválením na MsZ získal dokument
záväzný charakter pre financovanie,
činnosť aj infraštruktúru v oblasti školského, výkonnostného, vrcholového aj
rekreačného športu v Žiari nad Hronom.
Koncepcia je napriek veľkosti problematiky, ktorú rieši, vypracovaná veľmi
stručne a prehľadne. Má zakaždým svoju analytickú časť, pomenúvajúcu súčasný stav a má svoju koncepčnú časť, venovanú plánom a zámerom na obdobie
do roku 2024.
Celá koncepcia je rozdelená do troch
častí: financovanie športu a telesnej
kultúry, stav športu a telesnej kultúry
a športová infraštruktúra.
Financovanie športu a telesnej kultúry: mesto Žiar nad Hronom financuje šport a telesnú kultúru priamo
a nepriamo. Priamou podporou je
poskytovanie adresného príspevku,
dotácie z rozpočtu mesta na športovú činnosť jednotlivých športových
subjektov v meste. Mestský športový
klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. (ďalej len MŠK) dostáva dotáciu z mesta
92 500 eur (52 500 eur priamo na činnosť
16 klubov združených v MŠK a 40 000
eur nepriamo na prenájom športovej
haly ZUS aréna). MŠK získava ďalšie finančné prostriedky na základe zmlúv
o reklame od veľkých reklamných partnerov (SLOVALCO 45 000 eur, NEMAK
45 000 eur, VEOLIA 5 000 eur). Mestský

Nová atletická dráha vyrástla v areáli ZŠ na Jilemnického ulici.

športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie, dostáva od mesta
dotáciu na športovú činnosť 3 000 eur.
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa, a.s. dostáva od mesta na svoju
športovú činnosť 62 000 eur. Nepriamou podporou športových subjektov
je dotovanie prevádzky jednotlivých
športových objektov z rozpočtu mesta. Mesto dotuje prevádzku športovej
haly ZUS aréna príspevkom 30 000 eur,
prevádzku Mestského futbalového štadióna ročne 95 000 eur, prevádzku Zimného štadióna SLOVALCO aréna v roku
2020 vo výške 225 000 eur do splatenia
leasingu rolby, predpoklad v ďalších rokoch je 165 000 eur ročne. Mestská krytá plaváreň (t. č. v rekonštrukcii) dostáva
ročne na svoju prevádzku 190 000 eur
a prevádzka Plážového kúpaliska je
ročne dotovaná sumou 40 000 eur. Nepriamou, ale veľmi výraznou finančnou
podporou činnosti športových subjektov, je aj bezplatné využívanie telocviční
a športovísk základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a rovnako
aj všetkých exteriérových športovísk
patriacich mestu. Osobitnou kapitolou
nepriamej, ale z hľadiska objemu financií najvýznamnejšou podporou športu
a telesnej kultúry v meste, sú investície
do budovania a rekonštrukcií športovísk
na území mesta (rekonštrukcia športovej haly 750 000 eur, rekonštrukcia zimného štadióna, kapitálový transfer vo
výške 2,7 mil. eur s celkovým nákladom
4,2 mil. eur, futbalový štadión, kapitálový transfer 1,2 mil. eur s celkovým nákladom 2,5 mil. eur, výstavba atletického
štadióna na IV. ZŠ, kapitálový transfer
350 000 eur s celkovým nákladom
380 000 eur, výstavba atletickej rovinky
na II. ZŠ 60 000 eur, rekonštrukcia telocvične II. ZŠ (2008), rekonštrukcia dvoch
telocviční na I. ZŠ 80 000 eur, prebiehajúca rekonštrukcia plavárne, predpokladaný kapitálový transfer 2,6 mil. eur
a celkový náklad 3,2 mil. eur (vecný dar
majitelia SLOVALCO). Mesto taktiež

prispieva priamo na šport a pohybové
aktivity financovaním tzv. Kalendára
športových podujatí mesta pravidelne
sumou 9 700 eur.
Mesto sa v koncepcii zaviazalo naďalej
potrebnou priamou aj nepriamou formou financovať a podporovať šport,
športové a pohybové aktivity a kompletnú športovú infraštruktúru potrebnú na jeho efektívny a hospodárny
chod.
Analýza stavu športu a telesnej kultúry a zámery ich rozvoja: v tejto časti
sú definované podmienky, v ktorých
si 10 škôl a školských zariadení, pôsobiacich na území mesta od materskej
školy až po strednú školu a 22 žiarskych
športových klubov, zabezpečujú svoju
činnosť po stránke organizačnej, finančnej aj z hľadiska športovej infraštruktúry. Nezabudlo sa ani na rekreačný šport.
Každý jeden subjekt má zanalyzovaný
súčasný stav a jasne stanovenú víziu
do roku 2024. Táto rozsahom najväčšia
a a obsahom najdôležitejšia časť koncepcie má presah aj do svojej tretej časti
(Športová infraštruktúra), keďže viacero
škôl a klubov si stanovilo pre svoju stabilizáciu a rozvoj potrebu vybudovania
nového alebo rekonštrukcie už fungujúceho športoviska (Centrum voľného
času, Základná škola Ul. Dr. Jánskeho 2,
Základná škola Ul. M. R. Štefánika č.17,
Základná škola Jilemnického ul. č. 2,
Gymnázium Milana Rúfusa, SSOŠ technická, TŠK STELLA, Atletický klub MŠK,
Basketbalový klub MŠK, Mužský basketbalový klub MŠK, Grapplingový klub
MŠK, Karate klub MŠK, Plavecký klub
MŠK, Stolnotenisový klub MŠK, Športovo strelecký klub MŠK, Volejbalový klub
MŠK). Do koncepcie sa dostali len vízie
vyplývajúce z potreby klubu, potvrdené
ale ako plánovaný zámer aj majiteľom
športoviska. V tejto časti si kluby definovali aj svoju víziu ohľadne stabilizácie
úrovne svojej športovej činnosti (napr.
FK Pohronie udržať a zastabilizovať sa

Veľkou premenou za posledné roky prešiel aj futbalový štadión, na ktorom hrajú
zápasy hráči A-tímu FK Pohronie v najvyššej futbalovej Fortuna lige.

vo Fortuna Lige, Hokejový klub MŠK
postup do 1. ligy, Mužský basketbalový
klub MŠK po postupnom zastabilizovaní sa v 1. lige možný postup do extraligy), alebo si stanovili víziu stabilizácie
a zvýšenia členskej základne (TŠK STELLA, Hokejový klub HK SPORTTREND,
Florbalový klub PIRATOS, Atletický klub
MŠK, Basketbalový klub MŠK, Mužský
basketbalový klub MŠK, Grapplingový
klub MŠK, Hokejový klub MŠK, Klub Iron
Gym MŠK, Kulturistický klub MŠK, Klub
Jiu Jitsu MŠK, Plavecký klub MŠK). Každý športový klub má v tejto časti presne
napísané koľko financií dostal formou
dotácie, ale aj koľko si dokázal vlastnou
aktivitou na svoju činnosť získať. Tieto
sumy sú uvádzané za rok 2019 a niektoré kluby si vo vízii do roku 2024 definujú potrebu finančného zabezpečenia
svojej športovej činnosti. Koncepcia
športu prvýkrát v histórii seniorského
športu v Žiari nad Hronom garantuje
postupne všetkým mužským a ženským
tímom v športových súťažiach dotáciu
od mesta vo výške 12 000 eur (každému
klubu rovnako - futbal, hokej, basketbal
a volejbal).

s VÚC BB vybudovať v areáli gymnázia
200 m tartanovú dráhu s 60 m rovinkou so skokanským a vrhačským sektorom a multifunkčným športoviskom
pre futbal, florbal, basketbal, hádzanú,
volejbal a tenis vo vnútri dráhy, vybudovať cyklochodník Žiar nad Hronom –
Lutila, vybudovať tréningové centrum
futbalového tímu mužov v priestoroch
Green parku, vyznačiť sieť cykloturistických chodníkov v okolí mesta, zrekonštruovať palubovky oboch telocviční
na IV. ZŠ, zrekonštruovať oplotenie
futbalového ihriska s umelou trávou
na I. ZŠ a IV. ZŠ, zrekonštruovať sociálne priestory a šatne využívané klubmi
na IV. ZŠ, vybudovať spevnené plochy
a prístupové komunikácie k ZŠ SLOVALCO aréna. V závere koncepcie sa píše:
„Zámerom nesta Žiar nad Hronom je po
dokončení rekonštrukcie mestskej plavárne byť absolútne prvým mestom na
Slovensku s kompletne a komplexne vybudovanou a zrekonštruovanou infraštruktúrou všetkých športovísk potrebných pre všetky školské, výkonnostné aj
rekreačné športové a pohybové aktivity
vykonávané na svojom území. Mesto

Športová infraštruktúra: tvoria aj všetky vonkajšie aj vnútorné športoviská vo
vlastníctve mesta, Technických služieb
Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ako aj vo
vlastníctve ostatných fyzických a právnických osôb (športoviská stredných
škôl a veľký počet fitnescentier). Je tu
vymenovaných takmer 30 športových
a telovýchovných objektov, vonkajších
športovísk a ihrísk vo vlastníctve mesta,
škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
alebo Technických služieb Žiar nad Hronom, spol. s r.o. ako 100 % dcérskej spoločnosti mesta. Mesto Žiar nad Hronom
sa v koncepcii zaväzuje: dokončiť rekonštrukciu mestskej plavárne so saunami
a priestormi na regeneráciu tak, aby
do konca roka 2021 bola uvedená do
prevádzky, postaviť viacúčelovú športovú telocvičňu v areáli I. ZŠ, vybudovať prístavbu gymnastickej telocvične
na II. ZŠ, vybudovať 250 m tartanovú
dráhu s 60 m rovinkou a s doskočiskom
pre skok do diaľky na I. ZŠ, v spolupráci

v plnej miere zabezpečí organizačne aj
finančne ich prevádzkovanie a údržbu.“
Poďakovanie za pomoc pri vytvorení
koncepcie patrí všetkým riaditeľom škôl
a školských zariadení a prezidentom
športových klubov v Žiari nad Hronom.
Osobne chcem vyjadriť veľké poďakovanie za spoluprácu v komisii pre vypracovanie koncepcie Štefanovi Muhovi,
Miroslavovi Rybárskemu, Branislavovi
Šťastnému a Jánovi Žiakovi. Rovnako
tak aj všetkým kolegom poslancom
MsZ v Žiari nad Hronom a vedeniu mesta, pretože v súčasnosti v oblasti športu
v meste všetci naozaj ťaháme za jeden
povraz. Primátorovi mesta Petrovi Antalovi, ako hlavnému ťahúňovi tohto
stavu, chcem poďakovať za dôveru aj za
veľkú podporu celého žiarskeho športu.
Norbert Nagy, predseda komisie pre
vypracovanie koncepcie a predseda
KŠaM pri MsZ

Už od otvorenia zimáku chodilo na domáce zápasy žiarskych hokejových
“indiánov” množstvo fanúšikov.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / OZNAM

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka na teba
nikdy nepominie.
Dňa 22. decembra 2020 sme si
pripomenuli 8. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mama, stará mama a babička
Marta Hanzelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechala
všetkých a všetko,
čo si rada mala.
S tichou
spomienkou na
cintorín chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš stále žiť.
So smútkom v srdciach sme si dňa
6. januára pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, maminka,
starká a prastarká
Marika Uhrovičová.
S láskou a úctou na teba
spomíname, navždy budeš
v našich srdciach.

SPOMIENKA
Do večnosti
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 9. januára sme si pripomenuli
25 rokov od smutného úmrtia
nášho manžela, otca a starého otca
Ľudovíta Kišša.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, dcéra a synovia
s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 17. januára sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama, babka a svokra
Mária Bajnoková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si na ňu spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Mama.
To slovo je
cennejšie ako
hocijaké iné
na svete.
Keď ťa už niet,
rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj
svoj večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 26. decembra 2020 sme si
pripomenuli 5 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mamička
Emília Jančovičová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol na tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám
bude tu bez
teba žiť...
Dňa 3. januára
sme si pripomenuli 6. 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
Že čas bolesť
zahojí, je len
veľký klam,
čím ďalej ubieha,
tým väčšmi
chýbaš nám.
Spi sladko, snívaj
svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou
každučký deň.
Dňa 19. januára uplynie 6 rokov
od chvíle, ako nás navždy
opustil náš drahý
Andrej Koszegi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaci pozostalí.

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 večne žiť.
Dňa 25. januára si pripomenieme
15. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, ocko, dedko a pradedko
Ľubomír Vidovič
a odišiel do neznáma,
odkiaľ niet návratu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Kto bol milovaný, nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 2. januára uplynulo 22 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý otec a svokor
Štefan Švec
a dňa 2. marca si
pripomíname
6 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá mama,
starká, svokra
a prastarká
Emília Švecová.
Dňa 20. januára si
pripomíname
27 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 10. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko
Štefan Kúšik.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
15. januára sme
si pripomenuli
25. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
Ing. Milan Višňanský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
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SPOMIENKA
Aj keď čas letí,
spomienka
zostáva.
Láskavým
plášťom
krehučkým
nás halí.
Je pre nás krásna,

Úsmev mala na
perách, dobrotu
v srdci,
lásku v duši...
Dňa 23. januára
uplynú 4 roky,
kedy nás navždy
opustila naša

smutná, boľavá,
bo nám to vracia, čo sme komu dali.
Dňa 4. januára uplynul rok od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil nás drahý manžel,
otec a starý otec
Štefan Bittmann.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

drahá manželka, mamička a starká
Terézia Drgoňová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata
v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa
14. januára sme
si pripomenuli
34. 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.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 4. decembra
2020 uplynulo 13 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
František Jančovič.
S láskou spomínajú dcéry Janka
a Marika s rodinami.

Gabriela Bulková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína manžel Jaroslav a synovia
Boris, Branislav a Jaroslav
s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 2/2021, ktoré vychádza 1. februára, je v utorok 26. januára.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú uverejnené až v ďalšom vydaní.
Spomienky si môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Človek odchádza,
ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechala si
všetkých,
ktorých si rada
mala.
Dňa 25. januára
si pripomíname
3.výročie, keď nás navždy opustila,
naša drahá manželka, mama,
dcéra a sestra
Andrejka Fuzáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Každý z nás má
niekoho v nebi,
komu by chcel
poďakovať za to,
že bol
a povedať mu,
ako veľmi nám
chýba...
Dňa 11. januára uplynuli 4 roky,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný
Ján Bitter.
S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.

Seniori pozor! Podvodníci
používajú novú legendu!
„Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej
sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do
omylu, sme za ostatné obdobie upozornili občanov opakovane. Prípadov, kedy
je zneužívaná dôvera starších ľudí, však
napriek tomu neustále pribúda. Keďže
pri dokonaných skutkoch nešlo o „malé“
peniaze, považujeme za dôležité na tieto prípady neustále upozorňovať naďalej,“ upozorňuje polícia.

SPOMIENKA
Dňa
1. januára sme
si pripomenuli
prvé výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá

SPOMIENKA

Upozornenie
V súvislosti s ochorením COVID-19
sa v poslednom období vyskytli ďalšie prípady. Podvodníci telefonicky
kontaktovali seniorov s tým, že je
v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať
vakcínou proti ochoreniu COVID-19.
Ako polícia informuje, za túto vakcínu
pýtajú zaplatiť 7 500 eur a v prípade,
že nebudú súhlasiť, pôjdu na povinnú
2-týždňovú karanténu do Bratislavy.
Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých
podvodníci v telefonickom kontakte so
seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii
a potrebuje peniaze na vakcínu vo výške
7 500 eur.

1. Nepožičiavajte peniaze osobe, ktorú
nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ju poslal
váš príbuzný.
2. Vyhýbajte sa komunikácii s cudzími
osobami.
3. Cez telefón neposkytujte žiadne údaje.
4. Ihneď volajte svojim príbuzným alebo
známym, a povedzte im, aký ste mali telefonát.
5. Overte si skutočnosti, ktoré vám boli
oznámené.
Ak máte čo i len podozrenie, že by
mohlo ísť o podvodníkov, kontaktujte
ihneď políciu na čísle 158 alebo linku
tiesňového volania 112.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Jan Kameník verí v úspešný úvod sezóny
FUTBAL – FORTUNA LIGA

V pondelok 4. januára dopoludňajším
tréningom odštartovala príprava na
jarnú časť sezóny Fortuna ligy. Hlavný
tréner Ján Kameník mal k dispozícii 17
hráčov. Káder sa ešte bude meniť, finálnu podobu by mal dostať v polovici
januára.
„Káder bude tvoriť 20 alebo 21 hráčov
a traja brankári. Pri výbere nových hráčov
sme zohľadňovali aj ich vhodnú typológiu, aby zapadali do systému hry, ktorým
sa aktuálne prezentujeme,“ informoval na
úvod Jan Kameník.
Do mužstva zatiaľ pribudlo niekoľko
nových mien. Konkurenciu Tomášovi
Jenčovi bude v bráne robiť Libor Hrdlička, skúsený 35 – ročný gólman, prichádzajúci z českej Karvinej. Na hrote útoku
nahradí Bimenyimana, ktorému sa skončilo hosťovanie Adler da Silva, 22-ročný
švajčiarsky hráč brazílskeho pôvodu. Do
obrany pribudol 23- ročný stopér z MFK
Liptovský Mikuláš, Andrej Štrba. Do prípravy sa zapojil aj mladý, 19- ročný obranca Samuel Jenát, rodák z neďalekého
Hliníka nad Hronom, ktorý doposiaľ pô-

sobil v FK Železiarne Podbrezová alebo
Armedii Petržalka. Do prípravy sa čoskoro
zapojí aj mladý talentovaný krídelník z Afriky – Malienne Ladji z Mali a dvaja hráči
z kategórie U19.
V kádri Pohronia by sa mali objaviť pravdepodobne ďalšie štyri nové mená. „Kým
nie je všetko definitívne doriešené, zverejňovať ich zatiaľ nebudeme. Posilniť by
mali stred zálohy, útok či obranu,“ hovorí
tréner Kameník.
Zimná príprava FK Pohronie bude v domácich podmienkach, taktiež všetky prípravné zápasy sú s domácimi súpermi.
Klub má naplánované jedno sústredenie.
V príprave sa naši hráči stretnú s L. Mikulášom, Pobrezovou, MŠK Žilina, Duklou
Banská Bystrica či MFK Ružomberok.
Do začiatku druhej časti sezóny chce klub
vstúpiť sebavedomo a úspešne Pohronie
čakajú začiatkom februára dve dohrávky z jesene, domáca s Nitrou s vonku so
Sereďou. „Preto máme o týždeň kratšiu
prípravu ako väčšina tímov, no tak ako
pri skladaní kádra, aj pri forme vedenia

zimnej prípravy robíme všetko pre to,
aby sme mužstvo naladili na víťaznú
vlnu,“ neskrýva odhodlanie Jan Kameník.
„Som presvedčený, že pozitívny trend,
ktorý sme ukázali koncom jesene, teraz
pretavíme do víťazstiev, budeme hrať
atraktívny futbal, tvrdo bojovať v kaž-

V prvom prípravnom zápase
s Liptovským Mikulášom remíza 1:1

dom zápase a najmä budeme efektívni
v zakončení. Hráčov na to pripravujeme
fyzicky, takticky a aj mentálne. Verím, že
sa budeme radovať po viacerých dôležitých víťazstvách FK Pohronie zachránime
vo Fortuna lige.“

V klube ďalej nepokračujú:
Michal Obročník, Kojo Matič, Bimenyimana, Peter Chríbik, Patrik Jacko, Patrik Abrahám, Ivan Audino, Viktor Vondryska, Erik
Kramár, Dominik Daniš.
Zdroj: fkpohronie

Štefan Zaťko novým športovým
manažérom FK Pohronie

FUTBAL – FORTUNA LIGA

Prípravný zápas s druholigistom z Liptovského Mikuláša bol pre tím Pohronia prvým odohratým stretnutím
od 8.12, kedy muselo mužstvo predčasne ukončiť jesennú časť Fortuna ligy kvôli ochoreniu COVID-19.

FK Pohronie – MFK Tatran Liptovský
Mikuláš 1:1
FK Pohronie: Hrdlička – Jenát, Pavlík, Ludha – Mazan, Bangala, Weir, Župa, Badolo,
Fredriksen, Kafrík. Striedali: Jenčo, Štrba,
Blahút, Ustaník, Petrák, Ladji, Fadera.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch
– Krčík D., Krčík M., Václavík, Mastiš, Gerát, Laura, Bartoš, Holub, Káčerík, Janec.
Striedali: Kotora, Mikušiak, Diviš, Remeň,
Porubän, Baran, Ivič.
S druholigistom z Liptovského Mikuláša sme hrali nerozhodne 1:1. V stretnutí dostali priestor aj hráči z U19 – ky,

ktorí sa zapojili do prípravy s A-tímom.
Svoju premiéru musela odložiť aktuálna
posila do útoku, Adler da Silva, ktorého
trápi lýtkový sval. V našej zostave sa objavil aj 202 cm vysoký hrotový hráč, Johh
Frederiksen z Faerských ostrovov, ktorý
bol u nás na skúške.
V prvom polčase mali z hry viac hostia
z Liptova, ktorí pôsobili kompaktne, vysoko napádali a boli nebezpečný z protiútokov. Ujali sa vedenia po góle Krčíka.
V druhom polčase Jan Kameník prestriedal našu zostavu a domáci súpera pritlačili, boli viac aktívnejší. Rezultovalo z toho

Do prípravy sa zapojili stabilní členovia kádra,
ale aj nové tváre. Na snímke obranca Petr Pavlík
a v pozadí skúsený brankár Libor Hrdlička, ktorý
prišiel do Pohronia v ostatných dňoch z Karvinej.

viacero gólových príležitostí, ktoré sme
však nepremenili. Ujala sa až technická
strela Cedrica Badola, ktorou prekvapil
Lukcha v bráne Liptákov. Príležitosti si vypracovali aj hostia, v jedom prípade bravúrne zasiahol Jenčo, v druhom prípade
mu pomohla žrď. V zaujímavom zápase sa
zrodila remíza 1:1.
Prvý zápas vo Fortuna lige v tomto roku
odohráme v sobotu 6. februára na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad
Hronom proti FC Nitra.
Zdroj: fkpohronie

Za tím FK Pohronie sa, ako jediný, gólovo presadil
Cedric Badolo. Zaujímavosťou je, že tento
rýchlonohý univerzál odohral väčšinu aktuálnej
sezóny na pozícii pravého obrancu.

Rady A-tímu FK Pohronie posilnil Štefan Zaťko, ktorý pôsobil ako tréner
v Liptovskom Mikuláši. V klube bude
zastávať funkciu športového manažéra a jeho prácou bude vyhľadávať
domácich hráčov pre A-tím.

Štefan Zaťko je skúsený tréner, ktorý pozná futbalové prostredie na Slovensku
i hráčov. Okrem pôsobenia v Mikuláši
trénoval v Dukle Banská Bystrica, ale aj
u nás v Pohroní.
Zdroj: fkpohronie
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Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom má nové vedenie
BASKETBAL

Poverovacie listiny od konateľa MŠK
si prebral a od 1. januára 2021 je novým prezidentom BK MŠK Žiar nad
Hronom Štefan Muha, mnohým známy ako veľký priaznivec a funkcionár
športu v našom meste. Prinášame
vám jeho novoročný príhovor a otázky sme položili jeho dvom najbližším
spolupracovníkom vo výkonnej rade,
šéftrénerovi klubu Marekovi Balážovi
a športovému riaditeľovi klubu Norbertovi Nagyovi.
Vážení priaznivci basketbalu, členovia
a hráči Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom, dovoľte mi, ako novému
prezidentovi klubu, aby som sa vám krátko prihovoril. Na úvod vám chcem všetkým popriať do nového roku 2021 veľa
zdravia, šťastia a úspechov, návrat do
normálneho bežného života a otvorenie
telocviční v čo najkratšom čase. Dňom 1.
januára 2021 som bol vymenovaný konateľom MŠK na návrh Správnej rady BK
do funkcie prezidenta Basketbalového
klubu. Mojou hlavnou víziou a motívom,
prečo som kandidoval na prezidenta BK,
je opätovné spopularizovanie basketbalu v Žiari nad Hronom. Ako športovcovi telom i dušou mi záleží na tom, aby
basketbal, ako najúspešnejší kolektívny
šport v meste, sa vrátil na svoju pozíciu,
keď mával vo svojich radoch dvojnásobný počet hráčov a tímov v súťažiach, ako
má dnes.
Šport je pre mňa všetkým, či ide o šport
na školách, alebo súťažný šport. Ako „nebasketbalista“ som požiadal o pomoc vo
vedení klubu Mareka Baláža a Norberta
Nagya, dvoch vyštudovaných pedagógov telesnej výchovy a športu, skúsených
trénerov s tou najvyššou kvalifikáciou.
Budú vo Výkonnej rade zastávať funkciu
šéftrénera a športového riaditeľa klubu.
Adriana Kňažková, ktorá priniesla oživenie do klubu už v minulosti, bude naďalej
pôsobiť vo vedení klubu ako PR manažérka a ekonómka klubu. Chceme robiť
basketbal transparentne a odborne, preto vám už teraz môžem sľúbiť, že všetky
naše rozhodnutia a uznesenia budú každému členovi klubu alebo jeho zákonnému zástupcovi dostupné k nahliadnutiu
u mňa alebo konateľa MŠK. Rovnako aj to,
že hlavnými trénermi tímov v súťažiach
budú vždy tréneri s vyššou kvalifikáciou.
Tréneri s nižšou kvalifikáciou budú pri
nich pôsobiť ako asistenti, zaúčať sa pri
nich a kvalifikáciu si postupne zvyšovať
vzdelávaním sa na SBA.
Veľkú pozornosť chceme v klube venovať starostlivosti o zdravie našich zverencov, preto bude musieť každý jeden
hráč raz ročne, s finančným prispením
klubu, absolvovať diagnostiku športovej
výkonnosti a zdravotného stavu u špecializovaného športového lekára. Máme za
sebou ustanovujúce, niekoľkohodinové
zasadnutie Výkonnej rady, kde sme zrušili
všetky doteraz platné uznsenia bývalého
vedenia klubu a prijali nové, o ktorých
vás chcem stručne poinformovať. Naším
hlavným cieľom je zväčšiť členskú základňu klubu, a hlavne vytvoriť každému
jednému hráčovi klubu čo najlepšie, ale
všetkým rovnaké, podmienky pre svoj
športový rast a pôsobenie v klube. Každý
hráč, či je to junior, alebo mladší minižiak,
bude mať od klubu žltú a modrú novú

sadu dresov s nápisom Žiar nad Hronom,
rovnako aj krycí, rozcvičovací dres. Každý
člen klubu po zaplatení členského príspevku MŠK 12 eur na celý rok(využiteľná
zľava pri vstupe na kúpalisko a plaváreň)
dostane od klubu bezplatne novú kapucňovú mikinu a funkčné tričko s logom
klubu. Tie budú akousi uniformou nášho
klubu pri spoločnom vystupovaní na turnajoch, zápasoch alebo sústredeniach.
Komplet klubové oblečenie dostanú aj
všetci tréneri a funkcionári klubu, je to
dnes vo viacerých kluboch už samozrejmá komunitná klubová kultúra a o tú nám
ide. Klubové príspevky (KP) sa od 1. januára 2021 znižujú v prípravke na 10 eur,
v oblastných súťažiach na 20 eur a celoslovenských súťažiach na 30 eur mesačne
a budú sa platiť vždy do konca mesiaca.
Pokiaľ hráč odtrénuje za mesiac menej
ako polovicu tréningov, zaplatí za mesiac
len polovicu KP. Nechceme v priebehu
roka rodičov zaťažovať žiadnymi inými
platbami. Doprava bude na všetky zápasy, turnaje a sústredenia prebiehať len
zmluvným autobusom a cestovanie autami sa zakazuje. Hráči dostanú pitný režim,
teplý obed a spolu sa najedia pri každom
súťažnom zápase vonku. Rodičia môžu
očakávať spolufinancovanie len pri dvoch
akciách, na ktoré ale každý tím dostane
od klubu 1 000 eur a podľa rozhodnutia
trénera tímu, po porade s rodičmi, ich využije. Ide o augustové sústredenie, ktoré
bude prebiehať vždy pobytovou formou
blízko telocvične a bazéna s možnosťou
regenerácie a o Veľkonočný turnaj, kde
chceme, aby sa chlapci konfrontovali
s mimoslovenským tímami, preto to bude
turnaj v zahraničí (Viedeň, Praha, Ostrava,
Chorvátsko...).
V úvode som písal o rovnakých podmienkach pre každého hráča klubu, preto
umožníme každému hráčovi od starších
minižiakov (tí hrajú na veľký kôš) trénovať na SHOOTINGMACHINE, streleckom
stroji v ZUS aréne. Bude vytvorený systém
rezervácie tréningov. Za hodinový poplatok, pod dohľadom vyškoleného trénera,
si bude môcť každý zatrénovať na tejto
vynikajúcej tréningovej pomôcke. Za jej
zaobstaranie a rovnako aj mnohých iných,
chcem bývalému vedeniu klubu poďakovať. Klub zakúpi dve videokamery, ktoré
budú slúžiť na vysielanie všetkých zápasov v ZUS aréne cez youtubelive, budú
zaznamenávať aj tréningový proces.
Rovnako klub zabezpečí profesionálne
ozvučenie zápasov hudbou na všetkých
zápasoch v ZUS aréne. Na zápasy menších, na „Dvojke“, sa zakúpi ozvučenie na
hudbu a moderovanie zápasov.
V úvode som písal o našej snahe rozšíriť
členskú základňu nášho klubu, preto sa
znovuobnoví školská mikroliga všetkých
4 základných žiarskych škôl (a skúsime
preraziť aj v okolitých menších základných školách), kde popri učiteľoch daných
škôl budú basketbalové krúžky pre žiakov
1. a 2.ročníka viesť aj naši kluboví tréneri.
Vždy na konci júna, pokiaľ to COVID-19
situácia dovolí, sa v areáli „Dvojky“ zorganizuje streetball spojený s atrakciami,
aby sme na konci školského roka pozvali
do klubu čo najviac nových detí. Aj z nich
raz, ak sa im budeme poctivo už od predprípravky venovať, nám za 6 - 7 rokov
vyrastú noví majstri Slovenska. Aby sme

ich mali čo najviac, musíme teraz všetci
potiahnuť za jeden povraz. Pokiaľ pri náboroch na základných školách prejavia
o basketbal záujem aj dievčatá, čo očakávame, nebudeme nikomu v športovaní
brániť a uvažujeme o otvorení dievčenského basketbalu.
Basketbal je najúspešnejší šport v našom
meste a má byť za roky svojho pôsobenia
na čo hrdý. Vychoval veľa reprezentantov
a extraligových hráčov, získal vo svojej
histórii až 12 titulov majstra Slovenska.
Každý jeden takýto hráč a každý jeden takýto tím musia nájsť svoje vážené a dobre viditeľné miesto na stenách ZUS arény,
aby každý kto ide do hľadiska ako rodič,
fanúšik alebo hráč videl, čo všetko sa
doteraz žiarskemu basketbalu podarilo.
Plánujeme tiež skompletizovať celú históriu žiarskeho basketbalu a túto knižne
vydať. Osobne sa na všetko nové v basketbale aj s mojimi kolegami veľmi teším.
Rovnako aj na skoré stretnutie s vami
v telocvičniach a v hale. Momentálna situácia s COVID-19 nám zatiaľ neumožňuje trénovať v telocvičniach, ale hneď ako
to bude možné, hráči začnú tréningový
proces a prípravu na zápasy pod vedením
nasledovných trénerov a asistentov:
• PRÍPRAVKA - M. Baláž a M. Marko
• MLADŠÍ a STARŠÍ MINIŽIACI - N. Nagy
a J. Švec
• MLADŠÍ ŽIACI a ŽIACI - J. Horváth
a K. Tapfer
• STARŠÍ ŽIACI - J. Horváth a M. Novák
• JUNIORI - K. Kučera a N. Nagy
Štefan Muha,
prezident BK MŠK Žiar nad Hronom

Čo vás viedlo k návratu
k mládežníckemu basketbalu?
Marek Baláž: Od basketbalu som v podstate nikdy neodišiel. Prestal som síce
vykonávať trénerskú činnosť, ale ďalej
som pôsobil ako člen Správnej rady basketbalového klubu. Pozícia riaditeľa školy vyžaduje častú komunikáciu s funkcionármi viacerých športov, a preto som
mal aj o fungovaní basketbalu dostatok
informácií. Klasická trénerská práca mi
však začala postupne čoraz viac chýbať
a keď ma oslovilo vedenie BK, či by som
nepomohol predovšetkým v práci s najmenšími deťmi, rýchlo sme sa dohodli.
Norbert Nagy: Bol som rozhodnutý
venovať sa už len seniorskej zložke basketbalu a ako šéf športovej komisie MsZ
venovať pozornosť celému žiarskemu
športu. Veľmi ma ale zamrzeli asi pred
rokom dnes už pamätné slová bývalého
prezidenta BK na našej športovej komisii,
že „experimentálne sme v BK zrušili prípravku!“. Keď ma začal prehovárať k návratu k mládežníckemu basketbalu Marek
Baláž, s ktorým sa dokážeme o basketbalových odborných veciach baviť dlhé hodiny, neváhal som.

Ako si predstavujete svoje
pôsobenie v novej funkcii?
Marek Baláž: Úlohy šéftrénera sú priamo
pomenované v organizačnom poriadku
MŠK. Mojou úlohou bude ponúkať vedeniu basketbalového klubu dobré riešenia
týkajúce sa predovšetkým dvoch oblastí.
A to personálneho zabezpečenia jednot-
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livých tímov a dobrej metodiky tréningového procesu pri všetkých tímoch. Veľký
priestor tiež vidím v zmene spôsobu komunikácie v rámci klubu. Zvýšiť jej transparentnosť tak, aby sa všetky informácie
dostávali ku všetkým účastníkom tréningového procesu. Na to nám bude slúžiť
trénerská rada, ktorá bude ideálnym
priestorom na výmenu informácií a odborných skúseností. Organizovaná a vedená bude v pravidelných intervaloch.
Norbert Nagy: Ako športový riaditeľ klubu chcem nastaviť chod klubu tak, aby
sme pri čo najmenších ekonomických
nákladoch klubu, pri čo najmenšom zaťažení peňaženiek rodičov, dokázali nastaviť tréningový aj zápasový proces čo
najefektívnejšie. Poviem príklad: do klubu bola zakúpená vynikajúca pomôcka
na tréning streľby, schootingmachine.
S ňou dokáže hráč na tréningu za hodinu
vystreliť aj 600 pokusov. Super. My teraz
ale nájdeme systém, aby sa na ňu dostali všetci hráči klubu, ktorí majú záujem.
A aby to nebolo len chaotické strieľanie
na kôš, kde si hráč nevedomky fixuje zlý
pohybový návyk. Preto jeho streľbu, ako
koordinačne najnáročnejší pohyb v basketbale, bude celú hodinu kontrolovať
a korigovať skúsený a vyškolený tréner.
Profitovať z toho bude každý hráč ale ekonomicky aj klub.

Čo chcete v basketbale zmeniť?
Marek Baláž: Tu treba povedať, že basketbalový klub ma vynikajúce výsledky
a patrí k najúspešnejším mládežníckym
klubom v rámci Slovenska. Preto treba
ponechať všetko dobré a meniť veci,
v ktorých máme rezervy. Som veľmi
rád, že sme sa na ustanovujúcej Výkonnej rade dohodli na spoločnej vízii, a to
na systematickom výkonnostnom raste
hráčov, ktorých chceme týmto pripraviť
do seniorskej kategórii. Pri tomto cieli
budem úzko spolupracovať s trénerom
mužov, ktorý nám bude dávať spätnú
väzbu ohľadom pripravenosti hráčov.
Ďalšou prioritou je vzdelávanie trénerov. Jeho realizácia bude rôzna, chceli by
sme využiť poznatky súčasných trénerov
nášho klubu, ale aj trénerov a metodikov
z iných klubov.
Norbert Nagy: Všetko dobré chceme
zachovať. Čo chceme zmeniť, je obsiahnuté v slovách prezidenta klubu, ktoré
sú uvedené vyššie. Sú to naše spoločné
myšlienky a budeme na nich všetci traja
usilovne pracovať.
Dovolím si ešte uviesť na pravú mieru
môj príspevok ako poslanca, ktorý sa nedopatrením dostal do vianočného čísla
vašich novín za Basketbalový klub. Určite
obrovským úspechom BK v roku 2020 bol
zisk titulu majster Slovenska žiakov pod
vedením trénera Juraja Horvátha a zisk
titulu vicemajster Slovenska mladších
žiakov pod vedením trénera Jána Valenta. Trénerom aj všetkým chlapcom, majstrom aj vicemajstrom Slovenska patrí
v mene nového vedenia Basketbalového
klubu veľká gratulácia a poďakovanie za
výborne odvedenú prácu.
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