Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom I ročník XVII. I číslo 1 I 17. január 2022 I cena: zdarma I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
Nezvládli silvestrovské oslavy,
na Nový rok si počkali v nemocnici

Prvým narodeným bábätkom v žiarskej
nemocnici je Jasmínka
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Prehľad udalostí,
ktoré sa stali v roku 2021
Strana 4 a 5
Prvé dieťatko roka 2022 v žiarskej
nemocnici prišlo na svet v sobotu
1. januára o 1.38 hod. Je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Jasmína.

Jasmína pri príchode na svet vážila
2650 gramov a merala 47 centimetrov.
Narodila sa mamičke Nikole zo Žiaru
nad Hronom.
(r)

Nikola s dcérkou Jasmínkou.

Knižnica pre „Dvojku“ za viac ako 1 400 eur
Otázky a odpovede k zálohovaniu
PET fliaš a plechoviek
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Máte doma deviataka?
Prinášame zoznam stredných škôl
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Nadácia Veolia Slovensko podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich
zamestnancov, a to formou zamestnaneckých grantov. Ich prvý ročník
bol spustený v roku 2016 pri príležitosti 10. výročia činnosti nadácie.
Zamestnanecké granty počas piatich
rokov existencie spoločne podporili
67 projektov po celom Slovensku
a nadácia na ne prispela sumou približne 42 000 eur.
Prostredníctvom zamestnaneckého grantu nadácie sa podarilo získať
finančné prostriedky na vybudovanie
knižnice pre žiakov žiarskej Základnej
školy na Ulici M. R. Štefánika. Projekt
s názvom K dobrej knihe treba dobrých
čitateľov - Victor Hugo bol podporený
sumou 1 420 eur. Projekt je zameraný
na podporu vzdelávania a na vzťah
žiak – kniha – informácia. Kniha by však

mala byť nielen zdrojom informácií, ale
aj vhodnou spoločníčkou na trávenie
voľného času.
„V marci minulého roku naša škola
prihlásila projekt do dobrovoľníckeho
programu Zamestnanecné granty Veolia. Projekt bol zameraný na modernizáciu školskej knižnice,“ hovorí na úvod
riaditeľka školy Ľubica Baranová a ako
zdôrazňuje: „Našim cieľom je primárne
využívať knižnicu počas vyučovacích
hodín slovenského jazyka a literatúry.
Knižnicu sme využívali aj na konanie
rôznych literárnych súťaží a kreatívnych literárnych hodín. Zároveň je to
miesto na stretávanie redakčnej rady
žiakov, ktorá pripravuje náš úspešný
a viacerými cenami ocenený časopis
Dvojkoviny.“ Zo získaných finančných
prostriedkov škola zakúpila nové regály

a sedacie vaky. Knižnicu „Dvojka“ ďalej
modernizuje, jej finálna podoba je pripravená na marec, Mesiac knihy. „Touto
cestou chceme poďakovať VEOLII za
poskytnutie finančného príspevku.

Veľmi si vážime, že aj napriek neľahkej
situácii, v ktorej sa nachádzame, nezabudli na pomoc a dobré skutky,“ uzatvára Ľubica Baranová.
(kr; li)

Z dotácie škola kúpila do knižnice aj sedacie vaky.

Svetielku nádeje spoločne darovali 2 550 eur

Ocenenie Srdce na dlani aj pre
dobrovoľníčky z ekocentra BÚDA
Strana 3

Nezisková organizácia Svetielko
nádeje pomáha deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám
robiť život znesiteľnejším. Vedenie
mesta s poslancom mestského zastupiteľstva, Emilom Vozárom, dalo
dohromady sumu 2 550 eur, ktorú
s radosťou darovali na pomoc deťom
s rakovinou.
„Emil Vozár vyzbieral u svojich priateľov
a časti poslancov mestského zastupiteľstva sumu 1 550 eur, za čo mu ďakujem.

Mesto Žiar nad Hronom doložilo ďalších 1 000 eur,“ uviedol k téme primátor
mesta Peter Antal.
Symbolický šek do rúk zakladateľa Svetielka nádeje, MUDr. Pavla Biciana, odovzdali poslanci MsZ v Žiari nad Hronom
Emil Vozár a Branislav Šťastný a vedúci
kancelárie primátora mesta Martin
Baláž. „V podpore Svetielka nádeje
budeme pokračovať aj naďalej,“ dodal
primátor Žiaru.
(r)

Zľava Emil Vozár, MUDr. Pavel Bician, Branislav Šťastný a Martin Baláž.
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Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala
a prehliadku. Počas letného obdobia,
keď bolo možné organizovať kultúrne
podujatia, sa tu uskutočnilo viacero zaujímavých koncertov a vystúpení rôznych
žánrov alebo aj obľúbený festival vína.

Peter Antal, primátor mesta.

Vážení občania, milí Žiarčania,
každý rok sa vám hneď na úvod januára
prihováram, aby som zbilancoval, ako sa
mestu darilo uplynulých 12 mesiacov
a aby som hovoril o plánoch, ktoré chceme realizovať v roku, ktorý práve začína.
Dovoľte mi na úvod zapriať vám do roku
2022 len to najlepšie. V prvom rade, nech
ste zdraví, vy aj vaši najbližší, nech počas
roka zažijete čo najviac radostných chvíľ,
šťastia a spokojnosti.
Ak sa mám obzrieť dozadu, aký bol minulý rok, tak musím povedať, že veľmi náročný. Opäť nás všetkých, nielen mesto
Žiar nad Hronom, poznačila pandémia
koronavírusu. Tak ako v prvých mesiacoch roka, aj v tých posledných sme
museli čeliť mnohým obmedzeniam, či
už osobným, alebo celospoločenským,
vyplývajúcim zo zavedených protipandemických opatrení.
Nemocnica v Žiari nad Hronom zažila
a vlastne stále zažíva najhoršie obdobie
vo svojej histórii. Lekári a zdravotníci sa
na pokraji fyzických a mentálnych síl
snažia zachraňovať všetkých pacientov
s ťažkými priebehmi covidu, viacerých
však márne. Táto doba a pandémia si vyžiadala obete spomedzi našich občanov
a v podstate takmer každý smútime za
niekým, kto nám bol blízky, alebo sme
ho osobne poznali a boj s novým ochorením prehral. Chcem sa poďakovať
všetkým lekárom, zdravotníckym pracovníkom a záchranárom, ktorí to v tejto
dobe majú skutočne mimoriadne ťažké.
Napriek vyčerpaniu aj naďalej poskytujú

Rekonštrukcia krytej plavárne zostáva aj v roku 2022
najväčšou investíciou mesta.

zdravotnú starostlivosť a bojujú o životy
a zdravie ľudí.
Pandémia však neútočí len na zdravie
ľudí. Protipandemické opatrenia a obmedzenia mali negatívny dopad na
mnoho podnikateľov, živnostníkov a ich
zamestnancov. Viacerí z nich museli svoju činnosť ukončiť. Mnohí prežívajú s veľkými problémami a je otázne, ako dlho
ešte vydržia fungovať pri rôznych obmedzeniach. Preto by som chcel vyzvať vás
všetkých obyvateľov Žiaru nad Hronom,
aby ste podporovali domáce prevádzky
a obchody. Pokiaľ je to možné a pokiaľ
sú otvorené, nakupujme v tunajších
obchodoch, podporme žiarske gastroprevádzky a zariadenia, využime služby
našich podnikateľov a živnostníkov. Pre
zdravé fungovanie nášho mesta je dôležité, aby prežili túto ťažkú dobu, poskytovali služby a dávali prácu ďalším ľuďom
aj naďalej.

Čo zásadné sme v meste
urobili v roku 2021
Minulý rok bol v znamení dvoch veľkých
investičných projektov. Prvým z nich
je rekonštrukcia krytej plavárne, ktorá
prebieha už tretí rok. Priebeh realizácie
nám značne komplikuje pandemická
situácia a z nej odvíjajúce sa dopady na
stavebný priemysel. Aj z toho dôvodu sa
nám termín ukončenia posunul zhruba
o rok, pretože pôvodne sme ho plánovali na rok 2021. Na druhej strane, ide
o jednu z najväčších investícii mesta do
modernizácie svojho majetku v histórii,
kde náklady presiahnu 3 milióny eur bez

DPH. Okrem daru 600-tisíc eur, vrátane
DPH, od majiteľov spoločnosti Slovalco, na rekonštrukciu plavárne nečerpáme žiadnu dotáciu, ale financujeme to
z rozpočtu mesta. Dovolím si tvrdiť, že
na Slovensku je málo okresných miest,
ktoré si trúfnu realizovať projekty podobného typu na vlastné náklady a vo
vlastnej réžii. Verím, že nič nečakané nás
už nepostretne a plaváreň v tomto roku
ukončíme a budeme môcť otvoriť pre verejnosť. Mesto Žiar nad Hronom tak bude
mať všetky športové zariadenia zrekonštruované a zmodernizované. Budeme
určite jediným mestom na Slovensku
bez modernizačného dlhu v športovej
infraštruktúre.

Čo nás čaká v roku 2022
V roku 2022 budeme najväčšiu pozornosť sústrediť na dokončenie krytej
plavárne. Aj v tomto roku bude finančne
najnáročnejším projektom nášho mesta.
V minulých rokoch sme pripravovali viacero projektov, na ktoré sme získali dotácie z európskych fondov. V nasledujúcich
mesiacoch by sme mali spustiť práce na
projekte vodozádržných opatrení. Ide
o systém využívania dažďovej vody na
verejných priestranstvách, pri školách
či iných objektoch v majetku mesta Žiar
nad Hronom. Na území mesta vznikne
viacero dažďových záhrad a pod povrch
zeme budeme inštalovať retenčné nádrže. Vodou zo zrážok, ktorá sa zhromaždí
v nádržiach, sa budú polievať verejné
priestory.

V tomto roku pribudne aj nové, tzv. inkluzívne, detské ihrisko, na ktoré sme
získali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ihrisko pre svoju
veľkosť bude súčasťou Oddychovej zóny
na Etape.
Čo sa týka príprav budúcich investičných
akcií, tento rok by sme mali získať projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu plážového kúpaliska. Kúpalisko plánujeme ponechať v doterajšom
koncepte, teda nemeniť jeho plážový
charakter. Viac o projekte sa dozviete za
pár mesiacov, kedy predstavíme štúdiu
samotnej rekonštrukcie.
V tomto roku by sa v našom meste mala
spustiť výstavba bytových domov. Nejde
síce o mestskú investíciu, ale o niekoľko
avizovaných súkromných projektov, no
my vítame akúkoľvek iniciatívu na vznik
nových bytov v Žiari nad Hronom. Bude
to veľkým a dlho očakávaným impulzom
pre rozvoj mesta. Veríme, že nové byty
pritiahnu do mesta aj nových obyvateľov
a ich počet sa začne zvyšovať.
Vážení spoluobčania, chcem si spoločne
s vami zaželať, aby rok 2022 bol skutočne

Druhý významný investičný projekt
bolo zariadenie pre seniorov Domov
pri kaštieli. To vzniklo rekonštrukciou
prístavby biskupského kaštieľa, ktorá
bola v minulosti postavená pre potreby
školy. Zariadenie začalo oficiálne pracovať 1. decembra a v krásnych a útulných
priestoroch poskytne domov štyridsiatke
seniorov. Náklady na výstavbu a vybavenie sa pohybovali na úrovni 1,5 milióna
eur. Z BBSK sme získali dotáciu 150-tisíc
eur na zariadenie, 733-tisíc eur tvorí úver
zo ŠFRB a ostatné zdroje boli použité
z rozpočtu mesta.
Pri spomenutých dvoch veľkých investičných projektoch, financovaných vo
veľkej miere z rozpočtu mesta, neostával veľký priestor na ďalšie náročnejšie
investície. Napriek tomu sa nám v minulom roku podarilo zrealizovať niekoľko
zaujímavých projektov.
Za zmienku určite stojí rozšírenie elokovaného pracoviska Materskej školy na Ul.
A. Kmeťa 11 o dve nové triedy. Tie vznikli
v priestoroch bývalého domu seniorov,
ktorý sme presťahovali do MsKC. Bohužiaľ, nové priestory si seniori ešte veľmi
neužili, keďže počas väčšej časti roka boli
pre pandémiu uzatvorené, alebo nebolo
možné stretávanie sa tejto skupiny obyvateľov. Nové triedy materskej školy boli
otvorené od začiatku školského roka.

V minulom roku sa podarilo v kaštieli obnoviť aj Galériu Jula Považana.

V minulom roku sme zrealizovali aj dlhšie avizované prepojenie mesta Žiar
nad Hronom do obce Lutila. Ide o tzv.
cestný trail, čiže spevnenú komunikáciu
z tzv. mlatového povrchu, ktorá slúži
ako alternatívna spojnica nášho mesta
a obce Lutila pre chodcov a cyklistov.
Avšak nie je cyklokomunikácia v pravom zmysle slova a našim zámerom
bolo spevniť prírodným povrchom už
existujúcu neoficiálnu komunikáciu pri
záhradkárskej oblasti a spojiť ju s katastrom susednej obce.

Pracujeme aj na avizovanom zámere novej záhradkárskej osady v oblasti Podháj.
Aktuálne prebiehajú prípravné práce pre
územné konanie. Ide o náročný a pomerne zdĺhavý proces, no verím, že v roku
2022 sa posunieme zásadnejšie, tak, aby
sme už mohli spustiť celý proces a začať
záujemcom ponúkať jednotlivé parcely
na záhradky s chatkami.

V uplynulom roku sme pokračovali
v úprave interiéru kaštieľa. V máji sme
otvorili priestory Galérie Jula Považana.
Hodnotná zbierka diel popredného
predstaviteľa insitného maliarstva tak
dostala adekvátne a reprezentačné
priestory. Keď okrem galérie pripočítame
aj slávnostnú Biskupskú sieň, Pamätnú
izbu Štefana Moysesa a Stálu archeologickú a etnografickú expozíciu, kaštieľ sa
stáva zaujímavým miestom na návštevu

Mesto chce v tomto roku získať projektovú dokumentáciu
na komplexnú rekonštrukciu plážového kúpaliska.

Ak som hovoril o novo otvorenom zariadení pre seniorov, tak v tomto roku nás
čaká dobudovať záhradu v zadnej časti
zariadenia, kde klienti nájdu svoj priestor
pre oddych v príjemnom prostredí, ktoré bude prirodzene prepojené s Parkom
Š. Moysesa.
V tomto roku plánujeme pripraviť a verím, že aj začať realizovať zaujímavý
projekt na podporu cestovného ruchu.
V Šášovskom Podhradí pri Hrone by mal
vzniknúť nový areál určený pre vodákov,
ktorí splavujú Hron, alebo pre turistov
s autokaravanmi. Bude vybudované
kotvisko a potrebná infraštruktúra so
sociálnym zázemím. Nový kemping by
mal byť situovaný v miestach, kde bolo
futbalové ihrisko a malo by ísť o moderný, ekologický priestor, kde bude možné
rozložiť si stany alebo zaparkovať karavany. Turisti si budú môcť požičať bicykle
a ísť navštíviť naše mesto.

lepším rokom ako ten predchádzajúci.
Aby priniesol nádej, že život pod vplyvom pandémie, neustálych obmedzení,
strachu a zvyšujúcej sa nervozity a napätia medzi ľuďmi sa konečne skončí.
Veľmi si prajem, aby sme všetci znova
mohli slobodne a bez obáv o zdravie
pracovať, venovať sa svojim záľubám,
navštevovať spoločenské, kultúrne
a športové podujatia bez obmedzení
a aby naše deti mohli chodiť do školy
v riadnom režime.
Taktiež chcem veriť, že keď pandémia
pominie a život sa opäť bude vracať do
starých koľají, medzi ľudí sa znova dostane viac pokoja a vzájomnej tolerancie.
Prajem vám všetko najlepšie v novom
roku, milí spoluobčania.
Peter Antal, primátor mesta
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Pokračovanie návrhu
obnovy kaštieľa

dodnes. Kvôli zjednoteniu historického výrazu sa mali okenné otvory
na celom objekte osadiť šesťtabuľkovými oknami.

Koncom päťdesiatych rokov
minulého storočia pamiatková
komisia predložila návrh na obnovu a rekonštrukciu kaštieľa
v Žiari nad Hronom. Po uvoľnení
priestorov riaditeľstvom podniku
Hron sa malo pristúpiť k zrušeniu
knižnice a hlavný vstup na poschodie sa mal uviesť do pôvodného stavu.
Následne bolo nutné obnoviť silne poškodenú fasádu kaštieľa a jej
výmaľbu, ktorá mal byť realizovaná
v dvoch farebných tónoch. Ostatne, jej farebnosť je zachovalá až

Barokové kamenné zábradlie na
druhom podlaží, mimochodom, jediné doposiaľ zachované barokové
zábradlie, sa malo očistiť a odstrániť z neho druhotné nátery. Hlavná
vstupná brána mala byť odstránená
a nahradená novou, zhotovenou
podľa vzoru starej pôvodnej brány.
Svietidlá v dolnej, arkádovej chodbe
a vo vstupnom priestore, ako aj na
terasu a v priestore hlavnej brány,
mali byť železné – kované, vyhotovené podľa samostatného projektového návrhu, ktorý by rešpektoval
historický ráz pamiatky.

sa však musela prispôsobiť členeniu
korunnej rímsy, aby nenarúšala jednotný charakter fasády.

Tehlový múr pred hlavnou fasádou
bol v dezolátnom stave, rozpadal sa a bolo ho potrebné zbúrať.
Nad hlavným vstupom do kaštieľa,
v strednom rizalite, komisia navrhla
rekonštruovať tympanón dosahujúci
výšku až dva metre. Jeho profilácia

V správe komisie sa upozorňuje aj na
znehodnocovanie historického výrazu pamiatky osadením provizórnych komínových vývodov z okien
niektorých miestností, čo muselo
pôsobiť priam devastujúcim dojmom. V priestoroch dolných arkád
na nádvorí kaštieľa boli vybudované
drevené prístavby, ktorých realizácia
len upozorňovala na nízku kultúrnu
a historickú úroveň ich realizátorov
a ich negatívny prístup k pamiatkam
a ich historickému odkazu.
V správe komisie bola osobitne vyzdvihnutá podmienka, aby kaštieľ

a park tvorili jeden organický celok,
keďže vytvárajú vzájomný vzťah.
Každý z nich, keby bol devastovaný
či použitý na iné účely, než na aké
bol vybudovaný, by ich zničil a zapríčinil zánik kultúrnej pamiatky ako
celku. Malé stavby v priestore parku,
nadväzujúce na kaštieľ v dobe, keď
bol reprezentačným sídlom, dotvárajú architektonický ráz celého
priestoru. Aj napriek neskoršej devastácii niektorých z nich a zničení
rozsiahlej plochy parkovej úpravy, je
viditeľný súlad kaštieľa a parku. Čo
potvrdí každý čo i len trošku vnímavý návštevník.
Mgr. Peter Mosný, kastelán
Mgr. Martina Klacek

Srdce na dlani s netradičnom atmosférou a na cestách v kraji
Pätnásťročná tradícia oceňovania
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
v Banskej Bystrici mala aj v ostatnom
ročníku netradičnú atmosféru. Kvôli
pretrvávajúcim protipandemickým
opatreniam sa tím Centra dobrovoľníctva, n. o. spolu s komisiou rozhodol za ocenenými opäť vycestovať do
kraja a ocenenia odovzdať osobne.
Zmyslom a úlohou Srdca na dlani je poďakovať, vyzdvihnúť a oceniť ľudí z celého Banskobystrického kraja, ktorých
nezištné dobré skutky a inšpiratívne nápady pomáhajú druhým. Je to dôležitá
udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch
pod patronát zobrali dobrovoľnícke
centrá. Tak isto aj v tomto roku niektoré
z nominácií boli hodnotiacou komisiou
posunuté do národného oceňovania
Dobrovoľník roka – odovzdávanie ocenení Srdce na dlani, ktoré zastrešuje
Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií v spolupráci s C.A.R.D.O.
– národným dobrovoľníckym centrom.
„Výzvu na nominácie sme v koordinácii
s ostatnými krajskými centrami zverejnili
v októbri. Komunikovali sme s overenými
organizáciami, oslovovali nové v kraji, ale
aj prostredníctvom médií a sociálnych
sietí vyzývali všetkých, aby sa neobávali
zaslať nomináciu na dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, skupiny, organizácie či zaujímavé dobrovoľnícke projekty. Vieme,

Ján Lunter osobne poďakoval dobrovoľníčkam
z ekomunitného centra Búda.

že ľudí v našom bezprostrednom okolí,
ktorí sú nenápadní, no svojimi skutkami
a nezištnou pomocou pre druhých jedineční, je mnoho. Teší nás, že opäť veľa
inšpiratívnych príbehov prišlo nielen
z okresu Banská Bystrica, ale aj z miest
a malých nenápadných obcí v kraji,“ vykresľuje priebeh kampane koordinátorka
Veronika Kosková.
Na ocenenie Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji bolo prijatých celkom 37
nominácií, z ktorých 3 nespĺňali náležitosti štatútu a nemohli byť hodnotené
komisiou. Najpočetnejšou z dvanástich
zverejnených kategórií bola tento rok

kategória Mladý dobrovoľník/čka do
30 rokov, ale výrazné zastúpenie malo
aj Dobrovoľníctvo v oblasti životného
prostredia či kategória Seniorský dobrovoľník/dobrovoľníčka. Nezávislá komisia,
zložená z 5 členov, sa v tomto roku rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie a to výnimočnému projektu zážitkových
kurzov prvej pomoci. Celkovo komisia
teda udelila 13 ocenení - sŕdc, ktoré sú
symbolicky stvárnené autorskou soškou
z dielne Ivety Bencovej z Banskej Bystrice.
Tím Centra dobrovoľníctva, n.o. dopĺňali
pri odovzdávaniach v kraji aj členovia

Silvester sa nezaobišiel bez zranení
Silvestrovskú noc si mnohí spájajú
s bujarými oslavami, veď už o pár
hodín sa začína nový rok. Niektorí
potrebujú k oslavám alkohol, iní sa
nezaobídu bez petárd či veľkolepých
ohňostrojov. Tie však v niektorých prípadoch prinášajú aj zrania. Zaujímalo
nás, koľkí museli vyhľadať odbornú
pomoc a ošetrenie v nemocnici.
„Počas silvestrovskej noci v Nemocnici
Svet zdravia Žiar nad Hronom potrebovali akútne zdravotné ošetrenie dvaja
pacienti,“ informuje Bianka Krejčíová, hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia a ako
približuje: „Zranenia vznikli v dôsledku
osláv Nového roka. Išlo o poranenia
vzniknuté pádmi pri púšťaní petárd, a to
tržné poranenie tváre a zlomenina člen-

ku. Pacienti boli ošetrení a prepustení do
domácej liečby.“
Aj naďalej sú však v nemocnici hospitalizovaní ľudia, ktorí čakajú na operácie,
alebo ich na lôžko pripútal koronavírus.
V tejto súvislosti sme chceli vedieť, aká je
momentálne v nemocnici situácia s pacientmi hospitalizovanými s ochorením
na COVID-19. „Aktuálne je v Nemocnici
Svet zdravia Žiar nad Hronom hospitalizovaných 25 pacientov s ochorením
COVID-19, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú dvaja pacienti. Z počtu
hospitalizovaných pacientov sú plne
zaočkovaní štyria,“ spresnila Bianka Krejčíová.
(li)

UPOZORNENIE NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Kedy a kde sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do
31.1.2022 na mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podáva občan:
• ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie...)
nehnuteľnosť v roku 2021,

• ktorému v roku 2021 zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti
(predaj, darovanie, zámena....),
• u ktorého nastala v priebehu roka 2021 zmena vo výmere m²,
• u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku
2021 (alebo skôr) a v priebehu roka 2021 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť,
podáva do 31.1.2022 čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

nezávislej komisie. Naše pozvanie prijal aj predseda BBSK Ján Lunter, ktorý
sa zúčastnil odovzdávania v Žiari nad
Hronom a Žarnovici, kde osobne poďakoval a vyjadril podporu dobrovoľníčkam z ekomunitného centra Búda
a dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam
z organizácie STEFANI n.o.. 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 25 ľuďom
a organizáciám. Ich príbehy nájdete na
sociálnych sieťach a web stránke Centra
dobrovoľníctva.

Ocenení dobrovoľníci
a dobrovoľníčky
Srdcom na dlani 2021
1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej
oblasti: Martin Bruncko
2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou: Podnikavci Novohradu
3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia: BÚDA ekomunitné
centrum

4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia: Anna Brlošová
5. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv: Eva Mazancová
6. Podpora dobrovoľníctva – subjekt
podporujúci rozvoj dobrovoľníctva –
STEFANI n.o.
7. Dobrovoľnícky projekt roka: BanskoŠtiavnické tajchy - záchrana a sprietočnenie Hornosiglisbergského zberného jarku
8. Zahraničné dobrovoľníctvo: Tlmočníci
na covidovom pracovisku na II. Klinike
anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
9. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov:
Michaela Karáseková
10. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov: Oľga Kovácsová
11. Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: Miriam Duľová,
Kristína Maková - koordinátorky dobrovoľníckeho programu Spojivko
12. Dobrovoľník/dobrovoľníčka Banskobystrického kraja: Ladislav Bíro
13. Mimoriadne ocenenie: Zážitkové kurzy prvej pomoci rescueCOURSE a rescueROOM s názvom Zachráňme sa
Veronika Kosková, koordinátorka
Srdca na dlani 2021

Zber živých vianočných
stromčekov

Aj tohto roku bude mesto v spolupráci s Technickými službami, a.s. zbierať
živé vianočné stromčeky.
Podľa platného VZN č. 13/2020 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 20. a 27. januára. 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.
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
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ČO SA STALO V ROKU 2021
JANUÁR

APRÍL

Mesto kúpilo nemocnici prístroj na podporu
dýchania. Pridali sa aj spoločnosti Slovalco,
Nemak a Nadácia ZSNP a Slovalco. Prístroj stál
4 900 eur bez DPH. Prístroj môže zachrániť
viacero pacientov s ťažkým priebehom
ochorenia COVID-19. Má oveľa väčšiu
úspešnosť záchrany života ako klasická pľúcna
ventilácia.

V žiarskej nemocnici zaočkovali prvých
zamestnancov. Zamestnanci o očkovanie
prejavili veľký záujem. Napriek dobrovoľnosti
či už prekonanému ochoreniu išlo
o nadpolovičnú väčšinu zamestnancov.

Otvorili nové tréningové centrum pre
žiarskych futbalistov. Nachádza sa v objekte
Green parku, ktorý je neďaleko futbalového
štadióna. Hráčom, masérovi a realizačnému
tímu poskytne oveľa väčšiu rozlohu na
realizovanie prípravy na tréning. Nachádza sa
tu rozľahlá rozcvičovňa a miesto na odpočinok.
Súčasťou šatne sú aj sauny, vlastná oddychová
miestnosť a ochladzovací bazén.

Slávnostne bola otvorená Galéria Jula
Považana v priestoroch biskupského kaštieľa.
Otvorenia sa zúčastnil aj umelcov syn Milan
Považan. V čase otvorenia bolo v galérii 36
obrazov, ďalšie štyri daroval mestu v priebehu
roka práve syn Jula Považana.

Slováci sa zúčastnili celoplošného
antigénového testovania. V rámci neho mesto
sprístupnilo občanom odberové miestnosti
nielen na území mesta, ale aj v priemyselnom
parku. Testovalo sa počas troch dní – piatok,
sobotu a nedeľu.

FEBRUÁR
Samospráva rozdala svojim seniorom
nad 65 rokov po jednom kuse respirátora
na ochranu pred možnou nákazou
koronavírusom. Distribúcia prebiehala
prostredníctvom predsedov bytových
spoločenstiev, ktorým respirátory odovzdali
zamestnanci mestského úradu. Obyvateľom
rodinných domov odovzdali respirátory
priamo zamestnanci MsÚ.

MÁJ
Novela zákona rozšírila kompetencie mestskej
polície na úseku zastavenia a státia vozidiel.
V praxi už nie je potrebné zisťovať totožnosť
osoby, ktorá spáchala priestupok. Rovnako nie
je potrebné zakladanie tzv. papuče. Zvýšili sa
však aj sankcie za priestupky.

Primátor informoval o zámere vybudovania
novej záhradkárskej oblasti v časti Podháj.
Na pozemku s rozlohou 65 000 štvorcových
metrov by malo vzniknúť 83 pozemkov.

Žiarska nemocnica zdvojnásobila zásobu
kyslíka pre liečbu COVID pacientov. Má
objem 5 680 litrov, čím sa zväčšila kapacita
kyslíka pre pacientov na dvojnásobok.
Nemocnica môže využiť aj pôvodný zásobník.
Celková maximálna kapacita medicinálneho
kvapalného kyslíka v nemocnici tak
predstavuje približne 8 500 litrov.

Mesto získalo 150 000 eur na zariadenie pre
seniorov z Banskobystrického samosprávneho
kraja. Dotácia bola účelovo viazaná. V prvom
rade sa použila na obstaranie interiérového
vybavenia, ako sú skrine, stoličky, stoly, poličky
a vešiakové steny.

MAREC

JÚN
Mesto získalo dotáciu 568 791 eur na projekt
Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad
Hronom. V rámci projektu sa plánuje osadenie
kamier monitorujúcich vjazdy a výjazdy do
mesta či osadenie premenlivých dopravných
značení, ktoré budú informovať o voľných
parkovacích miestach na parkoviskách na Ulici
Š. Moysesa.

V Mestskom kultúrnom centre vzniklo
očkovacie centrum. Hlavná sála sa využívala
pre ambulancie a časť pre administratívu.
Zamestnanci mesta sa podieľali na príprave
zariadenia, technického vybavenia
a zabezpečení hygieny priestorov. Očkovacie
centrum bolo zriadené pre celý bývalý okres
ZH.

Mesto aktualizovalo informačné tabule
v stojiskách. V súčasnosti je na území Žiaru
takmer 130 stojísk, vrátane stojísk škôl,
škôlok, úradov a organizácií. Po novom bolo
každé stojisko vybavené novou informačnou
tabuľou, ktorá je prehľadná, farebne odlíšená
a umožňuje obyvateľom zorientovať sa, ako
nakladať s odpadom z domácností.

Útulok pre psov prechádza pod správu mesta.
Dočasný domov v ňom nájdu všetky psy
odchytené mestskou políciou na území mesta.

Sezóna na žiarskom plážovom kúpalisku
začala 18. júna. Najobľúbenejšou atrakciou
návštevníkov je 43-metrový tobogan. Denná
kapacita zariadenia je 2 000 ľudí.
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JÚL

OKTÓBER

Festival vína sa po prvýkrát uskutočnil na
nádvorí biskupského kaštieľa. Pozvanie na
festival prijalo viacero vinárov, prevažne
z nášho kraja a z okolia Tekova. Veľkú radosť
urobili návštevníkom aj halušky, ktoré sa
vypredali do poslednej porcie.

Takmer dvadsať dobrovoľníkov vymaľovalo
altánok v parku a dosadili rastlinky do záhonov.
V trvalkových záhonoch sú vysadené trvalky
a bylinky, ktoré sú označené menovkami
a natrhať si z nich môže ktokoľvek.

Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
ocenilo Žiarčanku Janu cenou za záchranu
života, hrdinstvo a statočnosť. Pani Jana
poskytla prvú pomoc staršiemu pánovi, ktorý
ležal v kaluži krvi. Vzápätí zalarmovala aj rýchlu
zdravotnú pomoc a dobrovoľných hasičov,
ktorí v tom čase v blízkosti vykonávali postrek
proti vírusu COVID-19.

Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj časti
administratívnej budovy na námestí štátu
pre potreby okresnej prokuratúry. Kúpna
cena je 558 000 eur. Finančné prostriedky
z tohto predaja použije mesto na dokončenie
rekonštrukcie krytej plavárne.

AUGUST

NOVEMBER
Mesto oficiálne posledný novembrový deň
otvorilo Domov pri kaštieli. Prvý klienti
nastúpili do zariadenia k prvému decembru.
Zariadenie má kapacitu 40 ľudí. Zariadenie
stálo 1,7 milióna eur, z tejto sumy je 733-tisíc
eur úver zo ŠFRB a 150-tisíc eur je dotácia
z BBSK.

Z noci 16. augusta na 17. augusta nočná búrka
polámala niekoľko stromov, ohla bilboardy a
vyvalila elektrické stĺpy. Do nemocnice boli
prijatí štyria pacienti, ktorí, našťastie, utrpeli
iba ľahké zranenia. Škody sa odstraňovali ešte
niekoľko dní po smršti.

V Parku Štefana Moysesa sa uskutočnil
obľúbený Beer fest s historicky najvyššou
účasťou. Súčasťou podujatia bola aj súťaž vo
varení kotlíkového guláša. Ten najlepší bol
s hovädzími líčkami a haluškami.

Začali sa práce na vybudovaní trailu zo Žiaru
do Lutily. Trail prepojil mesto nielen s obcou
Lutila, ale aj s ostatnými susediacimi obcami.
Trasa trailu kopíruje Lutilský potok po strane
mesta.

SEPTEMBER

V uliciach mesta pribudli unikátne stojanové
popolníky na cigaretové ohorky, ktoré budú
predmetom ďalšieho zhodnotenia. S riešením,
ako efektívne zhromaždiť cigaretový odpad
prišiel Žiarčan Hugo Repáň. Žiar tak má na
konte ďalšie prvenstvo.

DECEMBER
Mestská polícia oslavuje už 30 rokov od svojho
vzniku. Dnes je vnímaná ako rovnocenný
partner policajného zboru, s ktorým má
rovnaké ciele a priority. Na poste náčelníka
MsP sa za toto obdobie vystriedalo päť mužov.
V súčasnosti je náčelníkom od roku 2014
Róbert Šiška.

Urobili sa nové prístupové schody na židovský
cintorín. Okrem toho tu bola osadená nová
smerová tabuľa, urobili sa terénne úpravy,
opravili a vymenili sa informačné tabule
a vyčistili náhrobné kamene. O židovský
cintorín v našom meste sa dlhé roky spoločne
so študentmi stará pedagogička žiarskeho
gymnázia Zuzana Kohútová.

Počas Dní jesennej čistoty sa Žiarčania zbavili
viac ako 36 ton odpadu. Okrem objemného
odpadu sa vyzbieralo aj drevo, elektrické
zariadenia, žiarivky, farby, laky, oleje či
vyradené zariadenia s obsahom chlóru.

Pracovníčky Komunitného centra pripravili
mikulášske prekvapenie pre deti zo sociálne
slabších rodín. Mikulášskymi balíčkami
obdarovali sto detí a finančné prostriedky
zvýšili aj na zakúpenie školských potrieb
a trvanlivých potravín pre 60 vybraných
rodín. Mesto potešilo na Mikuláša balíčkami
aj seniorov v Domove pri kaštieli.
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Blahoželanie

V živote sú chvíle,
ktoré sú
výnimočné a
neopakovateľné...
Dňa 12. januára
2022 oslávila
krásne životné
jubileum

90 rokov naša mamka,
starká a prastarká
Helenka Doletinová.
90 rôčkov krášli tvoj život bohatý,
svoj cieľ si v ňom isto našla,
aj keď sa myseľ ešte v spomienkach
k predošlým rokom vráti.
Hoci ti čelo zdobia vrásky,
teš sa, starká, z našej lásky.
Ku krásnemu jubileu zo srdca ti
všetko najlepšie prajú dcéry a syn
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá,
ako aj ostatná rodina.
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Poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta

POĎAKOVANIE ŽIARSKEJ NEMOCNICE
Vianočný čas je obdobím, kedy ľudia medzi sebou viac prejavujú empatiu, lásku, porozumenie. V tomto neľahkom
období pandémie sa v predvianočný čas spojilo veľa dobrých ľudí na podporu zamestnancov žiarskej nemocnice.
Ďakujeme zamestnancom a žiakom Základnej školy na Jilemnického ulici, ktorí zakúpili krásne darčeky v podobe
spoločenských hier, kníh a ohrievačov fliaš na pediatrické oddelenie. Nechýbal ani vianočný pozdrav vyrobený
žiakmi s ich podpismi, ktorý bude pamiatkou k tomuto dňu.
Do predvianočných prekvapení sa zapojili aj zamestnanci a žiaci Základnej školy na Ulici Dr. Janského a BÚDA,
ekomunitné centrum, ktorí zamestnancom priniesli sladké a slané občerstvenie.
Naša veľká vďaka patrí obci Lovčica-Trubín, ktorá pripravila sladký balíček medovníkov pre zamestnancov na
covidovom oddelení.
Svet zdravia

Tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky, a to
v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom
č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020
o podmienkach poskytovania dotácií.
Bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta, právnické osoby so sídlom na
území mesta, ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta a fyzické
osoby – podnikateľ so sídlom, miestom
podnikania alebo trvalým pobytom na
území mesta môžu v tomto roku požiadať mesto o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016,
doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií.

výške 70 % predložených rozpočtových
nákladov projektu, pričom nesmie byť
vyššia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových
nákladov je oprávnená osoba povinná
spolufinancovať vlastnými prostriedkami.

Dotácia môže byť poskytnutá na:

Oprávnenej osobe v prípade bodu b)
môže byť poskytnutá len jedna dotácia na jeden účel, a to najviac vo výške
1 660 eur.

a) podporu realizácie projektu,
a to v oblasti

POĎAKOVANIE OD KLIENTOV
ÚTULKU V ŽIARI NAD HRONOM

1/ ochrany a tvorby životného prostredia,
2/ obnovy verejných priestranstiev,
3/ ochrany vonkajších priestorov BD kamerovým systémom

Aj tento rok sa chcú klienti a zamestnanci sociálneho
zariadenia Útulok poďakovať všetkým tým, ktorí si
spomenuli a svojimi finančnými a materiálnymi
darmi umožnili klientom stráviť Vianoce, ako trávi
väčšina z nás.

alebo

Veľké ĎAKUJEM patrí spoločnosti Nemak, Titan Jaroslav Dubóczi, poslancovi MsZ Emilovi Vozárovi,
Jánovi Markovi zo Slaskej, Róbertovi Mizerákovi,
mladým ľuďom Lydke a Vladkovi a pani, ktorá pre
nás každý rok niečo výborné napečie a donesie za
krabicu koláčov.
Klienti Útulku v ZH

Oprávnenej osobe v prípade bodu a)
môže byť poskytnutá dotácia najviac vo

b) podporu verejnoprospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ako aj na podporu podnikania a zamestnanosti.

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je
možné si vyzdvihnúť na mestskom úrade, oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si
ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde
sú uvedené aj všetky ďalšie informácie
(kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné
doručiť na mestský úrad do 28. februára
2022 so všetkými povinnými prílohami.

Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je
možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2022 (potrebné je uviesť adresu, telefón, e-mailový kontakt). Ďalšie dôležité
informácie sú uvedené aj na webovej
stránke mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo
v samotnom nariadení.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
Prenajmem garáž v Ladomerskej Vieske.
T: 0904 193 200
Predám čalúnenú dvojposteľ v dobrom stave.
T: 0904 511 304
V centre mesta dám do dlhodobého prenájmu
perfektnú miestnosť, 30 m2, s bezpečnostnými
dverami. Vhodná pre všetky druhy podnikania,
vrátane administratívnych či právnych služieb.
T: 0904 606 904
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky
či mince. T: 0904 506 160 (sms, WhatsApp, Viber,
Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur.
T: 0904 404 926
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo
dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 17.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 18.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 2, Zvolen
• 19.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 20.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 21.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľ. Štúra 2, Zvolen
• 22.1. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 23.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 24.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 25.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 26.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 27.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 28.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 29.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 30.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 31.1. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
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Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky
bol úspešne spustený

Zálohový systém na nápojové plastové fľaše a plechovky v prvý pracovný
deň nového roka symbolicky odštartoval minister životného prostredia
Ján Budaj, v spolupráci so zástupcami
Správcu zálohového systému. Slovensko sa tak ako prvé v regióne úspešne
zaradí k európskym krajinám, ktoré
motivujú k zodpovednejšiemu správaniu a efektívne riešia problém s voľne pohodeným odpadom.
Minister Ján Budaj symbolicky vrátil zálohovanú plastovú fľašu do zálohomatu
a sám si tak vyskúšal zmenu, ktorá od
januára 2022 čaká každého z nás. Pri
nákupe nápoja zálohovanej v plastovej
fľaši alebo plechovke zaplatíme aj záloh 15 eurocentov, obal so symbolom
Z – ZÁLOHOVANÉ vrátime nestlačený
na odberné miesto do obchodu a zálohomat nám vydá kupón s hodnotou za
odobraté obaly. Potvrdenie so zálohomatu je možné si uplatniť na pokladni
ako zľavu na nákup alebo hotovosť. Malé
predajne potravín zapojené do zálohového systému dobrovoľne majú výnimku
– nemusia vracať zákazníkom hotovosť,
ale môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.
„Od januára 2022 funguje na Slovensku
zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Už len tým, že sme sa odhodlali spustiť tento systém, ktorý je výborne
nastavený, sme urobili tému očistenia
Slovenska veľkou témou. Zálohový systém má za cieľ zozbierať 90 percent
a viac plastových a hliníkových obalov
a permanentne udržiavať na Slovensku
čistotu, keďže za každý takýto obal si
človek radšej zoberie 15 centov, akoby
ho zahodil,“ povedal minister Ján Budaj.
„Zálohový systém je osvedčeným riešením pre viac ako miliardu nápojových
obalov, ktoré sa ročne uvedú na slovenský trh. Dnes končí väčšina obalov tam
kde nemá – nevytriedené, nerecyklované a pohodené v prírode. Vďaka zálohovému systému je možné zvýšiť aktuálnu
mieru zberu nápojových obalov na 90%,
efektívne ich recyklovať a následne materiál využiť pri výrobe nových obalov,“
doplnila Mária Trčková.
Zálohujú sa všetky jednorazové plastové
fľaše a plechovky od nápojov s objemom
0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej
fľaši či plechovke je symbol „Z“ v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”.
Len takto označené obaly sa zálohujú
a spotrebitelia ich môžu vrátiť na odberné miesto za 15 eurocentov.

Komplexný systém nie je možné zaviesť
zo dňa na deň. Počas prechodného obdobia, ktoré potrvá do konca júna 2022,
sa v obchodoch môžu objaviť ešte aj
staré obaly bez symbolu „Z“ . Spotrebitelia by si nemali hromadiť plastové fľaše
a plechovky bez označenia. Staré obaly,
ktoré nemajú na sebe „Z“ -ZÁLOHOVANÉ
nie je možné v obchode vrátiť, patria tak,
ako doteraz, do triedeného zberu.
Vrátiť zálohovaný obal bude možné
v každej predajni, ktorá je zapojená do
zálohového systému. Takýchto miest
bude postupne od januára viac ako 2 000
po celom Slovensku.
Správca zálohového systému zabezpečuje, aby sa vyzbierané zálohované obaly z obchodov vytriedili a preukázateľne
recyklovali spôsobom, ktorý umožní ich
ďalšie využitie na ten istý účel. Výrobcovia z nich tak majú možnosť vyrobiť nové
nápojové obaly s obsahom recyklovaných materiálov a plniť si tak zákonné
ciele a dobrovoľné záväzky.
„Výrobcovia recyklovaný materiál chcú
využívať, pretože súvisí s ďalšími cieľmi
stanovenými v Európskej únii. Jedným
z nich je povinné množstvo pridávania
recyklovaného obsahu do všetkých
obalov, ktoré sú uvádzané na trh, a to 25
percent do roku 2025, a následne tridsať
percent od roku 2030,“ vysvetľuje Lucia
Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy
a komunikáciu Správcu zálohového systému.
Európska legislatíva stanovila pre všetky
krajiny povinnosť do roku 2029 zabezpečiť mieru vyzbierania plastových nápojových obalov 90 % a nájsť efektívne
spôsoby, ako to zabezpečiť. Slovensko si
zvolilo cestu zálohovania, čo je v súčasnosti jediné reálne osvedčené riešenie,
ako zabezpečiť vysokú mieru zberu, a zároveň vyššiu recykláciu a využitie recyklovaných materiálov pri výrobe nových
obalov.

Fakty o zálohovom systéme
• začal fungovať 1. januára 2022
• zálohujú sa všetky plastové a kovové
nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka,
sirupov a tvrdého alkoholu
• zálohované obaly majú na etikete veľké
„Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“
• výška zálohu je jednotná pre plastové
fľaše aj plechovky, 15 eurocentov

• spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh
15 eurocentov, bude uvedený na cenovke
alebo výveske oddelene
• záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení
nápojových obalov na odberné miesto,
výška zálohu teda nemá vplyv na cenu
nápojov
• nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode,
alebo v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener
• zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým
kódom
• zálohované obaly je možné vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu
na to, kde na Slovensku bol zálohovaný
nápoj zakúpený
• potvrdenie s výškou zálohov za uplatnené obaly bude možné využiť buď ako
zľavu pri nákupe, alebo si zákazník vypýta
naspäť hotovosť
• malé predajne potravín zapojené do zálohového systému dobrovoľne, nemusia
vracať zákazníkom hotovosť, môžu poskytnúť len zľavu z nákupu. Zľavu je možné
uplatniť len v tom obchode, kde zákazník
obaly vrátil.
• do zálohového systému je zaregistrovaných viac ako 2000 odberných miest,
z čoho viac ako tisíc malých predajní po
celom Slovensku, ktoré budú odoberať
obaly dobrovoľne
• prechodné obdobie, kedy sa zákazník
môže na pulte obchodov stretnúť aj so
starými nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami potrvá maximálne do
30.6.2022
• nezálohované obaly - bez symbolu Z-Zálohované nenoste naspäť do obchodu, vyhadzujte ich do žltej nádoby na triedený
zber, tak ako doteraz

O Správcovi zálohového systému
Je to nezisková organizácia, poverená
Ministerstvom životného prostredia SR,
aby vytvorila financovala a koordinovala
fungovanie zálohového systému na Slovensku. Správcu vytvorilo konzorcium
štyroch subjektov – Asociácia výrobcov
nealkoholických nápojov a minerálnych
vôd na Slovensku, Slovenské združenie
výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia
moderného obchodu a Zväz obchodu
SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd,
výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých
zálohovaných obalov a zastupujú viac
ako 3 000 obchodných prevádzok.

Do konca roka 2022 budeme
zálohovať 60 percent
PET fliaš a plechoviek
Ministerstvo životného prostredia si pri
návratnosti jednorazových nápojových
obalov v systéme zálohovania položilo
vyššie ciele. Tie sú pretavené do novely zákona o zálohovaní jednorazových
obalov na nápoje, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Namiesto pôvodnej
77 percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ navyšuje na
80 percent a v roku 2024 by Slovensko
malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85
percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje,
že cieľ 90-percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025.
Zákon pôvodne stanovoval, že prostredníctvom systému zálohovania sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 percent
celkovej hmotnosti obalov, uvedených
v roku 2022 na trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť na 77 percent a od roku
2027 mala dosahovať úroveň minimálne
90 percent.

Plechovky mali určené nižšie ciele ako
PET fľaše. Po novom však budú ciele pre
návratnosť pre oba druhy obalov jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v prípade nedodržania cieľov návratnosti do
zálohovacieho systému. Jej výpočet sa
po novom stanoví tak, aby pre správcu
zálohového systému bola viac citeľná
a správca ju neuhrádzal zo sumy nevyplatených záloh.
Novela dopĺňa kontrolné právomoci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP
SR) voči správcovi zálohového systému.
Ten bude povinný na mesačnej báze
zverejňovať výkaz platieb v rozsahu
stanovenom ministerstvom. Zároveň aj
každých šesť mesiacov v termínoch do
31. júla a do 31. januára bude povinný
MŽP zaslať správu o svojej činnosti za
kalendárny polrok. Správa bude obsahovať prehľad o stave zálohového systému,
údaje o stave plnenia cieľov návratnosti,

či definovanie potenciálnych problémov
pri plnení cieľov. Jednou z kľúčových právomocí envirorezortu bude menovanie
troch zástupcov štátu do dozornej rady
správcu zálohového systému. Príslušný
člen dozornej rady sa bude môcť podieľať na kontrole účtovníctva správcu
a komunikovať s MŽP.
Výrobcovia nápojových obalov budú
musieť na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti registrácie
u správcu zálohovacieho systému. Zákon
ukladá obidvom týmto subjektom zákaz
umiestňovať na trh, alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu. Týmto opatrením sa
predchádza vstupu na trh tých nápojových obalov, ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom.
Zálohovať sa budú jednorazové plastové fľaše a plechovky, v ktorých boli:
• sýtené sladené nápoje,
• nesýtené sladené nápoje,
• minerálne vody,
• pramenité vody,

• dojčenské vody,
• ochutené vody,
• ovocné šťavy a nektáre,
• ovocné nápoje,
• ľadové čaje,
• športové nápoje,
• energetické nápoje,
• pivo,
• cider,
• perry,
• radler,
• ovocné víno.
Nezálohujú sa obaly z:
• mlieka,
• nápojov s obsahom mlieka,
• sirupov,
• alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent,
• oleja či octu.
Zdroj: Ministerstvo životného
prostredia SR
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Prihlášky na vzdelávanie v strednej škole
Žiaci základných škôl a ich rodičia
sa v týchto dňoch rozhodujú, akú
strednú školu si vyberú. Prečítajte si
aktualizované základné informácie
o podaní prihlášky na strednú školu
i termínoch prijímacích skúšok v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
• Zákonný zástupca neplnoletého žiaka
môže podať prihlášku na vzdelávanie,
v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí
najviac dva odbory vzdelávania, ktoré
nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a najviac
dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; vybrané odbory
vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole.
• Prihláška na vzdelávanie sa podáva riaditeľovi strednej školy do 20. marca.
• Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške
na vzdelávanie potvrdzuje základná
škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie
je možné, k prihláške na vzdelávanie sa
pripoja vysvedčenia zo základnej školy
alebo ich osvedčené kópie.
• Žiak so zdravotným znevýhodnením
pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné
lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
• Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na
vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
• Žiak môže k prihláške pripojiť doklad
o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.
• Ak sa podáva prihláška na štúdium
v študijnom alebo v učebnom odbore,
v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave
žiaka v systéme duálneho vzdelávania
vydané podľa osobitného predpisu.
• Ak sa podáva prihláška na štúdium
v strednej športovej škole, pripojí k prihláške potvrdenie národného športového zväzu, že je uvedený v zozname
talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu a vyjadrenie lekára so
špecializáciou v špecializačnom odbore
telovýchovné lekárstvo.
• Riaditeľ strednej odbornej školy môže
určiť kritériá na prijatie žiaka bez prijímacej skúšky na učebný odbor SOŠ (ukončenie vzdelávania záverečnou skúškou
a získaním výučného listu).
• Riaditeľ strednej školy môže zaradiť
prijatie žiaka bez prijímacej skúšky do
podmienok prijímacieho konania, ak
v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej:

• 90 % v každom vyučovacom predmete
samostatne (prijatie na gymnázium),
• 80 % v každom vyučovacom predmete
samostatne (prijatie na maturitný odbor
strednej odbornej školy).
• Uvedené sa nevzťahuje na prijímanie
na odbor, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania.
• Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky
najneskôr 7 dní pred termínom konania
prijímacích skúšok.
• Prijímacie skúšky sa budú konať začiatkom mája 2022.
• Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho
konania je 18.5.2022.
• Ak bol žiak prijatý na vzdelávanie
v strednej škole, zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní.
• Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
Na stránke školského výpočtového strediska (svs.edu.sk) sú dostupné informácie o plánovanom počte prijatých žiakov
na SŠ. Taktiež sa priebežne uvádzajú
aktualizované informácie o počtoch záujemcov o štúdium na jednotlivých odboroch SŠ, o možnostiach štúdia podľa
odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania
na stredné školy.

Termíny konania prijímacích
skúšok pre školský rok 2022/2023
1. kolo prijímacích skúšok
• na gymnáziá, stredné odborné školy,
školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
1. termín:
• 2.5.2022 alebo 3.5.2022
• 4.5.2022, 5.5.2022 alebo 6.5.2022
(talentové skúšky)
2. termín:
• 9.5.2022 alebo 10.5.2022
• 11.5.2022,12.5.2022 alebo 13.5.2022
(talentové skúšky)
• na stredné športové školy
1. fáza – overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy
športov
2. fáza - psychodiagnostické vyšetrenie: 4.5.2022, 5.5.2022 alebo 6.5.2022
(1. termín) a 11.5.2022, 12.5.2022 alebo
13.5.2022 (2. termín).
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní
v pedagogickej rade školy do 6. júna
rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne
(2. kolo: 21.6.2022) na nenaplnený počet
miest pre žiakov, ktorých možno prijať
do tried prvého ročníka.
Spracovalo: CPPPaP
v Žiari nad Hronom
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SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás...
Dňa
3. januára sme
si pripomenuli
7. 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
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali
sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Navždy prestali pre teba
hviezdy svietiť,
už navždy prestalo
pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi, nikdy
neprestanú na teba spomínať.
So smútkom v srdciach sme si dňa
6. januára pripomenuli 2. 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
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 2. januára uplynulo 23 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý otec a svokor
Štefan Švec
a dňa 2. marca
si pripomíname
7 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá mama,
starká, svokra
a prastarká
Emília Švecová.
Dňa 20. januára
si pripomíname
28 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

SPOMIENKA

Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname.
Len na krátky
lúčime sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 11. januára sme si pripomenuli
11. 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.

Odišla si tíško, už
nie si medzi nami,
no v srdciach
našich žiješ stále
spomienkami...
Dňa 5. januára
uplynulo
11 rokov, kedy
nás navždy opustila naša drahá
Anna Králová.
Strata teba bola tá najťažšia vec,
aká sa kedy stala. Môj anjel. A aj po
všetkých tých rokoch bolesť stále
existuje. Navždy na teba myslíme.
S láskou spomína manžel Jozef
a dcéra Janetta s rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Nezomrel som,
lebo viem,
že budem žiť
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa
25. januára 2022
si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Mikuláš Kollár
vo veku 93 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Keď budem
na konci svojho
života stáť
pred Bohom,
dúfam, že mi
neostane ani
kúsok talentu
a budem môcť
povedať, využila som všetko,
čo si mi dal.
Dňa 22. januára 2022 uplynie
30 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša drahá
mamička, stará mama a babka
Magdaléna Honeková
vo veku 60 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, prosím,
venujte jej tichú spomienku.
Dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechala si
všetkých,
ktorých si rada
mala.
Dňa 25. januára
si pripomíname
4.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
Existujú ľudia,
ktorí nám budú
chýbať večne.
Sú to tí, ktorí
sa dotkli nielen
nášho srdca,
ale aj duše...
Dňa 11. januára
uplynulo 5 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
Ján Bitter.
S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa
6. januára sme
si pripomenuli
7. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
otec a starý otec
Ľudovít Lalo.
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra s rodinou.

Dňa
10. januára sme
si pripomenuli
8. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
matka, dcéra a sestra
Monika Gocníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel
Jozef, syn Marko, dcéra Monika,
mama Marta a brat Marek.

SPOMIENKA
Byť anjelom na
jeden jediný deň,
aby sme ťa mohli
ešte raz objať
a povedať ti,
ako veľmi nám
tu dole chýbaš.
Nikdy na teba
nezabudneme.
Dňa 22. januára 2022 si
pripomíname 10. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša milovaná
Anka Bartolenová,
rod. Hlásniková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto žil
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel...
Dňa 20. januára
uplynie rok,
čo nás opustil
manžel, otec,
starký, svat, švagor a strýko
Michal Martinka.
S láskou spomíname.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, spolu s nami tichú
spomienku.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 2, ktoré vychádza
31. januára, je v utorok 25. januára.
Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk
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SPOMIENKA

Odišli ste od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 15. a 23. januára si
pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustili
naši drahí rodičia, starí rodičia
a prastarí rodičia
Mária Tomašová a Jozef Tomášov.
Tí ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
S tichou
spomienkou
k tvojmu hrobu
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
sa pomodlíme.
Dňa 31. decembra 2021 uplynulo
15 rokov, čo nás náhle opustila
naša drahá manželka, mama,
stará mama a sestra
Melánia Príhodová,
rod. Lovčičanová.
S úctou a láskou spomínajú
manžel Bohuš, dcéra Diana
s rodinou a sestra Želka.
Je ťažké nevedieť,
o čo dobré je ľahší svet.

SPOMIENKA

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 si pripomíname
3. 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.

Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali ústa
sa smiať,
budeme,
drahý otecko,
stále na teba
spomínať.
Dňa 18. januára si pripomíname
33 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Július Dobiaš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Ľudmila
a dcéry Helena a Darina.

Cirkevný zbor ECAV
Kremnica vydal
pohľadnicu
Nie každý cirkevný zbor sa môže
pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom
ako práve kremnický. Ešte začiatkom
októbra 2021 prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri vzácne jubilea, ktoré
veriaci i široká verejnosť v Kremnici
oslávili Evanjelickými dňami.
Pripomenuli si 500. výročie vzniku
Evanjelického cirkevného zboru a. v.
v Kremnici, 485. výročie konania prvej
evanjelickej synody banských miest,
195. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kremnici a 135. výročie oltárneho
obrazu v chráme od maliara Vojtecha
Angyala (*18.12.1847 Stoličný Belehrad
+9.1.1928 Kremnica).

Pri tejto vzácnej príležitosti, jubilejnom
roku 2021, vydal cirkevný zbor pohľadnicu s názvom Spoznajte našu históriu,
Kremnica 1826. Na pohľadnici je znázornená dobová fotografia, na ktorej je
Evanjelický kostol z roku 1826 s areálom.
Predná strana je doplnená o znak cirkevného zboru. Na zadnej strane pohľadnice
je pripomienka na Jubilejný rok 2021.
Pohľadnica bola vydaná nákladom tisíc
kusov. Pohľadnica, ktorá dýcha úctou
k histórii, tak pribudla do zbierky a potešila nielen Kremničanov, našla si svojich
nových majiteľov aj z radov milovníkov
histórie a zberateľov.
Ľubomír Žila
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Prezident basketbalového klubu hodnotí rok 2021
v žiarskom basketbale
Vážení priaznivci žiarskeho basketbalu,
členovia a hráči Basketbalového klubu
MŠK Žiar nad Hronom, chcem vám všetkým popriať do nového roku 2022 veľa
zdravia, šťastia a úspechov, návrat do
normálneho bežného života a otvorenie
tréningov a súťaží pre nás všetkých v čo
najkratšom čase.
Rok ubehol ako voda, preto mi dovoľte,
aby som sa vám všetkým po tejto dobe
vo funkcii prihovoril a urobil odpočet
toho, čo som vám takto pred rokom
sľúbil a čo sa mi s mojimi kolegami vo
Výkonnej rade klubu urobiť podarilo a čo
nás ešte v blízkom období čaká.
Šport je moja srdcovka, 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. Vo Výkonnej rade zastávajú funkciu
šéftrénera a športového riaditeľa klubu.
Pani Adriana Kňažková, ktorá priniesla
oživenie do klubu už v minulosti, naďalej
pôsobí v klube ako PR manažérka a ekonómka klubu.
Basketbal robíme transparentne a odborne, všetky naše rozhodnutia a uznesenia sú každému členovi klubu alebo
jeho zákonnému zástupcovi k nahliadnutiu u mňa alebo konateľa MŠK. Hlavnými trénermi tímov v súťažiach sú tréneri s vyššou kvalifikáciou (Kučera, Baláž,
Nagy, Horváth) a tréneri s nižšou kvalifikáciou pri nich pôsobia ako asistenti,
zaúčajú sa pri nich a kvalifikáciu si postupne zvyšujú vzdelávaním sa na SBA.
Sľúbil som rozšíriť členskú základňu
nášho klubu, preto sa znovuobnovila
NEMAK školská mikroliga všetkých štyroch žiarskych základných škôl a prerazili
sme aj na súkromnej ZŠ Guliver v Banskej
Štiavnici. Popri učiteľoch týchto piatich
škôl sú postavené športové krúžky pre
žiakov 1. a 2. ročníka a koordinujú ich
naši kluboví tréneri. Môžme sa pochváliť, že do týchto krúžkov chodí športovať
už 110 malých športovcov a spolu nás je
v klube už vyše 200. Pokiaľ to kovidová
situácia dovolí, uskutoční sa na každej
škole jeden turnaj a potom v ZUS aréne
v júni veľké finale za účasti všetkých detí
aj ich rodičov. Touto cestou mi dovoľte
poďakovať nadnárodnej spoločnosti
NEMAK, ktorá sa rozhodla s naším klubom na tomto najúspešnejšom projekte,
ktorý píše už svoj 6. ročník, v spolupráci
pokračovať a finančne tento náš projekt
podporí. Sme veľmi radi, že až traja bývalí účastníci 1. ročníka NEMAK ŽBM, sa po
6 rokoch prebojovali do Slovenskej basketbalovej reprezentácie U16 a štartovali
na turnaji V4 v Poľsku v tom najcennejšom drese.
Klubové príspevky (KP) sa znížili v prípravke z 15 na 10 eur, v oblastných súťažiach z 30 na 20 eur a celoslovenských
súťažiach zo 40 na 30 eur mesačne.
V platbe KP plánujeme prejsť na platenie príspevkov kvartálne, t.j. napríklad za
mesiace január, február a marec zaplatí
rodič sumu naraz a stačí sumu uhradiť
do konaca marca. Chceme takto rodičom vyjsť v ústrety, a zároveň zjednodušiť evidenciu úhrad za KP. Pokiaľ hráč
odtrénuje za mesiac menej ako polovicu
tréningov, zaplatí za mesiac len polovicu
KP. V priebehu roka rodičia nie sú zaťažovaní žiadnymi inými platbami, s výnimkou spolufinancovania sústredenia
a turnajov v zahraničí.
Zrušili sme všetky doteraz platné uznesenia bývalého vedenia klubu a prijali
nové. Naším hlavným cieľom je zväčšiť
členskú základňu klubu a hlavne vytvo-

riť 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, dostal od klubu novú
žltú a modrú 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 (za čo má zľavu pri vstupe na kúpalisko a táto bude platiť aj na novej plavárni) dostal od klubu bezplatne novú
kapucňovú mikinu, funkčné tričko s logom klubu a rúško s logom klubu. Tie sú
uniformou nášho klubu pri spoločnom
vystupovaní na turnajoch, zápasoch
alebo sústredeniach. Komplet klubové
oblečenie dostali aj všetci tréneri a funkcionári klubu, je to dnes vo viacerých kluboch už samozrejmá komunitná klubová
kultúra a o tú nám ide.
Obnovili sme činnosť Trénerskej rady,
kde dochádza k intenzívnej výmene informácií, máme pripravenú a zavádzame
jednotnú basketbalovú metodiku pre
jednotlivé vekové kategórie. Zaviedli
sme systém jednotného vstupného
a výstupného testovania hráčov klubu
aj s jeho presnou evidenciou. Máme
jasne stanovené pravidlá pendlovania
medzi kategóriami a aj o tomto a iných
záležitostiach tréneri medzi sebou komunikujeme.
Doprava na všetky zápasy, turnaje a sústredenia prebieha len zmluvným autobusom, autá sú zakázané.
Hráči dostávajú pitný režim a teplý obed
a spolu sa vždy najedia pri každom súťažnom zápase vonku.
Rodičia spolufinancujú len dve akcie,
na ktoré ale každý tím dostal od klubu
1 000 eur a podľa rozhodnutia trénera
tímu, po porade s rodičmi, ich využil. Išlo
o augustové sústredenie, ktoré prebehlo pobytovou formou v Banskej Štiavnici.
Využili sme fantastické priestory súkromnej ZŠ Guliver a v spolupráci s touto školou budeme organizovať letné sústredenia aj ďalšie roky. Pandemická situácia
nedovolila našim tímom zúčastniť sa
veľkonočných turnajov v zahraničí, zrušila sa aj účasť starších žiakov v CEYBL,
naši kadeti si však stihli vyskúšať aspoň
jeden turnaj EYBL. V týchto aktivitách
chceme a budeme pokračovať, pokiaľ
to kovidová situácia dovolí, chceme sa
konfrontovať s tímami v zahraničí, máme
pripravených pre našich hráčov viacero
prekvapení.
Vytvárame pre každého hráča klubu
rovnaké podmienky, preto sme umožníli
každému hráčovi od starších minižiakov
(tí hrajú na veľký kôš) trénovať na SHOOTINGMACHINE, streleckom stroji v ZUS
aréne. Je vytvorený systém rezervácie
tréningov. Za hodinový poplatok 15 eur,
pod dohľadom vyškoleného trénera, si
môže každý zatrénovať na tejto vynikajúcej tréningovej pomôcke v priestoroch
ZUS arény.
Veľkú pozornosť v klube venujeme starostlivosti o zdravie našich zverencov,
dodržiavame všetky pandemické opat-

Štefan Muha.

renia, aj keď nie vždy sa s nimi stotožňujeme a súhlasíme s nimi. Veríme, že
sa konečne súťaže spustia naplno, preto
bude musieť každý jeden hráč od sezóny
2022/2023 s finančným prispením klubu
absolvovať diagnostiku športovej výkonnosti a zdravotného stavu u špecializovaného športového lekára.
Veľkú pozornosť sme v klube venovali investovaniu do materiálno-technického
zabezpečenia podmienok pre tréningy aj
zápasy. Značné financie, ktoré sa v priebehu sezóny ušetrili na doprave, rozhodovaní, diétach a iných poplatkoch (keďže sa dlhšiu dobu nehralo), sme použili
na zakúpenie 56 kusov najkvalitnejších
lôpt MOLTEN z prírodnej kože, zakúpenie
PC, audio a video techniky pre potreby
zázamu a diagnostiky tréningov aj zápasov v hale aj na “Dvojke”. Klub zakúpil
videokameru, ktorá slúži na vysielanie
všetkých zápasov v ZUS aréne cez Youtubelive, je ňou možné zaznamenávať aj
tréningový proces. Rovnako klub zabez-

pečil profiozvučenie zápasov hudbou
na všetkých zápasoch v ZUS aréne. Na
zápasy menších, na “Dvojke”, sa zakúpilo
a práve sa inštaluje ozvučenie na hudbu
a moderovanie zápasov. Už štandardom
sa stalo prenášanie live herných štatistík
pri zápasoch v hale. Po každej štvrtine
dostane tréner domácich aj hostí súhrn
všetkých štatistických ukazovateľov zo
zápasu, Tieto sú k dispozícii aj cez livescore tým, ktorí nemôžu byť priamo na
zápase, ale vedia si všetko jednoducho
pozrieť na internete. Celý klub sme komplet vybavený oblečením a dresmi.

vážené a dobre viditeľné miesto na stene pri vstupe do ZUS arény. Aby každý,
kto vstúpi do haly, či je to rodič, fanúšik,
alebo hráč videl, čo všetko sa doteraz
žiarskemu basketbalu podarilo, ktorí
hráči a tréneri boli pri zisku jednotlivých
titulov majster SR.

Obnovili sme spoluprácu so staronovým
grafikom klubu a webová stránka, Facebook aj Instagram dostali nový šat. Od 1.
februára sa spustí nová verzia webu aj FB
klubu a môžme už teraz hrdo prehlásiť,
že to bude jedna z najkrajších webových
aj FB stránok na športovom Slovensku.

Pre zlepšenie kultúry povzbudzovania
na všetkých zápasoch a nastavenie férového fungovania spolupráce s rodičmi
sme prijali Kódex rodiča hráča basketbalu, ako normu úcty k hráčom, trénerom
a klubu.

Na konci júna, pokiaľ to kovidsituácia
dovolí, sa v areáli “Dvojky” zorganizuje
streetball spojený s atrakciami, aby sme
na konci školského roka pozvali do klubu
čo najviac nových detí. Uvidíme, ako sa
bude pandemická situácia vyvíjať, určite
chceme v streetbale pokračovať a ďalej
písať jeho dlhú a úspešnú históriu. Radi
by sme obnovili spoluprácu s jeho pôvodnými organizátormi, ktorí boli a sú
stale akousi dušou tohto turnaja. Preto
ich v blízkej dobe oslovím a poprosím
o obnovenie niekdajšej úspešnej spolupráce.
Basketbal je najúspešnejší kolektívny
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 14 titulov majstra Slovenska. Každý jeden
takýto majstrovský tím si už našiel svoje

V priestoroch ZUS arény, ako domovského stánku nášho klubu, sme vybudovali
a zariadili úplne novú klubovňu klubu
a okná VIP miestnosti aj steny ZUS arény
sme vyzdobili logami mládežníckeho aj
mužského basketbalu.

Na čo som osobne najviac hrdý, je návrat
pozitívnej a konštruktívnej atmosféry
do práce v našom klube. Každý, kto
chce robiť a náš klub rozvíjať, má u nás
vždy dvere dokorán otvorené. Za jasne
stanovaných pravidiel. Pretože takto to
v športe má byť.
Náš klub už má viac ako dvesto členov,
či sú to detičky v krúžkoch, hráči jednotlivých tímov, ich tréneri, rodičia, pomocníci a funkcionári klubu, všetci si zaslúžia
moje veľké poďakovanie, uznanie a pochvalu za svoju snahu a úsilie. Rok 2021
bol pre pandemickú situáciu pre všetkých športovcov veľmi ťažký. Som rád, že
sa nám napriek tomu podarilo posunúť
žiarsky basketbal trochu ďalej a troche
vyššie. A to len začíname.
Štefan Muha, prezident
BK MŠK Žiar nad Hronom

Až traja Žiarčania sa dostali do reprezentácie
Slovenska do 16 rokov
BASKETBAL

Najvzácnejší dres na Turnaji olympijských nádejí krajín V4 v poľských
Katowiciach v dňoch 27. až 29. decembra 2021 obliekli aj hráči Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom.
Kadeti nášho klubu sa na všetkých troch
zápasoch turnaja napriek prehrám ukázali vo veľmi dobrom svetle, získali veľa
cenných skúseností a môžu sa naplno
pripravovať na blížiace sa Majstrovstvá
Európy, ktoré sa uskutočnia v lete v Bulharskej Sofii.

K nominácii do reprezentácie Slovenska im srdečne gratulujeme a držíme
im palce, nech sa im v najcennejšom
drese darí.

Hráči, ktorí nás reprezentovali
Marián Kartík, SVK č. 5, narodený
21.5.2006, výška 190 cm, post rozohrávač/krídlo
Alex Kaša, SVK č. 14, narodený
25.10.2006, výška 203 cm, post krídlo/
pivot

Oliver Ondrík, SVK č. 13, narodený
22.8.2006, výška 195 cm, post krídlo/
pivot

Program a výsledky na turnaji
27.12. Slovensko – Česko 54:67
28.12. Maďarsko – Slovensko 94:60
29.12. Poľsko – Slovensko 80:54
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
MŠK Žiar nad Hronom
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Športovým manažérom FK Pohronie Patrik Furka
Mužstvo povedie dvojica českých trénerov Bittengl – Adler
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Od januára začal pri A-tíme pôsobiť
nový športový manažér, ktorého prvoradou úlohou je kvalitatívne doplniť tím tak, aby bol schopný adekvátne bojovať o záchranu v jarnej časti
Fortuna ligy. Je ním Patrik Furka, ktorý doposiaľ pôsobil ako skaut alebo
futbalový sprostredkovateľ.
Je držiteľom najvyššej (tretej) úrovne
vzdelávania skautov podľa medzinárodnej federácie IPSO, ako jediný na Slovensku. Pred vstupom do FK Pohronie
spolupracoval s viacerými slovenskými
a českými klubmi v pozícii hráčskeho
skauta. Jeho znalosti a prehľad o úrovni hráčov na slovensko-českom trhu by
mali byť základom pre vhodné doplnenie tímu, ktorý bude bojovať o zotrvanie
vo Fortuna lige.
Medzi jeho prvé rozhodnutia patrilo
angažovanie dvojice nový trénerov.
Obaja pochádzajú zo susedného Česka.
Pozíciu hlavného bude zastávať Martin
Bittengl a jeho asistentom sa stal Lubomír Adler. V oboch prípadoch ide o pomerne neznáme mená v slovenských
futbalových kruhoch.
Patrika Furku sme sa opýtali, prečo
padol výber práve na nich?
Hľadali sme takpovediac nové tváre
a nepôsobili na novom trhu, napriek
tomu majú vlastnosti a skúsenosti, ktoré práve teraz potrebujeme. V prípade
Martina Bittengla ide o mladého (37 r.),
moderného a veľmi progresívneho trénera, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako
technický riaditeľ mládežníckej akadémie vo Vancouveri v Kanade a Lubomír
Adler (48 r.) je zas jeho vhodným vyvá-

Na druhej strane, ešte sme nemali pohromade celý káder hráčov, takže začali
sme trénovať 5.1. s časťou tímu a pripojili
sa aj hráči, ktorých sme chceli vyskúšať,
dokonca spoločne odohrali jeden prípravný zápas. V pondelok 10.1. sa pripojili ďalší hráči a prišiel aj hlavný tréner

Lubomír Adler, Patrik Furka a Martin Bittengl.

žením. V minulosti pôsobil ako športový riaditeľ mládeže v Baníku Ostrava
a ako tréner naposledy v českej III. lige
v FC Hlučín. Veľmi dobre poznám systém
jeho práce a aj jej výsledky. Som presvedčený, že kombinácia progresivity,
entuziazmu a skúsenosti, ktoré sa skĺbia
v oboch tréneroch, bude pre nás kľúčom
k záchrane vo Foruna lige.
Na to bude potrebné aj vhodné doplnenie kádra. Akým spôsobom vyberáte hráčov a už vieme, ktorí sem
prídu?
Prvým kritériá, na ktoré hľadíme, sú charakter a mentalita hráča. Nie je dôležité
koľko má ligových štartov, aké má dnes
meno, zásadná je motivácia, čo chce
v Pohroní dosiahnuť a prečo sem ide. Od
hráča potrebujeme, aby spojil osobnú

motiváciu s cieľom klubu a nie opačne.
Samozrejme, musí mať aj svoju kvalitu.
Oslovujeme hráčov, ktorých poznáme
a o ktorých vieme, že ešte chcú vo svojej
kariére niečo dosiahnuť a boj o záchranu
Pohronia im v tom môže pomôcť. S niektorými začíname podpisovať zmluvy,
v najbližšom čase budeme zverejňovať
aj mená. Časť hráčov prichádza aj na
skúšku a z nich budeme vyberať vhodných adeptov.
S prípravou ste začali oficiálne
10. januára, no prvé tréningy začali
už o päť dní skôr. Prečo takýto nejasný štart celého procesu?
Zimná príprava už bola naplánovaná
predchádzajúcim realizačným tímom
na 10.1. Aj vzhľadom na postavenie
v tabuľke sme chceli začať trocha skôr.

Zmeny v Pohroní:
Remeslo sa vracia a prichádza aj nový partner
Po neúspešnej jesennej časti sezóny
môže byť pre FK Pohronie pozitívnym
impulzom príchod nového partnera
a návrat starého. Spoločnosť Remeslo, ktorej predstavitelia sa v priebehu
sezóny vzdali pozícií vo vedení klubu,
mala v budúcom roku podporovať
tunajší futbal v menšej miere. Svoje rozhodnutie však prehodnotila
a v spolupráci s FK Pohronie pokračuje ako jeden z hlavných partnerov aj
naďalej.
Do klubu prichádza v poradí tretí významný partner, ktorý, okrem financovania, bude mať zásadný podiel aj na
riadení klubu. Je ním Ivan Jurkovič. Prichádza z prostredia biznisu, no zároveň
má aj minulosť v oblasti futbalového
manažmentu. Reprezentuje skupinu
ľudí, ktorí chcú v FK Pohronie pomôcť
zabezpečiť ekonomickú stabilitu a profesionalizovať procesy riadenia klubu.
Tretím partnerom klubu ostáva aj naďalej švajčiarsky futbalový manažér Loic
Favré.
Ako informoval predseda predstavenstva, Igor Rozenberg, všetky subjekty
sa dohodli na spoločnom postupe pri
dosiahnutí základného cieľa, ktorým je

záchrana FK Pohronie vo Fortuna lige.
„Vlastníci klubu, čiže mesto Žiar nad
Hronom a obec Dolná Ždaňa, ako aj
traja hlavní partneri, sa dohodli na systéme riadenia klubu a na niektorých
zmenách, ktoré sú nevyhnutné urobiť,
aby sme dokázali zvrátiť negatívny trend,
v ktorom sme sa ocitli. Zhodli sa na obsadení funkcie športového manažéra, ktorého úlohou bude prebudovať aktuálny
tím hráčov. Taktiež sa dohodli, že zimná
príprava v januári sa začne pod vedením
nového hlavného trénera. Pablovi Villa-

rovi nebol predĺžený kontrakt,“ vyhlásil
Igor Rozenberg.
Príchod nového partnera komentoval
predseda predstavenstva nasledujúcimi
slovami: „Máme radosť z toho, že s ním
neprídu len financie do klubového rozpočtu, ale aj tím ľudí, ktorí majú s futbalovým manažmentom skúsenosti a budú
pre náš klub prínosom. Som presvedčený, že spoločne urobíme ďalší významný
krok smerom dopredu.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Bittengl, ktorému sa skôr z Kanady, kde
doteraz pôsobil, pricestovať nepodarilo.
Potom už príprava začala naplno a počas nej ešte budeme posilňovať káder
tak, aby sme štart súťaže stihli v optimálnom zložení a forme.

