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Prestížne ocenenie pre technickú
školu za duálne vzdelávanie

Monitorovať majú pohyb áut
Žiarska radnica plánuje obmedziť
dopravu na hlavnom ťahu mesta.
Monitorovaním vjazdov a výjazdov
kamerovým systémom chce vylúčiť
nákladnú a tranzitnú prepravu
z mesta.
Obchvaty Žiaru R1 a R2 odklonili
z mesta väčšiu časť nákladnej dopravy.
Aj napriek tomu sa predovšetkým
z Ulice SNP úplne nevytratili. Úsek
rýchlostnej cesty R2 bol do prevádzky
uvedený v decembri 2014. Posledné
údaje o intenzite premávky na Ulici SNP
v Žiari nad Hronom má Slovenská správa
ciest z roku 2015. Sčítanie dopravy
v našom meste bolo vtedy vykonané pri
križovatke Ulice SNP a Ulice A. Hlinku. Zo
štatistiky vyplýva, že denne tadiaľ prejde
1645 nákladných áut, 15-tisíc osobných
motorových vozidiel a 62 motocyklov,
čo je celkovo 16 707 vozidiel. Sčítanie
robila Slovenská správa ciest aj na
Ulici SNP pri Tescu. Aj tieto údaje sú
zaujímavé. Tadiaľto prejde denne 1011
nákladných áut, 9992 osobných a 85
motocyklov, čo je spolu 11 088 vozidiel.
Radnica sa preto na túto skutočnosť
rozhodla zareagovať.
Vedenie mesta plánuje na vjazdoch
a výjazdoch z mesta osadiť kamery, ktoré
zaznamenajú evidenčné čísla vozidiel.
„Ďalším dôvodom je, že budeme môcť
zároveň požiadať Slovenskú správu
ciest o osadenie zákazových značiek
tranzitu cez mesto a bude to môcť byť
sledované práve týmto kamerovým
systémom. Potom z hľadiska objektívnej
zodpovednosti bude môcť byť ukladaná

sankcia,“ vysvetľuje primátor Peter
Antal s tým, že kamerový systém bude
napojený na políciu a prispeje sa tak
k väčšej bezpečnosti obyvateľov.

„

Slovenskú správu ciest
chceme požiadať o osadenie
zákazových značiek tranzitu
cez mesto.
Peter Antal, primátor mesta

To, že uvedený systém bude čítať
evidenčné čísla vozidiel v danom
smere jazdy a následne ho uloží do
informačnej databázy s dátumom
a časom prejazdu vozidla, je v súčasnej
dobe už bežné technické riešenie.
„Pridanou hodnotou bude, že takto
vytvorená databáza umožní spracovanie
rôznych štatistických analýz, ktoré
dopomôžu k vytvoreniu objektívneho
obrazu o dopravnej zaťaženosti
jednotlivých vjazdov a výjazdov mesta,
a teda koľko áut prejde denne, týždenne,
mesačne alebo napríklad za rok, a,
samozrejme, umožní aj zistiť, aký podiel
na tomto zaťažení predstavujú nákladné
vozidlá,“ približuje náčelník Mestskej
polície v Žiari nad Hronom Róbert Šiška
s tým, že program bude obsahovať
aj takzvaný blacklist. Pridávať sa naň
budú vozidlá v pátraní, alebo nahlásené
odcudzené vozidlá. „V rámci situačnej
prevencie chceme takýmto spôsobom
posilniť bezpečnosť nášho mesta, najmä

Obchvat R2 otvorili v roku 2014. Napriek tomu kamióny jazdia aj cez mesto.

Ulicou SNP prejde denne takmer 17-tisíc vozidiel.
čo sa týka uličnej kriminality, závažnej
kriminality a organizovanej trestnej
činnosti,“ podotýka Róbert Šiška.
Kamerový systém chce mesto spustiť
do konca tohto roku. Osem kamier bude

snímať vjazd a výjazd vozidiel na uliciach
Partizánska, A. Dubčeka, Priemyselná
a SNP. Na projekt sa radnica snaží získať
dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
(li)

Stromy na Etape vysádzali dobrovoľníci, študenti aj úradníci
Na Oddychovej zóne Etapa sa pred
niekoľkými dňami vysadilo 39 kusov
vzrastlých drevín. Obyvateľom Etapy
však nebudú iba skrášľovať okolie,
ale časom vytvoria protiprašnú a
protihlučnú bariéru od hlavnej cesty
a budú poskytovať aj ochranu pred
páliacim slnkom.
V piatok 4. mája začalo mesto
s realizáciou prvej časti projektu
Oddychová zóna Etapa – miesto, kde
to žije. Na pomoc vyzývala radnica aj
obyvateľov z tejto časti mesta. Okrem
niekoľkých dobrovoľníkov vysádzali
stromčeky tiež pracovníci mestského

úradu, žiaci „Štvorky“, študenti
a zamestnanci technických služieb.
Finančné prostriedky získalo mesto
od VÚB, ktorá poskytla dotáciu vo
výške 3-tisíc eur. „Prevažná časť peňazí
sa použila na výsadbu vzrastlej zelene.
Väčšinou sme vysadili globózne druhy,
a teda dreviny okrúhleho tvaru, a to
popri korčuliarskej trati. Od hlavnej
komunikácie sme vysadili katalpy,“
vysvetlila
Marcela
Gendiarová,
odborníčka na zeleň a konkretizovala:
„V jednej časti pozdĺž inline dráhy
sme zasadili višňu pílkatú, na začiatku
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Študenti vyčistili okolie múru od náletovej zelene.
zóny katalpu. V zadnej časti bude línia
doplnená javormi.“ Stromy vysadené
popri ceste budú plniť protiprašnú
funkciu
Vysádzané
stromy
boli
už
predpestované. Približne o päť rokov
zväčšia svoje koruny natoľko, že sa budú
navzájom dotýkať. Podľa slov Gendiarovej sa strihať nebudú, aby sa rozšírili
a vytvorili tak nepriehľadnú líniu.


Odkrývame históriu mesta:
Keramika
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Na oddychovej zóne sa vysadilo 39 kusov drevín.

Okrem výsadby nových stromov sa
dobrovoľníci zapojili aj do čistenia areálu

od náletovej zelene pri múre, ktorý zónu
obklopuje. ,,V druhej fáze projektu sa
bude tento múr natierať a bude slúžiť
na grafity zobrazujúce činnosti súvisiace
s oddychovou zónou, ako napríklad
korčuľovanie či workout,“ priblížila
Katarína Reiterová z mestského úradu
s tým, že autormi návrhu sú členovia
Žiarskeho mládežníckeho parlamentu.
(li)
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Víťazným projektom je Kvitnúca lúka
Občianske
združenie
ZAŽIAR
aj vďaka vašim hlasom zvíťazilo
v hlasovacej súťaži s projektom
Kvitnúca lúka. Už onedlho tak budú
v ovocnom sade v parku vysadené
liečivé bylinky.
Koncom minulého roka vznikol v Parku
Štefana Moysesa prvý mestský ovocný
sad na Slovensku s rozlohou viac ako
jeden hektár. Vysadilo sa v ňom 91
stromov, z toho väčšinu tvoria jablone,
hrušky, čerešne, slivky, moruše a liesky.
„Sad je výnimočný z viacerých dôvodov.
Nadväzuje na historický park mesta
a v minulosti zaniknutý cirkevný sad.
Plocha bola roky zarastená kríkmi
a náletmi. Mesto ju dalo vyčistiť, vysadilo

ovocné stromčeky a vybudovalo
chodníky z utlačeného bieleho jemného
štrku,“ približuje za OZ ZAŽIAR Dominika
Švecová s tým, že v rámci projektu
chce združenie v spolupráci s mestom
a oddelením životného prostredia
pokračovať v rozvoji sadu a vytvoriť
kvitnúce pásy z byliniek lemujúcich
štrkové chodníky. „Do realizácie projektu
budú zapojení dobrovoľníci, ktorí priložia
ruku k dielu a skrášlia sad. Pomôžu pri
propagácií projektu a budú pomáhať
aj pri samotnej výsadbe,“ dopĺňa ďalej.
Približne tridsiatka dobrovoľníkov bude
z rôznych vekových kategórií, čím sa
vytvorí miestna komunita. „Dúfame, že
hlavne medzi mladými ľuďmi sa nájdu
Bylinky prilákajú do sadu včelstvo a zvýši sa tak opeľovanie ovocných stromov.
milovníci so vzťahom vysádzať, pestovať
a pomáhať v sade aj do budúcna,“ vkladá
nádeje do mladých ľudí Dominika
Švecová.

Okrem ovocných stromov sa už onedlho v sade vysadia aj prvé liečivé bylinky.

Projekt zachytáva tri dôležité ciele.
Prvým je výsadba liečivých byliniek,
pričom vysadené budú druhy ako
mäta prieporná, medovka lekárska,
santolína cypruštekovitá, levanduľa

Avizované zazelenanie námestia sa posúva na jeseň

V centre mesta pribudnú stromy, kríky a kvetinové záhony na jeseň.
s parkoviskami, ktoré sa vybudovali,
nebude chýbať ani kríková výsadba či
kvetinové záhony,“ dodáva Martin Baláž
a ako podotýka, väčšina kríkov, ktoré
sú tu dnes vysadené, sú už prestarnuté
a preto je cieľom radnice urobiť
z námestia moderné centrum mesta.
Na vysadenie vysokých stromov Nasledovať bude aj riešenie štrkových
priamo v centre mesta je však už radnica plôch okolo námestia.
pripravená. Existuje projekt, vyčlenené
sú aj finančné prostriedky. Zároveň sa Naposledy sa žiarske námestie
pripravuje projektová dokumentácia na rekonštruovalo v roku 1998. Predtým boli
zmenu konceptu celého centra mesta, na tomto mieste dve cesty a parkovisko.
kde pribudne viac zelene. „Jednotný Ozelenenie námestia preto považuje
koncept zelene pribudne od Ulice vedenie mesta za zásadnú investíciu
Dr. Janského od základnej školy až po realizovanú v tomto roku. Obyvatelia
koniec Ulice Š. Moysesa. Do budúcna mesta dlhodobo kritizujú betónové
tak celý centrálny pás dostane námestie, ktoré je nepoužiteľné na
moderný vzhľad. Korešpondovať bude stretávanie sa ľudí najmä v letných
mesiacoch, keď sú vysoké teploty. Práve
preto pristúpilo vedenie mesta hneď
na začiatku roka k spracovaniu štúdie
a následne projektovej dokumentácii
na ozelenenie námestia. Ide o priestor
od mestského úradu, kde je dnes štrk
a končiť bude kruhovým námestím.
Pôjde o záhony z trvaliek, ktoré by mali
kvitnúť väčšiu časť roka a vysadí sa aj
približne 20 kusov vzrastlých stromov
s rozvetvenou korunou, približne
6 metrov vysoké. Projekt realizuje
skúsený urbanista a záhradný – krajinný
architekt. Celkovú investíciu projektu
odhaduje radnica na sumu od 50-tisíc do
Betónové námestie sa má zazelenať. Termín sa posúva na jeseň. 100-tisíc eur.
(li)

Primátor Peter Antal pred časom
predstavil
projekt
zazelenania
námestia. Viac zelene na námestie sa
malo dostať ešte na jar. Skorý príchod
horúcich dní však posúva realizáciu
projektu na jeseň.
Extrémne teplá jar prišla tohto roku už
v apríli. Stromy či kvety sa začali zobúdzať
a kvitnúť oveľa skôr, ako je bežné. Aj táto
skutočnosť zmenila plány žiarskej radnice
dostať viac zelene na námestie ešte pred
letom. „Kvôli skorému príchodu jari
sme už neboli schopní zohnať vzrastlé
stromy,“ priznáva vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž s tým,
že takéto stromy je potrebné vykopať
a zasadiť veľkou technikou, čo už by pri
týchto teplotách bolo riskantné. „Keby
sme aj zohnali stromy kontajnerovej
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veľkosti, boli by veľmi predražené. Preto
sme sa rozhodli, že nebudeme riskovať a
projekt posunieme o niekoľko mesiacov
a s výsadbou začneme až na jeseň, keď
bude opäť vegetačné obdobie rastlín,“
spresňuje ďalej Baláž.

úzkolistá, šalvia lekárske, echinacea,
rozchodník nádherný, rudbékia žiarivá
a chryzantéma indická. Bylinky sa budú
prioritne dodávať do školských jedální
základných škôl, ale natrhať si bude
môcť prísť aj verejnosť. Výsadbou sa
zároveň doplní estetickosť nášho sadu.
V neposlednom rade vybrané bylinky
a sadenice svojou vôňou pomôžu
k zvýšeniu opeľovania ovocných stromov

v sade. „Dlhodobejším cieľom projektu
bude obnovenie vzťahu ľudí k prírode.
Naučia sa, ako sa sadí, kedy je čas zberu,
spoznajú význam liečivých byliniek
a ochutnajú originálne historické odrody
bez chemických postrekov,“ dodáva na
záver Dominika Švecová.
Projekt Kvitnúca lúka podporila sumou
1500 eur spoločnosť AnimaGraf, s. r. o.
(li)

Zlodej zabil a ukradol ošípanú
z nášho parku
Náš Živý kútik so zvieratami
v Parku Štefana Moysesa navštevujú
najmä rodičia s deťmi, ktoré sa chcú
na zvieratká pozrieť, či pohladkať ich.
Bohužiaľ, jednu z ošípaných do rána
zabil a ukradol neznámy páchateľ.
Po bezcitných vandaloch našiel ráno
ošetrovateľ len stopy krvi a dve
vystrašené svinky.
Ako nás informoval náčelník mestskej
polície v Žiari nad Hronom Róbert Šiška,
ku krádeži došlo v nočných hodinách
z 9. na 10. mája, pravdepodobne
medzi 21.00 a 5.00 hodinou. „Neznámy
páchateľ usmrtil a následne odcudzil
jednu ošípanú z mestskej mini ZOO
v Parku Štefana Moysesa,“ hovorí ďalej
náčelník a predpokladá, že páchateľ
musel mať komplicov: „Jedného alebo
dvoch, keďže išlo o približne 90 kilové
prasa, ktoré museli prehadzovať cez
plot. Vec ohlásil v ranných hodinách
ošetrovateľ z mini ZOO, ktorý našiel
vo výbehu stopy krvi. Ošípanú
pravdepodobne najskôr omráčili a
následne na mieste zarezali. Potom
ju ťahali po zemi až k plotu, kde ju
museli prehodiť.“ Prasiatka žijú medzi
ostatnými zvieratami vo vlastnom
výbehu. Všetko nasvedčuje tomu,
že páchatelia zviera zabili pre mäso.

Ošetrovateľ našiel vo výbehu už
len vystrašené svinky.
Na mieste našiel ošetrovateľ okrem
krvavých stôp aj veľký drevený kyjak.
Ako ďalej vysvetľuje náčelník Šiška:
„Privolaná hliadka OOPZ odmietla vec
prevziať ako trestnú, napriek tomu, že
páchatelia museli prekonať niekoľko
prekážok, aby sa ku zvieratám dostali
- preliezť dva ploty. Mestský park a
tiež mini ZOO je oplotená a na noc
sa zamyká. Vec zatiaľ rieši poverený
príslušník mestskej polície a čakáme na
vyčíslenie škody. Súčasne sa prezerajú
záznamy bezpečnostného kamerového
systému, keďže je park monitorovaný
kamerami,“ dodáva náčelník Róbert
Šiška.
(kr; li)

Zlodej zabil prasiatko priamo v živom kútiku,
kde našlo domov viac druhov zvierat.
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keramickej výroby, a to nielen
predmetov s okrasnou funkciou, ale
aj ako ozdobný kuchynský keramický
Hlina, jeden z prvých materiálov, riad či priamo rustikálne výrobky
ktoré človek začal využívať snažiace sa priblížiť čo najviac
pre svoju potrebu. Jej ľahká k starým predlohám.
dostupnosť,
tvarovateľnosť
a nenáročnosť pri spracovaní V minulosti mala skoro každá väčšia
tvoria podstatu jej pretrvávania od obec alebo mesto keramikára, alebo
najstarších dôb v dejinách ľudstva keramikárov. Dielní bolo niekedy aj
až po dnešok.
viac a produkcia niesla stopy danej
Jej
špeciálne
spracovávanie oblasti, čo sa prejavovalo vo výzdobe
v súčasnosti pre novodobé využitie – maľbe. Motívy maľby sa zachovávali,
však potláča základnú funkciu využitia a tak sa dá dnes určiť, odkiaľ niektoré
v každodennom živote. S keramikou staršie výrobky pochádzajú. Okrem
sa stále stretávame v domácnosti toho, že sa maľovaný tovar lepšie
pri príprave jedla a stolovaní. predával, bola to aj určitá značka
Keramika má nezastupiteľné miesto kvality výrobcu – hrnčiara. Tak
v umení, v sochárstve, drobnej aj tomu bolo počas dlhého obdobia
monumentálnej plastike, využíva sa až po dnešok v strediskách výroby
pri tvorbe interiérových doplnkov. keramiky, kde hrnčiarstvo zapustilo
V dnešnej dobe zažívame renesanciu hlbšie korene.

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Keramika

Hrnčiari boli nepochybne aj
v Kríži. Správy o hrnčiarskej výrobe
v našom meste v minulosti sú však
viac ako skromné a zmienky o nich
sa nachádzajú len v okrajových
poznámkach v niektorých listinách.
Preto nevieme, ako tvorili, či výzdoba
na keramike mala
špecifické
prvky vzťahujúce sa k regiónu,
alebo či vyrábali len jednoduchú
hrnčinu každodennej potreby. Aj
keď je možné, že sa s keramickými
výrobkami z toho obdobia a z nášho
mesta stretávame, nemôžeme ich,
na základe doterajších znalostí,
určiť. Snáď v budúcnosti, na
základe výsledkov archeologických
výskumov, bude možné interpretovať
krížsku keramiku. Prvopočiatky
nálezov zo staršieho obdobia, ako
sa to stalo v nedávnej dobe (pozn.

Komunikačný tím mesta žne ďalšie úspechy
V utorok 15. mája sa uskutočnil
15. ročník súťaže Podnikové médiu
za rok 2017. Po prvýkrát sa do súťaže
prihlásilo aj naše mesto a neobišlo
naprázdno.
Prestížnu súťaž každoročne už pätnásť
rokov vyhlasuje občianske združenie Klub
podnikových médií a Slovak Business
Agency. Poslaním je vyhľadávať a vo
viacerých kategóriách oceňovať najlepšie
formy internej a externej podnikovej
komunikácie. Okrem hlavných kategórií
usporiadateľ vyhlasuje aj špeciálne ceny
Grand Prix.
Oceňuje sa v kategóriách podnikové
noviny, podnikový magazín – interná
a externá komunikácia, časopisy
neziskových a rozpočtových organizácií,
webové stránky a intranet, podniková
brožúra, podnikový kalendár, voľné
formy, výročné správy, elektronický
magazín, virál a audiovizuálna
prezentácia a facebookové stránky.
V niektorých kategóriách malo
zastúpenie aj naše mesto, ktoré sa
do súťaže prihlásilo po prvýkrát.
„Do Žiaru nad Hronom sme priniesli
3. miesto za mestskú webovú stránku.
Porota hodnotila najmä prehľadnosť,
dostupnosť a rýchlosť orientovania
sa na stránke. Konkrétne naše mesto
pochválili aj za otvorenú samosprávu
a externý portál eGOV, na ktorom
mesto povinne zverejňuje informácie,
ako sú zmluvy, faktúry a objednávky,“

predchádzajúci článok
o náleze keramiky
ky
z požiaru) sú
už tu a našlo
sa
niekoľko
z l o m k o v
z d o b e n e j
keramiky, avšakk
ich interpretácia,
a,
ako
pozostatky
ky
džbánov krížskej
kej
keramiky,
je
neopodstatnená.
Mesto bolo známe po stáročia
svojou obchodnou činnosťou –
jarmoky, na ktorých keramický
materiál – hrnčina tvoril veľkú
časť predávaného tovaru. Hrnčiari
so svojimi výrobkami prichádzali
z blízkeho, ale aj ďalekého okolia.
Preto sa celkom určite v mestečku

Plážové kúpalisko otvoria
už v polovici júna
Za posledné dni sa výrazne oteplilo.
Ak to takto bude pokračovať, aj leto
príde o čosi skôr ako po minulé roky.
To je dobrý dôvod na otvorenie
plážového kúpaliska. Vieme, kedy
by sa mali jeho brány otvoriť
po prvýkrát v tomto roku.
„Kúpalisko
plánujeme
otvoriť
v sobotu 16. júna,“ informuje Peter
Jagoš, zástupca riaditeľa mestských
Technických služieb s tým, že do tohto
času by mala byť otvorená aj plaváreň.
Ako však podotýka, bude to závisieť aj
od počasia.

Komunikačný tím mesta Martin Baláž, Lenka Ihradská a
Michal Černaj. Na foto chýba Katarína Reiterová.
približuje Martin Baláž, vedúci kancelárie
primátora mesta a dodáva: „Vážime
si toto ocenenie. Nechceme však
zaspať na vavrínoch. Našim cieľom je
prinášať obyvateľom mesta stále nové
informácie, a to aj prostredníctvom
webovej stránky.“ Cena je podľa Baláža
výsledkom niekoľkoročnej systematickej
práce, na ktorej sa podieľa tím viacerých
ľudí. O ceny Podnikové médium sa bude
mesto opäť vo viacerých kategóriách
uchádzať aj o rok.
Táto cena nie je prvou, ktorú
komunikačný tím mesta získal. Na
vyhlásení ankety Športovec roka 2017
bola organizátorom Majstrovstiev SR a
ČR udelená cena od Klubu športových

redaktorov Slovenského syndikátu
novinárov za najlepšie tlačové služby
na športovom podujatí. Komunikáciu
majstrovstiev, ako aj služby pre novinárov
počas štyroch dní majstrovstiev,
zabezpečoval práve komunikačný tím
zamestnancov mesta Žiar nad Hronom.
Ďalšie ocenenie, ktoré putovalo do
Žiaru, získala firma MB Communication.
V kategórii podnikové noviny získal
dvojmesačník Hutník 2. miesto. Sú
to najstaršie priemyselné noviny
na
Slovensku,
vychádzajú
už
62 rokov. Aktuálne informácie v ňom
publikujú spoločnosti sídliace v areáli
priemyselného parku, konkrétne Veolia
Utilities, Remeslo, Slovalco, ŽHS a Hydro.

používali aj výrobky z iných oblastí.
Špecifické nálezové okolnosti, ktoré
by určili v rámci terénnej stratigrafie
autenticitu nálezu a okolností
uloženia, by však v budúcnosti mohli
priniesť viac poznatkov o krížskej
keramike.
Peter Mosný, archeológ

eurá a dôchodca a ZŤP 1,50 eura. Deti
do 32 rokov a dieťa ZŤP, rovnako tak
držitelia zlatej a striebornej Janského
plakety majú vstup zdarma.“ Otváracia
doba je v hlavnej sezóne počas júla
a augusta od 9.00 do 19.00 hodiny
s tým, že posledný vstup je o 18.00
hodine.

V minulosti boli ohlasy zo strany
návštevníkov na občerstvenie. Tým sa
nepáčili dlhé rady, ktoré vznikali na
jedlo či pitie, tak isto si vyžadovali aj
väčšiu ponuku občerstvenia. „Zo strany
prevádzkovateľa sú plánované nejaké
V týchto dňoch sa už pripravuje bazén zmeny, ale momentálne sa k nim ešte
na letnú sezónu. Súvisí s tým čistenie, nevieme vyjadriť,“ dodáva Peter Jagoš
vysprávka či maľovanie. Následne na záver.
začína jeho napúšťanie, rozbor vzoriek
a otvorenie. „Na túto sezónu nemáme Už tradične je krytá plaváreň počas
pripravené žiadne novinky. Všetky prevádzky kúpaliska zatvorená. Kým
športové aktivity budú dostupné tak po iné roky sa aj tu robili menšie či
ako po minulé roky. Vstupné ostáva väčšie úpravy, toto leto sa na plavárni
takisto nezmenené,“ dopĺňa ďalej neplánuje robiť nič. Dôvodom je
Jagoš a konkretizuje: „V hlavnom komplexná rekonštrukcia budovy aj
čase od 9.00 do 15.00 hodiny zaplatí so zariadením, ktorá je naplánovaná
dospelá osoba 3 eurá, osoby od 3 do 19 v blízkej dobe. Zatiaľ však nie je určený
(li)
rokov, vysokoškoláci a doprovod ZŤP 2 konkrétny termín.

Prestížne ocenenie za duálne vzdelávanie pre žiarsku technickú školu
Cenu Ministerstva hospodárstva
SR za Najlepšiu spoluprácu strednej
odbornej školy so zamestnávateľskou
sférou pre odvetvia v pôsobnosti
Ministerstva
hospodárstva
SR
v systéme duálneho vzdelávania za
školský rok 2016/17 získala Súkromná
stredná odborná škola technická
v Žiari nad Hronom.
Na výstave Mladý tvorca 2018 na
výstavisku Agrokomplex v Nitre cenu
prevzal z rúk štátneho tajomníka
Ministerstva hospodárstva SR Rastislava
Chovanca zástupca riaditeľky školy
pre praktické vyučovanie Pavel
Žabenský. Cena je ocenením dlhoročnej
spolupráce školy a zamestnávateľskej
sféry, najmä firiem jej zriaďovateľského
združenia InTech Žiar nad Hronom.
Skúsenosti získané pri spoločnej
systematickej príprave študentov pre
prax už od roku 2008 využila škola
spolu s firmami InTech-u aj pri zavádzaní
duálneho systému vzdelávania od
roku 2015, prakticky ihneď po prijatí
nového Zákona o odbornom vzdelávaní

a príprave. V súčasnosti má škola
podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní
s 11 zamestnávateľmi a v duálnom
systéme študuje viac ako 100 študentov.
„Naša škola, ako jedna z mála na
Slovensku, na základe požiadaviek
zamestnávateľov, ponúka výlučne
odbory aktuálne a perspektívne
potrebné pre trh práce,“ hovorí riaditeľ
združenia InTech Marcel Pecník.
Veľkú pozornosť venuje škola
i spolupracujúce firmy najmä praktickej
príprave študentov. „Duálny systém
prípravy spolu neustále skvalitňujeme
zvyšovaním pedagogických zručností
inštruktorov OV vo firmách, realizáciou
cyklovania študentov na pracoviskách
firiem, podporou inštruktorov zo
strany
koordinátora
duálneho
vzdelávania – majstra OV školy,
vytváraním dobrých podmienok pre
prípravu študentov v samotných firmách,
vťahovaním študentov do procesov
firiem i do pracovných kolektívov,“
sumarizuje Beata Tóthová, riaditeľka

ocenenej školy.
Spolupráca školy a firiem združenia
InTech sa tak stáva príkladom aj pre
ďalšie firmy a školy, ktoré sa ešte len
rozhodujú pre vstup do duálneho
systému vzdelávania. Svoje skúsenosti
združenie InTech nielen zdieľa s ďalšími
zamestnávateľmi, ale vo svojej škole
pripravuje študentov aj pre ďalších
zamestnávateľov v regióne, napríklad
pre Continental Automotive Systems
vo Zvolene, GamaAluminium v Žiari
nad Hronom, Neumann Fliesspresswerk
v Žarnovici či Zámočníctvo Ruckschloss
v Banskej Štiavnici. „Takéto prestížne
ocenenie by sme dnes ťažko získali bez
našich zriaďovateľských firiem, ktoré sa
rozhodli realizovať duálne vzdelávanie
ako jedni z prvých na Slovensku
a v tomto svojom rozhodnutí vytrvali
aj napriek mnohým prekážkam, ktoré
bolo treba prekonať. Dnes už tak spolu
môžeme pracovať na jeho skvalitňovaní
a zatraktívňovaní,“ dodáva Beata
Tóthová.
(ts)
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City fest nabitý hudobnými hviezdami
V sobotu 4. augusta sa v Parku
Š. Moysesa uskutoční ďalší ročník
obľúbeného hudobného festivalu City
fest. Okrem zmeny dramaturgie sa
mení aj výška vstupného.
Hudobný festival sa každý rok teší
veľkému záujmu nielen zo strany
Žiarčanov, ale do parku prichádzajú
aj obyvatelia okolitých obcí a miest.
Nezriedka za dobrou hudbou a nízkym
vstupným cestujú do Žiaru aj ľudia zo
vzdialenejších miest, napríklad zo Žiliny,
Martina či Prievidze.
Tento rok sú pre fanúšikov pripravené
viaceré zmeny. Prvá sa týka dramaturgie
hlavného programu. „Tento rok sme
zmenili dramaturgiu celého festivalu
a obsadili aj kapely zo žánrov, ktoré
sme predtým vynechávali,“ oboznamuje
s novinkou producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra Janko
Kulich a podotýka: „Chceme, aby bol City
fest pre všetkých a nielen prehliadkou
komerčných hviezd.“

s tým, že v dennom programe vystúpia
ešte ďalšie dve hviezdy: „Hip hopový
objav – raperka Sima, ktorá koncertuje
so žiarskou DJkou Sofiou Fabovou a
najžiadanejšie hviezdy nekomerčnej
scény, skupina Korben Dallas. Domácu
scénu zastúpi Peter Karovič a Adam
Baran & The Outsiders.“

„

Zmena nastáva
v dramaturgii programu
a mení sa aj výška vstupného.
Kvalita festivalu však zostáva.

Festival bude už tradične doplnený
o zábavné atrakcie pre deti a dospelých.
Občerstvenie bude opäť rozdelené na
dve zóny, a to na gastro zónu mimo
festivalovej lúky a na zónu s nápojmi pod
pódiom. Tento rok sa plánuje doplniť aj
kaviarenská oddychová zóna. Začiatok
podujatia je naplánovaný na 15-tu
Tento rok budú hlavnými hviezdami hodinu.
festivalu nesporne Horkýže Slíže, ktoré
sa k nám vrátia po dvoch rokoch, ale Zmena nastáva aj vo výške vstupného.
aj ďalšia obľúbená nitrianska skupina To bude o čosi vyššie. „Nadácia ZSNP
Desmod. „Do dramaturgie sa opäť vráti aj a Slovalco zásadným spôsobom znížila
metalová hudba, konkrétne legendárna príspevok mestu na toto podujatie.
česká skupina Turbo. Záver festivalu Súvisí to s tým, že spoločnosť vykázala
po polnoci bude patriť punkovej stálici nižší zisk a tým pádom aj príspevok,
Slobodná Európa,“ konkretizuje mená ktorý poukážu smerom k mestu, je
tohtoročných účinkujúcich Janko Kulich nižší. Keďže rozpočet mesta je tvorený

Na tohtoročnom City feste zahrajú aj Desmod, Horkýže Slíže, Korben Dallas a Turbo.
nielen z príspevku mesta, ale prispieva
aj nadácia a sponzori, rozhodli sme
sa zmeniť výšku vstupného. To bude
tento rok 5 eur,“ vysvetľuje Martin Baláž,
vedúci kancelárie primátora mesta. Ako
podotýka, ak by sa výška vstupného

nemenila, kvalita festivalu by sa
výrazne znížila. Pri programe, ktorý však
podujatie ponúka, je však toto vstupné
viac menej symbolické. „Dnes za 5 eur
môžete ísť do kina na niekoľkominútový
film, ale žiadny koncert s tak nabitými

hudobnými menami za túto sumu
nedostanete,“ dodáva Martin Baláž. Deti
do 120 cm majú aj naďalej vstup na
podujatie zadarmo.

Koncert
pre mamu

dcéry Marušky. „Keď v tejto rozprávke
Maruška svoju lásku k otcovi prirovná k
soli a ten ju vyženie z paláca, Marušky sa
ujme kúzelná babička korenárka. Venuje
jej zvláštny kvietok so symbolickým
názvom Všudybýlek. Aj mama je taký
Všudybýlek. Všade má oči, všade má ruky,
všetko musí stihnúť. Mama Všudybýlek
je v každej rodinke,“ približuje dôvod,
prečo práve táto myšlienka inšpirovala
organizátorov podujatia, Silvia Hlôšková,
autorka scenára.

(li)

Deň detí so špeciálnym hosťom
Deti príde potešiť ťaviak Ali
Cirkusový Deň detí sa tento rok
uskutoční v sobotu 2. júna v Parku
Štefana Moysesa. Celomestské oslavy
sa začnú od 10-tej hodiny.
Pre všetky detičky, ale aj ich
rodičov pripravilo mesto v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom bohatý
program v cirkusovom štýle, súťaže,
hry a nafukovacie atrakcie. Vstup
na podujatie je zdarma. V prípade
nepriaznivého počasia sa akcia
uskutoční v budove MsKC.
V parku sa začne oslavovať už od
10-tej hodiny dopoludnia. Jedenásta
hodina bude patriť Cirkusu obrov. „Deti
sa môžu tešiť na výber toho najlepšieho
z cirkusantských predstavení, v ktorom
uvidia obrovských cirkusantov na
chodúľoch i bez nich, nadrozmerné
bábky aj masky. V cirkuse obrov zažijú
krotenie obrovského leva, zdvíhanie
obrovskej činky, obrovský slalom so
žirafou či obrí klaunský tenis. Ani jedno
oko nezostane suché od smiechu,“
sľubuje zábavu producent MsKC
Janko Kulich. Predstavenie potrvá 45
minút a po jeho skončení sa môžu deti
s obrami aj pofotiť.

V sobotu 2. júna bude park patriť deťom.
Popoludní prídu na rad cirkusantské
disciplíny, konkrétne škola chodenia
na chodúľoch, škola žonglovania,
škola dvíhania cirkusantských činiek
a kameňov a škola chodenia po lane.
Počas vystúpenia o 16.30 hodine deti
určite rozveselí Sranda banda. „Veselá
skupina zvierat ich istotne ohúri svojimi
gagmi, kúzlami a komickými situáciami.
Sranda Banda show je komediálna
Family show, v ktorej sa miešajú krásne
bábky,
výborná
bruchovravecká
technika a trefný multivrstvový humor.

Aj tento rok sa môžu deti vyblázniť na rodeo býkovi.

Neinfantilné energické divadlo je
popretkávané gagmi tak, aby pobavilo
celú rodinu. Show je absolútne unikátna
a nikde inde v Čechách a na Slovensku
ju neuvidíte,“ podotýka ďalej Kulich.

Špeciálny hosť programu:
ťava Ali
Ťaviak Ali pochádza z Ázie, z púšte
Gobi. Ťava dvojhrbá je mimochodník,
jej chôdza je typicky húpavá. Jazdec
sedí v sedle, medzi hrbmi. Ťavia vlna je
príjemne mäkká, podobná plyšu a nie
je mastná, pretože neobsahuje lanolín
ako ovčia vlna. „Počas jazdy môžu deti
Aliho pohladkať a vnímať hrejivé teplo.
Keď privrú oči a predstavia si, že cestujú
s karavánou stovky kilometrov cez
púšť, majú o nezabudnuteľný zážitok
postarané,“ dodáva na záver Janko
Kulich.
Súčasťou celodenných osláv pri
príležitosti Dňa detí budú k dispozícii
aj nafukovacie atrakcie za poplatok,
a to v čase od 10.00 do 17.00 hod. Deti
sa môžu vyblázniť na ródeo býkovi,
v bludisku a na skákacích atrakciách loď
a vlak.
(li)

V tomto roku sa uskutočnil už
6. ročník podujatia Koncert pre mamu
v podaní žiakov Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej – Parákovej.
Tentoraz podujatiu dominovala téma
Mama nad zlato.
Dramaturgia tohtoročného programu
vychádzala z filmovej rozprávky Soľ nad
zlato. V úvode i v závere zaznela hudba
z tejto rozprávky, ktorú si väčšina z nás
spája s herečkou Libušou Šafránkovou.
V roku 1954 však uzrela svetlo sveta
vôbec prvá česká filmová verzia tejto
rozprávky s nezabudnuteľným Janom
Werichom v úlohe kráľa a s Milenou
Dvorskou v úlohe jeho najmladšej

Mamičky, staré mamy a babičky boli
počas podujatia okrem samotného
koncertu
obdarované
hlinenými
farebnými kvetmi „všudybýlkami“,
vyrobenými žiakmi z výtvarného odboru
ZUŠ. V programe vystúpili žiaci ZUŠ Zity
Strnadovej – Parákovej, a to hudobný
odbor, LDO, tanečný odbor a FS
Hroniarik.
(li)
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VAŠA POMOC – NAŠE KRÍDLA

V piatok 8. júna sa uskutoční
verejná zbierka Belasý motýľ,
ktorej vyhlasovateľom je OZ Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR.
Spoluorganizátorom
verejnej
zbierky Belasý motýľ v meste Žiar nad
Hronom je Centrum voľného času.
V daný deň v uliciach nášho mesta
budete môcť stretnúť dobrovoľníčky
zo Súkromnej strednej odbornej
školy pedagogickej EBG v Žiari
nad Hronom oblečené v modrých
tričkách, s informačnými letáčikmi a s
prenosnými pokladničkami s logom
OZ OMD – belasým motýľom.
Tomu, kto prispeje do verejnej
zbierky Belasý motýľ, bude pripnutý
odznak s belasým motýľom –
symbolom krehkosti. Hlavným
účelom zbierky je pomoc deťom
a dospelým s nervovosvalovým
ochorením – muskulárnou dystrofiou.
Vďaka výnosu zo zbierky, ktorý bude
použitý najmä na doplatky za rôzne
špecifické kompenzačné a zdravotné
pomôcky, dystrofici budú môcť
skvalitniť svoj život.
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

21.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
22.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
23.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
24.5. 20.00 – 21.00 hod. lek.Nukleus
25.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
26.5. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
27.5. 8.00 – 20.00 hod. lek. Benu
8.00 – 20.00 hod. lek. Dr. Max
8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
28.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Alpinia
29.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
30.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
31.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika

Klincové námoty
Šik dekorácie z klincov a nití. Máte chuť vyjadriť svoju kreativitu
netradičným spôsobom a oživiť tak váš interiér originálnou dekoráciou
alebo obdarovať vašich milovaných? Prostredníctvom výtvarnej techniky
String art vám ukážeme ako na to.
Dňa 26. mája o 10.00 hod. v Kultúrno-kreatívnom centre pri Pohronskom
osvetovom stredisku. Cena: 3 €.
Vhodné je priniesť si kladivko. Vzhľadom k obmedzenému počtu miest,
potrebné je potvrdiť svoju účasť do 22.5. e-mail: pos.vytvarnictvo@gmail.com,
t. č. 045/6781 307 alebo osobne.

Choď za hranice
svojich možností
Pre veľký záujem k nám opäť zavíta
certifikovaný inštruktor metódy
Wima Hofa Viktor Schiller z Bratislavy,
ktorý bude prednášať o tom, ako
je možné posúvať prirodzeným
spôsobom hranice a komfort
svojho tela. Odolnosť na chlad,
bolesť, choroby, zvýšenie športovej
výkonnosti, ovládanie tela úplne
novým spôsobom a ďalšie veci, ktoré
sú predmetom nového výskumu po
celom svete.
Dňa 25. mája o 17.30 hod.
v Zasadacej sále MsKC. Vstup: 1 €.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

IBEX - hľadanie hraníc slnečnej sústavy
Pripojte sa k vedcom, ktorí skúmajú priestor, kde sa slnečný vietor stretáva
s okolitým medzihviezdnym prostredím. Program je určený tým, ktorí sa túžia
bližšie zoznámiť s výzvami vesmírneho výskumu. Oboznamuje so vznikom projektu
NASA - IBEX (Interstellar Boundary Explorer). Dozviete sa, akým spôsobom IBEX
hľadá vysokorýchlostné atómy pre zostavenie mapy najvzdialenejších končín
našej slnečnej sústavy.
Po filme vás vo Hviezdnej sále prevedieme pestrým svetom súhvezdí a
ďalších objektov na večernej oblohe nasledujúcich dní. Za priaznivého počasia
nasleduje pozorovanie objektov večernej oblohy cez astronomický ďalekohľad
so sprievodným slovom odborného pozorovateľa.
Dňa 25. mája od 20.00 do 22.00 hod.
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Medzníky druhej svetovej vojny
Vo štvrtok 3. mája Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom
v spolupráci so Slovenským zväzom
Protifašistických
bojovníkov
pripravilo oblastné kolo vedomostnej
súťaže Medzníky druhej svetovej
vojny.
Do súťaže sa zapojilo sedem základných
škôl, a to ZŠ na Ul. Dr. Janského, ZŠ
na Jilemického ulici, ZŠ Trnavá Hora,
ZŠ Hliník nad Hronom, ZŠ sv. Alžbety
z Novej Bane, ZŠ s MŠ Župkov a ZŠ
J. Horáka z Banskej Štiavnice.
Odbornú porotu tvorili riaditeľka CVČ
Helena Gáfriková, za SZPB ObV Žiar
nad Hronom J. Fülle, Jaroslav Bulko a
Ľubomír Jančo. Víťazné družstvá získali
hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala
nadácia Pantheon. Družstvo zo ZŠ Hliník
nad Hronom, ktoré sa umiestnilo na
1. mieste, získalo 4–dňový zájazd do
Štrasburgu do Europarlamentu.

P. Protuš)
VÝSLEDKY
1. miesto ZŠ Hliník nad Hronom 3. miesto ZŠ na Jilemnického ulici ZH,
družstvo A (E. Imrišová, J. Rosenberg,
(K. Köpplová, N. Jakušová, T. Varsová)
2. miesto ZŠ na Jilemnického ulici S. Sčepko) Mgr. Marianna Fronková,
Centrum voľného času
ZH, družstvo B (S. Mečiar, Z. Holinová,

Na bicykli
bezpečne
V piatok 11. mája usporiadalo
Centrum voľného času v spolupráci
s
Okresným
riaditeľstvom
Policajného zboru v Žiari nad
Hronom a Autoškolou SACO – Ondrej
Cabánik okresné kolo súťaže Na
bicykli bezpečne.
Do súťaže sa zapojili štyri základné
školy z okresu Žiar nad Hronom, a to
ZŠ K. Bieleka Lovčica – Trubín, ZŠ na Ul.
Dr. Janského ZH, ZŠ na Jilemnického ul.
ZH, a ZŠ Trnavá Hora. Odbornú porotu
tvorili Silvia Filusová, Helena Gáfriková
a pedagogickí zamestnanci CVČ.

Celkovo sa podujatia zúčastnilo
16 žiakov, ktorí súťažili v štyroch
družstvách. Žiaci súťažili v dvoch
častiach: teoretickej časti – test
z pravidiel cestnej premávky a
praktickej časti – jazda zručnosti.
Do krajského kola, ktoré sa uskutoční

25. mája v Krupine, postupujú súťažiaci
umiestnení na prvom mieste.
Výsledky: 1. miesto ZŠ Trnavá Hora,
2. miesto ZŠ K. Bieleka Lovčica – Trubín,
3. miesto ZŠ na Ul. Dr. Janského ZH,
4. miesto ZŠ na Jilemnického ul. ZH. (r)

Nemak Žiarska basketbalová mikroliga
pokračovala 2. kolom na „Štvorke“
BASKETBAL

Vo štvrtok 10. mája pokračoval
v telocvični ZŠ na Jilemnického ulici
2. kolom 4. ročník Nemak Žiarskej
basketbalovej mikroligy.
Opäť sa stretli tímy všetkých štyroch
žiarskych základných škôl, spolu viac
ako 50 chlapcov a dievčat. V zápasoch
každý s každým si vyskúšali, ako sa
zlepšili v basketbalových zručnostiach
oproti predchádzajúcemu úvodnému
kolu. Hralo sa na dva polčasy a po
skončení zápasu sa hádzali ešte trestné
hody, ktoré sa k celkovému skóre
pripočítali.
Podobne ako v predchádzajúcom
úvodnom kole, vyhrali v búrlivej
atmosfére všetky zápasy reprezentanti
„Jednotky“, s jednou prehrou obsadili
druhé miesto žiaci z cirkevnej a o treťom
mieste pre „Dvojku“ rozhodol veľmi
dramatický zápas so „Štvorkou“, kde
rozhodovali až trestné hody v závere
zápasu.
3. kolo sa uskutoční 31. mája na
„Jednotke“.
VÝSLEDKY ZÁPASOV 2. KOLA NEMAK ŽBM

„Dvojka“ – cirkevná 21:34
„Jednotka“ – „Štvorka“ 28:19
„Dvojka“ – „Štvorka“ 19:13
„Jednotka“ – cirkevná 24:21
cirkevná – „Štvorka“ 21:18
„Dvojka“ – „Jednotka“ 10:31
Výsledné poradie v 2. kole Nemak ŽBM:
1. „Jednotka“, 2. cirkevná, 3. „Dvojka“, 4.
„Štvorka“
Norbert Nagy, športový riaditeľ BK
a koordinátor ŽBM

Deti sa učili, ako triediť odpad
Pri
príležitosti
Svetového
dňa
Zeme, ktorý sa
oslavuje na celom
svete 22. apríla,
Centrum voľného
času v Žiari nad
Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom organizovalo
interaktívny workshop s názvom
Gesto pre našu Zem.
Edukačno-zážitkovej
aktivity
sa
zúčastnili žiaci zo základných škôl na
Ulici M. R. Štefánika a Jilemnického
ulici a zo Špeciálnej základnej školy.
Jednotlivé workshopy lektorovala
Ivana Martincová z Odboru životného
prostredia a infraštruktúry, oddelenia

odpadového hospodárstva Mestského
úradu v Žiari nad Hronom.
Formou pútavej prezentácie, hier,
ukážok, videí či aktivít priblížila
dôležitý základný pojmový aparát,
týkajúci sa odpadu – čo je to odpad,
klasifikácia odpadov, kolobeh odpadu,
triedenie odpadov, zmysel a význam
správneho nakladania s odpadmi.
Počas workshopu sa deti aktívne
zapájali nielen do diskusie, ale aj
napríklad sami si vyskúšali separovať
rôzne druhy odpadov. Workshop
z oblasti envirovýchovy sa stretol
s veľkým ohlasom u žiakov, čo v praxi
predstavuje užitočné „gesto“.
Mária Lancková,
CVČ Žiar nad Hronom
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LETNÝ DOM V PARKU

Štefana Moysesa
Otváracia doba
Utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Priestor pre organizovanie malých kultúrnych podujatí,
ako sú výstavy či komorné recitály, koncerty, prednesy
a historicky ladené podujatia.
Kúpiť si tu môžete upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom.
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VÝBEROVÉ KONANIE/PRIJÍMACIE POHOVORY

VÝBEROVÉ KONANIE:

VÝBEROVÉ KONANIE:

VÝBEROVÉ KONANIE:

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej-Parákovej,
Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

učiteľka/učiteľ pre sekundárne vzdelávanie
(FYZ - INF)

učiteľka/učiteľ pre sekundárne vzdelávanie
(MAT - ANJ)

Mesto Žiar nad Hronom
v zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5, ods. 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ/riaditeľka Základnej
umeleckej
školy
Zity
Strnadovej-Parákovej,
Jilemnického ul. 2, Žiar nad
Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady
v súlade so zákonom MŠVVaŠ
SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch
a odborných zamestnancoch,
odborná
a
pedagogická
spôsobilosť podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
vykonanie I. atestácie alebo jej
náhradnej formy v zmysle § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť všeobecne záväzných
právnych predpisov, rezortných
predpisov a základná znalosť
problematiky riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických
vzťahov,

• spoľahlivosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť,
znalosť práce s PC.
K prihláške do výberového
konania je potrebné pripojiť:
• písomnú žiadosť o účasť na
výberovom konaní,
• overené kópie dokladov
o vzdelaní,
• overený doklad o absolvovaní
I. atestácie alebo jej náhrady,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov
pedagogickej činnosti,
• profesijný životopis,
• výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace),
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• predloženie návrhu koncepcie
rozvoja školy v písomnej forme,
písomný súhlas uchádzača so
spracovaním jeho osobných
údajov na účely výberového
konania v zmysle § 13 ods.
1 a) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku s požadovanými
dokladmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie
– Základná umelecká škola Zity
Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom
- neotvárať“ je potrebné zaslať
poštou, alebo osobne doručiť
najneskôr do 6.6.2018 na adresu: Mestský úrad, personálne
oddelenie, Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované
podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto
výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred
jeho konaním.

Základná škola, Ul. M. R.
Štefánika č.17, Žiar nad
Hronom ponúka 1 voľné
pracovné
miesto
na
pozíciu učiteľka (učiteľ) pre
sekundárne
vzdelávanie
(učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ).
Kvalifikačné predpoklady
– požadovaný stupeň vzdelania
VŠ vzdelanie 2. stupňa,
odborná
a
pedagogická
spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé
kategórie
pedagogických
zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého
stupňa: v študijnom odbore
učiteľstvo pre 5.– 9. ročník
základnej školy, aprobácia FYZ
– INF, prípadne vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa + štátna jazyková skúška.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo vlastníci bytov a
nebytových priestorov, zastúpení správcom
v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
účel nájmu:
vybudovanie spevnených plôch, na účel parkovania celkom 24 osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov

Základná škola, Ul. M. R.
Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné
miesto na pozíciu učiteľka
(učiteľ) pre sekundárne
vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9.
ročník ZŠ).
Kvalifikačné predpoklady
– požadovaný stupeň vzdelania
VŠ vzdelanie 2. stupňa,
odborná
a
pedagogická
spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé
kategórie
pedagogických
zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého
stupňa: v študijnom odbore
učiteľstvo pre 5.– 9. ročník
základnej školy, aprobácia MAT
– ANJ, prípadne vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa + štátna jazyková skúška.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie
do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní,
• ovládanie štátneho jazyka,
• doklad o zdravotnej
spôsobilosti,
• výpis z registra trestov.
Pohovor sa bude konať:
15.6.2018 o 9.00 hod.
Nástup do zamestnania:
27.8.2018
Miesto pracoviska:
Základná škola,
Ul. M. R. Štefánika č. 17,
Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Baranová,
riaditeľka školy,
tel. 045/678 89 21
Písomné žiadosti zasielajte
do 8.6.2018 na adresu:
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika
č. 17, Žiar nad Hronom,
alebo e-mailom:
zsstefanikazh@centrum.sk

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA POZÝVA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom
pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa
budú konať 29. a 31. mája.
V utorok 29. mája od 13.00 - 17.00 hodiny sa
budú konať prijímacie skúšky v priestoroch
ZUŠ na Jilemnického ulici do odborov:

VÝTVARNÝ
– maľba, kresba, grafika, počítačová grafika,
digitálna fotografia, drevorezba, tkanie,
keramika

TANEČNÝ
– balet, scénický tanec, moderný tanec,
ľudový tanec – tan. súbor Hroniarik

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho nájmu časti nehnuteľností –
pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
• časť parcely EKN č. 9-530/2 (CKN parcela
č. 700/21 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 20 094 m2 na LV č. 3327), a to
dve plochy na prenájom v časti celkom
s výmerou 361,80 m2, ktoré sa nachádzajú
bezprostredne vedľa Rázusovej ul. a za bytovým domom č. 523 a na južnej strane budovy Materskej školy – elokované pracovisko
na Rázusovej ul. v Žiari nad Hronom.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie
do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní,
• ovládanie štátneho jazyka,
• doklad o zdravotnej
spôsobilosti,
• výpis z registra trestov.
Pohovor sa bude konať:
15.6.2018 o 9.00 hod.
Nástup do zamestnania:
27.8.2018
Miesto pracoviska:
Základná škola,
Ul. M. R. Štefánika č. 17,
Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Baranová,
riaditeľka školy,
tel. 045/678 89 21
Písomné žiadosti
zasielajte do 8.6.2018 na
adresu:
Základná škola, Ul. M. R.
Štefánika č. 17, Žiar nad
Hronom, alebo e-mailom:
zsstefanikazh@centrum.sk

a nebytových priestorov v dome súp. č. 523,
doba nájmu:
určitá – 15 rokov počnúc dňom účinnosti
zmluvy,
cena nájmu:
minimálna ročná sadzba nájmu pozemku
je v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu Internej smernice č. 12 „Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom“, vo výške 1 €/spevnenú plochu,
Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou
uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky
doručiť najneskôr do 01.06.2018 do 09.00
hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom Odbor životného prostredia a infraštruktúry,
č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom
„Priamy prenájom - pozemok CKN parcela
č. 700/21 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo
priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry č. dverí
6 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.,
tel. č. 045/678 71 43.
(r)

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ
– prednes, písanie poézie a prózy, divadelné hry, divadelný súbor

HUDOBNÝ
– klavír, keyboard, husle, priečna flauta,
zobcová flauta, klarinet, akordeón, gitara,
bas. gitara, spev, bicie nástroje, saxofón,
cimbal
Vo štvrtok 31. mája od 13.00 – 17.00 hodiny
v priestoroch Cirkevnej ZŠ s MŠ Š. Moysesa
(len pre žiakov tejto školy!)
HUDOBNÝ ODBOR – klavír, husle, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet,
saxofón, spev, akordeón.
Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ulica 2, 965 01
Žiar nad Hronom, 045/673 21 28, 0907 771 500, mail: info@zusziar.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Spoznaj
Svätokrížsky
dom

Hronom: „Štvorka“, cirkevná škola a
„Jednotka“.

V nadväznosti na získané vedomosti
z prehliadky domu Centrum voľného
času vyhlásilo literárno – výtvarnú súťaž
s názvom Spoznal som Svätokrížsky dom.
Do súťaže sa zapojili žiaci základných
škôl, ktorí sa prehliadky zúčastnili.
V utorok 24. apríla sa v priestoroch Výtvarná súťaž bola určená pre žiakov
Svätokrížskeho domu uskutočnili I. stupňa základných škôl, literárna súťaž
prehliadky spojené s výkladom pre II. stupeň základných škôl.
mestského
archeológa
Petra
Mosného. Žiaci tak mali možnosť Víťazi literárnej súťaže: Matej
spoznať exteriér a interiér domu Červienka, 8. A, ZŠ s MŠ Š. Moysesa,
Martina Lauková, 8. A, ZŠ s MŠ Š. Moysesa
z 19. storočia.
Školáci videli hospodársku a obytnú časť Víťazi výtvarnej súťaže: Viktória
(predná a zadná izba, kuchyňa) a rôzne Výbošťoková, 2. B, ZŠ Dr. Janského, Heidi
expozície z toho obdobia. Prehliadky Piliarová, 2. B, ZŠ Dr. Janského
sa zúčastnilo celkovo 80 žiakov z troch
Mgr. Marianna Fronková, CVČ
základných škôl v meste Žiar nad

Spoznal som Svätokrížsky dom
Svätokrížsky dom je naozaj kľúčom k našej histórii, k našim predkom. Čo ale robí
túto budovu výnimočnou? Síce pamiatok podobných tejto nie je málo, je pre nás
výnimočným darom. Je to malý kus decentnej histórie tohto mesta. Aj najmenší
úlomok z nekonečnej histórie sveta je pre niekoho dôležitejším než pre iného.
Toto je pre nás ten malý úlomok hľadiac na našu rozmanitú minulosť, ale bez
neho by nám bola história omnoho vzdialenejšia. Táto jednoduchá budova je
ako kus z rozbitého skla, ktorý keď sa pripojí k ostatným, vytvorí farebné okno
plné túžob a spomienok. Zo Svätokrížskeho domu som odchádzal naplnený
rozmanitými pocitmi. Svätokrížsky dom je pre mňa niečím nevídaným.
Matej Červienka, 8. A

Riadková inzercia
•Dám do prenájmu 2-izbový byt, Pod vŕšky, ZH. Byt
je prerobený, zariadený. Nachádza sa na 7. poschodí,
slušný vchod. Voľný od augusta 2018. Cena: 350 €
s energiami. T: 0907 925 865
•Zmena adresy veterinárnej ošetrovne: MVDr. Petra
Schmidtova, M. Chrásteka 25, ZH (vedľa polície). T: 0907
598 608
•Prenajmem trojizbový byt v ZH. T: 0908 694 070

•Predám rodinný dom na 7 á pozemku v časti IBV –
ZH, v pôvodnom stave. Cena dohodou, možnosť vidieť.
T: 0907 268 902
•Predám klavír Petrof, trojpedálový (nie krídlo), komodu bledé drevo so zásuvkami, vešiakovú stenu,
šijací stroj zn. Lada (šľapací), mikrovlnnú rúru Samsung
nepoužívanú, 2 kolesá z gazdovského voza vhodné
na chalupu. Cena dohodou, možnosť vidieť. T: 0907
268 902

•Prenajmem nezariadený, neprerobený 4-izbový byt
na námestí v Žiari nad Hronom od 1.6.2018. T: 0908
694 070

•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný na stavbu
rekreačného objektu alebo rodinného domu. Cena:
10 €/m2. T: 0905 255 386

S priateľom súrne hľadáme byt do podnájmu v Žiari
nad Hronom, čiastočne zariadený, do 300 €. T: 0901
712 510

•Ponúkam na predaj rodinný dom po čiastočnej
rekonštrukcii, vhodný na chalupu alebo trvalé bývanie
v Tekovských Nemciach, okres Zlaté Moravce. Cena
dohodou. T: 0905 255 386

•Prenajmem garáž v ZH. T: 0949 474 317
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt, Pod
vŕšky, ZH. T: 0915 478 309

Autorka Heidi Piliarová.

Podajte si riadkovú inzerciu, poďakovania či
spomienky na svojich blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách. Uzávierka najbližšieho
čísla, ktoré vychádza 4. júna, je v utorok 29. mája.

Autorka Viktória Výbošťoková.

Spoznala som
Svätokrížsky dom

(Esej)
Pred pár rokmi sa Svätokrížsky dom začal
znovu premieňať na svoju originálnu
podobu z 19. storočia. Nájdeme v ňom
kus histórie a veľa poznatkov o živote ľudí.
Myslím si, že dokonale odráža históriu
mesta. Ako to tu vyzerá? Hneď po vstupe
si všimneme dva domy - jeden hlavný
a druhý o trochu menší. Menší dom je
rozdelený na 3 časti. Keď vstúpime do
prvej časti uvidíme, ako žilo služobníctvo.
Podľa mňa už na prvý pohľad vidieť, ako
ťažko sa žilo v tejto dobe. Pri vchode nás
môže prekvapiť malý otvor na dvere.
Prečo je malý? Nie je to tým, že by ľudia
boli vtedy menší, je to z toho dôvodu, že
čím bol menší otvor, tým menej tepla
unikalo von. Vnútri sa nachádza posteľ,
stolík a bielizník, v ktorom bol aj menší
priečinok, napríklad na fajky a oblečenie
sluhu z 19. storočia. V druhých dverách je
sklad na jedlo. Zvnútra posledných dverí
môžeme vidieť posedenie, ktoré slúžilo
na oddych a popíjanie - v 19. storočí
bolo rozšírené pitie vína. Prečo vína?
Pretože voda bola veľmi znečistená. Pri
tomto dome je aj pec, v ktorej sa piekli
chleby. V hlavnom dome sa nachádza
kuchyňa s pecou, ktorá nie je pôvodná,
ale je postavená na základoch, ktoré
boli nájdené pri oprave podlahy. Ďalšia
miestnosť sa pýši krásnymi zdobenými
taniermi. Je tu aj malá modlitebňa,
ktorá sa našla v už spomínanej peci.
V poslednej miestnosti celého domu je
skriňa, lavice, posteľ a obliečky zdobené
výšivkami a čipkou. Možno sa pýtate,
či je všetko zo Žiaru. Ako nám povedal
sprievodca, obliečky a niektoré taniere
nepochádzajú zo Žiaru, ale z Detvy. Som
veľmi rada, že som mohla nakuknúť
do dejín nášho mesta. Myslím si, že
myšlienka zrekonštruovania domu bola
dobrý nápad nielen pre nás, ale aj pre
ďalšie generácie.
Martina Lauková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Kto ťa poznal, ten
pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme
v tebe stratili.
V našom srdci žiješ
večne ďalej –
spi sladko,
veď sa opäť stretneme.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a kolegom, ktorí
na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Jozefa Koku,
ktorý nás navždy po ťažkej
chorobe opustil
dňa 28. apríla 2018
vo veku 69 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád,
nezabúda.
Dňa 31. mája si
pripomenieme
nedožité
70. narodeniny
nášho drahého manžela,
ocka a starkého
Jozefa Olajca.
Spomeňte si spolu s nami.
Manželka, dcéra a syn
s rodinami.

SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Čas plynie, život ide
v diaľ,
nám zostane len
spomienka a žiaľ.
Dňa 21. mája si pripomíname
1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mamička, stará mama
a prastará mama
Filoména Beňová
vo veku 88 rokov.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
a za tichú spomienku ďakujú
dcéra Zdena, syn Jozef
s rodinou, vnučka Zuzka
s rodinou
a vnuk Marcelko.

SPOMIENKA
Tak letí čas, čo
stíchol tvoj hlas,
len spomienky na teba
sa vracajú zas.
Spomienky sú
trvalejšie,
než kvety najkrajšie,
kvety zvädnú, spomienky nám zostanú.
Dňa 23. mája si pripomíname
27 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
milovaná sestra, krstná
mama a teta
Lýdia Švecová.
S láskou spomínajú krstný syn
a sestry s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 30. mája 2009
a 24. mája 2012
nás navždy opustili moji rodičia
Jozef Beňo
a
Mária Beňová.
S láskou spomína
syn Stanislav s manželkou Oľgou,
vnučka Stanka, Mirko s manželkou,
pravnučka
Kristínka a Mirko.

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
25. a 30. výročie úmrtia
našich rodičov
Paulínky Saskovej
a Antona Sasku.
S láskou na nich spomína
dcéra a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.

SPOMIENKA
Spomíname
v srdciach stále
na teba…
Dňa 2. júna si
pripomíname
10. výročie
od chvíle, kedy
nás navždy opustila
naša drahá mamina, starká
a prastarká
Mária Kösegyová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej s nami
tichú spomienku.
S láskou deti s rodinami.

SPOMIENKA
Posledný
pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme,
je naša útecha.
Dňa 6. mája sme si
pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá sestra, manželka,
mama a stará mama
Mária Koštová,
rod. Sasková.
S láskou spomínajú sestra a brat
s rodinami, deti Lukáš, Celestín,
Michal, Matúš a Ivanka, manžel
a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok
priať,
s láskou a vďakou
na teba spomínať.
Dňa 25. mája
uplynie 5 rokov, ako nás vo veku
92 rokov navždy opustila
naša milovaná maminka, starká,
prastarká, sestra a príbuzná
Anna Dvončová,
rod. Pinková.
Ďakujeme Pánovi, že jej doprial
dožiť sa takého požehnaného veku
a my sme jej mohli prejaviť úctu
a vďaku za jej láskavosť a obetavosť.
Odpočívaj v pokoji, maminka naša.
Vďačné dcéry Mária a Daniela
s rodinami.
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže na teba nikdy
zabudnúť.
Dňa 29. mája
uplynie 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš manžel, otec a starý otec
Jozef Gocník.
S láskou a úctou spomína
manželka, vnúčatá,
dcéra a syn s rodinami
a ostatná rodina.
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Staršie žiačky bojujú tvrdo o postup na Majstrovstvá Slovenska
ATLETIKA

V sobotu 29. apríla a v sobotu 5. mája
sa v Dubnici nad Váhom konalo 1. a
2. kolo Majstrovstiev SsAZ družstiev
staršieho žiactva. Žiarske atlétky
nastúpili odhodlané obhájiť pozície z
minulej sezóny.
Skvelé súboje odvádzali v oboch kolách
aj staršie žiačky. V 1. kole sa od začiatku
súťaží držali na predných priečkach
celkového poradia a v záverečných
disciplínach sa od súperiek odpútali a
1. kolo vyhrali s 30,5-bodovým náskokom
pred AO Olympia P. Bystrica. Na druhé
kolo vycestovali staršie žiačky mierne
oslabené, keď niektoré pretekárky
odstavila choroba, zvyšok družstva
však zabojoval. Aj keď pred poslednou
individuálnou disciplínou, ktorou bol
beh na 2000 m, boli na priebežnom
4. mieste s výraznejšou stratou na
2. miesto, podaril sa im husársky kúsok.
V 11-člennom štartovom poli nastúpilo
na štart 6 našich pretekárok, ktoré po
heroických výkonoch obsadili prvých
6 priečok a v bodovom súčte sa hneď
naše družstvo prebojovalo na 2. miesto
celkového poradia. To si po vynikajúcom
3. mieste štafety na 4 x 300 m udržalo.
Podarilo sa im tak úspešne vykročiť za
vytýčeným cieľom, ktorým je postup

Memoriál Jozefa Juhaňáka
KARATE

do Žiaru viac ako 200 pretekárov
z 20 klubov z celého Slovenska.
Turnaj je známy svojimi kategóriami
prispôsobenými hlavne začínajúcim
pretekárom. Súťažilo sa vo všetkých
troch mládežníckych disciplínach
– agility, kata a kumite. Žiarčania
si na domácej pôde počínali veľmi
dobre, keď so ziskom 12 zlatých,
7 strieborných a 18 bronzových
umiestnení skončili v hodnotení
klubov na prvom mieste.
na Majstrovstvá Slovenska družstiev,
na ktoré postupujú prvé dve družstvá
celkového poradia tejto 4-kolovej súťaže.
Staršie žiačky sú priebežne po 2. kolách
na 1. mieste.
Zostava AK MŠK, staršie žiačky
1. kolo: Radoslava Môcová, Timea
Varsová, Daniela Halčinová, Alexandra
Nemčoková, Miroslava Pavlendová,
Ema Černajová, Pavlína Gálusová, Lea
Hrnčiríková, Paulína Bartková, Mia
Marčišinová, Viktória Beňová, Sofia
Beliančinová, Natália Bieliková, Nina
Krajčíková, Katarína Kubovčíková, Nina
Jakušová, Barbora Brnáková.
2. kolo: Radoslava Môcová, Paulína

Výsledky pretekárov
MŠK Žiar nad Hronom

Bartková, Daniela Halčinová, Alexandra
Nemčoková, Timea Varsová, Alžbeta
Garguláková, Miroslava Pavlendová,
Pavlína Gálusová, Nina Krajčíková,
Katarína Kubovčíková, Sofia Beliančinová,
Natália Bieliková, Lenka Líškayová,
Michaela Raffajová, Nina Jakušová.
V kategórii starších žiakov sme mali v
prvom kole len dvoch pretekárov. Aurel
Lipták aj Natanael Sklenka si vylepšili
svoje osobné rekordy v behu na
60 m a Aurel aj na 150 m trati a v skoku
do diaľky. V druhom kole nastúpil
len Aurel na 300 m trati a v diaľke.
Zdeno Liškay

Z Veľkej ceny Liptova priniesli žiarski plavci 13 medailí
PLAVCI

V sobotu 5. mája sa v žiarskej
ZUS aréne konal už 13. ročník
Memoriálu Jozefa Juhaňáka. Turnaj
venovaný pamiatke trénera, ktorý
položil základy mládežníckeho
karate v Žiari nad Hronom, prilákal

na štart 9 pretekárov, ktorí vybojovali
celkovo 13 medailí. K najúspešnejším
patrili Jakub Kukučka, Tereza Veselá,
Šimon Veselý a Hana Kmeťová.
Výsledky
Andrej Holos: 6. miesto 50 m znak, Diana
Karásková: 15. miesto 100 m motýlik,
Hana Kmeťová: 2 x 3. miesto 50 m prsia
a 100 m prsia, Jakub Kukučka: 1. miesto
50 m voľný spôsob, 2. miesto 100 m

voľný spôsob, 2 x 3. miesto 200 m voľný
spôsob, 50 m prsia, Viktória Maliková:
4. miesto 100 m znak, Melinda Ruislová:
14. miesto 50 m prsia, Ivana Šureková:
3. miesto 100 m znak, Tereza Veselá:
2 x 2. miesto 100 m znak, 50 m motýlik,
3. miesto 100 m motýlik, Šimon Veselý:
1. miesto 50 m prsia, 2 x 3. miesto 100 m
prsia a 50 m motýlik.
Mia Mesárošová

Žinčicový míting – Veľká cena Dolného Kubína

(ľs)

Posledný domáci zápas proti Košiciam
sme vyhrali 2:1
FUTBAL - II.LIGA

FK Pohronie – FC Lokomotíva Košice
2:1
Góly: 37. Kosorín, 67. Nosko.
Zostava: Jenčo – Župa, Nosko,
Tesák, Pellegrini (C), Kosorín, Pavúk
(72´ Pidruchnyi), Kovařík (67´ Lukáč),
Paraj, Blahút (81´ Frimmel), Pittner.
Náhradníci: Packo – Antošík, Frimmel,
Oťapka, Lukáč, Pidruchnyi.

PLAVCI

Veľká cena Dolného Kubína, tzv.
Žinčicový míting sa uskutočnil v dňoch
28. a 29. apríla.
Sú to jedny z najväčších plaveckých
pretekov, ktorých sa zúčastnilo
36 klubov. Na bloky sa postavilo až
307 plavcov, medzi ktorými boli aj tri
naše plavkyne – Viktória Maliková, Ivana
Šureková a Tereza Veselá, ktorá dosiahla
najlepšie výsledky.
Výsledky
Viktória Maliková: 5. miesto 100 m znak,
7. miesto 50 m znak, 8. miesto 200 m
znak, 2 x 20. miesto 50 m voľný spôsob a
100 m polohové preteky, Ivana Šureková:
9. miesto 100 m znak, 11. miesto
200 m polohové preteky, 12. miesto 50 m
voľný spôsob, Tereza Veselá: 2 x 4. miesto
100 m motýlik a 200 m motýlik, 7. miesto
50 m motýlik, 8. miesto 200 m polohové
preteky, 2 x 9. miesto 100 m prsia a 200 m
prsia.
Mia Mesárošová

Agility: zlato Olívia Černáková,
striebro Roman Neuschl, bronz
Karolína Kortišová, Viktória Frolová
a Jozef Šipkovský.
Kata: zlato Jozef Šipkovský, Alexandra
Hajdúchová, Nikola Kršiaková, Adam
Hudec, Šimon Sečkár, striebro Roman
Neuschl, bronz Barbora Psotková,
Karolína Kortišová, Viktória Frolová,
Adam Košta, David Beňo, Maxim
Uhrík, Ester Šišková.
Kumite: zlato Patrícia Vanková, Timea
Kučerová, Šimon Ďurian, Radoslava
Kučerová, Gregor Sukop, Mathias
Uhrík, striebro Urban Beňo, Bibiana
Černáková, Alexandra Kalamárová,
Šimon Sečkár, Adam Psotka, bronz
Karolína
Moravcová,
Karolína
Kortišová, Viktória Frolová, Natália
Veisová, Helena Frolová, Maxim Uhrík,
Ariana Nikoleta Čela, Ivana Gahírová.

Medailisti Hana Kmeťová, Tereza Veselá, Šimon Veselý
a Jakub Kukučka a trénerka Martina Bartková.

Nástup pred začiatkom pretekov.
Takmer každý víkend sa plavci
z PK Delfín zúčastňujú plaveckých
pretekov. V dňoch 5. a 6. mája sa konala
Veľká cena Liptova v Liptovskom
Mikuláši.
Okrem slovenských plavcov štartovali
na súťaži aj Poliaci. Spolu súťažilo
352 plavcov z 26 klubov.
Prezidentka klubu PK Delfín a hlavná
trénerka Martina Bartková postavila
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ŠPORT

V nedeľu 15. mája sme odohrali
posledný domáci zápas jarnej časti
2. ligy v sezóne 2017/2018 proti FC
Lokomotíve Košice 2:1.
Dnes sme porazili súpera, ktorý už šesť
zápasov neprehral a robil si zálusk na
tretie miesto v tabuľke. V 18. minúte
mali hostia šancu, keď po centri
netrafil Pavúk volej. V 28. minúte Jenčo

Zľava Viktória Maliková,
Tereza Veselá a Ivana Šureková.

Tereza Veselá.

vyrazil ešte hlavičku, ale na dorážku
Hovančíka bol krátky 0:1. V 37. minúte
Župa vysunul Kosorína, ktorý spravil
dvoch hráčov a vyrovnal na 1:1.
V druhom polčase, v 56. minúte,
Kosorín zase obišiel dvoch hráčov, ale
strela išla tesne vedľa. O minútu išiel
od pol ihriska sám na Bredu, ale strelil
do neho. V 67. minúte center Pelleho
dal hlavou do siete Nosko a viedli sme
2:1. Z protiútoku strelil Kolek sám pred
Jenčom vedľa. V 78. minúte našiel
Pidruchnyi v šestnástke Lukáča, ale
ten dal vedľa. V 82. minúte hosťom
vylúčil rozhodca hráča a bolo po
zápase. V nadstavenom čase, po rohu
hosťujúci, Jano ešte trafil nad bránu.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Deviatemu ročníku polmaratónu
opäť dominovali Keňania
POLMARATÓN

V sobotu 12. mája sa uskutočnil 9. ročník
Žiarskeho mestského polmaratónu.
Na štart sa v rámci podujatia, ktorého
súčasťou sú aj preteky štafiet či inline,
postavilo 196 pretekárov.
Deviaty ročník polmaratónu absolvovalo
74 pretekárov. Okrem Slovákov súťažili aj
Keňania a Ukrajinci.
Súčasťou polmaratónu bol aj 7. ročník inline
pretekov Slovenský inline pohár 2018.
V tejto súťaži štartovalo 38 pretekárov.
V rámci polmaratónu súťažili bežci aj
v štafetách, pričom prvý bežec mohol byť
klasifikovaný aj v celkovom hodnotení
polmaratónu. Tento rok sa na štart postavilo
Orsághovi, ktorý pretekal v kategórii 18 – skončila na 7. mieste.
21 štvorčlenných štafiet.
39 ročných. S časom 1:34:53,9 skončilo na
ŠTAFETY
15. mieste.
miesto TJ Družstevník Lovčica – Trubín
ŽENY
(Peter Kováč, Gabriel Foltán, Maroš Rajčan,
MUŽI
miesto Oksana Yurchuk, Ivano – Frankivsk, Michal Kováč), 1:17:02,20
miesto Nelson Cherutich, Benedek – Team, 1:25:56,2
miesto ŠK Achilles Handlová (Vladimír
1:11:10,7
miesto Sylvia Sebestian, BKJG Žilina, Kováč, Tomáš Ďurta, Lukáš Pavlíček, Štefan
miesto Hillary Kimaiyo, Benedek – Team, 1:28:36,6
Kubálek), 1:20:16,00
1:11:19,1
miesto Jitka Hudáková, Ďurikam Team miesto Rýchlejšia štvorka (Tomáš Cerovský,
miesto Starodubtsev, JM Demolex IPhone, Trenčín, 1:31:28,5
Miloš Hric, Dušan Daniš, Ivan Kredatus),
1:11:38,4
miesto Tatiana Vršanská, Bratislava, 1:22:30,90
miesto Eduard Hapak, Maras Team, 1:39:59,9
miesto Apollon fitness (Maroš Lukáč,
1:13:28,4
miesto Lenka Lomnická, ŠK Achilles Richard Neuschl, Adam Suchánek, Michal
miesto Orest Babiak, JM Demolex Iphone, Handlová, 1:42:19,5
Bitter), 1:30:10,30
1:16:51,1
Najlepšie umiestnenou Žiarčankou bola miesto ŠK Chilles Handlová II (Denis
Zo Žiarčanov sa najlepšie darilo Ľubomírovi Beata Balážová, ktorá s časom 1:45:14,9 Prokein, Matej Pršo, Roman Mikula, Štefan
Mazán), 1:36:29,30
(li)

Výsledky

Tímu Walesu do 15 rokov podľahli Slováci
v oboch prípravných zápasoch
FUTBAL - U15

Slovensko 15 – Wales 15 2:0 (2:0)
Góly: 17. Červeň - 11. Gundogan,
49. J. Edwards.
Slovensko 15: Žurek – Červeň (74.
Kopásek), Mičák, Urgela (62. Sabol),
Božík, Demitra (62. Reptiš), Šnajder (41.
Reptiš), Šuster, Belko (55. Kotlár), Kóša,
Tomík (55. Kaňuch).
Tréner: Peter Štefaňák.
Hodinu pred zápasom pokropil trávnik na
štadióne v Žiari nad Hronom hustý dážď
a mokrý trávnik viac svedčal súperovi. V
11. minúte Edwards posunul v šestnástke
loptu do uličky Leventovi Gundoganovi a
ten z pravej strany prestrelil brankára
Žureka - 0:1. Už o tri minúty neskôr zo
štandardky mohol náš tím vyrovnať. Po
centri Urgelu zakončoval Belko tesne nad
bránu Walesu. 16. minúta priniesla málo
vídanú situáciu, kedy v priebehu desiatich
sekúnd lopta trikrát opečiatkovala
žrď bránky súpera, aby z následného
rohového kopu nakoniec predsa len
skončila v sieti brankára Coleyho. V 17.
min. vyrovnával hlavičkou hráč MFK

Ružomberok Adam Červeň - 1:1. V 24.
min potiahol loptu stredom poľa Demitra,
jeho strelu do stredu brány gólman hostí
pohodlne zlikvidoval.
Aj v druhej časti hry sa hral svižný futbal
a mužstvá sa snažili ísť do koncovky.
Viac šťastia mali hostia v 49. min., kedy
center Vaughana predĺžil Gundogan a
po zákroku gólmana Žureka skóroval
pohodlne do prázdnej bránky Joshua
Edwards - 1:2. V 61. min. mohol vyrovnať
Urgela, no jeho strela z hranice šestnástky
letela nad brvno gólmana Coleyho. Naše
mužstvo sa vo zvyšku zápasu snažilo
vyrovnať skóre stretnutia, ale napriek
územnej prevahe vo finálnej fáze ich
prihrávky zachytávali obrancovia hostí
a súper úspešne blokoval strely nášho
mužstva z diaľky. V 73. min. bol blízko k
vyrovnávajúcemu gólu Kotlár, no jeho
tvrdú streli vytlačil gólman Coley na roh.
Našej pätnástke nevyšla ani odveta
s Walesom. V druhom dueli prehrali
zverenci Petra Štefaňáka s týmto súperom
0:3.
Zdroj: www.futbalsfz.sk

Inline absolútne poradie
miesto Matej Filip, Cookie skating club,
36:47,60
miesto Jakub Leščinský, Inline Borievka,
37:51,39
miesto Lukáš Piperek, Inline Borievka,
37:52,07
miesto Miro Smuda, CSC Košice, 37:53,35
miesto Katěřina Novotná, ŠK STEZ Spišská
Nová Ves, 37:53,73

Atletická prípravka to rozbehla na tituly
ATLETIKA

Medzi futbalovú elitu sa zaradil aj Milan Škriniar
V elitnej jedenástke mu robia spoločnosť Messi či Ronaldo
FUTBAL

Portál Goal.com uverejnil zoznam
futbalových
hviezd,
takzvanú
ideálnu jedenástku futbalovej sezóny
2017/2018. Medzi elitných futbalistov sa
zaradil aj náš Milan Škriniar.
Výkony nášho rodáka a odchovanca
žiarskeho futbalu natoľko zaujali verejnosť,
že sa dočkal ocenenia v podobe zaradenia
do ideálnej zostavy ročníka 2017/2018
v Európe. Jeho meno tak svieti medzi
futbalovými esami ako sú Lionel Messi,
Criastiano Ronaldo či Mohamed Salah.
Nie je pochýb o tom, že Škriniarovi sa
táto sezóna v Inter Miláno mimoriadne
vydarila. Po jeho odchode zo Sampdorie
Janov do Interu Miláno za 20 miliónov eur
sa na štadióne San Siro hneď zaradil medzi
najlepších obrancov najvyššej talianskej
súťaže. V počte vyhraných súbojov je na
druhom mieste v Serii A a v úspešnosti

prihrávok je tretí. Podarilo sa mu tiež do
súperovej brány vsietiť štyri góly. Počas
sezóny sa objavil v dvoch vydaniach
ideálnej jedenástky portálu Goal.com.

Ideálna jedenástka 2017/2018
v Európe
Jan Oblak (Slovinsko/Atlético Madrid)
– Joshua Kimmich (Nemecko/Bayern
Mníchov), Milan Škriniar (SR/Inter
Miláno), Diego Godín (Uruguaj/Atlético
Madrid), Jordi Alba (Španielsko/FC
Barcelona – Toni Kroos (Nemecko/Real
Madrid), Kevin De Bruyne (Belgicko/
Manchester City) – Mohamed Salah (Egypt/
FC Liverpool), Lionel Messi (Argentína/FC
Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalsko/
Real Madrid) – Harry Kane (Anglicko/
Tottenham Hotspur).
(li)
Foto: Instagram M. Škriniara.

V sobotu 29. apríla a v sobotu 5. mája
sa v Dubnici nad Váhom konalo 1. a
2. kolo Majstrovstiev SsAZ družstiev
staršieho žiactva a prípraviek. Žiarski
atléti nastúpili odhodlaní obhájiť
pozície z minulej sezóny.
Družstvo dievčat v kategórii prípraviek
už v prvom kole razantne vykročilo
za obhajobou prvenstva z minulej
sezóny. Od úvodných disciplín sa
usadilo na 1. mieste a v priebehu celého
súťažného dňa zvyšovali náskok pred
prenasledovateľmi. Deň ukončilo na
prvom mieste s náskokom 13 bodov pred
AK ZŤS Martin a 23 bodov pred BŠK B.
Bystrica. Ani o týždeň v 2. kole nenechali
dievčatá nič na náhodu a zvíťazili s ešte
vyšším náskokom, keď AK ZŤS Martin na
druhom mieste zaostal o 16 bodov.
Družstvo
chlapcov
prípravkárov
nastúpilo v 1. kole so
šesticou pretekárov.
V
konkurencii
početnejších družstiev
podali chlapci vo
svojich
disciplínach

snaživé výkony, pričom niektorí nastúpili
na svoje prvé preteky na dráhe. V
konkurencii 11 družstiev nakoniec
obsadili 8. miesto so ziskom 27 bodov.
Dramatické súboje sa odohrali v 2. kole,
keď sa sedmička pretekárov od úvodných
disciplín držala v popredí celkového
poradia. Pred záverečnou disciplínou
figurovali na priebežnom delenom 2.
mieste. V štafete na 4 x 60 m sa však
nevyhli smole, keď napriek pádu pri
jednej z odovzdávok dobehli na peknom
druhom mieste, ktoré by im stačilo na
upevnenie 2. miesta aj v celkovom poradí.
Avšak po pretekoch prišlo k ich veľmi
prísnej diskvalifikácii, ktorá ich odsunula
na delené 3. miesto.
Zdeno Liškay

