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V tomto čísle:
SPRÍSTUPNILI SOLÁRNU TERASU

„Jednotka“ má odborné učebne v hodnote 260 - tisíc eur

Žiarska hvezdáreň sprístupnilo pre svojich návštevníkov Solárnu terasu. Jej súčasťou je napríklad solárny panel na ohrev kvapaliny či expozícia slnečných hodín. Viac na strane 4.
ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN

V sobotu 24. mája sa uskutoční jubilejný
5. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu.
Jeho súčasťou bude opäť aj Slovenský pohár
v inline preteku a štafetový beh. Strana 2.

STRANA 3

DINOSAURY PRIAMO NA NÁMESTÍ

Nemocnica
zainvestuje najmä
do medicínskej techniky
STRANA 2

V rámci osláv Dňa detí pripravilo žiarske Céčko pre všetky deti opäť atraktívny program
so sprievodnými akciami. Špeciálnym programom bude jedinečná exhibícia dvojmetrových
animatronických dinosaurov. Bližšie informácie
na 4. strane.
ŽIARČANIA ČISTILI MESTO

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo mesto
už 3. ročník akcie Vyčistime si mesto. Zúčastnili sa ho dobrovoľníci, ktorí mesto vyčistili od
čiernych skládok či roztrúseného odpadu. Viac
na strane 4.

Centrum
právnej pomoci
je už aj v Žiari
STRANA 3
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Nové vedenie nemocnice chce investovať do medicínskej techniky
CELKOVÉ INVESTÍCIE BUDÚ VO VÝŠKE PRIBLIŽNE JEDNÉHO MILIÓNA EUR

Žiarska nemocnica sa pred niekoľkými
týždňami zaradila do siete nemocníc Svet
zdravia. O tom, aký dopad bude mať táto
zmena na pacientov, sme sa porozprávali
s Ivanom Mokrým, riaditeľom nemocníc Svet
zdravia v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici
a v Rimavskej Sobote.
Ako sa zmena majiteľa nemocnice dotkne
pacientov?
Svet zdravia prináša žiarskej nemocnici výhody
a zázemie silnej regionálnej siete. Zdravotnícky
personál bude mať prístup k sieťovému knowhow oblasti medicínskych štandardov a postupov,
čo zvýši bezpečnosť pacienta. Nemocnica získa
väčšie možnosti nových investícií. Hlavná zmena
by mala ale nastať v oblasti komunikačnej kultúry
a prístupu k pacientovi, o ktorú sa sieť snaží v
každej zo svojich 12 nemocníc.
Čo znamená pre pacientov, že sa nemocnica
zaradila do siete Svet zdravia, aké výhody na
nich čakajú?
Zmeny v nemocnici sa budú diať postupne a
budú viditeľné. Sieť nemocníc Sveta zdravia má
svoj štandard a pacienti v žiarskej nemocnici
už čoskoro uvidia prvé kroky. Naše nemocnice
sa pripojili ku projektu Pekná nemocnica
prebiehajúcemu v celej sieti Sveta zdravia, ktorého
cieľom je skrášlenie a spríjemnenie prostredia

pre pacientov, ich rodinných príslušníkov a,
samozrejme, aj zamestnancov. Ako príklad
môžem uviesť výmenu lavičiek v nemocniciach.
Počas roka pribudnú aj ďalšie rozvojové aktivity.
V akom stave ste prebrali žiarsku nemocnicu?
Pripravované detailné audity vybavenia
nemocnice nám umožnia doplniť informácie z
procesu jej kúpy a presne identifikovať potreby
jednotlivých pracovísk tak, aby zodpovedali
vybavenosťou a úrovňou služieb štandardom
siete.
Aké budú prvé kroky, ktoré sa v žiarskej
nemocnici podniknú?
Okrem spomínanej výmeny interiérových
lavičiek pre pacientov pripravujeme v spolupráci
so ZP Dôvera ešte do konca roka sprevádzkovanie

Hľadá sa socha Detvanca spred bývalého Závodného klubu

Foto: archív mesta.
Každá časová epizóda je daná kultúrou
a pamiatkami. Aj socializmus a 50-te roky,
kedy sa naše mesto stavalo.
Na mieste, kde dnes stojí a sídli Krajská
hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella,
bol kedysi parčík, v ktorom sa nachádzala socha
Detvanca. „Socha bola nainštalovaná pred
vtedajším Závodným klubom, kde v súčasnosti
sídli Pohronské osvetové stredisko,“ vysvetľuje
archeológ Peter Mosný a pokračuje: „Niekedy
v rokoch 1986 – 1988, ešte pred výstavbou
hvezdárne, bola odtiaľ socha odstránená,
odvezená, zničená alebo vyhodená. Prosíme
preto čitateľov, ktorí majú akúkoľvek informáciu

o tejto soche, kde sa v súčasnosti môže
nachádzať, prípadne vlastnia nejaké fotografie
s jej podobizňou, aby nám o tom dali vedieť.“
V prípade, že sa socha nájde, nainštalovaná by
bola späť do mesta. „Každá časová epizóda je
daná kultúrou a pamiatkami. Mesto má históriu
a dejiny 50-tych rokov. Nezahoďme to. Naopak,
zachráňme to, čo sa dá, aby sme neskončili ako iné
mestá, ktoré kedysi sochy z mesta vychodili a dnes
ich hľadajú. Aby naši potomkovia nepovedali, že
sme boli hlupáci, ale že sme si vedeli ceniť každú
kultúrnu dejinnú udalosť. Pretože kultúra je večná
a hovorí o národe,“ dodáva Peter Mosný.
(li)

niekoľkých nadštandardných izieb.
Bude spoločnosť investovať do nemocnice,
ak áno, financie v akom objeme a do čoho je
nutné zainvestovať okamžite?
Samozrejme, že nemocnicu čakajú investície.
Začíname investíciami do medicínskej techniky.
Do konca roka je v pláne na úrovni NaP, a. s (teda
spolu s rimavskosobotskou a banskoštiavnickou
nemocnicou) celkové investície vo výške približne
jeden milión eur. Väčšina pôjde do medicínskej
techniky a do zlepšenia informačných technológií.
Čo bude s pavilónom B, ktorý je stále
nedostavaný?
Pavilón B je v rôznych štádiách rozostavanosti
súčasťou areálu nemocnice už viac ako 20 rokov.
Jeho dostavba je otázkou investícií rádovo v
miliónoch eur. Aj napriek tomu Svet zdravia
analyzuje možné riešenia jeho využitia na
medicínsku prevádzku v budúcnosti.
(li)

V uliciach mesta sa opäť
pobeží Žiarsky mestský
polmaratón
V sobotu 24. mája sa uskutoční jubilejný
5. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu,
ktorý je organizovaný pod záštitou primátora
mesta, Petra Antala. Zároveň s polmaratónom
sa uskutoční aj Slovenský pohár v inline
preteku.
V rámci polmaratónu organizátor podujatia
v spolupráci so Slovenským rýchlokorčuliarskym
zväzom organizuje inline pretek, tento rok je
to druhý pretek Slovenského inline pohára –
SIP 2014. Inline pretekov sa môžu zúčastniť aj
rekreační športovci. Neoddeliteľnou súčasťou
polmaratónu je i štafetový beh, ktorý prebieha
súčasne s účastníkmi polmaratónu s tým, že
prvý účastník štafety môže ďalej pokračovať
v polmaratóne. Pre víťaza v polmaratóne v hlavnej
kategórii mužov a žien venuje organizátor
víkendový pobyt v kúpeľoch v Sklených Tepliciach
a v hoteli Termál Vyhne.
Štart a cieľ podujatia je opäť na Ulici M. R.
Štefánika pre základnou školou. Trať pretekov je
asfaltová a oficiálne certifikovaná v dĺžke 21,0975
kilometra. Štart inline preteku je naplánovaný na
10.00 hod. a štart účastníkov 5. ročníka Žiarskeho
mestského polmaratónu bude o 12.30 hod.
Aj tento rok sú v rámci polmaratónu pripravené
i sprievodné podujatia: beh pre deti na 100 m –
chlapci a dievčatá do 5 rokov a chlapci a dievčatá
6 a 7 rokov, beh zdravia na 1100 m a atletické
súťaže pre deti, ktoré sa uskutočnia v areáli
základnej školy.
(li)
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V školských jedálňach narástol počet stravníkov
Pri základných a materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom sú zriad6ené školské jedálne, ktoré
zabezpečujú zdravú a vyváženú stravu pre
deti a žiakov, zamestnancov a iných dospelých
stravníkov. Školské jedálne zaznamenali
v tomto školskom roku nárast stravníkov.
V tomto školskom rokuje vo všetkých štyroch
žiarskych základných školách zapísaných 1667
žiakov, čo je o 15 viac ako predchádzajúci
školský rok. Počet stravujúcich sa žiakov sa
však zvýšil o 78. „V prvom štvrťroku tohto roka
bolo vyrobených 67 010 obedov, čo je o 8266
obedov viac ako za rovnaké obdobie roka
predchádzajúceho”, informuje Dana Štefanková,

metodička stravovania. V žiarskej Materskej škole
a jej elokovaných pracoviskách je zapísaných
v tomto školskom roku 556 detí, čo je o 20 detí
viac ako v predchádzajúcom školskom roku.
„V prvom štvrťroku sme vydali 27 371 obedov,
kým v predchádzajúcom roku to bolo za rovnaké
obdobie o 2891 menej,“ konkretizuje Dana
Štefanková.

Rodičia môžu pre svoje dieťa využiť
aj diétne stravovanie
Diétne stravovanie pre žiarske deti a žiakov
naďalej poskytuje Základná škola na Jilemnického

ulici. V tomto školskom roku sa takáto strava
pripravovala pre jedenásť stravníkov, v minulom
roku ich bolo desať. „V rámci diétneho
stravovania sa pripravuje osem bezlepkových,
dve šetriace a jedna diabetická diéta,“ konštatuje
Dana Štefanková. Výška poplatkov za stravu sa
v žiarskych školských jedálňach nezmenila od
februára 2012. Cena obeda vrátane režijných
nákladov hradených stravníkom je v základnej
škole pre I. stupeň 1,01 eura , pre II. stupeň 1,09
eura a celodenná strava pre deti materskej školy
je 1,19 eura. Poplatok za obed pri príprave diétnej
stravy je pre I. stupeň základných škôl 1,31 eura,
pre II. stupeň 1,39 eura a obed pre deti materskej
školy 0,86 eura.
(li)

Žiarska „Jednotka“ má nové učebne v hodnote takmer 260-tisíc
V utorok 13. mája boli v Základnej škole na
Ulici Dr. Janského otvorené tri nové odborné
učebne. Ministerstvo školstva SR na ich
vybavenie poskytlo sumu vo výške takmer
260-tisíc eur.
Do projektu Podpora profesijnej orientácie
žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy a práca s talentmi je zapojených 49
pilotných základných škôl zo siedmich VÚC krajov,
okrem Bratislavského. Všetky pilotné školy získali
vďaka projektu vybavenie pre odborné učebne
fyziky a techniky, 28 škôl z celkového počtu aj
učebňu biológie-chémie. Žiarska „Jednotka“ patrí
medzi tie školské zariadenia, ktoré sa môžu pýšiť
tromi odbornými učebňami.
„Cieľom národného projektu je zvýšiť záujem
žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie,
rozvíjať ich manuálne zručnosti prostredníctvom
výučby v nových odborných učebniach
a podporovať talenty zapojením sa do odborných

súťaží,“ uviedla Gabriela Horecká, projektová
manažérka. Pomôcky, ktoré sa v moderne
vybavených učebniach nachádzajú, názorne
demonštrujú preberané učivo. Do učební ešte
pribudnú nové notebooky, dataprojektory
a interaktívne tabule. Škola vybavená tromi
učebňami tak dostane zariadenie vo výške
258 569 eur.

Vzdelávať sa budú aj pedagógovia
Učiteľov fyziky, techniky, biológie a chémie
zapojených pilotných škôl čaká kontinuálne
vzdelávanie, ktorého obsahom budú inovatívne
metódy vo vyučovaní týchto predmetov.
Vzdelávanie by sa malo začať cez letné prázdniny.
Ako povedal riaditeľ žiarskej „Jednotky“, Marek
Baláž, učitelia školy takéto dovzdelávanie privítali.
„Keďže je tu množstvo pomôcok, s ktorými sa
nestretli ani na vysokých školách, svoje ďalšie
vzdelávanie privítali s nadšením,“ uviedol Marek
Baláž počas otvorenia nových učební. Riaditelia

pilotných škôl sa zhodujú, že projekt padol na
úrodnú pôdu a poskytuje školám priestor na
presadenie, rozvoj schopností detí a prípravu
do reálneho života. „Ide nám o to, aby žiaci na
vyučovaní nepozerali na interaktívnych tabuliach
ako vyzerajú pokusy, tzv. animácie pokusov,
ale aby si reálne tie pokusy vyskúšali a aby sa
takto prakticky dostávali do dejov jednotlivých
predmetov. Myslím si, že to pre nich bude veľká
motivácia takto sa učiť a určite to prinesie aj lepšie
výchovno-vzdelávacie výsledky,“ dodal Marek
Baláž.
(li)

Už aj v našom meste môžete požiadať o bezplatnú právnu pomoc
Centrum právnej pomoci poskytuje právnu
pomoc osobám v materiálnej núdzi. Svoju
kanceláriu otvorilo vo štvrtok 15. mája aj
v Žiari nad Hronom.
Žiar nad Hronom sa stal 14. miestom, v ktorom
bola kancelária právnej pomoci otvorená.
„Kancelária bude poskytovať služby ľuďom
v hmotnej núdzi, ktorí nemajú prostriedky na
to, aby si zabezpečili právnu pomoc,“ hovorí
Nataša Nikitinová, riaditeľka centra a pokračuje:
„Každý, kto spĺňa kritériá a nemá príjem vyšší
ako je 1,4-násobok životného minima, môže
prísť do kancelárie centra, kde mu kvalifikovaní
ľudia vyanalyzujú jeho problém. Ak zhodnotia,
že je to problém, buď mu poskytnú služby
priamo oni, alebo mu bude ustanovený advokát.
Takíto občania potom nemusia platiť ani súdny
poplatok. Celá služba je poskytnutá bezplatne zo
štátneho rozpočtu.“
Žiarska kancelária bude mať momentálne
spádovú oblasť 7 okresov – Žiar nad Hronom,
Žarnovica, Partizánske, Prievidza, Banská
Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš. „Podľa zákona
sa naša kancelária zameriava na všetko, okrem
trestného práva. Momentálne máme obrovský
nárast spotrebiteľských vecí, pretože ľudia

a poradili sa,“ dodáva na záver Nataša Nikitinová.

Najčastejšie problémy Žiarčanov
sú rodinného charakteru
Kanceláriu otvorili v Žiari v polovici mája.
pouzatvárali veľmi veľa nevýhodných zmlúv
a keď nevedia, čo s nimi, práve toto dosť často
riešime. Všetky občianske a susedské spory,
dane z darovania, rodinné veci, dokonca správne
súdnictvo, to všetko je v našej kompetencii,“
konkretizuje Nikitinová.
V prípade, že niekto nespĺňa prísne kritériá
bezplatného poradenstva, môže využiť služby
s malou finančnou spoluúčasťou. „Každý občan
môže prísť a požiadať o predbežnú konzultáciu,
kde za hodinu konzultácie s právnikom zaplatí
4,50 eura. Ten mu poskytne aspoň prvotnú
orientáciu v jeho probléme. Ak právnik zistí, že
daný občan nemá nárok na právnu pomoc, aspoň
ho naviguje a poradí mu. Sme tu pre tých, ktorí
majú akúkoľvek pochybnosť, aby za nami prišli
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Za otvorením kancelárie v našom meste stojí
Ján Valent, ktorý v Centre právnej pomoci
pracuje už šesť rokov. „Snažil som sa presviedčať
kompetentných ľudí, že by bolo dobré, aby sa
centrum rozvíjalo a išlo bližšie k občanom. Myslím
si, že takáto právna pomoc v našom meste bude
na mieste. Obyvateľom pomôžeme najlepšie, ako
budeme vedieť,“ uvádza Ján Valent a spresňuje:
„Centrum bude otvorené okrem piatku každý
deň od 8.00 do 16.00 hod., konzultačné dni sú
v pondelok a stredu od 8.00 do 15.00 hod.“ Ako
ďalej vedúci žiarskej kancelárie konkretizuje,
najčastejšie problémy Žiarčanov sú rodinného
charakteru. „Väčšinou nás vyhľadávajú bezradné
mamičky pri riešení výživného. V poslednom čase
je to tiež enormný nárast spotrebiteľských vecí,“
dodáva na záver Ján Valent.
Kancelária Centra právnej pomoci v Žiari nad
Hronom sídli na Ulici SNP v priestoroch budovy
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
(li)
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Po žiarskom námestí sa budú prechádzať dinosaury
Tohtoročný žiarsky Deň detí sa uskutoční
v sobotu 31. mája v Parku Štefana Moysesa.
Pre deti a ich rodičov chystá žiarske Mestské
kultúrne centrum atraktívny pódiový program
a sprievodné akcie.
Podujatie venované všetkým deťom sa uskutoční
v čase od 10.00 do 17.00 hod. V rámci programu sa
môžu všetci tešiť na pestrý program. „Diváci si budú
môcť pozrieť krásnu divadelnú rozprávku, zúčastniť
sa úžasnej dobrodružnej výpravy a hry s dinosaurami
v 30-minútových intervaloch. Na záver programu je
pripravený úplne nový premiérový program dvoch
postavičiek Lola a Piškóta so zábavnými pesničkami
a hrami o zvieratkách,“ informuje producent Céčka,
Janko Kulich. V programe dostanú možnosť vystúpiť
a predviesť sa aj talentované žiarske deti v rôznych

súťažiach. „Pripravená bude aj nafukovacia šmýkala,
trampolína, maľovanie na tvár či vozenie na koni,“
konkretizuje ďalej Janko Kulich.
Tohtoročným špeciálnym programom v rámci Dňa
detí bude jedinečná exhibícia animatronických
dinosaurov pod ochranou skúseného krotiteľa
Jonesa. Živé dinosaury sa budú prechádzať priamo
po žiarskom námestí. „Návštevníci podujatia zažijú
nezabudnuteľnú šou pre deti a dospelých, ktorá je
jediná svojho druhu v strednej Európe. Štyri metre
dlhé a dva metre vysoké dinosaury prekvapia
realistickým vzhľadom a zvukmi,“ dodáva Janko
Kulich. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia
uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho
centra.
(li)
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Súčasťou Solárnej terasy
sú slnečné hodiny
aj solárna pec

Žiarčania čistili mesto
Mesto Žiar nad Hronom zorganizovalo pri
príležitosti Dňa Zeme v poradí už tretí ročník
akcie Vyčistime si naše mesto. Pôvodne
naplánovaný termín sa kvôli nepriaznivému
počasiu predĺžil od apríla až do stredy 7. mája.
Do akcie sa ako prví prihlásili dobrovoľníci, ktorí
čistili cestu na Šibeničný vrch. Osem dospelých a dve
deti za necelé štyri hodiny v nedeľu 4. mája vyzbierali
35 vriec rôzneho odpadu. Ďalšia skupina aktívnych
občanov vyčistila okolie nového evanjelického
kostola na Ulici Cyrila a Metoda. Zbavili okolie od
zaburinenia a roztrúseného odpadu. Koordinátorkou
prác bola Oľga Voldánová.
Základná škola na Ul. Dr. Janského v Žiari nad
Hronom zorganizovala veľké upratovanie mesta
v stredu 7. mája. Približne 500 žiakov celej školy
zbavilo odpadu veľkú časť nášho mesta. Na cintoríne
v Žiari nad Hronom vyčistili okolie hrobu padlých
hrdinov. Pod vedením svojich učiteľov a ostatných
pracovníkov školy zbierali odpad aj v okolí svojej
školy, nemocnice, mestskej plavárne, MsKC, Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb na Ul. SNP,
pri Lutilskom potoku a detskom ihrisku Terezka.
Akciu ukončili pod Kauflandom, kde nechali 25

Peter Augustín, riaditeľ žiarskej hvezdárne.

plných plastových vriec vyzbieraného odpadu. Pod
obchodným domom našli dokonca aj chladničku,
ktorú nezodpovední občania radšej hodili do
prírody, ako by ju zaniesli na Zberný dvor, alebo
počas Dní jarnej čistoty dali do mobilnej zberne.
Koordinátorom akcie bol viceprimátor mesta,
Emil Vozár. Ďalším miestom čistenia bola lokalita
za Rolvisom a v okolí zimného štadióna. Samotní
občania z uvedenej lokality, pod vedením Ľudovíta
Kaločaja, odstránili burinu a iný odpad, ktorý tam bol
nahromadený. Koordinátorom za mesto bol vedúci
Odboru životného prostredia, Ján Vinarčík. Odpad
z čistenia mesta bol odvezený na náklady mesta.
Biologicky rozložiteľný odpad – polámané konáre,
buriny a pokosená tráva sa neukladá na skládke
odpadu, ale zhodnocuje spracovaním na štiepku
alebo kompostovaním. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
v rámci tejto akcie pričinili o to, aby naše mesto bolo
ešte krajšie a čistejšie.
OŽP

Exteriér detského kútika prejde estetickou úpravou
Návštevníci detského kútika Hopa hopa, ktorý
sa nachádza v Mestskom kultúrnom centre, sa
môžu tešiť na nové atrakcie a podujatia.
Detský kútik je určený pre deti od 1 do 10 rokov,
pričom vek detí na stráženie je od 3 do 10 rokov.
„Kútik slúži na aktívny oddych, deti sa tu navyše
môžu bezstarostne hrať, a zároveň rozvíjať svoje
schopnosti,“ hovorí riaditeľka žiarskeho MsKC,
Michaela Pribilincová. Každý mesiac kútik organizuje
aj tvorivé dielničky, ktoré sú tematicky zamerané
na aktuálne obdobia či sviatky kalendárneho
roku. „Deti si tak môžu vyrobiť dekorácie rôznymi
technikami, ako sú napríklad servítková metóda,
pracovať môžu s farbami na sklo, modelovacou
hmotou, drôtikmi či koženkou. Všetky tieto techniky
sú prispôsobené veku dieťaťa, aby slúžili na rozvoj
jeho schopností,“ spresňuje Michaela Pribilincová.
Okrem tvorivých dielní ponúka detský kútik aj
možnosť narodeninových osláv. „Rodičia môžu pre
svoje dieťa prenajať celý detský kútik, prípadne
môžu využiť možnosť prípravy oslavy na kľúč.
To znamená, že kútik vyzdobíme, zabezpečíme
program a občerstvenie,“ konkretizuje ďalej

riaditeľka žiarskeho Céčka.
Úpravou by v najbližších dňoch mal prejsť exteriér
detského kútika. „Chceme vyrovnať terén, urobiť
pieskovisko a sprístupniť terasu na sedenie. Počas
týchto úprav nebude detský kútik zatvorený.“ Okrem
estetickej zmeny sa môžu návštevníci detského
zariadenia tešiť aj na ďalšie bábkové divadielka pod
schodmi v detskom kútiku. Na preliezačky v exteriéri
v súčasnosti vedenie Céčka hľadá sponzorov, na
detské predstavenia poskytla finančný dar Nadácia
ZSNP a Slovalco. Detský kútik Hopa hopa bude v
čase od 5. do 20. júla pre verejnosť zatvorený. (li)
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V rámci Európskych solárnych dní bola
v utorok 13. mája v Krajskej hvezdárni
a planetáriu otvorená Solárna terasa. Jej
úlohou bude názorne a prakticky priblížiť
využitie slnečného žiarenia.
K náplni vzdelávacieho programu, ktorý
poskytuje návštevníkom Krajská hvezdáreň
a planetárium Maximiliána Hella vo svojich
sálach a pozorovateľni, pribudla aj Solárna
terasa. V jej priestoroch bude možné názorne
a prakticky priblížiť využitie slnečného žiarenia
dopadajúceho na Zem a jeho premenu na
užitočnú energiu pre ľudstvo. Okrem zariadení
demonštrujúcich jednoduchú fotovoltiku
a solárneho panela na ohrev kvapaliny je na
terase osadená aj expozícia slnečných hodín či
solárna pec. „Solárna terasa je unikátna tým, že
je komplexná. Spája prítomnosť s minulosťou
a začiatky astronómie s najmodernejšími
technologickými výdobytkami,“ uviedol počas
otvorenia Peter Augustín, riaditeľ žiarskej
hvezdárne a dodal: „Poznanie musíme určitým
spôsobom utužovať a rozširovať si svoje
vedomosti. Solárna terasa je spôsob zážitkového
vyučovania, nie iba náhľad do počítača. To je to,
čo považujem za najväčší prínos tejto terasy.“
Solárna terasa bude slúžiť všetkým návštevníkom
hvezdárne, a to predovšetkým vtedy, keď bude
svietiť slnko. „Problém je, že v zimnom čase je
slnko nízko. Terasa bude preto málo využívaná.
Verím však, že ju návštevníci budú bohato
využívať v jarnom, letnom a jesennom čase,“
skonštatoval Peter Augustín.
Terasa je určená pre všetky vekové kategórie.
Pre škôlkarov je napríklad k dispozícii herňa,
kde budú sami súčasťou slnečných hodín.
„Návštevníci solárnej terasy môžu vidieť pec,
v ktorej sa dá uvariť voda či slnečný kolektor, na
ktorom vidno, ako stúpa teplota. Nechýbajú ani
fotovoltické panely, ktoré premieňajú slnečnú
energiu na elektrickú, ktorá poháňa čerpadlá
či ventilátor. Pre mňa ako astronóma sú veľmi
vzácne slnečné hodiny, ktoré tu tiež nechýbajú.
Terasu však budeme naďalej dobudovávať, aby
bola pre návštevníkov ešte viac zaujímavá,“
dodal na záver riaditeľ Peter Augustín.
(li)
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Medzi najúspešnejšie deti projektu Kockaté hlavy patria aj Žiarčania
Pri analýze regionálneho zastúpenia TOP 100
najlepších detí, ktoré sa zapojili do pilotného
projektu súťaže Kockaté hlavy, sa ukázali väčšie
rozdiely medzi jednotlivými okresmi a mestami.
Zároveň úspešnosť žiakov 8. a 9. ročníkov
základných deväťročných škôl bola výrazne
vyššia v porovnaní s príbuznými triedami
osemročnými gymnázií.
Z deviatich okresov Banskobystrického kraja, ktoré
sa zapojili do 1. kola projektu hlavy, tvorili deti z 2
okresov takmer 40 % z celkového počtu úspešných
top 100 riešiteľov. Ide o okresy Žiar nad Hronom a
Rimavská Sobota, ktoré sa zároveň zaradili medzi
najúspešnejšie mestá v tomto pilotnom projekte
a stali sa tak „liahňou“ potenciálnych IT talentov.
Okresy Banská Bystrica a Zvolen získali identické
výsledky úspešnosti žiakov a umiestnili sa zhodne na
treťom mieste pomyselného rebríčka. Zaujímavým
zistením je fakt, že základné deväťročné školy v

porovnaní s osemročnými gymnáziami získali
prevahu v úspešnosti, a to v pomere 40:16 v
prospech základných škôl. Medzi najaktívnejšie
školy patrili Gymnázium Milana Rúfusa zo Žiaru
nad Hronom a Základná škola Pavla Dobšinského
v Rimavskej Sobote.
Od 6. apríla 2014 je pre postupujúce deti otvorené
2. kolo súťaže, v ktorom žiaci dostali nové zadanie
na riešenie konkrétneho projektu: Informačného
portálu o dianí v IT pre svojich rovesníkov. Cieľom
portálu je vytvoriť priestor na komunikáciu
dostupných informácií o súťažiach a projektoch v
oblasti informatiky realizovaných rôznymi subjektmi
s ohľadom na danú cieľovú skupinu násťročných
detí.
Desiati najlepší kockáči z 2. kola súťaže získajú
okrem zaujímavých cien aj možnosť na vlastnej koži
zažiť, ako sa pracuje v medzinárodnej IT firme, riešiť
úlohy a zadania a naplno tak zažiť pracovný deň

Hrali s plným nasadením
V utorok 6. mája sa terénnym sociálnym
pracovníkom podarilo zorganizovať v spolupráci
so Základnou školou na Jilemnického ulici
futbalový zápas na mini ihrisku.
Proti sebe sa postavili chlapci zo Žiaru nad Hronom
a mužstvo z rómskeho gymnázia z Kremnice. Hralo
sa s plným nasadením a aj napriek tomu, že hráči
nie sú profesionáli, bolo sa na čo pozerať. Videli sme
množstvo krásnych gólov, skvelých technických
hráčov a brilantné zákroky brankárov. Zápas mal
aj celkom slušnú účasť divákov. Toto stretnutie
sme brali ako predprípravu väčšieho turnaja, ktorý
sa uskutoční počas letných prázdnin a ktorého

Voľby do Európskeho
parlamentu
Foto: Miroslava Taranzová

sa zúčastnia mužstvá z viacerých lokalít a miest.
Opäť sme s deťmi a mládežou strávili pekné chvíle
a vhodne využili voľný čas.
Pavel Horváth,
sociálny pracovník

Uzávierka ulíc počas konania polmaratónu
Trasa Žiarskeho mestského polmaratónu bude
viesť po Ulici SNP a Ulici A. Dubčeka, ako aj po
miestnych komunikáciách. Z tohto dôvodu budú
preto pre premávku vozidlami úplne uzatvorené
niektoré ulice.
Žiarsky mestský polmaratón sa uskutoční v sobotu
24. mája. Počas jeho konania budú uzatvorené
nasledovné ulice:
- v čase od 7.00 do 17.00 hod. Ul. M. R. Štefánika,
- v čase od 9.00 do 14.30 hod. ulice Jilemnického,
Tajovského, Sládkovičova – sever (po križovatku
s Ul. Dr. Janského), Dr. Janského (od križovatky s
Ul. Sládkovičovou po križovatku s Ul. Š. Moysesa),
Dukelských hrdinov (od križovatky s Ul. A.Dubčeka
po križovatku s Ul. A. Kmeťa), A. Kmeťa (od
križovatky s Ul. A.Kmeťa po križovatku s Ul.
Hviezdoslavova), Hviezdoslavova (od križovatky s Ul.
A. Kmeťa po križovatku so Svätokrížskym námestím)
a Svätokrížske námestie (od križovatky s Ul.
Hviezdoslavovou po križovatku s bezmennou ulicou
pri parkovisku smerujúcou ku Kostolu Povýšenia sv.
Kríža).
Ku čiastočným uzávierkam komunikácií dôjde na
uliciach:
- v čase od 9.00 do 13.00 hod. cesta III/050075 (Ul.
A.Dubčeka od križovatky s Ul. M. R. Štefánika po
križovatku s Ul. Sládkovičovou),
- v čase od 9.00 do 14.30 hod. cesta I/50 (Ul. SNP
od križovatky s Ul. Jilemnického po križovatku
s bezmennou ulicou smerujúcou ku Kostolu

IT-čkára. Po skončení Ness campu bude vyhlásené
najtalentovanejšie dieťa v oblasti informačných
technológií a vyhlasovateľ projektu si zároveň
vyhradil právo udeliť jednému účastníkovi campu
celoročné štipendium, ktoré využije na svoje
vzdelávanie počas školského roka 2014/ 2015.
(li)

Povýšenia sv. Kríža).
„Uzávierka ulíc, ako aj vyústenia všetkých ulíc na
uzavreté komunikácie, bude vyznačená dočasným
dopravným značením tak, aby bolo počas pretekov
zabránené vjazdu motorových vozidiel, prípadne
aby boli vodiči dostatočne upozornení na možnú
prítomnosť pretekárov,“ informuje Miloslav Baranec
z MsÚ v Žiari nad Hronom a dodáva: „Na týchto
miestach budú okrem toho bezpečnosť premávky
a účastníkov podujatia zabezpečovať aj príslušníci
OR PZ SR, mestskej polície a usporiadateľa. Na
niektorých úsekoch ciest budú umiestnené značky
Zákaz zastavenia, prípadne budú parkovacie plochy
ohraničené zábranami a červeno-bielymi páskami.
Z tohto dôvodu žiadame vodičov v ich vlastnom
záujme o rešpektovanie príslušného dopravného
značenia a v čase akcie o maximálne obmedzenie
používania svojho vozidla.“
Počas konania polmaratónu nebudú na týchto
uliciach k dispozícii ani zastávky mestskej
hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy.
„K dispozícii budú zastávky na Ul. A. Dubčeka pri
cukrárni a na autobusovom nástupišti na Ul. SNP.
Verejnosť bude o tom, ktoré zastávky nebudú v čase
uzávierky obsluhované, informovaná na dotknutých
zastávkach výveskami SAD,“ spresňuje Miloslav
Baranec.
Ulica M. R. Štefánika bude v deň konania polmaratónu
opäť prejazdná až po 17.00 hodine, ostatné ulice už
od 14.30 hod.
(li)
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 341/2013 Z. z. vyhlásil voľby
do Európskeho parlamentu a určil deň ich
konania na sobotu 24. mája 2014, v čase od
7.00 do 22.00 hod.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho
parlamentu volí 13 poslancov. Pre voľby
do Európskeho parlamentu sa budú vydávať
voličské preukazy do štvrtka 22. mája 2014 na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom (Kancelária
prvého kontaktu, okienko č. 4, v čase úradných
hodín). Voličský preukaz oprávňuje na zápis
do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
V našom meste máme 15 okrskov:
•Základná škola, Ul. A. Kmeťa 4
•MŠ, Ul. Rudenkova 1
•Pohronské osvetové stredisko, Ul. Dukelských
hrdinov 21
•Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
•Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej 23
•Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17
•Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10
•MsKC, Ul. SNP 119
•Základná škola, Ul. Jilemnického 2
•Základná škola, Ul. Jilemnického 2
•Stavebné bytové družstvo, Ul. Pod Donátom 3
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•SSE, Ul. Svitavská 4
•Kultúrny dom Šášovské Podhradie
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
budeme mať k dispozícii asfaltový frézing, ktorý
vzniká ako odpad pri opravách ciest, tak ním
komunikáciu v garážovej kolónii zaplátame.
Akékoľvek informácie o kultúrno-spoločenských
a športových podujatiach, ktoré sa dejú na území
mesta vždy propagujeme. Keď nám organizátori
dajú podklady, radi im vyjdeme v ústrety.
_________________________________________

Interpelácia poslanca predstavuje otázku,
alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na
uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta,
rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti
mestského úradu a právnických osôb
založených alebo zriadených mestom. Poslanci
interpelácie podávajú buď písomne, alebo
ústne na zasadnutiach mestského parlamentu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo 23. apríla, podali poslanci nasledovné
interpelácie, ktoré vám prinášame s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Stella Víťazková: Tlmočila požiadavku starších
občanov mesta, aby bolo osadené zábradlie na
schodišti pri vstupe do Domu smútku, a zároveň
sa obrátila na prevádzkovateľa, aby zabezpečil
„sedáky“ na stoličky do Domu smútku.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Riešenie k spokojnosti návštevníkov Domu smútku
nájdeme.
_________________________________________
Peter Dubeň: Informoval sa, prečo v programe
rokovania MsZ nie je zahrnutý bod Informácia
o projektoch a znova sa zaujímal, v akom štádiu
sa nachádza vyznačenie parkovacích miest na
parkovisku na Jiráskovej ulici pri tzv. „zelenej búde“.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Projektový manažér mesta, Pavel Mužík, mal
v čase konania zasadnutia MsZ dôležité pracovné
zasadnutie, na ktoré som ho vyslal, preto nemohol
informáciu podať. O stave v aktuálnych projektoch
som informoval na neformálnom stretnutí
s poslancami MsZ, ktoré sa konalo 2 dni pred
zasadnutím mestského parlamentu.
_________________________________________
Monika Balážová: Informovala sa na
možnosť rekonštrukcie cesty pri garážach na
Chrástekovej ulici. Majitelia garáží sa odvolávajú na
to, že platia daň z nehnuteľnosti, že keby sa za tieto
dane dala zrekonštruovať predmetná komunikácia.
Opýtala sa, či informácie o športových aktivitách
určených najmä ženám je možné zverejniť do
informačných vývesných tabúľ MsKC (prípadne na
web stránke mesta).
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Výber dane z nehnuteľnosti za garáže na
Chrástekovej ulici je ročne okolo 3000 eur. Len
ročné náklady na osvetlenie tejto časti sú na úrovni
2000 eur. Na druhej strane, cesta v garážovej
kolónii nie je verejná komunikácia, používajú ju
len vlastníci garáží, nevidíme preto dôvod, aby
sa opravovala z mestského rozpočtu. Avšak, keď

Martin Sklenka: Opätovne požiadal o vyznačenie
vodorovného dopravného značenia na parkovacie
miesta na Pártošovej ulici a o opravu chodníka od
plavárne smerom k Pártošovej ulici.
V súvislosti s centralizáciou štátnej správy
sa informoval, či prebiehajú rokovania
s Ministerstvom vnútra SR a Okresným úradom
ohľadom priestorov „Bieleho domu“.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Značenie sa bude realizovať v týchto mesiacoch
a chodník podľa možností, ale pravdepodobne už
v tomto roku nie. Čo sa týka centralizovania úradov
štátnej správy v „Bielom dome“, úvodné rokovania
sa uskutočnili, avšak závery z nich nevyplynuli
ešte žiadne. Snáď len toľko, že štát má záujem
centralizovať čo najviac svojich úradov na jednom
mieste v našom meste.
_________________________________________
Norbert Nagy: 1. Pod ktorý odbor mestského
úradu po zmene organizačnej štruktúry patrí
projekt Centrum zhodnocovania odpadov?
2. Či ako zvolenému zástupcovi občanov
mesta mu bude umožnené nahliadnuť do
využívania verejných financií na dnes už bývalom
komunikačnom odbore?
3. Či možno vnímať ako verejný prísľub, že
v prípade zrekonštruovania futbalového štadióna
je FK Pohronie pripravený presunúť A team mužov
hrajúcich druhú ligu do Žiaru nad Hronom a B
team bude hrať v Dolnej Ždani?
4. Informoval hovorcu mesta, že trestné oznámenie,
ktoré bolo podané na neho ako poslanca, bolo
vyšetrovateľom PZ uložené ako neopodstatnené.
Zároveň požiadal hovorcu mesta, aby do budúcna
o podávaní trestného oznámenia informoval
priamo jeho a nie ostatných18 poslancov
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: 1. Pod
odbor Kancelária primátora mesta. Konkrétne pod
moje priame riadenie, lebo tento projekt už rok
riadim ja.
2. Áno.
3. Nie. Nemôžem dávať verejné prísľuby na
hypotézy.
_________________________________________
Rastislav Uhrovič: Na základe podnetu občanov
Tajovského ulice sa informoval, či je možné súčasné
pozdĺžne parkovacie miesta prerobiť na šikmé,
a zároveň upozornil na dlhodobo odparkované
auto v tejto časti mesta.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
Odstránenie autovraku vyrieši mestská polícia.
O šikmé parkovanie na tejto komunikácii sme
sa snažili už minulý rok. Bohužiaľ, našu žiadosť
okresný dopravný inšpektorát zamietol, takže
zmeniť to nevieme.
_________________________________________

noviny.ziar.sk

Jozef Tomčáni: 1. Informoval sa, prečo firma Kesat,
ktorá zabezpečovala montáž verejného osvetlenia,
neodstraňuje poruchy súvisiace s nefunkčným
osvetlením v rámci záručnej doby.
2. Požiadal o údržbu detských ihrísk (kosenie,
doplnenie pieskoviska, natieranie ....).
3. Uviedol, že dopravný inšpektorát nevychádza
v ústrety mestom navrhnutým riešeniam, ktoré by
zlepšili situáciu v našom meste.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
1. Uvedená firma, zjednodušene povedané,
skrachovala, preto opravy vykonávajú naše
Technické služby, s.r.o.
2. Údržbu detských ihrísk robíme každý rok,
prevažne začiatkom leta.
_________________________________________
Katarína Dekýšová: 1. Informovala sa, kedy bude
sprejazdnený pre cyklistov most Pod Kortínou.
2. Požiadala, či sa parkovacie miesta na Ul. M. R.
Štefánika smerom na Sládkovičovu ulicu nedajú
upraviť ako šikmé parkovanie.
3. Upozornila na zmiznutie informačnej tabule,
ktorá bola umiestnená pred vstupom na cintorín.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta:
1. Oprava mosta je stále v štádiu rokovaní so
spoločnosťami priemyselného parku, ktoré ju majú
financovať. Verím, že v tomto roku sa to už podarí.
2. Na šikmé parkovanie vozidiel na tejto ulici
sme nedostali súhlas od okresného dopravného
inšpektorátu.
3. Bude inštalovaná nová tabuľa.
_________________________________________
Emil Vozár: Poďakoval sa mestskej polícií za
promptné vyriešenie problému s parkovacím
miestom na parkovisku oproti VÚB, kde dlhšiu
dobu bolo odparkované auto určené na predaj.
Požiadal o zrušenie dvoch až troch parkovacích
miest na Ul. SNP pred tržnicou na Svätokrížskom
námestí, nakoľko zaparkované autá bránia vo
výhľade autám vychádzajúcich z vedľajšej cesty na
hlavnú cestu.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Neprehľadnosť v križovatke budeme riešiť.
________________________________________
Mária Biesová: Poďakovala sa za vybavenie
interpelácie ohľadom osvetlenia nového kostola
a ulice od kostola smerom k I. Základnej škole a
požiadala o promptné odstránenie čiernej skládky
na Hviezdoslavovej ulici.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Čiernu skládku dáme odstrániť.
(r)
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PORADENSKÉ CENTRUM PRE
DOSPELÝCH ZVOLEN
Ponúkame informačné a poradenské služby v oblasti vašej kariérnej orientácie a možnosť získania alebo
rozšírenia kvalifikácie v týchto profesiách:
•kozmetička, kuchár, čašník, chovateľ hospodárskych
zvierat, výrobca pekárenských a cukrárenských výrobkov,
•stolár, lakovač a natierač dreva,
•umelecký knihár, operátor tlače,
•autoopravár – elektrikár, obrábač kovov,
•murár, podlahár, tesár, inštalatér,
•nastavovač CNC strojov, zvárač kovov, strojný zámočník,
montér elektrických rozvádzačov, montážny pracovník,
mechanik a ďalšie.
... a to všetko BEZPLATNE prostredníctvom Národného
projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých
ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.
Pre koho je Poradenské centrum pre dospelých určené?
Pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí hľadajú lepšie
uplatnenie na trhu práce. Ak máte trvalý pracovný pomer,
ste SZČO, alebo ak ste na materskej/rodičovskej dovolenke, prípadne ste ZŤP a ste zároveň zamestnaný, radi vám
poskytneme naše služby.
Kde nás nájdete?
PCD Zvolen sídli v budove hotela Academic
Hviezdoslavova ul. č. 13, 960 01 Zvolen
tel. č.: 0949 381 695
e-mail: tutor.zv@nuczv.sk
info na: www.cvanu.sk a www.nuczv.sk
Radi vám poskytneme naše služby každý pracovný deň
od 9.00 do 17.00 hod.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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INFORMÁCIE/INZERCIA
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

20.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
21.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
23.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
24.5. 20.00 – 21.00 Lekáreň JANSKÉHO
25.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
26.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
29.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
30.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
1.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia

Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do 21.00 hod. Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do 12.00.hod.Lekáreň v Tescu
a v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.Pohotovostná služba je počas
sviatkov v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

24.5. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica (674
48 85)
25.5. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
31.5. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
1.6. MUDr. Elena Považancová, Dr. Janského 15, Žiar nad
Hronom (679 09 48)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu
a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Hľadám domov
MARY

Mary je približne
4-mesačné šteniatko
kríženca. Je prítulná,
kontaktná sučka, vhodná do bytu, alebo k
domu. S inými psíkmi je
znášanlivá, je skôr pokojnejšej povahy, nie je
dominantná. Adopcia je
podmienená kastráciou po 6 mesiaci. Odčervená, bude očkovaná, čipovaná.
MARUK

Maruk je krásny
veľký asi 5 rokov starý nemecký ovčiak.
Vrátil sa nám z adopcie. Je priateľský so
sučkami. Bolo by
vhodné mať pri ňom
zabezpečený dvor s
vyšším plotom. Maruk je kus dobráčiska, dá sa s ním pracovať. Je kastrovaný,očkovaný,
čipovaný.
BEN

e to nádherný, mohutný pes, zrejme mix. nemeckého ovčiaka (pripomína aj chodského
psa). Má asi 5 rokov, je
aktívny, poslušný, ovláda niektoré základné
povely. Je zvyknutý na
deti, znášanlivý s inými
psami. Vhodný k niekomu, kto chce parťáka na
vychádzky a dobrého
strážcu. Je kastrovaný,
očkovaný a čipovaný.
JENNIFER

Jennifer je asi 2-ročný kríženec, sučka
malého vzrastu. Je
veľmi priateľská, poslušná, prítulná. V
koterci veľmi narieka.
Je vhodná do bytu.
Kastrovaná, čipovaná.

Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu
Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme,
volajte počas pracovných dní od 9.00 do
19.00 hod.).

www.utulokziar.sk
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942

noviny.ziar.sk
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PREDAJ

•Predám demižón 50 l, cena: 20, 20 l, cena: 10, 10 l, cena: 8. T: 0911
479 994
1/10

www.geodesy-service.sk

•Predám mlynček na hrozno veľký. Cena: 100 €. Predám lis na hrozno. Cena: 100 €. T: 0911 479 994
2/10
•Predám váľandy. Cena dohodou. T: 0944 155 922

3/10

•Predám el. motor s čerpadlom na práčku Mini Romo. T: 0944
680 715
4/10
•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 715 5/10
•Predám spálňu – skrine s nadstavcami. Cena dohodou. T: 0904
404 926
6/10

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám obývaciu stenu, mahagónovú. Cena: 120 €. T: 0905 636 173
•Predám sklo na skleník, výška 142 cm, šírka 44 cm, hrúbka 3 mm.
44 ks. Cena: 20 €. T: 673 24 32 (ZH)
7/10

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

•Predám elektrickú kosačku, záber 46 cm. Cena: 30 €. T: 673 24 32
(ZH)
8/10
•Predám kotlinu a parák na varenie pre ošípané. Cena: 20 €. T: 673
24 32 (ZH)
9/10
•Predám sečkáreň na sekanie trávy a sena. Cena: 20 €. T: 673 24 32
(ZH)
10/10
Predám zbierku hercov 1985 - 2000 (stránky, dvojstránky) za 8 €.
Predám zbierku spevákov a skupín 1985 - 2005 za 10 €. T: 0902 828
424
28/10
•Predám VHS - Genesis, Doors, Dire Straits a iné. Cena: 2 €/ks. Predám 10 DVD, filmy s Paolom Villaggiom a 3 CD Greenhorns - Zlatá éra
1967 - 1974. T: 0902 828 424
29/10
•Predám kvalitnú PC zostavu na písanie a tvorenie textov, tabuliek,
grafov, aj skíc. Hneď teraz prvému záujemcovi aj veľkú knihu Personálny počítač – Zdroj zisku. T: 0910 295 897
30/10
•Predám fotoaparáty: Olympus DX TRIP MD3 – funkčný, zachovalý
a Smenu – funkčná, dosť zachovalá, s koženým puzdrom. Cena dohodou. T: 0949 681 193
31/10

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám záhradu v záhrad. osade č. 5. Elektrina + voda + skleník +
podpivničená chatka. T: 0908 602 097
11/10
•Predám RD v Žiari nad Hronom, IBV. 5-izbový, podpivničený celý
dom, nová strecha. Viac informácií telefonicky. Len vážni záujemci.
Cena: 150 000 €. T: 0911 479 994
12/10
•Predám záhradu s podpivničenou chatkou v peknom prostredí
a dobrým prístupom. Voda + elektrina + skleník. Cena dohodou. T:
0908 602 097
13/10
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
14/10
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena dohodou. T: 045/679 07 29
15/10
•Predám 1-izbový byt s 2 loggiami, na Etape, Hurbanova ul. Cena
dohodou. T: 0905 465 195
16/10
•Predám 3-izbový byt v Žiari - Etapa, 6. poschodie. Byt má 80 m2, v
chodbe šatník a komora. Pivnica je murovaná. Stupačkové rozvody
vymenené, okná plastové vlastné, strecha nová a dom je zateplený.
Vchod zrekonštruovaný, otváranie na čipovú kartu. Byt je v pôvodnom stave. T: 0904 404 926
17/10
•Predám 2-izbový byt v ZH oproti Tescu. Voľný ihneď. Cena: 30 000
€. T: 0905 371 592
18/10
•Predám alebo prenajmem záhradku v záhradkárskej osade pri Lutilskom potoku. T: 0908 944 908
19/10
•Predám 2,5-izbový byt, 2. poschodie, OV, Pártošovej ul. v ZH, prípadne vymením za 1-izbový byt + doplatok. T: 0905 10 90 82 20/10

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 2-izbový byt v centre ZH s balkónom, nová kúpeľňa,
nové WC, nová kuch. linka, nový sporák, k bytu je aj pivnica. Cena: 300
€ (vrátane energií). T: 0904 194 355
21/10
•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený nezariadený 2-izb. byt
na Ulici Š. Moysesa. Cena dohodou. T: 0905 012 410
22/10
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový prerobený byt na Ul. Novomeského 7 v ZH. Cena: 220 €/vrátane energií. T: 0904 404 483 23/10
•Prenajmem garáž v ZH za Billou. T: 0918 725 074

24/10

•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený nezariadený 2-izbový
byt na Ulici Š. Moysesa. Cena dohodou. T: 0905 012 410 (janka k.)25/10

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt v Hliníku
nad Hronom, Ulica Strojárska,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 17.000 EUR, výmera:
2
27 m
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 20.900 EUR, (pôvodná cena 22.000 EUR), výmera:
36 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, centrum mesta,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 28.000 EUR, výmera:
2
41 m
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 25.000 EUR, výmera:
48 m2
P260/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 22.500 EUR, výmera:
35 m2
P287/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP , čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 29.990 EUR, výmera:
52 m2
P261/2014:
2-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 27.000 EUR, (pôvodná cena 30.000 EUR), výmera:
50 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný. Cena: 24.500 EUR, výmera
60 m2
P255/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný. Nová cena: 33.000 EUR,
(pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 61 m2

•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za Billou v ZH. T: 0904
540 332
26/10

AUTO MOTO
•Predám motocykel scooter Adamoto 125, dvojmiestny. Cena: 500
€. T: 0911 479 994
27/10

P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena:
42.000 EUR, výmera: 72 m2
P271/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ulica Vansovej, zrekonštruovaný. Cena:
47.000 EUR, výmera: 82 m2
DOMY:
P281/2014:
RD v Trnavej Hore, časť Jalná,
pôvodný. Cena: 16.000 EUR, zastavaná plocha: 361 m2, výmera
pozemku: 1.150 m2
P276/2014:
RD v Prochote, pôvodný. Cena:
24.000 EUR, zastavaná plocha: 183 m2, výmera pozemku:
601 m2
P275/2014:
RD v Bzenici, časť Bukovina,
pôvodný. Cena: 43.000 EUR, zastavaná plocha: 161 m2, výmera
pozemku: 1.847 m2
P274/2014:
RD v Bartošovej Lehôtke, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
67.000 EUR, zastavaná plocha:
201 m2, výmera pozemku:
1.662 m2
P273/2014:
RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
49.000 EUR, výmera pozemku:
1.804 m2
P256/2014:
RD v Nevoľnom, zrekonštruovaný. Cena: 57.000 EUR, zastavaná
plocha: 133 m2, výmera pozemku: 520 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba.
Cena: DOHODOU, zastavaná
plocha: 110 m2,výmera pozemku: 625 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku
nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 EUR,
zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 947 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,

pôvodný. Cena: 29.990 EUR, zastavaná plocha: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
58.000 EUR, (pôvodná cena
67.500 EUR), úžitková plocha:
100 m2, výmera pozemku:
410 m2
POZEMKY:
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 37.990 EUR,
(pôvodná cena 40.720 EUR), výmera 1.018 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD,
chaty alebo chalupy, siete na a
pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/
pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile
(časť „pod horou“), určený na
stavbu RD, siete pri pozemku.
Nová cena: 29.900 EUR, (pôvodná cena 33.830 EUR), výmera:
784 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.500
EUR, výmera: 5.090 m2
OSTATNÉ:
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, výmera
130 m2. Cena 45.000 EUR
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske námestie, Cena 253.000 EUR
P279/2014:
Záhradná chata (murovaná)
v Hliníku nad Hronom, osada
Hliníček, kompletne zrekonštruovaná, výmera 403 m2.
Cena 23.000 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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SPOMIENKAtkov
Dňa 25. mája si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej
maminky, starkej, prastarkej, sestry a príbuznej
Anny Dvončovej, rod. Pinkovej,
ktorá nás opustila vo veku 92 rokov.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči všade
hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 15. mája sme si pripomenuli 7 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otecko,
svokor, starký a dedko
Juraj Kováč.
S láskou spomínajú manželka Anna a dcéry Zuzka,
Blanka a Žanka s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Zavrela si oči, chcelo sa ti spať,
ani si netušila, čo to má
znamenať.
Tvoje srdce prestalo biť,
nebolo lieku,
aby si mohla s nami ďalej žiť.
Dňa 13. mája uplynulo
1. výročie od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustila
moja milovaná mama, stará a prastará mama
Paulína Priehradníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína syn Jozef s manželkou, vnúčatá
a pravnúčatá.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželania a smútočné spomienky
či poďakovania ZADARMO
iba v našich novinách.

SPOMIENKAtkov
Odišla si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky
a večná láska
v nás stále ostávajú,
pretože ten,
kto žije v našich srdciach,
nikdy neumiera.
Dňa 29. mája uplynie 5 rokov
od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mamina, manželka a starká
Emília Kollárová.
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Odišiel, už nie je medzi nami,
ale žije v srdciach nás,
ktorí sme ho milovali...
Dňa 20. mája si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Bohumil Široký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechal všetkých nás,
čo si rád mal.
Dňa 23. mája si pripomíname
10 rokov, keď nás navždy
opustil
Emil Štefánik
vo veku 46 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka, syn Jarko a syn Emilko s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Odišla si, už ťa niet,
na tú bolesť
nikto nevynašiel liek.
Odišla si, v srdci ostal len tieň,
z hora na nás dávaš pozor,
ja viem...
Dňa 13. mája uplynul presne
rok, čo sme stratili milovanú
mamu, svokru, starú mamu, sestru a priateľku
Máriu Katinovú.
Spomínajte s nami.

Predaj
ovčích výrobkov
- čerstvý
rstvý syr
syr 8 €€/kg
/kkg, ú
údený
dený s
syr
yr 9 €/kg
čerstvý cesnakový syr 9 €/kg
- bryndza 8,50 €/kg
- žinčica 1,30 €/l
Predaj na Mestskej tržnici v Žiari nad Hronom na Ul. A. Dubčeka
Streda a Sobota od 9.30 hod. do vypredania zásob
Firma Jaroslav Matlo - Salaš Kopernica

noviny.ziar.sk

POĎAKOVANIEkov
Ďakujeme celej rodine,
kolektívu II. ZŠ v Žiari
nad Hronom, všetkým
priateľom, kolegom, susedom
a známym, ktorí dňa 25. apríla
2014 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Mgr. Jána Beňu.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEkov
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť,
skončilo svoju púť,
nechceme na teba nikdy
zabudnúť.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu
nás k tebe zavedie.
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom,
lesákom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým
Antonom Víťazkom,
ktorý nás opustil dňa 4. mája vo veku 67 rokov.
Ďakujú manželka a deti s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba, smutno je
nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,čo ťa milovali.
Dňa 29. mája si pripomenieme 1. výročie, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec
a brat
Jozef Gocník.
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami a ostatná
rodina.

Vyriešte si svoje zdravotné problémy

bunkovou výživou
•Chudnutie bez jojo efektu
•Zdravé priberanie
•Akné, problémy s pleťou
•Iné zdravotné problémy
A teraz mimoriadna akcia wellness analýza
Telesný tuk, zavodnenie tela, viscerálny vnútrobrušný
tuk, bazálny metabolizmus, podiel tuku a svalov,
metabolický vek.
Pre celú rodinku iba za 7 € (inak 22 €/osobu).
A ako získať telesnú analýzu zdarma?
Zavolajte ihneď: 0944 635 063

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88

12

INFORMÁCIE/INZERCIA

Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
•GARSÓNKA od 180 €
Bolí vás chrbtica? Máte iné
zdravotné problémy?
Chcete jednoducho vypnúť?
Vyhľadajte najskúsenejšiu masérku
v ZH a dostanete:

-

celotelovú masáž
bankovanie
biolampu
infra masáž nôh
masáž hlavy a šije

Samozrejmosťou
je bylinkový čaj
s domácim medom
a dobré rady
na záver

V cene
je aj magnetoterapia
a liečivá hudba

T: 0907 354 990
(volať kedykoľvek)

Inzerujte
v Mestských novinách
2
Cena plošnej inzercie: 0,72 €/cm
Viac informácií e-mailom:
mn@ziar.sk
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Prijímacie skúšky
do anglickej triedy
na „Dvojke“

Základná umelecká škola
Z. S. Parákovej pozýva
na prijímacie skúšky

Si štvrták a baví ťa angličtina? Máš chuť venovať
sa angličtine každý deň a získať poznatky aj
z iných predmetov v angličtine? Páčilo by sa ti
pracovať s eBeam tabuľou, mininotebookom,
v audio či multimediálnej učebni? Máš záujem
komunikovať so zahraničnými stážistami,
spolupracovať so žiakmi v zahraničí online alebo
si overiť svoju angličtinu priamo v Londýne?
Práve tebe ponúka ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
17 v Žiari nad Hronom v novom školskom
roku 2014/2015 možnosť začleniť sa do
triedy so zameraním na rozšírené vyučovanie
spoločenskovedných predmetov.
Prijímacie pohovory sa uskutočnia v stredu
28. mája o 8.00 hod. v priestoroch školy.
So sebou si prines písacie potreby a pastelky.
Podrobné informácie a kritériá prijatia nájdeš na
www.zsstefanikazh.edu.sk.
(r)

Prijímacie skúšky
sa uskutočnia:
dňa 3. júna
od 13.00 do 17.00 hod. v ZUŠ
na Jilemnického 2,
Žiar nad Hronom
Hudobný odbor: klavír, akordeón, flauta, gitara,
saxofón, bicie, spev, husle.
Výtvarný odbor: kresba, maľba, počítačová
grafika, digitálna fotografia, drevorezba.
Tanečný odbor: baletná príprava, scénický
tanec, ľudový tanec, dets. ľudový súbor Hroniarik.
Literárno – dramatický odbor: poézia, próza,
studium rolí a hereckého prejavu, dets. divadelný
súbor ATĎ.
dňa 5. júna od 13.00 do 17.00 hod.
v ZŠ s MŠ Š. Moysesa – cirkevná škola
Hudobný odbor: klavír, akordeón, flauta, spev,
husle.

Poďakovanie za sponzorský dar škole
Nám pedagógom nie je ľahostajné, ako
a v akých podmienkach sa dnes mladá generácia
pripravuje na svoju aktívnu úlohu v budúcnosti.
Hoci význam vzdelávania nikdy nikto nepopieral,
pri výške investícií do materiálneho rozvoja škôl
sa tento fakt málokedy premietne. Preto nás
teší, že aktivity spojené so vzdelávaním, vedou
a výskumom podporujú rôzne organizácie
a nadácie.
Nadácia Pantheon Foundation za svoj primárny
cieľ považuje podporu detí a mládeže, vzdelávania
a filantropie. Ako nám dokázala pomôcť? Akoby
švihom čarovného prútika zmenila pôvodný
kancelársky nábytok za nový. Vďaka podpore
Nadácie Pantheon Foundation sa podarilo
zmodernizovať inventár počítačovej učebne,
zborovne a triedy VII. E o pracovné stoly, v triedach

pribudli otočné stoličky pre pedagógov.
Dar je vzácny. Aj dnes. Zvyčajne má iný rozmer
pre darcu a iný pre obdarovaného. Naša škola ako
príjemca daru sa cíti byť poctená dôverou. Základná
škola na Jilemnického ul. č. 2 v Žiari nad Hronom
ďakuje za štedrý sponzorský dar Nadácii Pantheon
Foundation. Predstaviteľov tejto nadácie radi
uvítame v našich vynovených priestoroch a dúfame,
že už čoskoro sa budeme môcť aj im pochváliť
ďalšími úspechmi. Za osobnú angažovanosť patrí
naše špeciálne poďakovanie predsedovi Nadácie
Pantheon Foundation, Ľubomírovi Jančovi. Veríme,
že spolupráca našej školy a Nadácie Pantheon
Foundation bude pokračovať v prospech našich
žiakov, ktorí sú našou budúcnosťou.
Kolektív ZŠ,
Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom

Hattrick žiarskych tanečníkov
TANEC – MS V PLESOVÝCH CHOREOGRAFIÁCH

V tomto roku sa na Majstrovstvách Slovenska
v plesových choreografiách o získanie
majstrovských titulov snažilo takmer 400
účinkujúcich z Čiech i Slovenska.
Najviac choreografií súťažilo v kategórii junior, kde
veľkým cieľom Žiarčanov bolo dosiahnuť hattrick
a stať sa majstrami Slovenska nepretržite po tretíkrát.
Výborný tanečný výkon ocenili rozhodcovia na čisté
jednotky, a tak choreografia Stelly a Petry Víťazkovej
pod názvom You Will See... sa stala zlatou.
Titul majstra Slovenska v kategórii dospelých
– štandardné tance získali tanečníci z TK Uni Dance
Bratislava z dielne Petra Horáčka, v latinskoamerických
tancoch sa majstrami Slovenska stali tanečníci z KTŠ
Fortuna Poprad s choreografiou Matrix od Michala
Soukupa a v ostatných tancoch titul poputoval do
Akadémie tanca Nitra.
Do bojov o majstrovský titul sa zapojili aj seniorské
kolektívy a víťazom sa stal Junor III. team TK Uni
Dance Bratislava.
Exhibície v štandardných tancoch vyhrali Peter
Vöröš – Denisa Halická TK Uni Dance Bratislava
a v latinskoamerických tancoch sa víťazmi stali Milan
Adamec – Hana Kopřivová z Českej republiky a
majstrami Slovenska sa tak stal Richard Forro – Petra
Víťazková, ktorí boli 2. Petra je odchovaňkyňou TŠK
Stella a v súčasnosti tancuje za Petan Pezinok.

noviny.ziar.sk

Žiarske publikum neúnavným povzbudzovaním
a potleskom ocenilo výborné výkony všetkých
súťažných a nesúťažných tímov. V programe
účinkovali deti I. MŠ so svojím vystúpením Noc,
začínajúce páry TŠK Stella, dievčenská skupina
LG a Seniori Optimisti. Ich Diridonda roztlieskala
hlavnú sálu MsKC. Aj tohtoročné majstrovstvá
boli na vynikajúcej organizačnej úrovni vďaka
všetkým spoluorganizátorom – Slovenského zväzu
tanečného športu, mesta Žiar nad Hronom, MsKC
Žiar nad Hronom a Tanečno-športového klubu Stella
a rodičom domácich tanečníkov, ktorí pomohli pri
náročnej organizácii.
Ing. Stella Víťazková, hlavná trénerka TŠK

Foto: TŠK Stella.
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Žiarski karatisti bodovali na Slovenskom i Svetovom pohári
KARATE

Posledný aprílový víkend bol pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom veľmi rušný. Čakali ich dva dôležité turnaje – 3. kolo Slovenského pohára mládeže a Svetový pohár Grand
Prix Hradec Králové.
ÚSPEŠNE DOMA

Záverečné kolo Slovenského pohára sa
konalo 26. apríla v Tvrdošíne za asistencie
451 pretekárov z celého Slovenska. Bodové
zisky z predchádzajúcich kôl viacerým našim
pretekárom otvorili cestu k celkovému víťazstvu
na Slovenskom pohári.
V disciplíne súborné cvičenia kata sa k medaile
ako prvej podarilo prebojovať Ivane Gahírovej v
kategórii dievčat 5 – 7-ročných. Tento raz to bol bronz.
Najväčšia pozornosť v disciplíne kata bola upriamená
na kategóriu 8 – 9-ročných chlapcov, kde sa o celkové
prvé miesto zatiaľ delil Šimon Sečkár so svojim
najväčším súperom Samom Dušičkom z Prievidze.
Bolo jasné, že až posledné kolo rozhodne o víťazovi.
Výkony oboch pretekárov boli na vysokej úrovni,
no víťaz môže byť len jeden a my sme veľmi radi,
že tentoraz to bol práve náš pretekár Šimon, ktorý
zvíťazil v pomere 2:1 a stal sa tak celkovým víťazom
Slovenského pohára v tejto kategórii.

Päť víťazstiev
je žiarskym rekordom
Disciplína športový zápas kumite bola ešte
napínavejšou, keďže adeptov na celkových víťazov
Slovenského pohára tu bolo viac. Hneď v kategórii
5 – 7-ročných dievčat do 24 kg nastúpili dve naše
pretekárky – Natália Volfová a Bibiana Černáková.
Natália vyhrala obe predchádzajúce kolá, takže
celkové prvenstvo jej už papierovo patrilo. V tesnom
závese aj v celkových výsledkoch za ňou skončila
Bibiána, ktorá si vybojovala striebro. Ďalšou adeptkou
na celkové prvé miesto bola Ivana Gahírová v
kategórii 5 – 7-ročných dievčat nad 28 kg. Prvé miesto
zo záverečného kola jej prinieslo aj celkové víťazstvo
v Slovenskom pohári. V kategórii 8 – 9-ročných
chlapcov do 28 kg bola situácia ohľadne celkového
poradia veľmi otvorená a adeptov na víťaza bolo
viacej. Medzi nimi boli aj naši dvaja pretekári Adam
Dolnický a Šimon Sečkár. Šimon aj tu ukázal, že má
svoj deň, keď sa postupne prebojoval až do finále a
ani tu nezaváhal. Stal sa tak dvojnásobným víťazom
Slovenského pohára pre túto sezónu. V kategórii 12
– 13-ročných chlapcov do 45 kg si bronz vybojoval

Zdenko Vanka, čo mu v celkovom hodnotení vynieslo
na druhé miesto. Poslednou adeptkou na celkové
víťazstvo v Slovenskom pohári bola Nina Jelžová.
Nina nakoniec skončila štvrtá, ale s bodmi aj za prvé
dve kolá to predsa len vydalo na celkové víťazstvo.
V celkovej bilancii 47 klubov z celého Slovenska
náš Karate klub MŠK Žiar nad Hronom umiestnil na
krásnom 2. mieste. Ešte viac nás teší skutočnosť, že
sa nám podarilo vybojovať 5 celkových víťazstiev v
Slovenskom pohári, čo je žiarsky rekord.
(ľs)
ÚSPEŠNE V ZAHRANIČÍ

Svetový pohár Grand Prix Hradec Králové patrí
medzi najťažšie turnaje, na ktorých sa karatisti
z MŠK Žiar nad Hronom zúčastňujú. Tento raz sa
konal 26. a 27. apríla a zúčastnilo sa ho 15 štátov.
V prvý deň štartovali vekové kategórie od 14 rokov.
Tu sa predstavili naši najskúsenejší pretekári. V
kategórii dorastencov 14 – 15 rokov do 63 kg
nastúpili Michal Výrostko a Milan Laurov. Obaja sa
predierali vyraďovacími kolami z opačných koncov
vyraďovacieho pavúka, až kým postupne nenarazili
na neskorších finalistov, s ktorými sa im nepodarilo
zvíťaziť a tak nakoniec ešte mali šancu zabojovať o
bronzové miesta. Tu boli chalani úspešní. Chalani
nastúpili aj do súťaže trojčlenných družstiev. Tu
ich posilnil trnavský pretekár Pavol Bitto. Chalani
sa dostali do semifinále s Ukrajincami, na ktorých
tentoraz nemali, no boj o tretie miesto s českými
pretekármi zvládli úspešne. V kategórii dorasteniek
do 54 kg nastúpila Dominika Veisová, ale prvým
kolom sa jej nepodarilo prejsť. V disciplíne kata
chlapcov 8 – 9-ročných nastúpil náš najúspešnejší
katista Šimon Sečkár. Šimon postupne zdolával
svojich zahraničných súperov, až sa nakoniec postavil
vo finále proti českému pretekárovi. Tu už Šimon
našiel premožiteľa, no druhé miesto zo svetového
pohára je určite jeden z najväčších Šimonových
úspechov. V kategórii 8 – 9-ročných dievčat nastúpila
Ester Šišková. Ester sa podarilo prebojovať až do
semifinále, kde tesne prehrala 2:3. V boji o tretie
miesto jednoznačne zvíťazila, a tak si z turnaja
odniesla svoju najcennejšiu medailu.
Šimon Sečkár zahviezdil aj v športovom zápase
chlapcov 8 – 9-ročných do 25 kg, kde síce vypadol
vo vyraďovacích kolách s neskorším finalistom, no v
bojoch o tretie miesto bol úspešný.

Dve bronzové medaily
pre Ninu Jelžovú
V kategórii dievčat 12 – 13-ročných bez rozdielu
hmotnosti nastúpila Nina Jelžová. Už v prvom
zápase proti Nórke podala ukážkový výkon, keď
ju deklasovala 9:0. Postupne sa prebojovala do
semifinále, kde s ukrajinskou pretekárkou prehrala
najtesnejším výsledkom 0:1. V boji o tretie miesto
proti pretekárke z Litvy to bolo opäť v jej réžii. Nina
nastúpila aj v kategórii do 50 kg. Tu hneď v prvom
kole chytila víťazku kategórie bez rozdielu hmotnosti,
s ktorou po urputnom boji nakoniec zvíťazila. V
semifinále proti domácej súperke však už ťahala za
kratší koniec. V boji o tretie miesto ešte pozbierala
zvyšok síl, a tak si z turnaja odniesla napokon dve
bronzové medaily. V kumite sa darilo aj našim dvom
chlapcom. V kategórii 12 – 13-ročných chlapcov do
45 kg si sily so súpermi zmeral Zdenko Vanka. Prvé
dve kolá prešiel úspešne, no v treťom narazil na
ukrajinského pretekára, ktorý kategóriu nakoniec
vyhral, a tak Zdenkovi umožnil ešte bojovať o tretie
miesto. Tu Zdenko prvý zápas vyhral, ale v priamom
boji o medailu už na českého pretekára nestačil.
Posledným štartujúcim bol Aris Nikolas Čela v
kategórii 10 – 11-ročných chlapcov do 41 kg. Aris si
vyraďovacie kolá užíval a postupne vyraďoval svojich
zahraničných súperov. V semifinále však narazil na
neskoršieho víťaza kategórie, s ktorým do posledných
sekúnd zápasu vyhrával, ale taktická chyba doslova
v poslednej sekunde zápasu dovolila súperovi stav
zápasu vyrovnať. Rozhodovalo sa tak na zástavky,
kde rozhodcovia posunuli do finále aktívnejšieho
Ukrajinca. V boji o tretie miesto sa Aris opäť
skoncentroval a svojho súpera zdolal. Tohtoročný
svetový pohár Grand Prix Hradec Králové bol do počtu
získaných kovov zatiaľ najúspešnejší v našej 7-ročnej
histórii. Veľká vďaka patrí pretekárom za predvedené
výkony, ich rodičom za podporu, sponzorom, mestu
Žiar nad Hronom, Mestskému športovému klubu a
riaditeľstvu 4. ZŠ na Jilemnického ulici za vytvorenie
vhodných tréningových podmienok. Sme veľmi
radi, že úspechy našich pretekárov pokračujú aj za
hranicami našej vlasti Mgr. Ľubomír Striežovský,
KK MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Úvodná súťaž z malokalibrovky
STRELCI

Pod názvom Otváracia malokalibrovka sa
v nedeľu 11. mája na strelnici v Rudne nad
Hronom uskutočnila úvodná tohtoročná súťaž
z malokalibrovej pušky členov SZTŠ a SSZ nášho
regiónu. Jej organizátorom boli ZO SZTŠ a ŠSK
Žarnovica.
Táto úvodná súťaž v streľbe z dlhých guľových zbraní
mala iné súťažné podmienky ako obdobné súťaže.
Strieľalo sa bez nástrelných a len 25 rán. Z nich sa
však počítali len po 4 lepšie rany z 5 zásahov. Pritom
ak bolo v jednom terči viac ako 5 rán, odpočítali sa
aj najlepšie, a to táto skutočnosť tentoraz ovplyvnila
výsledok minimálne u štyroch strelcov. Aj preto to
bola disciplína 20 z 25. Súťažilo spolu 20 strelcov
nielen z nášho regiónu, ale tentoraz aj z Bánoviec nad
Bebravou a Prievidze, a tak účasť bola o tretinu väčšia
ako v minulom roku. Zo Žiaru nad Hronom súťažili
dvaja zo ZO SZTŠ Slovalco a dvaja členovia Spolstrelu
a vcelku boli úspešní.
V spoločnej kategórii dorast, ženy a seniorky súťažili

len dvaja. Zvíťazil 16-ročný Štefan Šulek zo SŠK
Banská Štiavnica výsledkom 183 kruhov, pred Máriou
Humenou zo Spolstrelu Žiar nad Hronom, ktorá mala
135 kruhov.
Aj v spoločnej kategórii kadeti, juniori, muži boli len
dvaja. Zvíťazil 17-ročný Patrik Jány (SŠK B. Štiavnica)
so 192 a druhý bol Tibor Tóth (ZO SZTŠ Žarnovica) so
146 kruhmi.
V kategórii seniori A (46 - 59-roční) súťažili desiati.
Výkonom 196 zvíťazil Milan Vrábel (ŠSK BC Prievidza)
so 196 kruhmi. Druhý bol Ivan Bublák (ZO SZTŠ
Slovalco Žiar nad Hronom) so 193 a tretí jeho klubový
kolega Jozef Gocník, ktorý nastrieľal 190 kruhov.
V kategórii seniori B (60-roční a starší) súťažili šiesti.
Zvíťazil, a tak ako jediný minuloročné víťazstva obhájil
Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ Rudno nad Hronom) so
189 kruhmi. Druhý skončil Pavel Ozank (ZO SZTŠ
Žarnovica) so 182 a tretí Ľubomír Drbohlav (SŠK B.
Štiavnica), ktorý mal o jediný kruh menej. Viliam Kollár
zo Spolstrelu Žiar nad Hronom skončil so 170 kruhmi
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Na fotografii desiatka ocenených súťažiacich (vzadu
zľava): P. Ozank, M. Sabaka, Ľ. Drbohlav, (vpredu zľava)
M. Humená, T. Tóth, I. Bublák, P. Jány, M. Vrábel, Š. Šulek
a J. Gocník
štvrtý.
Najúspešnejšie trojice, a v dvoch kategóriách vlastne
len dvojice, usporiadatelia odmenili športovými
pohármi.
Ing. Jozef Piecka

14

ŠPORT

20. máj 2014 | Mestské noviny

Aj žiarski „delfíni“ medzi elitami
PLAVCI

Špičkové plavecké podujatie sa uskutočnilo cez víkend 26. a 27. apríla v Banskej Bystrici na plavárni Štiavničky pod názvom Banskobystrický pohár.
V poradí už 7. ročník tohoto podujatia je jeden z najväčších
plaveckých mítingov na Slovensku, z ktorého sa stali preteky európskeho formátu. Medzinárodná svetová plavecká
federácia zaradila pretek ako kvalifikáciu na Olympijské hry
mládeže 2014, ktoré sa budú konať v čínskom Nanjingu.
Podujatie figuruje aj v kalendári Európskej plaveckej federácie, na ktorom bolo možné plniť limity na Majstrovstvá Európy 2014 v Berlíne (Nemecko), Majstrovstvá Európy juniorov v
Dordrechte (Holansko), ale aj na Majstrovstvá sveta kategórie
Masters, ktoré sa uskutočnia v Montreale (Kanada).
Cieľom podujatia bolo predstaviť na Slovensku európske,
ale aj svetové hviezdy, ktoré sú vzorom najmä pre našich
plavcov. Na mítingu štartovalo takmer 200 plavcov zo šiestich krajín a medzi nimi aj známe mená slovenskej plaveckej
reprezentácie. Najhodnotnejší výkon medzi ženami získala
slovenská reprezentantka Veronika Kolníková a medzi muž-

Starší žiaci TK MŠK: Lukáš Kravár, Erik Kováč,
Matej Piatrik, Lukáš Lovčičan.

V sezóne 2014 Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
po dvojročnej prestávke opäť reprezentujú družstva v
rámci SsTZ.
V III. triede starší žiaci v zložení Lukáš Kravár, Erik Kováč, Matej Piatrik, Marek Kabina a Lukáš Lovčičan zatiaľ zdolali súperov z Bojníc 6:0, v Novákoch vyhrali 5:1 a Liptovskom Mikuláši
5:1. V III. B triede dorastuTK MŠK postavil dve družstvá A a B.

mi dvojnásobný majster Európy, Gergó Kis z Maďarska, ktorý
bol aj najväčšou hviezdou podujatia. Organizátori sprostredkovali pretek aj prostredníctvom živého vysielania v regionálnej tv či na internetových portáloch.

Žiarčania zaplávali nové
osobné rekordy
Na pretek sa nominovali aj štyria naši plavci, ktorí tak mali
možnosť si zasúťažiť medzi najväčšou plaveckou špičkou.
Šimon Veselý sa nominoval na dva štarty, a to v disciplíne
50 a 100 m voľný spôsob. Na kraulovej 50-tke sa umiestnil
na peknom 4. mieste a na 100-ke bol piaty. Starší plavci už
plávali v početnejšej a silnejšej konkurencii. Alex Karkuš obsadil dvakrát 5. miesto, a to v disciplíne 100 m znak a 100 m
motýlik, siedmy skončil v kraulovej stovke a ôsmy na 50-ke.
Kristína Kminiaková obsadila taktiež 5. miesto v disciplíne 100
m motýlik a 9. miesto v polohovke na 200 metrov.V znakovej
stovke skončila 11., 50VS 12. miesto a 100VS 16. miesto. Ema

Barančková bola najúspešnejšia v disciplínach 50VS a 200 PP,
kde obsadila 7. miesta, ôsma skončila na znakovej stovke, 12.
miesto 100 VS a 24. miesto 200 VS.
Medailovo sa ani jednému presadiť nepodarilo, no mali
možnosť osobne sa stretnúť s reprezentantami nielen
Slovenska, ale aj Maďarska, Litvy, Poľska, Bulharska, Českej
republiky a Chorvátska. Nielen stretnutie, ale aj skúsenosť zaplávať si na rovnakom bazéne je vzácna. Navyše sa im podarilo si urobiť nové osobné rekordy na 50 metrovom bazéne,
ktorými sa budú nominovať na Majstrovstvá Slovenska.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Mladí tenisti bodujú

Zlato a bronz do Žiaru

TENIS

PLAVCI

Za A tím hrávajú Dominik Pápay, Nikolas Koniarik, Martin
Čakovský, Lukáš Kravár a Matej Piatrik.V súťaži zatiaľ porazili B
družstvoTK MŠK 6:0 a súpera zTK Banská Bystrica 4:2.
B družstvo v zložení Samuel Kúštik, Michal Grznár, Dominik
Rajčan a Erik Kováč zatiaľ zbiera skúsenosti a svoje zápasy
prehrali s A tímom TK MŠK 0:6, s TK Banská Bystrica 0:6 a s TK
Sliač taktiež 0:6. Zápas hrajú 4 hráči a hrá sa systémom 4 dvojhry a 2 štvorhry, takže každý hráč môže pre družstvo získať
bod. Získané body sa pri konečnom zúčtovaní spočítavajú.
Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom na svoju činnosť využíva tri tenisové dvorce na plážovom kúpalisku, vďaka mestu
aTechnickým službám spol. s. r. o má výborné podmienky na
rozvoj tohto populárneho športu aj v našom meste.
(ŠS)
V prípade záujmu príďte medzi nás každý utorok
od 16.00 hod. (vstup na kúpalisko cez zadnú bránu).

V Rudlovej opäť bez prehry
FUTBAL - U11

Vo štvrtok 1. mája naši chlapci suverénnym spôsobom ovládli ďalší z dobre obsadených turnajov. V Rudlovej (časť BB) ani raz neprehrali, jedenkrát remizovali a
so skóre 18:1 nechali všetkých za svojím chrbtom.
Súperi nás veľmi nepreverili v defenzíve, inkasovali sme len
jeden gól, naopak, v ofenzíve sme hrali stále do zhusteného
priestoru, kde sa na polovici ihriska„tlačilo“ 14 hráčov. Snažili
sme sa kombinačne prechádzať cez súperov, ktorí svoju hru
proti nám založili najmä na obrane. To sa nám aj darilo, strelili
sme 18 gólov, aj keď ich mohlo byť o 6 – 7 viac, pretože vyložené šance na to boli. Najmä v zápasoch, ktoré skončili výsledkom 1:0.Všetkých chlapcov môžem pochváliť za prístup,
bojovnosť aj za predvedenú hru. Rastislav Urgela, tréner
FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica 0:0
FK Pohronie – KAC Jednota Košice 2:0, góly: Bohuš,
Urgela
FK Pohronie – FAMT Prešov 2:0, góly: Pivarči, Urgela
FK Pohronie – FC Baník Horná Nitra 6:1, góly: Ščepko
(2), Bohuš, Sučák, Rajčan,Tatár
FK Pohronie – FK Slovan Levice 1:0, gól: R. Beňo

FK Pohronie – FKM KarlovaVes 1:0, gól: Bohuš
FK Pohronie – Partizán Bardejov 2:0, gól: Bohuš,Tatár
FK Pohronie – MFK Zvolen 1:0, gól: Tatár
FK Pohronie – MŠK Fomat Martin 3:0, góly: Bohuš,Tatár,
Urgela
Umiestnenie: 1. miesto 8 – 1 – 0 so skóre 18:1 (25 bodov)
Zostava: Žember, Krištof – Rajčan, Pivarči, T. Kukučka, Urgela, Tatár, Bohuš, Rosenberg (Sučák, R. Beňo, Ščepko, Foltán,
Skučka)
Strelci gólov: Bohuš (5),Tatár (4), Urgela (3), Ščepko (2), Rajčan, Pivarči, R. Beňo, Sučák
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V dolnokubínskom Aquarelaxe sa prvý májový víkend uskutočnil 12. ročník Veľkej ceny Dolného Kubína.
Medzinárodnépretekysúmedziplaveckouverejnosťou
známe viac ako Žinčicový míting. Návštevníkom je počas celého víkendu podávaná žinčica a syrové výrobky
z oravského regiónu.
Kvalitu a obľúbenosť podujatia každoročne potvrdzuje
počet prihlásených pretekárov. Ani tento rok tomu nebolo
inak. Z rekordných 600 prihlásených bolo nakoniec z kapacitných dôvodov prijatých 331 plavcov, ktorí počas víkendu
absolvovali 1550 štartov.
Zo žiarskeho plaveckého oddielu sa na preteky tento rok
nominovali len dvaja plavci – Ema Barančoková a Alex Karkuš. V silnej konkurencii sa nestratili a žiarske farby úspešne
reprezentovali. Každý z nich počas dvoch dní absolvoval 6
štartov.

Úspech v znaku

Alex Karkuš bol tentokrát najúspešnejší v znakových
disciplínach,vobochzískalcennékovy.Svojiminovýmiosobnými rekordmi si zlato vyplával v znakovej stovke a bronz
v šprinte na 50 metrov. Na kraulovej 50-tke skončil piaty, trikrát siedme miesta obsadil v disciplínach 50 m prsia, 50 m
motýlik a 100 m voľný spôsob.
Ema Barančoková si najlepšie umiestnenie vyplávala
taktiež v znaku, v šprinte na 50 metrov obsadila 6. miesto.
V oboch kraulových disciplínach na 50 a 200 metrov
skončila ôsma. V ostatných 100-metrových tratiach znak
a voľný spôsob obsadila 9. a 10.miesto, menej jej už vyšla polohovka na 100 metrov, kde skončila na 15. mieste.
PK MŠK Žiar nad Hronom
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Žiarčania sa kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska
BASKETBAL - MLADŠÍ MINI

dueloch. Naši basketbalisti od začiatku zápasov agresívnou,
celoplošnou obranou nedarovali domácim hráčom voľný
priestor ani čas na rozohrávku a zakončovanie útočných
akcií. Darilo sa nám aj v útočnej fáze, a tak skóre zápasov postupne narastalo v prospech žiarskeho družstva. Za predvedený kolektívny výkon si naši hráči zaslúžia pochvalu.
V dlhodobej súťaži sa naši chlapci umiestnili na skvelom
prvom mieste s bilanciou 15 víťazstiev a 1 prehra. Spoločne
s družstvom zo Žiliny, ktoré skončilo v súťaži na druhom
mieste sa kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska v basketbale (ročník narodenia 2003), ktoré sa uskutočnia v termíne 16. – 18. mája v Žiari nad Hronom. Ďalšími účastníkmi
majstrovstiev Slovenska sú basketbalisti z Košíc, Popradu,
Galanty a Levíc.

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom
31:49 (5:11, 6:14, 12:9, 8:15)
Body: Dekýš 10 b., Šonkol 8 b., Kret 8 b., Balogh 7 b.,Tončík
6 b., Holic 3 b., Sirotný 2 b., Bobok 2 b., Ďurica 2 b., M. Kosmeľ
1 b.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom
39:60 (2:13, 15:18, 11:14, 11:15)
Body: Kret 11 b., Balogh 10 b., Šonkol 8 b., Baláž 6 b., Dekýš
6 b., Krnčoková 5 b,, Holic 4 b.,Tončík 4 b., Ziman 2 b., Sirotný
2 b., Ďurica 2 b.
V Žiline odohrali naši najmladší basketbalisti posledné dva súťažné zápasy. Víťaz duelov sa stal zároveň
víťazom oblastných majstrovstiev krajov BB,TN a ZA.
Žiarčania nastúpili do zápasov s cieľom zvíťaziť v obidvoch

O tento úspech sa zaslúžili hráči: T. Baláž, B. Balogh, M.
Bobok, A. Dekýš, P. Ďurica, A. Galko, P. Herich, M. Holic, M.
Kosmeľ, R. Kosmeľ, M. Krahulec, J. Kret, D. Krnčoková, M. Sirotný, L. Sivoková, S. Šonkoľ, M. Tončík, M. Ziman, tréner N.
Nagy a L. Balogh, asistent trénera.
Norbert Nagy, tréner a Ladislav Balogh, asistent trénera
Konečná tabuľka

1. MŠK BK Žiar/Hr 16 15 1
2. Victoria Žilina 16 12 4
3. ZŠ Terchová
16 9 7
4. ŠKP B. Bystrica 16 4 12
5. IMC Pov. Bystrica 16 0 16

110:309
704:424
658:492
329:828
239:992

31
28
25
20
16

Jasná výhra v Považskej Bystrici
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC Považská Bystrica
83:19 (18:7, 23:6, 25:2, 17:4)
Body: Horváth 26, Bača 12, Kotlárik 10, Kucej 9, Krajčovič
7, Grochal 4,Golebiowski 4, Babiak 4, Olajec 3, Novák 3,Király
1, Greguš.
BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC Považská Bystrica
83:38 (27:7, 11:13, 20:8, 25:10)
Body: Horváth 33, Kucej 13, Krajčovič 12, Bača 10, Novák
4, Babiak 3, Olajec 2, Kotlárik 2, Király 2, Golebiowski 2, Greguš, Grochal.
Vo štvrtok 1. mája mladší žiaci BK MŠK odohrali dva
zápasy proti družstvu z Považskej Bystrice. Chlapci ich
zvládli na výbornú a v obidvoch jednoznačne zvíťazili.
Od prvých sekúnd sa súper nevedel prispôsobiť nátlakovej a celoplošnej obrane nášho družstva a mal veľké problémy s prenesením hry pod náš kôš. O dobrej obrane svedčí
aj počet získaných lôpt v počte 34. V útočnej hre sa chlapci
na palubovke videli a po presných nahrávkach aj s ľahkosťou skórovali. Žiarčania dominovali nielen ako kolektív, ale
dokázali sa presadiť aj individuálne v hre jedna na jedna.
Poďakovanie patrí všetkým hráčom, ktorí počas celého zápasu dokázali hrať vo vysokom tempe a nasadení.
Juraj Horváth, tréner

Stratou 5 bodov sme prišli o šancu
nominovať sa na majstrovstvá
MBK Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom 64:55 (14:17,
22:13, 14:12, 14:13)
Body: Horváth 29, Bača 11, Krajčovič 4, Novák 4, Kucej 2,
Kotlárik 2, Babiak 2, Olajec 1.

MBK Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom 53:48 (8:11,
6:13, 15:16, 25:8)
Body: Horváth 26, Bača 7, Krajčovič 6, Novák 5, Golebiowski 2, Kotlárik 2.
Mladší žiaci BK MŠK vycestovali za súperom do Žiliny, ktorý si už zabezpečil postup na Slovensko. Išlo
o posledné dva zápasy, ktoré mali rozhodnúť o tom,
kto ako druhý postúpi na Majstrovstvá Slovenska –
Prievidza alebo Žiar nad Hronom.
Chlapci boli odhodlaní podať výkon ako na turnaji

v Ostrave, kde Žilinu porazili o 3 body. Tak aj začali a prvú
štvrtinu vyhrali. Po prestriedaní súper v druhej štvrtine hru
vyrovnal a vypracoval si 9-bodový náskok, ktorý si udržal
až do konca prvého zápasu. Aj keď sa Žiarčania snažili ako
mohli, na súperovu kolektívnu hru jednoducho nestačili.
Druhý zápas sa od začiatku niesol pod taktovkou našich
chlapcov, ktorí si boli vedomí svojej poslednej šance. Všetky
tri štvrtiny vyhrali a do poslednej išli s náskokom 11 bodov.
Tu však od začiatku nastal zlom, kedy naši najskúsenejší
hráči začali strácať lopty, či už vlastnými chybami (kroky,
nepresné prihrávky), alebo s pričinením súpera. Ten prestal
brániť našich neaktívnych hráčov v útoku a začal vyvíjať tlak
na hráča s loptou, ako aj na ďalších dvoch hráčov, ktorí chceli, a hlavne sa nebáli zobrať zodpovednosť do svojich rúk. Tí
však boli v súperovej šestke pri pokusoch o zakončenie
bránení dvomi až tromi hráčmi súpera. A preto nesmierne
mrzí 15 (30 bodov !!!) nepremenených streleckých pokusov
spod koša a z blízkeho okolia šestky, ktoré zaznamenali
práve voľní a vo väčšine nebránení hráči nášho družstva.
V obrane všetci bojovali ako levy, ale celý zápas sa v útoku
spoliehať na dvoch hráčov sa proste nedá a hlavne, keď sa
hrá proti viacnásobnému majstrovi Slovenska. Zápas Žiarčania prehrali o 5 bodov a tým stratili aj šancu nominovať sa
na MS. Všetkých nás to nesmierne mrzí a je len otázka, či sa
poučíme z vlastných chýb a budeme ešte cieľavedomejšie
a zodpovednejšie pristupovať k tréningom a, samozrejme,
k zápasom.
Nakoniec chcem poďakovať všetkým hráčom ročník
2001 a aj pendlujúcim hráčom ročník 2002, bez ktorých by
sme túto súťaž neodohrali.
Juraj Horváth, tréner

V Komárne sme domácim vrátili prehru
BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI

BK Klokani Komárno – MŠK BK Žiar nad Hronom
68:87 (18:24, 13:17, 19:17, 18:19)
Body: Kádaši 47 b. (3 trojky), Kuchár 15 b. (3 trojky), Ostáš
11 b., Pavol 9 b., Rajnoha 5 b.
V predposlednom zápase celoslovenskej ligy starších žiakov vycestovali naši chlapci do Komárna, kde
mali za úlohu vrátiť prehru z domácej palubovky, čo sa
im aj podarilo.
Od úvodných sekúnd naše družstvo diktovalo tempo hry
a nedovolilo súperovi dostať sa do vedenia. Dobrou obranou ich najlepšieho hráča a naším bojovným výkonom
dokázali udržiavať dostatočný náskok, ktorý v posledných

minútach narástol na 19 bodov.
Vďaka patrí všetkým chlapcom za pekný kolektívny prístup.
Martin Šály, tréner
BK Inter Bratislava – MŠK BK Žiar nad Hronom
53:58 (13:16, 17:4, 10:20, 13:18)
Body: Kádaši 30 b., Rajnoha a Ostáš po 8 b., Pavol 6 b., Šály,
Dérer a Štábel po 2 b.
V nedeľu družstvo starších žiakov nastúpilo na palubovke posledného družstva súťaže a úvod nasvedčoval, že to
bude jasná záležitosť.
V 6. minúte úvodnej štvrtiny chlapci dobrou obranou a
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efektívnym zakončením vyhrávali 12:0. Potom však z nepochopiteľných dôvodov prestali hrať hru, na ktorej sa v šatni
pred zápasom dohodli a každý hráč na ihrisku chybami
v obrane a individuálnym zakončovaním útokov z nepripravených pozícií posadil súpera na koňa. Až dôsledným a
dôrazným dohovorom v šatni počas polčasovej prestávky
si chlapci uvedomili, že takouto hrou nemôžu uspieť, zlepšili
hru v obrane a v druhom polčase ukázali, že sú lepší a po
boji zvíťazili.
Za výkon v tretej štvrtine a v závere zápasu im patrí poďakovanie.
Martin Šály, tréner

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník IX. | číslo 10| 20. máj 2014 | e-mail: mn@ziar.sk | 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Žiarski cyklisti na Pretekoch mieru
CYKLISTIKA

V uplynulých dňoch sa cyklistický kolotoč pretekov
rozkrútil na plné obrátky. Už dlhé roky patria májové cesty cyklistom na Pretekoch mieru. V dňoch 9. až
11. mája bol v českom Jevíčku odštartovaný už 38. ročník Medzinárodných etapových pretekov Závod míru
nejmladších.
Na štarte sa prezentovalo rekordných 208 kadetov z dvanástich krajín. Na mladých cyklistov čakalo náročných 197
km, rozdelených do piatich etáp.V šesťčlennom výbere družstva Slovenska„1“ sa predstavili aj traja cyklisti MŠK Žiar nad
Hronom – Adrián Foltán, Henrich Hasch a Jakub Varhaňovský. V kombinovanom družstve Slovenska „2“ sa predstavili
Matej Foltán a Ján Gajdošík.
Úvodná etapa ZMN bola odštartovaná v piatok 9. mája
dopoludnia v MoravskejTřebovej ako časovka na 1800 metrov. V nej bol najrýchlejší Anthon Charmig z reprezentačného výberu Dánska. Náš rýchlik, Adrián Foltán, potvrdil svoje
kvality a obsadil pekné 9. miesto. Jakub Varhaňovský obsadil
64. , Henrich Hasch 101., Matej Foltán 111. a Ján Gajdošík
112. miesto. V piatok popoludní bola odštartovaná druhá
etapa ZMN, ktorá bola nesmierne náročná. Pre mladých
cyklistov až príliš početné štartovné pole, úzke a nekvalitné
cesty, to všetko sa pričinilo o značnú nervozitu v pelotóne
a množstvo pádov. Etapa merala 80 km a viedla kopcovitým
terénom s obávaným záverečným stúpaním na Hartinkov.

Tam unikla s peletónu 14-členná skupina, ktorá si vytvorila
zhruba minútový náskok, ktorý si udržala až do cieľa v Jevíčku. V záverečnom špurte opäť triumfoval dánsky cyklista
Anthon Charmig , ktorý si tak udržal žltý tričko lídra pretekov.
Adrián Foltán finišoval na 16. mieste, Jakub Varhaňovský na
39., Henrich Hasch 72., Matej Foltán 125. a Ján Gajdošík po
technickej poruche a výmene bicykla na 183. mieste. Tretia
etapa, takzvaný mestský triangel so štartom a cieľom vo Veľkých Opatoviciach, merala 23 km a v nej cyklisti absolvovali
päť 3250 metrov dlhých okruhov. Aj záverečný špurt v tretej
etape patril cyklistovi z dánskej reprezentácie, a to Lund Rasmus Pedersenovi, ktorý svojím víťazstvom sa obliekol do
žltého trikotu vedúceho pretekára. V tejto etape výborne
zašpurtoval Adrián Foltán, ktorý obsadil vynikajúce 5. miesto.

Aj vďaka Žiarčanom obsadilo
Slovensko 4. miesto
Štvrtá etapa ZMN, tzv. kráľovská, merala 77 km a dokonale
roztrhala peletón. Víťazom najťažšej etapy ZMN sa stal opäť
dánsky cyklista Anthon Charmig pred Pedersenom, ktorý
si naďalej udržal svoje vedúce postavenie pred záverečnou
etapou. Adrián Foltán prišiel do cieľa na 25. mieste, Ján Gajdošík na 97., JakubVarhaňovský 101. a Henrich Hasch na 103.
mieste. Záverečná piata etapa sa išla ako časovka jednotliv-

cov na trati dlhej 15,5 km. Silný nárazový vietor a náročný profil„etapy pravdy“ dokonale preverili výkonnosť každého pretekára. Aj v tejto etape patrilo prvenstvo dánskemu cyklistovi,
a to opäť Anthonovi Charmigovi, ktorý sa svojím víťazstvom
opäť obliekol do žltého trička a stal sa aj celkovým víťazom
38. ročníka Závodu míru nejmladších. Výborne si v časovke
počínal Adrián Foltán, ktorý v nej obsadil 14. miesto a celkové
skončil na ZMN na 18. mieste. Ostatní naši pretekári obsadili: Varhaňovský 61., Hasch 84., Matej Foltán 92. a Gajdošík
118. miesto. Aj vďaka výkonom žiarskych cyklistov obsadilo družstvo výberu Slovenska „1“ v konečnom hodnotení
tímov pekné štvrté miesto za víťaznými Slovincami a družstvami Dánska.
Za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu Slovenska
na najprestížnejšom európskom podujatí kadetov patrí
chlapcom poďakovanie a uznanie.
F.S.

Buchal a Melicherčík úspešní
na behu Devín – Bratislava

S oblastným zlatom na Majstrovstvá Slovenska
VOLEJBAL - KADETKY

ATLETIKA

Kvalifikačný turnaj volejbalových kadetiek o postup
na Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnil v Žiari nad Hronom. V domácom prostredí zabojovali o jedno z dvoch
postupových miest aj žiarske dievčatá.
Prvenstvom v dlhodobej súťaži si Žiarčanky zabezpečili
nielen postup do stredoslovenského finále, ktoré je zároveň kvalifikáciou Majstrovstiev Slovenska, ale aj usporiadateľstvo tohto turnaja. Spolu s našimi dievčatami sa
počas uplynulého víkendu predstavili v žiarskej športovej
hale aj Liptovský Hrádok, Brusno a Hnúšťa, ktoré obsadili v
konečnej tabuľke oblastných majstrovstiev 2. – 4. miesto.
Turnaj vo vynikajúcej atmosfére nakoniec po dramatickom
nedeľňajšom súboji s Brusnom vyhrali žiarske dievčatá, ktoré spolu s Hnúšťou postúpili na Majstrovstvá Slovenska do
Prešova.
Výsledky stredoslovenských majstrovstiev vo volejbale
kadetiek
VK MŠK Žiar nad Hronom –VK Iskra Hnúšťa 2:3 (-28, 20,
-26, 18, -15)
ŠKM Liptovský Hrádok – VK Kúpele Brusno 1:3 (-24, 21,
-25, -21)
VK Iskra Hnúšťa –VK Kúpele Brusno 3:0 (19, 22, 22)
VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKM Liptovský Hrádok 3:1
(21, -22, 15, 17)
ŠKM Liptovský Hrádok – VK Iskra Hnúšťa 3:1 (20, -12,
18, 15)

Žiarsky rýchlik, kadet Adrián Foltán.

Foto: Milan Krajči.
VK Kúpele Brusno – VK MŠK Žiar nad Hronom 1:3 (-16,
-22, 24, -16)
VK MŠK: Drienková, K. Krajčiová, Kupčiová, Rajčanová, Šurková, Vargová, Kružlicová, V. Krajčiová, Rihová, Királyová, Rusnáková, Schwarzová, Šestáková. Trénerka
Alena Bieliková, asistenti Peter Rozinay a Peter Kollárik.
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V nedeľu 13. apríla sa uskutočnil 67. ročník medzinárodného Národného behu Devín – Bratislava. Dĺžka
trate je každý rok rovnaká – 11, 6 km.
Do koridorov sa postavilo 5 600 bežcov. Vlado Buchal
a Bohuš Melicherčík, ktorí pretekali za Atletický klub MŠK Žiar
nad Hronom, boli zaradení na základe dosiahnutých časov
do elitného nultého radu, v ktorom stáli pretekári z Kene,
Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Česka a slovenskí reprezentanti.
Počasie bolo príjemné jarné. Prekvapením v cieli bolo umiestnenie dvoch žiarskych bežcov AK MŠK v kategórii veteránov
nad 50 rokov: 1. miesto Vladimír Buchal s časom 40:53 min.
a 2. miesto Bohuš Melicherčík s časom 42:25 min., ktorý si
zlepšil umiestnenie aj čas minulého roku (5. miesto s časom
43:56 min.).
AK MŠK

