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V tomto čísle:

Festival vína po prvýkrát v historickom kaštieli
telesá. Najprv to bola ľudová hudba
Majerovci na nádvorí a neskôr koncerty v záhrade, kde sa predstavila skvelá
speváčka Anička Bartová, domáca skupina Banda Americano, ktorá rozprúdila
skvelú zábavu a známa speváčka Lenka
Piešová so skupinou Sounds2good. Atmosféra bola taká výnimočná, že sme
po koncertoch zahrali ľuďom hodinovú diskotéku a končili sme až po 23-tej
hodine. Veľkú radosť divákom urobili
aj bryndzové halušky, ktoré sa varili
priamo v záhrade kaštieľa. Vypredali sa
všetky porcie,“ hovorí nadšene žiarsky
producent.

Dotácie na modernizáciu
žiarskych škôl
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V sobotu 10. júla sa po prvýkrát
obľúbený vínny festival uskutočnil
v areáli biskupského kaštieľa. Návštevníci mohli degustovať vína od
kvalitných vinárov z regiónu, ochutnať bryndzové halušky, pečené ryby
či grilované špeciality. K tomu všetkému im na nádvorí a v záhrade
hrala príjemná hudba. Do kaštieľa
zavítal aj Lukáš Latinák, ktorý počas festivalu vystúpil s programom
IN VINO ŽIAR.
„Prvý ročník vínneho festivalu v kaštieli
bol úplne iný ako v parku,“ hovorí na
úvod producent MsKC Janko Kulich
a konkretizuje: „V kaštieli nás trochu
limitoval priestor, ale myslím, že akcia
bola vydarená, ľudia si pochvaľovali, i keď našli sa aj takí, ktorí tvrdili, že
v parku to bolo lepšie. Ja osobne si
myslím, že takéto podujatie patrí aj
do kaštieľa, a preto sa teším, že v budúcnosti bude aj Víno v parku a aj Víno
v kaštieli.“

ho kraja a z okolia Tekova. Víno ste tak
mohli nakupovať a degustovať od Vinárstvo Anton Uhnák, Vinárstvo Kotrus,
Vinárstvo Michelle, Muráni Víno Čajkov,
Frtús Winery, Kalina & Kinči, Najväčšia
vínna pivnica v Pukanci, Vinárstvo Kúdela a Víno Krasňanský. A ktoré z týchto vín najviac návštevníkom chutili?
„Nedá sa presne určiť, ktoré vína viac
chutili a ktoré nie. Všimli sme si však,
že viac sa pilo biele vínko, a to najmä
kvôli horúčavám a faktu, že divácke
publikum tvorili najmä dámy. Ponuka
vín bola plne postačujúca a na vysokej
úrovni, čo si pochvaľovali aj samotní diváci,“ naznačuje Janko Kulich a prezrádza, či návštevníci vína vo väčšej miere
degustovali, alebo pili, alebo boli aj
takí, ktorí prišli na istotu a prišli si od
osvedčených predajcov nakúpiť: „Diváci decentne degustovali, a to poctivo
celý deň. Je to úplne iný typ akcie, ako
máme v dramaturgii. Tu je to o kvalite
a zážitkoch.“

Návštevnosť na festivale bola tentokrát
o niečo vyššia ako minulý rok a blížila sa
k počtu 500 divákov, čo organizátorov
veľmi potešilo. „Je veľmi ťažké pripraviť takýto typ akcie v novom priestore
a v podmienkach obtiažnejších na stavbu techniky a inventáru. Všetko to pripravujeme len kvôli pár hodinám, a tak
nám záležalo, aby bolo všetko v poriadku,“ vysvetľuje ďalej Janko Kulich.

Veľkú radosť urobili
návštevníkom aj halušky.
Vypredali sa všetky porcie.

Degustovali sa vína
od deviatich vinárov
Pozvanie na festival vína aj tento rok
prijalo viacero vinárov, prevažne z náš-

Komentované prehliadky
mali úspech
Súčasťou podujatia boli aj komentované prehliadky kaštieľa, za ktoré si návštevníci zaplatili jedno euro. Uskutočnili
sa štyri prehliadky, pričom každá trvala
1,5 hodiny. Návštevníkov sprevádzal
kastelán Peter Mosný. „Veľmi nás teší,
že bol záujem aj o prehliadky kaštieľa.

predtým konalo v Parku Štefana Moysesa. Organizátori preto museli počítať s viacerými nástrahami, najmä pri
technickej príprave. „Veľmi ťažké bolo
technické zabezpečenie, keďže vstup
do záhrady je veľmi komplikovaný a náročný pre techniku aj služby občerstvenia. Všetko sa muselo nosiť v rukách
s predstihom pred akciou a upratovať
niekoľko dní po akcii. Samostatnou kapitolou sú hygienické obmedzenia, ktoré nám niektoré veci zakazujú a potom
nedokážeme posilniť a zatraktívniť ponuku občerstvenia a služieb,“ naznačuje Kulich a v tejto súvislosti tiež hovorí
o tom, či sa dalo podujatie organizačne
zvládnuť aj s kapacitou 500 osôb v jednom momente: „Kapacita 500 ľudí na
akcii je postačujúca. Do budúcna však
určite posilníme aj počet miest na sedenie v záhrade, počet stanov, či urobíme terénne úpravy, aby sme zvýšili
komfort diváka.“
O tom, že vínny festival je jedným
z najobľúbenejších podujatí Žiarčanov,

„

A čo na podujatí návštevníkov najviac
oslovilo? „Určite to bolo hlavne výborné vínko. To bez debaty. Kombinácia
tohto nápoja s nádhernými kulisami
žiarskeho kaštieľa bola čarovná. Diváci
milo privítali aj herca Lukáša Latináka,
ktorý si pripravil niekoľko smiešno-vážnych a vážne-smiešnych vstupov priamo na nádvorí pod platanom. O skvelú
zábavu sa postarali až štyri hudobné

Odkrývame históriu kaštieľa
Strana 3

O dobrú hudbu sa starali aj Majerovci.

Návštevníci mohli víno nielen ochutnávať, ale zakúpiť si ho aj vo fľašiach.

Prehliadku absolvoval dokonca aj Lukáš
Latinák. Jeho veta: „Tu som ešte nikdy
nebol,“ však platila takmer pre všetkých
zúčastnených. Návštevníci si vynovené
priestory kaštieľa pochvaľovali a užívali,“ konštatuje na margo sprístupnenie
kaštieľa verejnosti Janko Kulich.
Ako sme už spomínali, Víno v kaštieli
bolo pokračovaním predchádzajúcich ročníkov podujatia, ktoré sa roky

svedčí aj názor pani Evy, ktorá nevynechala ani tento ročník: „Super akcia
na skvelom mieste. Takýchto mini tradičných „jarmokov“, tematických, by
mohlo byť viac a častejšie. Lepšie ako
mega jarmok so šmelinármi. Toto je
naše, slovenské a vždy s inou témou –
víno, jedlo, pivá, ručné remeslá a výrobky. To by bolo výborné.“
(li)
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Časť administratívnej budovy na
námestí predalo mesto štátu pre
potreby okresnej prokuratúry

Mestské noviny I 19. júl 2021

Na vybavenie nových
tried v škôlke získalo
mesto dotáciu 10 000 eur

vých nákladoch a spoločne tak uchováme
jeho charakter administratívneho sídla
v našom meste.“
V ďalších bodoch poslanci schvaľovali zámer prenájmu ako aj samotný prenájom
nehnuteľného majetku, konkrétne budovy zariadenia pre seniorov, nachádzajúcej
sa na Ulici SNP pri kaštieli, pre neziskovú
organizáciu Domov pri kaštieli. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť,
že stavba bude využívaná za účelom zriadenia a prevádzkovania zariadenia pre seniorov. Cena nájmu je stanovená na 19 900
eur za rok.

V utorok 13. júla sa po pár dňoch konalo
ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Na programe
boli body z majetkovo-právnych vzťahov a schválenie predloženia žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok.
Zasadnutie sa konalo v priestoroch Mestského kultúrne centra a zúčastnilo sa ho
14 poslancov.
Prvým bodom z majetkovo-právnych vzťahov bolo schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku, a to časti administratívnej
budovy na námestí a pozemkoch prislúchajúcich k tejto stavbe za kúpnu cenu 558
000 eur pre Krajskú prokuratúru v Banskej
Bystrici. Budova bude slúžiť potrebám
Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom,

ktorá v objekte sídli od jeho postavenia.
„Finančné prostriedky, ktoré predajom
získame, použijeme na dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne,“ skonštatoval
primátor Peter Antal a ako dodal: „Myslím
si, že išlo o veľmi dobrý a rozumný krok.
Okrem toho, že zinkasujeme sumu, ktorú
investujeme do modernizácie mestského
majetku, „zbavili“ sme sa časti modernizačného dlhu, ktorý spočíva v rekonštrukcii
objektu a interiéru Bieleho domu, ktorá
bude nevyhnutná. Okrem toho, celý administratívny objekt bol v minulosti vybudovaný pre orgány štátnej správy a mesta. Je
aj pre budúcnosť dobré, ak ho, okrem mesta, bude vlastniť aj štátna správa a podieľať
sa tak na jeho modernizácii a prevádzko-

Mesto sa plánuje uchádzať o nenávratný
finančný príspevok na vybudovanie zelenej steny na objekte MsKC a vybudovanie
spevnenej plochy pred budovou MsKC,
a to s projektom Vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine. Cieľom je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Projektová dokumentácia rieši aj úpravu
existujúcej spevnenej plochy pred MsKC
za iný priepustný povrch s vodozádržnou
funkciou. Spevnená plocha zahŕňa chodník pre peších aj prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom. Poslanci preto schválili predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie tohto projektu. Projekt je v hodnote viac ako 375-tisíc eur,
pričom mesto sa bude spolupodieľať na
financovaní 5 percentami.
(li)

Ešte začiatkom mája začalo mesto
s rekonštrukciou dvoch nevyužívaných tried v budove elokovanej triedy materskej školy na Ulici A. Kmeťa.
Keďže bude od septembra zavedené
povinné predprimárne vzdelávanie,
zvýši sa tým kapacita materskej školy
a jej elokovaných pracovísk.
V triedach sa opravuje vodoinštalácia,
elektroinštalácia, robia sa nové priečky,
stierky, podlaha, ale aj nové sociálne
zariadenia. Ukončenie prác je naplánované na 31. júla tohto roku. Triedy dostanú nový šat, ako sú postieľky, stoly,

stoličky či skrinky, ale aj hračky. A práve
na vybavenie tried získalo mesto dotáciu
10 000 eur z projektu Predškoláci 2021
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
„Zo sumy, ktorú nám ministerstvo
schválilo, kúpime koberce, detské šatňové skrinky, detské lehátka na spanie
s matracmi, posteľnú bielizeň, vešiaky
do šatne a umyvárky, ale aj učebné a didaktické pomôcky,“ vysvetlila projektová
manažérka MsÚ Ľudmila Paššáková.
(kr)

Viete, kde vám od júla
urobia antigénový test?

Modernizácia žiarskych škôl
za viac ako 47-tisíc eur
Mestské základné školy, konkrétne
Základná škola na Jilemnického ulici
a Základná škola na Ulici Dr. Janského
sa cez leto zmodernizujú, a to vďaka
dotácii z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
„O dotáciu požiadali riaditelia škôl so
súhlasom zriaďovateľa ešte 26. mája
tohto roku,“ hovorí na úvod projektová manažérka MsÚ Ľudmila Paššáková
a dodáva, že ministerstvo schválilo sumu
18 040 eur pre „Jednotku“ a 29 400 eur
pre „Štvorku“.
„Cieľom tohto projektu je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do
praxe, napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského
predmetu, zmenou usporiadania tried,
ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami
v prístupe k výučbe a so vzdelávaním
učiteľov,“ vysvetľuje ďalej Paššáková
s tým, že zámerom je podpora prechodu
od klasickej frontálnej výučby k inovatívnym metódam. „Práve tieto inovatívne
metódy podporujú aktívne zapojenie
sa žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu,“
dodáva projektová manažérka.

Inovácie na „Jednotke“
Žiarska „Jednotka“ využije dotáciu na vytvorenie oddychových zón na chodbách
školy a zariadi dve triedy moderným nábytkom s vytvorením oddychového kú-

tika v jednej z nich. „Chceme vytvoriť pre
žiakov vhodné podmienky na zážitkové
učenie či prácu v skupinách, aby sme im
umožnili prirodzene bádať, hľadať, tvoriť,
získavať tak poznatky čo najefektívnejšie, a zároveň zmysluplne a aktívne tráviť
voľný čas počas prestávok na chodbách
školy. Koncepcia revitalizácie chodieb,
ktorú v tejto žiadosti predkladáme, má
na zreteli otvorenie priestorov a poskytnutie oddychových zón pre všetkých
žiakov školy,“ hovorí k projektu riaditeľ
školy Marek Baláž.

„Štvorka“ bude
revitalizovať triedy
Základná škola na Jilemnického ulici
z dotácie revitalizuje dve triedy, v ktorých je školská knižnica pre I. a II. stupeň.
„Vymeníme knižničné regály v spojení
s príjemným vnoreným sedením a va-

riabilnými lavicami nielen pre prácu
s knihou. Ďalej doplníme oddychovú
zónu, ktorú využívajú žiaci školy počas
prestávok o prvky sedenia, čitateľský
kútik, bufetovú časť a voľnočasové hry,“
vysvetľuje riaditeľka školy Drahomíra
Hanzlíková a dopĺňa, že peniaze využijú
aj na zatraktívnenie interiéru na chodbách školy v jednotlivých pavilónoch –
edukačné a motivačné polepy v tematickom spojení s príjemným sedením.
„Rovnako vytvoríme kreatívnu stenu
a oddychové zóny pre deti v triedach,
kde prebieha vyučovanie, ale aj besedy
či školské súťaže. Z dotácie tiež plánujeme kúpiť polepy na steny v nových
odborných učebniach, ktoré budú podporovať zvyšovanie záujmu o danú tematiku,“ dodáva riaditeľka Hanzlíková.
(kr)

Od 1. júla už väčšina z mobilných odberových miest nerobí antigénové
testovanie. Zisťovali sme, kde sa v prípade potreby môžu nechať otestovať
Žiarcania.
„Aktuálne pripravujeme možnosť naďalej sa testovať pomocou antigénových
testov v rámci našich zariadení siete.
Niektoré nemocnice už začali, iné začnú
blízkom čase, najneskôr v priebehu budúceho týždňa,“ informuje Jana Fedáková, hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia.
Žiarska nemocnica otvorí mobilné odberové miesto, ktoré bude poskytovať
antigénové testovanie, od utorka 6. júla.
Otváracia doba je aktuálne plánovaná na
čas od 11.30 do 14.00 hodiny. Testovanie
bude v areáli nemocnice, v priestoroch
mobilného odberového miesta, kde sa
dnes vykonáva aj PCR testovanie (vstup
do nemocnice vľavo).
„Vzhľadom sa ukončenie zmluvy s MZ SR
ale budú nemocnice a polikliniky poskytovať antigénové testovanie za poplatok.
Cena bude 14,90 eura. Ide o nazálny antigénový test, ktorý je šetrnejší, takže je
vhodný aj pre deti,“ približuje ďalej Jana
Fedáková s tým, že záujemca dostane vý-

sledok antigénového testu v dvoch jazykových mutáciách – okrem slovenčiny aj
v angličtine. „Na antigénové testovanie
nebude potrebné sa registrovať vopred,
záujemcovi stačí prísť do odberového
miesta počas zadefinovaných prevádzkových hodín. Po vykonaní testu dostane
papierový certifikát,“ dodáva Jana Fedáková. Antigénové mobilné odberové
miesto v žiarskej nemocnici bude zatiaľ
v prevádzke len v utorky a štvrtky.

Otestujú vás aj
v Radničnej reštaurácii
a na Priemyselnej ulici
Od piatku 9. júla testuje spoločnosť DEJ
v Radničnej reštaurácii v Bielom dome na
námestí. Otestujú vás od pondelka do
piatku v čase od 9.00 do 17.00 hod. Cena
za vykonaný antigénový test je 12 eur.
Využiť môžete aj odberné miesto spoločnosti MediPack na Priemyselnej ulici 37
(areál firmy FOUR TRADE). Testovanie
prebieha od pondelka do piatku od 8.00
do 12.00 hod. Cena za vykonaný test je
11 eur.
(li)
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Prestavby
biskupského kaštieľa
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Stavebné úpravy budovy kaštieľa v období baroka predstavujú aj
vybudovanie chodieb po obvode
kaštieľa. Spolu s nadstavbou
tretieho podlažia nad vstupným
krídlom budovy. Vybudované
nové krovové konštrukcie sa zachovali až do dnešných dní.
Až na strešnú konštrukciu tretieho
podlažia, ktorá po požiari kaštieľa
v roku 1941 bola vybudovaná tak,
aby rešpektovala nadstavbu veží vybudovaných Štefanom Moysesom
v polovici 19. storočie. Berchtoldova prestavba striech sa prispôsobila výške trojpodlažných veží pred
ich nadstavbou. Čo si vyžadovalo
valbové klesanie sedlových striech
k vežiam s ešte barokovými cibuľovými strechami. Táto nerovnosť bola

odstránená až skoro o pol storočia
neskôr, počas stavebnej úpravy
kaštieľa.
Umiestnené komínové telesá boli
napojené na dlhé, združené dymovody vedúce k starším komínom.
Dymovody viedli z každého kachľového kúreniska opatreného kamenným ostením zo žltého žilkovaného
pieskovca, na ktorom boli osadené
kovové dvere s bohatou kováčskou
výzdobou, brániace prenikaniu
dymu do priestorov chodieb. Išlo
však len o pecné otvory. Zatvárací mechanizmus týchto kovových
dvierok dokladujú veľmi kvalitnú
remeselnú prácu, ktorá obsahovala
aj prítlačnú pružinu zamedzujúcu
svojvoľné otvorenie pecného otvoru, čím predchádzali prípadnému
požiaru.
Počas prestavby boli na severozápadnej fasáde prerazené dve vyso-

prepojené latkovým plotom. Tento
plot sa dlho zachoval a je viditeľný
aj na starších fotografiách a pohľadniciach.
Po ukončení občianskych nepokojov a povstaní nastala pokojnejšia
doba, ktorá sa odrážala aj v zmenách architektúry. Bolo odstránené
obranné murivo predsunutej obrannej terasy ako aj nárožné bašty a iné
fortifikačné stavby.

ké okná osvetľujúce interiér novo
vybudovanej kaplnky. Významne
pôsobila aj renesančno – baroková,
plastická výzdoba pasovou bosážou
na úrovni prvého podlažia, ktorá
rešpektovala staršie kamenné prvky
– istenia a podokenné rímsy. V tom-

to období, medzi 18. a 19. storočím,
sa v roku 1825 už píše o úpravách
okolia kaštieľa, ktoré boli realizované za pôsobenia biskupa Antona
Makaya (1818 – 1824). Vtedy boli
pred kaštieľom postavené murované, bohato profilované piliere,

Nahradila ich dekoratívna architektúra, zameraná na spríjemnenie
prostredia panských sídiel. Vtedy bol odstránený aj padací most
pred vstupnou bránou do kaštieľa
a v priestore pred vysunutou terasou bol založený park s okrasnými
drevinami a kvetovými záhonmi na
umelo vybudovaných záhradných
terasách.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Prázdniny začali, školy však svoje brány nezatvárajú
Školský rok sa skončil, koncoročné vysvedčenia sú rozdané a zdalo by sa, že
školy na dva mesiace zatvárajú svoje brány. Nemusí to však byť vo všetkých prípadoch. Pozreli sme sa, ako bude vyzerať leto
v žiarskych základných školách a zistili
sme aj to, na ktoré stredné školy odišlo
najviac deviatakov.
„Sme nesmierne hrdí, že naša cirkevná škola
zvládla uplynulý školský rok, žiaci načerpali
vedomosti aj z online vyučovania a dosiahli
výborné výsledky. Sme si vedomí, že v čase
pandémie to nebolo vôbec jednoduché docieliť,“ hovorí na úvod riaditeľka cirkevnej
školy Mária Ulrichová. Posledný júnový deň
si v cirkevnej škole prevzalo vysvedčenie 365
žiakov, rozlúčili sa s 34 deviatakmi a 2 ôsmakmi, ktorí budú pokračovať v bilingválnom
štúdiu. Od septembra sa tešia na 34 prváčikov. „Najväčší záujem našich absolventov
bol o stredné školy v rámci nášho mesta.
Až 20 žiakov odchádza na 4 alebo 8 – ročné štúdium na Gymnázium Milana Rúfusa,
6 žiakov si vybralo technickú školu, 3 žiaci si
budú plniť sny v Hotelovej akadémii a 4 žiaci
v Strednej odbornej škole obchodu a služieb.
Uplatnenie nájdu aj žiaci zo špeciálnej triedy.
Jedna žiačka prechádza do Praktickej školy
v Kremnici,“ spresňuje čísla riaditeľka a k letnému chodu školy pridáva informácie: „Opätovne nezostávame nič dlžní našej tradícii
a zorganizovali sme Letný školský klub pre 53
detí. Taktiež priestory školy, najmä telocvičňu,
poskytneme pre farský tábor. Opäť celé leto
maľujeme niektoré triedy, špeciálne pripravujeme triedy pre prvákov a piatakov. Aby sa
zvládala výučba v horúčavách, inštalujeme
na okná fólie a vonkajšie žalúzie na 2. poschodí. V areáli školy doplníme naše workoutové
ihrisko o ďalšie posilňovacie stroje v hodnote
2 500 eur z projektu BBSK. Veľmi radi by sme
vyjadrili úprimné poďakovanie všetkým rodi-

Na „Dvojke“ zrekonštruujú
žiacku knižnicu
aj multimediálnu učebňu

čom, sponzorom, dobrodincom, zriaďovateľovi školy, našim kňazom, ale aj primátorovi
mesta Petrovi Antalovi a jeho pracovníkom
za ochotu, pomoc a spoluprácu. Lúčime sa aj
s našimi rehoľnými sestričkami, veríme, že sa
do nášho mesta čoskoro vrátia.“

„Jednotka“ úspešná
s tromi projektmi
V Základnej škole na Ulici Dr. Janského tento školský rok odovzdali 400 vysvedčení. Zo
školy odišlo 37 deviatakov a v septembri
privítajú 35 prvákov. Na stredné školy žiaci
odchádzali hlavne na gymnáziá a na stredné odborné školy. „Úspešní sme boli v troch
projektoch. V projekte Modernejšia škola sme
získali 18 000 eur, v rámci čoho plánujeme vytvoriť oddychové kútiky na dvoch chodbách,
pričom vznikne zázemie a podmienky pre žiakov na aktívny pobyt počas školských prestávok. Na kaskádovitom sedení si budú môcť
žiaci aj zahrať rôzne spoločenské hry. Druhým
benefitom tohto projektu je zmodernizovanie knižnice a vytvorenie multifunkčnej
učebne. Tieto triedy budú vybavené moderným nábytkom, ktorý budeme variovať tak,
aby sa vytvorili skupiny v rôznych počtoch

3 – 6 žiakov, kde budú počas vyučovacieho
procesu bádať spolupracovať, hľadať nové
riešenia. Takto vytvorené podmienky nám
umožnia neustále modernizovať výchovno-vzdelávací proces, pretože sme škola, ktorá je lídrom v regióne v zavádzaní najnovších
vzdelávacích postupov,“ hovorí o prvom
projekte riaditeľ školy Marek Baláž. Ďalším
je Letná škola v hodnote 2 600 eur. Do tohto
projektu sa škola zapojila preto, aby umožnila
žiakom osvojiť si a precvičiť učivo z viacerých
predmetov, na ktoré počas pandémie počas
dištančného vzdelávania nebol dostatočný
priestor. Tretím projektom je Tréneri v škole.
V rámci neho škola dostane nadštandardné
materiálno-technické vybavenie na vyučovanie telesnej výchovy pre všetkých žiakov.
Ako na záver Baláž dodáva, aj keď škola míľovými krokmi modernizuje svoje vybavenie,
stále sú tu oblasti, ktoré potrebujú vylepšiť.
V rámci prázdnin preto vybudujú priestory
pre špeciálneho pedagóga, v ktorých bude
poskytovať výchovné poradenstvo pre žiakov s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zmodernizujú tiež priestory pre výchovnú
poradkyňu. Treťou časťou je vybudovanie
úplne novej pracovno-relaxačnej učebne pre
učiteľov II. stupňa.

Na „Dvojke“ patrili prvé júlové dni už po tretíkrát Lacimu Strikeovi a jeho letnej tanečnej
škole. „O toto podujatie je opäť mimoriadny
záujem, o čom svedčí aj 90 prihlásených detí,“
hovorí zástupkyňa pre II. stupeň Kristína Holá
a ako ďalej spresňuje, prvý júlový týždeň sa
deťom venovali aj vychovávateľky v ŠKD, kde
bolo pre ne pripravených množstvo zaujímavých aktivít. Počas prázdnin sa rekonštruuje
žiacka knižnica, ktorá získa moderný vzhľad
a bude obohatená o nový knižničný fond.
Úpravy čakajú aj multimediálnu učebňu.
Bude využívaná nielen na vyučovanie informatiky, ale jej rozsiahly priestor bude slúžiť
aj ako špeciálna učebňa biológie. V pôvodnej
učebni biológie sa zriadi trieda pre budúcich
piatakov. Aj deviatacké triedy dostávajú
nový šat, aby v septembri privítali vo svojich
priestoroch piatakov. Maľujú a pripravujú sa
triedy pre 98 budúcich prváčikov. Z celkového počtu 705 žiakov školy si 56 deviatakov
prevzalo vysvedčenie z rúk primátora mesta.
Ostatní žiaci si prevzali ohodnotenie svojho
celoročného úsilia z rúk svojich triednych
učiteľov. „Prijatých máme všetkých končiacich žiakov. Tento rok bol najväčší záujem
o gymnáziá, obchodné akadémie a stredné
odborné školy so zameraním na informatiku.
Veľký úspech dosiahli ôsmaci z jazykových
tried, z nich nám 5 žiakov odchádza na bilingválne gymnáziá,“ dodáva Kristína Holá.

Zo „Štvorky“ bude po
prázdninách Modernejšia škola
Počas letných prázdnin pripravuje „Štvorka“
pre žiakov, ktorí nemali možnosť aktívne sa
zapájať do dištančného vzdelávania, Letnú

školu. Zapojí sa do nej 24 školákov, ktorí budú
rozdelení do dvoch skupín. „Pôjde o dlhý cyklus, preto budú realizované aktivity rozdelené pre učiteľky aj pre vychovávateľky. Sme
presvedčení, že to bude pre žiakov prínosom
a rozdiely, ktoré vo vzdelávaní pandémiou
vznikli, zmiernime,“ vysvetľuje na úvod riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková a prezrádza, aké aktivity sa v škole budú počas prázdnin konať: „V priestoroch telocvične sa budú
realizovať letné športové tábory, ktoré vedie
Lukáš Muha. Podpora aktívneho trávenia
voľného času, rozvoj pohybových zručností
pod vedením lídrov/ambasádorov piatich
druhov športu je záruka všestranného vyžitia
účastníkov táborov.“ Počas letných prázdnin
sa už tradične škola pripravuje na nový školský rok. „Tlač pracovných zošitov pre žiakov
1. – 6. ročníka na výučbu cudzieho jazyka,
revízie, údržba, oprava stropu v oddychovej
zóne, oprava žalúzií a ešte omnoho viac nás
počas tohto leta čaká. Triedy, v ktorých budú
naši najmladší školáci, sa vymaľujú a vyzdobia podľa tematiky, ktorú si zvolili učiteľky.
Okrem toho sa mení šat aj v jednom oddelení ŠKD. No škola sa zmení aj vďaka realizácii
projektu Modernejšia škola. Veríme, že nové
oddychové zóny či čitateľský, pohybový a relaxačný kútik prispejú k pozitívnej atmosfére
školy,“ konštatuje riaditeľka „Štvorky“, ktorá
mala v uplynulom školskom roku 299 žiakov.
Deviaty ročník navštevovalo 35 žiakov a do
prváckych tried pribudne 36 detí. Absolventi
školy si zvolili štúdium v rôznych odboroch,
hlavne na technickej škole v Žiari nad Hronom, gymnáziu, SOŠ hotelových služieb
a obchodu, obchodnej akadémii, no boli prijatí aj na SOŠ letecko-technickú v Trenčíne či
konzervatórium vo Zvolene i bilingválnu OA
v Handlovej.
(li)

Zmena v dotáciách na stravu v školských zariadeniach
Od 1. augusta 2021 bude možné dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na zabezpečenie
obeda a iného jedla (ďalej len „strava“)
v materskej a v základnej škole na:

V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú
osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že
pokiaľ by si v čase poskytovania dotácie
na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom stave bezodkladne
informovať príslušné školské zariadenie. Inak si musí byť vedomý právnych
dôsledkov nepravdivého vyhlásenia
(trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť
všetky finančné prostriedky poskytnuté
na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

• dieťa, ktoré navštevuje materskú školu
alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima (ŽM),
• dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy alebo základnú školu
a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden
člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového zvýhodnenia
• dieťa bez daňového bonusu, pričom
toto dieťa je vo veku od 6 do 15 rokov
veku.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus
rodič preukazuje čestným vyhlásením, že
ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Potrebný formulár čest-

ného vyhlásenia sa nachádza v každom
školskom zariadení a na mestskom úrade, v Kancelárii prvého kontaktu.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje
v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdeláva-

cej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.
V tejto súvislosti vyzývame rodičov, aby
po 12. júli navštívili pracovisko Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiari nad
Hronom a požiadali o vydanie potvrdenia o poberaní DvHN, alebo si dali prepočítať svoj príjem k priznaniu ŽM. S potvrdením je nevyhnutné následne navštíviť
príslušnú materskú alebo základnú školu, ktorú dieťa navštevuje a odovzdať
ho do 5. augusta 2021 zodpovednému
pracovníkovi školy. V prípade opakovaného neúspechu je možné toto spraviť aj
na Mestskom úrade – Kancelária prvého
kontaktu, Lívia Rošková.
(r)
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Jaroslav Slašťan: Dôležité je zistiť príčinu výskytu
medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí
Nočná návšteva medveďa v uliciach
mesta z nedele 20. júna na pondelok 21. júna bola nateraz, našťastie,
posledná. No už o niekoľko dní na to
sa medveď objavil aj v susednej obci
Lovčica – Trubín. Môžeme očakávať
častejšie návštevy tejto lesnej šelmy?
K situácii sa nám vyjadril Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého, Štátna ochrana prírody SR.
„Zásahový tím pre medveďa hnedého
vykonal v nočných hodinách, po nahlásení výskytu jedinca medveďa hnedého,
o 02.05 hodine pohotovostný výjazd
na predmetné miesta, a teda ulice SNP,
Dr. Janského, Tajovského, MUDr. J. Straku, A. Dubčeka, Sládkovičovu, DSS, Prior
a okolie, v areáloch nemocnice, Sociálnej
poisťovne a cestnej komunikácie Žiar –
Lovča,“ vracia sa k júnovej rannej návšteve medveďa v uliciach mesta Jaroslav
Slašťan a ako podotýka, zásahový tím
priamo na mieste komunikoval s hliadkou OO PZ Žiar nad Hronom a s hliadkou
MsP, zozbieral potrebné informácie, údaje, fotodokumentáciu a vykonal hliadku
na predmetných lokalitách. „Jedinec
medveďa hnedého odo dňa hlásenia
zásahovým tímom nebol spozorovaný,
situáciu však naďalej monitorujeme,“
zdôrazňuje.
Prvým krokom v prípade medveďov
nahlásených zásahovému tímu je ich
monitoring. Ten predstavuje zber dát od
miestnych obyvateľov, teda sumarizácia
informácií, hlásení, spozorovaní jedinca
a stretov. „Tieto získané údaje nám poskytujú obraz o časopriestorovej aktivite
predmetného jedinca. Následne vykoná
zásahový tím výjazd na danú lokalitu za
účelom preverenia situácie, skompletizovania a upresnenia informácií. Popritom
je dôležité zistiť príčinu výskytu daného
jedinca, ktorou môžu byť napríklad nezabezpečené odpadové nádoby, vnadenie
poľovníkmi v blízkosti intravilánu, pes-

tovanie niektorých poľnohospodárskych
plodín v obci alebo jej blízkosti. Nasledujú hliadky zásahového tímu, ktoré
majú za úlohu plašenie medveďa v jeho
neprirodzenom prostredí a zabránenia
škôd, ktoré by mohol spôsobiť. Priamo
na mieste vyhodnocujeme situáciu, určíme ďalší postup a vhodné riešenie pre
vzniknutú situáciu,“ približuje postup po
nahlásení medveďa v blízkosti ľudských
obydlí Jaroslav Slašťan.

Ochrana medveďa hnedého
je dôležitou súčasťou poslania
štátnych inštitúcií
Monitoring predstavuje primárnu zložku pri vyhodnotení správania medveďa,
jeho návykov, časopriestorovej aktivite.
Všetky tieto získané informácie sú tak
dôležité pre vyhodnotenie situácie, stanovenie stupňa synantropizácie a určení
ďalšieho postupu. Monitoring tiež slúži
na zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu včelstiev, hospodárskych
zvierat, poľnohospodárskych plodín
a tiež na elimináciu stretov človeka
s medveďom. „Ochrana medveďa hnedého, ako zákonom chráneného živočícha,
je dôležitou súčasťou poslania štátnych
inštitúcií, ktoré spadajú pod Ministerstvo
životného prostredia SR. Problémom sa
stáva už len samotné vniknutie medveďa
do intravilánu obce, ktoré je spôsobené
najmä vyhľadávaním si ľahko dostupnej
potravy (odpadové nádoby, včelstvá,
poľnohospodárske plodiny, ovocné
plodiny, chov hospodárskych zvierat).
Za väčšinu problémov s medveďmi je
nezodpovedné správanie sa ľudí. Každá
situácia sa vyhodnocuje individuálne.
Niektoré jedince po použití našich metód upustia od návštev ľudských obydlí,
ich prevýchova je výsledkom použitia
rôznych metód plašenia,“ konkretizuje
ďalej Slašťan a ako zdôrazňuje, problémy
s medveďmi sú najmä dôsledok ľudskej

prístup medveďovi hnedému k odpadu,“
zdôrazňuje ďalej Jaroslav Slašťan.

Medveď v Žiari nad Ulici SNP.

nedbanlivosti a zásahový tím vznikol
na to, aby im pomáhal predchádzať, aj
ich operatívne riešil: „Zásahový tím má
oprávnenie zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojim správaním mimo
miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Následne posudzujú stupeň synantropizácie a mieru
rizika. V krajnom prípade majú oprávnenie eliminovať problémového jedinca
imobilizáciou, odchytom a usmrtením.“
Najvýznamnejšou príčinou zvýšeného
výskytu medveďov v blízkosti človeka
je podľa odborníka zo zásahového tímu
zmena jeho správania. Táto šelma zistila, že v blízkosti ľudských obydlí nájde
množstvo ľahko dostupnej a pre ňu
hodnotnej potravy. Spôsobuje to nezabezpečený komunálny odpad, vnadenie
v poľovníckych zariadeniach, pestovanie
poľnohospodárskych plodín atraktívnych pre medveďa (napríklad kukurice)
v areáli rozšírenia druhu. „Pestovanie
kukurice je veľký problém. Aj vplyvom
globálneho otepľovania sa posúvajú hranice pestovania týchto plodín. Na Orave
a na Liptove, kde sa v minulosti pesto-

Slovenská pošta reaguje na informácie
o poplatkoch za preclievanie

vali zemiaky, sa pestujú tieto plodiny,
ktoré poskytujú medveďom dostatočne
vhodnú kalorickú potravu,“ upozorňuje
Jaroslav Slašťan.
Štátna ochrana prírody SR pravidelne
monitoruje aktivitu medveďov a hlásenia o ich výskyte, ktorý súvisí najmä
s vyhľadávaním ľahko dostupnej potravy, napríklad zmesového komunálneho
odpadu. „Zabezpečenie odpadu je pri
riešení konfliktov medveď – človek úplne kľúčová otázka. Obyvatelia a miestna
samospráva by sa mali preto aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie
zásad nakladania s komunálnym odpadom v oblastiach s výskytom medveďa
hnedého. Držitelia odpadu v rizikových
oblastiach sú podľa vyhlášky MŽP SR
povinní zabezpečiť odpad, a to zmesový
komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský ako aj reštauračný odpad
pred prístupom medveďa hnedého.
Odpad je vhodné zabezpečiť umiestnením zbernej nádoby na odpad do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne
prístupný alebo použitím uzamykateľnej
zbernej nádoby, resp. zbernej nádoby,
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje

Masívne a nevhodné prikrmovanie zveri predstavuje pre medveďa ďalší zdroj
energeticky bohatej potravy. Zákon
o poľovníctve stanovuje presné pravidlá
pre prikrmovanie a vnadenie, ktoré sa
však v praxi nie vždy dodržiavajú. V období mimo času núdze by sa nemala zver
prikrmovať vôbec. Ako Jaroslav Slašťan
naznačuje, stáva sa, že poľovníci prikrmujú poľovnú zver mäsom, pečivom,
ovocím a zeleninou pochádzajúcou z obchodných reťazcov: „Dlhodobo a opakovane nachádzame, častokrát na hraniciach intravilánu obcí, v tesnej blízkosti
ľudských obydlí, poľovnícke zariadenia
s vnadiskami, ktoré voľne žijúcej zveri
ponúkajú ako potravu exotické ovocie,
sladké pečivo, syry, jogurty, vajcia, kuracie mäso (aj v obaloch) či ryby. Takáto ponuka nie je určená pre jeleniu či srnčiu
zver a priťahuje medvede, ktoré vplyvom
takejto potravy menia svoje správanie.
Štátna ochrana prírody SR už dlhodobo
upozorňuje poľovníkov na nevhodné
prikrmovanie, ktoré priťahuje divú zver
bližšie k obciam. Rovnako upozorňuje starostov a občanov podhorských
a horských obcí pred zlým nakladaním
s odpadmi. Jedno aj druhé spôsobuje nežiadúcu zmenu chovania divých
zvierat (synantropnosť), pri ktorej u nich
môže dôjsť k strate plachosti a k zmene
spôsobu ich obživy. Synantropné jedince
sa už nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa v blízkosti ľudských
sídel. Sú čoraz smelšie, na odplašovanie
sú rezistentné a za potravou sa po krátkom čase vracajú. S takýmito zmenami
správania sa stávajú hrozbou pre ľudí,“
dodáva na záver Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.
(li)

Letná škola na „Jednotke“
a na „Štvorke“

4 eurá). Konkurencia si za skladovanie
účtuje vyššie poplatky.

Od 1. júla 2021 platia pre klientov
nové povinnosti pri nakupovaní tovarov z krajín mimo Európskej únie.
Vyplýva to z novely zákona o DPH
č. 222/2004 Z. z., pričom tieto zmeny
sú súčasťou celoeurópskeho projektu
eCommerce.
V praxi to znamená, že každý tovar,
a teda aj zásielka s nízkou hodnotou do
22 eur, pochádzajúca z tretích krajín,
musí prejsť colným konaním, teda musí
na ňu byť podané elektronické colné vyhlásenie. Doteraz neexistovala povinnosť
podávať elektronické colné vyhlásenie
na zásielky do 22 eur, a preto ich pošta
iba predkladala colným orgánom na
kontrolu. Následne colné orgány zásielky
prepustili do voľného obehu bez vyrubenia DPH. Pri tomto postupe nemuseli
byť zásielky uložené v sklade dočasnej
prekážky.
Od 1. júla sa na tieto zásielky vzťahuje
DPH a musí byť na ne podané elektro-

nické colné vyhlásenie. Kým colný úrad
zásielku neprepustí do voľného obehu,
je uskladnená v sklade dočasnej prekážky Slovenskej pošty, čo znamená, že
pracovník pošty ju musí priviezť, zaregistrovať, označiť registračným štítkom
a uložiť v sklade. Bez ohľadu na to, či si
klient preclievanie vykonáva sám, alebo
prostredníctvom Slovenskej pošty, pošta
musí zásielku skladovať až dovtedy, kým
nie je colným úradom prepustená do
voľného obehu, čo je po ukončení colného konania. Z toho vyplývajú Slovenskej
pošte náklady spojené s manipuláciou
s každou zásielkou.
Pošta každý deň obdrží 30 000 zásielok
s nízkou hodnotou, ktoré, po novom, putujú do skladu dočasnej prekážky. Počas
júla a augusta bol poplatok za poštový
colný servis za predloženie zásielky colnému úradu, uskladnenie predmetnej
zásielky v sklade Slovenskej pošty a úkony s tým spojené vo výške 2 eurá (pretým

Klient sa môže rozhodnúť, či si tovar
bude preclievať sám, alebo to urobí prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak klient
nemá záujem o to, aby Slovenská pošta
preclila jeho zásielku automatizovaným
spôsobom, musí o tom informovať Slovenskú poštu zaslaním tlačiva Vyjadrenie nesúhlasu, na e-mailovú adresu
odmietnutie.eck150@slposta.sk, a to 48
hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenskej republiky. Informácie
o pohybe svojej zásielky má klient od
odosielateľa, príp. môže pohyb zásielky
sledovať v „track and trace“.
Ak sa klient rozhodne využiť colno-deklaračné služby Slovenskej pošty, zaplatí
za túto službu poplatok v závislosti od
toho, či prebehne proces preclievania
automaticky, teda pošta bude mať od
poštového podniku tretích krajín v elektronickej správe k zásielke všetky adresné a colné údaje, alebo bude potrebné
doplniť chýbajúce údaje. Slovenská pošta si uvedomuje, že klienti ešte nemajú
s novým procesom skúsenosti, vychádza
im v ústrety a počas prázdnin, a teda
v júli a auguste 2021, redukuje poplatky
za colno-deklaračné služby na 2 alebo
4 eurá. Podrobnejšie informácie sú na
stránke www.posta.sk.
(r)
Foto: TASR

Do výzvy na predloženie žiadostí na
rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej
škole na školský rok 2020/2021 sa zapojili Základná škola na Jilemnického
ulici – Štvorka a Základná škola na
Ulici Dr. Janského - Jednotka. V tejto
výzve uspeli a získali financie vo výške
2 600 eur pre „Štvorku“ a 2000 eur pre
„Jednotku“.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vypísalo
výzvu na rozvojový projekt Letná škola na základnej škole v školskom roku
2020/2021. Letné školy sú súčasťou
opatrení ministerstva na zmiernenie

dopadov dištančného vzdelávania na
vzdelávacie výsledky žiakov.

Zámer Letnej školy
Zámerom Letnej školy je poskytnúť
žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského uplynulého
školského roka. Letná škola neprebieha
vo forme klasického vyučovania, ale jej
primárnym cieľom napriek tomu ostáva
vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.
(r)
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Veľký prehľad cien bytov
v meste Žiar nad Hronom
V spolupráci s realitnou kanceláriou
JODES sme pre vás pripravili veľký
prehľad a informácie o reálnych kúpnych cenách vo vybraných lokalitách
a uliciach mesta Žiar nad Hronom.
Aké sú ceny nájomného?
Čo sa týka cien nájomného, ktoré sa
uhrádza bytovému spoločenstvu, neuchovávame si všetky údaje, ale priemerne to je od 100 do 160 eur, v závislosti od počtu osôb, od toho, či je
bytový dom tehlový alebo panelový,
či je bytový dom zrekonštruovaný, či
sa platí v rámci nájomného aj platba
za úver na rekonštrukciu bytového
domu... V tejto sume nie sú zahrnuté
platby za elektriku, plyn na varenie, internet, TV a iné.
Čo je za pomerne vysokým nárastom cien nehnuteľností v posledných mesiacoch?
V oblasti sprostredkovania predaja nehnuteľností pôsobíme už skoro 10 rokov a myslíme si, že rast nehnuteľností
je v tomto čase spojený najmä s nižšou
ponukou nehnuteľností a vyšším dopytom. Konkrétne v Žiari nad Hronom
neboli väčšie developerské projekty,
ktoré by na trh priniesli viac ponúk na
predaj nehnuteľností.

Ďalším dôvodom nárastu cien sú životné situácie ľudí, ktoré sa pomerne
rýchlo menia, a teda je bežné, že ľudia
menia svoju nehnuteľnosť aj 4-5 krát
za život, v tejto štatistike je zahrnuté
aj bývanie v prenajatej nehnuteľnosti.
Mladému páru na začiatku spoločného
bývania stačí 1-izbový, prípadne 2-izbový byt, potom, keď sa rodinka začne
rozrastať, načas stačí aj 2-izbový byt,
ale časom je už potrebné niečo väčšie.
Stretávame sa aj s mladými rodinkami,
ktoré sa vracajú zo zahraničia a hľadajú
si svoje bývanie. V našich rodinách už
nie je veľmi rozšírené dvoj a viacgeneračné bývanie, skôr sme nastavení tak,
že väčšina chce to svoje vlastné býva-

až tak veľa. Čo sa týka vyhľadávaných
lokalít, závisí to od klientov, napríklad
klienti, ktorí hľadajú investičné nehnuteľnosti, tí sa zameriavajú na centrum
a jeho blízke okolie. Napríklad klienti,
ktorí vyrastali na Hviezdoške, chcú
bývať väčšinou na Hviezdoške, lebo
to tam poznajú, majú to tam radi, a to
platí aj o iných lokalitách.

nie. Taktiež niektoré rodiny sa rozchádzajú a zase 3 – 4-izbové byty sú pre
mamu alebo otca, ktorý má platiť hypotéku, nájom a energie dosť veľké, tak
idú do menších nehnuteľností. Tiež sa
stretávame s tým, že starší ľudia, keď im
deti z nehnuteľnosti odídu, sú im byty,
domy zbytočne veľké, tak ich predajú
a idú do menšieho. V neposlednom
rade, klienti už aj častejšie menia zamestnanie. Stretávame sa s otázkou,
že prečo predávame tie byty tak draho? Tu je dôležité napísať, že je veľký
rozdiel medzi ponúkanou kúpnou ce-

nou, ktorú vidíte na internete a reálnou
skutočnou cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť predá. Viete, každý chce predať čo najlepšie a, samozrejme, každý
chce čo najlepšie kúpiť. Keď sa stretávame s predávajúcimi a pýtame sa na
ich predstavu o kúpnej cene, väčšina
si pozrela ceny na internete a začne
si porovnávať svoj byt s tým, ktorý sa
predal podľa internetu za cenu XY a ich
byt je napríklad krajší, tak si povedia,
že má ešte väčšiu hodnotu. Avšak ceny,
ktoré sú na internete, sú málokedy aj
skutočné kúpne ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti predávajú. Niekedy je tá
cena nižšia aj o 15 %. Zbytočne navýšená kúpna cena predlžuje aj čas predaja
nehnuteľnosti, preto je potrebné zvá-

žiť, akú kúpnu cenu nastavíte, lebo keď
si napočítate, koľko vás nehnuteľnosť
mesačne stojí a vy už napríklad bývate
aj niekde inde, prídete pre nesprávne
nastavenú cenu aj o dosť peniažkov.
Ďalšou skutočnosťou, prečo ceny rastú,
sú podľa nášho názoru dostupnosť hypoték. Hoci sa podmienky v jednotlivých bankách sprísnili, stále je kúpa
nehnuteľností zaujímavá minimálne
kvôli úrokovým sadzbám.
Ďalším dôvodom je aj investovanie solventných klientov. Pokiaľ majú klienti
voľné zdroje, prípadne majú zaujímavé
ponuky pre hypotéky, kupujú nehnuteľnosti a následne ich prenajímajú.
Aká je prognóza pri cene nehnuteľností na najbližšie mesiace, resp. na
budúci rok?
Čo sa týka prognózy, tu sme boli vždy
vo vyjadreniach opatrnejší, snažíme sa
žiť tu a teraz, to znamená, že ak máte
potrebu nehnuteľnosť predať, tak ju
predajte podľa pomerov v danom čase,
ak nehnuteľnosť predávať nepotrebujete, tak ju nepredávajte. Vždy to závisí
od konkrétnej životnej situácie klienta.
Najdôležitejšie je nerobiť rozhodnutia
pod tlakom alebo pod vplyvom emócie
a všetko závisí aj od povahového typu
klienta. Už teraz sa hovorí, že príde
3. vlna pandémie koronavírusu. Príde
alebo nepríde? Ak vám to spôsobuje
stres a potrebujete sa kvôli tejto možnej situácii zariadiť, napríklad predať
menšiu nehnuteľnosť, lebo sa tam už
celá rodina tlačíte, tak to urobte a nečakajte nato, či niečo príde, alebo nie. To,
čo naozaj príde, vie len dobrý Pán Boh.
Aké byty sa najviac predávajú
v Žiari a o ktoré je najväčší záujem?
V ktorých lokalitách?
Podľa nášho názoru je záujem o všetky
byty, ale naša kancelária sprostredkovala predaj najmä 2 a 3– izbových bytov. Avšak napríklad aj o 4 – izbové byty
je veľký záujem, lebo tých v Žiari nie je

Ako je to s hypotékami? Kto dostane hypotéku, ktoré banky najčastejšie klienti využívajú?
K tejto veci sa vedia určite lepšie vyjadriť finanční poradcovia. V tejto dobe sú
stále pomerne nízke úrokové sadzby,
čo je pre mnohých klientov výhodné. Z našich skúseností sme si všimli,
že sa trošku sprísnili podmienky pre
získanie hypotéky, jednak v tom, že
v tomto čase získavajú klienti väčšinou
hypotéku vo výške 80 %, ale aj v tom, že
jednotlivé banky majú svoju „filozofiu“
a majú rozdelené zamestnania, ktorým
hypotéku neposkytnú vôbec alebo za
nevýhodnejších podmienok. Sú banky,
ktoré napr. poskytujú hypotéky najmä
zamestnaniam v štátnej správe, samospráve alebo banka, ktorá poskytne
skôr hypotéku podnikateľom než zamestnancom a pod.

Novomeského

1-izbový byt, pôvod
34 m2, 34 000 € (1 000

Aký je rozdiel v cene napríklad medzi 2-izbovým prerobeným bytom
a neprerobeným? Samozrejme,
rovnakej rozlohy. Čo rozhoduje
o cene v tomto prípade? (Napr. neprerobený na námestí môže stáť
rovnako ako prerobený a zariadený
na Hutníkov)
V tomto prípade rozhoduje, samozrejme, určite lokalita, ale aj stav, či je
v pôvodnom stave, čiastočne, alebo
kompletne zrekonštruovaný.
Je záujem viac o prerobené alebo
neprerobené byty?
To závisí väčšinou od ceny, od toho, či
si chce klient rekonštruovať byt podľa
svojich predstáv, alebo potrebuje kúpiť
už zrekonštruovaný byt, lebo v banke
mu vyjde len úver na kúpu nehnuteľnosti, ale nie na jej rekonštrukciu.
Rieši realitná kancelária aj služby
ako prenájom nehnuteľností? Alebo vyslovene iba predaj a kúpu?
Áno, naša kancelária poskytuje aj tieto
služby. Najviac sú vyhľadávané 2-izbové byty, potom 1-izbové a garsónky
na prenájom. Čo sa týka lokality, tak
najväčší záujem je o tie v centre a jeho
blízkom okolí.
Odpovede na naše otázky vypracoval
tím realitnej kancelárie JODES, zastúpený Jozefom Sedliakom, Denisou Sedliakovou a Klárou Holicovou.
(li)

Sládkovičova u

3-izbový byt, čiastočná reko
65 m2, 67 200 € (1 033 € z

o ul.

dný stav
€ za 1 m2)
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Ul. Komenského

Ul. A. Štefanku

Družstevná ul.

2-izbový byt, kompletná rekonštrukcia
61 m2, 67 000 € (1 098 € za 1 m2)

3-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
70 m2, 77 000 € (1 100 € za 1 m2)

3-izb. byt + garáž a záhrada, pôvodný stav
72 m2, 84 000 € (1 167 € za 1 m2)

3-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
70 m2, 82 000 € (1 171 € za 1 m2)
3-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
71 m2, 85 000 € (1 197 € za 1 m2)

Nám. Matice slovenskej

Ul. Š. Moysesa

Ul. SNP

1-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
42 m2, 42 500 € (1 012 € za 1 m2)

1-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
48 m2, 43 200 € (900 € za 1 m2)

2-izbový byt, pôvodný stav
55 m2, 67 000 € (1 218 € za 1 m2)

3-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
81 m2, 88 000 € (1 086 € za 1 m2)

2-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
68 m2, 70 000 € (1 029 € za 1 m2)

ul.

onštrukcia
za 1 m2)

Ul. M. R. Štefánika

Jiráskova ul.

Hviezdoslavova ul.

4-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
98 m2, 93 000 € (949 € za 1 m2)

3-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
83 m2, 93 000 € (1 120 € za 1 m2)

2-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
49 m2, 68 000 € (1 387 € za 1 m2)
2-izbový byt, čiastočná rekonštrukcia
69 m2, 73 500 € (1 065 € za 1 m2)
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Až polovica peňazí, ktoré Slováci minú na potraviny, končí v kontajneri
použije, je 250 kilometrov kubických, čo
je ročný prietok rieky Volgy a viac než
celková ročná spotreba vody v Indonézii
(pred ňou sú len USA, Čína a India).
Vyhodené potraviny sú tiež priamou
finančnou stratou pre výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. FAO v roku
2014 vyčíslila priame ekonomické škody
spojené s plytvaním na neuveriteľných
936 miliárd USD. To je však len špička ľadovca. Do celkového účtu za produkciu
potravín, ktoré sa nikdy nezjedia, treba
prirátať aj náklady spojené so záberom
a eróziou pôdy, úbytkom biodiverzity,
znečistením ovzdušia, znehodnotením
vody, stratou obydlí, škôd na zdraví
a kompenzáciou týchto strát. Celkový
účet za plytvanie potravinami podľa
analýzy FAO predstavuje až 2,6 bilióna
USD, čo je hodnota hrubého domáceho
produktu Francúzska. Presná hodnota
premrhaného jedla je de facto nevyčísliteľná, ale podľa FAO je ešte oveľa vyššia.
Plytvanie jedlom predstavuje aj etický
resp. morálny problém. Kým každý deviaty človek na svete trpí podvýživou
alebo hladom, pretože má obmedzený
prístup k jedlu a výžive, zo súčasného
Problém plytvania potravinami
a množstvo vyprodukovaného potravinového odpadu predstavuje
závažný globálny problém, ktorý sa
týka aj Slovenska. Viac ako polovicu
z celkového množstva potravinového
odpadu vyprodukujú domácnosti. Na
skládkach tak končí polovica peňazí,
ktoré Slováci dajú na potraviny.
• Až 53 % potravinového odpadu
tvoria domácnosti.
• Veľká časť potravinového odpadu
z domácností zbytočne končí
v kontajneroch.
• Obce môžu kompostovaním
biologického odpadu z ovocia
a zeleniny ušetriť finančné prostriedky.
Domácnosti na Slovensku vyprodukujú
ročne zhruba 400 kilogramov odpadu na osobu a majú až 53 % podiel na
tvorbe potravinového odpadu na obyvateľa v krajine. Znamená to, že viac
ako polovica peňazí, ktoré Slováci minú
na potraviny, končí v kontajneroch. Je
dôležité, aby sme si to pri nákupe uvedomovali. Namiesto množstva stavme
radšej na kvalitu, čerstvosť a lokálnosť.
Tie prospejú nášmu organizmu, prírode,
chuťovým pohárikom a v nemenej dôležitej miere aj našej peňaženke viac ako
unifikované potraviny dovážené cez pol
sveta s množstvom umelých látok.
Slováci najčastejšie zdôvodňujú vyhadzovanie potravín v domácnostiach
pokazením potravín, uvarením väčšieho množstva, ako je možné skonzumovať, uplynutým dátumom spotreby, nákupom väčšieho množstva ako
bolo potrebné, respektíve nesprávnym
uskladnením, zlým alebo nevhodným
spracovaním a nesplnením očakávaní
nakúpených potravín. Viac než 60 %
odpadu z potravín v domácnostiach
pritom predstavuje odpad z ovocia
a zeleniny, významný je tiež podiel hotových jedál, výrobkov z mäsa, mlieka
a cereálne produkty.
Podľa Európskej komisie vyplytváme
v EÚ asi 88 miliónov ton potravín, čo
predstavuje 173 kg potravinového odpadu na obyvateľa. Aj v prípade Slovenska sa najväčšie množstvo živočíšneho
a zmiešaného potravinového odpadu,
rastlinného odpadu a zmiešaného komunálneho odpadu tvorí v domácnostiach. Druhý najväčší podiel na plytvaní
potravinami má oblasť spracovania
potravín (19 %). Nasleduje oblasť spoločného stravovania (12 %) a primárna
produkcia (11 %).

Najväčšiu časť odpadov z domácností
tvorí odpad zo zeleniny a ovocia, ktorý
pritom možno využiť, a to formou kompostovania.
Riešením je využitie potravín ako zdroja
špecifických látok a následne recyklácie
vo forme krmív, energetické využitie,
spaľovanie odpadu a až na poslednom
mieste by mali potraviny končiť ako odpad. Dôležitým aspektom je aj využitie
ekonomicky cenných látok z potravín,
ako sú esencie, farbivá či oleje, ktoré už
spadajú pod potravinové straty a nemôžu byť darované alebo skŕmené.
Zdroj: Ministerstvo životného
prostredia SR

Plytvanie v číslach
V koši končí
• 30 % všetkých obilnín
• 20 % mliečnych výrobkov
• 45 % zeleniny a ovocia
• 20 % olejnatých semien a strukovín
• 35 % rýb a plodov mora
• 45 % koreňovej zeleniny a hľúz
• 20 % mäsa
Medzi hlavné príčiny plytvania patrí
• nadprodukcia
• straty pri zbere úrody
• zlé skladovanie úrody
• nesprávna preprava
• chyby pri balení
• vysoké estetické štandardy
pre ovocie a zeleninu
• nakupovanie priveľkého množstva zásob
• neprimerane veľké porcie v zariadeniach
spoločného stravovania
• zlé spotrebiteľské návyky
• nesprávne skladovanie potravín
domácnosťami

Tri aspekty plytvania
Plytvanie potravinami je celosvetový
problém, ktorý významným spôsobom
negatívne ovplyvňuje naše životné
prostredie. Spolu s nezjedeným jedlom
totiž ,končia v koši aj vzácne prírodné
zdroje, akými sú voda, pôda, energie
a práca, ktoré sa spotrebujú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii. Uhlíková
stopa potravinového odpadu je až 3,5
miliárd ton oxidu uhličitého, čo je 8 %
celkovej svetovej produkcie skleníkových plynov. Väčšiu uhlíkovú stopu ako
potravinový odpad majú len Čína a USA.
Až 28 percent poľnohospodárskej pôdy
(1,4 miliardy hektárov) sa používa na
dopestovanie potravín, ktoré skončia
ako odpad. Je to plocha, ktorá sa rovná
rozlohe Číny, Mongolska a Kazachstanu
dokopy. Objem vody, ktorý sa pri tom

množstva potravinového odpadu by
sme dokázali nakŕmiť všetkých hladných ľudí na svete. A to až štyrikrát. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň
udáva, že v roku 2016 bolo obéznych,
alebo trpelo nadváhou až 1,9 miliardy
ľudí. Tieto čísla demonštrujú, že súčasné
nastavenie globálneho potravinového
systému je nespravodlivé a diskriminuje
tých najzraniteľnejších.

Ako sme na tom my
Na Slovensku sa ročne vyprodukuje
odhadom 0,86 mil. ton potravinového
odpadu, čo predstavuje asi 163 kg na
obyvateľa. Niektoré štatistiky uvádzajú
112 kg vyhodeného jedla na obyvateľa.
V konečnom dôsledku Slovensko stále
nemá celistvé údaje o plytvaní obyvateľstva, čo predstavuje ďalšiu obrovskú
prekážku v riešení tohto problému.
V roku 2016 vyhodilo 5 obchodných
reťazcov dokopy 15 tisíc ton použiteľných potravín, pričom na Slovensku žije
takmer milión ľudí na hranici chudoby.
Za najväčšie straty však môžu práve
domácnosti. Pripisuje sa im až polovica celkového potravinového odpadu.

V slovenských domácnostiach sa vyhodí
40 -60 kg na osobu za rok. Až 9 % domácností vyhadzuje potraviny na dennej báze. Najčastejšie končia ako odpad
ovocie a zelenina, chlieb a pečivo a tiež
varené jedlo a mliečne výrobky.
Hlavnou príčinou vzniku odpadu je, že
nakupujeme viac potravín, ako dokážeme spotrebovať a nevieme ich správne
skladovať. Minimálne tretina Slovákov
nevie s určitosťou povedať, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti. Až 15 %
slovenských domácností si nemôže dovoliť poriadny obed každý druhý deň.
Zároveň bežná slovenská domácnosť
minie mesačne na nákup potravín pätinu zo svojich mesačných výdavkov. To
je podstatne viac než priemer EÚ, ktorý
je 12 %.
Referencia: (OZ Free Food, 2021)
Bibliografia: OZ Free Food (2021)
Plytvanie v číslach. Dostupné na internete: www.free-food.sk/problem/
ake-su-statistiky/
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HĽADÁME DOMOV
EDDY

TINA

Vek: cca 2 roky. Rasa: kríženec. Farba: biela. Veľkosť: stredný.
Eddyho doniesli do útulku spolu s Jajou. Je to chlpatý maznák, ktorý
potrebuje ostrihať. Zbavili ho parazitov a po skončení karantény pôjde
ku kaderníčke, aby bol pripravený na adopciu. Eddy bude pri adopcii
odčervený, odblšený, očkovaný, čipovaný. Podmienka adopcie je
kastrácia. Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Rasa: kríženec dogy. Farba: biela. Veľkosť: veľká. Tinu doniesla MsP.
Bola vo veľmi zlom zdravotnom stave, čo sa ukázalo aj na jej správaní.
Bola dosť agresívna pri kontakte s ľuďmi, nedala sa ani ošetriť, ale časom
začala dôverovať. Podľa čipu sa našiel jej pôvodný majiteľ, ktorý však
tvrdil, že už nie je jeho. Po skončení liečby bude pripravená na adopciu.
Hľadáme jej ten najlepší domov, v ktorom bude mať dostatok miesta
na behanie a kopu lásky. Tina bude pri adopcii odčervená, odblšená,
očkovaná a čipovaná. Podmienka adopcie je sterilizácia. Pri adopcii sa
podpisuje adopčná zmluva.

JAJA
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 19.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Shopping Center,
Nám. SNP 63, Zvolen
• 20.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 21.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 22.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 23.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 24.7. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 25.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 26.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 27.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 28.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 29.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 30.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 31.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen

• 1.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 2.8. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH slúži lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13, ZH. Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
slúži lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - REŠTAURÁCIA
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu
k uzavretiu zmluvy o nájme, ktorej predmetom
sú nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe –
Administratívna budova so súpisným číslom 439,

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

vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 619
m2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa
46, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:
(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom
doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku
v podateľni mestského úradu, a to v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Lehota na
predkladanie ponúk: od 28.6.2021 do 16.8.2021
do 12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Vek: max do 2 rokov. Rasa: kríženec. Farba: čierna pálená. Veľkosť:
mini. Jaju doniesli dvaja chlapci, ktorí ju našli behať po meste spolu s
Eddym. Prevzali sme ich do svojej starostlivosti, keďže psíky boli v zlom
stave. Mali vonkajšie parazity, ktorých sme ich už zbavili. Jaja je drobné
žihadlo, ktoré sa nedá ani odfotiť, je v neustálom pohybe. Je to skutočný
maznák, ktorý vám bude robiť radosť. Jaja bude pri adopcii odčervená,
odblšená, očkovaná a čipovaná. Podmienka adopcie je sterilizácia. Pri
adopcii sa podpisuje adopčná zmluva.

Domov pri
kaštieli hľadá
zamestnancov
Mesto Žiar nad Hronom Informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania
do neziskovej organizácie DOMOV PRI
KAŠTIELI n. o., ktorá bude zriaďovateľom
a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov na nasledovné pozície:
• Ekonóm
• Zamestnanec prevádzkovo
-administratívneho úseku
• Upratovačka/výdaj stravy
• Údržbár/vodič
• Recepčný
• Zamestnanec zdravotno
-opatrovateľského úseku
• Opatrovateľ/-ka
• Sociálny zamestnanec
• Rehabilitačný zamestnanec
– fyzioterapeut
Uzávierka prijímania žiadostí do zamestnania je 31.8.2021.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne,
resp. telefonicky oznámený.
Viac informácií o pracovných pozíciách
nájdete na www.ziar.sk.

Útulok Žiarsky chlpáč sa nachádza v areáli bývalého
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka
volajte mobilné číslo: 0905 490 078.

Z pera čitateľa
Radošov dvor IV.
Radoš bol ešte mladým koníkom, keď sa spolu s Afrou dostal na Dvor. Začali ho trénovať. Bol
učenlivý a poslušný. Jazdec s ním jazdil i cez zimu, osedlali ho, cvičili kroky, malé krúžky i skoky.
Robil pokroky. Po čase prišli prvé preteky a tam sa ukázala jeho trénovanosť. Mal zo všetkého
radosť. Dosahoval prvé úspechy i neúspechy. Rástol, dospieval, boli s ním spokojní. Raz, v skorú ja,
keď ho jazdec vyvádzal zo stajne na tréning, pošmykol sa na zamrznutej kaluži, spadol a potiahol
si šľachy na zadnej nohe. Nemohol na nej stáť. Veľmi ho to bolelo a tu bolo jeho prvé stretnutie so
zverolekárom. Ošetrili ho, uložili do zadného boxu, aby mal kľud. Noha sa mu zle hojila. Opúchala,
bolo vidieť, že ho bolí. Kríval. Ošetrovali ho, mastili nohu, dávali na ňu ľad. Tréner s jazdcom za
ním chodili, ale trénovať nemohol, nieto ešte pretekať. Vodili ho na prechádzky. Radoš zosmutnel.
Nemal ani kamarátku, aby sa mohli porozprávať. Čas bežal. Prechádzky ho neuspokojovali, mal
rád prácu a veľa pohybu.
Začiatkom letných prázdnin prišla na Dvor rodina s dvoma deťmi. Deti sa učili jazdiť, najprv v
kruhu pomocou lonže, dlhšieho lana, neskôr už chodili s rodičmi na koňoch na vychádzky. Po pár
dňoch si vo výbehu všimli pekného koňa so smutnými očami.
„Pozri, aký koník! A necháva sa hladkať,“ hladká mu dlhú hrivu dievča.
„Je pekný, ale kríva,“ hovorí starší brat.
Opýtali sa ošetrovateľa, čo je to za koňa. Medzitým ho obzerali aj rodičia detí.
„Je to Radoš. Bol to dobrý parkúrový pretekár. Dosahoval úspechy. Zranil sa a noha sa mu ťažko
hojí.“
„Môžeme sa oňho starať,“ prejavil záujem chlapec a sestra sa pridala: „Budem ho česať a pliesť
mu vrkôčiky.“
Bolo dohodnuté. Spolu aj s novou jazdkyňou mu vyčistili kopýtka, okefovali ho, osprchovali. Radoš
to všetko trpezlivo znášal. Bol na to zvyknutý. Deti ho vodili na prechádzky, nosili mu maškrty.
Na lúke sa pásol a pomaly začal pobehovať.
Radoš bol šťastný. Zotavoval sa. I slnko mu dobre robilo.
„Čo keby som naňho vysadla?“ hovorí sestra bratovi.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
v zariadení pre seniorov
Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV
PRI KAŠTIELI je 1.12.2021.
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v tomto novom zariadení pre seniorov si môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu
s fotokópiou posudku a fotokópiou prá-

voplatného rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný
obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami
sú fotokópia rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku, vyhlásenie
o majetku fyzickej osoby s overeným
podpisom.

Všetky tlačivá predkladajte na kontaktnú adresu od 1.9.2021:
mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad,
Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Poznámka do rohu obálky: ZpS DOMOV
PRI KAŠTIELI

„No, skúsme to, hoci ešte trocha kríva,“ uvažuje brat.
Aj jazdkyňa súhlasila, že bolo by načase už s ním niečo robiť. Doniesla svoje sedlo i uzdičku a
zaúčala deti, ako sa sedlá kôň. Radoš sa cítil, akoby mu obliekali najkrajšie šaty sveta. Pociťoval tie
známe mu pohyby pri sedlaní, zaťahovanie remienkov, pošteklenie zubadla. Či bol rád! V plnom
výstroji bol sebavedomý, stál pevne, keď na neho vysadali. Museli ho však ešte šetriť, v stajni
oddychoval. Deťom sa blížil deň odchodu. Bolo sa treba rozlúčiť s Radošom. Bolo im smutno, ale
dohodli sa s trénerom, že týždenne budú chodiť na Dvor za Radošom a zajazdia si.
Mária Szolnokyová
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Pozn.: Poviedka získala Cenu a Diplom v kategórii Próza pre deti a mládež na celoslovenskej
literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno v Žiline 15.10.2004
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ďakujeme
všetkým, ktorí sa
prišli naposledy
rozlúčiť s našou
drahou zosnulou
mamou, sestrou
a babkou
Erikou
Mlynárovou,
ktorá nás navždy opustila dňa
4. júna 2021 vo veku 84 rokov.
Česť jej pamiatke!
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 5. júla sme
si pripomenuli
9. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec
a starý otec
Ing. Pavol Snopko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami, vnúčikovia Samko,
Tomáško a Šimonko, svatovci
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.
Dňa 25. júla si pripomenieme
20 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec a starký
Imrich Marko
a dňa 14. februára sme si
pripomenuli 30 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mama a starká
Mária Marková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. júla si
pripomenieme
1. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Edmund Gajdošík.
S láskou spomína manželka,
dcéry s rodinami a vnúčence.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

Nezomiera ten,
kto žije v našich srdciach.
Dňa 18. júla si pripomíname
16. výročie smutnej chvíle, keď nás
opustila naša drahá mama a babka
Mária Wiežbová
a dňa 7. júla uplynulo 13 rokov, keď
nás navždy opustil jej syn, náš drahý
Ing. Ján Wiežba.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Nezomiera ten,
kto žije v srdciach
tých, ktorí ho
milovali.
Dňa 22. júla si
pripomenieme
5. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša milovaná mamička,
babka, švagriná a teta
Anna Prekoppová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Nie je smrť tam,
kde bol život
vyplnený prácou,
láskou
a obetavosťou.
Dňa 22. júla
uplynie 100
rokov od chvíle,
kedy sa narodil
Antón Benč.
Jeho život bol v rokoch plného
života ukončený chorobou, avšak
spomienky na neho a jeho lásku,
dobrotu a obetavosť zostávajú aj
naďalej v našich srdciach.
So spomienkou na otca: dcéra
Monika s rodinou, Mária
a Eva s rodinou.

Keby sa tak dal vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár a počuť tvoj hlas.
Dňa 17. júla uplynulo desať
smutných rokov, čo nás
opustila naša sestra
Veronika Marušková.
S láskou a úctou spomínajú
sestry s rodinami.
Nezabúdame...

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Možno bol
čas odísť,
snáď to tak
bolo súdené.
V požičovni
času mali už
vypredané.
Dňa 11. júla sme
si pripomenuli 1. výročie a smutné
chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná
Mária Mokrošová
vo veku nedožitých 98 rokov.
Kto sa vryl hlboko do srdca,
nikdy sa z neho nevytratí.
S láskou za celú rodinu dcéra
Magda s manželom.

Úsmev si mával
na perách,
dobrotu v duši
a krásny hlas.
Dňa
2. januára sme
si pripomenuli
nedožitých
80 rokov a dňa 14. júla 35 rokov,
keď sme sa rozlúčili s
Jánom Lešniakom,
miestnym organistom.
S láskou v srdci spomína manželka,
dcéra Eva, syn Ján, vnučky Lenka,
Janka, Marcelka, vnuk Petrík,
pravnúčik Brunko
a pravnučka Lucinka.

Veľakrát už slnko
zapadlo.
Tisíc sĺz z očí
vypadlo.
Tvoja strata
úprimne bolí,
keď plameň
sviečky horí.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená,
tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých, čo si
rada mala.
V neznámy svet
odišla si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 21. júla si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamina a starká
Filoména Varhaníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 15, ktoré vychádza
2. augusta, je v utorok 27. júla.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Smútočné oznámenia môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk

RIADKOVÁ INZERCIA
Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či mince. T: 0904 506 160 (sms,
WhatsApp, Viber, Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor

Predám 2-izbový byt, 66 m2, na 3. poschodí, Vansovej ulica 4, v Žiari nad Hronom.
T: 0905 852 632, 0905 195 236

Predám kozu a dve kozlence. Len spolu. Župkov. T: 0902 837 693

Poprosím, ak rozprávate po španielsky a bývate v okrese Žiar nad Hronom a máte čas
a záujem so mnou rozprávať (naživo, nie online) po španielsky - ozvite sa mi na telefón
0903 520 688. Mám základy španielčiny, hovorím po anglicky a rozumiem nemecky.

Ponúkam na predaj chalupu v obci Dekýš - okres Banská Štiavnica. Pozostáva z 2
izieb, obývacej miestnosti s krbom spojenej s kuchyňou, kúpeľne s WC, chodby, špajzy
a menšej pivnice. Za domom je dreváreň s ďalšou miestnosťou, ktorá slúži na odkladanie
záhradného nábytku a náradia. Plocha pozemku 822 m2 je v spoluvlastníckom podiele.
Chalupa sa predáva aj so zariadením. Cena 110-tisíc eur. Pri vážnom záujme dohoda
na cene možná. T: 0908 582 465
Predám mrazničku zn. Whirpool, 4 šuplíky, 88 litrov. Raz používaná. T: 0903 732 774
Kúpim 1-izbový byt v ZH. Platím hotovosťou. Ideálne na poslednom poschodí
s výťahom. T: 0905 293 895
Som žena v dôchodku (60 r.). Touto cestou si hľadám priateľku na výlety, plávanie
a vzájomnú pomoc. Prosím, muži, nehláste sa. Auto mám, do 50 km. T: 0905 293 895
Hľadáme opatrovateľa/opatrovateľku k nasej mamičke v Žiari nad Hronom, v čase od
15.00 každý deň a v sobotu, nedeľu na viac hodín i celý deň. Kontakt: limbora@gmail.
com, minova.maria@gmail.com, 00420/777144770
Kto má záujem o objednanie, ponúkame: 15-týždňové mládky, nosnice - 5,90 €/ks,
7-mesačné nosnice - 4,50 €/ks, 9-mesačné nosnice - 3,50 €/ks, 13-týždňové morky 4,50 €/kg, cena: 13,90 €/ks. Objednávky prijímame na čísle: 0908 582 295. Objednanú
hydinu dovezieme zákazníkovi do domu.

Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926
Dám do prenájmu garsónku pri poisťovni. Čiastočne zariadená, s internetom. Jednej
slušnej osobe. Cena: 250 €. Dvojmesačný depozit podmienkou. T: 0908 904 710
Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame na sídlisku v 2-izbovom
byte s výťahom. Len na denné nákupy a upratovanie bytu. T: 0905 293 895
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921
Hľadám prenájom pre mladý zamestnaný pár s dieťaťom na dlhodobo, najlepšie
2/3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Volajte alebo píšte sms na číslo 0944 587 314.
Ponúkame zemné a výkopové práce traktorbágrom. T: 0911 233 365
Predám 2- izbový byt v Banskej Bystrici, v obľúbenej lokalite SÍDLISKO. Byt je slnečný,
orientovaný na JZ. Ide o tehlový byt, na druhom poschodí s výťahom. Len seriózny
záujem. T: 0917 879 243. RK nevolať!!!
Predám záhradku v Janovej Lehote, časť Piesková baňa. Drevená chatka, elektrina.
T: 0905 745 095
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Žiarski basketbalisti už po piatykrát majstrami Slovenska
BASKETBAL – U15 – STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom –
B.S.C Bratislava 108:52 (63:24)

rú vyhrali 22:8 a právom si zabezpečili
účasť v nedeľnom finálovom zápase.

Body: Matej Kret 24, Filip Horváth 11,
Oliver Ondrík 11, Lukas Caban 11, Maroš
Kartík 11, Alex Kaša 9, David Truben 9,
Matej Valent 8, Jakub Barcík 7, Ján Kováč
4, Matúš Melaga 3, Marek Kňažko, Alex
Kondra

Ďalším finalistom po MŠK BK Žiar nad
Hronom sa v dramatickom boji stalo
družstvo Interu Bratislava. V nedeľu
sa vo finále znova po roku stretli tieto
dve družstvá. Od prvých sekúnd mal
tento zápas veľký náboj a bolo vidno
nervozitu, ako aj veľkú rivalitu medzi
hráčmi. Po množstve nepremenených
strieľ priamo spod koša domáci hráči dokázali zvíťaziť v prvej štvrtine, aj
keď len o 1 bod (16:15). V 2. štvrtine sa
hra obrátila a hráči Interu využili chyby našej obrany a s voľnými strelami
spoza trojkového oblúku si vybudovali
12-bodový polčasový náskok (29:41). Do
druhého polčasu naše družstvo nastúpilo s veľkou energiou a snahou vrátiť
sa do zápasu, čo sa odzrkadlilo hlavne
v obrane súpera. Práve dobrá, agresívna, a hlavne organizovaná obrana bola
kľúčom k úspechu a k dotiahnutiu bodového manka z prvého polčasu. Žiarčania
vyhrali tretiu štvrtinu (27:14). Posledná
štvrtina ukázala, ako sú naši hráči pripravení nielen po fyzickej, ale aj mentálnej
stránke. Aj napriek dosť veľkému počtu
strateným lôpt sa nevzdávali, hneď sa
snažili získať ich v obrane. V útoku aj po
nepremenených strelách dokázali útočným doskokom si vypracovať ďalšie pozície na zakončenie. Veľmi dôležité bolo,
že chlapcom padli strely aj spoza trojkového oblúka a tiež, že sa nezľakli ani
nespanikárili, keď súper zmenil osobnú
obranu na zónovú. Nakoniec, po ťažkom

BK Lokomotíva Sereď – MŠK BK Žiar
nad Hronom 69:94 (42:42)
Body: Matej Kret 22, Oliver Ondrík 20,
Filip Horváth 15, Maroš Kartík 12, Alex
Kaša 10, Lukas Caban 5, David Truben 5,
Ján Kováč 3, Matej Valent 2, Jakub Barcík, Matúš Melaga, Marek Kňažko, Alex
Kondra
MŠK BK Žiar nad Hronom – Inter Bratislava 71:65 (29:41)
Body: Filip Horváth 21, Matej Kret 18,
Oliver Ondrík 12, Maroš Kartík 9, Alex
Kaša 8, Matej Valent 2, Jakub Barcík 1,
Lukas Caban, Marek Kňažko, Ján Kováč,
Matúš Melaga, Alex Kondra, David Truben
ALL Stars hráči finálového turnaja
U15: MVP – Filip Horváth (MŠK BK Žiar
nad Hronom
Oliver Ondrík, Filip Horváth (MŠK BK Žiar
nad Hronom), Martin Chlupis (MBA Prievidza), Martin Pospíšil (Inter Bratislava),
Michal Vranovič (BK Lokomotíva Sereď)
V dňoch 9. Až 11. júla sa v ZUS aréne
v Žiari nad Hronom odohrali basket-

balové Majstrovstvá Slovenska starších
žiakov (kategória U15). Náš klub vyšiel
v ústrety SBA a zobral si na plecia náročnú organizáciu top podujatia, kde
sa finálového turnaja zúčastnilo osem
najlepších družstiev Slovenska, ktoré
postúpili z kvalifikačných turnajov rozdelených na skupiny západ a východ.
Zo západu postúpili družstvá BK Lokomotíva Sereď, Inter Bratislava, ŠBK
Junior Levice a B.S.C. Bratislava. Z východnej skupiny postúpili družstvá MBA
Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom, BBK
Bánovce nad Bebravou a RIM Basket Košice.
V piatok 9. júla nastúpili domáci hráči
MŠK BK Žiar nad Hronom proti družstvu B.S.C. Bratislava. Hneď od prvých
sekúnd domáci hráči dominovali vo
všetkých herných činnostiach a pomaly navyšovali svoj náskok. Do zápasu sa

postupne zapojili všetci hráči z lavičky, ktorí dokázali počas celého zápasu
udržať vysoké tempo hry, a zároveň sa
dokázali prezentovať aj peknými, oku
lahodiacimi, akciami, ktorými potešili
domácich divákov.
Druhý zápas odohrali naši chlapci v sobotu na obed proti družstvu BK Lokomotíva Sereď. Ako sa dalo očakávať, bol
to úplne iný zápas, a hlavne iný súper
ako v piatok. Vysokí hráči Serede dokázali dobre brániť našich podkošových
hráčov a menší atletickí hráči intenzívne
napádali našu rozohrávku počas celého
zápasu. Po vyrovnanom polčase sa ukázala kvalita a zohratosť domáceho družstva, čo sa hneď prejavilo na výsledku
3. Štvrtiny - 30:19 pre Žiarčanov. Rozbehnuté domáce družstvo sa už súperovi zo
Serede nepodarilo ani spomaliť a takisto
dominovali aj v poslednej štvrtine, kto-

Zo Slovenského pohára žiarski cyklisti
s medailovými umiestneniami
CYKLISTIKA

Cez víkend 10. a 11. júla pokračoval Slovenský
pohár v cestnej cyklistike v Rajeckých Tepliciach kritériom.
V náborových pretekoch zvíťazila v prvý deň pretekov Ďuríková z MŠK CK Žiar nad Hronom. V kategórii mini chlapci na tri okruhy hladkej jazdy
skončil Alex Jelža na 11. mieste. Mladší žiaci absolvovali šesť okruhov bodovacej jazdy a najlepšie z našich dopadol Martin Dekýš na 20. mieste,
Benjamín Peszeki skončil na 22. mieste a Marco
Barényi na 23. mieste. Žiačka Tereza Ďuríková
si vybojovala pekné tretie miesto na okruhoch
bodovacej jazdy. Starší žiak Filip Záhorec po výbornom výkone vybojoval víťazstvo, Dominik Sochan po tímovom výkone skončil na 10. mieste,
Maroš Čerťaský získal 22. miesto a Jakub Benča
30. miesto. Kadet Matúš Ďurík po sólovom úniku
v závere skončil na nepopulárnom 4. mieste. Róbert Jackuliak obsadil 10. miesto a Félix Štanceľ
17. miesto. Junior Lukáš Ungvarský po bojovnom
výkone napokon obsadil 5. miesto.
Druhý deň pokračoval pohár v Rajci, kde bolo na
programe ďalšie kritérium. Takmer počas celých
pretekov pršalo, ale všetci pretekári to zvládli,
až na pár pádov. V náborových pretekoch opäť

zvíťazila A. Ďuríková z CK MŠK Žiar nad Hronom.
V nábore starších dievčat skončila na striebornom
stupienku A. Peszekiová. V kategórii mini chlapcov si polepšil výsledok Alex Jelža a obsadil pekné 8. miesto. Mladší žiaci absolvovali šesť okruhov
a výborný výsledok dosiahol Martin Dekýš, ktorý
finišoval na 5. mieste aj napriek pádu. Benjamín
Peszeki finišoval na 19. mieste a Marco Barényi po
páde na 27. mieste. Žiačka Tereza Ďuríková bojovala až do poslednej bodovačky, ale napokon
získala 4. miesto so stratou 3 bodov na „bedňu“.
Starší žiak Filip Záhorec opäť potvrdil svoju rýchlosť a suverénne zvíťazil s náskokom 24 bodov
pred druhým. Vysoko sa dostal aj Maroš Čerťaský,
ktorý dosiahol najlepší výsledok vo svojej prvej
sezóne, a to 6. miesto. Dominik Sochan špurtoval na 14. mieste. Kadeti mali pred sebou porciu
18 kôl v silnom daždi. Najlepšie sa darilo Félixovi Štanceľovi, ktorý obsadil konečné 6. miesto.
Matúš Ďurík špurtoval na 10. mieste, Róbert Jackuliak na 11. mieste a Alex Antal na 19. mieste.
Junior Lukáš Ungvarský zabojoval a prinieslo mu
to 3. miesto so stratou 3 bodov na striebro.
CK MŠK ZH

boji, ako aj s vynaložením všetkých síl,
dokázali Žiarčania zvíťaziť aj v poslednej
štvrtine (15:10) a nakoniec aj v celom zápase 71:65 a stali sa majstrami Slovenska
kategórie U15 už po piatykrát za sebou.
Chlapcom, hráčom patrí nesmierna vďaka za ich úsilie, obetavosť ako aj prístup
k tréningom a celkovej príprave na tieto
majstrovstvá, aj keď táto sezóna bola
zvláštna a viackrát prerušená. Viacerí
hráči však dokázali udržať svoju výkonnosť ako aj napredovať, čo prezentovali
na kvalifikačných turnajoch, ale hlavne
na Majstrovstvách Slovenska. Obrovské
poďakovanie patrí organizátorom turnaja z vedenia nášho klubu a všetkým
pomocníkom, dobrovoľníkom, ktorí
tento turnaj skvele pripravili a zorganizovali. Prvýkrát v histórii žiarskeho basketbalu sme všetky TV prenosy zápasov
vysielali cez web a rovnako live štatistiky
každého tímu a každého hráča boli naživo prenášané cez internet kdekoľvek
na svete. Tréneri oboch tímov vždy po
každej štvrtine dostali priamo do rúk
tieto štatistiky čerstvo vytlačené a mohli
ich pre svoju potrebu hneď využiť. Veľká vďaka patrí aj rozhodcom a SBA,
ktorí nemalou mierou prispeli k vysokej
úrovni majstrovstiev. Poďakovanie patrí
aj mestu Žiar nad Hronom a taktiež rodičom a divákom, ktorí dokázali vytvoriť úžasnú atmosféru v našej domovskej
hale počas celých majstrovstiev.
Juraj Horváth, tréner
a Norbert Nagy, športový riaditeľ
Foto: Jana Kartíková

Historický úspech pre stolných tenistov!
Zlato z M-SR pre Martinu Hrabajovú
STOLNÝ TENIS

V nedeľu 11. júla sa Stolnotenisovému klubu
MŠK Žiar nad Hronom podarilo zaknihovať
ďalší historický úspech. Martina Hrabajová
na Majstrovstvách Slovenska najmladšieho
žiactva v Bratislave získala zlatú medailu a titul majster SR v dvojhre a striebornú medailu
v štvorhre.
Veľa nechýbalo ani k tretej medaile, kde v postupe
do semifinále zmiešanej štvorhry spolu s M. Cisárikom z Čadce viedli nad súpermi 2:1 na sety a 7:0
v štvrtom sete. Zápas sa im ale nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca a nakoniec prehrali 3:2.
V štvorhre dievčat spolu s Barkolovou z Veľkého
Bielu peknou hrou sa dopracovali až do finále. Tu
však Lea začala pociťovať zdravotné problémy,
ktoré následne ovplyvnili finálové stretnutie, a tak
ich súperky zdolali 3:1.
Martina v ceste za titulom v dvojhre postupne
v sobotu 10. júla zdolala obidve súperky zo skupiny, a tak jasne postúpila do 16-ky, kde následne
zdolala Paverovú z Turčianskych Teplíc, Košičanku
Palkovú aj Murkovú z Bošian pomerne hladko 3:0.
Vo finále proti nej nastúpilo prekvapenie turnaja
- Deviatková z Bošian. Stretnutie bolo vyrovnané
s peknými výmenami na obidvoch stranách. Martina však nakoniec zvíťazila 3:1 a mohla sa tešiť
z premiérového titulu pre klub v dvojhre. Osobne
jej zablahoželal k titulu a dobrému výkonu reprezentačný tréner SR Truksa, ktorý s našimi olympionikmi Pištejom, Wangom a Balážovou odcestuje
do Japonska.

S radosťou sme tiež v klube prijali správu od Slovenského stolnotenisového zväzu o nominácii
Martiny Hrabajovej na prestížny mládežnícky turnaj EURO MINI CHAMPS 2021, ktorý je neoficiálnymi Majstrovstvami Európy pre vekové kategórie
2009 a 2010. Tento turnaj sa uskutoční v dňoch 27.8
až 29.8. 2021 vo Francúzskom meste Štrasburg.

Linda Majerčíková odohrala turnaj
v Prahe vo veľkom štýle
Jej bilancia z turnaja je pozoruhodná - 24 víťazstiev
a 2 prehry. Dôležité je, že tie dve prehry sú zo súťaže družstiev. V súťaži jednotlivcov už ale nezaváhala a vyhrala všetkých svojich desať stretnutí,
vrátane finále. Cenné je hlavne jej finálové víťazstvo proti reprezentačnej jednotke ČR Sazimovej,
ktorej oplatila prehru zo súťaže družstiev. Linda
týmto víťazstvom potvrdila, že sa jej na turnajoch
v Prahe darí, keď nadviazala na predchádzajúce
víťazstvo zo súťaže družstiev ešte ako najmladšia
žiačka a v jednotlivcoch vtedy skončila vo finále
a obsadila 2. miesto (2017).
Linda bude nateraz zarezávať v tréningovom kempe reprezentácie dievčat U15, ktoré sa v Topoľčanoch pripravujú na ME vo Varaždíne. Je pozvaná
ako prvá náhradníčka, veríme však, že reprezentačný tréner postrehne jej posledné vynikajúce
výsledky z M-SR 2021 a turnaja v Prahe.
Jozef Barniak, SteK MŠK ZH
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Pohronie čelilo v príprave kvalitným súperom
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Zlaté Moravce sme
v letnej príprave
na domácej pôde zdolali

zrazil s Cortésom, no aj napriek tomu
mohol Mölvadgaard zakončiť, smolne
však z niekoľkých metrov trafil Pociho.
Pred prestávkou ešte zaujalo vybehnutie Šemrinca a boxovanie lopty pred
nabiehajúcim Lačným.

FK Pohronie - FC ViOn Zlaté Moravce 3:2 (3:1)
Góly: 30. Lačný, 34. Lačný, 45. Adler –
22. Ďubek, 58. Chobot
FK Pohronie: Hrdlička – Špiriak, Pajer,
Pintér, Petrák, Poci, Mazan, Alder, Ladji,
Fadera, Lačný. Striedali: Slančík, Záhumenský, Adamec, Mastiš, Dao, Jenat, Vaculík, Šmatlák, Blahút, Badolo.
Pohronie vstúpilo do letných prípravných zápasov viac ako dobre.
Porazilo Šamorín aj Podbrezovú.
Prehru malo do zápasu s ViOnom iba
s Liptovským Mikulášom.
Prvú šancu mal na začiatku zápasu
Petrák, bol však v ofsajde. Následne
Hrdlička nemusel riešiť výraznejší zákrok, keďže predĺžený aut Čonku skončil v jeho náručí. Diváci videli mnoho
súbojov po postrannej čiare aj v strede
poľa, obidva tímy sa do zápasu pustili
nebojácne. V deviatej minúte Ďubek
z ôsmich metrov zahodil šancu na gól,
keď mu nesadla hlavička po centri Kyziridisa. Domáci mali na začiatku dvanástej minúty čo robiť, aby neinkasovali. Následne na to Adler s Mazanom
faulovali Gamboša, center ViOnu však
nebol presný. Na druhej strane, pred
súperovou bránkou Adler z otočky vypálil prudkú ranu zvnútra pokutového
územia. Lukáč však nemal väčší problém zakročiť. Pohronie malo aj dva
rohové kopy, ale gól z toho nebol. Prišla 22. minúta a Zlaté Moravce dali gól
z kopačky Ďubeka, ktorý dosledoval
odrazenú loptu po hlavičkovom súboji
a zvnútra šestnástky nedal Hrdličkovi
šancu. Na druhej strane, brankár hostí
sa nešťastne zranil s Petrákom a zostal ležať na zemi. Nepríjemný stret si
vyžiadalo aj ošetrenie. Po troch minútach sa, našťastie, v hre pokračovalo.
Prišla 30. minúta a Pohronie dalo gól.
Ladji odzbrojil Tótha na ľavom krídle,
potiahol loptu a servíroval ju na malé
vápno, kde už bol nikým nekrytý Lačný.
Zakončenie k pravej tyči a bolo vyrovnané. Hostia síce po inkasovanom góle
pookriali, nič im to však nebolo platné.
Už v 34. minúte dáva Pohronie druhý

Obranca Bernard Petrák patrí medzi stabilných členov zostavy
Pohronia. V uplynulej sezóne Fortuna ligy nastúpil na 26 zápasov,
v ktorých si pripísal gól a dve asistencie.

gól. Dva góly za päť minút od Lačného.
Využitá kontra po pravej strane, výborná prihrávka na os ihriska od Faderu
a Lačný zoči-voči Lukáčovi druhý raz
nezaváhal. Nasledovalo striedanie ViOnu. Gólman Lukáč nemohol pokračovať
kvôli zraneniu spred vyše desiatich minút, šancu tak dostáva mladý brankár
Patrik Richter. V 43. minúte mohlo byť
už 3:1, Lačný však pálil iba do nôh vystriedaného gólmana. Následne na to
si ho Fadera prehadzoval v samostatnom úniku mimo veľkého vápna. Mladý brankár zahral rukou. V súťažnom
stretnutí by nasledovalo vylúčenie,
takto však Richter vyviazol bez trestu.
Nasledovali dve nadstavené minúty.
V prvej nadstavenej dalo Pohronie ďalší gól. Na 3:1 pre Pohronie upravil Adler
po rýchlej akcii po ľavej strane, center
na malé vápno a pohotová strela.
V druhom polčase viacero zmien na
oboch stranách, medzi inými aj výmena brankára. Hrdličku striedal Slančík.
V 49. minúte nechýbalo veľa a Dao by sa
zapísal do listiny strelcov. Zakončenie
z 20 metrov však bránku súpera minulo.
Na opačnej strane Slančík kontroloval
nepresnú finálnu prihrávku. Hralo sa zo
strany na stranu. Prišla 58. minúta a Moravce znížili. Čögley úspešne preniesol
hru z pravého krídla na ľavé, potiahnutie lopty až do šestnástky a ranu Chobota ukončila až sieť. Ku koncu zápasu
to boli nepresné prihrávky na oboch
koncoch trávnika. V 89. minúte strelili
Moravce gól, ktorý však bol anulovaný.

Miloš Lačný si pripísal v posledných troch zápasoch
celkovo tri presné zásahy do brány súperov.

Švec strieľal do siete z ofsajdu, z minimálnej vzdialenosti už dorážal zbytočne. V poslednej minúte riadnej hracej
doby sa ešte ViOn snažil vyrovnať, ale
po faule v stredovom kruhu sa šanca
zrušila. Z pohľadu domácich mohol celý
zápas uzavrieť Blahút, jeho technický
pokus si ale Richter nenechal ujsť.
(li)

Proti ambicióznemu
druholigistovi z Košíc víťazne
FK Pohronie – FC Košice 2:1 (0:1)
Góly: 52. Lačný (pen.), 79. Fadera –
22. Guba
FK Pohronie: Slančík – Štrba, Pajer, Mazan, Záhumenský, Adamec, Poci, Blahút,
Adler, Badolo, Lačný. Striedali: Dovec,
Jenat, Petrák, Špiriak, Fadera, Dao,
Šmatlák, Ladji, Vaculík, Škrtel, Výbošťok.
Už v druhej minúte preveril pozornosť
Šemrinca Blahút, ten však ukázal kvalitný zákrok. Sledovali sme aj nepresné
pokusy Adamca či Jakúbeka, individuálne neuspeli Adler s Cortésom.
V polovici prvého dejstva si za našu
obranu zbehol Pačinda. Nasledoval
center i zrazené strelecké pokusy, až sa
napokon do lopty oprel Novák. Slančík
loptu iba vyrazil do strany a pripravený
Guba sa vo svojej premiére v košickom
drese z mierneho uhla nemýlil. Po jednom z nedovolených zákrokov Mazana
zahrával Pačinda pomyselný skrátený
roh, Jakúbek sa pri centri nešťastne

Švajčiara Adlera na konci uplynulej sezóny odstavilo
zranenie. Teraz je späť a Pohronie bude od neho
očakávať dôležité góly.

Netrvalo to dlho a Valach sa prizeral,
ako v 52. minúte premenil nariadenú
penaltu kanonier Pohronia Lačný. S odpoveďou mohli Košičania prísť do piatich minút, po štandardke Pačindu opečiatkoval pravú žrď hlavičkou Jakúbek.
Prišla 65. minúta, chyba v rozohrávke
Pohronia a faul Pajera na Jakúbeka,
z čoho bola penalta. Zodpovednosť na
seba vzal Cortés, no striedajúci brankár
Dovec ho prečítal a vychytal. Gólovú
bodku za duelom dal Fadera z priameho kopu z približne sedemnástich metrov, čím otočil stav stretnutia. V samom
závere brankára Pohronia ešte preveril
Kis, Karaš z voleja pálil iba mimo troch
žrdí.

Ruža otočila zápas a v príprave
Pohronie porazila
MFK Ružomberok – FK Pohronie
2:1 (1:1)
Góly: 8. Boďa, 67. Kochan (11 m) –
4. Badolo
FK Pohronie: Hrdlička – Špiriak, Pajer,
Záhumenský, Adamec, Mazan, Adler,
Fadera, Badolo, Lačný, Pintér. Striedali:
Slančík, Poci, Vaculík, Blahút, Ladji, Dao,
Jenat, Petrák.

Vstup do stretnutia vyšiel lepšie hosťom, keď v 4. minúte Lačný našiel Badola, ktorý otvoril skóre krížnou strelou
k vzdialenejšej žrdi – 0:1. Tento stav však
platil len štyri minúty, pretože potom
získal Ružomberok priamy kop, Takáč
našiel centrom Boďu a ten hlavou vyrovnal na 1:1. V 12. minúte Badolo prihral Adamcovi, lenže zakončenie spoza
veľkého vápna minulo bližšiu žrď. Po
sedemnástich minútach sa aktívny Badolo dostal do ďalšej šance a Krajčírik
nohou vyrazil jeho strelu. Krátko na to
Zsigmund zblokoval Adlerove zakončenie. V 34. minúte Takáč z rohového
kopu prihral k bližšej žrdi Regálimu,
ktorý mu vrátil loptu a Takáčov strieľaný center smerujúci pod brvno chytil
Hrdlička. Po štyroch minútach Mazan
nešetrne fauloval Zsigmunda, ktorý
musel byť vystriedaný.
V 56. minúte Blahút prekonal Krajčírika,
ale jeho gól neplatil pre ofsajd. Po desiatich minútach bol na opačnej strane
faulovaný v šestnástke Regáli a nariadený pokutový kop premenil Kochan
strelou do horného rohu – 2:1. V 80.
minúte mal Dao šancu na vyrovnanie,
ale jeho strelu vyrazil Krajčírik, ktorý výborným zákrokom podržal svoje mužstvo. Na výsledku sa už nič nezmenilo
a Ružomberok si pripísal na svoje konto
víťazstvo 2:1.
Zdroj: www.mfkruzomberok.sk

Permanentky sa automaticky
a bezplatne predlžujú
na ďalšiu sezónu

Vedenie FK Pohronie si váži každého
fanúšika, ktorý si v minulej sezóne
zakúpil sezónnu permanentku. Nikto
nečakal, že pandemická situácia znemožní návštevu absolútnej väčšiny zápasov. Preto sa rozhodlo, že každému
držiteľovi automaticky a bezplatne
predlžuje platnosť permanentky aj
na sezónu 2021/22.
Zo strany fanúšika nie je nutné podniknúť žiadne kroky, držiteľom permanentiek ostávajú aj konkrétne vybrané
miesta.

Nové permanentky na sezónu
2021/2022 si môžete kúpiť prostredníctvom siete TicketLIVE.
Pravidlá a podmienky návštevy fanúšikov na štadiónoch sú stále v riešení. Vedenie Slovenského futbalového zväzu a
Únie ligových klubov intenzívne rokuje
s Úradom Vlády SR ako aj konzíliom odborníkov, aby do začiatku sezóny vyrokovali čo najjednoduchší systém pravidiel,
ktoré kluby a fanúšikovia musia dodržať,
aby sa tribúny mohli zaplniť.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

