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Banskobystrický parlament vyjadril
podporu spoločnosti Slovalco
Župan Ján Lunter a poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja
v piatok 1. júla na svojom zasadnutí
schválili uznesenie, ktorým vyjadrili
podporu žiarskej spoločnosti Slovalco, ale aj iným strategickým podnikom v kraji. Na tlačovke to spoločne deklarovali predseda BBSK Ján
Lunter, jeho zástupca Ondrej Lunter
a poslanci za okres Žiar nad Hronom
Ladislav Kukolík, Daniel Gelien, Božena Kováčová a Vladimír Flimer.
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo výzvu
adresovanú vláde na prehodnotenie
rozdeľovania peňazí z envirofondu pre
strategické podniky, ktorých prevádzka je energeticky náročná, a teda ju
významne ovplyvňujú ceny elektriny.
Na území kraja sa nachádzajú hneď tri.
Pomôcť v čase krízy strategickým podnikom by mohla novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Zákon
dnes umožňuje prostredníctvom environmentálneho fondu vrátiť naspäť do
strategických podnikov 7,5 % z výnosu
získaného z dražieb emisných kvót. Táto
suma by však mala byť vyššia, k čomu
vyzvali vládu aj poslanci Zastupiteľstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja.

Župa vyzvala vládu,
aby pomohla strategickým
podnikom cez envirofond
„Vyspelé krajiny, ktoré chcú na svojom
území takéto strategické podniky udržať, im ponúkajú kompenzácie z výnosu
v priemere vo výške 18%. Realita u nás
je taká, že hoci je v zákone 7,5%, ministerstvo životného prostredia môže
v odôvodnených prípadoch túto výšku
meniť. Podľa podnikov sa im v podobe
kompenzácií vrátili v uplynulých rokoch
len asi 2 % z výnosu,“ povedal na tlačovom brífingu predseda BBSK Ján Lunter. V dobe, keď ceny energií, potravín
a ďalších dôležitých komodít raketovo
stúpajú, hľadajú vyspelé krajiny všetky
možné riešenia, ako systémovo pomôcť. „Preto aj my vyzývame vládu, aby
zamedzila významným hospodárskym
škodám a urýchlene zákon o obchodovaní s emisnými kvótami novelizovala,
a to pri stanovení výšky kompenzácie

na 18 %. Aj takto môže pomôcť udržať
u nás podniky, z ktorých každý zamestnáva rádovo stovky až tisícky ľudí a ktoré sa významným spôsobom podieľajú
na tvorbe HDP,“ doplnil Ján Lunter.

Ohrozená je výroba
priamo v kraji
To, že sa touto témou zaoberalo aj
krajské zastupiteľstvo, nie je náhoda.
Na území BBSK sa nachádzajú hneď tri
takéto strategické podniky, ktorým boli
vyplatené kompenzácie z Environmentálneho fondu – ide o Železiarne Podbrezová, SHP Harmanec a o spoločnosť
Slovalco v Žiari nad Hronom. „Práve posledný menovaný, výrobca primárneho
hliníka, patrí k energeticky najnáročnejším spoločnostiam a ročne na svoju výrobu spotrebuje až 10 % celoslovenskej
spotreby elektriny. Preto sa Slovalca silne dotýka zvyšovanie cien energií a hrozí, že v roku 2023 bude spoločnosť nútená ukončiť výrobu v Žiari nad Hronom.
Pritom ide o spoločnosť s ekologickou
prevádzkou, ktorá zamestnáva až 4 %
všetkých zamestnaných v žiarskom
okrese. To nesmieme dopustiť,“ povedal
podpredseda BBSK Ondrej Lunter.
Naviac, koronakríza a čipová kríza ukázali, že v strategických materiáloch sa
nedá vždy spoľahnúť iba na dovozy
zo zahraničia a vlastná výroba hliníka
je pre Slovensko o to významnejšia, že
je predpoklad, že dopyt po ňom nebude v dlhodobom horizonte klesať. „Ak
nevynaložíme zdroje z envirofondu pre
podniky ako Slovalco, prídeme o ekologického výrobcu hliníka a budeme mu-

sieť nakupovať „špinavý“ čínsky hliník,“
upozorňuje podpredseda BBSK.

Naša krajina si nemôže
dovoliť prísť o prevádzku,
akou je Slovalco
„Ani náš kraj, ani naša krajina a ani Európa si nemôžu dovoliť o takúto prevádzku prísť. O to dôraznejšie preto apelujeme na vládu, aby sa ku strategickým
podnikom, ktoré dávajú prácu množstvu ľudí a vyrábajú suroviny nevyhnutné pre fungovanie dnešnej spoločnosti,
postavila partnersky a dorovnala ich

kompenzácie na úroveň európskeho
priemeru, a teda 18 % výnosu z dražieb
emisných kvót,“ povedal Ondrej Lunter.
„Obyvatelia stredného Pohronia sledujú situáciu so strachom a obávajú sa, že
výroba hliníka v Žiari nad Hronom po
70 rokoch skončí. Spustili sme preto

petíciu na podporu zachovania spoločnosti Slovalco. Do dnešného dňa máme
za necelé tri týždne vyzbieraných asi
5 000 podpisov, do mesiaca - dvoch
predpokladáme, že ich bude dvojnásobok. Vláda už dva roky sľubuje, že zmení zákon tak, aby boli naše spoločnosti
konkurencieschopné. Má k dispozícii
nástroje a aj dostatok zdrojov v environmentálnom fonde, uvidíme, ako sa
k tomu postaví aj po tejto výzve,“ uviedol Ladislav Kukolík, poslanec BBSK za
obvod Žiar nad Hronom s tým, že podpisové hárky je možné podpísať v celom
regióne. Ako na záver dodal: „Slovalco je
pre Žiar nad Hronom a celý región mimoriadne dôležitým partnerom v spoločenských aktivitách. Dvadsať rokov
veľmi štedro podporuje rozvoj vzdelania, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálne odkázaných ľudí v našom regióne...
My nevidíme žiadny legitímny dôvod,
prečo by Slovalco malo svoju výrobu
ukončiť. Vláda má k dispozícii nástroje
a má aj dosť zdrojov v environmentálnom fonde, kde každý rok strategické
podniky prispievajú sumou približne
400 miliónov eur. Teraz by tam mala byť
približne 1 miliarda eur. Chceme preto,
aby prerozdelenie z tohto fondu bolo aj
u nás na úrovni európskych krajín.“

Záchranu Slovalca môžete podporiť podpísaním petície na stránke
www.mojapeticia.sk, ako aj na Informáciách Mestského úradu v Žiari nad
Hronom.
(li)
Foto: BBSK
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Pod stratu v hokejovom klube sa podpísala pandémia
a nulové financovanie zo strany SZĽH
Na júnovom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom informoval poslancov o činnosti Mestského športového klubu jeho konateľ,
Ján Žiak. V rámci tohto bodu dostali
poslanci správu o hospodárení a činnosti jednotlivých klubov za rok 2021.
Asi najviac medzi nimi zarezonovala
informácia o účtovnom výsledku v hokejovom klube, ktorý ukončil sezónu
so stratou 56 000 eur.
V tejto súvislosti poslal Ján Baran, prezident HK MŠK Žiar nad Hronom otvorený
list Komisii pre šport a mládež. V ňom
ozrejmil a vysvetlil, ako funguje hokejový klub a prečo vznikla takáto vysoká
strata. „Dali sme sa do boja a s hŕstkou
ľudí sme začali budovať hokejové meno
v Žiari nad Hronom. Bola to doslova
partizánčina. Všetko sa riešilo vo veľmi
rýchlom slede, ale zvládli sme to a registrácia a prihláška do SZĽH bola na svete.
Začala nám naozajstná práca v klube,
kde bolo potrebné všetko vybudovať
od základov, či už samotný výber hráčov a v neposlednom rade nájsť financovanie klubu. Jedna z najťažších úloh
bolo vyriešiť financovanie klubu, keďže
história HK aj jej pád predchádzal práve
z nedôvery v tento šport v tom čase,“
uviedol vo svojom stanovisku Ján Baran s tým, že sám začal hľadať finančné
prostriedky u svojich obchodných partnerov, vo svojich firmách a v neposled-

nom rade mu pomohol primátor, ktorý
ho uviedol a zoznámil so zástupcami
jednotlivý väčších, ale aj menších firiem
pôsobiacich na území nášho mesta. Tak
sa podarilo vyriešiť financovanie, aj keď
tvorba rozpočtu na druhú ligu bola len
vo veľmi hrubých črtách, keďže funkcionári klubu nemali ucelené dáta, z ktorých
by mohli vychádzať. „Aj napriek spomínanému faktu sme dohrali sezónu v ročníku 2019/2020 s minimálnou stratou.
Po športovej stránke sme dosiahli úžasný
výsledok. Stali sme sa víťazmi západnej
konferencie a nebyť pandémie, ktorá
začala, boli by sme si vybojovali prvý
historický postup do 1. SHL, čo sa doteraz v histórii klubu nikdy nepodarilo,“
zdôraznil ďalej vo svojom liste prezident
hokejového klubu a ako podotkol, naše
mesto reprezentovali aj také hokejové
osobnosti ako Jozef Stümpel či Marek
Uram. V klube boli aj mladí hráči z UMB
Banská Bystrica, ktorí majú za sebou niekoľko majstrovských titulov univerzitnej
ligy v rámci Európy. „Táto kombinácia
hráčov, ako aj ich skvelé výsledky v rámci
zápasov, dostali do Slovalco arény množstvo divákov, čo sme mohli pozorovať
počas play off, kde sme atakovali najvyššiu kapacitu zimného štadióna. Z divákov sa stávali naši verní fanúšikovia, ktorí
s nami chodili aj na zápasy hrané mimo
nášho mesta. Popularita hokeja v meste
raketovo rástla. Prežívali sme nádherné

hokejové momenty a našich fanúšikov,
občanov mesta, ale aj okolitých dedín,
nám závideli aj extraligové kluby na Slovensku,“ naznačuje Ján Baran a ako ďalej
vysvetľuje: „Skvelá sezóna sa, bohužiaľ,
nedohrala a my sme skončili pred bránami o postup do 1. SHL.V nasledovnom
ročníku nám bola poskytnutá licencia zo
strany SZĽH, no po stretnutí vedenia HK
a primátorom sme ponúknutú licenciu
nezobrali s obavami nezadlžiť MŠK, pretože situácia na Slovensku bola vážna
a nikto nevedel povedať, kedy a ako to
všetko skončí. Som presvedčený, že naše
rozhodnutie bolo správne.“

Vo vedení klubu pracujú
funkcionári bez nároku
na odmenu

Prezident HK MŠK Ján Baran.

Sezónu 2020/2021 klub kvôli pretrvávajúcej pandémii ani nezačal, hoci profesionálne súťaže boli spustené v prísnych
hygienických opatreniach. Po tejto sezóne a zlepšujúcej sa situácii prišla ponuka
zo strany SZĽH o možnosť získať licenciu
do 1. SHL, ale za podmienky vzdať sa financovania na dve po sebe nasledujúce
sezóny. „Opäť sme sa stretli a zvažovali
všetky možnosti v danej situácii a ako sa
k tomu postaviť. Bolo veľa otázok, hlavne
koľko bude stáť táto súťaž a či budeme
disponovať financiami do takej miery,

aby nevznikol dlh. Míľnikom bola aj otázka zániku eufórie a nadšenia divákov,
občanov mesta, v prípade, že by sa opäť
nehral hokej v našom meste, keďže bolo
už vopred avizované, že sa budú môcť na
Slovensku hrať len profesionálne súťaže,
medzi ktoré sme my sme vo vtedajšej
druhej hokejovej lige nepatrili. Ponuku
sme nakoniec prijali. Musím však podotknúť, že som na osobnom stretnutí komisie SZĽH a za prítomnosti prezidenta
Miroslava Šatana vyjadril svoj nesúhlas
s pozastavením financovania v období
dvoch rokov. Viedli ma k tomu práve ekonomické okolnosti a obava z možného
zadlženia sa voči našim hráčom alebo
samotným dodávateľom a poskytovateľom služieb, na ktorých sme závislí,“
skonštatoval ďalej vo svojom stanovisku Ján Baran a ako zdôraznil, vo vedení
klubu pracujú funkcionári bez nároku na
odmenu. Naopak, každý prispel do fungovania, či už finančne v rámci svojich
možností, alebo iným dôležitým pričinením.

SZĽH prisľúbil financovanie
na túto sezónu vo výške
približne 50-tisíc eur
Ján Baran tiež ďalej uviedol, že ho neteší
myšlienka niektorých ľudí v našom meste, ktorí preferujú rovnaké financovanie

štyroch klubov zo strany mesta. Ide pritom o basketbalový, volejbalový, futbalový a hokejový klub. „Súhlasím, že sú to
dominantné kluby, kde má každý z týchto klubov vynovený svoj, tak povediac,
stánok. Zároveň mi ale nedá nepovedať,
že rozpočet hokejového a basketbalového klubu sa nedá a nemôže ani zďaleka
rovnať, a to isté platí aj pre volejbalový
klub. Sami predsa vieme, že potrebné vybavenie jedného hráča v hokeji je v sume
približne 1 200 eur a v prípade basketbalového alebo volejbalového klubu sme
na úrovni maximálne 250 eur. Pri podujatiach konajúcich sa na zimnom štadióne
je potrebné zabezpečiť bezpečnostnú
službu, čo stojí tiež nie malé financie
pri povolenej kapacite štadióna. To iste
platí aj pri futbalovom klube,“ vysvetlil
ďalej vo svojom stanovisku prezident
hokejového klubu, a zároveň apeloval
na športovú komisiu, aby naozaj zodpovedne rozhodla o otázke financovania
dotknutých klubov. „Obmedzené počty
divákov, resp. vo väčšej časti sezóny zákaz divákov, a zároveň žiadna pandemická podpora, kým v minulej sezóne mali
kluby podporu až na úrovni 150-tisíc eur,
a nulové financovania zo strany SZĽH,
spôsobili stratu, ktorú dnes klub eviduje.
Navrhované dofinancovanie seniorského športu zo strany mesta zníži uvedenú
stratu, pričom ostatnú sumu si klub vyrovná z príjmu nadchádzajúcej sezóny.
Zo strany SZĽH je pre náš klub prisľúbené financovanie na túto sezónu minimálne na úrovni 50 % ostatných klubov,
čo je približne 50-tisíc eur a ešte stále je
otvorená možnosť plného financovania,
ako majú ostatné kluby. Pravdaže za
predpokladu, že počty divákov nebudú
ďalej obmedzované. Chcem však ubezpečiť členov komisie, že táto strata ničím
neohrozuje financovanie ostatných klubov, keďže táto strata je prenesená cez
záväzky na dvoch dodávateľov klubu,
ktorým ich pohľadávky budú postupne
vyrovnané podľa príjmu nasledujúcej sezóny,“ uzavrel svoje vyjadrenie Ján Baran,
prezident hokejového klubu.
(li)
Foto: archív HK MŠK.

Mužský basketbalový klub sfunkčnil svoju správnu radu
Na júnovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva viceprimátor mesta
Ladislav Kukolík poukázal na to, že
mužský basketbalový klub (MBK) má
od svojho vzniku nefunkčnú správnu
radu. Rovnako tak upozornil, že je
potrebné zvoliť člena aj do neúplnej
správnej rady mládežníckeho basketbalového klubu (BK). Zastupiteľstvu
preto predložil poslanecký návrh
uznesenia, ktorým predsedovi stálej
Komisie pre šport a mládež uložil zvolať komisiu za účelom riešenia situácie
v správnej rade.
„Správna rada pri mužskom basketbalovom klube bola od svojho vzniku nefunkčná. Členom bol iba konateľ MŠK,
nebol tam nominovaný ani člen za členov klubu a ani člen nominovaný cez
komisiu športu,“ uviedol viceprimátor
Kukolík, ktorý je zároveň členom spomínanej komisie. Ako podotkol, keďže je
správna rada nefunkčná dva roky, odkedy mužský klub vznikol, poverenie na riadenie tohto klubu dostal Norbert Nagy,

ktorého MsZ prijatím uznesenia poverilo
zvolať športovú komisiu v lehote 15 dní.
Ten lehotu na zvolanie komisie dodržal,
a tak má mužský basketbalový klub po
dvoch rokoch funkčnú správnu radu.
Komisia pre šport a mládež pri MsZ sa
stretla vo štvrtok 7. júla a prítomným
členom predložila svoje návrhy kandidátov do jednotlivých správnych rád.
Za členku správnej rady, ktorá zastrešuje mládež, bola navrhnutá okresná
prokurátorka Karin Valentová. Jej syn
je basketbalista, roky reprezentuje naše
mesto a je dokonca ako 15-ročný v širšej
reprezentácii SR. Za kandidáta do správnej rady mužského klubu bol navrhnutý
podnikateľ Michal Bien, ktorý je niekoľko
rokov sponzorom seniorského športu.
Za tri roky prispel do žiarskeho športu
sumou takmer 40-tisíc eur. „Zasadnutie
komisie pre šport bolo zvolané na základe uznesenia MsZ zo dňa 23. júna, ktoré
uložilo predsedovi komisie Norbertovi
Nagyovi zvolať do 15 dní zasadnutie

komisie s cieľom akútne riešiť problémy
v správnych radách basketbalových klubov,“ informoval po zasadnutí komisie
Ladislav Kukolík s tým, že na samotnej
komisii volili prítomní členovia iba z kandidátov Michal Bien a Karin Valentová,
ktorých navrhla skupina piatich poslan-

cov MsZ - Ladislav Kukolík, František
Páleník, Tomáš Fábry, Branislav Šťastný
a Rastislav Uhrovič. „Iní kandidáti neboli
ani prihlásení ani nominovaní. Obidvaja
kandidáti boli hlasovaním zvolení za členov správnej rady. Michal Bien do MBK
a Karin Valentová do BK, a to všetkými

prítomnými členmi komisie. Som veľmi
rád, že naši kandidáti boli schválení. Ale
nič nebránilo tomu, aby boli schválení
rovnako aj na predchádzajúcom zasadnutí športovej komisie, keby predseda
komisie nezmaril voľbu, pretože aj vtedy
to bolo legitímne,“ dodal na záver viceprimátor Ladislav Kukolík.
„Ako som v závere júnovej komisie športu sľúbil, zvolal som nové zasadnutie
športovej komisie za účelom riadneho,
transparentného a demokratického
schválenia zástupcov do správnej rady
BK a MBK. Kandidovať mohol každý,
koho by navrhol niekto z členov komisie,
bol na to čas celý týždeň, kandidáti mali
aj dostatok času sa predstaviť. S obomi
kandidátmi som osobne hovoril, vyjasnili
sme si niektoré záležitosti a dal som im
následne aj svoj hlas,“ uviedol na margo
voľby do správnej rady klubu Norbert
Nagy, predseda Komisie športu a mládeže pri MsZ.
(li)
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Fresky
v biskupskom kaštieli
Keď ste niekedy navštívili nejaký
hrad, zámok alebo kaštieľ, určite
vašu pozornosť upútali maľby na
stenách. Sprievodcovia vás na to
vždy upozornia, sú to najzaujímavejšie a autentické časti týchto
objektov.
Maľby na stenách sa vyskytovali už od
pradávna, patrili medzi prvé prejavy
umenia človeka stvárňujúceho život
vo svojom okolí. Ale nechcem sa venovať dejinám umenia, chcem len
upozorniť, že aj význam a vznešenosť
šľachty bola prezentovaná nástennými maľbami.

Nebolo tomu inak ani v našom kaštieli. Požiare, vojny a čas sa však podpísali pod ich zachovalosť. Spôsob,
akým bola farba nanášaná na steny,
sa dá rozdeliť do dvoch základných
druhov. Jeden bol maľovanie na
mokrý podklad, na čerstvú omietku
(al fresco), kedy sa farba nanášala na
ešte mokrý povrch a vnikla do mokrého podkladu steny. Po zaschnutí zostáva trvalejšou. Bolo však umením
na ňu maľovať, vyžadovala si rýchlo
maľujúceho maliara, aby obraz vyhotovil ešte pred zaschnutím. Druhý
spôsob - na suchú omietku (al secco),
bol pre maliara výhodnejší. Mal viac
času sa venovať maľbe, avšak tento
druh nanášania farby bol menej trvalý a pomerne ľahko sa odstránil.

V kaštieli sme mali veľké množstvo
nástenných malieb. Vyplýva to z dokumentácií a písomných prameňov.
Treba však povedať, že na miestach,
kde dochádza k poškodeniu mladších omietok, nachádzajú sa pod
nimi fragmenty nástenných malieb.
Sú to prevažne maľby s rastlinným
motívom, kvetom. Najvýznamnejším
priestorom so zachovanou celoplošnou nástennou maľbou v kaštieli
je kaplnka. Jej bohatý dekór veľmi
vhodne vypla steny tohto sakrálneho
objektu. Kaplnku dal vybudovať František Berchtold po svojom príchode
do kaštieľa v druhej polovici 18. storočia. Modrá klenba, pripomínajúca
oblohu, je bohato zdobená hviezdami z plátkového zlata a na štyroch

stranách sú kartuše evanjelistov. Keďže maľba je realizovaná spôsobom
al secco, maľby sú poškodené, ale
stále udivujú svojou malebnosťou.
Paradoxne, uzavretie kaplnky v minulosti svojim spôsobom ochránilo
maľby pred ich zánikom. V dolnej
časti západne steny je pozdĺžna trhlina oddeľujúca omietku od muriva.
Tento stav mala pravdepodobne v
minulosti zakryť olejomaľba drapérie
po obvode kaplnky. Čas však potvrdil,
že tento druh reštaurovania nepriniesol zlepšenie. Na začiatku 20. storočia bola realizovaná zatiaľ posledná
- oprava maľby v kaplnke, ktorej autorom bol akademický maliar Michal
Blaškovič Bátori zo Subotice.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Jozef Pittner - navždy srdcom spojený so žiarskou fabrikou
V utorok 5. júla nás zasiahla veľmi
smutná správa. Vo veku 70 rokov
zomrel bývalý riaditeľ Závodu SNP a zakladateľ Slovalca, Jozef Pittner.
Pritom pri príležitosti jeho okrúhlych narodenín bol len pred pár týždňami v poslednom čísle časopisu Hutník zverejnený
článok, v ktorom Jozef Pittner spomínal aj
na svoje začiatky v žiarskej hlinikárni.
Pripomeňme si ho spoločne týmto článkom a vzdajme česť jeho pamiatke.
Vo februári tohto roka bývalý generálny riaditeľ Závodu SNP a dnes predseda predstavenstva ŽHS, a.s. oslávil
okrúhle výročie, sedemdesiat rokov.
Aj keď mnohí ľudia v tomto veku už
oddychujú na dôchodku, Jozef Pittner
sa zatiaľ do penzie nechystá, jeho skúsenosti sú v rámci riadenia konzorcia
firiem ŽHS, a.s. potrebné.
Celý pracovný život Jozefa Pittnera je
spojený so žiarskou hlinikárňou. ZSNP
bol jeho prvým pôsobiskom a v podstate aj posledným, keďže ŽHS vznikla na
pôde bývalého ZSNP. Obaja rodičia pána
Pittnera pracovali v ZSNP, k technickým
profesiám ho prirodzene ťahalo, takže
nebolo veľa treba premýšľať, čo v živote
robiť. Narodil sa 20.2.1952 v Bukovine.
Po základnej škole absolvoval Strednú
priemyselnú školu strojársku vo Zvolene
a hneď po maturite nastúpil do areálu
žiarskej fabriky, ktorého hranice neopustil dodnes.

Podpis zmlúv, ktoré znamenali definitívny vznik
modernej hlinikárne Slovalco, a.s.

Na začiatku začínal ako mnoho mladých
absolventov priemyslovky v 70. rokoch
minulého storočia, ako radový robotník
a o kariére riaditeľa a manažéra sa mu
ani len nesnívalo. „Stál som v bývalom
strojárskom závode za vŕtačkou a robil
na zmeny, aj soboty a nedele... Odtiaľ
som odišiel na základnú vojenskú službu, vysokú školu som študoval až neskôr. Keby mi bol vtedy niekto povedal,
že raz sa stanem generálnym riaditeľom,
ktorého úlohou bude zachrániť výrobu
hliníka na Slovensku, tak by som sa len
smial a neveril mu,“ spomína Jozef Pittner, ktorý začiatkom 90-tych rokov musel
zachraňovať projekt modernizácie výroby hliníka, vyústený do vzniku novej
spoločnosti Slovalco. Ako však zdôrazňuje, vždy sa vedel vžiť do role robotníka.
Nakoniec, obaja rodičia mu pracovali
v závode ako radoví zamestnanci. Otec
v elektrolýze ako hutník a mama robila

v tej istej prevádzke v bufete. Aj vďaka
tomu ostal Jozef Pittner navždy srdcom
spojený so žiarskou fabrikou.

založenia Slovalco, a.s. Napriek obrovským problémom sa projekt podarilo
doviezť do úspešného konca, čo znamenalo vznik v tom čase najmodernejšej
a najekologickejšej hlinikárne na svete
a zásadný obrat v stave životného prostredia v Žiarskej kotline. Ako spomína na
toto obdobie Jozef Pittner? „Trvalo jeden
a pol roka, kým sme po stovkách hodín
rokovaní, presviedčaní a argumentovaní
našli partnerov EBRD a Hydroaluminium,
schopných a ochotných úvermi a kapitálom vstúpiť do projektu modernizácie,“
prezradil v knihe Richarda Kafku – Z dejín
výroby hliníka na Slovensku.
A po rokoch dodal niečo aj pre našu redakciu. „Do projektu som dal všetko, čo
som do neho mohol dať. Predovšetkým

svoje srdce. Som rád, že dnes sa priemyslom v našom meste môžeme pýšiť a že
tu stále nachádza prácu tak veľa ľudí.
A úprimne poviem, že ma vždy poteší,
keď kolegovia z iných firiem dajú občas najavo, že nejaký Jožo Pittner sa tu
ešte pohybuje, že stále existuje,“ hovorí
s úsmevom na záver.
Projekt modernizácie hliníka, ktorý bývalý generálny riaditeľ ZSNP dotiahol
do úspešného konca neostal bez povšimnutia. V roku 2002 mu prezident
SR Rudolf Schuster udelil vysoké štátne
vyznamenanie – Pribinov kríž II. triedy za
mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského hospodárstva.
Martin Baláž

V podniku postupne prechádzal pozíciami majstra technickej prípravy výroby, samostatného plánovača, vedúceho
odboru zásobovania a od roku 1989 zastával funkciu námestníka podnikového
riaditeľa. Popri zamestnaní vyštudoval
Vysokú školu ekonomickú v Bratislave.
V roku 1997 mu bol Technickou univerzitou v Košiciach udelený čestný titul
Dr. honoris causa za mimoriadne úsilie
o rozvoj hutníctva na Slovensku.
Od 1. júla 1992 bol Jozef Pittner zvolený
za predsedu predstavenstva ZSNP, a.s.
a menovaný do pozície generálneho
riaditeľa. Prakticky od menovania do
funkcie sa musel intenzívne venovať zastavenému a nedokončenému projektu
modernizácie hliníka, ktorý vyústil do

Kino na schodoch poteší fanúšikov akčných filmov a komédií
Na svoje si prídu aj deti

Kino Hron si v mesiacoch júl a august
pripravilo pre svojich divákov premietanie priamo pod holým nebom. Kino
na schodoch si vychutnáte opäť vo
večerných hodinách, v priestore pred
Mestským kultúrnym centrom.
Premietanie začne po 21.00 hodine,
keď zájde slnko a vonku sa zotmie, aby
bol zážitok z kina pre diváka čo najviac
efektívny. Opäť sa bude premietať počas troch dní v júli a rovnako tak aj v auguste. „Premietať sa bude tradične na
parkovisku pred Mestským kultúrnym
centrom, pred Kaviarňou u Shakespeara, kde sa diváci môžu aj občerstviť,“ hovorí Lenka Nitrayová, vedúca žiarskeho
kina a ako ďalej informuje, tento rok sa
do zoznamu opäť dostali aj iné ako len
české a slovenské filmové hity. „Už tretím
rokom nasadzujeme aj zahraničné filmy,
nielen české a slovenské. Tento rok potešíme fanúšikov akčných filmov, ktorých
sme vybrali viac, ale na svoje si prídu aj
fanúšikovia českých komédií a dokonca
aj deti, ktoré budú môcť mať neskoršiu
večierku,“ vysvetľuje Lenka Nitrayová

a konkretizuje, na aké filmové tituly sa
môže divák tešiť: „Jednotka samovrahov,
Po čom muži túžia, Krúdovci: Nový vek,
Upgrade, Zbožňovaný a Temný rytier.“ Za
vstupné opäť nemusíte platiť, premieta
sa zadarmo. V prípade dažďa alebo silného vetra, kedy nebude možné nafúknuť
premietacie plátno, sa premietanie ruší,
a to bez náhrady.

Filmové tituly vyberá kino každoročne
podľa ponuky distribútorov. Výber je tak
obmedzený. „Nie všetky filmy sa totiž,
kvôli právam, dajú po rokoch premietať
pre verejnosť. Snažíme sa nasadiť tituly
z každého žánru, okrem hororov, aby si
mohol vybrať naozaj každý. Dbáme na
to, aby to boli filmy, ktoré mali v našom
kine vysokú návštevnosť v čase svojej

premiéry a nie sú staršie ako dva roky.
Výnimkou je tento rok film Temný rytier,
ktorý je kultovkou,“ približuje ďalej Lenka
Nitrayová.
Samozrejme, počas letných mesiacov
môže divák navštíviť aj klasické premietanie filmových noviniek priamo v kine.
„Kino Hron premieta v normálnom neobmedzenom režime. Dokonca možno
až v prázdninovom, kde okrem víkendu
premietame rozprávky navyše aj dvakrát
v pracovných dňoch,“ zdôrazňuje vedúca
žiarskeho kina a ako konkretizuje: „Premieta sa každý deň, okrem pondelka
a dní, kedy to nie je možné z dôvodu
nášho iného, súbežného podujatia, kde
je potrebné, aby pracoval aj personál
kina, alebo je iné podujatie v budove
Mestského kultúrneho centra, ktoré by
kino rušilo.“

Filmové novinky
V lete sú naplánované rôzne žánrové
premiéry. Za všetky spomenieme aspoň
tituly, ako sú české komédie Striedavka,

Hádkovci, tešiť sa môžete na akčný film
s Bradom Pittom Bullet Train, očakávané
sci-fi Všetko všade naraz, horory Nie nie,
Sirota, Prvá vražda alebo teenagerskú romantiku After Puto a romantiku vyslovene pre dospelých Veľa šťastia, pán Veľký.
Samozrejme nesmú chýbať animáky pre
deti Liga super zvierat, Tvoja zem, Princezná rebelka alebo King - rodinný film
o levíčati.
Program Kina na schodoch
Pondelok 18. júla – Jednotka samovrahov
Utorok 19. júla – Po čom muži túžia
Streda 20. júla – Krúdovci: Nový vek
Pondelok 15. augusta – Upgrade
Utorok 16. augusta – Zbožňovaný
Streda 17. augusta – Temný rytier
Všetky informácie nájdete na webovej
stránke www.kinohron.sk.
(li)
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Pomôžte svojím podpisom zachovať výrobu hliníka v Slovalcu
V súvislosti s možnosťou ukončenia
výroby hliníka v spoločnosti Slovalco, a.s. pre nedostatočné kompenzácie, ktoré Vláda Slovenskej republiky
poskytuje strategickým, energeticky
náročným podnikom v porovnaní
s ostatnými krajinami Európskej únie,
vznikla iniciatíva samospráv a osobností žiarskeho regiónu, ktorá spúšťa
petíciu na podporu Slovalca, a.s.
Jej cieľom je prejaviť názor obyvateľov
regiónu Žiar nad Hronom a okolia, aby sa
v pripravovanej novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami zvýšila miera
kompenzácií z Enviromentálneho fondu
a zosúladila s kompenzáciami ostatných
krajín v EÚ.
Petičnou akciou sa iniciatíva snaží vyjadriť názor obyvateľov regiónu Žiaru
nad Hronom, jeho širšieho okolia ako
aj celého Slovenska, že Slovalco, a.s. je
strategickým podnikom, ktorý si od štátu zaslúži spravodlivé kompenzácie. Tak
sa zabezpečí, že výroba hliníka v Žiari
nad Hronom môže pokračovať a sebestačnosť Slovenska s hliníkom ostane
zachovaná.
Petíciu môžete podpísať elektronicky,
alebo fyzicky na informáciách Mestského
úradu v Žiari nad Hronom.
Petíciu bude možné podpísať aj osobne
na petičné hárky, ktoré budú kolovať
v regióne, alebo pri zbieraní podpisov
na rôznych podujatiach.

Slovalco – prvá zahraničná
investícia v histórii Slovenska
Projekt Slovalco, a. s. bola v roku 1993
prvá zahraničná investícia v histórii SR
a svojím objemom 110 mil. USD bola najvyšším investičným úverom, aký Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytla.
Jej výsledkom je jedna z najmodernejších a najekologickejších výrob hliníka
na svete. Zatiaľ stále fungujúca na Slovensku.

Až sa nechce veriť, že minister
dokáže takto klamať,
alebo byť neinformovaný
Reakcia na vyjadrenia ministra
životného prostredia Jána Budaja
Počas rozpravy k návrhu opozičných
poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi životného prostredia, odznelo zo
strany Jána Budaja viacero nepresných,
až klamlivých tvrdení na adresu hlinikárne
Slovalco a jej akcionárov.
Minister Budaj v rozprave tvrdil, že hoci
fabrika zamestnáva 400 ľudí, tvrdíme, že
zamestnancov máme až 2500. Slovalco
vo svojej komunikácii konzistentne uvádza, že priamo zamestnáva 450 ľudí. Na
základe štúdií od renomovaných znalcov,
ako napríklad Boston Consulting Group,
zároveň uvádzame, že na výrobu v Slovalcu je nepriamo naviazaných 2500 až
3000 pracovných miest. Slovalco je tak

významným zamestnávateľom v banskobystrickom regióne.
Minister životného prostredia hovoril
v parlamente aj o rekordných ziskoch našej
fabriky. Je to lož. Čistý zisk Slovalca za rok
2021 nedosiahol ani 20 miliónov dolárov,
čo predstavuje druhý najnižší zisk fabriky
za posledných 10 rokov, ak nepočítame
stratové roky 2019 a 2020. Nižší zisk vygenerovala fabrika iba v roku 2016, a to vo
výške 12 mil. dolárov. Údaje za predošlé
roky sú dostupné priamo v registri účtovných závierok, pričom závierka za rok 2021
bude sprístupnená v najbližších dňoch.
V rozprave odznelo, že Slovalco žiada financie od daňových poplatníkov, čo je
opäť klamlivé tvrdenie, keďže kompenzácie sú podľa zákona financované z príjmov
Environmentálneho fondu. Tie predstavujú konkrétne z príjmy z predaja emisných
povoleniek, ktoré Slovensko získava každý
rok bezodplatne. Na kompenzácie slovenských fabrík, vrátane Slovalca, tak štát neminie ani jedno euro z peňazí daňových
poplatníkov. Minister sa ďalej pýta, koľko
peňazí Slovalco odvádza do štátneho rozpočtu. Slovalco každoročne hradí prenosové poplatky vo výške 14 miliónov eur, dane
a odvody za zamestnancov Slovalca vo
výške 10 miliónov eur a ostatné dane a clá
vo výške 4 milióny eur. Spolu tak ročne na
daniach, odvodoch a poplatkoch odvedieme do štátnej kasy viac ako 28 miliónov
eur. Navyše, cez nepriamu zamestnanosť,
prispievame do štátneho rozpočtu sumou
26 miliónov eur ročne. V prípade ukončenia prevádzky fabriky by Slovensko prišlo
o časť povoleniek vo výške zhruba 7 miliónov eur, ktoré momentálne dostáva od EÚ
zdarma, o 10 miliónov eur v dôsledku výpadku DPH a potenciálne zvýšenie výdavkov na dávky v nezamestnanosti vo výške
5 miliónov eur. Celkový dopad v prípade
ukončenia výroby je výpadok z rozpočtu
vo výške 76 miliónov eur.
Ďalšou otázkou ministra je, koľko eur Slovalco dostáva zo štátneho rozpočtu. Ako
minister životného prostredia, pod ktorého
spadá aj fungovanie Environmentálneho
fondu, by mal vedieť, že Slovalco získalo
minulý rok kompenzáciu vo výške necelých 5 miliónov eur. Elektrickú energiu si
Slovalco kupuje na základe komerčného
kontraktu s komerčným výrobcom bez
akéhokoľvek cenového zvýhodnenia.
Výška kompenzácie, ktorú žiadame a ktorá
by zabezpečila férové a porovnateľné podmienky s ostatnými členskými štátmi EÚ, je
tak stále o desiatky miliónov eur nižšia ako
prínos Slovalca pre štátny rozpočet.
Ďalším nepravdivým tvrdením pána ministra je, že príjem Environmentálneho
fondu predstavuje 25 % z príjmov z predaja emisných povoleniek. V roku 2021
predstavovali príjmy z predaja povoleniek sumu 276 miliónov eur, z ktorých iba
44 miliónov eur putovalo do Envirofondu
- čiže 16 %. Nielenže to je menej ako ministrom spomínaných 25 %, ale je to menej
ako zákonom určených 30 %. Zároveň je

Prečo treba Slovalcu pomôcť

to významne menej, ako smernicou Európskeho parlamentu určených 50 %, ktoré
by mali štáty z príjmu z predaja emisných
povoleniek alokovať na environmentálne
účely. Všetky ostatné krajiny okrem Rumunska využívajú na tieto účely 40 % až
100 % z príjmov. Priemerné využitie týchto
príjmov v EÚ je dokonca až 75 %. Slovensku s jeho 16 % z príjmov patrí v rámci EÚ
úplne posledná priečka.

• Pretože Slovalco, a.s. je strategický podnik, vyrábajúci hliník najvyššej svetovej
kvality a vďaka tomu si Slovensko uchováva bezpečnú sebestačnosť s kovom,
ktorý sa využíva ako výrobná surovina
naprieč všetkými odvetviami priemyslu,
špeciálne v automobilovom.

Slovalco na problém upozorňuje už niekoľko rokov, počas ktorých dostalo od
predstaviteľov všetkých koaličných strán
niekoľko ubezpečení, že dôjde k zmene
a prostriedky z Environmentálneho fondu sa začnú využívať na účely, pre ktoré
bol úrad zriadený. Dodnes sa tak nestalo, schéma štátnej pomoc nebola zatiaľ
ani len notifikovaná Európskou komisiu
a novela zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami nebola predložená
do parlamentu ani len do prvého čítania.
Schéme na obdobie 2013 až 2020 už vypršala platnosť a nečinnosť vlády indikuje,
že Slovalco s kompenzáciami v budúcnosti
nemôže počítať.

• Do aktuálnej situácie sa nedostalo
vlastným pričinením alebo chybami
manažmentu. Dopláca na rastúce ceny
energií a na nespravodlivo nastavené
kompenzácie v SR pre energeticky náročné výrobné podniky v porovnaní
s inými krajinami EÚ.

Súčasná energetická kríza zasiahla celý
priemysel a mnoho podnikov bude dočasne stratových, avšak Slovalco nedokázalo
konkurovať iným európskym producentom, ktorých ich vlády začali kompenzovať
ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine, ktorá celý problém len prehĺbila. Slovalco má
značnú finančnú rezervu na preklenutie
nepriaznivých vplyvov, ale nie je možné zotrvať na trhu v dlhodobej nevýhode oproti
priamym konkurentom nielen z Ázie, ale
najmä konkurentom z ostatných krajín EÚ.
Slovalco je jednou z najekologickejších
a najmodernejších fabrík na výrobu hliníka na svete a dôležitým partnerom pre iné
slovenské podniky, napríklad automobilové závody. V prípade, ak by bolo Slovalco
v dôsledku nedostatočných kompenzácií
zo strany štátu nútené odstaviť svoju výrobu, nedôjde len k zániku stoviek až tisícok pracovných miest, ale aj k výpadkom
v štátnom rozpočte či k zvyšovaniu uhlíkovej stopy. Hliník je totiž strategický kov,
ktorý bude potrebné dovážať.
Slovalco, jeho vedenie, zamestnanci
a obaja jeho akcionári veria, že sa vláda
rozhodne slovenskému priemyslu v časoch
globálnej krízy a extrémneho nárastu cien
energií prostredníctvom kompenzácií pomôcť a fabriku sa nám tak podarí zachrániť. Avšak, ministrove útoky na akcionárov
Slovalca, žiaľ, posielajú silný signál o tom,
že nielen Slovalco a jeho akcionári nie sú
na Slovensku vítaní, ale rovnako ani iné
priemyselné projekty zastrešené úspešnými a zahraničnými investormi.
V záchranu fabriky veria aj obyvatelia
Žiaru, kde má výroba hliníka viac ako 70
ročnú tradíciu. Preto sa rozhodli spustiť
zber podpisov pod petíciu za záchranu
Slovalca.
Milan Veselý, generálny riaditeľ
spoločnosti Slovalco

• Slovalco je významným zamestnávateľom v regióne Stredného Pohronia a spoločnosť, ktorá na seba viaže celé spektrum dodávateľov: 500 zamestnancov +
2500 subdodávateľských miest.

• Slovalco sa významnou mierou podieľalo na pozitívnej zmene stavu životného prostredia v Žiarskej kotline. Z jednej
z najviac znečistených oblastí v krajine,
sa po vzniku Slovalca, ktoré začalo vyrábať hliník modernou a ekologickou metódou, stala oblasť s priaznivým stavom
životného prostredia.
• Slovalco je celosvetovo známy referenčný projekt modernej hlinikárne
s environmentálne priateľskou výrobou
hliníka, ktorý slúži ako pozitívny príklad
pre ďalšie nové priemyselné projekty.
• Slovalco je príkladnou spoločensky
zodpovednou firmou. Priamo finančne podporuje 18 športových klubov
v meste Žiar nad Hronom, investičné
a rozvojové projekty mesta Žiaru nad
Hronom, školy a vzdelávanie v celom
regióne, nemocnicu a zdravotnícke zariadenia, kultúrne inštitúcie a podujatia,
sociálne odkázané prípady zo širokého
okolia a ekologické aktivity a projekty na
Strednom Pohroní

Cez svoju nadáciu Slovalco
investovalo do podpory mesta
a regiónu 2,5 milióna eur
Prostredníctvom Nadácie ZSNP a Slovalco žiarska hlinikáreň od roku 2004 vynaložila na podporu projektov v oblastiach
kultúry, vzdelania, ekológie, športu, zdravotníctva a sociálnych oblastí takmer
2,5 milióna eur.
Vďaka podpore Slovalca tak do nemocnice a zdravotníckych zariadení bola nakúpená potrebná technika, stovky talentov
získali materiálnu podporu, tisíckam detí
sa zlepšili podmienky na vzdelávanie či
šport a mnoho sociálne odkázaných
získalo priamu podporu na riešenie ich
problémov. Mesto Žiar nad Hronom zrealizovalo viacero investičných projektov
a zorganizovalo sa mnoho kultúrnych
podujatí.
Slovalco, a.s je ukážkovým príkladom
spoločensky zodpovednej firmy, ktorej
záleží na rozvoji regiónu, v ktorom pod-

niká a na kvalite života ľudí, ktorí v ňom
žijú. Bola by skutočná škoda o ňu prísť.

Jozef Pribilinec:
Ide mi o generácie ľudí,
ktorí Slovalco budovali
a dnes v ňom pracujú
Iniciatíva Pomôžme Slovalcu – zachráňme výrobu hliníka v SR zbiera od 14. júna
podpisy na petíciu na podporu Slovalca
a zachovania výroby hliníka v Žiari nad
Hronom. Členom petičného výrobu je aj
Jozef Pribilinec, olympijský víťaz v chôdzi
z roku 1988, ako športová osobnosť, ktorá žije v regióne Žiar nad Hronom a aj
z neho pochádza. Ako hovorí, podporu
iniciatíve vyjadril najmä z dôvodu, že
mu ide o generácie ľudí, ktorí v Slovalcu
pracujú. „V prvom rade mi ide o ľudí, ktorí
pracujú v spoločnosti Slovalco. Sú to generácie, ktoré túto firmu budovali a v neposlednom rade je tu aj veľké množstvo
ľudí, ktorí žijú zo Slovalca,“ zdôrazňuje
československá športová legenda a ako
podotýka: „Slovalco netvorí iba pár ľudí
a nie je to iba súkromná firma, ktorej
ide o zárobok. Pokiaľ by táto spoločnosť
v priemyselnom parku zanikla, tak si
myslím, že zo žiarskeho okresu sa stane
hladová dolina. Veď ide o viac ako 3 000
ľudí, ktorí sú na Slovalco naviazaní. To
by bola naozaj nesmierne boľavá vec.
U mňa preto v prvom rade rozhodla sociálna stránka celej problematiky.“
Jozef Pribilinec veľmi dobre vie, o čom
hovorí, pretože pomery v našom okrese a aj samotnú hlinikáreň dobre pozná,
keďže pred niekoľkými rokmi sa vrátil
do rodného kraja a žije tu aj s rodinou
v Lúčkach, ktoré sú neďaleko jeho rodnej dedinky Kopernica. „Žijem tu s dvomi
synmi a mám veľmi dobrú manželku, takže mi nič nechýba. Keď som doma, venujem sa svojim domácim zvieratkám,“
hovorí na margo návratu do rodného
kraja. V súčasnosti organizuje motivačné
prednášky pre športové kluby a mladých
športovcov, ale aj pre súkromné firmy
a pre ich zamestnancov a manažérov.
„Ide v nich o to, aby mali uvedomelejší
prístup k práci. Človek chce dosiahnuť
určité ciele a prednášky sú smerované aj
na rozvoj človeka. Aby mal motiváciu sa
rozvíjať, pracovať na sebe, napredovať,
dosahovať svoje ciele a méty,“ približuje olympijský víťaz s tým, že prednášky
zakladá predovšetkým na osobných
skúsenostiach: „Myslím si, že každá prednáška mala zatiaľ veľký úspech a padla
na úrodnú pôdu. Niektoré firmy si tieto
prednášky dokonca zopakovali.“ Motivovať chodí Jozef ľudí nielen po Slovensku,
ale aj do susedných Čiech a ostatných
okolitých krajín. „Pre ľudí to má zmysel.
Je iné, keď im robí prednášku človek,
ktorý nemá skúsenosti a hovorí iba na
základe teoretických znalostí, ako keď
im rozpráva niekto, kto si tým, o čom
rozpráva, aj naozaj prešiel,“ dodáva na
záver Jozef Pribilinec.
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Legendárny SITŇAN je na scéne už 30 rokov
Je to už desať rokov, ako sme robili
rozhovor s najznámejšími žiarskymi
hudobníkmi zo skupiny Sitňan. Teraz
sme sa stretli opäť, aby sme pri príležitosti 30. výročia založenia skupiny
zaspomínali na ich začiatky, odohrané
koncerty a vydané albumy.
Legendárna punk-rocková kapela, ktorá nesie názov obľúbeného zlatistého
moku, si v tomto roku pripomína tridsať
rokov na hudobnej scéne. Od vzniku
kapely v nej pôsobia páni Paľo Prekopp
a Vlado Gajdoš, na začiatku však boli štyria. Ako priznávajú, na začiatku ani jeden
z nich nemal v pláne zakladať kapelu.
Veľmi sa im však páčila slovenská skupina Tublatanka, na ktorej v tom období „fičalo“ takmer celé Československo. „Bolo
to v období, keď som sa práve vrátil zo
základnej vojenskej služby,“ vracia sa do
minulosti Paľo a ako prezrádza, v tom
období hrával na gitare jeho mladší brat,
a tak ju zobral do rúk aj on a začal sa učiť
základné akordy. „Určite sme neplánovali zakladať punkovú kapelu, však v Žiari
boli pred tridsiatimi rokmi všetci metalisti,“ smeje sa Paľo a o čosi vážnejšie dodáva, že nikto z nich nemal v pláne založiť
punkovú kapelu: „K punku sme sa dostali
cez českú skupinu Vysací zámek. Našim
zámerom však bolo, že chceme hrať
a to až naši fanúšikovia nás podľa štýlu
hudby, ktorý sme tvorili, zaškatuľkovali
a zaradili medzi punkové skupiny.“ Ako
obaja hudobníci svorne priznávajú, podľa nich sa však nikdy do tohto štýlu úplne
nezaradili, pretože nepodchytili punkové
podhubie. A keďže nezapadli ani medzi
ostatné štýly, najčastejšie sú označovaní ako punk-rocková kapela. „Keď sme
zakladali kapelu, chceli sme hrať niečo
ako Gun´n´Roses alebo Nirvana a ja som
chcel spievať ako Ozzy Osbourne,“ smeje
sa Vlado, ktorého Paľo dopĺňa a skromne dodáva, že on sám sa za muzikanta
ani po toľkých rokoch nepovažuje: „Som
textár a pesničkár.“
Svoj prvý koncert kapela odohrala vo
vtedajšej Osvete v rámci prehliadky niekoľkých kapiel. „Prišlo sa vtedy na nás pozrieť asi 20 ľudí,“ pridáva sa s úsmevom
do rozhovoru aj Vlado a približuje, ako
sa dopracovali k legendárnemu menu
kapely: „Vznikol veľmi jednoducho. Radi
sme chodili na pivo do známej žiarskej
krčmy, kde sa vtedy čapoval len Sitňan.
Názov nám vymyslel už zosnulý kamarát,
ktorý sa ani nedožil našej prvej skúšky.“
Dnes má kapela štyroch členov. Okrem
Paľa a Vlada v nej hrajú aj gitarista Richard Paczelt a bubeník Marek Regina.
Skúšky mávajú v priestoroch žiarskeho
Mestského kultúrneho centra. Ako však
hudobníci priznávajú, už to nie je pravidelne, väčšinou len pred nejakým plánovaným koncertom. „Ani jeden z nás nikdy
nechodil do umeleckej školy a neučil sa
profesionálne hrať na žiadny hudobný
nástroj. Napriek tomu si texty aj hudbu
skladáme sami. Texty píše poväčšine Paľo
a sú o slovenských neduhoch a rebélii.
Námety pritom hľadá vo svojom okolí
a čerpá zo skutočného života. A máme

na konte aj zopár politických piesní, ale
tie sa nám až tak nepáčia, radšej máme
tie s veselými textami, na ktorých sa
môžeme zabaviť my aj naše publikum,“
naznačuje Vlado s tým, že v začiatkoch,
pred tridsiatimi rokmi, aby ich ľudia
začali spoznávať, hrávali na mnohých
koncertoch nielen na Slovensku, ale aj
v susedných Čechách. „Dnes už to nie
je také hektické. Predsa len, sme už páni
v rokoch, máme svoje rodiny a ani hudobná scéna už nie je taká hladná po
hudbe, ktorú my produkujeme. Ale na
nejakých tých festivaloch hrávame pravidelne, stále nás organizátori pozývajú,“ konštatuje Paľo a ako prezrádza, za
hudobný vzor považovali českú kapelu
Tři sestry, s ktorou aj hrali na jednom pódiu a splnil sa im tak veľký sen. Legendou v oblasti punk-rocku sa však stal aj
samotný Sitňan. Zatiaľ posledný album
Buď FIT im v roku 2014 uviedol do života
na žiarskom City feste líder ďalšej legendárnej slovenskej punkovej kapely Iné
Kafe – Vratko Rohoň.

Na konte majú štyri albumy
a takmer päťdesiatku skladieb
Za tridsať rokov vydali chalani zo Sitňanu
štyri albumy a tri demá. Prvé demo vyšlo v roku 1995 pod názvom IV. Cenová,
Každému čo jeho je vydali v roku 1997
a o dva roky neskôr nasledovalo ďalšie
s názvom Horská liga. A potom už prišli

na rad celé albumy. V roku 2001 Pevne
veríme, rok 2004 priniesol asi najznámejší album Nemravné závislosti, v roku
2008 vyšiel album Veci, čo sa nedejú
a zatiaľ posledný, už spomínaný Buď FIT
vyšiel v roku 2014. Legendárnym a medzi fanúšikmi obľúbeným sa stal aj festival, ktorý nesie názov kapely – Sitňan
fest. „Pri oslave pätnásteho výročia od
založenia kapely na festivale v Revišti
vystúpilo až trinásť skupín zo Slovenska
a z Čiech,“ podotýka Vlado s tým, že tak
ako na začiatku kariéry, aj teraz si takmer
všetko financujú hudobníci sami zo svojich zárobkov: „Samozrejme, pomáhajú aj
sponzori, ale gro tvoria naše investície. Aj
aparatúru sme si na začiatku kúpili sami

Vlado Gajdoš a Paľo Prekopp sú v skupine Sitňan už od jej vzniku.

a zarobené peniaze z koncertov sme
hneď investovali do nákupu najpotrebnejších vecí v kapele. Ani v minulosti
a ani dnes nám peniaze za koncerty nestačia pokryť všetky výdavky, ktoré s tým
máme. Preto sme vďační za každého
sponzora, ktorý nám prispeje. Poväčšine
sú to naši dobrí kamaráti.“
Okrem albumov už Sitňanci natočili aj
niekoľko videoklipov. Z posledného albumu Buď FIT sa rozhodli natočiť klip
k pesničke Podľa zvyku. „K rozhodnutiu
natočiť videoklip práve k tejto pesničke

nás priviedli dobré ohlasy zo strany fanúšikov na koncertoch. Videoklip vznikol na
festivale Punkáči deťom, kde sme v roku
2019 účinkovali. Bol to veľmi pekný festival, ktorý nás priviedol aj k myšlienke
skúsiť hrať unplugged. Zatiaľ sme len
vo fáze, že nad tým uvažujeme, ale radi
by sme do takejto formy prezentácie
zaradili aj piesne od iných interpretov,“
prezrádza Vlado a ako zdôrazňuje, na
koncertoch Sitňan vždy hrá výlučne
svoje piesne, nikdy nie prevzaté od iných
kapiel. A o čom je klip Podľa zvyku? Ako
v minulosti prezradil Richard Paczelt,
oproti predchádzajúcim klipom, ktoré
kapela robila, je trochu iný v tom, že
stvárňuje príbeh fanúšika Sitňanu, ktorý sa vybral na festival a musí prekonať
strastiplnú cestu, ktorá možno skončí
happy endom.
V roku 2012 sa Sitňan zúčastnil projektu,
v ktorom sa stretli viacerí žiarski hudobníci. Verejnosti predstavili Pieseň pre
Žiar. Hlavnou myšlienkou bolo spojenie
domácich umelcov, ktorí predstavujú
rôzne hudobné štýly a ktoré sú možno
navonok odlišné a majú inú cieľovú skupinu poslucháčov, do jedného projektu.
Vznikla tak spoločná pieseň, v ktorej mali
zastúpenie domáci umelci prezentujúci
hudobné štýly ako hip-hop, punk, rock,
pop, folk či folklór. Okrem Sitňanu sa na
projekte podieľali hudobníci a textári zo
skupín Agáta, Nová Komunita, ale aj Lenka Libjaková and Band, Peter Šrank a talentovaná speváčka Viktória Černajová.

Spestrením projektu bola aj účasť mužskej speváckej skupiny Sekera.

„

Pieseň optimistu zaujala aj
legendárneho českého herca
Jiřího Kodeta.

Pikoškou je, že na demoverzii Horská liga
sa nachádza Pieseň optimistu, ktorá sa
dostala až do českého Národného divadla. Oslovila legendárneho herca Jiřího Kodeta, ktorý je známy najmä z filmu
Pelíšky. Úsmevné pritom je, že on sám
bol známy ako veľký cholerik.
Počas tridsiatich rokov sa v kapele vystriedali viacerí hudobníci, stálicami však
zostávajú práve Vlado s Paľom. Ranné
obdobie skupiny bolo od roku 1992 do
roku 1997, ďalšia zostava pôsobila spolu v rokoch 1997 až 1999, potom sa vystriedali bubeník s gitaristom a v tej zostave kapela fungovala v rokoch 1999 až
2005. Od roku 2005 boli v zostave členmi
okrem Paľa a Vlada aj Igor Beňuška za
bicími a gitaristi Richard Paczelt a Peter
Bombala. S malými kozmetickými zmenami funguje kapela až po súčasnosť.
Dnes je za bubnami namiesto Igora už
spomínaný Marek Regina, na gitare hrajú
Paľo s Rišom a za mikrofónom exceluje
tradične Vlado. „Rovnako ako život človeka, aj život kapely sa postupne vyvíja
a menia sa v nej ľudia. Nie sme jediní,
ktorí sme si prešli zmenou. Ale platí pre
nás, že v akejkoľvek zostave sme práve
hrali, o tej sme si mysleli, že máme najlepšiu partiu. Prišli však noví ľudia a zase
sme boli tou najlepšou partiou,“ zhodnú
sa obaja harcovníci.

12. ročník Sitňan festu
už v sobotu 23. júla
v žiarskom parku
Pri príležitosti tridsiateho výročia od
založenia kapely sa už o niekoľko dní

uskutoční Sitňan fest v žiarskom parku,
na ktorý si hudobníci pozvali viacero
kapiel. „Na už dvanástom ročníku nášho
festivalu, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.
júla, vystúpia okrem nás kapely Davová
psychóza, Načo názov, Tri groše, Brmbolce a domáca trash-metalová smečka
Technology of Death,“ pozývajú chalani
s tým, že začiatkom festivalu je naplánovaný na 17-tu hodinu a vstupenky si
môžete kúpiť už teraz v predpredaji za
10 eur a na mieste v deň koncertu za 12
eur. Dvanásty ročník festivalu sa bude
niesť nielen v duchu osláv 30. výročia
Sitňanu, ale aj 35. výročia kapely Davová
psychóza. „Počas dlhého tridsaťročného
pôsobenia na hudobnej scéne sme nemali ani raz dlhšiu prestávku. Hráme nepretržite každý rok. Akurát počas obdobia, keď mal Vlado zdravotné problémy,
tak som ho za mikrofónom zaskakoval
ja. Ale nie je to ono, aj keď aj mňa ľudia
vnímajú ako lídra kapely, predsa len, spevák je spevák. A Vlado je navyše úžasný
šoumen, dokáže s publikom neskutočne
pracovať, čo sa mne, keďže hrám na gitare a musel som aj spievať, až tak nedalo,“
hovorí Paľo s tým, že v súčasnosti má
Sitňan fanúšikov rôznych vekových kategórií, aj keď, samozrejme, gro tvoria ich
rovesníci. Práve oni si počas koncertov
spievajú pesničky spolu s nimi, keďže ich
veľmi dobre poznajú a už medzi nimi doslova zľudoveli. Ako ho Vlado s hrdosťou
v hlase dopĺňa, dnes už má kapela toľko
svojich vlastných piesní, že nepotrebujú
na koncertoch hrať prevzaté: „Máme už
toľko skladieb, že to naozaj nepotrebujeme. Odhadom je ich hádam aj zo päťdesiat, pritom na koncertoch hrávame
možno 15 pesničiek.“

Začínajúcim hudobníkom nesmie
chýbať pokora a vytrvalosť
Skupina Sitňan by mohla byť inšpiráciou
pre mnohé začínajúce kapely, ale, ako to
dnes hudobníci vidia, už je veľmi málo
mladých ľudí, ktorí sa do takýchto projektov púšťajú. „Je to škoda, pretože na
punkovej hudobnej scéne nie je takmer
nič nové. Mladí chcú totiž všetko hneď
a zaraz – chcú peniaze z koncertovania,
chcú svoje albumy, videoklipy... V undergroundovej scéne to však takto nefunguje, všetko ide pomaly, postupne a hlavne
s pokorou. Potrebné je veľa cvičiť, chodiť
na koncerty, aby si ich fanúšikovia všimli.
A až tak sa budú zlepšovať. Práve vďaka
koncertom a vystúpeniam získajú nielen
fanúšikov, ale aj veľa nových kontaktov,
ktoré im môžu byť nápomocné pri ich
napredovaní na hudobnej scéne,“ dodávajú na záver Paľo Prekopp a Vlado
Gajdoš.
(li)
Foto: archív Sitňan.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme Alici Weisovej a jej dcére z Trotuart – predajňa suvenírov a keramiky v Banskej Štiavnici, za
sponzorské dary. Tiež ďakujeme Zuzane Patkošovej z VÝMENNÍKA v Banskej Štiavnici za poskytnuté
oblečenie a hračky.
RNDr. Hölczová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom

Hlasujte za projekt
žiarskej „Štvorky“
Žiarska „Štvorka“ sa zapojila do grantovej výzvy spoločnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame a so svojím
projektom IDEME SPRÁVNOU CESTOU
postúpila medzi tri projekty do hlasovania.
Získaním grantu sa bude snažiť podporiť
inovatívne formy výučby so zameraním
na programovanie, algoritmizáciu a robotiku od najmladšieho veku školákov.
Snahou pedagógov je podporovať detskú zvedavosť, nadšenie a chuť objavovať. Realizáciou projektu ponúknu využívanie robotických hračiek v bezpečnom
prostredí a otvoria príležitosti všetkým
bez rozdielu.

7

SPEKTRUM

Mestské noviny I 18. júl 2022

Výhodou robotických hračiek Qobo,
Blue-bot a Pro-bot-autíčka je ľahká manipulácia a variabilita s využitím intuície
detí. Robotickými didaktickými pomôckami nielen na hodinách informatiky,
ale aj v záujmovom krúžku sa podporí
kreativita, kritické myslenie a tímovú
spolupráca detí.
Len spoločne sa nám podarí grant získať
a naplniť ciele predkladaného projektu.
Za každý hlas úprimne ďakujeme.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

Z pera čitateľa

Peňaženka

(skutočný príbeh)
Po dlhšej dobe odriekania sme si nasporili
nejaké financie, takže najbližší dôchodok
som sa rozhodol zaniesť do sporiteľne
(bude zásoba). Cestou som sa ešte zastavil
v novinovom stánku pre nový kalendára
a s vidinou o niečo väčšieho číselka na
vkladnej knižke, som vošiel do sporiteľne.
Siaham do vrecka kabáta, peňaženka tam nie
je. Dobre, teda v druhom., ďalšom vrecku,
som sa už preľakol, zadné vrecko nohavíc,
nič. Oblial ma horúci pot. Bezradne a zúfalo
som sa obzeral dookola, či nie dakto... Celý
môj dôchodok! Ešte raz prehľadávajúc vrecká
som sa vytackal von. Šiel som zronený po
ceste, kade som išiel od novinového stánku.
Mozgové závity mi rýchlo pracovali: tam som
ešte peňaženku mal, veď som platil, asi som
ju vložil povedľa vrecka, možno ju niekto
našiel a odovzdal do stánku. Keby!
S hlavou sklonenou k zasneženej zemi, očami
hľadám vec tmavú, menšiu (obdĺžnikového
tvaru). Nikde nič. Pani v stánku nevedela
o ničom. Ľutovala ma. No, nedalo sa nič

robiť. Peňaženka s dôchodkom je nenávratne
preč. Skrúšený som sa pobral domov. Peši.
Nemal som ani na miestnu dopravu. Cestou
som rozmýšľal, hútal, čo poviem doma?
Manželka mi teraz iste povyčituje všetko
za posledné obdobie. Vynadala som si do
hlupákov, rozmýšľal, kde ísť tvrdo pracovať,
a tak odčiniť svoju neopatrnosť. Aj mi
napadlo, že radšej ani domov neprídem, že...
Došiel som domov. Premrznutý, nešťastný, aj
slzy mi tiekli. Či od vetra, či žiaľu, neviem.
Moja manželka hneď videla, niečo sa stalo. Už
vo dverách som jej úplne zdrvený oznámil:
„Stratil som peniaze aj s peňaženkou.“
Ťažko mi padlo pokoriť sa. A ako kedysi
naše deti, teraz ja kajúcne stojím a čakám.
Slzy mi samočinne stekajú po tvári. Prišiel
som o dôchodok. Priam som vpadol do
kresla. Moja manželka, moja drahá manželka
ma chytila za ruku, prstom sa dotkla slzy,
pohladila moje vymrznuté líce a povedala:
„Hlavne, že ty si tu, že sa ti cestou nič
nestalo.“ Nič mi nevyčítala.
Smutne sme sa naobedovali, rozoberajúc
našu situáciu. V peňaženke som mal
i preukaz poistenca a ešte nejaký, ale také

SME online
Vo štvrtok 29. júna sa v Estrádnej sále
MsKC konala slávnostná akadémia deviatakov zo Základnej školy na Ulici M.
R. Štefánika, prostredníctvom ktorej
sa žiaci 9. A, 9. B , 9. C a 9. D rozlúčili
so školou, učiteľmi a mladšími spolužiakmi. A naozaj ukázali, čo je v nich.
Doteraz skryté a neodhalené talenty pripravili pod dôsledným dramaturgickým
a režijným dohľadom pedagogičky Blanky Kuzminovej naozaj veľkolepý a hodnotný kultúrny program s podtitulom
SME online.
Program odštartovala báseň Jána Smreka „Matka“ v podaní Kiky Kravárovej
a dôstojne až dojemne ho ukončila
Mirka Duda básňou „Ja znáju silu slova“
vo svojej rodnej ukrajinčine.
Medzi komorne ladenými básňami sa na
javisku striedali naozaj hodnotné vtipné
divadelné scénky s hudobnými či tanečnými vystúpeniami deviatakov a ich slávnostné defilé.
Po skončení programu boli v Obradnej
sále MsKC žiakom z rúk primátora mesta
Petra Antala slávnostne odovzdané vysvedčenia.
Tak, milí naši deviataci, prajeme vám
krásne leto plné skvelých ľudí a nezabudnuteľných zážitkov, úspešný štart na
vašich stredných školách a veľa šťastia
v ďalšom živote.
„Dvojka“

Bicyklový memoriál života
Pozývame vás na Bicyklový memoriál
života, ktorý sa uskutoční 6. augusta
2022.

Podujatie sa koná ako tichý protest proti
vojne a proti použitiu atómových bômb
na Hirošimu a Nagasaki.

Každý účastník je povinný odovzdať
účastnícky lístok v Informačnom centre
v Banskej Štiavnici.

Ide o cyklistický prechod z obce Dolná
Ves po trase: Kremnica – Nevoľné – Trnavá Hora – Banská Štiavnica – Sklené
Teplice – Žiar nad Hronom

Prezentácia účastníkov:
7.00 – 8.00 hod. pred Obecným úradom
v Dolnej Vsi.

Prechod je na vlastné riziko!
S finančnou podporou poslancov
BBSK Ing. Mgr. Boženy Kováčovej, MHA
a MUDr. Ladislava Kukolíka.

veci už boli nájdení i v smetných košoch. Je
tu ešte nádej?
Naše tiché rozprávanie odrazu preruší
zvonenie telefónu. Ženský hlas: „Ste pán XY?
Stratili ste niečo?“
„Áno, áno! Peňaženku s tou a tou sumou,“
skríkol som do slúchadla.
„Našla som ju ležať pred sporiteľnou. Mali ste
v nej i číslo telefónu.“
„Ďakujem, ďakujem,“ jachcem dojatý
a roztrasený radšej podávam slúchadlo
manželke. Tá so slzami v očiach dojedná naše
stretnutie v susednej obci.
Naša poctivá nálezkyňa bola pani v stredných
rokoch. Za nájdenú peňaženku nič nechcela,
len mi povedala: „Pozdravte manželku! S jej
menom mám spojených veľa spomienok.“
Doma celý šťastný hovorím: „Dobre si tých
svojich žiakov učila.“
A manželke pri spomienke na svoju žiačku
po druhýkrát vyhŕkli slzy dojatia.
Mária Szolnokyová, január 2003
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Psíkovia, ktorí čakajú
na domov v žiarskom útulku
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206,
0905 334 594.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.
Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.

ZORO

Rasa: kríženec belgický ovčiak. Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
Zora sme odobrali z osady, kde žil naozaj v hrozných
podmienkach. Má správanie, ktoré je typické pre svoje
plemeno. Je aktívny a je potrebné s ním pracovať, aj keď
už má za sebou základný výcvik. Zoro je zlatíčko, vhodný
pre človeka, ktorý sa mu bude venovať a bude mať na
neho dostatok času, pretože potrebuje veľa pohybu. Je
veľmi šikovný a učenlivý, rýchlo sa učí. Je to psík, ktorý sa
zapojí do hocijakej aktivity – obrana, stopa, poslušnosť
alebo iné.
Zoro je priateľský nielen k ľuďom, ale má rád aj psíkov.
Keďže je to ešte mladý pes, pri správnom vedení z neho
bude úžasný parťák. Hľadáme mu zodpovedného
majiteľa, ktorý zvládne jeho povahu. Nový domov mu
potrebujeme nájsť čo najskôr, pretože v koterci veľmi
trpí. Celý deň skáče a behá dookola.

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky od 9.00 do 16.00 hod. na číslach:
0948 082 206, 0905 334 594. Po tejto
dobe, prosíme, len SÚRNE prípady!
Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny pre verejnosť:
Pondelok iba po telefonickom dohovore
Utorok až štvrtok 13.00 – 16.00 hod.
Piatok
iba po telefonickom dohovore
Sobota a nedeľa
10.00 – 16.00 hod.
V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.

BALU

Rasa: x mastif. Vek: cca 5 rokov. Pohlavie: pes
Balu je kríženec mastifa, má približne päť rokov.
Do útulku sme ho priniesli po kontrole v osade Pod
Kortínou. Je to náš veľký maznáčik. Zo začiatku si síce
musí na človeka zvyknúť, ale keď si ho človek získa,
tak v jeho prípade je to naozaj veľká váha lásky. Má
rád aj nekonfliktné psíky. Balua sme odobrali zo zlých
podmienok, kde žil na krátkej reťazi. Hľadáme mu
domov, kde bude mať konečne dostatočne veľa lásky
a veľký výbeh namiesto krátkej reťazi.

NIKO

LORD

RENČA

Rasa: kríženec čivavy. Vek: cca 6 mesiacov
Pohlavie: pes

Rasa: kríženec slovenského čuvača. Pohlavie: sučka
Vek: 1.1.2019. Váha: cca 40 kg
Renču sme našli túlať sa po meste Žiar nad Hronom. Ako
už býva zvykom, čip sme u nej nenašli. Sučka už prešla
základným veterinárnym ošetrením, bola očkovaná,
odčervená a čipovaná. S inými psíkmi vychádza podľa
sympatií, sučky ale veľmi nemusí. A aj medzi psíkmi si
vyberá skôr menšie plemená ako veľké.

Maličkému Nikovi súrne hľadáme domov. Je to maličký
psík, predpokladáme, že malého vzrastu bude aj
v dospelosti, keďže je to kríženec čivavy. Niko má
problém s mozgom, pravdepodobne vidí iba na jedno
očko. Aj preto vytáča hlavičku do jednej strany. Oko
normálne reaguje, ale jeho mozog neprijíma správne
informácie z neho, takže je na jedno oko slepý. Veľmi
by sme chceli, aby nevyrastal v útulku, ale aby si čím
skôr našiel domov, kde sa naučí hygienickým návykom,
prechádzkam na vôdzke a životu s človekom. Domov
mu hľadáme v byte alebo rodinnom dome s celoročným
prístupom do vnútra. Pre svoj hendikep nie je vhodný do
rodiny s malými deťmi.

Rasa: kríženec nemeckého ovčiaka
Vek: cca 2 roky. Pohlavie: pes
Lorda sme našli behať po hlavnej ceste, preto sme
neváhali a hneď sme ho zobrali k nám do útulku, aby
nespôsobil nehodu a aby sa aj jemu niečo nestalo. Zatiaľ
je extrémne podvyživený, ale u nás v útulku dostane
kvalitnú stravu a veríme, že čoskoro začne priberať na
váhe. Lord ovláda základné povely, ako sú sadni, ľahni,
zostaň a podobne. Aj keď je to veľký psík, má veľmi
dobrú povahu a je to neskutočný maznák.

9

10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA

POĎAKOVANIE
ZA ÚČASŤ NA POHREBE
Touto cestou
úprimne
ďakujeme
všetkým, ktorí sa
dňa 21. júna 2022
prišli rozlúčiť
s našim
milovaným
Branislavom Kosorinským,
ktorý vstúpil do večnosti dňa
17. júna 2022 vo veku 52 rokov.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, čím ste sa snažili
zmierniť našu bolesť.
Česť jeho pamiatke.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Rana v srdci
stále bolí,
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žije s nami.
Dňa 27. júla si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, starý otec, syn a brat
Ondrej Struhár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

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

Keď po
tmavej noci
svitol biely deň,
ty odišiel si
snívať svoj
večný sen.
Dňa 16. júla sme
si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle, keď
nás vo veku 63 rokov navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starký
Dušan Švehlík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 5. júla sme
si pripomenuli
10. 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
Otec náš,
dobrý náš,
pod tou čiernou
zemou,
javorová doska,
je ti tam
posteľou...
Bol si nám
dobrým otcom,
teraz si náš anjel milý.
Škoda, že sme spolu tak málo žili.
50 dlhých rokov a bolesť trvá.
Chýbaš nám, ocko, ako rosa mladej
tráve - prvá.
Ľúbime ťa ocko!
Rodák z vrchov krásnych, dožil svoj
život krátky v Prestavlkoch.
Jozef Šulaj
1930 – 1972
S láskou spomínajú manželka Božka
a deti Danica, Eva, Jozef, Ján.

SPOMIENKA

Najdrahšia láska zomiera,
keď mamička a ocko oči zaviera.
V neznámy svet odišli spať,
zaplakal každý, kto ich mal rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale vás nám nikto nenavráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali,
to nám osud vzal.
Dňa 16. júla uplynulo 10 rokov,
ako nás opustil náš drahý ocko,
starký a prastarký
Imrich Bojo
a dňa 13. júna uplynulo 7 rokov, čo
nás opustila naša drahá mamička
Mária Bojová.
S láskou spomínajú dcéra Mária
s manželom a syn Milan
s manželkou, vnúčatá
a pravnúčatká.

SPOMIENKA
Dňa 19. júla si
pripomíname
13. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá matka
a stará matka
Pavlína Valušková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie.
Dňa 2. júla sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka a stará mama
Zita Šemetková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Sú slová, ktorí ti už
nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme
a sú okamihy, pre
ktoré si
na teba stále
spomenieme.
Dňa 19. júla si pripomenieme
20. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Maximilian Neuschl.
S láskou a úctou spomína manželka,
synovia s rodinami, šesť vnúčat
a ostatná rodina.

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

Mestské noviny I 18. júl 2022

Dňa 19. júla si
pripomíname
20. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila naša
drahá matka
a stará matka
Irena Lalová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len
so spomienkou
na teba
musíme žiť.
Dňa 14. júla
uplynul jeden rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
ocko a starký
Július Lojka.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra a syn s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho
s úctou spomenú s nami.

SPOMIENKA
Smútok a žiaľ
v srdci máme,
na teba s láskou
spomíname,
len na krátky
lúčime sa čas,
vo večnosti
zídeme sa zas.
Dňa 18. júla si pripomíname
25. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý syn a brat
Martin Šiška.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Návšteva seniorov
v oblasti Tekova
Členovia Klubu dôchodcov mesta Žiar
nad Hronom v stredu 6. júla navštívili
oblasť Tekova. Zúčastnili sa na prehliadke a prednáške v hospodárstve
arónie v Starom Tekove.
Po prednáške o pestovaní arónie a výrobe rôznych výrobkov mali možnosť aj ich
ochutnať a zakúpiť.

Po športových výkonoch sa podával
guláš, jabĺčko a zákusok. Nechýbala ani
káva, alko a nealko nápoje. V odpoludňajších hodinách záujemcovia mali možnosť navštíviť soľnú jaskyňu. Prehliadky
sa zúčastnilo viac ako 20 členov. Ostatní
mali možnosť prezrieť si priestory Bažantnice.

Po ukončení sa presunuli do Bažantnice v obci Starý Tekov, kde bol hlavným
programom športovo-relaxačný deň.
Po menšom občerstvení sa začali ľahšie
športové disciplíny, ktoré boli po ukončení vyhodnotené a trom najlepším
z každej disciplíny sa odovzdali vecné
ceny.

Po ukončení návštevy Tekova sa v spokojnosti členovia vrátili autobusom domov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 50
členov. Vedenie Klubu dôchodcov mesta
Žiar nad Hronom ďakuje svojim členom
za účasť na zájazde.
Vedenie Klubu dôchodcov
mesta Žiar nad Hronom

Slovenský Červený kríž hľadá šoféra
Územný spolok Slovenského Červeného kríža
v Žiari nad Hronom hľadá šoféra/šoférku na rozvoz stravy.
Môže byť aj dôchodca.
Termín: od 1. augusta 2022.
Pracovná doba: 9.00 do 13.00 hod./obed zdarma

SPOMIENKA
Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Dňa 22. júla si
pripomíname
6. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš otec a starý otec
Juraj Polach.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Lenka s rodinou
a syn Erik s rodinou.

SPOMIENKA
Smrť nám môže
vziať milovaného
človeka,
ale nikdy nám
nevezme lásku
a spomienku
na neho.
Dňa 11. júla 2022
sme si pripomenuli 1 rok od úmrtia
Františka Mihála.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám matrac do detskej postieľky, rozmer
66 x 140 cm, paplón a obliečky. Cena: 12 eur.
T: 0907 605 510
Predám dvere s kovaním a zámkom, bledošedé,
s vetracou mriežkou, pravé, šírka: 0,85 m.
T: 0907 605 510
Darujem rozkladaciu sedačkovú pohovku.
T: 0903 035 470
Darujem šaty - dámske a pánske. Odvoz potrebný!
T: 0904 193 200
Dám do prenájmu 1-izbový byt na Etape, Vansovej
ulica. Byt je nezariadený, po rekonštrukcii, na
6. poschodí, výťah je po GO. T: 0905 960 765
Predám starožitnú spálňu. Málo používaná. Lacno.
T: 0904 193 200
Predám obývačku: obývaciu stenu, gauč, fotelky,
konferenčný stolík, koberec. Málo používaná.
T: 0904 193 200
Hľadám osamelého pána alebo pani na priateľstvo. Vek
nerozhoduje. T: 0907 351 067

Dám do prenájmu 2-izbový byt. Info na čísle:
0901 770 329
Predám dva 50-litrové demižóny. Cena: 80 eur.
T: 0940 920 296
Dám do prenájmu garáž na Ul. SNP (bývalá STS).
T: 0903 504 189
Predám 5-ročný plynový sporák. Cena dohodu.
T: 0910 161 614
Dosiahla som dôchodkový vek a rada by som sa
začala intenzívne hýbať, chôdza, atď... ako prevencia
proti osteoporóze. Vo dvojici by to bolo veselšie.
T: 0911 919 369

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ
BEZPLATNE PROSTREDNÍCTVOM
WEBOVEJ STRÁNKY
WWW.NOVINY.ZIAR.SK
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Rodičia sa pýtajú – kam smeruje žiarsky basketbal?
Pred niekoľkými dňami dostalo vedenie mesta a Mestského športového
klubu list, pod ktorým je podpísaných
28 rodičov mládežníckeho basketbalu. Vo svojom vyjadrení, okrem iného,
upozornili aj na spôsob jednania zo
strany niektorých trénerov a funkcionárov basketbalového klubu, naznačili, že nevedia, kam smeruje žiarsky
basketbal a v neposlednom rade, že
deti odchádzajú z klubu aj kvôli zlej
atmosfére v tímovom kolektíve.
Kedysi basketbalový klub navštevovalo
viac ako sto detí. V posledných rokoch sú
však čísla oveľa nižšie. Dokonca tak málo
detí v klube, ako je dnes, nikdy nebolo.
Podľa údajov z MŠK: v roku 2017 malo
členské príspevky zaplatených 73 členov,
v roku 2018 - 89, v roku 2019 - 81, v roku
2020 – 78, v roku 2021 – 84 a na tento
rok je evidovaných 61 platiacich členov.
Za rodičov je pod listom podpísaná aj
Branislava Beňová, matka, ktorej syn
hráva za kategóriu mladší mini U11. Vo
svojom stanovisku nám priblížila dôvody, prečo takýto list rodičia detí napísali.
„List sme poslali Jánovi Žiakovi, ktorý je
konateľom MŠK a tajomníkom Komisie
pre šport a mládež, primátorovi mesta
Petrovi Antalovi, ako zriaďovateľovi MŠK
a Ladislavovi Kukolíkovi, ktorý je zástupcom primátora a tiež členom Komisie pre
šport a mládež,“ hovorí na úvod Branislava Beňová a pokračuje: „Títo traja páni
dostali list ešte pred júnovým zasadnutím mestského zastupiteľstva. K listu sa
mohli vyjadriť všetci dotknutí rodičia
detí z MŠK BK Žiar nad Hronom, zapracovali sme rodičovské pripomienky.
Je pravdou, že niektorých rodičov sme
neoslovili, ale to takých, u ktorých sme
predpokladali, že sú v konflikte záujmov.
Napríklad rodič je trénerom v klube, alebo je nejako inak spätý s basketbalovým
klubom, resp. s MŠK Žiar nad Hronom.
Celý list sme napísali z dôvodu nespokojnosti. Ako rodičia chceme komunikovať
s vedením klubu, čo nám nie je umožnené. Sme radi, že naše deti hrajú basketbal, že sa nám neflákajú. Mesto má
vytvorené úžasné podmienky pre tento
šport. Vieme to posúdiť, keďže sme si
ako rodičia prešli množstvom športových hál v rámci Slovenska. Namiesto
toho sa u nás riešia žabomyšie vojny,
ktoré sa prenášajú na deti od najmladšieho veku po najstarších. A všetci to
cítia. Ak má mať šport nejaké pravidlá,

dy, nedorozumenia, prestanú zbytočné
problémy. Veríme, že spoločnou otvorenou komunikáciou sa nám podarí nájsť
východisko z tejto situácie v prospech
našich detí.
S úctou

tak aj toto nech má férové pravidlá. Nič
viac nechceme.“
List, ktorý rodičia napísali a podpísali
vám prinášame v celom znení.
Vážený pán primátor, viceprimátor, vedenie MŠK Žiar nad Hronom,

podpísaných 28 rodičov

dňa 20.6.2022 bola zrušená členská schôdza Basketbalového klubu MŠK Žiar nad
Hronom, ktorá sa mala konať 22.6.2022
z organizačno technických príčin.
My, rodičia - zákonní zástupcovia detí, ktoré športujú pod BK MŠK, sme mali záujem
na členskej schôdzi komunikovať s vedením, nie len zástupcami BK MŠK, ale i samotnými zástupcami MŠK. V poslednom
období sa nahromadilo množstvo podnetov a problémov, ktoré máme potrebu
prerokovať.
Vzhľadom k tomu, že podľa stanov MŠK
sa členská schôdza zvoláva s mesačným
predstihom, nastáva dovolenkové obdobie, chceme aby sme boli vypočutí pred začatím novej sezóny 2022/2023. Volíme túto
formu, lebo nemáme možnosť sa vyjadriť.
Záleží nám na našich deťoch, ktoré športujú v MŠK a reprezentujú aj mesto Žiar
nad Hronom. Problémy, ktoré v BK MŠK
Žiar nad Hronom pociťujeme, zatieňujú
mravenčiu prácu trénerov a asistentov,
ktorí pracujú s deťmi, s mládežou s entuziazmom a nadšením, vedia hovoriť ich
jazykom a vysvetliť im nielen techniku
športu, ale aj celkové športové správanie
a sú im príkladom.
Narastá bariéra medzi trénermi a rodičmi.
Deti odchádzajú z BK MŠK aj kvôli zlej atmosfére v tímovom kolektíve. Pociťujeme,
že jednanie medzi rodičmi, hráčmi a vedením klubu je formou nátlaku. Chápeme,
že je potrebné platby za členské príspevky
zvyšovať, ale nejasné a nepodložené informácie o navyšovaní sú komunikované
ako sankcie voči niektorým tímom. Máme
obavu, že avizované až 100 % zvýšené poplatky nezvládnu rodinné rozpočty hráčov
a klub nebude schopný postaviť družstvo
v jednotlivých kategóriách.
Za posledné dva roky pociťujeme, že vedenie klubu nerobilo nič pre členov na stmelenie tímov. Len ku príkladu uvádzame:
V piatok 27.mája 2022 mal byť na kurtoch
SBA 3x3 TOUR 2022 basketbalovým klubom zorganizovaný klubový Streetball
BK MŠK Žiar nad Hronom, čo bolo odpre-

zentované aj v médiách (FB Basketbal Žiar
nad Hronom 20.04.2022) a našim deťom hráčom bola táto informácia posunutá od
trénerov. Výsledok bol taký, že deti, ktoré
celý rok trénujú, reprezentujú naše mesto,
nedostali možnosť hrať, ani hodiť si na kôš.
Vnímame to ako zahodenú príležitosť pre
deti a mládež z BK MŠK. Shootingmachine,
ktorú klub vlastní a má slúžiť pre tréning
všetkých hráčov od starších mini, žiaľ, skutočnosť je taká, že je využívaná len vyvolenými jednotlivcami.
Sme znepokojení organizáciou, účasťou
na zápasoch, turnajoch, sústredení vedením BK MŠK. Nechávame deti v dobrej
viere na zodpovednosť trénerov počas turnajov, sústredení a následne sa dozvedáme, že deti boli bez dozoru a vo večerných
hodinách zodpovední tréneri za deti sedeli
v pohostinstve. Organizované zápasy BK
MŠK ZH sú nedostatočne trénersky zabezpečené. Na zápasoch častokrát chýba
lekárnička, zdravotnícky materiál a my, rodičia, strácame dôveru v BK z obavy o zdravie našich detí pri prípadných úrazoch. Pri
športe nepotrebujeme vidieť len výsledky
v podobe medailí a popredných miest,
ale férové, športové a tímové správanie
našich detí. Medzi rodičmi detí a trénermi
narastá bariéra. Rodičia začínajú sledovať
každý krok trénerov, overovať si informácie
a sú nedôverčiví. Týmto sa stráca radosť zo
športu, trénerom sa sťažuje práca.
Po turnaji v Ostrave, Komárne a odstúpení
z funkcie predchádzajúceho prezidenta BK
MŠK je nedôvera v klube citeľná. Prosíme
mesto Žiar nad Hronom, ako spoločníka
klubu, o pomoc pre naše deti, našich športovcov, aby mohli hrať basketbal, ktorý ich
baví a žabomyšie vojny nezabíjali talenty
a príležitosti posúvať sa ďalej.

Po dvoch rokoch, keď deti môžu športovať, dosahovať výsledky, chceme vedieť,
kam smeruje BK MŠK v ďalšej sezóne, aké
sú očakávania, k čomu môžeme byť my,
rodičia, aktívne nápomocní. BK MŠK Žiar
nad Hronom počas svoje dlhoročnej činnosti vychoval a vychováva nejedného
reprezentačného športovca, podmienky
pre basketbal vytvorené mestom Žiar nad
Hronom sú na vynikajúcej úrovni a je veľkou škodou, že mocenské boje jednotlivcov
vo vedení klubu nedovoľujú športu sa rozvíjať. Pri riešení akýchkoľvek problémov sa
zbytočne spôsobujú emocionálne zranenia, útočí sa na tímy, jednotlivé osoby a aj
to negatívne pôsobí na celý BK MŠK.
Chceme vedieť víziu vedenia BK MŠK na
najbližšiu sezónu, od prihlásenia do oficiálnych súťaží, rozdelenia hráčov do
jednotlivých tímov, až po plánovanie tréningov a rozdelenie trénerov pre jednotlivé
družstvá. Hovoríme za deti a mládež, ktorá žije basketbalom, po dvoch náročných
rokoch karanténneho obdobia sa mohli
vrátiť k športu, štyrikrát týždenne trénujú,
ich rodiny prispôsobujú život basketbalu
a namiesto podpory, zamerania sa na
každého jednotlivca, sa zastrašuje. Všetci
sa zhodneme na jednom, že chceme, aby
naše deti športovali, basketbal ostal v našom meste a rozvíjal sa.
Komunikácia je to, čo nám chýba. Chceme
komunikáciu vecnú, priamu, slušnú a včas.
Chceme byť angažovaní, ponúkame hľadať spoločné riešenia, vytvoriť rovnováhu
v dávaní a prijímaní, nastavení pravidiel
v komunikácii. Chceme rovnaké príležitosti
pre všetkých členov klubu.
Ak dokážeme nastaviť vzájomnú korektnú komunikáciu, odbúrajúc rôzne doha-

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj
Dušanovi Balážovi, ktorý je aktuálne
poverený vedením mládežníckeho BK,
keďže posledný prezident klubu, Štefan
Muha, sa pred časom vzdal svojej funkcie. Dušan Baláž sa následne prihlásil do
výberového konania na prezidenta BK,
ale správnou radou BK nebol zvolený.
Konateľ MŠK, Ján Žiak ho však dočasne
poveril vedením mládežníckeho BK.
„Basketbalu som venoval ako profesionálny hráč a reprezentant Slovenska veľa
rokov svojho života, mám nejaké skúsenosti, rozhodol som sa preto prevziať veľkú zodpovednosť za vedenie žiarskeho
basketbalu. Prekvapilo ma čítanie listu
rodičov hráčov BK na MsZ, keďže som
o ňom vôbec nevedel. Okamžite som
preto dal pokyn trénerom jednotlivých
tímov, aby všetky veci v ňom spomínané prešli na rodičovských stretnutiach.
Tak sa aj v posledný júnový týždeň stalo
a všetko sa na rodičovských stretnutiach
rýchlo vysvetlilo. Prišiel som všetkých činovníkov v žiarskom basketbale spojiť, či
sú to tréneri, rodičia, alebo hráči. Každý,
kto chce v basketbale a vie pomôcť, má
v našom klube dvere otvorené. Oslovil
som a oslovujem v tieto dni všetkých.
Klub je dobre rozbehnutý, do súťaží SBA
prihlasujeme až 6 súťažných mládežníckych tímov (kadeti - tréner Juraj Horváth,
starší žiaci – tréner Norbert Nagy, mladší
žiaci – tréner Marek Baláž, mladší mini
– tréner Ivan Mráz, prípravka mikroliga
A a B – tréner Branislav Obert), na všetkých školách budú opäť pracovať naši
tréneri v krúžkoch Malý športovec. Máme
pripravené letné sústredenie v Banskej
Štiavnici a tešíme sa na novú súťažnú
sezónu. Čaká nás veľa práce, verím, že sa
všetci okolo basketbalu zomkneme a potiahneme tento najúspešnejší kolektívny
šport v Žiari spoločne dopredu,“ uviedol
vo svojom stanovisku Dušan Baláž, poverený vedením BK MŠK Žiar nad Hronom.
(li)

Atlétka Natália Bieliková
na EYOF 2022

Opäť veľký úspech atléta Adama
Hríňa na Majstrovstvách SR

ATLETIKA

ATLETIKA

Natália Bieliková si vybojovala účasť na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022.
Žiarska atletika má znovu po troch rokoch
svojho atléta na tomto skvelom športovom
podujatí, v roku 2019 to bol Adam Hriň v Baku.
Pre rok 2022 mohli bojovať chlapci a dievčatá
ročníkov 2006/2007 o časť na EYOF 2022. Natália
Bieliková je nominovaná hneď na dve disciplíny
a to hod oštepom a trojskok, kde jej momentálne
patrí celoslovenské prvenstvo v kategórii ročníkov
2006/2007.
Natália Bieliková nastúpi 25. júla o 16.15 – 16.30
hod. v kvalifikácii hodu oštepom a 27. júla v kvalifikácii trojskokaniek ráno o 10.00 hod. RTVS bude na
svojom športovom kanáli vysielať min. dve hodiny
denne z tohto športového podujatia.
EYOF (European Youth Olympic Festival) je najväčším európskym multišportovým podujatím pre
mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov.
Otvárací ceremoniál sa uskutoční 24. júla v parku
pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, kde privíta viac ako 3000 členov oficiálnych športových
výprav zo 48 krajín. Súťažiť sa bude v 10 športových odvetviach: atletika, basketbal, bedminton,
cyklistika, džudo, hádzaná, plávanie, športová

gymnastika, tenis a volejbal, kde atletika má najväčšiu účasť športovcov.
Držme Natálii Bielikovej palce a nech sa ku nej prikloní aj športové šťastíčko.
Miroslav Rybársky, šťastný tréner

Adam Hríň si obhájil svoju vedúcu pozíciu skokana, keď sa mu podarilo opäť vybojovať cenný
kov na Majstrovstvách SR mužov a žien, ktoré
sa konali 25. a 26. júna v Trnave.
V sobotu 25. júna sa Adam postavil na štartovaciu
čiaru v skoku do diaľky. Zo 6 pokusov mu vyšiel len
jeden s výkonom 6,97 m, ale aj ten mu postačil na
to, aby získal titul vicemajstra SR.
V nedeľu 26. júna opäť pokračoval v boji o prvenstvo, a to v trojskoku, čo sa mu napokon aj poda-

rilo. Zvýšil si svoje osobné maximum na 14,70 m,
čím si zaslúžene vybojoval zlato a titul majstra SR.
Adam zožal svoj úspech aj v Prahe. V piatok 1. júla
sa konali Pražské memoriály, kde sa mu podarilo
znovu si obhájiť prvú pozíciu aj v skoku do diaľky
so skvelým výkonom 7,38 m.
Adamovi srdečne gratulujeme a ďakujeme za
skvelú reprezentáciu nášho klubu.
AK MŠK ZH
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Pohronie hlási návrat ku koreňom
FUTBAL – II. LIGA - PRÍPRAVA NA SEZÓNU 2022/2023

FK Pohronie predstavilo skupinu
hráčov, ktorí prichádzajú do kádra
počas letnej prípravy na nadchádzajúcu sezónu v 2. lige. Klub sa aktuálne
snaží riadiť filozofiou, ktorá v Pohroní fungovala v 2. lige a ktorú nazvali
„späť ku koreňom“. Signalizuje najmä návrat k práci s domácimi hráčmi,
ktorých časť budú tvoriť odchovanci
alebo futbalisti pochádzajúci zo širšieho regiónu Žiaru nad Hronom.
Prvú skupinu prichádzajúcich hráčov sa
klub rozhodol predstaviť prostredníctvom fotografií z centra mesta Žiar nad
Hronom. „To, že sme sa rozhodli nafotiť kampaň s novými posilami práve na
námestí v Žiari nad Hronom nie je náhoda,“ vysvetľuje Filip Holec, generálny
manažér klubu a dodáva: „Už na konci
uplynulej sezóny sme signalizovali, že
sa chceme vrátiť k tomu, čo tu úspešne
fungovalo pred pár rokmi. V druhej lige
sa osvedčil piatok večer ako hrací termín
domácich zápasov, tak sa k nemu vraciame. Tiež sme sa rozhodli ísť cestou
mladých slovenských hráčov, a takisto
dať šancu aj domácim odchovancom.“
V kádri by malo figurovať 15 hráčov
s ročníkom narodenia 2001 alebo aj
mladších. Samozrejme, ambicióznych
mladíkov bude dopĺňať niekoľko skúsených futbalistov aj so skúsenosťami
z Fortuna ligy. „V mužstve musíme vhodne skĺbiť mladosť so skúsenosťou a objaví sa tam pár zahraničných hráčov, ktorí
majú v sebe prvky, ktoré sa v našich končinách ťažko hľadajú,“ vysvetľuje ďalej
Filip Holec a ako naznačuje. „Snažíme
sa vyskladať mužstvo, ktoré bude konkurencieschopné, každý dielik mozaiky

v kádri má svoj zmysel či už ide o Netolického alebo o Berishu. Každý hráč získa svoj význam v kolektíve a veríme, že
zdravo vyskladaná a súdržná kabína sa
prejaví aj na ihrisku. Jednotlivých hráčov
budeme predstavovať prostredníctvom
sociálnych sietí, ja môžem len dodať, že
pokiaľ sa nám tento mix mladosti, dravosti, skúsenosti a domáceho srdca podarí, tak to bude najlepšou pozvánkou
na žiarsky štadión.“
Samuel Urgela: 19-ročný mládežnícky
reprezentant Slovenska a domáci rodák
je prvým z plejády lokálnych hráčov,
ktorí prichádzajú naspäť do Pohronia.
Tento stredopoliar k nám prestupuje
z FK Železiarne Podbrezová, podpísal
zmluvu na tri roky s opciou.

gólových príležitostí. Pozitívom je určite
aj to, že sa domáci odchovanci dostali
dobre do zápasu a takisto si vytvorili gólové príležitosti proti silnému súperovi.“

FK Pohronie: Le Giang, Krén, Štrba, Čunta, Barbora, Brodziansky, Mateus Da Silva,
Urgela, Ožvolda, Steinhübel, Berisha, striedanie: 30. Kuc.

FK Pohronie - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:0)

II. polčas: Slančík, Krén, Kocsis, Kuc,
Barbora, Urgela, Šmatlák, Steinhübel,
Cíferský, Laktionov, Prachar, striedanie:
60. Pivarči, 60. Tatár, 64. Čunta.

FK Pohronie: Le Giang - Čunta, Kuc
(55.Holub), Štrba (80.Cíferský), Krén
(73. Netolický) - Brodziansky (55.Urgela),
Urgela (46. Mateus), Ožvolda (73. Šmatlák)
- Steihubel (38. Barbora), Abrahám (71. Tatár), Blahút

FK Pohronie - AS Trenčín 3:4 (1:3)
Góly: 9. Blahút, 51. Čunta, 57. Urgela
- 8. Gajdoš, 39. Soares, 41. Madu, 67. Ibrahim
FK Pohronie: Slančík - Čunta (80. Tatár),
Kuc, Štrba, Krén (62. Netolický)- Brodziansky (88. Pivarči), Ožvolda (74. Šmatlák),
Mateus (46. Urgela) - Steinhübel
(21. Barbora), Berisha (46. Abrahám), Blahút (67. Cíferský).
V obojstranne ofenzívnom predstavení sme doma podľahli kvalitnému
súperovi z Trenčína, bol to však veľmi užitočný zápas, plný pozitív, ale aj
poučenia do prípravy na druhú ligu.
Peter Lérant: „Zápasu by určite svedčila
aj remíza, keďže sme si vytvorili aj veľa

Viktor Tatár: tento 19-ročný odchovanec prichádza tak, ako dvojica ďalších
spoluhráčov, z Podbrezovej. V uplynulej sezóne podával v prvej dorasteneckej
lige stabilné výkony, strelil 8 gólov a vybojoval množstvo pokutových kopov.

Norbert Brodziansky: 20-ročný defenzívny stredový hráč, ktorý takisto začínal
svoje futbalové kroky v Žiari, sa vracia
domov a podpíše viacročnú zmluvu.
Alex Holub: prichádza na ročné hosťovanie z MFK Ružomberok. 22-ročný
stopér, ktorý odohral kompletnú minulú sezónu druhej ligy v drese Rohožníka
prichádza vystužiť stopérsky post.
Bálint Krén: 21-ročný slovenský obranca a odchovanec ETO Györ podpíše
s klubom viacročný kontrakt.

Viktor Tatár, Samuel Urgela, Vladimír Barbora, Filip Holec, generálny
manažér FK Pohronie, Jakub Čunta a Ardian Berisha.

Vladimír Barbora: príchod ľavého obrancu či krídelníka, ktorý pochádza zo
Žarnovice, je ďalším kúskom do mozaiky z cyklu „späť ku koreňom“, ktorým
sa klub snaží angažovať hráčov, ktorí
pochádzajú z okolia Žiaru nad Hronom
alebo sú odchovancami FK Pohronie.
Jakub Čunta: do nášho tímu prestúpil
aj 25-ročný ľavonohý krídelník z ŠTK
Šamorín, ktorý v minulosti pôsobil aj vo
Fortuna lige.
Ardian Berisha zo Švédska: medzi
novými hráčmi FK Pohronie, ktorý začiatkom letnej prípravy posilňujú tím,
sa objavil aj 24-ročný hrotový útočník,
ktorý v minulej sezóne obliekal dres
FK Senica. Vzhľadom na jeho typológiu
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Góly: 46+ Steinhübel

jeho návrat impulzom pre domáceho
fanúšika.

Patrik Abrahám: 30-ročný útočník sa
po pôsobení v Komárne vracia domov,
s klubom sa dohodol na ročnom kontrakte. Patrik je silný pri štandardných
situáciách, dokáže rozhodovať zápasy
v kľúčových okamihoch a takisto je aj

Z prípravných zápasov FK Pohronie
FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín
1:2 (1:0)

je ideálnym doplnením na hrot útoku.
S klubom podpísal dvojročnú zmluvu.

Gól: 78. Holub

V prvom polčase sme veľmi veľa futbalovej krásy nevideli, hru komplikoval silný
vietor a obe mužstvá sa sústredili najmä
na pozornú defenzívu. Hostia v prvom
polčase hrozili najmä zo štandardných
situácii. Po zmene strán sme futbalovo
ožili, boli sme agilnejší, kombinovali sme
viac na polovici súpera, no paradoxne
to boli hostia z Bystrice, ktorí v krátkom
časovom slede využili naše dve defenzívne zaváhania. Skóre otvoril Polievka
a po zbytočnej strate lopty navýšil na
dvojgólový rozdiel Faško. Od tohto momentu sme prakticky súpera nepustili
na našu polovicu, vyústením čoho bol
gól Holuba po rohovom kope. Zápas
mohol skončiť úplne iným výsledkom,
bohužiaľ sme neboli efektívni v koncovke, keď najprv zaváhanie neistého
brankára hostí Hrušku nevyužil Abrahám a po našom úvodnom góle sme
zahodili ďalšie dve tri obrovské príležitosti na skórovanie či už to bol Tatár
alebo Blahút.
Výkon v druhom polčase opäť priniesol
pozitívne momenty, niektoré komplikované riešenia v rozohrávke nám ale
ukázali, akou cestou ísť nechceme.
Zdroj: FB FK Pohronie

Patrik Abrahám bol v sezóne 2019/2022 s piatimi gólmi najlepším
ligovým strelcom FK Pohronie. Po necelých dvoch sezónach
strávených v drese Komárna sa vracia späť domov.

Rastislav Urgela ako asistent
trénera a Andrej Kostolanský
trénerom brankárov
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Po pár rokoch odlúčenia sa do nášho klubu vracia Rasťo Urgela ako
asistent hlavného trénera. Rozhovor
s ním prinesieme v niektorom z najbližších čísel našich novín.
Realizačný tím je v tejto chvíli kompletný. Na dôležitú pozíciu trénera brankárov prichádza Andrej Kostolanský,
skúsený odborník, ktorý pripravoval
brankárov v národných tímoch Bahrajnu, Jemenu, Spartaku Trnava či olympijskom výbere Iraku. Výraznú stopu
v Spartaku Trnava zanechal aj ako športový riaditeľ. „Pri rozhodovaní zavážilo
najmä rodinné prostredie, kvalitné

tréningové podmienky i zmysluplné
nastavenie klubu. Profesionalita a serióznosť vedenia klubu pri spoločných
jednaniach iba urýchlili moje rozhodnutie stať sa súčasťou realizačného tímu FK
Pohronie. Už teraz sa úprimne teším na
prácu s perspektívnym tímom a taktiež,
po dlhšom čase na komunikáciu počas
tréningov v rodnom jazyku. V klube je
cítiť, že sa tvorí čosi nové, preto si vážim
prejavenej dôvery a verím, že svojou
prácou budem prispievať ku klubovému progresu a napĺňaniu jednotlivých
cieľov,” uviedol po príhode do klubu
Kostolanský.

