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Novú atletickú dráhu postaví mesto ešte v tomto roku
Ako už viackrát vedenie mesta avizovalo, ešte v tomto roku sa začne s výstavbou atletického štadióna v areáli
Základnej školy na Jilemnického ulici.
Moderná 300-metrová bežecká dráha
z tartanu bude slúžiť nielen samotnej
škole, ale aj Atletickému klubu MŠK.
Na výstavbu atletickej dráhy sa vyčlenia
finančné prostriedky z mestského
rozpočtu. Cena by mala byť do 300-tisíc
eur s DPH. „Momentálne sa prerába
projektová dokumentácia, ktorá bude
k dispozícii koncom januára. Bolo
potrebné
zoptimalizovať
projekt,
aby sa znížila pôvodná suma, ktorá
bola neadekvátna k rozpočtu mesta,“
informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia
mestských projektov MsÚ s tým,
že akonáhle bude projekt hotový,
začne sa s verejným obstarávaním.
„K realizácii projektu sa pristúpi ihneď po
dohode s atletickým zväzom a školou,
samozrejme, po verejnom obstarávaní,“
spresňuje Čerťaský.
Pôvodne chceli žiarski atléti, aby sa
dráha postavila v areáli Základnej školy
na Ulici Dr. Janského. Z tohto plánu
však vzišlo. „V tomto objekte nie je dosť
priestoru na 300-metrovú dráhu. Preto sa
projekt presúva na „Štvorku“,“ vysvetľuje
ďalej Miloš Čerťaský a konkretizuje,
čo všetko bude súčasťou športoviska:
„300-metrový atletický ovál, skok do
diaľky, stovková šprintérska dráha a hod
guľou. Počítalo sa aj so skokom do
výšky, ten bol však nateraz z projektu
vyčlenený, ale bude možnosť dobudovať
ho dodatočne v budúcnosti.“
Nová atletická dráha sa vybuduje
v priestore, kde bola aj pôvodná, len sa
viac posunie k detskému ihrisku. Prioritne
pôjde o školskú atletickú dráhu, ale na
organizovanie súťaží či na tréningy ju
bude využívať aj už spomínaný atletický
klub. „Pri projektovaní sme brali do
úvahy aj pripomienky žiarskych atlétov.
Tí pôvodne požadovali 400-metrovú

Nová atletická dráha sa vybuduje v týchto priestoroch.
dráhu, na ktorej by sa mohli organizovať
aj Majstrovstvá Slovenska. Bohužiaľ,
mesto na tak veľkú dráhu nemá vlastný
pozemok. Snaha odkúpiť na tento
účel pozemky však stroskotala na tom,
že majitelia za ne pýtali neprimerane
vysokú sumu,“ dodáva na záver Miloš
Čerťaský.

Atletický klub má ambíciu
organizovať M-SR mladších
žiakov v päťboji
Keďže nová dráha nebude spĺňať
podmienky
na
organizovanie
Majstrovstiev Slovenska, zaujímalo nás,
aké ostatné súťaže bude môcť atletický
klub v Žiari v budúcnosti organizovať.
„Keďže sa bude realizovať 300-metrový
ovál so štyrmi dráhami dookola a cieľová
rovinka bude mať 6 dráh, je možné na
takto riešenej dráhe organizovať súťaže
v kategórii najmladších žiakov a mladších
žiakov,“ vysvetľuje tréner žiarskeho
Atletického klubu Miroslav Rybársky
a ako podotýka: „Pokiaľ sa dráhu podarí
postaviť do októbra tohto roku, vieme
požiadať o organizovanie v roku
2020, a to krajské súťaže jednotlivcov
najmladších žiakov, krajské súťaže
jednotlivcov mladších žiakov, krajské
súťaže družstiev najmladších žiakov a
krajské súťaže jednotlivcov mladších
žiakov. Okrem toho máme ambície
organizovať aj Majstrovstvá Slovenska
mladších žiakov v päťboji a súťaže

do Banskej Bystrice, aby dokázali držať
krok so svojimi súpermi,“ približuje
súčasné fungovanie Rybársky a ako
podotýka: „Už tri roky patria družstvá
našich žiačok medzi najlepšie v kraji
a staršie žiacky sa pravidelne dostávajú
do finále M-SR družstiev, a to sme
jediný klub bez tartanovej dráhy. A to
nehovorím o najlepšom slovenskom
dorasteneckom reprezentantovi v skoku
do diaľky a trojskokanovi Adamovi
Hriňovi, ktorému sa snažíme vytvoriť
podmienky aj mimo Žiaru. Navyše, tento
rok bojujeme o kvalifikáciu na EYOF
v lete do Baku. Všetko je to o vytvorených
podmienkach, pretože naše deti majú
chuť nielen trénovať a reprezentovať
klub aj mesto, ale konečne sa ukázať
pred rodičmi či kamarátmi aj na domácej
pôde.“

miestnej žiarskej atletickej ligy, školské
súťaže, súťaže detskej atletiky v rámci
mesta, okresu a kraja.“ Samozrejme,
k tomuto všetkému potrebujú atléti
aj zázemie, a to priestory pre atletiku,
šatne, kanceláriu pretekov, časomieru
či vybavenie areálu. „Momentálne
hľadáme riešenia spolu s vedením mesta
a vedením školy. Nejaké rokovania už
prebehli aj so Slovenským atletickým Keďže nová atletická dráha bude
zväzom, ktorý nám prisľúbil materiálovú 300-metrová a aj podmienky na nej
budú podstatne kvalitnejšie, atléti by
pomoc,“ konštatuje ďalej Rybársky.
na „Jednotke“ chceli zachovať aspoň
Od nového športoviska si atléti sľubujú existujúcu 250-metrovú škvarovú dráhu,
najmä
skvalitnenie
tréningových ktorá by slúžila najmä na tréningy
možností. „Naši atléti od kategórie malých detí od 4,5 do 8 rokov. Tie by
najmladších žiakov až po dospelých chodili na „Štvorku“ minimálne 1-krát
trénujú zatiaľ na provizórnej škvarovej týždenne. Ostatné deti budú mať tréning
dráhe na „Jednotke“. So staršími atlétmi päťkrát do týždňa v nových priestoroch.
(li)
musíme cestovať cez týždeň za tartanom

Žiarski atléti budú mať na novej dráhe oveľa lepšie
podmienky, ako majú dnes.

Hlasujeme za detské ihrisko Žihadielko
Aj tohto roku sa naše mesto zapojilo
do boja o detské ihrisko Žihadielko
v hodnote 87 000 eur. Hlasovanie
odštartovalo v pondelok 14. januára
a potrvá až do 28. februára. Veríme,
že nielen všetci Žiarčania sa zapoja,
budú pravidelne hlasovať a spoločne
tak získame krásne detské ihrisko pre
našich najmenších.
Mesto Žiar nad Hronom spolu s jeho
obyvateľmi sa už niekoľko rokov zapája
do súťaže o detské ihrisko Žihadielko.
Vlani sme skončili na treťom mieste, za
mestami Senec a Levoča. Tohto roku
sme sa preto do súťaže zapojili opäť
a veríme, že tentokrát budeme úspešní.
Ak získame ihrisko Žihadielko, mesto
vytypuje lokality a o tom, kde bude
postavené, rozhodnú samotní Žiarčania.

Hlasuj za Žiar a vyhraj denne
zaujímavé ceny
Aby

mesto

podporilo

hlasovanie

a získali sme detské ihrisko Žihadielko,
vyhlasuje súťaž o zaujímavé ceny. Každý
pondelok, stredu a piatok budeme
žrebovať troch výhercov, ktorí od nás
získajú 2 vstupenky do wellnesu Hotela
Termál vo Vyhniach na hodinu pre dve
osoby. Celoročnú permanentku do
žiarskej plavárne budeme žrebovať
každý utorok a štvrtok. Vyhrať môžete
aj propagačné predmety mesta Žiar
nad Hronom. Okrem toho sú pripravené
aj bonusové súťaže o atraktívne ceny,
ktoré vyhlasujeme raz do týždňa.
Čo treba urobiť?
Hlasovať za mesto Žiar nad Hronom na
stránke zihadielko.lidl.sk, urobiť printscreen svojho profilu na stránke Žihadielka tak, aby bolo vidno, že ste hlasovali za naše mesto a poslať nám ho
na e-mailovú adresu zihadielkosutaz@
gmail.com. Do žrebovania budú zaradení výhradne súťažiaci, ktorí hlasovali za
Žiar nad Hronom.
Organizátorom súťaže je mesto Žiar nad

Hronom, Ul. Š. Moysesa 46.
V prípade, že sa výhercom stane osoba
mladšia než 18 rokov, alebo osoba
bez spôsobilosti na právne úkony,
alebo osoba s obmedzenou právnou
spôsobilosťou na právne úkony, výhra
bude odovzdaná jej zákonnému, resp.
právnemu zástupcovi po preukázaní
oprávnenia zástupcu konať v mene
zastúpeného výhercu. Účastníci súťaže
súhlasia so spracovaním a použitím
svojich osobných údajov v rozsahu
(meno, priezvisko, e-mailová adresa)
v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov pre účely
účasti v súťaži na ziar.sk a zároveň
vyhlasujú, že uvedené údaje sú pravdivé
a poskytované dobrovoľne. Mesto Žiar
nad Hronom sa zaväzuje predmetné
osobné údaje zlikvidovať. Výhra v súťaži
nie je právne nárokovateľná. Odovzdanie
výhier sa uskutoční na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom spôsobom, ktorý
bude výhercom oznámený e-mailom.
(r)
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Mesto získalo peniaze na rekonštrukciu tried na „Štvorke“
Mesto Žiar nad Hronom získalo nenávratný finančný príspevok vo výške
183 798 eur na modernizáciu učební
fyziky, chémie a biológie na Základnej
škole na Jilemnického ulici v Žiari nad
Hronom.
Po tom, ako mesto získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR dotáciu 63 885 eur na rekonštrukciu
telocvične na Základnej škole na Ulici
Dr. Janského, prišla ďalšia pozitívna správa. Z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 183 798
eur na modernizáciu učební fyziky, chémie a biológie na „Štvorke“. Celkové vý- elektroinštalácia, podlahy, nátery stien
davky projektu modernizácie sú schvále- a nové zriaďovacie predmety. Do tried
né vo výške 193 472 eur.
bude doplnené interiérové počítačové
vybavenie a didaktické pomôcky. „Verím,
Kým na „Jednotke“ sa v telocvični opraví že týmito rekonštrukciami nekončíme,
podlaha, obklady a náraďovňa, na „Štvor- naopak, úroveň vybavenosti našich zákke“ sa v rámci modernizácie v učebniach ladných škôl sa bude neustále zvyšovať,“
fyziky, chémie a biológie odstráni ná- konštatuje primátor Peter Antal.
bytok, dôjde k demontáži elektrických
pomôcok a zariadení a zariaďovacích
predmetov zdravotechniky. Projekt rieši aj
odstránenie existujúcich rozvodov elektroinštalácie.

V moderných učebniach budú
žiaci skúmať zákonitosti
vedy a techniky

Okrem toho sa v rámci modernizácie demontujú existujúce zriaďovacie predmety potrubí a armatúr vody a kanalizácie
a urobí sa návrh nových zariaďovacích
predmetov s pripojením na existujúce
potrubia vody a kanalizácie v jednotlivých
priestoroch.
V rámci modernizácie bude urobená nová

O tom, že kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu podporuje i vybavenie
učebných priestorov, zvlášť odborných
učební, vedia aj na „Štvorke“. Odborné
učebne školy využívané od jej vzniku meniacimi sa podmienkami a potrebami si
vyžadovali modernizáciu. „Predložením
projektu modernizácie odborných učební

chceme aj v našej škole žiakom ponúknuť moderné odborné učebne, v ktorých
by mohli skúmať a objavovať zákonitosti
vedy a techniky,“ približuje riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková a ako podotýka:
„Naším hlavným cieľom je skvalitniť výučbu všetkých prírodovedných predmetov
a viesť žiakov k rozvoju kľúčových kompetencií zážitkovou formou. Zmodernizované učebne fyziky, chémie a biológie budú
umožňovať žiakom praktické vyučovanie,
dopĺňať učivo, podporovať vzdelávanie a
umožňovať realizáciu rôznych pokusov aj
s podporou interaktívnych výučbových
programov.“ Vyučovací proces „Štvorky“
sa tak prispôsobí novým požiadavkám,
upraví jeho štruktúru, zvýši efektívnosť.
„Prioritou každej školy je prispievať k zlepšovaniu výsledkov jej zverencov. A inak to
nie je ani u nás,“ dodáva riaditeľka školy.
(kr; li)

Žiar navštívil nový nórsky veľvyslanec
V utorok 22. januára navštívil mesto
nórsky veľvyslanec Terie Theodor Nervik. V rámci návštevy Žiaru sa zúčastnil
aj recepcie spolu s významnými osobnosťami nášho mesta.
Terie Theodor Nervik navštívil mesto Žiar
nad Hronom ako nórsky veľvyslanec po

prvýkrát. Jeho kroky však nesmerovali iba
na mestský úrad. Navštívil aj spoločnosti sídliace v priemyselnom parku, ktoré
majú nórskych majiteľov, a to Slovalco,
Hydro a aj spoločnosť Bring. „S nórskym
veľvyslanectvom sme mali vždy nadštandardné vzťahy a som rád, že budú také

aj naďalej,“ uviedol primátor mesta Peter
Antal, podľa ktorého je návšteva veľvyslanca v Žiari pre mesto prínosom: „Máme
u nás tri firmy s nórskou účasťou, ktoré sú
rozhodujúcim hráčom, čo sa týka zamestnávania. Chceme, aby aj nórska ambasáda, a teda Nórske kráľovstvo vnímalo Žiar
nad Hronom ako partnera, ktorý skutočne
dokáže vytvárať také podmienky pre firmy, aby boli aj oni spokojné.“
Žiar nad Hronom sa veľvyslancovi ako
mesto páči a ako veľký fanúšik športu
a futbalu navštívil aj žiarsky futbalový štadión a futbalový klub. „Žiar nad Hronom je
veľmi pekné mesto,“ povedal po stretnutí s vedením mesta a ako ďalej uviedol:
„S primátorom sme sa rozprávali o histórii
mesta, ako aj o dôležitosti výroby hliníka
pre toto mesto. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé vidieť a navštíviť aj spoločnosti
Slovalco, Hydro a Bring. Určite to nebola
moja posledná návšteva Žiaru nad Hronom.“
(li)

Po novom kontrolu zimnej údržby
umožňuje aj GPS systém
Pani Zima nám poriadnu snehovú nádielku opäť nadelila na začiatku roka
v januári. Zmierňovanie zimy v uliciach mesta tak dalo zabrať najmä
pracovníkom mestských Technických
služieb, ktorí sa starajú nielen o cesty
a chodníky, ale podľa nového zákona
aj o chodníky, ktoré si doteraz udržiavali majitelia nehnuteľností.
Ako však priznáva riaditeľ mestskej
spoločnosti Igor Rozenberg, dokonalá
zimná údržba neexistuje. „Zaužívalo sa
vyjadrenie, že len zmierňujeme následky
zimy. V podstate je to pravda, ale snažíme sa to povýšiť na modernú službu
na telefón. Samozrejme, že všetko sa
stihnúť nedá a nestihli sme to ani my. Ak
takýto prípad nastal, obyvatelia obratom
vyriešia svoj problém cez Linku zimnej
údržby. Tento rok je týchto podnetov
veľmi málo,“ približuje Igor Rozenberg.
Podľa nového zákona už samospráva
musí udržiavať aj chodníky, ktoré si predtým udržiavali majitelia alebo správcovia
priľahlých nehnuteľností. Názory na to, či
to samosprávy budú stíhať, sa však podľa
primátorov a starostov rôznia. „Vypočul
som si stanovisko niektorých kolegov,
ale aj starostov a primátorov. V zásade
sa zhodujú v názore, že je potrebné robiť
viac a bude to drahšie. To sú v takýchto
prípadoch ale štandardné reakcie, ktoré
verím, že o pár rokov budeme považovať za úsmevné,“ konštatuje Rozenberg,
a zároveň priznáva, že všetky hranice
starostlivosti ešte nepoznajú. „Ide skôr
o to, že sme ľudia, ktorí si vzájomne pomáhajú. Veľa obyvateľov a podnikateľov
si robí zimnú údržbu ako v minulosti.
Patrí im za to veľké poďakovanie. Ide
o spoločnú starostlivosť o naše mesto,
ktorú zákon nezakazuje,“ podotýka.
V tých prípadoch, kedy technické služby
niečo prehliadli, zase občania upozornia
cez Linku zimnej údržby. „Jeden podnet
evidujeme aj cez primátora, kedy sme
neurobili „slepý“ chodník za prístreškom
pri kníhkupectve. V tomto prípade ale
išlo skôr o poukázanie na to, že primátor bol predkladateľom tohto zákona
v parlamente, a že nemá dokonalú spoločnosť, ktorá robí zimnú údržbu. Máme
veľa rezerv, ale snažíme sa robiť všetko
ako najlepšie vieme. Posilnili sme techniku a aj personál. Obyvatelia IBV vidia motorový pluh s obsluhou a úzkou radlicou,
čo je asi najväčšia novinka tento rok. Priznám sa, že aj keby sme nemali nový zákon, túto mestskú časť by sme robili po
novom aj tak. No a najdrahšou novinkou
je nový traktor s pluhom a posypom,“
konkretizuje ďalej Igor Rozenberg.

Problém však niektorí obyvatelia mesta
vidia aj v tom, že sa s údržbou začína
v skorých ranných hodinách. Aj na to
má riaditeľ technických služieb odpoveď: „Každému asi nevyhovieme. Možno
by si to žiadalo viac tolerantnosti. Sneh
si nevyberá čas, kedy sa to hodí nám.
Napadne a my vyrážame. Každý odklad
môže spôsobiť väčší problém neskôr,
ktorému takto predchádzame. Snažíme
sa o miernu reguláciu, ale každý dispečer má vlastnú mieru zodpovednosti za
stav chodníkov, komunikácií a nebezpečných miest. Podľa môjho názoru to
robia veľmi dobre. Ak nie, telefonoval by
som im ja.“ Zaujímalo nás preto, v akom
čase sa teda začína s údržbou v prípade, že napríklad nepretržite sneží: „Nie
je to možné určiť presnou hodinou. Ide
o mix viacerých faktorov. Predpoveď
počasia, množstvo napadnutého snehu, predchádzajúci výjazd, jeho rozsah,
skúsenosti dispečera alebo dostupnosť
ľudskej práce a techniky v danom momente. Ak napríklad sneží nepretržite,
pracujeme nepretržite. Ide o náročnú
prácu, ktorá si zaslúži uznanie pre ľudí,
ktorí ju vykonávajú.“
Po novom kontrolu zimnej údržby
v meste umožňuje aj GPS systém, ktorý
technickým službám pomáha kontrolovať trasu vodičov, čas zásahu či spotrebu
pohonných hmôt. „Ide o riadiaci nástroj,
ktorý pomáha manažmentu robiť zimnú
a letnú údržbu účinnejšie a efektívnejšie.
Aj keď sme ho namontovali takmer na
všetky mechanizmy, ešte stále to etablujeme do riadiaceho procesu. Momentálne riešime prepojenie na tankovanie pohonných hmôt na čerpacích staniciach,“
uzatvára Igor Rozenberg.
(li)

Z januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 24. januára sa uskutočnilo
prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Zúčastnilo sa ho
18 poslancov.
V prvom bode rokovania schvaľovali poslanci I. zmenu rozpočtu. Išlo napríklad
o navýšenie finančných prostriedkov pre
žiarsky útulok pre psov, 12-tisíc eur sa
schválilo na renováciu parkiet v Hlavnej
sále MsKC a viac finančných prostriedkov
pôjde tento rok aj na podujatie Festival
vína. Investovať sa však bude aj kapitálového majetku mesta. Poslanci odsúhlasili
30-tisíc eur na rekonštrukciu a rozšírenie
dvoch parkovísk či 300-tisíc eur na vybudovanie atletickej dráhy.
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Ďalším bodom rokovania bolo zaradenie
elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy na Ul. Dr. Janského, ako súčasti SZUŠ Hliník nad Hronom,
do siete škôl a školských zariadení v našom meste. K tomuto bodu rokovania
prebehla medzi poslancami veľmi živá
diskusia. „Príchod umeleckej školy na
žiarsku „Jednotku“ veľmi vítam. Otázkou
je, či by mala byť súkromná, alebo štátna.
Dnes sa prikláňam k názoru, že môže byť
aj súkromná, ktorá by dokázala fungovať
už od 1.9.2019,“ uviedol počas diskusie
poslanec Rastislav Uhrovič. Nakoniec poslanci svojim hlasovaním rozhodli, že súkromná umelecká škola bude zaradená

do siete našich škôl a školských zariadení.
Nebude to mať však dopad na rozpočet
mesta, pretože elokované pracovisko
bude financované z podielových daní
Hliníka nad Hronom.
Na rad prišli aj majetkovo-právne veci
a prezentácia združenia cestovného ruchu Region GRON. To žiarskym poslancom predstavil Jozef Hulaj, zástupca
združenia. Ako počas svojho vystúpenia
uviedol, hlavná činnosť združenia spočíva v rozvoji cestovného ruchu, prezentácii produktov a v uchovávaní kultúrneho
a prírodného dedičstvo.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Ojedinelý nález mlatu

Nedávno som sa stretol s priateľom.
Len tak, na chvíľu na chodníku, sme
sa dali do reči. Pospomínali sme na
staré dobré časy a medzi rečou mi
povedal, že keď bol na hubách a
prehŕňal nohou lístie, zrazu uvidel
kovový predmet. Nebol veľký, ale
mal veľmi zaujímavý tvar.
Pripomínal mu palcát, taký, ako vídal
na obrazoch zo stredoveku. Veď všetci poznáme Jána Žišku a jeho známy
postoj, keď drží v ruke dlhšiu drevenú
rúčku, na hornej časti ktorej je veľký
kus železa s hrubými ostňami. V boji
to bol veľmi účinný nástroj a neskoršie

Mlat.
sa používal aj ako veliteľská insígnia.
Hľadal ďalej a neďaleko našiel ďalší
predmet, malé okrúhle podlhovasté
nákončie. Dohodli sme sa, že na druhý
deň sa stretneme v kaviarni. Doniesol

tie veci a aj iné zaujímavosti, ale tie už vylomený. Či to bolo úderom, alebo
bol poškodený inou činnosťou, nie je
boli z inej doby a inej krajiny.
tak podstatné. Tento nález patrí medzi
Po obhliadke som zistil, že ide o ta- ojedinelé nálezy militárií a jeho vlastkzvaný mlat, čo je skutočne tá zbraň, ník musel „na to mať“, a tým nemyslím
ktorú používali v stredoveku. Len- len majetkovo, ale aj spoločensky.
že táto bola z doby bronzovej, a to
z mladšej až pozdnej doby bronzovej Ako priateľ spomenul, neďaleko našiel
(800 – 1300 pred našim letopočtom). aj malé nákončie. Tento druh pocháMlat bol menší a bol z bronzu, povrch dza tiež z obdobia doby bronzovej
bol veľmi dobre zachovalý so zelenou a niekoľko kúskov sa ho našlo aj na napatinou (oxidom), ktorý svojim spô- šom území. A vôbec neznižuje význam
sobom chráni bronz a vytvára hladký nálezu to, že tie ostatné sú zdobenejpovrch. Musí však mať vhodné pro- šie. Tak teda máme ďalší dôkaz o osídstredie a tento ho pravdepodobne lení nášho mesta a jeho okolia v dobe
mal. Po obvode mal v troch radoch 12 bronzovej a že to bolo ozaj silné, veľké
hrubých hrotov, jeden z nich bol však a významné, dokladajú nielen nálezy

Kino vlani navštívilo takmer 16 000 divákov
Radi navštevujete žiarske kino? Máme
pre vás dobrú správu. Aj tento rok sa
môžete tešiť na filmové hity, ktoré si
v Žiari pozriete za podstatne nižšiu
sumu ako v iných kinách.
Vstupné do žiarskeho Kina Hron zostáva nezmenené, a teda 5 eur. V určitých
prípadoch je dokonca možné uplatniť si
zľavu. „Zľavy si môžu uplatniť napríklad
seniori nad 62 rokov, ktorí majú zľavu
1 euro, osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP majú 50 percentnú zľavu zo
vstupného a darcovia krvi či pracovníci
spoločnosti Nemak majú tiež vstupné
lacnejšie o 1 euro,“ informuje Lenka Nitrayová, vedúca žiarskeho kina s tým, že
zľavu je potrebné nahlásiť predtým, ako
vám v pokladni vydajú lístok.
V minulom roku kino navštívilo až 15 830
divákov, pričom najžiadanejším titulom
bola rozprávka Ferdinand, ktorú si pozrelo 877 ľudí. „Do top desiatky filmov,
ktoré si v Kine Hron pozrelo najviac divákov, patrí aj ďalšia rozprávka, a to Hotel
Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka.
Tretie miesto patrí filmu venovanému
hudobnej skupine Queen – Bohemian
Rhapsody. Ten si pozrelo 731 ľudí. Do de-

siatky sa ešte zmestili Päťdesiat odtieňov movaných rozprávok, horory, ale aj roslobody, Grinch, Zrodila sa hviezda, Krá- mantické filmy,“ konkretizuje Nitrayová.
lik Peter, Backstage, Rodinka úžasných 2
Kedysi dostávali v Žiari priestor aj fila Coco,“ vymenúva Lenka Nitrayová.
my pre náročnejšieho diváka. Bohužiaľ,
Aj v najbližších mesiacoch do kín pri- ide o menšinový žáner, ktorý nie je až
chádzajú filmové trháky, o ktoré určite tak divácky atraktívny. „Je pravda, že už
nepríde ani žiarsky divák. „Premietať bu- nehráme vyslovene klubové filmy, a to
deme slovenský thriller Trhlina, rodinný z dôvodu nulovej návštevnosti. Ale z nafilm o psíkovi Návrat domov s dabingom šej ponuky premietaní si vie vybrať aj náa v prvom štvrťroku budeme hrať aj pár ročnejší divák,“ dodáva Lenka Nitrayová
slovenských filmov, napríklad o vražde s tým, že sa v najbližšej dobe neplánuje
Daniela Tupého Ostrým nožom, komé- ani špeciálne projekcie či festivaly. Sadiu s Evelyn LOVEnie, milostnú drámu mozrejme, okrem Expedičnej kamery
z vojnového obdobia ČSR Sklenená izba, a Snowfilm festu, ktoré sa už v Kine Hron
(li)
nebudú chýbať ani komiksovky, veľa ani- stali tradíciou.

V žiarskej nemocnici sa vlani narodilo viac ako 700 detí
V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa minulý rok narodilo viac ako
700 detí. Chlapcov prišlo na svet o niečo viac ako dievčat a jedna mamička si
domov z pôrodnice odniesla dvojičky.

Foto: zdroj Svet zdravia.
ako zvládnuť tehotenstvo i samotný pôrod, aj ako sa následne starať o bábätko. Na jeho príchod sa tak dokážu oveľa
lepšie pripraviť, získajú praktické návyky
a zoznámia sa s priestormi i personálom
oddelenia. Predpôrodný kurz minulý rok
absolvovalo 70 mamičiek.

Spolu so zdravotníckym personálom si
mamičky môžu aj naplánovať, ako by
mal ich pôrod vyzerať, a to od prijatia do
nemocnice až po starostlivosť o novorodenca. „Vlani možnosť vytvoriť si individuálny pôrodný plán využilo 33 mamičiek. Nemocnica tiež uplatňuje bonding,
teda položenie nahého dieťaťa na nahé
brucho matky ihneď po pôrode, pri pôroMamičky spolu s oteckami majú v žiar- de sekciou k tvári matky,“ podotýka Jana
skej nemocnici možnosť absolvovať Fedáková.
predpôrodnú prípravu. Dozvedia sa tak,

Na pôrod sa pripravujú

Mestskí policajti už jazdia na novom
elektromobile

Nový elektromobil, na ktorý získalo
mesto dotáciu 30-tisíc eur z Environmentálneho fondu, už mestskí policajti
naplno využívajú.
Novým policajným vozidlom je Nissan
e-NV200, čo je vlastne elektrický van.
„Elektromobil bude slúžiť na bežnú
hliadkovú činnosť v meste, na výjazdy na
zákroky a preverovanie podnetov občanov, ako aj pri zásahoch na chránených
objektoch,“ hovorí náčelník MsP Róbert
Šiška. Ako podotýka, keďže policajti ročne
najazdia od 32 000 do 35 000 kilometrov,
využívaním elektromobilu už nebudú
znečisťovať ovzdušie v uliciach Žiaru.

vetvy 22kW,“ dodáva náčelník. Nabíjaciu
stanicu hradilo mesto zo svojho rozpočtu
a zaplatilo za ňu bez prípojky 6 000 eur.

Kúpou elektromobilu však mesto nebude
šetrné iba k životnému prostrediu. Výrazne sa znížia aj výdavky na prevádzku služobného vozidla pre mestskú políciu, a to
nižšie náklady na pohonné látky a náklady na servis vozidla. „Verím, že elektromobil mestských policajtov je len prvou lastovičkou a v budúcnosti v Žiari pribudne
viac áut s elektrickým pohonom,“ uviedol
na margo elektromobilu primátor Peter
Vizualizácie. (li)
Antal.
Projekt finančne podporil
Spoločne s dodaním elektromobilu bola Environmentálny fond.
spustená aj nabíjacia stanica, ktorú dalo
mesto vybudovať priamo pred mestským
úradom. „Funguje ako štandardné nabíjacie stanice a má dve samostatné nabíjacie

Preprava do práce autobusom
je rýchlejšia aj lacnejšia

Zatiaľ čo v roku 2016 sa v nemocnici
uskutočnilo 648 pôrodov, v roku 2017
ich bolo 753 a vlani 707. Dievčat prišlo
na svet 344, chlapcov 363. Ako informuje
Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, medzi najčastejšie dievčenské mená,
ktoré rodičia minulý rok dávali svojim novorodencom, patrili Eliška, Nela a Hana.
U chlapcov zase dominovali mená Adam,
Jakub a Michal. Okrem tých štandardných však zdravotníci zapisovali aj mená
ako Matii, Tiffany, Tamia, Vivien, Felicity,
Zara, Maximus či Ria.
Každé narodenie dieťatka je výnimočným okamihom pre mamičku, ale aj personál, na jeden z pôrodov si však zdravotníci stále pamätajú. „Vlani prišlo v nemocnici na svet bábätko, ktoré vážilo 5030
gramov a meralo 57 centimetrov, čo je
vysoko nad štandardnú pôrodnú hmotnosť novorodenca. Spolupráca mamičky
s pôrodným tímom však bola výborná
a mimoriadne veľký chlapček sa narodil
bez komplikácií,“ vysvetľuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia žiarskej nemocnice Anton Ďurkech.

Nákončie .
sídlisk a hradísk z tejto doby, ale aj ojedinelé nálezy luxusných predmetov
v minulosti a teraz aj v súčasnosti. Preto sa pozerajme dobre, po čom chodíme, niekedy sú to úžasné veci, aj keď
sa na prvý pohľad nezdajú. Veď niekedy sa stačí pre to len zohnúť.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Počas minulého roku nemocnica zakúpila na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie novú pôrodnú posteľ i vyšetrovacie
kreslo. Na novorodenecké oddelenie
zase pribudli nové monitory vitálnych
funkcií či oxymeter a na pôrodnej sále
sa vymenila antistatická podlaha. Deväť
nových monitorov dychu pre novorodencov, ktoré si môžu mamičky požičať
aj domov, vlani nemocnica získala darom
od Nadácie Križovatka a výhrevné lôžko
s fototerapeutickou LED lampou zase od
spoločnosti Lidl.
„Tento rok plánuje nemocnica vymeniť
podlahovú krytinu na chodbe gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia i na operačnej sále. Viac o pôrodnici sa mamičky
dočítajú na webovej stránke www.procare.sk,“ dodáva na záver Jana Fedáková.
(li)

Autobusový spoj, ktorý prechádza
areálom priemyselného parku, začal
premávať 2. mája 2018.
Linka MHD premáva z Tajovského ulice
až do areálu priemyselného parku. Stojí na zastávkach MHD v meste, plynule
prechádza vrátnicou ZSNP (Alufinal)
a končí na zastávke pri spoločnosti Nemak. „Cieľom zriadenia linky bolo nielen
zjednodušiť prístup do areálu priemyselného parku, ale aj znížiť počet áut,
ktoré vrátnicou prechádzajú. Zároveň
tak vyjdeme v ústrety zamestnancom,
ktorí nechodia do práce autom,“ vysvetľuje Ľubica Vidrová zo spoločnosti
AreaServis s tým, že preprava do práce
autobusom je nielen lacnejšia, ale aj
rýchlejšia. Navyše, znižuje sa tak počet

áut, čím sa zrýchli aj výjazd na komunikácie v smere do mesta.
Linka MHD ústi v pracovné dni o 5.14
hodine ráno na zastávke pri spoločnosti Nemak a odchádza z tejto zastávky
o 14.09 hodine. Napríklad štatistika za
november ukazuje, že ranným spojom
sa odviezlo 470 zamestnancov a na
obed cestovalo 319 ľudí. „Vzhľadom na
záujem o využívanie tohto autobusového spoja sa spoločnosť AreaServis snaží
urobiť všetko pre to, aby boli zriadené
linky aj na zvyšné zmeny,“ dodáva Ľubica Vidrová.
Cena cestovného je v rámci platného
cenníka SAD.
(li)
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Vieme, čo prinesie rok 2019 v žiarskej kultúre

City fest tento rok otvoria Kollárovci.
Máme za sebou úžasný rok 2018, ktorý
vďaka žiarskemu Mestskému kultúrnemu centru priniesol množstvo zaujímavých a atraktívnych podujatí. Väčšina z nich bola vypredaná, iné zase
trhli divácke rekordy. Čo ponúkne
Céčko divákovi v novom roku 2019?
Má ešte čím prekvapiť? Rozprávali
sme sa s producentom MsKC Jankom
Kulichom.
„Sme radi, že svoje postavenie potvrdil
City fest aj Beer fest a hlavne, že nám počasie prialo. Chceme sa poďakovať všetkým našim divákom, návštevníkom a fanúšikom umenia za ich obrovský záujem
o kultúru. Veľmi si to vážime, a zároveň
nás to zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu a profesionalite,“ konštatuje Janko
Kulich s tým, že len v mesiaci december
od 5. do 21. organizovalo MsKC 21 akcií.
„Je to výsledok skvelej práce celého tímu
MsKC a poďakovanie za podporu nášmu
mestu. Po dvoch týždňoch oddychu sa
môžeme opäť pustiť do práce a priniesť
vám to najlepšie, čo súčasná umelecká

scéna ponúka,“ dodáva ďalej.
Bál Žiarčanov je každoročným lákadlom,
ktoré otvára sezónu v MsKC. „Sme nadšení z toho, že je oň tak veľký záujem. Oproti minulému roku sme pridali viac ako
100 nových miest a aj tak je podujatie
vypredané. Je to až neuveriteľné. Pokračovať budeme, samozrejme, aj ďalšími
obľúbenými a tradičnými podujatiami,“
sľubuje Kulich a konkretizuje, o aké podujatia ide: „Fašiangy v meste, či Skoromáj.
Obe tieto akcie ponúkajú viac než len
zábavu. Snažíme sa dodržiavať a uctievať
žiarske tradície, a preto sme projekty rozšírili aj o aktivity vo Svätokrížskom dome.
V rámci fašiangov 5. marca tu bude opäť
tradičná zabíjačka, nebude chýbať ani
fašiangový sprievod mestom a veselica
v Hlavnej sále MsKC spojená s pochovávaním basy. Ako hosť vystúpi obľúbené
Duo Jamaha.“ Ďalšou zaujímavou akciou
budú Skoromájové slávnosti 30. apríla,
v rámci ktorých MsKC pripravuje uličku
tradičných remesiel aj stavanie Mája pred

Nebude chýbať ani Beer fest...

... a Deň detí v parku.

Svätokrížskym domom. „Veľmi obľúbená
je tiež Skoromájová veselica, ktorá zakončí slávnosti v Hlavnej sále MsKC za
účasti populárneho DJa Jula Viršíka. Ale
to už predbieham, pretože v prvom polroku bude akcií omnoho viac,“ podotýka
Janko Kulich.

„

City fest otvoria svojim
koncertom populárni
Kollárovci.
Najväčší divácky záujem je vždy o
City fest. Zatiaľ môžeme prezradiť, že
14. ročník City festu sa uskutoční v sobotu 10. augusta v Parku Š. Moysesa a že ho
o 15.00 hodine otvorí jedna z najpopulárnejších slovenských skupín Kollárovci.
„Rozhodli sme sa opäť pre pestrú dramaturgiu festivalu, a tak nebude núdza
o zaujímavé mená či kombinácie žánrov.
Plánujeme tiež rozšíriť gastro zónu a zaviesť určité novinky s ohľadom na životné prostredie,“ približuje plány ohľadom
najväčšieho žiarskeho hudobného podujatia Kulich. Ďalším podujatím, ktoré
sa z roka na rok stáva obľúbenejším, je
Beer fest. Ten sa uskutoční 24. augusta na
tradičnom mieste v parku. „Taktiež pripravujeme rozšírenie programu a súťaže vo
varení gulášov. Momentálne vyberáme
program aj porotcov. Určite sa bude na
čo tešiť. V každom prípade chceme dramaturgiu tvoriť zo skupín, ktoré vedia
návštevníkov rozospievať, roztancovať
a dobre zabaviť od ľudoviek, cez country až po rock.“ Céčko nezabúda ani na
najmenšieho diváka. Žiarsky Deň detí sa
uskutoční presne na oslavy MDD v sobotu 1. júna. „Chceme aby bol tento deň
pre deti výnimočný. Vyberáme najnovšie
atrakcie, pesničkové i divadelné programy, sprievodný program a opäť aj niečo
špeciálne a nezvyčajné. Hlavným zámerom je však dostať deti a ich rodičov na
piknik do nádherného prostredia mestského parku.“
Aj tento rok si prídu na svoje aj náročnejší diváci. Veľkou chuťovkou bude
návrat Slovenského národného divadla
15. marca s hrou Ilúzie, v ktorej účinkujú
herci najstaršej hereckej generácie SND,
na čele s Martinom Hubom či Dušanom
Jamrichom. „Predstavenie bude o to zaujímavejšie, že sa uskutoční v komornej
Divadelnej sále v MsKC len pre 300 divákov,“ hovorí Kulich a ako ďalej prezrádza,
druhou veľkou lahôdkou bude koncert
populárnej a capella skupiny Fragile. „Tá
sa do nášho mesta vráti s veľkou kapelou
a programom najväčších hitov skupiny
Queen. Koncert sa uskutoční 22. marca
v budove bývalého Domu kultúry na
námestí.“ Dobrou správou je tiež fakt,
že v júni sa k nám opäť po dvoch rokoch vráti legendárna Lúčnica s novým
programom. „Samozrejme, že postupne
doplníme do programu aj ďalšie koncer-

V Žiari nad Hronom prezentovali vlastný
príklad reformy odborného vzdelávania
V stredu 23. januára sa v odbornej
učebni Súkromnej strednej odbornej
školy technickej v Žiari nad Hronom
uskutočnila verejná prezentácia vyučovacej hodiny, na ktorej sa študenti
učia pracovať s unikátnym komplexným nástrojom pre simuláciu výrobných a logistických systémov.
Študenti tejto školy sa učia s využitím
najmodernejších technológií. Jednou z
nich je program firmy Siemens - Plant
Simulation, ktorý škola zavádza do vyučovania v spolupráci s firmou Nemak
Slovakia, s.r.o. - členom združenia InTech
Žiar nad Hronom, z.p.o., ktoré je jej zriaďovateľom.
Verejnú prezentáciu otvoril riaditeľ
združenia InTech Marcel Pecník. Združenie školu zriaďuje od roku 2008, investuje do jej rozvoja a spoločne s vedením i
pedagógmi školy zavádza neustále inovácie do procesu výučby i praktického
výcviku. „Po desiatich rokoch intenzívnej činnosti a rozvoja sme dnes jednotkou medzi strednými školami v spolupráci so zamestnávateľským sektorom.
Je tomu tak preto, lebo reagujeme na
nové trendy a požiadavky trhu práce.
Som veľmi rád, že zamestnanosť našich
absolventov je takmer 100-percentná
a že im už počas štúdia ponúkame najmodernejšie technológie a možnosti
pre získavanie vedomostí i zručností.
S podporou silných firiem a partnerov
i s aktívnym zapojením pracovníkov
školy to ide. Spoločne vytvárame vlastný príklad reálnej reformy vzdelávania
akoby zdola, v rámci ktorej sa snažíme
nastavovať súlad medzi ponukou a
možnosťami našej školy s požiadavkami
zamestnávateľov a aktuálnou demografiou regiónu,“ uviedol Pecník.
V odbornej učebni počas vyučovania
predmetu Programovanie automatizovaných procesov pre tretiakov z maturitného odboru Technické lýceum privítala prítomných riaditeľka školy Beata
Tóthová. Hosťom v krátkosti predstavila
zavádzanie nového programu do výučby v spoločnosti študentov a ich učiteľa
Ľuboša Finku: „Pre neustále zvyšovanie
kvality vzdelávania a zatraktívňovanie
štúdia vyžívame rôzne inovácie. Je to
súčasť našej dlhodobej stratégie. Aktuálne zavádzame do vyučovania na ob-

jednávku a s podporou spoločnosti Nemak Slovakia program Plant Simulation,
ktorý využívajú špičkové spoločnosti na
simuláciu a optimalizáciu výrobných
procesov. Študenti si s využitím interaktívnej počítačovej metódy modelujú
vlastnú fabriku a učia sa nastavovať a
zvládať výrobné procesy, aké sa dejú v
reálnych podmienkach. Túto a podobné metódy, ktoré využívame pri výučbe
alebo aj v praktickej príprave, považujeme za nadštandardnú možnosť pre
našich študentov, ako sa môžu už teraz
pripraviť na výzvy, s ktorými sa stretnú
v zamestnaní, a to nielen dnes, ale aj v
najbližšom období. V strojárskom i hutníckom priemysle dochádza k masívnejšiemu presadzovaniu inovácií a my na
ne reagujeme už aj v našej škole. Sme
veľmi radi, že vďaka veľkej podpore zamestnávateľov, najmä zamestnávateľov
združenia InTech, sa nám to darí.“
Konateľ spoločnosti Nemak Slovakia
Rastislav Gáll dodal: „Tak ako je potrebné
venovať neustále pozornosť zefektívňovaniu a zlepšovaniu v rámci výrobných
spoločností, rovnako je tomu tak i v sektore školstva. Teší ma, že naša škola patrí
medzi najlepšie v svojom segmente na
Slovensku. Naša firma i združenie InTech, ktorého sme členom, budú školu
naďalej v jej rozvoji podporovať. Našim
hlavným cieľom je mať kvalifikovaných
absolventov pripravených pracovať v
našich spoločnostiach a ovládajúcich
najmodernejšie technológie plánovania, simulovania a modelovania procesov vo výrobnej linke. Naša spoločnosť
Nemak Slovakia je dnes najväčším zamestnávateľom v meste Žiar nad Hronom a patrí medzi veľké medzinárodné
firmy.“
Program Plant Simulation využíva SSOŠT už od 1.9.2018. Od začiatku sa stretáva s veľmi pozitívnymi ohlasmi tak od
učiteľov, ako aj od študentov. Žiarska
technická škola patrí medzi zatiaľ neveľký počet slovenských škôl, ktoré takúto
inováciu využívajú. Nateraz je zaradený
v odbore Technické lýceum, ktorý na základe požiadavky priemyselných firiem
pripravuje svojich absolventov pre ďalšie štúdium na vysokých školách technického zamerania.
(r)

ty menšinových žánrov a iné produkcie,“ kálovom príbehu zo života M. R. Štefánika.
Na jeseň sa môžu diváci tešiť na legendárpodotýka Kulich.
ny muzikál Kubo a ďalšie zaujímavé predAsi najviac spokojný bude tento rok fa- stavenia,“ vymenúva Kulich a na záver
núšik divadla. Pripravených je niekoľko dodáva: „Pre detského diváka sme okrem
veľmi atraktívnych divadiel. „Začíname Spievankova v januári pripravili nový
hneď 19. februára hrou Odchody vlakov program Mira Jaroša 26. apríla a určite sa
s Adelou a Viktorom Vinczem, pokraču- vrátia aj Smejko s Tanculienkou. Nebudú
jeme 15. marca Slovenským národným chýbať ani pravidelné nedeľné produkcie
divadlom a 9. mája sa k nám vráti Rado- divadelných rozprávok pre deti raz do
(li)
šinské naivné divadlo so SĽUKom v muzi- mesiaca.“
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Blaho͆elanie

Drahá manželka,
prajem ti, buď veselá,
šťastná aj v ďalších rokoch,
ktoré spolu prežijeme.
Pred rokom som ťa pozval pri výročí
Zlatej svadby do Dubaja,
Petrohradu, Bulharska, Španielska
a teraz ťa pozývam na plavbu
v Stredozemnom mori,
kde navštívime Taliansko,
Francúzsko, Španielsko a Malorku.
Som šťastný, že ma sprevádzaš
pri poznávaní sveta a ďakujem
za lásku, ktorou sa napĺňame.
Tvoj manžel.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Na streche sveta
Cestopisno-relaxačný program vás pozýva na virtuálnu cestu do vzdialených
končín v okolí najvyššieho pohoria sveta.
Odlieta sa z európskeho letiska, aby sa
pristálo v nepálskom Káthmandú, kde
strávite noc a odkiaľ sa následne vydáte
s batohom na chrbte k najvyšším končiarom planéty. Nocuje sa v stanoch alebo
u pohostinného domáceho obyvateľstva.
Program doplní fulldome oddychová projekcia krás blízkeho i vzdialeného vesmíru.
Dňa 31. januára o 19.00 hod. vo Hviezdnej
sále.
Pohotovostné lekárenské služby
28.1. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
29.1. 20.00 – 22.30 hod. l
ekáreň Flora, Dr. Janského 478
30.1. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
31.1. 20.00- 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
1.2. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
2.2. 7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
3.2. 7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
4.2. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Flora, Dr. Janského 478
5.2. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
6.2. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
7.2. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
8.2. 20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
9.2. 7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
10.2. 7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Flora,
Dr. Janského 478
Každý deň okrem sviatkov sú v čase od
16.00 do 20.00 hod. otvorené lekárne
v Žiari nad Hronom:
Lekáreň Benu, SNP 116
Lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

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. 1 písm. a) a ods. 5 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, ktorej
predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie
identifikovaný Geometrickým plánom
č. 44562578-095/2018, vyhotoveným
vyhotoviteľom GEODESY SERVICE,
s. r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej
č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44
562 578, úradne overeným Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:
novovytvorená CKN parcela č. 1149/68
– zastavaná plocha s výmerou 6 123 m2,
odčlenená:
•z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 7 500 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136,
•z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136,
•z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 –
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 2 955 m2, zapísanej na liste

vlastníctva č. 1136.
(ďalej ako „Predmet predaja“),
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy
na predaj pozemku výlučne za účelom
výstavby bytového domu/bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami
platného Územného plánu mesta Žiar
nad Hronom.
Opis Predmetu predaja: pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar
nad Hronom, v časti sídliska Pod vŕšky,
plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.ziar.sk, v sekcii Úradná tabuľa.
Bližšie informácie navrhovatelia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
- Odbor ekonomiky a financovania (oddelenie správy majetku mesta), kancelária č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30
do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od
1.11.2018 do 31.5.2019 do 12.00 hod.
(vrátane). Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., najneskôr
dňa 31.5.2019 do 12.00 hod. (vrátane).
Ponuka predložená po uplynutí tejto
lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
(r)

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA

Aj tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky,
a to v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií.
a) Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na:
podporu realizácie projektu, a to v oblasti
1/ ochrany a tvorby životného prostredia
2/ obnovy verejných priestranstiev
3/ ochrany vonkajších priestorov BD kamerovým systémom
alebo b) podporu verejnoprospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, ako aj na
podporu podnikania a zamestnanosti
a) Podpora realizácie projektu:
Oprávnenými osobami sú bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta a
právnické osoby vykonávajúce správu
bytového domu nachádzajúceho sa v k.
ú. mesta. Oprávnenej osobe môže byť
v tomto roku poskytnutá len jedna dotácia, a to najviac vo výške 70 % predložených rozpočtových nákladov projektu, pričom však nesmie byť vyššia ako
3 300 eur. 30 % rozpočtových nákladov je oprávnená osoba povinná spolufinancovať vlastnými prostriedkami.
Predložené žiadosti posudzuje Komisia
pre hodnotenie projektov. Jej odporúčania sú predložené primátorovi mesta,
ktorý o poskytnutí dotácie rozhodne.

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie
je možné si vyzdvihnúť na Mestskom
úrade - Oddelenie projektov, č. d. 15,
alebo si ju stiahnuť z webovej stránky
mesta, kde sú uvedené aj všetky ďalšie
informácie (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť
je potrebné doručiť na mestský úrad do
28.2.2019 so všetkými povinnými prílohami.
b) Podpora verejnoprospešných služieb:
Oprávnenými osobami sú právnická
osoba, ktorá má sídlo na území mesta,
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta a fyzická osoba – podnikateľ so sídlom, miestom podnikania
alebo trvalým pobytom na území mesta. Oprávnenej osobe môže byť v tomto
roku poskytnutá len jedna dotácia na
jeden účel, a to najviac vo výške 1 660
eur. O žiadostiach rozhoduje primátor
mesta.
Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je
možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2019 (potrebné je uviesť adresu, telefón, mailový kontakt). Ďalšie dôležité
informácie sú uvedené aj na webovej
stránke mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo
v samotnom nariadení.
(r)
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Regionálne kolo First LEGO League opäť v Žiari
Tohtoročné modely postavených a naprogramovaných robotov v rámci súťaže First LEGO League 2018 – 2019 predstavili 15. januára deti vo veku 9 – 16
rokov na regionálnom turnaji v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Regionálnym organizátorom FLL
bolo Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom, ktoré hostilo 14 tímov.
V dopoludňajšej časti sa predstavili tímy
v kategóriách Robot Design, Prezentácia
výskumného projektu a Tímová práca.
Popoludní sa súťažilo na turnajových stoloch v kategórii Robot Game. Téma tohto
ročníka bola „INTRO ORBIT” – život vo vesmíre.
Počas turnaja bola organizátorom pripravená sprievodná akcia s názvom Robot
Battle. Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť
dobrú súťaživú, a zároveň priateľskú atmosféru, nadviazanie vzájomnej spolupráce a výmena skúseností. Zo 14 tímov
sa do danej sprievodnej akcie zapojilo 8
tímov. Víťazom 1. ročníka súťaže Robot
Battle bol CZŠ tím s trénerom Martinom
Ivanom zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad
Hronom. Milým spestrením celej súťaže
bolo stanovište z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, kde mohli účastníci získať informácie o zdravom spôsobe života a mohli si
dať odborne zmerať biologické hodnoty
ako je napríklad krvný tlak.

aj na komunikáciu v anglickom jazyku.
V regionálnom kole v našom meste súťažilo až 14 tímov, preto pravidlá súťaže
pri takomto počte tímov umožňujú postup do semifinále až 2 tímom, ktoré sa
umiestnili na prvých priečkach celkového poradia. Jedno zo semifinálových kôl
bude pre krajiny Česko a Slovensko, ktoré
sa uskutoční 9. februára v Bratislave. Nezávislé hodnotenie porotcov a rozhodcov
aj pri Robot Game a hodnotiaci softvér
dospeli k záveru, že na prvom mieste sa
umiestnil AMAZING TEAM pod vedením
Dany Matúškovej zo ZŠ M. R. Štefánika,
druhé miesto patrilo Legomonom pod
vedením Leontíny Striežovskej z Gymnázia M. Rúfusa a tretie miesto získal Tomato team s trénerkou Simonou Jiskrovou z
Bratislavy.

„Z pozície organizátora ďakujem všetkým
tímom, trénerom, rozhodcom, zamestnancom MsKC, zamestnancom CVČ, ale aj
zamestnancom Základnej školy na Jilemnického ulici za odbornú, technickú a orZ každého regionálneho kola víťaz po- ganizačnú prácu. Vďaka ich práci mal žiarstupuje do semifinále, ktoré je okrem sky regionálny turnaj úspešný priebeh.
odborných súťažných kategórií náročné Srdečne blahoželáme tímom AMAZING

TEAM a Legomoni a držíme im päste, aby
získali v semifinále čo najlepšie umiestnenie,“ hovorí riaditeľka žiarskeho Centra
voľného času Helena Gáfriková.
Rozhodcami v kategóriách Robot Design
a Robot Game boli Dana Váňová, Ľubomír
Pavlík, Peter Oslanec, Lukáš Tóth, Tomáš
Sedláček a Matej Kliment. V kategórii
Prezentácia výskumného projektu rozhodovali Helena Žňavová, Adriána Giláňová, Stanislav Kaniansky, Miroslav Huba,
Jaroslav Gerboš a Jana Plauchová. Členmi poroty v kategórii Tímová práca boli
Miloš Viglašský, Dominika Švecová, Lívia
Klimentová, Marcela Schultzová, Miroslav
Hric a Magdaléna Gáfriková. S prihliadnutím na odbornosť poroty sme oslovili
pracovníkov HaP v ZH a BB, POS v ZH, metodičku školstva, odborníkov pôsobiacich
v meste už po siedmykrát. Výsledky regionálneho kola FLL v ZH spracoval Martin
Čamaj. Neodmysliteľnou účasťou každého ročníka je moderátor, ktorý vytvára
vhodnú súťaživú i zábavnú atmosféru počas celého turnaja. Na všetkých doposiaľ
siedmich regionálnych kolách túto úlohu
zodpovedne vykonáva Radko Černák. (r)

Hovorme o násilí páchanom na ženách! Týka sa to nás všetkých!
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom informuje o tom, čo
robiť v prípade, ak sme obeťou domáceho násilia.
V prvom rade odporúčame mať po ruke
informácie o krízových centrách, telefonických linkách podpory a iné, ktoré je
možné získať na internete, ale aj prostredníctvom polície. Zároveň je potrebné
privolať políciu a neváhať oznámiť udalosť skôr, ako sa násilie vystupňuje. V neposlednom rade je potrebné o probléme
rozprávať s okolím, zdôveriť sa a požiadať
o pomoc svojich blízkych (rodinu, priateľov).

•neváhať ihneď privolať políciu a udalosť
oznámiť, pretože ide o bezpečnosť obetí
domáceho násilia, ktorými môžu byť aj
deti,
•obeti násilia poskytnúť podľa možností
prvú pomoc, ak si to situácia vyžaduje a
psychicky ju podporiť, netváriť sa, že sa
nič nedeje, že o ničom nevieme a dať najavo možnosť podpory poskytnutím svedectva, je vhodné situáciu nezľahčovať jej
bagatelizovaním, nepoužívať terminológiu, ktorá vec zjednodušuje nahrádzaním
násilia zjemňujúcimi slovami, ako hádka,
konflikt a podobne.
Znásilnenie

Čo často obete násilia prežívajú?
Podľa psychológov je normálne, ak osoby,
ktorých reakcie boli poznamenané intenzívnym strachom, bezmocnosťou alebo
hrôzou, opätovne prežívajú traumatickú
udalosť v spomienkach, snoch a vyhýbajú
sa podnetom, ktoré traumu pripomínajú.
Takýto stav môže trvať aj šesť mesiacov
po závažnej traumatizujúcej udalosti. Ide
však o normálnu a prirodzenú reakciu na
nenormálnu situáciu. Pre zmiernenie následkov traumy je vhodné obrátiť sa na
odborníka (psychológ, psychiater). Takúto
pomoc by mali vyhľadať osoby, ktoré zažili, alebo boli svedkom udalostí, týkajúcich
sa zabitia, vyhrážania sa alebo ublíženia
na zdraví inej osobe, tiež ak boli vystavené výnimočnému psychickému alebo
fyzickému stresu počas kratšieho alebo
dlhšieho časového obdobia.

Ako predchádzať znásilneniu
•vyhýbať sa opusteným miestam bez
pohybu ľudí, tiež odľahlým parkom s neprehľadnými plochami a miestam, kde sa
zdržiavajú podozrivé osoby (pod vplyvom
drog, alkoholu, a podobne),
•vo večerných hodinách sa vo všeobecnosti vyhýbať „rizikovým“ miestam a je
tiež vhodné nemať v slúchadlách nahlas
pustenú hudbu, ktorá znižuje našu ostražitosť,
•do bytového domu nevstupovať sama,
ale požiadať niekoho o doprovod (aj v
dome, kde máme bydlisko sa môže ukrývať násilník a čakať na príležitosť),
•byť opatrný v spoločnosti, kde sa konzumuje alkohol, prípadne sa jej úplne vyhnúť, pretože alkohol môže podporovať
násilné správanie útočníka,
•nedávať zmiešané sexuálne signály, teda
zbytočne neprovokovať,
•byť pripravená na nutnú obranu, mať poruke v pohotovosti napríklad slzný sprej a
podobne,
•nezostávať sama a chodiť vždy v sprievode priateľov alebo známych osôb,
•psychológovia tiež odporúčajú dôverovať svojim inštinktom.

Ako môžeme pomôcť, keď sme svedkom násilia
•svedectvo je dôležité najmä do budúcna,
aby mohla polícia takémuto páchateľovi
zabrániť v pokračovaní trestnej činnosti,
poskytnutie svedectva chráni ostatných
pred prípadnou recidívou a, samozrejme,
pomáha k zadržaniu alebo vypátraniu páchateľa,
•ochota svedčiť a poskytnúť obraz o násilnom trestnom čine je jedným z predpokladov, aby mohol byť násilník postavený
pred súd a za svoje konanie niesol zodpovednosť,

sa totiž stretávame s prípadmi, že obete nahlásia znásilnenie až po niekoľkých
dňoch, čo sťažuje dôkaznú situáciu),
•pri znásilnení je potrebné zvážiť svoje
možnosti obrany (na základe svojej fyzickej kondície ako i nebezpečnosti páchateľa),
•zapamätať si čo najviac informácií o páchateľovi,
•snažiť sa nepodľahnúť panike,
•nevyhrážať sa páchateľovi, že bude udaný na políciu,
•zdôveriť sa svojim blízkym (rodina, priatelia), prípadne zavolať na telefonickú linku podpory,
•psychológovia odporúčajú „prebrať nad
svojim životom opäť kontrolu“, čo znamená robiť svoje vlastné rozhodnutia.
Ako môžeme pomôcť, keď sme svedkom
znásilnenia
•vždy je potrebné zvážiť svoje možnosti brániť obeť znásilnenia, či sa obranou
nevystavíme riziku, najmä ak má útočník
zbraň,
•je potrebné okamžite volať pomoc a
privolať políciu, nespoliehať sa na to, že
to urobí niekto iný (takzvaná „rozptýlená
zodpovednosť“),
•zapamätať si čo najviac informácií o páchateľovi,
•využiť modernú technológiu na zachytenie páchateľa, ako aj samotného incidentu s ohľadom na svoju vlastnú bezpečnosť
(fotografovanie, videozáznam mobilným
telefónom, prípadne kamerou či fotoaparátom, ak je k dispozícii).

Polícia upozorňuje občanov, aby boli všímaví voči svojmu okoliu. Ak viete o tom,
že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu na č. 158. Oznámenie môžete
urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde
alebo príslušnom Úrade práce sociálnych
vecí a rodiny. Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho
Čo robiť, ak dôjde k znásilneniu
násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i ob•je potrebné zabezpečiť miesto činu, ne- čianske združenia, neziskové organizácie
hýbať s vecami a nikoho do príchodu polí- a zariadenia sociálnych služieb. Bezplatná
cie na miesto nepustiť,
non-stop linka pre žena zažívajúce násilie
•veci ako oblečenie či posteľnú bielizeň je 0800 212 212.
neprať, sú potrebné kvôli stopám,
OR PZ Žiar nad Hronom
•ihneď znásilnenie oznámiť polícii (v praxi

Na technickej škole pribudla
nová technológia vo výučbe
V školskom roku 2018 – 2019 sa na
Súkromnej strednej odbornej škole
technickej v Žiari nad Hronom zaviedol do výučby softvér Tecnomatix
Plant Simulation, ktorý je pilierom
Industry 4.0.
Absolventi školy v odbore Technické lýceum budú schopní pomocou Plant Simulation simulovať a optimalizovať výrobné a logistické systémy a ich procesy.
Použitím tohto softvéru budú vedieť
zoptimalizovať tok materiálu využitím
zdrojov a logistiky pre všetky úrovne
plánovania v spoločnosti, od globálnych
zariadení cez lokálne dielne až k výrobným linkám.
Študenti sa naučia zostaviť simulačný
model výroby a montáže logistických
tokov, simulovať zmeny v procesoch
a testovať ich vplyv na nastavené parametre. Nezanedbateľnou súčasťou a
veľkou výhodou Plant Simulation je aj
simulácia potreby ľudských zdrojov, kto-

rú žiaci budú vedieť využiť v oblasti simulácie obsluhy zariadení, manipulácie
s výrobkami, takisto aj pri zoraďovacích
a údržbárskych činnostiach. Plant Simulation umožňuje použiť 2D ako aj 3D simulačný model, ktorý umožňuje reálne
zobrazenie existujúcich alebo plánovaných zariadení.
Výučbu softvéru Tecnomatix Plant Simulation Súkromná stredná odborná škola
technická v Žiari nad Hronom zabezpečuje v spolupráci s firmou Sova Digital a
firmou NEMAK Slovakia.
(r)
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Tubapack priniesol našim školám kreatívnu súťaž o motivačné ceny
v podobe ruksačikov plných výrobkov
z túb a písacích potrieb.

V stredu 23. januára tohto roku sa konalo slávnostné vyhodnotenie tvorivej súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť
TUBAPACK spolu s mestom Žiar nad
Hronom a Centrom voľného času.

„Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa
zapojili do našej súťaže,“ povedal po
vyhlásení výsledkov generálny riaditeľ
spoločnosti TUBAPACK Richard Pittner
a dodal: „Nečakal som, že sa z našich túb
dajú vytvoriť takéto nádherné diela, bolo
veľmi ťažké vybrať najkrajšie. Víťazná práca bude vystavená v priestoroch našej
spoločnosti. Už teraz môžem povedať, že
v budúcnosti zorganizujeme pre žiakov
žiarskych škôl podobnú súťaž, ktorá podporí ich kreativitu, talent a rozvinie ich
technické zručnosti.“ Okrem toho pozval
generálny riaditeľ spoločnosti TUBAPACK
Richard Pittner všetkých žiakov, ktorí sa
zapojili do súťaže, na exkurziu do žiarskej
tubárne.

Do súťaže, ktorá bola určená pre žiakov
6. a 7. ročníkov, sa zapojilo 8 tried žiarskych základných škôl.
Úlohou žiakov bolo navrhnúť a zhotoviť
dominantu mesta Žiar nad Hronom, a to
len z plne recyklovateľných hliníkových
túb rôzneho rozmeru, ktorý im poskytol
vyhlasovateľ súťaže - spoločnosť TUBAPACK.
Víťaznou triedou sa stala 7. A trieda zo
Základnej školy na Ulici Dr. Janského 2,
ktorá z túb vytvorila erb mesta Žiar nad
Hronom. Za svoju prácu si žiaci odniesli

Víťazná 7. A trieda zo ZŠ na Ul. Dr. Janského.
1 000 eur na výlet do VIDA PARKU v Brne.
2. miesto si svojou tvorivosťou a šikovnosťou vybojovali žiaci 6. C triedy Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika za maketu planetária. Tí získali od spoločnosti
TUBAPACK 500 eur na výlet do vedeckého centra AURELIUM v Bratislave.
Na 3. mieste skončili žiaci zo 7. A triedy
Základnej školy na Jilemnického ulici 2,
ktorí z netradičného materiálu vytvorili
maketu žiarskeho futbalového štadióna.
Tým odovzdal riaditeľ spoločnosti TUBAPACK šek sumu 250 eur na výlet do
vedeckého centra ATLANTIS v Leviciach.
Mimoriadnu cenu poroty si odniesla
7. A trieda Základnej školy s materskou
školou Štefana Moysesa za kríž z hliníkových túb. Kolektívy na ostatných
miestach získali upomienkové predmety
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Veta: „Nedokážem sa naučiť cudzí jazyk!“ je blud
V jazykovej škole ZARAZ, ktorá patrí so svojimi
23 pobočkami medzi najväčšie na Slovensku,
sú na túto vetu zvyknutí.
„Vždy, keď k nám zavíta niekto s tvrdením, že sa
nedokáže naučiť cudzí jazyk, musím sa pousmiať“,
vysvetľuje manažérka jazykovej školy ZARAZ
v Žiari nad Hronom Bronislava Zigová.
Odpovedá otázkou: „A ako ste sa naučili materinský jazyk?“ Takmer vždy príde rovnaká odpoveď:
„Neviem, to som sa neučil, to viem odmalička.“
„Príďte sa teda pozrieť na našu ukážkovú hodinu
ZADARMO a uvidíte ako angličtinu a nemčinu vyučujeme my. Nič za to nedáte a po skúsenosti na
vlastnej koži uveríte, že so správnym prístupom sa
cudzí jazyk dokáže naučiť naozaj každý.“
Študenti jazykovej školy ZARAZ sú známi tým, že
po prvom kurze si minimálne 80% z nich zakúpi aj
ďalší kurz a potom ďalší. Nie však preto, že stále

nič nevedia, ale preto, že konečne našli metódu výučby, pri ktorej na sebe vidia reálne pokroky.
Už na prvej vyučovacej hodine rozprávajú cudzím
jazykom, nemajú domáce úlohy a jazyk sa učia
priamo na hodinách so školeným lektorom. Ten ich
nenápadne učí riadenou konverzáciou, jednoducho
a prirodzene. Veľmi podobne tomu ako sa učili svoj
materinský jazyk, len rýchlejšie.
Kurzy prebiehajú počas celého dňa a sú vhodné pre všetky jazykové úrovne,
od úplných začiatočníkov až po pokročilých, a
tiež ako príprava na maturitu.
Tak neváhajte a príďte si vyskúšať ukážkovú hodinu ZADARMO aj vy! Bližšie informácie vám radi
poskytneme na 0917 109 899 alebo na bronislavazigova@zaraz.sk. Jazykovú školu ZARAZ nájdete na Ulici Š. Moysesa 431/10 (bývalý Pioniersky
dom).

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY--iINFORMÁCIE PRE VOLIČA

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 16.3.2019 od 7.00 do
22.00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov voličov, bude sa druhé
kolo volieb konať v sobotu 30.3.2019 od
7.00 do 22.00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta SR má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť
do Národnej rady Slovenskej republiky,
t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže
byť zvolený občan Slovenskej republiky,
ktorý je voliteľný za poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky a v deň volieb
dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť
volený je:
•výkon trestu odňatia slobody,
•právoplatné odsúdenie za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
•pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec
na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho

vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len
na ten deň konania volieb prezidenta
Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol
vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu na prvé i druhé
kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
osobne, na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom, prízemie, okienko č. 4 najneskôr posledný pracovný deň predo dňom
konania volieb (t. j. najneskôr piatok
15.3.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr piatok 29.3.2019) v úradných hodinách obce, t. j. do 15.30 hod. Obec vydá
hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr pondelok 25.2.2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr pondelok 11.3.2019),
elektronicky, na e-mailovú adresu: erika.
rajcanova@ziar.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr pondelok 25.2.2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr pondelok 11.3.2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
•meno a priezvisko,
•rodné číslo,
•štátnu príslušnosť,
•adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•korešpondenčnú adresu, na ktorú obec
doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná

od adresy trvalého pobytu).
Prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t. j. najneskôr v piatok 15.3.2019; pre
druhé kolo volieb najneskôr v piatok
29.3.2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
•meno a priezvisko,
•rodné číslo,
•štátnu príslušnosť,
•adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od doručenia
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou
zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v
písomnej žiadosti alebo elektronickej
žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť
jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba
je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič,
ktorému bol vydaný hlasovací preukaz,
môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten
deň konania volieb, ktorého dátum je na
ňom uvedený a len spolu s občianskym
preukazom.
V
Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na
jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz,
predloží spolu s občianskym preukazom

hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková
volebná komisia zakrúžkuje poradové
číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil
18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a dostavil
sa v deň konania volieb do volebnej
miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného
dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte v cudzine, ktorého
vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom
sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov,
čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu
voličov. Potom okrsková volebná komisia
vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru,
okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo
kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať
poradové číslo len jedného kandidáta.
Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok
neplatný.
Na požiadanie voliča mu okrsková voleb-

ná komisia vydá za nesprávne upravený
hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený
hlasovací lístok vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať
a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a
zákona upravila hlasovací lístok a vložila
do obálky; takouto osobou nemôže byť
člen okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov
člen okrskovej volebnej komisie poučí o
spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a
priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť
obálku do volebnej schránky, môže ju do
nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba,
nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku,
pre ktorý bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta SR
sú uverejnené na webovej stránke www.
minv.sk.
(r)
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Skontrolujte si svoje doklady

Svetový deň boja proti rakovine
V pondelok 4. februára si ľudia po celom svete pripomínajú Svetový deň
boja proti rakovine. Príčinou 80 - 90
% prípadov rakoviny sú riziká životosprávy, 5 - 10 % pracovné a životné
prostredie a 1 – 5 % dedičnosť.

Oddelenia dokladov v Banskobystrickom kraji vyzývajú občanov, aby si
skontrolovali platnosť svojich občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných pasov a prišli si ich
vymeniť včas, aby sa v letnom období
predišlo zbytočnému dlhému čakaniu
pri vybavovaní dokladov.

Občiansky preukaz je možné bezplatne
vymeniť už 180 dní pred skončením jeho
platnosti. O prvý občiansky preukaz je
možné požiadať 90 dní pred dovŕšením
15. roku veku občana.

O cestovný pas môžete požiadať taktiež
pred skončením jeho doby platnosti,
keďže niektoré krajiny vyžadujú, aby bol
Doklady si môžete vybaviť aj pred skon- cestovný pas platný ešte aspoň pol roka
čením ich platnosti, na ktoromkoľvek od- po návrate zo zahraničia. Pripomíname,
že každé dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15
delení dokladov.

rokov a nemá občiansky preukaz do štátov, kde je tento doklad postačujúci na
vycestovanie, musí mať pri vycestovaní
do zahraničia platný cestovný pas.
Prosíme občanov, ktorí potrebujú elektronicky komunikovať s úradmi a nemajú aktívny elektronický podpis, aby si ho
prišli bezplatne aktivovať na ktorékoľvek
oddelenie dokladov alebo cez internet
na stránke www.slovensko.sk.
KR PZ

Národný onkologický skríning štartuje v januári 2019
Slovensko spustilo pozývací onkologic-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Kto žil
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 18. januára
sme si pripomenuli
30. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Július Dobiaš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Ľudmila
a dcéry Helena a Darina.
SPOMIENKA
Srdce láskavé
prestalo biť,
nebolo lieku,
aby mohla žiť.
Čas plynie,
život ide v diaľ,
nám zostane
spomienka a žiaľ.
Dňa 25. januára sme si pripomenuli
1 rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy po dlhej a ťažkej
chorobe opustila naša drahá
Andrejka Fuzáková
vo veku nedožitých 47 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH
NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN. BLAHOŽELANIA
A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKA
Dňa 22. januára
uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, starká
a prastarká
Vlasta Andreánska.
Spomíname na tvoju lásku, opateru
a ochotu vždy pomôcť
každému z nám.
S láskou na teba tíško spomínajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a všetci,
ktorí sme ťa poznali.
SPOMIENKA
Čas ubieha
a nevráti, čo vzal.
Len láska,
úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.
Dňa 23. januára sme
si pripomenuli
6. výročie, keď nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Helena Balážová.
Ďakujeme všetkým, ktorí si
spomínate s nami.
S láskou a úctou spomína syn
Vladimír s manželkou a rodinou
a dcéra Veronika.
SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 23. januára
sme si pripomenuli
2. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička a starká
Terézia Drgoňová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.

Zásadami prevencie sa vieme vyhnúť
90 % z nich:
•Nefajčite, je to najrizikovejší faktor. Ak
fajčíte, prestaňte. Ak neviete prestať, nefajčite v prítomnosti nefajčiarov.
•Neprejedajte sa. Obezita je tretím najväčším rizikom pre vznik rakoviny.
•Nejedze často vyprážané a mastné
jedlá, sú príčinou rakoviny hrubého čreva.
•Jedzte denne viac rôznych druhov zeleniny a ovocia aspoň v piatich dávkach.
•Obmedzte príjem potravín, ktoré obsahujú živočíšne tuky.
•Nepite často a pravidelne alkohol - vedie to k rakovine hrdla, pažeráka, pľúc,
žalúdka, jazyka.
•Neopaľujte sa dlho a uprostred dňa –
rakovina kože. Pravidelne si kontrolujte
znamienka.
•Dodržujte všetky zdravotné a bezpečnostné predpisy pri styku s látkami, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. Dodržujte
smernice národných kontrolných orgánov pre radiačnú ochranu.
•Dbajte o dobrú imunitu (kvalitný spánok, pohyb v prírode, otužujte sa, športujte) – jej zníženie je rizikové pre spustenie rakoviny.
•Kompenzujte stresy aktívnou relaxáciou.

SPOMIENKA
Všetko zmizne, len
stopy tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 4. februára si
pripomíname
* 2.5.1942
2. výročie od
†4.2.2017
smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila
naša drahá manželka,
mama a stará mama
Anna Sedliaková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomínajú manžel, synovia Ján
a Ľubomír s rodinami a vnučky
Janka a Lucia s manželmi.
SPOMIENKA
V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 1. februára uplynie 20 rokov,
ako nás opustil náš manžel, otec
a starý otec
Ján Urban.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Dňa 28. januára si
pripomíname
2. výročie, keď nás
navždy opustil
manžel, otec
a starý otec
Peter Praus.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

ký skríning rakoviny hrubého čreva, prsníka a krčka maternice.
Prečo je skríning taký dôležitý
Cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta, a tým
pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a
šancu na uzdravenie. Onkologický skríning je jeden z nástrojov na znižovanie
mortality = úmrtí na rakovinu. Rakovina
konečníka, hrubého čreva, prsníka či
krčku maternice sa neprejaví varovnými príznakmi, keď vzniká, nebolí. Dôslednosť a zodpovednosť v prístupe k
prevencii týchto zhubných ochorení je
preto veľmi dôležitá. Pred ochorením na
rakovinu krčku maternice je najlepšou
prevenciou očkovanie. Skríning dokáže
odhaliť onkologické ochorenia v počiatočných (bezbolestných) štádiách, a tak
zachrániť mnohé životy.
V januári a februári 2019 budú všetky tri
zdravotné poisťovne posielať listy a preventívne testy vybraným poistencom.
Spoločne pozvú 20 000 ľudí do národného SKRÍNINGU RAKOVINY hrubého
čreva. Môžete byť medzi nimi? Áno, ak
máte viac ako 50 rokov. Nezahoďte svoje zdravie a urobte si test.
RÚVZ Žiar na Hronom, Oddelenie
podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Zdroj: www.nierakovine.sk;
Liga proti rakovine SR

Zima ešte rozhodne nepovedala posledné slovo
Meteorologická zima 2018/2019
(1. december až 14. január) sa dostala
do svojej druhej polovice. Jej prvá časť
bola na zrážky pomerne bohatá, hlavne
na horách. Opakujúce sa sneženia neustále navyšovalo snehovú pokrývku,
čomu sa potešili najmä lyžiari. Priemerná teplota za toto obdobie bola -0,4°C,
čo zodpovedá dlhodobému priemeru.
Žiarsky meteorológ Ján Wolf si pre nás
pripravil predpoveď na nastávajúce
dva týždne.
„Tohtoročná zima sa vyznačuje veľkou
premenlivosťou. Studené vzduchové
hmoty sa striedajú s teplejšími a práve
oteplenia sa najvýraznejšie prejavujú nielen na západe Slovenska, ale aj v našom
regióne. Súčasný charakter počasia má
na svedomí rozloženie tlakových útvarov.
Tlakové pole je dlhodobo nastavené tak,
že chladnejšie severné prúdenie sa strieda s teplejším západným. Tieto vzduchové hmoty sa ale striedajú tak rýchlo, že
po krátkodobom ochladení sa v ďalších
dňoch ani nestihne príliš otepliť. Aj preto sme doteraz nezaznamenali teplotné
rekordy. Po krátkom oteplení uprostred
minulého týždňa sa počas víkendu opäť
ochladilo. Prichádza výrazná zmena v počasí, takže zima sa nám opäť pripomenie,“
hovorí meteorológ Ján Wolf a dodáva,
že podľa posledných výstupov meteorologických modelov by zimné počasie
malo pokračovať až do konca mesiaca.
„Cyklonálna situácia, ktorá pretrvávala od

začiatku januára, končí a po dlhšom čase
by sa dokonca mala presadiť tlaková výš.
Po dlhšom období sa tak dočkáme viac
slnečných dní a nocí s mesačným svitom,
ktoré môžu byť prechodne narušené nízkou oblačnosťou. Pri nočnom vyjasnení
a v miestach s výskytom snehovej pokrývky budú klesať nočné teploty aj do -15°C,“
dodáva meteorológ.

Výhľad počasia na obdobie
28. 1. – 3. 2. 2019
Na začiatku tohto obdobia bude nad naše
územie zasahovať tlaková výš od severovýchodu. V strede týždňa zoslabne a zo
západnej Európy sa nasunie brázda nízkeho tlaku vzduchu. Mrazy sa zmiernia,
pribudnú zrážky a mierne sa oteplí.
Pondelok – streda: Jasno až polooblačno,
ojedinele slabé sneženie. Nočné teploty -6
až -10°C, v stredu -2 až -5°C. Denné teploty
v intervale -2 až -4°C, v stredu okolo 0°C.
Štvrtok – piatok: Oblačno až zamračené,
občas sneženie, neskôr v nižších polohách
aj dážď so snehom. Nočné teploty 0 až –
4°C. Denné teploty v intervale 0 až 3°C.
Sobota - nedeľa: Prevažne polooblačno,
pri zväčšenej oblačnosti ojedinele snehové prehánky. Nočná teplota -3 až -6°C.
Denná teplota 2 až -2°C.
(r)
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BASKETBALOVÝ SUMÁR

Pridaj sa
k žiarskym atlétom
Chceš byť členom žiarskeho
Atletického klubu?
Chceš sa pridať
k skvelému kolektívu?
Príď sa pozrieť na tréningy!

MLADŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 31:72 (8:22, 8:20, 12:8, 3:22
Body: Huraj, Tapfer 10, Roško 3, A. Huraj,
Volentier, Golebiowski, Hlaváč 2. Hrali:
Horák, Polák, Oťapka, Mališ, Kukučka,
Škorec, Barniak, Galko, Michalov, Frič,
Repiský.
Po vianočných prázdninách preveril
naše sily silný súper z Prievidze.
Tromfli nás nielen výškou, ale aj hrou. Aj
keď niektorí naši hráči boli od nich o rok dva mladší, pomáhali sme súperovi zlou
obranou, stratenými prihrávkami a zlým
driblingom. Pokiaľ sa chalani nenaučia
postaviť sa správne v obrane, súper
bude dávať koše veľmi ľahko. Jeden,
dvaja hráči nemôžu ťahať celý zápas. Za
hru môžeme pochváliť Roderika Roška,
Mareka Golebiowskeho.
Chlapci neskoro pochopili, že musia
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréneri makať celý zápas a nielen polčas.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent
STARŠÍ MINIŽIACI
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 57:43 (20:9, 18:11, 10:17,
LIGA – STRED – ŽIAKOV
9:6)
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK
Body: Valent 16, Barcík 12, Horváth 11, Handlová 41:54 (8:13, 17:28, 28:46,
Roško 7, Barniak 4, Herich 3, Juhász 2, 41:54)
M. Huraj 2. Hrali: Tapfer, A. Huraj, Dekýš, Body: Ondrík 15, Kret 11, Kartík 6,
Ďurčov.
Melaga 3, Vonkomer 3, Kondra 2, Kaša 1.
Hrali: Kňažko, Truben, Kvak.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 38:46 (12:21, 14:13, 2:8, MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠBK
10:4)
Handlová 30:64 (5:16, 7:29, 17:40,
Body: Barcík 11, Valent 9, Herich 9, 30:64)
Horváth 4, Juhász 2, Roško 1. Hrali: Body: Kartík 13, Ondrík 6, Vonkomer 4,
Tapfer, Barniak, A. Huraj, Dekýš, Ďurčov, Kret 3, Melaga 2, Truben 2. Hrali: Kňažko,
Kovalčík, M. Huraj.
Kaša, Kvak, Kondra.
Starší minižiaci odohrali dva zápasy
proti Prievidzi. Na zápasy sme sa
pripravovali s vedomím, že nebudú
vôbec ľahké, keďže súper dokázal
na domácej palubovke poraziť silnú
Žilinu.
Do prvého zápasu sme vstúpili veľmi
dobre. Na hráčoch bolo vidieť nasadenie
a chcenie pobiť sa o každú jednu loptu,
čo vyústilo do 18-bodového vedenia
v polčase. Od začiatku tretej štvrtiny
sme sa začali trápiť. Tretiu štvrtinu
sme prehrali o 7 bodov. V poslednej
štvrtine sme nastupovali s náskokom 11
bodov, ktorý sa nám dodržaním hernej
discpilíny podarilo navýšiť a zápas vyhrať
o 14 bodov.
V druhom zápase sme od začiatku boli
hlavami úplne niekde inde. Čakali sme,
že sa zápas asi vyhrá sám. Súper nám
za prvý polčas dovolil dať 13 bodov,
čo bol aj polčasový rozdiel. V polčase,
po dôraznom dohovorení, sme začali
stíhaciu jazdu za víťazstvom. Súpera sme
tlačili po celom ihrisku, znepríjemňovali
mu každý jeden pohyb aj na hranici
faulu. Dokázali sme si vytvoriť strelecké
pozície, len sme ich nepremieňali.

Kde?
Tréneri malých detí trénujú:
- Základná škola na Ul. Dr. Janského, pondelok – štvrtok od 17.00 hod.
- ZŠ s MŠ Š. Moysesa (cirkevná škola), štvrtok od 16.00 hod.
Viac o klube sa dozviete aj na webovej stránke https://atletika.mskziar.sk, na
stránke MŠK www.mskziar.sk v sekcii atletický klub alebo na sociálnej sieti
Facebook.
diskusia v šatni počas polčasu. Ten sme
prehrali 7:29. Do druhého polčasu sme
nastúpili s odhodlaním niečo urobiť so
zápasom. Chlapci sa opäť skoncentrovali
v obrane a v útoku sme pridali aj nejaké
body. Konečný výsledok síce výrazne
vyznel v prospech súpera, ale ku
koncu zápasu sme dali šancu si zahrať
celej lavičke, čo súper využil na ľahké
skórovanie a zvýšenie konečného skóre.
Tento dvojzápas nám ukázal, že keď si
plníme svoje úlohy, vieme zahrať proti
každému.
Ján Valent, tréner
a Ladislav Balogh, asistent
CELOSLOVENSKÁ LIGA KADETOV

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 77:103 (19:24, 15:33, 17:20,
26:26)
Naši žiaci sa predstavili na domácej Body: Greguš 13, Švec 13, Novák 11,
palubovke
proti
favoritovi Kucej 9, Király 9, Golebiowski 6, Truben
z Handlovej, ktorý doposiaľ neprehral 6, Grochal 4, Babiak 4, Balogh 1, Žemla 1.
Hrali: Šonkol.
ani jeden zápas.
Naši chlapci zrejme s týmto vedomím
celoslovenskej lige kadetov
nastúpili do zápasu a trochu sa im V
roztriasli kolená, keďže sme prehrávali odohrali kadeti zápas proti družstvu
0:9. Následne zistili, že aj proti takémuto MBA Prievidza pred domácimi
súperi sa dá hrať a šnúrou niekoľkých divákmi. Žiarčania do zápasu vstúpili
bodov sme sa vrátili do zápasu. Keďže koncentrovane a v prvej štvrtine
sme na zápas nastúpili v oklieštenej dokázali so súperom hrať vyrovnanú
zostave, prvý polčas sme odohrali partiu.
rozdielom mínus 11 bodov. Druhý V druhej štvrtine sa súper, aj zásluhou
polčas nám ukázal, že keď máme na chýb v rozohrávke domáceho družstva
ihrisku relatívne to najlepšie, vieme držať a nepokrytím voľne strieľajúcich hráčov,
krok skoro s každým. Toto sa ukázalo aj hlavne z rohov ihriska, ujal vedenia
v tomto zápase, kde v podstate do konca a presvedčivo vyhral polčas o 23 bodov.
zápasu nebolo rozhodnuté o výsledku Nástup do druhého polčasu bol zo
a chlapci napriek vekovému hendikepu strany Žiarčanov veľmi dobrý, bojovný
držali krok až do konca zápasu. Prehrali a hlavne plný energie. Nebyť znova
sme síce o 13 bodov, ale takýto výsledok veľkého počtu stratených lôpt vlastnou
chybou, mohli domáci hráči vyhrať
by sme pred zápasom určite brali.
Do druhého zápasu chlapci nastúpili tretiu štvrtinu, ktorú nakoniec prehrali
zjavne uspokojení s výsledkom z o 3 body. Posledná štvrtina skončila
toho prvého, čo bolo badať aj na skóre. remízou, to však kadetom Žiaru nestačilo
Zahrali svoj zrejme najslabší prvý polčas na zvrat v zápase.
Juraj Horváth, tréner
v kariére, čoho následkom bola ostrá
a Július Kucej, asistent

VOLEJBALOVÝ SUMÁR
ŽENY

VA Žilina - MŠK Žiar nad Hronom 3:2
(18, -26, 24, -19, 9)/1:3 (19, -17, -20, -23)
Zostava: Kollárová, Kukučková, Sečkárová, Kazárová, Rozenbergová, Rišňovská,
libero Adamová (Forgáčová), trénerky: Rozenbergová a Dobrovičová
Ženy odohrali dva vyrovnané zápasy len s
ôsmimi dievčatami.
V prvom nám po náročných 4 setoch v tajbrejku došli sily a prehrali sme 3:2 (18, -26,
24, -19, 9), no v druhom sme mali rozhodne viac chuti a bojovnosti vyhrať ako domáce a zvíťazili sme 1:3 (19, -17, -20, -23).
STARŠIE ŽIAČKY A

MŠK Žiar nad Hronom - VK Kúpele Brusno 1:3 (15, -18, -22, -22)/3:1 (-20, 20, 13,
24)

Zostava: V. Petrášová, V. Topoľanová, A.
Čamajová, K. Kašová, D. Šikeťová, E. Hlaváčová, S. Debnárová, N. Petorová, V. Hurajová, T. Čiliaková, K. Skalošová, L. Hricová,
tréner P. Kollárik

KADETKY

TJ Lokomotíva Čadca - MŠK Žiar nad
Hronom 3:1 (18, -15, 22, 18)/0:3 (-16,
-23, -15)
Zostava: Forgáčová, Kukučková, Sečkárová, Hrčková, Čamajová, Krnčoková, libero
Obe stretnutia boli maximálne vyrov- Matyášová (Krajčiová E., Kapiašová), trénané a o konečných výsledkoch rozho- nerky: Dobrovičová a Rozenbergová
dovali maličkosti.
Domáce dievčatá boli v prvom stretnutí až Kadetky vycestovali do zasneženej
prehnane zakríknuté a nevyužili výhodu Čadce a odniesli si jednu prehru 3:1 (18,
dobre rozbehnutého zápasu. V druhom -15, 22, 18) a víťazstvo 0:3 (-16, -23, -15).
to bol zasa dokonalý obrat. Žiarčanky po Čadca bola síce v prvom zápase dôraznejstrate prvého setu zapli na plné obrátky a šia v útoku, no nebyť „extempore“ pána
dominovali hlavne na podaní, aj keď treba na kolíku, mohlo to dôjsť aj do tajbrejku.
jedným dychom dodať, že v koncovke po- Dievčatá si to potom vynahradili v druhom
sledného setu, po tom, ako stratili vedenie zápase a domácim, okrem menšej pauzy v
24:20, mali aj kúsok šťastia.
druhom sete, nedali šancu a hladko vyhrali.
VK MŠK

Bližšie informácie vám v prípade záujmu podá aj prezident klubu
Adam Pajunk (tel.: 0917 188 772, e-mail: adam.pajunkak@gmail.com).

Prvá skúsenosť s hrou na celom ihrisku
FUTBAL – U12 – PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

FC Petržalka Akadémia - FK Pohronie U12 8:1
Gól: Kolár
Zostava: Ríz –Hrmo, Suchý, Müller, Laurov, Melichar, Kabina, Benko, Kocian,
Suchoň, Vanka, Kolár, Filus, Líška, Víglašský
V prvom našom prípravnom zápase na celé ihrisko sme sa predstavili proti
kvalitnému súperovi z Petržalky.
V prvom polčase sme predviedli niekoľko pekných akcií, ale aj napriek tomu
sme po polčase prehrávali 1:3. V druhom polčase nás už súper prevyšoval po
kondičnej stránke a na ihrisku dominoval. Bola to naša prvá skúsenosť na celé
ihrisko s jedenástimi hráčmi a zápas nám ukázal, na čom je potrebné pracovať,
pretože od budúcej sezóny už budeme hrať majstrovské zápasy v takomto
formáte.
KRP
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Medzi najúspešnejšími športovcami a trénermi
opäť aj Žiarčania
KARATE

Muži po víťazstve nad Petržalkou
postupujú do bojov o 1. – 6. miesto
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – MŠK ISKRA
Petržalka 90:81 (27:15,41:31,65:51)
Body: Mokráň 26, Obert 22, Supuka 14,
Vrtík 14, Dolník 12, Huliak 2. Hrali: Fábry,
Medveď, Nagy, Novosádek, Oravec,
Šušanský.

Ocenení karatisti s ministerkou a štátnym tajomníkom pre šport Jozefom Göncim. Foto: NŠC.
V pondelok 21. januára Národné športové centrum ocenilo 27 športovcov
a 23 trénerov za rok 2018. Úspešným
členom odovzdávala ceny ministerka školstva Martina Lubyová. Vďaka
našim karatistom putovalo ocenenie
opäť aj do Žiaru.
Medzi ocenenými športovcami mali najpočetnejšie zastúpenie karatisti. Dobré
meno Žiaru urobila opäť Dominika Veisová, ktorá Slovensko reprezentovala
na Majstrovstvách Európy do 21 rokov,
kde v kategórii kumite do 50 kg získala
5. miesto. Spolu s ňou Národné športové

centrum ocenilo aj jej trénera, Ľubomíra
Striežovského. „Ocenenie si veľmi cením.
Je za ním práca celého nášho trénerského
kolektívu, podpora rodiny či podpora našich sponzorov, fanúšikov, podpora mesta a Mestského športového klubu a podpora NŠC. Bez toho by to nešlo. Určite je
motiváciou do ďalšej trénerskej činnosti,“
uviedol na margo svojho ocenenie tréner
Ľubomír Striežovský.

tulovať športovcom i trénerom za ich
prácu v roku 2018, ktorý bol pre viacerých
úspešný. O to viac ma teší, keď práve mladí a nádejní športovci dosahujú kvalitné
výsledky, ktoré sú prísľubom do budúcnosti. Chcem povzbudiť nielen športovcov, ale aj ich trénerov a realizačné tímy
do ďalšej práce.”

Okrem karatistov boli ocenení aj atléti,
synchronizované plávanie, športové lezeVýsledky športovcov a prácu trénerov nie, box, taekwondo, džudo, snoubording,
vyzdvihol aj riaditeľ NŠC Boris Čavaj- gymnastika, zápasenie, plávanie, vzpiera(li)
da. „Chcel by som sa poďakovať a zagra- nie a biatlon.

V prípravných zápasoch sme súperom nedali šancu
FUTBAL - II. LIGA

ŽP Podbrezová – FK Pohronie 1:3 (0:1) a prekrásnou strelou pod brvno dal parádny gól 1:3.
Góly: 79´ Chibuze – 23´ Hrnčár, 69´ KošuFK Pohronie - NKP Podhale Novy Targ
da, 88´ Kondrlík
3:2 (2:2)
Zostava FK Pohronie: Jenčo, Tesák (62´
Župa), Nosko, M. Jacko, Hatok (46´ Urba- Góly: 29´, 33´ Kondrlík, 88´Abrahám, nič), Košuda , Dzúrik, (62´ Sojka), Hrnčár 19´Drobňak, 27´ Blaskovski
(75´ Čižnár), Pellegrini, Blahút (62´ VonZostava: Jenčo, Hatok, M. Jacko, Nosko,
dryska), Kondrlík
Tesák (46´Župa), Košuda, Dzúrik (72´
Naši chlapci podali v prvom zápase Blahút), Sojka (46´ Antošík), Abrahám,
s Fortunaligistom veľmi dobrý výkon. Blahút (46´ Pidruchnyi), Kondrlík (62´
Odmenou im bolo víťazstvo, čo im ur- Vondryška)
čite dodá ďalšie sily do ťažkej prípraV ďalšom prípravnom zápase sme privy.
vítali doma výborné treťoligové poľPo počiatočnom oťukávaní sme dali prvý ské mužstvo, kde naši chlapci museli
gól. Po peknej kombinácii po ľavej strane bojovať až do poslednej minúty, aby
zakončil v sklze Hrnčar a Vantruba nemal dosiahli na víťazstvo.
šancu 0:1. V 27. minúte, po chybe Jacka, ušiel Chibuze, ale jeho strela mierila Začiatok zápasu však patril nám. Po
vedľa. V 29. minúte nás vyzvŕtal Viazanko kombinácií Blahúta s Košudom a späta Jenčo zachránil pred Mikušom. V 41. nej strieľal do brankára Dzúrik. Dve
minúty na to hlavičkoval Nosko, avšak
minúte vystrelil nad brvno Pellegrini.
Druhý polčas sme ovládli hru. V 59. minúte center Tesáka nedočiahol hlavou
Kondrlík. Domáci Mejri strieľal z uhla do
koša Jenča. V 69. minúte si narazil loptu
Košuda a z 20 metrov vymietol pavučinu
Rehákovej brány 0:2. V 71. minúte ušiel
Košuda po ľavej strane, ale jeho center
nezasunul ani na dvakrát Kondrlik. Domáci železiari znížili v 79. minúte, keď
hlavou k žrdi dal Chibuze 1:2. V 86. minúte sa rútil na našu bránu Paraj, strieľal
však nad. V závere ešte strieľal Čižnár a
po ňom Kondrlík, napodobnil Košudu

Čakal nás najdôležitejší zápas
v základnej časti 1. ligy mužov.
Tabuľka sa vyvinula tak, že víťaz bude
hrať v ďalšej časti súťaže o celkové
víťazstvo, a teda v skupine o 1. – 6.
miesto.
Som nesmierne hrdý na našich chlapcov,
že sme tento zápas zvládli a vyhrali.
Ukázali obrovský charakter, a to všetci
– aj tí, ktorí hrali, aj tí, ktorí sa na ihrisko
nedostali, ale boli dôležitou súčasťou
tímu.
Od začiatku sme mali zápas vo svojich
rukách. Po úspešných streleckých
pokusoch sme išli do vedenia, a to sme
si udržali počas celého zápasu. Ani na
chvíľku sme nepripustili, aby hostia
otočili skóre. Hlavne v prvej štvrtine
sme hrali kolektívne a posúvali sme
si loptu a premieňali sme otvorené
strely, čo nám zabezpečilo dvojciferný
náskok. Výborné bolo to, že aj keď sme
neskórovali, tak sme mali rýchly návrat
do obrany a nedovolili sme hosťom
skórovať. V tretej a štvrtej časti hry sme si
stále udržiavali pohodlný odstup a skóre
narástlo až na 19 bodov v náš prospech.
Súper bol však húževnatý a nechcel

pustiť svoju kožu lacno, a tak to bolo stále
na ihrisku veľmi napäté. V závere sme
vyprodukovali niekoľko strát a stretnutie
sa ešte dostávalo do fázy, kde sme
museli siahnuť na dno svojich síl. Naši
chlapci však už nepripustili žiadny obrat
a zápas sme vyhrali a mohli sme sa tešiť
z postupu.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

tesne vedľa. Ani následná strela Košudu netrafila súperovu bránku. Hostia
sa kombinačnou hrou po ľavej strane
v 19. minúte dostali do vedenia 0:1.
V 26. minúte ohrozil súperovu bránu
Abrahám. Hostia zopakovali rýchly útok,
tentokrát po pravej strane a Blaskovski
strelou po zemi k žrdi zvýšil na 0:2. Rýchle sme však odpovedali. Center Košudu
hlavičkoval Abrahám do brvna, ale z následného rohu znížil Kondrlík hlavou 1:2.
O štyri minúty vošiel Kondrlík do šestnástky a z uhla vyrovnal krížnou strelou
na 2:2. V 42. minúte vychytal Jenčo v čistej šanci Potonieca.
Druhý polčas sme prestriedali a dobíjali
len bránu hostí. V 53. minúte vychytal
brankár hostí Kondrlíka, chytil aj hlavičku
Nosku. V 85. minúte sme ale nádhernú
akciu na konci zápasu zakončili gólom,
keď Pidruchyi vyzvŕtal obranu a jeho
center napálil do siete Abrahám 2:3.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Športovec
mesta za rok 2018
Oceňovanie športovcov,
trénerov, funkcionárov
a kolektívov sa uskutoční

27. februára o 16.00 hod.
v Hlavnej sále MsKC.

