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Žiar ako prvé mesto na Slovensku testuje
inteligentné parkovanie
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Žiar nad Hronom je prvým mestom
na Slovensku, ktoré zaviedlo do praxe systém inteligentného parkovania. V testovacej prevádzke bude
18 mesiacov. Špeciálne snímače sú zatiaľ nainštalované na 120 parkovacích
miestach.
Parkovanie v centre mesta by po novom
malo byť jednoduchšie. Vďaka mobilnej
aplikácii získajú vodiči prehľad o presnom počte voľných parkovacích miest.
Žiar je tak prvým slovenským mestom,
ktoré testuje SMART parkovanie. „Som
rád, že sme prví, kto zavádza tento systém do praxe,“ uvádza na margo nového
SMART riešenia v meste primátor Peter
Antal a ako dodáva, na tento systém
musela samospráva nájsť dodávateľa.
„Na našom trhu sme však žiadneho nenašli. Keď sme sa o túto problematiku ďalej
zaujímali, zistili sme, že v austrálskom
Melbourne tento istý systém parkovania
rieši Slovák. S týmto mladým mužom sme
sa stretli a dnes s nami na projekte spolupracuje. A čo je zaujímavé, je dokonca
od nás, z obce Janova Lehota,“ prezradil
ďalej Antal s tým, že mesto nakoniec našlo partnera v spoločnosti Orange Slovensko, ktorá ponúkla najlepšie podmienky.
„Sme testovacím mestom, kde bude
spoločnosť systém skúšať. Nezavádzame
ho však preto, aby sme v Žiari vyberali
parkovné,“ zdôrazňuje Antal a vysvetľuje:
„Systém zavádzame na prvých 18 mesiacov tak, aby sme zistili spôsob správania
návštevníkov mesta. Uvidíme tak, ako
dlho nám autá v meste parkujú a kto
nám do centra chodí. Potom uvidíme
či, v akom režime a kde zavedieme parkovné.“ Počet miest, kde sa osadia senzory, nemusí byť podľa Antala konečný.
„Dnes máme senzory osadené na 120
parkovacích miestach v širšom centre
mesta. Je na nás, kde všade ešte budeme
chcieť zaviesť tento systém parkovania.

Martin Luknič zo spoločnosti Orange Slovensko ukazuje senzor,
ktorý je nainštalovaný na 120 parkovacích miestach.

Prioritne sme však išli do tých miest, ktoré Vozidlá však dnes stoja čiastočne aj na
sme nanovo vybudovali v minulom roku,“ prechodoch alebo na miestach, kde nie
dodáva primátor.
sú vyznačené parkovacie miesta. Čo v takom prípade bude robiť samospráva?
Až po testovacej fáze sa „Zavedenie systému bude vyžadovať aj
zmenu vodorovného a zvislého dopravmesto rozhodne, či vôbec
ného značenia,“ dopĺňa prednosta MsÚ
a v akom režime zavedie
Juraj Miškovič a podotýka: „Nemyslím si,
že ak by sme niekedy v budúcnosti uvaparkovné.
žovali o časovo obmedzenom parkovaní,
Peter Antal, primátor budeme potrebovať pre krátkodobých
návštevníkov mesta všetkých 120 miest.
Snímače obsadenosti sú dnes osadené Drvivá väčšina týchto miest bude inforna parkovacích miestach v centrálnej matívna k tomu, aby sme splnili to, čo
mestskej zóne, a teda na Ulici Štefa- SMART má riešiť – byť environmentálna Moysesa, na novovybudovaných ny, má zlepšiť kvalitu života obyvateľov
miestach pri bývalom Dome kultúry na mesta a má byť aj ekonomický. Tento
námestí a na parkovacích miestach pri systém parkovanie všetky tieto tri atribúHoteli Luna. „Senzory umiestnené na ty v sebe má.“ Úpravou dopravného znajednotlivých parkovacích miestach po- čenia vie mesto vyznačiť, že parkovanie
sielajú centrálnemu systému aktuálne od a do určitej hodiny (napr. od 8.00 do
informácie o obsadenosti parkovacieho 15.00 h) je časovo obmedzené na dve
miesta. Systém tieto informácie spracúva hodiny a mimo tento režim a víkendy či
a pomocou interaktívneho a prehľadné- sviatky bude parkovanie úplne voľné.
ho zobrazovacieho rozhrania sa dostanú
k vodičom,“ vysvetľuje systém fungova- Finančné náklady na projekt neboli,
nia v praxi Martin Luknič zo spoločnosti podľa prednostu, výrazne vysoké aj kvôli
Orange Slovensko. Systém vyhľadávania tomu, že spoločnosť Orange naše mesto
voľného parkovacieho miesta je rovnaký, berie ako testovacie. „Všetko sme obstaako pri mobilnej navigácii. „V mobilnej rávali cez elektronické verejné obstaráaplikácii zaparkuj.to či v prehliadači na vanie a na naše prekvapenie, spoločnosť
stránke www.zaparkujto.sk si šofér veľ- Orange dala na prvých 18 mesiacov
mi rýchlo a pohodlne nájde parkovisko 100 percentnú zľavu na prevádzku systév meste a uvidí, ktoré miesto je voľné a mu. Služba je na 36 mesačnú viazanosť a
ktoré je obsadené. Rovnako mu apliká- zvyšných 18 mesiacov budeme platiť len
cia, v prípade žiadneho voľného miesta, poplatky za pripojenie senzora do siete,“
ponúkne ďalšie parkovisko,“ konkreti- dodáva Miškovič, podľa ktorého, ak bude
zuje ďalej Luknič. Senzory obsadenosti samospráva v budúcnosti uvažovať nad
reagujú na zmenu magnetického poľa. obmedzením parkovania, tak len časovo.
To znamená, že vozidlo, ktoré zaparkuje „Je možnosť, že obmedzíme parkovanie
na tento senzor, je hneď detekované, in- do dvoch či troch hodín. Ide o rovnaký
formácie odosiela do riadiaceho centra a systém ako v nákupných centrách, kde sa
následne cez internet do mobilných apli- za prvé tri hodiny parkovania nič neplatí.
kácií, ktoré dáva informácie o obsadenos- Za tento čas si väčšina ľudí stihne vybaviť,
ti parkovacieho miesta.
čo potrebuje. Na druhej strane, musíme

„

15 330
4596
4595

zapísaných voličov
vydaných obálok
odovzdaných obálok

4 489

platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby primátora

ZVOLENÝ PRIMÁTOR
Peter Antal
MOST HÍD,
SMER SD, SNS

3456 hlasov
76,98%

riešiť vodičov, ktorí zjavne zneužívajú
to, že parkovanie v meste je bezplatné.
Máme napr. prípady, že ak ide niekto na
dovolenku na niekoľko dní, auto si odstaví pred mestský úrad, kde je pod dohľadom kamier. A takýmto spôsobom blokuje parkovacie miesto v centre mesta
aj na niekoľko dní či týždňov,“ dodáva na
záver prednosta.
Žiar je zatiaľ jediným slovenským
mestom, kde funguje inteligentný systém parkovania. Po odskúšaní aj vyladení
systému bude použiteľný v ktoromkoľvek inom meste na Slovensku či vo svete.
Žiarska radnica však pokračuje v SMART
riešeniach aj v ďalších oblastiach. Jednou
z nich je odpadové hospodárstvo, kde
budú v nádobách na odpad osadené senzory naplnenosti a nebudú sa tak vyvážať
polonaplnené nádoby. Mesto dostalo aj
finančnú podporu z Ministerstva vnútra
SR na kamerový systém, ktorý bude monitorovať prejazd áut cez Žiar nad Hronom.
(li)

ÚČASŤ
VOLIČOV

Prvé senzory boli osadené
pred MsÚ 29. júna.

29,98 %
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Primátorom Žiaru zostáva aj naďalej Peter Antal
V sobotu 10. novembra sa uskutočnili
komunálne voľby, v ktorých sme si volili poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a starostov a primátorov.
K volebným urnám prišlo 48,67 percenta oprávnených voličov. Prečítajte si,
ako sme volili v Žiari nad Hronom.
Komunálne voľby sa konali v
2 919 obciach, pričom voliť mohlo
až 4 494 400 voličov. Na hlasovaní sa
zúčastnilo iba 2 187 735 voličov, obálku
však do urny hodilo iba 2 186 644 voličov,
čo predstavuje 48,67 % volebnú účasť.
Keď porovnávame predchádzajúce voľby,
percentuálna účasť je približne rovnaká.
V roku 2006 to bolo 47,6 %, v roku 2010
49,7 % a pred 4 rokmi 48,3 %.
Naše mesto za celoslovenským priemerom zaostáva. Z 15 330 zapísaných
voličov prišlo k voľbám iba 4 596. Platné
hlasovacie lístky odovzdalo 4 489 voličov, čo predstavuje 29,98 % účasť. Súčasný primátor mesta Peter Antal (MOST
- HÍD, SMER-SD, SNS) dostal od Žiarčanov
3 456 platných hlasov. Jeho protikandidátka Mariana Páleníková (NEKA) 1 033 hlasov. Staronovým primátorom sa tak stal so
76,98 percentami hlasov, jeho protikandidátka získala vo voľbách 23,01 percenta
hlasov.

Ako sme hlasovali
v jednotlivých obvodoch
V Žiari nad Hronom si volíme primátora
a 19 poslancov mestského zastupiteľstva
v piatich volebných obvodoch a celkovo
v 16 okrskoch.
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – ETAPA
Okrsky č. 10, 11, 12, 13
Okrsok 10: 980 oprávnených voličov
Vydané obálky: 285
Počet platných hlasovacích lístkov: 282
Účasť vo voľbách: 35,56 %
Okrsok 11: 965 oprávnených voličov
Vydané obálky: 270
Počet platných hlasovacích lístkov: 270
Účasť vo voľbách: 27,98 %
Okrsok 12: 1 062 oprávnených voličov
Vydané obálky: 409
Počet platných hlasovacích lístkov: 394
Účasť vo voľbách: 38,51 %
Okrsok 13: 891 oprávnených voličov
Vydané obálky: 297
Počet platných hlasovacích lístkov: 289
Účasť vo voľbách: 33,33 %
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – STRED
Okrsky č. 6, 7, 8, 9
Okrsok 6: 814 oprávnených voličov
Vydané obálky: 247
Počet platných hlasovacích lístkov: 244
Účasť vo voľbách: 30,34 %
Okrsok 7: 1 845 oprávnených voličov
Vydané obálky: 314
Počet platných hlasovacích lístkov: 295
Účasť vo voľbách: 17,02 %

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – CENTRUM
Okrsky č. 1, 3, 4, 5
Okrsok 1: 998 oprávnených voličov
Vydané obálky: 323
Počet platných hlasovacích lístkov: 314
Účasť vo voľbách: 32,36 %
Okrsok 3: 983 oprávnených voličov
Vydané obálky: 305
Počet platných hlasovacích lístkov: 299
Účasť vo voľbách: 31,03 %
Okrsok 4: 937 oprávnených voličov
Vydané obálky: 300
Počet platných hlasovacích lístkov: 295
Účasť vo voľbách: 32,02 %
Okrsok 5: 1 000 oprávnených voličov
Vydané obálky: 271
Počet platných hlasovacích lístkov: 262
Účasť vo voľbách: 27,10 %
VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – POD VŔŠKY
Okrsky č. 14, 15
Okrsok 14: 846 oprávnených voličov
Vydané obálky: 223
Počet platných hlasovacích lístkov: 221
Účasť vo voľbách: 26,36 %
Okrsok 15: 840 oprávnených voličov
Vydané obálky: 213
Počet platných hlasovacích lístkov: 210
Účasť vo voľbách: 25,36 %
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5 – IBV
+ ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE
Okrsky č. 2, 16
Okrsok 2: 1 113oprávnených voličov
Vydané obálky: 413
Počet platných hlasovacích lístkov: 404
Účasť vo voľbách: 37,11 %
Okrsok 16: 246 oprávnených voličov
Vydané obálky: 70
Počet platných hlasovacích lístkov: 69
Účasť vo voľbách: 28,46 %

Ing. Mária Biesová (NEKA)
– 549 hlasov
Ing. Emil Vozár (NEKA)
– 527 hlasov
Ing. Rastislav Uhrovič (NEKA)
– 523 hlasov
Mgr. Gabriela Hajdoniová (SMER-SD)
– 465 hlasov
Bc. Soňa Lukyová (NEKA)
– 410 hlasov
Ing. Jana Lauková (SaS, OĽANO, KDH)
– 284 hlasov
Jozef Buš (SNS)
– 148 hlasov
Lenka Kurečajová (SRK)
– 128 hlasov
Dominik Janíček (KSS)
– 116 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2:
Volí sa 5 poslancov, spolu
4 469 oprávnených voličov, 1 217
odovzdaných obálok, 1 180 platných
hlasovacích lístkov, 27,21 % účasť

Výsledky volieb kandidátov
na poslancov MsZ
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1:
Volí sa 5 poslancov, spolu
3 898 oprávnených voličov, 1 261
odovzdaných obálok, 1 221 platných
hlasovacích lístkov, 32,35 % účasť

Ing. Branislav Šťastný (NEKA)
– 617 hlasov
Mgr. Monika Balážová (NEKA)
– 556 hlasov
Adriana Tatárová (SMER-SD)
– 488 hlasov
PaedDr. Veronika Balážová (NEKA)
– 482 hlasov
Mgr. Tomáš Fábry (NEKA)
– 426 hlasov
Ing. Dušan Bosák (SNS)
– 425 hlasov
Ing. Bc. Štefan Muha (SMER-SD)
– 342 hlasov
Mgr. Lenka Jakubíková (NEKA)
– 301 hlasov
Michal Debnár (SaS, OĽANO, KDH)
– 264 hlasov
Ing. Štefan Kysel (ĽSNS)
– 216 hlasov
Ing. Vladimír Ihradský (SNS)
– 214 hlasov

MUDr. Ladislav Kukolík (NEKA)
– 735 hlasov
Ing. Peter Dubeň (NEKA)
– 566 hlasov
Stela Šeševičková (SMER-SD)
– 509 hlasov
Mgr. Norbert Nagy (NEKA)
– 478 hlasov
Ing. Miroslav Rybársky (NEKA)
– 464 hlasov
Miloš Slávik (NEKA)
– 306 hlasov
Mgr. Judita Tabernausová (SNS)
– 297 hlasov
Mgr. Ján Valent (NEKA)
– 253 hlasov
Michal Nociar (NEKA)
– 239 hlasov
Jozef Tomčáni (NEKA)
– 220 hlasov
Ing. Juraj Paulík (SME RODINA)
– 199 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4:
Volia sa 2 poslanci, spolu 1 686
oprávnených voličov, 436 odovzdaných
obálok, 391 platných hlasovacích
lístkov, 25,86 % účasť

Ing. Stella Víťazková (NEKA) - 333 hlasov
Ing. Dušan Berkeš (SMER-SD) – 252 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3:
Volí sa 5 poslancov, spolu 3 918
oprávnených voličov, 1 199
odovzdaných obálok, 1 140 platných
hlasovacích lístkov, 30,60 % účasť

Bc. František Páleník (NEKA)
– 644 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5:
Volia sa 2 poslanci, spolu 1 359
oprávnených voličov, 483 odovzdaných
obálok, 463 platných hlasovacích

lístkov, 35,54 % účasťIng.
Juraj Krátky (SaS, OĽANO, KDH)
– 293 hlasov
Mgr. Anna Líšková (SMER-SD)
– 244 hlasov
Jarmila Sedláková (SNS)
– 230 hlasov

Voľby primátora mesta za jednotlivé okrsky
Mgr. Peter Antal

Ing. Mariana Páleníková

Okrsok č. 1:

264 hlasov, 84,08 %

50 hlasov, 15,92 %

Okrsok č. 2:

316 hlasov, 78,22 %

88 hlasov, 21,78 %

Okrsok č. 3:

255 hlasov, 85,28 %

44 hlasov, 14,72 %

Okrsok č. 4:

221 hlasov, 74,92 %

74 hlasov, 25,08 %

Okrsok č. 5:

192 hlasov, 73,28 %

70 hlasov, 26,72 %

Okrsok č. 6:

196 hlasov, 80,33 %

48 hlasov, 19,67 %

Okrsok č. 7:

200 hlasov, 67,80 %

95 hlasov, 32,20 %

Okrsok č. 8:

263 hlasov, 78,04 %

74 hlasov, 21,96 %

Okrsok 8: 941 oprávnených voličov
Vydané obálky: 347
Počet platných hlasovacích lístkov: 337
Účasť vo voľbách: 36,88 %

Okrsok č. 9:

233 hlasov, 76,64 %

71 hlasov, 23,36 %

Okrsok č. 10:

223 hlasov, 79,08 %

59 hlasov, 20,92 %

Okrsok č. 11:

201 hlasov, 74,44 %

69 hlasov, 25,56 %

Okrsok 9: 869 oprávnených voličov
Vydané obálky: 309
Počet platných hlasovacích lístkov: 304
Účasť vo voľbách: 35,56 %

Okrsok č. 12:

281 hlasov, 71,32 %

113 hlasov, 28,68 %

Okrsok č. 13:

233 hlasov, 80,62 %

56 hlasov, 19,38 %

Okrsok č. 14:

166 hlasov, 75,11 %

55 hlasov, 24,89 %

Okrsok č. 15:

165 hlasov, 78,57 %

45 hlasov, 21,43 %

mestské noviny
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Práce na kaštieli

Práce na obnove kaštieľa začali. Aj
keď sa to mnohým nezdá, ale práce
nespočívajú len v búraní, murovaní,
obnovovaní fresiek a navážaní
sôch a nábytku. Nie, to je len ten
finálny krok, ktorý už hovorí o tom,
že tie najťažšie práce príprav boli
ukončené.
Chceme vás informovať, že práce
príprav, pozostávajúce z projektov,
vyjadrení, rokovaní s úradmi,
zabezpečovaním prameňov, na
základe ktorých môžeme pristúpiť
k obnove, sú práce veľmi obtiažne
a často aj veľmi zdĺhavé, keďže na
všetko sú časové limity a postupy,

počas ktorých treba doslova bojovať
o východziu pozíciu. Dnes sa však
už v kaštieli pracuje. Nebudeme
vymenovávať kroky, ktoré sa
v súčasnosti podnikajú a nebolo by to
ani vhodné, ale je potrebné povedať,
že časovo je to veľmi náročné. Preto ak
počujeme požiadavku: „chcel by som
si pozrieť kaštieľ,“ musíme povedať:
„vydržte“. Dajte nám trochu času, aby
sme mohli v pokoji pracovať. Vieme,
to by chcel každý, ale práve vtom je
rýchlosť a úspešnosť obnovy kaštieľa.
Z toho dôvodu je kaštieľ uzavretý
a akonáhle budú niektoré časti
reštaurované,
budú
následne
sprístupnené verejnosti. V súčasnosti

Žiar opäť najlepší
Na 14. ročníku konferencie eBF
získalo mesto Žiar nad Hronom
1. miesto, cenu FSA START 2018. Ide
o prestížne ocenenie za inovácie,
inšpiratívne
alebo
dlhodobé
využívanie elektronizácie nákupných
a zákazkových procesov.
V stredu 7. novembra sa v českej
Ostrave,
počas
medzinárodnej
konferencie o elektronizácií nákupu
a verejného obstarávania, uskutočnil
už 8. ročník odovzdávania prestížnych
ocenení udeľovaných za inovatívne,
inšpiratívne alebo dlhodobé využívanie
elektronizácie nákupných a zákazkových
procesov, eAukcií, ePrieskumov a ďalších
elektronických nástrojov, pod názvom
Fair Sourcing Award - FSA. Udeľovanie
Ocenenie pre Žiar
cien FSA je podporou rozsiahlejšieho
prevzali Juraj Miškovič
využívania elektronizácie v nákupnej
a Martina Klacek.
praxi nielen firiem, ale aj subjektov, ktoré
zadávajú verejné zákazky.
nastúpená cesta elektronizácie, ktorej
výsledkami sú najmä transparentnosť
Takýmto subjektom je aj mesto Žiar procesov verejného obstarávania, bola
nad Hronom, ktoré bolo tohto roku dnes ocenená odborníkmi z praxe, a v
do súťaže nominované nezávislou tejto prestížnej medzinárodnej súťaži
asociáciou APUEN. „Sme veľmi potešení sme sa umiestnili na 1. mieste,“ hovorí
tým, že naše niekoľkoročné úsilie vedúca Odboru verejného obstarávania
v oblasti verejného obstarávania, na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom

v kaštieli nie je veľmi na čo pozerať, veď
dlhé desaťročia to bola škola, a tak sa aj
upravovali interiéry, aby boli funkčné
pre chod školy. Takže návštevník by
si mohol pozrieť „nové“ priestory
školského zariadenia, vymaľované
triedy, žiarivkové osvetlenie tried,
školské lavice a stoličky či tabule. Je tu
aj zborovňa a riaditeľňa, školské WC,
sklady kníh a školskej dokumentácie...
Proste všetko to, čo môžete nájsť
v hociktorej škole. Predstava, že
si pozriete zariadenie kaštieľa, je
iluzórna. Nie sú tam sochy, obrazy,
fresky. Nie je tam zariadenie ani veľké
osvetlené sály, iba nástenky a školská
jedáleň s kuchyňou. Áno, sú tam určité
pekné kamenné články, aj nádherná

Po čase tam bude aj to, čo kaštieľ
robí kaštieľom. Ale na tom sa teraz
pracuje. Aby sme to dobre a rýchlo
urobili, potrebujeme čas a ten, ako
viete, je veľmi drahý. Prosím vás, dajte
nám ho!
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Antikampaň pred voľbami.

Martina Klacek a dodáva, že tým sa
Žiar, v oblasti verejného obstarávania,
zaradil medzi čelných predstaviteľov
v elektronizácii, akými sú napríklad Lidl
Česká republika, Východoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb,
Detská fakultná nemocnica Banská
Bystrica, ale aj The City of Cardiff Council,
Wales, Tatra Banka či holandské mesto
Eindhoven.
„Mesto Žiar nad Hronom už
od mája minulého roka používa
v procese verejného obstarávania plne
elektronický systém Josephine. To
znamená, že v podstate už viac ako rok
a pol nad rámec zákona elektronizujeme.
Tiež pri verejných obstarávania
využívame elektronické aukcie. Po
našich pozitívnych skúsenostiach,
ktorými boli transparentnosť a vysoké
finančné úspory, sme sa dokonca, ako
prvý používateľ systému Josephine,
rozhodli pre zriadenie Dynamického
nákupného
systému
(DNS)
jej
prostredníctvom. A zároveň sme sa stali
prvou samosprávou v rámci Slovenskej
republiky, ktorá na zadávanie zákazky
použila DNS,“ dodáva Martina Klacek,
ktorá cenu prevzala spolu s prednostom
mestského úradu Jurajom Miškovičom.
(kr)

výzdoba, ale tá sa nachádza niekde
pod prímurovkami, pod omietkami. Tú
odhalíme, ale na to tiež treba čas. Ako
sme spomínali v úvode, potrebujeme
nielen čas na práce, ale aj čas na
rokovanie a rozhodovanie sa, aby
sme túto dôstojnú pamiatku obnovili
v tej kráse, aká bola a nevytvorili sme
novodobý paškvil.

Nepoznáte týchto mužov?

Polícia v Žiari nad Hronom sa obracia
na občanov o pomoc a spoluprácu pri
stotožnení osôb na fotografiách.
„Neznámych mužov totiž polícia
potrebuje vypočuť v súvislosti
s objasňovaním prečinu ohovárania,
ku ktorému malo dôjsť v presne
nezistenom čase, niekedy z nedele
4. novembra na pondelok 5. novembra
na území mesta Žiar nad Hronom,“

hovorí krajská policajná hovorkyňa
Petra Kováčiková a dodáva: „Akékoľvek
informácie, ktoré by mohli napomôcť
k zisteniu totožnosti neznámych mužov
na fotografiách, prosím, oznámte na
ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,
na známom telefónnom čísle 158 alebo
prostredníctvom oficiálnej stránky
polície na sociálnej sieti facebook.“
Vizualizácie.(r)

Zimná údržba sa začala aj bez snehu
Vo štvrtok 15. novembra sa oficiálne
začala zimná údržba. Platiť bude až
do 15. marca 2019. Na tento dátum
musí byť v prípade potreby pripravená
technika aj personál, ktorý údržbu
zabezpečuje a musia byť naskladnené
posypové materiály ako soľ a štrk.
Zimnú údržbu majú v Žiari nad Hronom
na starosti mestské Technické služby.
„V minulom roku sme začali využívať
prvýkrát stroje z projektov, ktoré predtým
zimnú údržbu nerobili a v tejto sezóne
dopĺňame ďalšie tri stroje,“ informuje
zástupca riaditeľa spoločnosti Peter
Jagoš a konkretizuje: „Čo sa týka ciest,
tam budeme používať Mercedes Unimog
sypač s radlicou, veľký traktor John Deere

so sypačom a radlicou a Zetor Proxima
so zadnou natáčacou radlicou. Čo sa
týka chodníkov, doposiaľ sme mali na
údržbu tri stroje – dve Multicary a jeden
malotraktor John Deere. V tejto sezóne
pridáme ďalšie dva malotraktory. Jeden,
ktorý robí údržbu na futbalovom štadióne
a ešte jeden malotraktor John Deere
so sypačom a úzkou radlicou na starú
časť mesta. A do tretice dvojkolesový
ručne vedený traktor Ferrari s kefou
a radlicou na úzke chodníky na IBV.
V prípade extrémnych zrážok môžeme
použiť rýpadlo nakladač Caterpillar na
odpratávanie snehu, prípadne malý
nakladač na dočisťovanie.“

Takto vyzeralo naše mesto na začiatku roka. Zopakuje sa tohtoročná nádielka zimy aj na konci roka?
Oproti
predchádzajúcim
rokom
budú mať technické služby o čosi viac
práce, pretože do údržby pribudlo
sídlisko Sever a po novom aj Ulica
MUDr. Straku. „Od tejto sezóny nám
pribúda aj veľa chodníkov, vrátane IBV
a medziblokových spojovacích uličiek,“
podotýka ďalej Jagoš s tým, že priority
v udržiavaní zostávajú nezmenené. „Trasy
MHD, príjazd k nemocnici a dopravnonebezpečné miesta – kopce na Ulicu SNP
sú na prvom mieste, potom nasledujú
ostatné frekventované chodníky a cesty
a napokon medziblokové priestory,
menej frekventované chodníky či
parkoviská,“ spresňuje. Na ručnom čistení
budú počas tohtoročnej zimnej údržbe
štyria zamestnanci a aktivační pracovníci,
keďže do portfólia spoločnosti pribudol
na údržbu dvojkolesový traktor Ferrari.
„Aktivačných pracovníkov je, bohužiaľ,
menej a menej, čiže nie všetky lokality,

ktoré robili predtým, budú zvládať. na linku sa poznačí, kto volal, o aké miesto
Budeme teda musieť dopomáhať aj my.“ a problém ide a podľa dostupnosti sa tam
posiela technika. Samozrejme, aj tu platí
Používanie zimnej linky rozdelenie podľa dôležitosti. Napríklad,
ak ide o kopec, technika tam mieri hneď,
údržby je operatívne.
ak o nejaký chodník v medziblokovom
Vypisovanie na sociálnej sieti priestore, môže byť časový odstup aj
hodinu, dve. Treba brať na vedomie,
prácu neurýchli.
že v kalamite nám volá mnoho ľudí zo
všetkých častí mesta aj Šášovského
Linka zimnej údržby je obyvateľom Podhradia a nedá sa byť všade. Takisto
Žiaru k dispozícii každý rok. Využívať môže dôjsť k poruche vozidla, ktorú
ju môžu v prípade, ak niekde nie je musíme okamžite odstraňovať a aj krátky
odhrnuté, alebo je zľadovatelý chodník. výpadok techniky je citeľný a väčšinou
„Bohužiaľ, nie vždy, keď ľudia vidia niekde ho nevieme ovplyvniť,“ približuje systém
nedostatok, použijú linku. Namiesto fungovania Peter Jagoš a ako na záver
toho posielajú fotky na facebookové dodáva, technické služby si prajú najmä
stránky mesta, lokálnych médií, prípadne to, aby zima nebola kalamitná. „Zároveň
primátora mesta, čo je úplne zbytočné, však veríme, že budeme mať možnosť
keďže dispečeri facebook nesledujú. Preto novú techniku vyskúšať a zabehnúť
je používanie linky operatívne. Po zavolaní nový systém, ktorý bude treba postupne
vylaďovať a zdokonaľovať.“
(li)
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S príchodom Mikuláša sa rozsvietia aj všetky
vianočné svetlá v meste
poprosiť všetkých rodičov, aby svoje
detičky správne naladili, povedali im o
priebehu podujatia, na čo sa môžu tešiť
a že určite sa k Mikulášovi dostanú,“
hovorí ďalej Kulich. Ako ďalej prezrádza,
anjelik bude rozdávať sladkosti a čertík
bude aj trošku strašiť. Presne tak, ako
to má byť. „Najväčšími kritikmi bývajú
práve rodičia, ktorí často svojimi
náladami pokazia tento nevšedný
zážitok svojim ratolestiam. Možno
ich budete musieť držať na pleciach,
Mikuláš s čertom a anje- určite vám bude aj trošku zima, ale je
Ani tento rok nebude chýbať obľúbené
lom rozsvietia stromček a to ich deň a čo by človek neurobil pre
fotenie sa s Mikulášom.
všetky vianočné ozdoby v svoje dieťa,“ uzatvára Janko Kulich.
meste hneď po rozprávke,
Tradičné Mikulášske slávnosti
aby sa hneď potom mohli OZ Mosty a Centrum voľného času
sa uskutočnia v predvečer sviatku venovať deťom a rodičom. „Fotenie na v Žiari nad Hronom, za podpory
sv. Mikuláša, a teda v stredu krásnom rozprávkovom kresle bude pre- primátora mesta a spoluorganizátora
5. decembra od 16.30 hodiny na biehať priamo vo svetlách reflektorov na MsKC, pozývajú deti, rodičov a verejnosť
Námestí Matice slovenskej. Okrem pódiu, aby si to všetci užili a mali krásnu na 1. ročník Spoločného Mikulášskeho
rozsvietenia vianočného stromčeka sú spomienku,“ dopĺňa Kulich.
pochodu ulicami mesta. Pochodom
pripravené aj sprievodné podujatia.
môže každý z vás podporiť myšlienku
„Ako býva už dobrým zvykom, Mikuláš Hoci pred pár rokmi zavítal Mikuláš súdržnosti a podpory tým, ktorí pomoc
prinesie žiarskym detičkám krásnu zim- do Žiaru aj netradične, ostatné roky v živote potrebujú.
nú rozprávočku v podaní žiakov zo Zá- stavili organizátori na tradíciu. „Celú Stretnutie bude o 15.00 hod. pri soche
kladnej umeleckej školy Zity Strnadovej rozprávku aj príchod Mikuláša budeme Š. Moysesa na Námestí Matice slovenskej.
- Parákovej s názvom Čarovný zvonček, opäť premietať na veľké nafukovacie Prosíme každého účastníka, aby prišiel
na konci ktorej zavíta na pódium aj Miku- premietacie plátno. Chceme tiež symbolicky v mikulášskej čapici.
(li)
láš so svojimi pomocníkmi
čertom a anjelom,“ približuje producent žiarskeho
Mestského
kultúrneho
centra Janko Kulich.

Fotenie
na rozprávkovom
kresle aj rozdávanie
sladkostí

Bál Žiarčanov bude cirkusový
prípravách. Poznáme aj meno
moderátora večera.
Siedmy ročník obľúbeného Bálu
Žiarčanov sa uskutoční v piatok
11. januára 2019 so začiatkom
o 19-tej hodine. „Moderátorom večera
bude skvelý herec a zabávač Sväťo
Malachovský,“ informuje producent
žiarskeho Mestského kultúrneho centra
Sväťo Malachovský.
Janko Kulich a dopĺňa: „Do tanca bude
vyhrávať skupina Galaktici a populárny
Pravidelne v januári sa v koná DJ Laco Hradský. Návštevníci podujatia
obľúbený Bál Žiarčanov a v týchto sa môžu tešiť aj na dych vyrážajúce
dňoch sa tak už pracuje na jeho kúsky akrobatickej skupiny Vergigo a,

samozrejme, chýbať nebude ani bohatá
tombola či švédske stoly.“
Organizátorom bálu je mesto Žiar nad
Hronom a Mestské kultúrne centrum.
Vzhľadom k tomu, že každoročne je
o toto podujatie zo strany divákov
veľký záujem, organizátori zvýšili počet
miest v sále. „Vstupné na podujatie
ostáva nezmenené, a teda 28 eur,“
dodáva Kulich s tým, že vstupenky
na Bál Žiarčanov sú v predaji už
od 5. novembra.
(li)

Víťazka súťaže svoju cenu venovala súperovi
Halloweenska párty pre deti z komunitných centier

Koncom októbra zorganizovali
partnerské komunitné centrá –
Komunitné centrum Žiar nad Hronom
a Komunitné centrum Stará Kremnička
pre svoje deti spoločnú Halloweensku
párty v maskách.
„Podmienkou účasti na párty bolo,
aby účastníci prišli v maskách, ktoré
si vyrobili na predchádzajúcich
výtvarných aktivitách,“ približuje Ivana
Pruknerová, odborný garant KC v Žiari
nad Hronom a ako ďalej podotýka,
jednou zo súťažných disciplín totiž
bola aj vlastná prezentácia a tanec
v maske. Ako už na každej dobrej párty
býva zvykom, komunitní pracovníci
pripravili pre zábavychtivých účastníkov

nielen vynikajúce občerstvenie, klasickú
diskotéku, ale aj tematicky ladené súťaže,
pri ktorých sa deti nielen veľa nasmiali,
ale za ne získali aj hodnotné ceny.
Súťaže vymysleli a zorganizovali
pracovníčky oboch komunitných centier.
„Boli to súťaže, ktoré v deťoch preverili
najmä kreativitu, trpezlivosť, šikovnosť,
rýchlosť, pohyblivosť, priestorovú
orientáciu, ale aj tímového ducha a
empatiu, keďže to boli väčšinou súťaže
určené pre dvojice, ktoré boli často
zmiešané, a teda tvorené deťmi z oboch
komunitných centier,“ konkretizuje
Ivana Pruknerová. Medzi súťažnými
disciplínami sa objavila napr. súťaž

v tvorbe múmie – omotávanie spolusúťažiaceho toaletným papierom tak,
aby bol potom ako múmia schopný
prejsť vyznačenú trať bez toho, aby sa
na ňom papier potrhal. Ďalej kŕmenie
spolu-súťažiaceho šľahačkou, čo by
sa síce mohlo zdať jednoduché, ale
pracovníčky to súťažiacim sťažili tým,
že kŕmiaci mal zaviazané oči a kŕmený
mu v tom nesmel žiadnym spôsobom
pomáhať. „Najväčším prekvapením
súťažného pásma bola súťaž jednotlivcov
v tanečnom súboji – v podliezaní
„limbo“ palice – kde pracovníci centier
ani po pätnástom kole neboli schopní
určiť absolútneho víťaza súťaže.
O to krajšie bolo predčasné ukončenie
súťaže a udelenie dvoch prvých miest,
keďže niekoľko kôl už spolu súperili
len dve najohybnejšie deti - Zoe
zo Starej Kremničky a Samko zo Žiaru
nad Hronom,“ dodáva Ivana Pruknerová.
Na úplnom konci celého programu
si účastníci aktivity zvolili z dvoch
semifinalistov - za Starú Kremničku
masku démonickej mníšky z hororového
filmu Sestra a za Žiar nad Hronom
najmladšieho účastníka akcie v maske
kostlivca – najoriginálnejšiu masku.
Súťaž vyhralo dievča zo Starej Kremničky,
ktoré sa však nakoniec rozhodlo
pre ušľachtilý čin, keď svoju cenu,
obrovského plyšového psa, venovalo
práve porazenému Mathiaskovi.
(li)

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)

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu
príslušníka mestskej polície.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie
- vek nad 21 rokov
- bezúhonnosť
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- znalosť úradného jazyka slovom a písmom
- výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícií v znení neskorších predpisov
- výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu
činnosti príslušníka polície
Iné kritériá a požiadavky
- dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
- osobnostné a morálne predpoklady
- ovládanie práce s PC
- platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť
- prihlášku do výberového konania
- profesijný životopis a motivačný list
- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce mestského
policajta
- fotokópiu platného vodičského preukazu
- fotokópiu platného zbrojného preukazu
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou
adresou uchádzača v zalepenej obálke s označením „výberové konanie MsP –
neotvárať“ (poštou alebo osobne) najneskôr do 30.11.2018 na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Termín a miesto konania výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej
7 dní pred termínom jeho konania.
(r)
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Hurá
na zimný
štadión
Zaujal ma oznam, že sa robí rekonštrukcia
zimného štadióna v Žiari.
Mám 73 rokov a rád chodím často
na cintorín. Preto som začal sledovať
práce, ktoré tam prebiehajú.
Po dokončení rekonštrukcie budú mladí
aj starí obyvatelia kričať – hurá na zimák.
V roku 1962 som mal 17 rokov.
Príležitosť na korčuľovanie sme mali len
na prírodnom ľade. Na tzv. mŕtvom
ramene pri trati vlakov alebo na
postavenom klzisku v parku. Na návrh
ministerstva hút a rudných baní sa
uskutočnili turnaje v Čechách, na Morave
a na Slovensku. Turnaj na Slovensku
v Banskej Bystrici na umelom ľade,
vtedy ešte nezakrytom. Mužstvo našej
hlinikárne turnaj vyhralo a postúpili
sme do Čiech, do Kladna SONP. Kladno
bolo víťazom v Čechách a na Morave

zvíťazilo družstvo NHKG Ostrava. Víťazné
dorastenecké družstvá Kladno, Ostrava
a Žiar bojovali v Kladne na turnaji.
Kladno a Ostrava hrali dorasteneckú
ligu, pravidelne trénovali. Naše mužstvo,
v ktorom som hral, po ťažkých zápasoch
skončilo na 3. mieste. Na obranu prehier
musím oznámiť, že v družstve SONP
Kladno hrali aj budúci reprezentanti
ČSR, vtedy 18-roční František Pospíšil
a Miroslav Nový. Naše družstvo trénovali,
dnes už nebohí, Štefan Szolnoki, Jozef
Svatoš a cestoval s nami aj pán Prokop,
ktorý mal na Kladne získať futbalistov
do mužstva dospelých.
Na fotografii sú moji spoluhráči a pán
Prokop. Niektorí spoluhráči už nie sú
medzi nami. Ja som v spodnom rade
zľava. V tých rokoch neboli podmienky
pre žiarskych hokejistov, a preto
dnešným mladým športovcom želám,
aby vynovený zimák využívali a aby sa
vypracovali až do reprezentácie.
RM

HĽADÁM DOMOV
BINGO
Binga sa niekto
zbavil a vyhodil ho
na ulicu. Pár dní
spal pod holým
nebom v kríkoch,
na daždi, v zime,
bez jedla. Je to
približne 2 –
3-ročný kríženec
stredne veľkého
vzrastu. So sučkami
je znášanlivý, so
psami individuálne.
Je veľmi čistotný,
má veľmi rád vodu a kúpanie. Na nový domov
čaká najdlhšie zo všetkých, už rok. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný, odčervený.
DALLAS
Ako 2-mesačné
šteniatko ho
odobrali od Rómov,
kde žil priviazaný
na krátkej reťazi,
od ktorej mal
otvorenú ranu. Jedlo
videl iba zriedka.
Je to kríženec
dlhosrstého ovčiaka
a má približne
11 mesiacov. Učí
sa veľmi rýchlo.
So sučkami je
znášanlivý, so
psíkmi podľa sympatií. K ľuďom aj deťom je
priateľský, neagresívny. Hľadáme mu domov
aj do bytu alebo do domu s prístupom dnu.
Očkovaný, čipovaný, odčervený a kastrovaný.
BÁRNY

Bárny je 1,5-ročný kríženec labradora. Priviezla
ho hliadka MsP, ktorá ho odchytila v meste. Je
veľmi aktívny a hravý. So sučkami je znášanlivý,
bolo by super, keby mal v novom domove
parťáčku na vybláznenie. So psami sa znáša
individuálne. K ľuďom je priateľský a prítulný,
nevadia mu ani deti. Je vhodný do bytu alebo
do domu s prístupom dnu. Očkovaný, čipovaný,
odčervený a kastrovaný.

BERTÍK

Bertík bol odobratý s rómskej osady. Má
približne 1,5 roka a je to kríženec malého
vzrastu, má približne 7 kg. Je znášanlivý so
sučkami a so psíkmi podľa sympatií. K ľuďom je
priateľský. Pekne chodí aj na vôdzke, zvyknutý
je aj na deti. Domov mu hľadáme do bytu alebo
do domu s prístupom dnu. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný, odčervený.
LEJLA
Lejla pochádza
z rómskej osady.
Je to približne
6 – 7-mesačná
sučka s jemnou
srsťou ako páperie.
Má približne 6
kg a v dospelosti
predpokladáme
malý vzrasť. Je
to veľmi múdra,
bystrá a ostražitá
sučka, veľmi
hravá a aktívna.
S priateľskými
psami aj sučkami
je znášanlivá. Má
rada aj deti, ktoré
ju často venčia.
Je vhodná do
bytu alebo do
domu s prístupom dnu. Očkovaná, odčervená,
čipovaná. Podmienkou adopcie je kastrácia pred
alebo po prvom háraní.
Psí útulok sa nachádza
na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
volajte na telefónne číslo
0948 082 206.
Otváracie hodiny útulku sú pondelok
až piatok od 13.00 do 16.00 hod. a
v sobotu a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. Galériu psíkov k adopcii
si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke
OZ Strážni anjeli.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Výstava: Apollo 50 – Prvý oblet
Od začiatku novembra je v sci-fi
sále inštalovaná výstava venovaná
programu pilotovaných letov na
Mesiac Apollo a jej prvá časť s názvom
Prvý oblet je zameraná predovšetkým
na 50. výročie prvého obletu
Mesiaca ľudskou posádkou, ktoré si
pripomenieme tento rok v decembri.
Výstavu je možné si prezrieť počas
organizovanej exkurzie alebo v rámci
pravidelného programu pre verejnosť
až do konca januára 2019.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
19.11. – 20.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
21.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Flora,
Dr. Janského 478
22.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
23.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
24.11.
7.00 – 12.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
25.11.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
26.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
27.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Zuzka, Dr. Janského 1529
28.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
29.11.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník n. Hr.
30.11.
20.00 – 22.30 hod. lekáreň Flora,
Dr. Janského 478
1.12.
7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
2.12.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
3.12.
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník n. Hr.
Každý deň okrem sviatkov sú v čase
od 16.00 do 20.00 hod. otvorené
lekárne:
•Lekáreň Benu, SNP 116
•Lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
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„Jednotka“ mala zastúpenie
na medzinárodnej konferencii vo Varšave

Viac o dobrovoľníctve – viac o živote
Centrum voľného času v Žiari nad
Hronom, ako Infobod o dobrovoľníctve, v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica, pod
záštitou primátora mesta Žiar nad
Hronom v piatok 9. novembra organizovalo interaktívny workshop Viac
o dobrovoľníctve – viac o živote.
Worskhop viedli Silvia Cochová a Lucia
Rossová z Centra dobrovoľníctva Banská Bystrica. Medzi zúčastnenými boli
zástupcovia organizácií pôsobiacich
na územní mesta – Komunitné centrum, SČK, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, ZŠ

Pedagogička Základnej školy na Ulici
Dr. Janského Katarína Mlynárčiková
navštívila Varšavu. V posledné októbrové dni reprezentovala Slovensko
na výročnej konferencii v rámci programu eTwinning.
Tento program uľahčuje vyhľadávanie
vhodných partnerov do medzinárodných
projektov, ktoré sa na „Jednotke“ realizujú
už niekoľko rokov. Žiaci a učitelia tak spolupracujú na rôznych projektoch s inými
školami v Európe. Aj vďaka tomu „Jednotka“ na jar tohto roku, ako jedna z 20
slovenských škôl, získala titul eTwinning-school.
Tohtoročnej konferencie, ktorej témou
bolo eTwinning and our heritage: Where
the past meets the future, sa zúčastnilo približne 600 účastníkov zo 44 krajín.
Slovenská „výprava“ mala šesť učiteľov
a sedem zamestnancov národnej služby. Okrem slávnostných príhovorov významných predstaviteľov Európskej únie
z oblasti školstva si účastníci vypočuli aj
prednášky o dôležitosti uchovávania kultúrneho dedičstva a úlohe eTwinningu.
Na slávnostnom galavečere boli ocenené
najlepšie európske projekty a z množstva

na Jilemnického ul., SSOŠ pedagogická EBG, SSOŠ technická a Gymnázium
M. Rúfusa. Program workshopu bol
pestrý. Prítomní sa dozvedeli užitočné
informácie o dobroapke, dobrokarte či
databáze dobrovoľníkov. Boli informovaní aj o Európskom zbore solidarity,
prostredníctvom ktorého môže mládež vycestovať do zahraničia na EDS
(Európsku dobrovoľnícku službu) a na
stáže. Súčasťou workshopu bol aj kvíz
pre dobrovoľníkov.
CVČ – Infobod o dobrovoľníctve

Pedagogička Katarína Mlynárčiková (tretia sprava, horný rad)
s kolegami pedagógmi na medzinárodnej konferencii.
workshopov si účastníci vybrali to, čo ich dzi partnermi a reč prišla aj na odborné
zaujímalo a bolo pre ich prácu prínosom. témy. Nechýbal priestor na neformálnu
komunikáciu, zábavu a nadväzovanie noUčitelia viedli debatu na rôzne témy, napr. vých priateľstiev. Nadstavbou programu
zameranie ich eTwinningových projek- eTwinning je program Erasmus+, kde žiaci
tov, vyhľadávanie partnerov, výmena spolupracujú nielen elektronicky, ale svoskúseností s využitím rôznych elektronic- jich partnerov v spriatelených krajinách aj
(r)
kých prostriedkov na komunikáciu me- navštevujú.
Ponúkame
•prehľad o možnostiach štúdia
na stredných školách v regióne,
•aktuálne informácie o študijných
a učebných odboroch otváraných
v školskom roku 2019/2020,
•informácie o štúdiu priamo
od pedagogických zamestnancov
a študentov 38 stredných škôl,
o podmienkach štúdia, profile
absolventa, uplatnenia na trhu práce
a možnostiach ďalšieho vzdelávania,
•profesijné poradenstvo od odborných
zamestnancov Centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie,
•možnosť vyskúšať si počítačový
program, ktorý vám pomôže v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia

22. ročník
Stredoškoláka
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom pozývajú žiakov a ich rodičov
na 22. ročník prezentačnej výstavy
stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov
8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, ktorý sa uskutoční 20. novembra od 9.00 do 15.00
hod. v Mestskom kultúrnom centre
v Žiari nad Hronom.

na strednej škole,
•informácie o situácii na trhu práce
v regióne od zamestnancov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Záujmom organizátorov podujatia je
poskytnúť aktuálne informácie o nových
študijných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen
žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj
širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných
a učebných odborov stredných škôl.
Viac informácií získate na telefónnom
čísle: 045/673 22 80, mobil: 0948
422 987, e-mail: pppzh @stonline.sk.
Podujatie finančne podporila Nadácia
ZSNP a Slovalco v Žiari nad Hronom.
CPPPaP v Žiari nad Hronom

Technická škola oslávila 10 rokov
Súkromná stredná odborná škola
technická má za sebou prvých 10 rokov
svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti
sa na jej pôde koncom októbra stretli
zamestnanci školy so zástupcami
spoločností InTech, a to Slovalco,
Nemak Slovakia, Hydro Extrusion,
Remeslo strojal, Tubapack, Fagor
Ederlan Slovensko, so zástupcami
mesta Žiar nad Hronom, BBSK,
Technickej univerzity v Košiciach,
SOPK,
riaditeľmi
základných
a stredných škôl a inštitúcií v meste,
aby spolu rekapitulovali úspechy
dosiahnuté školou a združením InTech.
Riaditeľka školy Beata Tóthová a riaditeľ
InTech Žiar nad Hronom Marcel Pecník
v slávnostných príhovoroch rekapitulovali
výsledky dosiahnuté školou a združením
InTech za 10 rokov ich existencie.
Prítomným sa prihovorili ak predseda
BBSK Ján Lunter a dekanka FMMR TU
Košice Iveta Vasková.
Všetci pozvaní hostia sa mohli presvedčiť,
ako študenti školy ovládajú svoje
remeslo, vedia pracovať s technológiami
využívanými v praxi a ako dokážu
prezentovať svoju prácu. Slávnosť
bola súčasťou Dní techniky, ktoré
zorganizovala pri príležitosti 10. výročia
svojho založenia škola spolu so združením
InTech. Dni techniky začali 24. októbra

prezentovaním moderných technológií
pre takmer 600 žiakov základných škôl
z okresov Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica, Žarnovica a Zvolen na pôde
školy a pokračovali 25.októbra odbornými
prednáškami pre žiakov školy.
„Inovácie, spolupráca a ľudia sú slová,
ktoré asi najviac charakterizujú dianie na
škole za uplynulých 10 rokov,“ uviedla,
okrem iného, vo svojom príhovore
riaditeľka školy Beata Tóthová a ako
podotkla, za prvých 10 rokov existencie
škola zaviedla 10 nových študijných
odborov, spolu s firmami InTech rozbehli
a neustále zlepšujú duálny systém
vzdelávania, vo vyučovacom procese
škola využíva desiatky nových SW,
technologických zariadení, moderných
didaktických prostriedkov a inovatívnych
vyučovacích metód. „Realizovali sme
15 rozvojových projektov. Za 10 rokov
fungovania školy bolo investovaných do
nových technológií a ďalšieho vybavenia
školy, do rozvoja pedagogických
zamestnancov i do realizácie nových
programov viac ako pol milióna eur,“
podotkla ďalej v príhovore s tým,
že výsledkom je, že škola má dnes
plne prispôsobenú ponuku odborov
potrebám spolupracujúcich firiem. Škola
a InTech spolupracujú aj pri vytváraní
čo najlepších podmienok pre duálne
vzdelávanie. „Duálni žiaci dostávajú už

od začiatku štúdia podnikové štipendiá,
odmeny za produktívnu prácu, pracovné
oblečenia, príspevky na stravu a mnohé
ďalšie benefity. Samozrejme, najväčším je
istota práce po ukončení štúdia a rýchlejší
pracovný postup absolventov, ktorí už
spoločnosť dobre poznajú,“ zhodnotila
ďalej Beata Tóthová a konkretizovala:
„V tomto školskom roku na škole študuje
v duálnom systéme vzdelávania viac ako
50 % všetkých študentov a viac ako 75%
študentov odborov zaradených do SDV.“
Medzi hosťami nechýbal ani predseda BBSK Ján Lunter.
Technická škola, ako jedna z prvých
škôl na Slovensku, získala v roku 2014
možnosť používať pomenovanie Centrum
odborného vzdelávania a prípravy na
základe splnenia požiadaviek SOPK. Ako
jedna z prvých na Slovensku a celkom
prvá v Banskobystrickom kraji ponúkla
spolu s firmami združenia InTech duálne
vzdelávanie podľa nového Zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave.
„A nakoniec, ako jedna z prvých škôl
na Slovensku sme získali v jubilejnom
desiatom roku pôsobenia Cenu
Ministerstva hospodárstva Za najlepšiu
spoluprácu strednej odbornej školy so
zamestnávateľskou sférou,“ dodala Beata
Tóthová. V závere príhovoru riaditeľka
školy v krátkosti spomenula, čo školu čaká
v najbližších rokoch.
(li)

Pozvaní hostia sa mohli presvedčiť, ako študenti školy
ovládajú svoje remeslo.
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Chcel by som
sa poďakovať
všetkým, ktorí
mi dôverovali
a dali hlas ako
kandidátovi
na poslanca MsZ
v 1. volebnom
obvode ETAPA.
Veľmi si vážim každý jeden hlas, ktorý je
pre mňa záväzkom v práci pre naše mesto.
Ďakujem rodine, priateľom a známym, ktorí
ma podporovali vo vstupe
do komunálnej politiky.
Mgr. Tomáš Fábry

Chcem sa poďakovať
vať
všetkým Žiarčanom,
m,
ktorí mi
v komunálnych
voľbách odovzdali
svoj hlas.
Verím, že ich
nesklamem
a sľubujem,
že urobím
všetko preto,
aby Žiar
napredoval,
tak ako tomu
bolo doteraz.
Ešte raz ďakujem!
Váš Emil Vozár

RIADKOVÁ INZERCIA

INZERCIA

•Predám záchodovú misu. T: 0905 636 173
•Kúpim 1-izbový (2-izbový) byt, platba hotovosťou.
RK nevolať! T: 0948 794 762
•Ponúkam prácu upratovačky v Žiari nad Hronom
na HPP. Plat 2,76 €/hod.brutto + príplatky. Ranná
a poobedná smena. V prípade záujmu volajte
0917546102 alebo píšte email na: dkohutova@ips.sk
•Predám gauč: rozkladací + 2 fotelky, vo veľmi dobrom
stave. Cena: 130 €. T: 0907 398 676
•Predám akvárium: 90 x 45 x 45. Vhodné na terárium.
Cena: 15 €. T: 0907 398 676
•Súrne hľadám 2-izbový byt do prenájmu
pre 2 osoby a psíka. Byt nemusí byť kompletne

TUBAPACK
podporuje život v regióne
Vedeniu spoločnosti TUBAPACK nie je život rodina chorej Martinky na nákup zdravotných
v meste Žiar nad Hronom či našom regióne pomôcok či preplatenie rehabilitácií.
ľahostajný. Pravidelne podporujú rôzne oblasti
Toto nie je ani zďaleka všetko, čo pre región TUBAPACK
spoločenského života v našom regióne.
robí: „O tom je dobrá spoločnosť, nehľadieť len do
Jedným z podujatí, ktoré pravidelne finančne svojho vnútra, ale aj smerom do prostredia, v ktorom
podporujú, je napríklad Plochá dráha Žarnovica či žijú jej zamestnanci,“ hovorí ďalej generálny riaditeľ
Gulášmajster v Starej Kremničke. Rovnako spoločnosť a avizuje ďalší projekt, tentokrát zameraný na deti:
TUBAPACK organizovala aj turnaj Pohronie cup. „Pripravujeme totiž kreatívnu súťaž pre žiakov
„To, že majú naši zamestnanci veľké srdce, dokazuje žiarskych základných škôl s motivujúcimi cenami
aj zbierka, do ktorej sa zapojili,“ hovorí generálny pre víťazné triedy,“ dodáva generálny riaditeľ s tým,
riaditeľ Richard Pittner a dodáva, že vo firme zbierajú že práve na tento projekt sa teší, pretože tvorivosť
plastové vrchnáčiky pre chorú Martinku z Handlovej. detí nepozná hraníc. „O priebehu tejto súťaže
Vrchnáčiky následne vykupuje za hotovosť česká a jej výsledkoch budeme verejnosť, samozrejme,
firma. Finančné prostriedky takto získané použije informovať,“ dodáva Richard Pittner.

zariadený, základný nábytok mám.
T: 0907 178 222

•Predám 1-izbový byt, v strede mesta, tichá lokalita,
slnečný. Cena dohodou. T: 0944 155 922, 0903 506 693

•Predám zachovalý ušiak: výška 110 cm, šírka
72 cm; konferenčný stolík: výška 59 cm, šírka
39 x 73 cm, polička pod ním vo výške 19 cm;
2 bledohnedé taburetky: 40 x 40 x 40 cm s úložným
priestorom; obrazy maľované: krajinka, maky.
Cena podľa dohody. T: 0905 581 298

•Prenajmem priestrannú dvojgaráž, 80 m2, vysoká
brána. T: 0948 550 506

•Hľadám do prenájmu garsónku alebo 1-izbový byt
v Žiari nad Hronom. Cena: od 100 do 250 €, súrne.
T: 0915 480 486

•Predám kolovrat. Cena dohodou. Možnosť vidieť.
T: 0902 344 478

•Predám miešačku na 5 fúrikov a cinkulár, 4,5 kW
motor.
T. 0944 155 922

•Predám búdu pre psíka, rozmery: š 53 x h 72 x v 52.
Nepoužívaná, nová, drevená, strecha šindel.
T: 0904 515 883

•Predám šijací stroj zn. Lada, šľapací stolíkový,
endlovací. Cena dohodou. Možnosť vidieť.
T: 0902 344 478

Mestské noviny | 19. november 2018

9

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA k 10. novembru
Administratívny pracovník:
Jozef Daxner - TEMPO, KCA,
tel.:+421904648880
Asistent/ka predaja: M+M
Tabak, ZH, tel.: +421907493203
Automechanik: Jaroslav
Dubóczi – TITAN, ZH,
tel.: +421905711943
Automechanik: Martin Vanka
– AC car, ZH,
e-mail: accar@accar.sk
Barman/čašník: Mária
Dučáková, KCA,
tel.: +421456744007

Chyžná s výhodnou
pracovnou dobou doobeda
v hoteli GOLFER: FLOREN, KCA,
tel.: +421907809500
Jadrár – výroba pieskových
jadier: FINALCAST, Agentúra
Person Education Servis, ZH,
tel.: +421917887417
Jadrár – výroba pieskových
jadier: Nemak, Agentúra Person
Education Servis, ZH,
tel.: +421917887417
Klientsky poradca:
KOOPERATIVA poisťovňa, ZH,
tel.: +421918410204

CNC sústružník: Profika Sk,
ZH, tel.: +421908058721

Klientsky pracovník: Poštová
banka, KCA, tel.: +421901798908

Cukrárka/pekárka: ASPECTVYHNE, tel.: +421911068378

Konštruktér: MET-KOV, Lad.
Vieska, tel.: +421903583398

Čašník: Horský hotel Minciar,
KCA, tel.: +421911590640

Kontrolný technik STK, EK:
Pohronská dopravná spoločnosť,
Lad. Vieska, tel.: +4216783581

Čašník: ASPECT-VYHNE,
tel.: +421911068378
Čašník, servírka: FLOREN,
KCA, tel.: +421907809500

Koordinátor –
administratívny pracovník
v oblasti ľudských zdrojov:
LUCKY event, KCA, tel.:
+421911525212

Murár: BADYS, ZH,
tel.: +421911419030
Nástrojár: Profika Sk, ZH,
tel.: +421908058721
Obrábač kovov: Remeslo
strojal, ZH, tel.: +421918601454
Obsluha linky na výrobu
hliníkových túb: TUBAPACK,
Agentúra Person Education
Servis, ZH, tel.: +421917887417
Obsluha výrobnej linky:
AEOS, ZH, tel.: +421944704600
Obsluha výrobnej linky:
TUBAPACK, ZH,
tel.: +421456015323
Odlievač GSPM:
Nemak Slovakia, ZH,
tel.: +421456702315
Odlievač hliníkových
odliatkov, Brúsič: Agentúra
Person Education Servis, KCA,
tel.: +421917887417

Pomocník v kuchyni:
Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, KCA,
tel.: +421456705123
Pomocný operátor FPI linky:
ATG Slovakia, Lad. Vieska,
tel.: +421915981064

Pomocný pracovník
v potravinárskej výrobe:
Amhof, Bartošova Lehôtka,
tel.: +421918764241

Špecialista sekundárnych
procesov (rovnanie, brúsenie):
Nemak Slovakia, ZH,
tel.: +421456702315

Pracovník čerpacej stanice:
Slovnaft, Lad. Vieska, Ján Mádel JAMEXI, tel.: +421907211021

Triedič a manipulant
guľatiny: SPEKTRUM, Hliník
n. Hr., tel.: +421917765371

Pracovník na VZV – čelný
nakladač: TWS PLUS, Trnavá
Hora, tel.: +421456700312

Účtovník/mzdový účtovník:
TATRANWOOD, Hliník n. Hr.,
tel.: +421908904868

Pracovník SBS: ASF FENIX
SECURITY, SNP, ZH, tel.:
+421917754295

Údržbár: ASPECT-VYHNE,
tel.: +421911068378

Odlievač v hutnej výrobe:
LUCKY event, ZH,
tel.: +421911757565

Pracovník SBS: HM Tesco ZH,
OMNIS DETECTIVE SERVICE ,
tel.: +421917117953
Pracovník v pílnici pri poreze
guľatiny: SPEKTRUM, Hliník
n. Hr., tel.: +421917765371

Kuchár: FLOREN, KCA,
tel.: +421907809500

Čašník/čašníčka: MAT group,
Trnavá Hora, e-mail: lukas.
ivanic@gmail.com

Kuchár: Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya,
KCA, tel.: +421456705123

Operátor CNC: Nemak
Slovakia, ZH,
tel.: +421456702315

Predavač športových
potrieb: Roman Béreš - CYKLO
SANTÉ, KCA, tel.: +421907858639

Čašník/čašníčka: AEOS, ZH,
tel.: +421944704600

Kuchár: AEOS, ZH,
e-mail: aeos@azet.sk

Operátor CNC: ABILITY, KCA,
tel.: +421456743173

Čašník/čašníčka/barman/
barmanka: REMESLO TERMÁL,
Vyhne, tel.: +421905434577

Kuchár: ASPECT - VYHNE,
tel.: +4210911068378

Operátor CNC: Hydro
Extrusion Slovakia, ZH,
tel.: +421918775241

Predavač v reštaurácii –
rýchle občerstvenie: JUDr.
Vladimír Urblík – VALIGA,
Krahule, tel.: +421908217392

Elektrikár: BBC Systém, Hliník
n. Hr., tel.: +421907515111
Elektrikár/silnoprúd:
Kameňolom Sokolec, Bzenica,
tel.: +421905371608
Elektrikár v údržbe:
TATRANWOOD, Hliník n. Hr.,
tel.: +421908904868
Finančný konzultant,
manažér obchodnej skupiny:
Mgr. Jaroslava Mokrošová, ZH,
tel.: +421905287632
Hotelová recepčná: REMESLO
TERMÁL, Vyhne,
tel.: +421917972546
Hutný lisiar: Hydro Extrusion
Slovakia, ZH, e-mail:
maria.adamcova@hydro.com
Vodič pásového kolesového
bagra: AEOS, ZH,
tel.: 0944 704 600
Chyžná: JUDr. Vladimír Urblík
– VALIGA, Krahule,
tel.: +421908217392
Chyžná: ASPECT - VYHNE,
tel.: +421911068378

Kuchár/ka: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice,
tel.: +421918800041
Lakýrnik: MET-KOV, Lad.
Vieska, tel.: +421903583398
Lekár - gerontopsychiatrické
oddelenie : Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya,
KCA, tel.: +421 917 930272,
+421 45 6705 620
Lekár: Svet zdravia, ZH,
tel.: +421911330486
Lekár záchrannej zdravotnej
služby: Záchranná zdravotná
služba, ZH, tel.: +421268206131
Manažér v strojárskej
výrobe: MET-KOV, Lad. Vieska,
tel.: +421903583398

Operátor RTG: Nemak,
Agentúra Person Education
Servis, ZH, tel.: +421917887417
Operátor vo výrobe:
TatranWOOD, Agentúra Person
Education Servis, Hliník n. Hr.,
tel.: +421917887417

Predavačka: Jana Miniariková
- D&J Mark, Kremnické Bane,
tel.: +421915747608
Prevádzkový montér
vodovodov: Stredoslovenská
vodárenská prevádzková
spoločnosť, ZH,
tel.: +421484327363

Operátor vo výrobe: Slovalco,
ZH, tel.: + 421456087112

Príslušník mestskej polície:
mesto Kremnica,
tel.: +421452289787

Operátor výroby uhlíkových
materiálov: VUM, ZH,
tel.: +4216012445

Programátor CNC:
Nemak Slovakia, ZH,
tel.: +421456702315

Operátor zlievarenských
strojov: ABILITY, KCA, tel.:
+421918677700

Recepčná, recepčný:
Horský hotel Minciar, KCA,
tel.: +421911590640

Pilčík: TWS PLUS, Trnavá Hora,
tel.: +421456700312

Recepčný/á/ pre hotel
GOLFER – denné smeny:
FLOREN, KCA,
tel.: +421907809500

Piliar, frézar: Hydro Extrusion
Slovakia, ZH,
tel.: +421918775241

Masér/masérka: RASCON,
Sklené Teplice,
tel.: +421911152766

Pokladníčka v prevádzkovej
jednotke 077 mäso: COOP
Jednota, A. Kmeťa, ZH,
tel.: +421456813051

Mäsiar: EKO-Produkt,
Kremnické Bane,
tel.: +421907349952

Pokladník/predavač: BILLA,
A. Kmeťa, ZH,
tel.: +421903890384

Mechanik, mechatronik:
TUBAPACK, ZH,
tel.: +421456015323

Pomocník v kuchyni: Horský
hotel Minciar, KCA,
tel.: +421911590640

Sklenár: Simona Korenačková
– WK, ZH, tel.: +421905527539
Strážnik: SBS KOBRA Martin,
KCA, tel.: +421905302149

Opatrovateľka: Domov
dôchodcov a Domov sociálnych
služieb, ZH, tel.: +0456782929

Čistič kanalizačných
zariadení: Stredoslovenská
vodárenská prevádzková
spoločnosť, ZH,
tel.: +421484327363

Sestra na lôžkovom
oddelení: Svet zdravia, ZH,
tel.: +421911330486

Pomocný pracovník: METKOV, Lad. Vieska,
tel.: +421903583398

Čašník, servírka: Liečebné
termálne kúpele, Sklené Teplice,
tel.: +421918800041

Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík –
VALIGA, Krahule,
tel.: +421908217392,
+42145 6742 846

Servisný technik: Profika Sk,
ZH, tel.: +421908058721

Referent oddelenia
technickej kontroly: Laná, ZH,
tel.: +421 45 6015306
Robotník v hutnej výrobe:
Nemak Slovakia. ZH,
tel.: +421456702315
Servírka: AEOS, ZH,
e-mail: aeos@azet.sk
Servisný technik: BETA CARS, ZH, tel.: +421903203276

Vedúca prevádzkovej
jednotky 019 Lúčky: COOP
Jednota, tel.: +421905878048
Vedúca prevádzkovej
jednotky 057 Kunešov: COOP
Jednota, tel.: +421905878048
Vodár – inštalatér: BBC
Systém, Hliník n. Hr., tel.:
+421907515111
Vodič – strojník montážnej
plošiny: Jozef Jasenský
- PRÁCE S PLOŠINOU, ZH,
tel.: +421905623231
Vodič autobusu - SAD Zvolen,
ZH, tel.: +421455313301
Vodič dodávky - VP sk.
B+E: ZH Trans, ZH, tel.:
+421917555959
Vodič dodávky: Pružinová,
Lutila, tel.: +421456725332
Vodič dopravnej zdravotnej
služby: Svet zdravia DZS, ZH,
e-mail:
ondrej.petercak@svetzdravia.com
Vodič medzinárodnej
kamiónovej dopravy:
SLOVAGROTRANS, ZH,
tel.: +421456722417
Vodič medzinárodnej
kamiónovej dopravy:
BRAVO LOGISTICS, ZH,
tel.: 421911330101
Vodič MKD: BRING TRUCKING,
ZH, tel.: +421456016581
Vodič MKD: Cora Trans, ZH,
tel.: 421905554990
Vodič MKD: MANUEL, ZH,
tel.: +421903544723
Vodič MKD: Kantárik, Jastrabá,
tel.: +421 908906803
Vodič MKD: MANUEL,
Šášovské Podhradie,
tel.: +421903544723
Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA,
KCA, tel.: +421903527767

Vodič nákladného vozidla:
Pivovar STEIGER, Vyhne,
tel.: +421456787234
Vodič nákladného vozidla:
TEMPO SLOVAKIA, KCA,
tel.: +421903527767
Vodič nákladnej dopravy
– sólo vozidlo nad 3,5 tony:
AutoTrend – Transport, Slaská,
tel.: +421911156888
Vodič vozidla do 3,5t:
MANUEL, Šášovské Podhradie,
tel.: +421903544723
Vodič VZV: Nemak, Agentúra
Person Education Servis, ZH,
tel.: +421917887417
Výrobný robotník: TWS PLUS,
Trnavá Hora,
tel.: +421456700312
Zámočník: ELEKTROVAL, ZH,
tel.: +421915547543
Zámočník: Remeslo strojal,
ZH, tel.: +421918601454
Zástupca vedúceho
prevádzky ÚV Turček,
skupinových vodovodov:
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, ZH,
tel.: +421484327304
Zdravotná sestra:
Psychiatrická nemocnica
Profesora Matulaya, KCA,
tel.: +421456705113
Zlievarenský robotník –
apretovač: ABILITY, KCA,
tel.: +421456743173
Zlievarenský robotník –
apretovač: Nemak Slovakia, ZH,
tel.: +421456702315
Zlievarenský robotník apretovačka /apretovač: MWS
Casting, Hliník n. Hr.,
tel.: +421911633627
Zlievarenský robotník:
Nemak Slovakia, ZH,
tel.: +421456702315
Zlievarenský robotník:
ABILITY, KCA,
tel.: +421456743173
Zoraďovač - nastavovač linky
na výrobu túb: TUBAPACK,
Agentúra Person Education
Servis, ZH, tel.: +421917887417
Zoraďovač CNC: Hydro
Extrusion Slovakia, ZH,
tel.: +421918775241
Zoraďovač výrobnej linky:
TUBAPACK, ZH,
tel.: +421456015323
Zoraďovač výrobnej linky/
Mechanik, mechatronik:
TUBAPACK, ZH,
tel.: +421456015323
Zvárač: AEOS, ZH,
tel.: +421944704600
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SPOMIENKA
Dňa 10. novembra
sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás
opustil náš drahý
Pavel Pethö.
Tí, ktorí ste ho
poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína manželka Elena,
synovia Pavol a Dušan s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKA
Dňa
28. novembra
sme si pripomenuli
10. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš otec
Tomáš Kupči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 18. novembra
sme si pripomenuli
40 rokov od chvíle,
kedy nás navždy
opustil
náš otec
Ing. Štefan Šimko.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
na neho spolu s nami.
S láskou a úctou
spomínajú
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je také, aké
bolo predtým.
Všade okolo chýba
tvoj hlas.
Mal si rád život, my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol
vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 19. novembra uplynie
6 mesiacov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý brat
Rudolf Štefík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú sestra Anna
s rodinou, sestra Janka, smútiaca
rodina a kamaráti.
SPOMIENKA
Zhasli oči plné
lásky,
našej drahej
mamičky.
Nezhasnú však nikdy
na ňu v srdci naše
spomienky.
Dňa 25. novembra
si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mamička
Mária Štefíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

Prečo zabúdame
na umučených?
Na seminári v Košiciach dňa
10. októbra 2018 som v diskusii
povedala, že sa vôbec nespomína
meno Alexander Korda pri príležitosti
osláv
Slovenského
národného
povstania. Alexander Korda bol
veliteľ bojového úseku Hron na juh
od Zvolena. Dostal Rad SNP, vojnový
kríž. V roku 1949 ho zatkli a bol vo
väzení v Opave, Pankráci, Ruzyni,
Leopoldove a Brne. Bol odsúdený na
doživotie. Vo väzení ho veľmi mučili.
Zomrel 13. septembra 1958 v Brne vo
väzení. Jeho manželka bola odsúdená
na 14 rokov väzenia. Vo väzení strávila
10 rokov bezdôvodne. Z ich rodiny
bolo odsúdených 7 členov.
Generálmajor Alexander Korda velil
za SNP jednotkám v Modrom Kameni,
Krupine, Zvolene, v ťažkých bojoch
bol zranený a zajatý i väznený až do
konca vojny v Nemecku. Po návrate ho
menovali zástupcom veliteľa Vojenskej
akadémie v Hraniciach, ale už v máji
1949 bol zatknutý, podrobený krutému
mučeniu a odsúdený. Jeho súd bol
tajný, vykonštruovaný, odsúdili ho na
doživotie. Zomrel na následky ťažkého
žalára, mučenia, ktoré by aj dnes
mohlo byť obsahom najstrašnejšieho
hororového filmu. Rovnako väznená
bola aj jeho manželka Helena.
S pani Helenkou Kordovou som sa
stretla na Ružinovskom cintoríne, teraz
Vrakuňa, 17. novembra 2004 a poprosila
som ju, aby mi napísala o mojej mamičke,
s ktorou bola vo väzení v Pardubiciach.
Článok som dala do Svedectva – január
2005.
Neviem pochopiť, prečo sa zamlčujú

Generálmajor Alexander Korda.
ľudia, ktorí sa preslávili v SNP a v dnešnej
dobe sa na nich nespomína. Dali ich na
vedľajšiu koľaj, ako aj nás politických
väzňov dávajú teraz v demokracii.
Najradšej by boli, aby sme ani
neexistovali. Nechcú o nás ani počuť,
ale si neuvedomujú, že keby nebolo
politických väzňov, tak by nesedeli na
teplých stoličkách. My, politickí väzni

SPOMIENKA
Stíchlo navždy
srdce zlaté,
zhasol v tvojich
očiach svit,
ťažko sa nám bude tu
bez teba žiť.
Dňa 16. novembra
uplynuli 4 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec, svokor, brat
a švagor
Marián Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Spomína smútiaca manželka, deti
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
V očiach si odišla,
v srdciach si zostala.
Dňa 19. novembra si
pripomíname
3 roky, čo nás navždy
opustila naša drahá
manželka a matka
Mária Čaklošová.
Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
V októbri sme si
pripomenuli
27. výročie od smrti
Celestíny Melekovej.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.
SPOMIENKA
Dňa 24. novembra
sme si pri príležitosti
nedožitých menín
spomenuli na našu
drahú manželku,
mamičku, starú
mamu, sestru
a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel Július,
dcéra Renáta a syn Róbert s rodinami,
vnuci Daniel a Viktor, brat Mirko
s rodinou a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.

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

a ich deti, sme mali mať po novembri
1989 široké lakte a nedať sa. Veď
nedali ani na Námestí SNP v Bratislave
v novembri 1989 hovoriť politickým
väzňom. Trpeli sme za totality a aj teraz,
v demokracii.
Pani Kordová žila v Anglicku. Telefonicky
som s ňou hovorievala, aj články
a nahrávky som jej posielala. Prišla bývať
na Slovensko, do Martina, kde som aj
s manželom ju navštívila a aj často som
s ňou telefonicky hovorila. Zomrela
25. mája 2011 vo veku nedožitých 94
rokov. Zúčastnila som sa aj na pohrebe,
ktorý bol v Kostole sv. Martina, kde som
sa s ňou rozlúčila za všetkých politických
väzňov a požiadala som p. farára, aby
som jej mohla povedať na rozlúčku aj
reč. Dostala som povolenie. Práve v ten
deň sme mali v Bratislave snem a ja som
radšej volila sa ísť s ňou rozlúčiť.
Vo väzení sa p. Kordová podujala
ošetrovať sestru Zdenku, ktorá jej pred
smrťou povedala, ako ju mučili. Helenka
Kordová o jej trýznení oznámila ďalej
a na tom základe bola sestra Zdenka
blahorečená.
Margita Zimanová, rodená Valentová

Margita Zimanová (vľavo) s Helenkou Kordovou.

SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý, nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach veľký žiaľ.
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,my ostali sme v žiali,
navždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. novembra si pripomíname
3. výročie tej smutnej chvíle, kedy
nás navždy náhle opustil milovaný
partner a otec
Peter Sekáč.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami na jeho úsmev,
radosť zo života a láskavé srdiečko.
S láskou spomína partnerka
Viera a syn Peter.
SPOMIENKA
Prestalo
srdiečko tĺcť, prestali
ústa sa smiať,
budeme, otecko
drahý,stále na teba
spomínať.
Dňa 20. novembra si
pripomíname 3. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Pavol Bartoň.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Zneužívanie dôvery seniorov
– podvodníci opäť „úradovali“
Polícia v Banskobystrickom kraji
opäť zaznamenala prípady, kedy
sa neznámi páchatelia pokúsili
o podvod na senioroch.
Na toto si dávajte pozor:
•Cudzia osoba vám zavolá na pevnú
linku alebo mobil, predstaví sa ako váš
príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat)
a žiada o finančnú pomoc. Neskôr vám
opäť zavolá, že pre peniaze nemôže
prísť osobne a poprosí vás, aby ste
peniaze odovzdali jeho sekretárke,
kamarátovi či inej osobe.
•Niekto vás osloví na ulici, že nie je
tunajší, milo vás poprosí, aby ste mu
ukázali cestu do nemocnice, následne
vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali
peniaze na zaplatenie operácie pre
jeho známeho alebo príbuzného, ktorý
mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici
deky, stavebné náradie).
vo vážnom stave. Ako zálohu vám
Nevpúšťajte takéto osoby do svojich
ponúkne peniaze v inej mene.
príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že
•Cudzia osoba vám zazvoní pri
ide o skutočných zamestnancov
dverách, predstaví sa ako pracovník
spoločností. Snažte sa overiť túto
istej spoločnosti a tvrdí, že vám prišiel skutočnosť u ich zamestnávateľa či
odovzdať výhru, alebo vám niekto
na obecnom úrade, alebo požiadajte
telefonicky oznámi, že ste sa stali
svojho suseda či príbuzného, aby
výhercom.
bol prítomný pri vstupe takejto
osoby do vášho príbytku. V žiadnom
•Niekto vám zazvoní pri dverách
prípade nedávať peniaze osobe, ktorú
a prestaví sa ako pracovník
nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ju
plynární, elektrární, vodární či iných
poslal váš príbuzný. Nikdy na takéto
spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať
či podobné požiadavky nepristupujte,
stav plynomeru, vodomeru alebo
elektromeru, alebo vám prišiel vyplatiť vyhýbajte sa komunikácii s týmito
osobami.
preplatok či inkasovať nedoplatok.
Ak máte čo i len podozrenie, že
by mohlo ísť o podvodníkov,
•Niekto vám zazvoní pri dverách
kontaktujte ihneď políciu na čísle
a ponúka na predaj rôzny tovar za
158.
(r)
výhodné zľavy (napr. hrnce, nože,
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Adam FOLTÁN prestupuje do profesionálnej cyklistiky

Benča víťazom cyklokrosu v Košiciach

CYKLISTIKA

CYKLISTIKA

Po úspešnom sedemročnom pôsobení
v klube CK MŠK Žiar nad Hronom
čaká Adama Foltána veľká zmena. Na
základe výborných výsledkov a štartov
na spoločných M-SR a M-ČR v Plzni,
na ME v Zlíne, MS v Insbrucku a vo
svetovom pohári juniorov podpísal
profesionálnu zmluvu.
Prestupuje do profesionálneho českého
cestného tímu pretekárov do 23 rokov
TOPFOREX – LAPIERRE PRO CYCLING
TEAM. V tejto súvislosti Adam odpovedal
na pár otázok ohľadne jeho pôsobenia
v CK MŠK Žiar nad Hronom a o budúcnosti
v novom klube.
Tvoje pôsobenie v materskom klube
sa končí a prestupuješ do kategórie
mužov U23. Kde bude pokračovať tvoja
kariéra?
Po 7 rokoch mením dres a prestupujem
do českého profi klubu TOPFOREX LAPIERRE, kde som pred časom podpísal
zmluvu. Prioritou v tíme je český pohár a
zvýši sa aj počet zahraničných pretekov.
Čo ťa čaká v novom tíme a čo by si chcel
dosiahnuť?
Mnoho ľudí mi hovorí, že prestup
z kategórie juniorov do kategórie
U23 je najťažší. Čiže očakávam určite
ťažkú sezónu 2019. Moje ciele sú čo
najrýchlejšie sa prispôsobiť tejto kategórii

a čo najskôr dosiahnuť nejaké pekné
výsledky, ako napríklad získať titul na
spoločných M-SR. Taktiež sa zúčastniť na
svetových pohároch, na ktorých bude
mať možnosť SR štartovať a aj zúčastniť sa
majstrovstiev Európy a sveta.
Prečo si sa rozhodol práve pre tento
tím a kto ťa bude trénovať a viesť
v profesionálnej kariére?
Nechcel som ostať na Slovensku,
v zahraničí je úroveň vyššia a ja sa
potrebujem posúvať. Potrebujem klub,
z ktorého sa dá dostať ďalej do pro tour
cyklistiky. Jeden z dôvodov, prečo som
sa rozhodol pre tento tím, sú ľudia, ktorí
ma tu budú trénovať, sú to ľudia, ktorí už
majú v cyklistike veľké meno, a to Andrle,
Padrnos a Mikšík.
Čo ti dali roky strávené v materskom
klube CK MŠK Žiar nad Hronom, kde si
začínal ako mladší žiak?
Roky odjazdené v domácom klube CK
MŠK Žiar nad Hronom mi dali veľa do
života, hlavne cyklistického. Prešiel
som pod rukami trénerov Františka
Sitoru, Jozefa Jelžu a Michala Procnera.
V klube som mal výborné materiálne
a tréningové zabezpečenie aj vďaka
podpore sponzorov. Najviac mi sedeli
tréningy posledné dva roky, keď som
trénoval pod vedením Michala Procnera.
Je mladý a ambiciózny tréner, ktorý

Slovenský pohár v cyklokrose pokračoval ďalšími pretekmi v Košiciach.
V dobrom počasí na technickej trati
štartovali aj naši pretekári.
V
kategórii
mladších
žiakov
jazdil perfektne J. Benča, ktorý
s náskokom 28 sek. zvíťazil. D. Sochan
prišiel na 6. a F. Záhorec na 8. mieste.
V kategórii starších žiakov skončil na
peknom 3. mieste M. Ďurík. Zvíťazil
S. Fedor z CK UNICOM Zvolen. Dobre
jazdil aj ďalší Žiarčan, R. Jackuliak, ktorý

prišiel na 6. mieste. P. Antal skončil na 8.,
A. Antal na 15. a B. Holic na 16. mieste.
S. Ihring po páde preteky nedokončil.
V kategórii kadetov nás reprezentoval
J. Vlčák. Zvíťazil Ch. Haas z CKM Poprad.
J. Vlčák po bojovnom výkone napokon
obsadil 8. miesto. Juniori mali preteky
zaradené do kategórie UCI C2. Na štarte
nás reprezentoval M. Baniar, ktorý po
páde skončil na 6. mieste, tesne za bodmi
do svetového pohára UCI C2.
CK MŠK

ešte pred nedávnom pretekal. Všetky
tréningové metódy, ktoré sme robili, mal
už odskúšané, čiže neexperimentoval na
nás. Za jeho robotu, či už na mne, alebo na
tíme juniorov, som mu vďačný a verím, že
aj naďalej bude prínosom pre klub. Takisto
som vďačný aj ostatným trénerom, ktorý
sa o mňa od začiatku kariéry za tie roky
starali a aj všetkým ľudom a sponzorom,
ktorí klub a mňa podporovali.
CK MŠK

BASKETBALOVÝ SUMÁR

Prvý zápas vonku sme nezvládli
OBLASTNÁ SÚŤAŽ – MLADŠÍ MINI
MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar
nad Hronom 64:14 (8:8, 26:0,12:6,18:0)
Body: Tapfer 8, Barniak 6
Hrali: Dekýš, Kukučka, Kvačkaj, Oťapka,
Horák, Galko, Michalov, Škorec, Hlaváč,
Polák, Frič, Repiský, Volentier, Mališ, Stuhl.

Na domácej palubovke
proti Zvolenu dvakrát víťazne
STARŠÍ MINIŽIACI

V sobotu 10. novembra čakal mladších
mini zápas u súpera v Liptovskom
Mikuláši. Do autobusu skoro ráno
nastupovali chalani plní emócií
a očakávaní.
A zabudli na všetko. Nesústredenosť a
nové prostredie sa podpísalo pod našu
hru. So súperom sme vládali držať krok
len prvú štvrtinu. Potom skúsenejšie
družstvo Liptovčanov prevzalo hru
do svojich rúk. Strácali sme loptu pri
zlých prihrávkach, niektorí naši chalani
zabúdali na bránenie, veľa krokov, čo
sa, samozrejme, podpísalo pod to, že
body na konte súpera rástli. Aj keď sme
sa dostali pod súperov kôš, nevedeli
sme bodovať. Úplne inak vyzerala hra
3x3, kde sme niektoré zápasy vyhrali a
remizovali. Za bojovnosť a hru chválime MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ
Jakuba Tapfera.
Zvolen 69:28 (12:8, 20:5, 17:11, 20:4)
V. Fridrichová a P. Vívoda, tréner Body: Barcík 23, Valent 15, Herich 10,
Juhász 9, Mališ 4, Barniak 2, Durčov 2,
Huraj 2, Tapfer 2.
Hrali: Chrobák, Šadon, Dekýš, Brumlich,
Horák, Kovalčík, Kršiak, Škriniar, Kmeť.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ
Zvolen 67:35 (22:14, 20:11, 8:6, 17:4)
Body: Valent 19, Barcík 14, Herich 9,
Juhász 7, Durčov 6, Barniak 4, Huraj 4,
Tapfer 2, Dekýš 2.
Hrali: Chrobák, Šadon, Mališ, Brumlich,
Horák, Kovalčík, Kršiak, Škriniar, Kmeť.
Starší minižiaci čakali na prvý súťažný
zápas 3 mesiace od začiatku prípravy
na sezónu 2018/19. Toto dlhé čakanie
sa odzrkadlilo pomalým rozbehom
v prvej štvrtine.
Chlapci sa následne chytili získanými
loptami a premieňaním nájazdov do
koša, vďaka čomu sme dokázali súperovi
odskočiť na vyšší rozdiel. Ďalej sme
pokračovali v rýchlej hre založenej na

systéme ,,hoď a bež“ a zápas pohodlne
dohrali.
V druhom zápase bola minutáž rozdelená
na všetkých chlapcov, aby mohli ukázať,
čo sa naučili a v čom sa potrebujú ešte
viac zdokonaliť. V zápase sa striedali
dobré a zlé momenty. Na chlapcoch bolo
vidno nasadenie a odhodlanie pobiť sa
o každú jednu minútu na ihrisku. V oboch
zápasoch nastúpili všetci hráči a odvďačili
sa divákom dvomi víťazstvami.
Tomáš Fábry, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Dva rozdielne výkony
počas jedného víkendu

a hlavne rýchlejší. Agresivitu im utiahnutí
hostia nedokázali zdravo oplatiť. Na tú si
musia chlapci ale veľmi rýchlo zvyknúť,
pokiaľ chcú na sebe pracovať a zlepšovať
sa.
V druhom zápase vybehli Žiarčania
proti Trnavčanom s veľkou chuťou po
víťazstve. Proti súperovi, ktorý má toho
zjavne zatiaľ natrénované menej, mali
v útoku oveľa viac priestoru. V obrane si
vyskúšali osobnú aj zónovú obranu, do
ktorej mali domáci veľké problémy sa
presadiť. Rozdiel v skóre rýchlo narastal
a na palubovku postupne vybehli
rovnomerne všetci dvanásti hráči. Každý
si s chuťou zahral a zastrieľal.
Norbert Nagy, tréner
a Martin Šály, asistent

STARŠÍ ŽIACI U15 – 1. LIGA ZÁPAD
BK Lokomotíva Sereď – MŠK BK Žiar
Na Prievidzu ani Žilinu
nad Hronom 104:44 (27:4, 49:19,
sme nestačili
78:28)
CELOSLOVENSKÁ
LIGA KADETOV
Body: Tončík 19, Kňažko 8, Galko 5,
Melaga 4, Mihálka 3, Barcík 2, Jozefčák
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hro2, Bielik 1. Hrali: Kvak, Pavol, Šomndrk,
nom 75:63 (22:6, 49:19, 68:46, 75:63)
Štefanča.
Body: Novák 17, Grochal 12, Király 8, Babiak 8, Greguš 7, Švec 6, Truben 3, Žemla
MBK ASK Slávia Trnava – MŠK BK Žiar
2.
nad Hronom 24:77 (10:32, 19:49,
19:60)
Žiarčania nezachytili začiatok zápasu
Body: Tončík 29, Kňažko 11, Jozefčák
a dovolili domácim si už v prvej štvrtine
10, Galko 8, Barcík 4, Bielik 4, Melaga 4,
vybudovať značný náskok. Nedôrazná
Šomndrk 3, Mihálka 2, Pavol 2. Hrali:
obrana, slabý tlak na hráča s loptou a neKvak, Štefanča.
pokrytie voľných strieľajúcich hráčov
Prievidze malo za následok 49 inkasovaProti silnej Seredi, ktorá počas celého
ných bodov do polčasu.
zápasu veľmi agresívne presovala po
celom ihrisku a nedávala Žiarčanom
Na druhej strane sa Žiarčania trápili v zažiadny priestor na rozohrávku, stratili
končovaní spod koša, ako aj v premieňachlapci až 62 lôpt!
ní voľných streleckých pokusov. K tomu
Keď sa k tomu pridalo katastrofálne
sa pridala aj katastrofálna úspešnosť
zakončenie spod koša, keď chlapci
trestných hodov a veľa stratených lôpt.
zahodili až 27 istých pokusov, vysoký
Polčasový výsledok a prehra o 30 bodov
rozdiel v skóre bol presným obrazom
zodpovedala hre, ktorú Žiarčania preddiania na palubovke. Nie však výkonnosti
vádzali do polčasu. V druhom polčase
tímov. Hostia jednoducho podľahli
sa hra vyrovnala a hráči Žiaru začali sťatlaku domácich. Agresívna hra, ktorú
hovať náskok Prievidžanov. Neustále sa
rozhodcovská
dvojica
tolerovala,
však trápili v zakončení a hlavne sa nedovyústila až do zbytočne nervózneho
kázali vyvarovať nepresným prihrávkam.
záveru, ktorý premotivovaní domáci
Tretiu aj štvrtú štvrtinu dokázali chlapci
zbytočne vyhrotili. Treba však objektívne
presvedčivo vyhrať, ale už nemali čas na
skonštatovať, že rozhodcovia pískali
úplný zvrat v zápase. Z tohto zápasu sa
rovnako na obe strany, ale domáci boli
musíme poučiť a hlavne z prvého polvo všetkých činnostiach o triedu lepší
času, kde nám dal súper lekciu z efektivi-

ty a z nasadenia.
MBA Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 102:70 (26:16, 62:32, 83:48,
102:70)
Body: Švec 16, Novák 9, Holic 8, Greguš
7, Žemla 6, Šonkol 6, Dekýš 5, Balogh 4,
Babiak 3, Truben 2, Grochal 2, Király 2.
V dohrávke basketbalovej kadetskej
ligy vycestovali hráči Žiaru do Žiliny.
Tak ako proti Prievidzi, hráči Žiaru
vôbec nezvládli prvý polčas.
Chlapci boli od začiatku zápasu
nekoncentrovaní, ťažko sa rozbiehali,
čo bolo pre fyzicky veľmi dobre
disponovaného súpera, ktorý predvádzal
rýchly dynamický basketbal ako voda
na mlyn. Najväčšie problémy sme mali
pri odstavovaní domácich hráčov na
doskoku, kde Žilinčania dominovali. Zo
získaných lôpt dokázali za pár sekúnd
zakončiť rýchly protiútok, čo v našej
hre úplne absentovalo. K tomu keď sa
pridalo 33 stratených lôpt po naivných
prihrávkach a individuálnych akrobaticky
veľmi slušných pokusoch o prechod do
útoku a zakončenia, na výhru sa nedalo
ani pomyslieť.
Juraj Horváth, tréner
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Žiarski karatisti na medzinárodnej scéne
s cennými medailami
KARATE

Šimon Sečkár,
dvojnásobný majster kraja.
20. októbra sa karatisti z MŠK Žiar nad
Hronom zúčastnili turnaja Hungarian
Open. Pre kadetské a juniorské
kategórie to bol sledovaný turnaj
reprezentačnými trénermi, lebo sa
na ňom zbierali body na februárové
Majstrovstvá Európy.
V konkurencii pretekárov z Maďarska,
Chorvátska, Česka, Talianska, Rumunska

a Slovenska sa Žiarčania v bodovaní
klubov umiestnili na krásnom 5. mieste.
Najviac sa darilo Ariane Nikolete Čela,
Nine Jelžovej a Dominike Veisovej, ktoré
nenašli ani v medzinárodnej konkurencii
premožiteľky a zo svojich kategórií si
odniesli zlato. Zlato tesne ušlo Šimonovi
Sečkárovi v disciplíne kata, kde skončil
so striebrom. Bronz v kategóriách
kumite si vybojovali Bibiana Černáková,
Ivana Gahírová, Timea Kučerová, Natália
Rajčanová, Šimon Sečkár, Zdenko
Vanka a Patrícia Vanková. Jedinou
zástupkyňou za MŠK Žiar nad Hronom
na medzinárodnom turnaji Grand Prix
Ostrava, ktorý sa konal 3. novembra,
bola Ivana Gahírová. V kategórii kumite
kadetiek sa jej podarilo vybojovať bronz.

kategórie 12 až 21 rokov. Bojovalo sa
na ňom aj o postup na decembrové
Majstrovstvá
Slovenskej
republiky
kadetov a juniorov. V medzinárodnej
konkurencii sa na tatami predstavilo 386
pretekárov z 35 klubov zo Slovenska,
Poľska a Ukrajiny. Žiarčania nastúpili na
turnaj výborne pripravení a stali sa tak
najúspešnejším klubom turnaja pred
Karate klubom Shihan Poprad a Karate
klubom Okinawa z Ukrajiny.

Tituly majstrov kraja si domov odniesli
Ariana Nikoleta Čela, Aris Nikolas Čela,
Patrik Fuzák, Nina Jelžová (2x), Natália
Rajčanová, Šimon Sečkár (2x), Zdenko
Vanka (2x) a Radoslava Kučerová.
Striebro si na turnaji vybojovali Andrej
Baláž, Aris Nikolas, Čela, Bibiana
Černáková, Olívia Černáková, Adam
Dolnický, Viktória Frolová, Ivana Gahírová,
Adam Hudec, Karolína Kortišová, Karolína
Moravcová a Kristína Repiská.
Bronzoví skončili Patrik Fuzák, Martina
Trojkolový Pohár Stredoslovenského
Kopčanová, Nikola Kršiaková, Timea
zväzu karate odštartoval svoju ďalšiu
Kučerová, Timotej Martikán, Roman
sezónu 10. novembra 1. kolom pod
Neuschl a Jozef Šipkovský.
názvom Trstenský pohár. Turnaj bol
Ľubomír Striežovský, tréner
zároveň majstrovstvami kraja pre vekové

Výborný basketbal na oboch stranách
a naše prvé víťazstvá
SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU Nitra
80:74 PP 70:70 (15:22, 21:19, 25:11, 9:18,
10:6)
Body: Mokráň 27, Supuka 16, Dolník 11, Vrtík
6, Obert 6, Huljak 6, Oravec 5, Stehlik 5. Hrali:
Fábry, Nagy, Tkáč.

Vychádzala nám najmä obrana zo
zdvojovaním na perimetri, z ktorej sme
získali niekoľko lôpt a dosiahli ľahké koše
po rýchlom protiútoku. Škoda zahodených
nájazdov do koša v poslednej časti zápasu,
nepremenili sme tri – štyri jasné strely
z blízkej vzdialenosti, a tak sme išli do prvého
predĺženia v sezóne. To sme veľmi dobre
zvládli a po dvoch úspešných trojbodových
strelách sme už len ubránili súperov útok
a tešili sme sa z prvého víťazstva v tejto
sezóne.

Zápas musel potešiť oko každého diváka
v žiarskej športovej hale. Od začiatku
zápasu sa hral výborný a hlavne bojovný
basketbal na oboch stranách palubovky.
Zo začiatku mali navrch naši hostia z Nitry,
ale my sme hlavne tvrdou prácou v obrane
dokázali ich malý náskok zlikvidovať. MŠK ISKRA Petržalka – MŠK BK Žiar nad
Hronom 75:83 (22:21, 15:23, 22:13, 16:26)
Body: Obert 25, Mokráň 18, Supuka 13,
Huljak 11, Dolník 9, Oravec 3, Vrtík 2, Tkáč 2.

Od úvodného rozskoku sa hral vyrovnaný
zápas. Najskôr sa dostali domáci do mierneho
vedenia, hlavne zásluhou pod košovej hry,
kde nám robili problémy domáci siloví pod
košoví hráči. My sme však potom zmenili
rytmus a tempo hry a svojou rýchlosťou
a úspešným zakončením brejkových situácii
sme sa dostali do 7-bodového vedenia,
ktoré sme si udržali až do konca prvého
polčasu. Záver zápasu sme odohrali dobre
aj takticky a hlavne sme premenili všetkých
šesť trestných hodov po fauloch súpera
a v pohode sme dokráčali do víťazného
záveru.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

Karate klub MŠK Žiar nad
Hronom po 1. kole
na čele tabuľky

Pohronie zimuje na prvom mieste
FUTBAL – II. LIGA

faulovaný Blahút a náš kapitán tak z priameho kopu po zemi strelil jediný gól zápasu a Pohronie tak dostal do vedenia.
V 18. minúte napálil Ďugel do spojnice
brány, ešte skúsil Tesák, ale jeho dorážku
Zostava: Jenčo, Nosko (82. min. M. Jacko), zastavili na čiare obrancovia. V 25. minúte
Tesák, Jacko, Pellegrini, Frimmel, Ďungel strieľal tesne vedľa Pellegrini z pokutové(57. min. Košuda), Pavuk (89. min. Von- ho kopu. Potom sa osmelili aj hostia a dve
strely z diaľky vyslali Kochan a Vlček.
dryska), Paraj, Blahút, Špyrka.
FK Pohronie - FK Inter Bratislava 1:0
(1:0)
Gól: 12. min. Pellegrini
Diváci: 1632

Za krásneho počasia pred krásnou diváckou kulisou nastúpilo naše Áčko
proti súperovi z Bratislavy. Naši ani
tentokrát nesklamali a vybojovali šestnásty zápas bez prehry za sebou, a to
sa Interisti chystali túto sériu prerušiť.
Zápas si prišlo pozrieť 1638 divákov.

Do druhého polčasu vstúpili Interisti lepšie, prebrali hru a chceli vyrovnať. Táto ich
snaha však trvala len prvých desať minút,
potom sme už režírovali hru my. Držali
sme tempo a náš tlak prišiel aj s ponukou
ďalších šancí Blahúta a Tesáka, ale skóre
sa už nezmenilo a zápas sme dotiahli do
víťazného konca.

Už v 6. minúte prenikol Ďungel stredom,
nahral Blahútovi, ale jeho strelu vyrazil FK Pohronie – ŠK Odeva Lipany 0:1 (0:1)
nohou brankár Goga. V 12. minúte bol Gól: 42. Janič (z 11 m)

Divákov: 1508
Zostava: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko,
Pellegrini, Frimmel, Ďungel, D. Pavúk
(62. Košuda), Paraj (75. Vondryska), Blahút, Špyrka.
Pred krásnou kulisou, za zvukov pozvaných bubeníkov, sa nám posledný zápas
pred jarným kolom vôbec nevydaril. Bolo
to všetko o hlavách a pohybe, ktorý nám
chýbal. Hostia pohrozili už v 2. minúte,
keď lopta prešla celou šestnástkou, ale
Janič netrafil prázdnu bránu. V 6. minúte
dostal Ďungel dlhú prihrávku, ale jeho
strelu zblokovali. V 10. minúte Paraj našiel
Ďungela, ten oblúčikom na Frimmela, ale
jeho strela išla tesne vedľa. V 21. minúte
Tesák našiel Ďungela, strieľal Pellegrini a
po ňom aj Paraj. V 38. minúte naša pekná
kombinácia a následná Pavúkova strela
išla tesne nad brvno. V 41. minúte hostia
druhýkrát pri bráne, center a faul Paraja
a z nariadenej jedenástky sa Janič nemýlil
a strelil jediný gól zápasu 0:1.
Celý druhý polčas sme odohrali na polovici hostí, ale náš tlak bol len platonický
a vyloženú šancu sme si nepripravili. Za
zmienku stojí 64. minúta, keď sme po
rohu nedotlačil loptu do brány ani Paraj
ani Košuda. A nedotiahli sme ani záver,
keď v 90. minúte Jackovu hlavičku ani dôraz Ďungela neskončil gólom. Prišla prehra, ktorú nikto nečakal, a ktorá nás určite
vráti k tvrdej a skromnej práci. Veríme, že
táto práca nám na jar určite prinesie ovocie. Chlapci odviedli počas celej jesene
úžasné výkony, škoda prehry doma, ale aj
tak sú do prvého jarného kola na prvom
mieste.

Náš Paťo Košuda v nominácii SR19
a Jožko Špyrka v nominácii SR21
FUTBAL

Slovenský futbalový zväz oficiálne
zverejnil nomináciu SR19 na
prípravný zápas v Taliansku
a nomináciu SR21 na prípravný
dvojzápas v Portugalsku a v každej
má zastúpenie FK Pohronie.
Tréner reprezentácie SR do 21 rokov
Adrián Guľa nominoval tím na prípravný
dvojzápas v Portugalsku. V nominácii je
náš záložník Jožko Špyrka. „Teším sa z
toho veľmi, reprezentovať svoju krajinu
je pre každého hráča určite veľká česť,
teším sa aj na chlapcov, s niektorými sa
poznám, s niektorými budem prvýkrát,
ale verím, že si sadneme.“
Na zozname v širšej nominácii SR do 19
rokov na prípravný zápas v Taliansku
je aj náš záložník Paťo Košuda: „Správa
o nominácii ma prekvapila aj potešila.
Som rád, že som sa dostal do nominácie

Patrik Košuda.

a dúfam, že sa mi bude dariť.“
Čo na nominácie svojich zverencov
hovorí tréner Rastislav Urgela? „Veľmi
ma teší záujem o našich hráčov od
reprezentačných trénerov. Myslím, že
je to odmena za ich poctivý prístup,
prácu a, samozrejme, aj ocenenie pre
náš klub, že sú v hľadáčiku aj z druhej
najvyššej súťaže. Taktiež motivácia
pre ďalších mladých hráčov v našom
tíme, ako aj v samotnej U19, nech sa
chlapci snažia a tlačia v čo najväčšom
počte do A-mužstva. Gratulujem
Jožkovi k premiérovej nominácii do
SR U21 a ceste do Portugalska, ale aj
Paťovi, ktorý je medzi náhradníkmi
najtalentovanejších hráčov do 19 rokov
(SR U19) a môže do budúcna prehovoriť
do užšej nominácie.“
(kr)

Jozef Špyrka.

