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Domov pri kaštieli je oficiálne otvorený
Svoj domov tu našli prví klienti

V utorok 30. novembra sa konalo oficiálne otvorenie Domova pri kaštieli. Prví klienti prídu do zariadenia
v stredu 1. decembra. Čaká tu na
nich príjemný vyškolený personál,
nové izby s moderným zariadením
aj zimná záhrada.
V roku 2018 kúpilo mesto biskupský
kaštieľ, ktorého súčasťou sú aj priľahlé
budovy. Od tej chvíle sa vedenie mesta
začalo zaoberať otázkou, čo s budovou,
v ktorej predtým sídlila stredná škola.
„V tom období bolo v poradovníku na
umiestnenie do sociálneho zariadenie
približne sto ľudí. Dlhodobo sme preto
pociťovali potrebu vybudovať takéto
zariadenie, a tak sme sa vybrali týmto
smerom. Výsledkom je dnes zariadenie
pre seniorov s kapacitou 40 ľudí s rozpočtovým nákladom 1,7 milióna eur.
V tejto sume pritom nie sú započítané
žiadne náklady na kúpu budovy, ktorá sa kupovala ako celok s kaštieľom,“
uviedol počas brífingu primátor mesta
Peter Antal s tým, že zo spomínanej
sumy je 733-tisíc eur úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a 150-tisíc je dotácia BBSK na dovybavenie zariadenia.

záver primátor Peter Antal. Klient s najnižším stupňom odkázanosti zaplatí za
dvojposteľovú izbu 530 eur mesačne
a klient s najvyšším stupňom odkázanosti na jednoposteľovej izbe do 650
eur. V prípade, že bude zariadenie plne
obsadené a po čase sa uvoľní miesto,
noví klienti sa budú brať podľa poradovníka, podľa toho, ako budú od nich
prichádzať žiadosti.

Žiadosť o umiestnenie
si zatiaľ podalo 20 ľudí
Pohľad na jednoposteľové izby.

ubytovaní klienti, ktorí budú samoplatcovia, keďže až od 1. januára 2022
bude systém v režime spolufinancovania štátu,“ spresnil ďalej primátor a ako
ďalej naznačil, o prácu v zariadení bol
veľký záujem: „Spolu nám prišlo takmer
400 žiadostí, čo je obrovské množstvo,
to sme ešte na meste nemali. Je dobré,
že si riaditeľka mala z čoho vyberať. Samozrejme, o niektoré pozície bol väčší
záujem, o niektoré menší. Musím tiež
zdôrazniť, že nie je jednoduché budovať niečo, s čím nemáte skúsenosť a čo
poznáte len z toho, že navštevujete iné
takéto zariadenia, alebo čo si načítate.
Možno nás ešte čaká niečo dovybaviť,
alebo niečo inak urobiť, ako je urobené,“ konštatoval primátor a ako naznačil, na jar sa pre seniorov začne robiť
záhrada, ktorej súčasťou by mali byť aj
rôzne dreviny či ovocné kríky. Podelil
sa s nami aj o jednu pikošku: „Slovenská republika darovala Tajvanu vakcíny
a Tajvan daroval nášmu domovu sociálnych služieb, vďaka ministrovi Korčokovi a štátnemu tajomníkovi Klusovi,
jeden veľký televízor, ktorý je v zimnej
záhrade.“

Domov pri kaštieli je výsledkom viac
ako 2,5-ročnej práce ľudí. Najskôr to
boli pracovníci mesta, neskôr tí, ktorí sa
podieľali priamo na výstavbe a následne ľudia, ktorých si vybrala riaditeľka
zariadenia a ktorí budú v zariadení so
seniormi pracovať. „Som veľmi rád, že
sa nám zariadenie, spolu s poslancami
a pracovníkmi mesta, podarilo vybudovať a verím, že bude aj dôstojným
domovom pre našich seniorov. A to nielen seniorov zo Žiaru, ale aj zo širšieho
okolia, pretože zariadenie nie je určené
len pre obyvateľov mesta. Zariadenie je
určené pre ľudí so stupňom odkázanosti od 4 do 6, čo sú často ťažké prípady.
Som presvedčený, že kolektív okolo riaditeľky Jany Filipčíkovej dokáže týmto
ľuďom skutočne vytvoriť domov, na
aký mnohí dnes čakajú a seniorský vek
strávia v príjemnom prostredí a v dobrom kolektíve,“ vyjadril nádej primátor
Antal.

Klient nebude platiť
poplatky vo výške skutočných
nákladov. Spolufinancovanie
bude hradené z rozpočtu mesta.

Dar z Tajvanu

Peter Antal, primátor mesta

Podmienkou pre spustenie licencie je
otvorenie zariadenia k 1. decembru.
„V tomto mesiaci budú v zariadení

Náklady na jedného klienta, podľa skúsenosti iných zariadení, sú približne vo
výške 1300 eur. „Ak si napočítate to, čo

„

sme my stanovili ako platbu klienta, či
už na 1-alebo 2-posteľovej izbe, pripočítate najväčšiu čiastku v najvyššom
stupni odkázanosti, stále vychádza
suma, ktorá je v prvom roku vyššia tým,
že mesto dostane dotáciu len podľa
4. stupňa odkázanosti. Až v druhom
a nasledujúcich rokoch podľa skutočnosti,“ upozornil primátor a ako zdôraznil, zariadenie bude preto musieť byť

Ako primátor naznačil, v čase, keď sa
mesto začalo zaoberať myšlienkou vybudovania zariadenia pre seniorov, na
umiestnenie čakalo približne 100 ľudí.
„Počet 100 vnímame komplexne, aj vrátane do zariadenia, ktoré tu už existuje
roky a ktorého zriaďovateľom je BBSK,“
vysvetlila Monika Minárová, vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
a ako zdôraznila: „My sme neustále niekoľko rokov dozadu pociťovali potrebu
tejto služby, a preto to máme zakomponované do strategického dokumentu
mesta v Komunitnom pláne sociálnych

Pracovníci zariadenia s primátorom Petrom Antalom
a Monikou Minárovou (vľavo).

spolufinancované z rozpočtu mesta.
V prvom roku vyššou sumou. „V rozpočte na budúci rok máme naplánovaných 180-tisíc eur. V druhom a ďalších
rokoch bude čiastka nižšia. Až možno
dospejeme do štádia, kedy nájdeme
svojich podporovateľov a donorov,
napríklad cez dve percentá z daní, ako
to funguje aj v iných zariadeniach. Ale
to bude určitú dobu trvať,“ dodal na

služieb. Čiže je to logickým a oprávneným následkom dopytu, ktorý tu
existuje.“ Od záujemcov začalo mesto
prijímať žiadosti v septembri tohto roku
a prišlo ich približne 20. „Tento mesiac
je, čo sa týka poplatku, spoplatnený
vyššou sumou, lebo nie sme napojení
na dotácie zo štátu.
Pokračovanie na strane 2.

Zimná turistická výzva
Strana 3

Na poschodí sú izby aj pracovne.

Každá izba má svoju kúpeľňu, sociálne zariadenie aj televízor.
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Domov pri kaštieli je oficiálne otvorený
Svoj domov tu našli prví klienti

Pokračovanie zo strany 1.
Od 1. decembra sa nám tak uzavreli
zmluvy s tromi klientmi. Ostatní budú
nastupovať v priebehu mesiaca január,“ podotkla ďalej Minárová a ako
spresnila, klienti v zariadení sú aj Žiarčania, aj mimo mesta či okresu Žiar.
„Je povinnosťou zariadenia prijímať
aj týchto klientov. Zákon nepovoľuje
diskriminovať žiadneho uchádzača,
ani na základe trvalého pobytu, ani na
základe rôznych iných podmienok. My
zoberieme takého klienta, ktorý sa vie
preukázať rozhodnutím o odkázanosti
na túto službu.“

v ich silách. Dúfam, že sme za tie dva
mesiace urobili maximum toho, čo sa
urobiť dalo. Od decembra začíname
sami, aj keď spolupráca a kontrolná činnosť mesta bude naďalej pokračovať,“
zhodnotila Jana Filipčíková a ako prezradila, kolektív je, až na jedného muža
– údržbára, čisto ženský, keďže o prácu
opatrovateľov neprejavil záujem žiadny muž. „Samozrejmosťou je práca na
zmeny. Keďže klient je tu 24 hodín, tak
isto tu musí byť opatrovateľka 24 hodín. Okrem opatrovateliek máme tiež

zdravotnú sestru. Bolo by dobré, keby
sme mali aj lekára, všetci klienti by tak
boli pod jedným obvodným lekárom.
Bolo by to výhodné pre nich aj pre nás
a uľahčovalo by to službu,“ uviedla ďalej Filipčíková.
V zariadení je niekoľko izieb, pričom
sú jedno a dvojposteľové. V každej je
vlastná kúpeľňa, sociálne zariadenie,
nábytok či televízor. Nechýbajú spoločné miestnosti, ako je jedáleň, v nej
je jedna časť s kozubom a navodzuje

Adoračná činnosť
so žiarskym dekanom
Zatiaľ sú teda v mesiaci december v zariadení traja klienti – samoplatcovia.
Momentálne preto nie je obsadená ani
plná kapacita zamestnancov. Tí budú
do zariadenia prichádzať postupne,
ako sa budú prijímať klienti. Ako prvá
zo zamestnancov prišla do zariadenia
riaditeľka Domova pri kaštieli Jana Filipčíková spolu s ekonómkou. Ako priznala, prvé dni boli ťažké. „Mesto nám
zariadenie odovzdalo v určitom čase
a procese, ale kolegyne z mesta urobili všetko, čo bolo možné a čo bolo

Z kupoly by v budúcnosti mohla byť kaplnka.

Jedáleň.

pocit, že sa nachádzate v obývačke.
Vedľa jedálne sa nachádza zimná záhrada, na prvom aj druhom poschodí
sú tiež kancelárie a na poschodí majú
klienti k dispozícii viacúčelovú, tzv.
terapeutickú miestnosť, kde budú mať
prístup ku kuchynke a budú sa tu konať
aj ich denno-denné aktivity. Niektoré
zariadenia majú svoju kaplnku, dočkajú
sa niečoho podobného aj seniori v Domove pri kaštieli? „Dúfam, že áno. Zatiaľ sme to vyriešili tak, že do zariadenia
bude chodiť dekan. S ním pripravíme

adoračnú časť v zimnej záhrade. Verím,
že kopula, ktorá je pred zariadením, by
sa v budúcnosti mohla premeniť na
adoračnú kaplnku,“ uzavrela Jana Filipčíková, riaditeľka Domova pri kaštieli.
(li)

V krvi sa zachová, tá ich stužková

Maturanti zo Žiaru nad Hronom na
netradičnú stužkovú slávnosť na
transfúzke nikdy nezabudnú. Aj vďaka unikátnym medailám.
Slávnostný príhovor, zelená výzdoba,
odznaky, testament či vínový pohár s vygravírovaným nápisom stužková so symbolickou kvapkou krvi. To všetko čakalo
na študentov, ktorí prišli darovať krv na
hematologicko-transfúziologické oddelenie nemocnice v Žiari nad Hronom. Keďže v súčasnej situácii stužkové slávnosti
nezažijú, nemocnice siete Svet zdravia

pripravili pre maturantov originálny zážitok. Symbolickú stužkovú sa rozhodli
zachovať v krvi a aspoň takto im poďakovať za to, že myslia na ostatných. Každý
z maturantov si navyše odniesol pamätnú medailu z limitovanej edície, ktorú sa
im pri tejto príležitosti rozhodla špeciálne vyrobiť Mincovňa Kremnica. Pamätné
medaily sú vyrobené z mosadze Ms 80
v priemere 27 mm. Ide o razbu s gravírovaním laserom. Výnimočnosť tejto chvíle
maturantom pripomenie heslo vygravírované na medaile „V krvi sa zachová tá

naša stužková.“ Žiarski študenti dostali
medaily ako prví. Mincovňa ich však vyrobí pre všetkých maturantov, ktorí prídu
svoju stužkovú osláviť na HTO Nemocníc
Svet zdravia. „Odber krvi sa posledné dva
odberové dni niesol v duchu stužkovej
slávnosti. Na darcovstvo sa prihlásilo veľa
študentov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa ich zo strany študentov mohlo
zúčastniť 29. Z toho všetci boli prvodarci,“ informuje hovorkyňa Svetu zdravia
Bianka Krejčíová s tým, že „stužkovú“
ako aj samotné darcovstvo priniesli študentom veľkú spokojnosť s príjemným
pocitom pomoci ostatným, vďaka čomu
sa väčšina rozhodla prísť a zúčastňovať
sa na pravidelných odberoch.

maturantov, ktorí sa rozhodli pomôcť,“
hovorí Eva Sucháčová, primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Žiar nad
Hronom.
„Sme veľmi radi, že sme pre maturantov
mohli pripraviť tento výnimočný deň.
Aspoň takto sa im môžeme čiastočne

odvďačiť za to, že darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Tohtoroční maturanti
síce vinou pandémie prídu o svoju originálnu stužkovú, ale veríme, že ich prvé
darovanie krvi a malá slávnosť, ktorú sme
pre nich pripravili, zostane nezabudnuteľným zážitkom. Ich čin je veľkým dôkazom ľudskosti a malilinkou skúškou
z dospelosti. Rovnako my nezabudneme
na to, ako sa rozhodli pomôcť všetkým,
ktorí to budú potrebovať. Dúfam, že pre
viacerých z nich sa darovanie krvi stane
tradíciou,“ dodáva Ivan Mokrý, riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom.

Aktuálna situácia
v žiarskej nemocnici

„Napriek tejto neľahkej situácii, v ktorej
všetci už veľmi dlho žijeme, nemôžeme zabúdať ani na ostatnú zdravotnú
starostlivosť, ktorú musíme poskytovať.
Transfúzne stanice majú nedostatok zásob krvi potrebnej pri operáciách, úrazoch, nehodách či pre ďalších akútnych
pacientov. Epidemiologická situácia nie
je pre darcov prekážkou. Veľmi sa preto tešíme, že sa našlo toľko odvážnych

Aktuálne má Nemocnica Svet zdravia
Žiar nad Hronom 31 hospitalizovaných
pacientov s ochorením COVID-19, z čoho
je 84 % nezaočkovaných pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje
5 pacientov. Všetci ventilovaní pacienti
sú neočkovaní. V súčasnosti nemocnica
vykonáva len akútne operácie.
(li)

Dvetisíc eur pre mestskú knižnicu
Mestská knižnica Michala Chrásteka
v minulom roku žiadala dotáciu z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia (FPU) na úpravu vstupných
priestorov do mestskej knižnice. Z dotácie sa jej podarilo získať 2 000 eur.
Ako nás informovala vedúca mestskej
knižnice Miroslava Kravárová, z týchto
prostriedkov sa do knižnice kúpil nový
knižničný pult vyrobený na mieru, regály
na príručnú knižnicu, odkladacie skrinky
na tlačivá, konferenčný stolík k sedačke pre príjemné posedenie a pracovné

stoly pre čitateľov. „Tým sa celý vstupný priestor farebne aj štýlovo zjednotil. Ohlasy čitateľov sú pozitívne, preto
sme presvedčení, že to bol dobrý krok,“
uviedla na margo reakcie čitateľov Miroslava Kravárová.

na dotáciu z verejných zdrojov FPU. Zo
získanej dotácie by sme chceli nakúpiť
nové knižničné regály, ktoré už volajú po
výmene,“ dodáva na záver vedúca žiarskej knižnice.
(li)

Nábytok si knižničiarky skladali priebežne svojpomocne. Knižnica bola
zatvorená iba jeden deň, kedy sa skladal a vymieňal knižničný pult, na čo
už potrebovali pomoc kolegov. „Na
nasledujúci rok sme už podali žiadosť
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Povojnové obdobie
Po oslobodení sa kaštieľ vrátil do
rúk biskupskému úradu v Banskej
Bystrici. V júni roku 1945 súhlasil
biskup Škrábik, aby bol kaštieľ
prenajatý škole.
Zároveň však uvažoval o darovaní
kaštieľa niektorému z cirkevných
rádov, ako sa o tom zmieňuje v liste
zo dňa 16.7.1945 riaditeľovi biskupských majetkov. Neskoršie kaštieľ
získali do užívania saleziáni, ktorí
v ňom v roku 1947 otvorili bohosloveckú školu. Pôsobila tu približne tri
roky až do 14. apríla 1950, kedy bolo
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sedemdesiat saleziánov z kaštieľa
presunutých do kláštora v Podolínci.
Budovy kaštieľa boli následne dané
do užívania podniku ČSSZ Hron,
závod priemyselných stavieb. Časť
kaštieľa sa však naďalej užívala ako
školské zariadenie. Vznikol tu však
stret rozdielnych požiadaviek obidvoch užívateľov, čo bolo dôvodom
neustálych sporov.
V januári roku 1952 sa konalo
stretnutie, na ktorom sa prejednávali adaptačné práce v kaštieli. Škola požadovala oddelenie priestorov
školy od priestorov podniku Hron
drevenými priečkami a vybudova-

zábradlím, kde by miesto neho boli
vybudované kancelárie, ktoré mali
byť aj v podkroví. Požadovali tiež
vybudovanie drevených barakov
v priestore parku. Na základe tohto sa nemalo počítať s vyhlásením
kaštieľa za Štátnu kultúrnu pamiatku.

nie nového schodiska, ktoré malo
študentom poskytnúť bezkolízny
prístup do učební na poschodí. Závod Hron zase požadoval zbúrať
historické schodište s kamenným

Aj napriek tomu, Povereníctvo školstva presadzovalo využitie kaštieľa
pre kultúrne, respektíve vzdelávacie účely. Vo februári toho istého
roku Krajský národný výbor v Banskej Bystrici súhlasil s čiastkovými
úpravami, za podmienok uchovania pôvodnej architektúry kaštieľa

a úpravy mali byť realizované len
provizórne, aby mohli byť neskoršie
ľahko odstrániteľné. Zámer výstavby
schodiska na nádvorí KNV zamietol.
Začiatkom roka 1954 kaštieľ zamerala Katedra architektúry Slovenskej
vysokej školy technickej. Koncom
januára roku 1956 Závody Hron
oznámili, že riaditeľstvo podniku sa
vysťahuje z kaštieľa. Týmto sa zastavili práce na stavebných úpravách
v kaštieli, ktoré by ho jednoznačne
poškodili.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Poslanci podporili rozvoj nemocníc

Svet zdravia má záujem o prostriedky z Plánu obnovy
Spoločnosť Svet zdravia, ktorá spravuje nemocnice v Rimavskej Sobote
a v Žiari nad Hronom, sa bude uchádzať o peniaze z Plánu obnovy a odolnosti. V prípade úspechu by sa žiarska
nemocnica mohla dočkať rekonštrukcie, v Rimavskej Sobote uvažuje spoločnosť o výstavbe úplne novej, modernej nemocnice. Ich plánom dali
zelenú aj poslanci Banskobystrického
samosprávneho kraja (BBSK).
Návrh štruktúry spolupráce medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom
a Svetom zdravia, pri čerpaní prostriedkov z fondu obnovy pre zdravotníctvo,
na svojom zasadaní odsúhlasili poslanci Banskobystrického samosprávneho
kraja. Tí svojim hlasovaním potvrdili,
že župa bude súčinná pri projektoch,
ktoré by spoločnosť Svet zdravia, v prípade úspešného získania prostriedkov
z Plánu obnovy a odolnosti, rada uskutočnila v Rimavskej Sobote a v Žiari nad
Hronom.
„Je v záujme BBSK poskytnúť podmienky
pre rozvoj nemocníc v našich regiónoch.
Tento záujem sa stretol s aktivitou Sveta
zdravia, ktorý má ambíciu nemocnice
rozvíjať a pri tejto príležitosti využiť aj
prostriedky z Plánu obnovy. Podmienky
našej spolupráce budú definované novou nájomnou zmluvou, ktorej súčasťou
bude mimo iných záležitostí podmienka,

výstavbou. Jednoducho by sme to projekčne nestihli,“ doplnil Radoslav Čuha.
O tom, či bude Svet zdravia so svojimi
projektmi úspešný, sa rozhodne najskôr
v priebehu budúceho roka. Zatiaľ totiž
nebola vyhlásená ani výzva, na základe
ktorej by mohli nemocnice o peniaze
z Plánu obnovy a odolnosti na svoje projekty žiadať. „Dvere u nás majú otvorené
všetci, ktorí majú záujem prostriedky
z plánu obnovy čerpať na verejnoprospešný účel. Banskobystrický samosprávny kraj v rámci svojich možností poskytne súčinnosť projektom, ktoré pomôžu
ďalšiemu rozvoju nielen zdravotníctva,
ale i ďalších oblastí,“ uzavrel Ján Lunter.

že novopostavené objekty financované
zo získaných prostriedkov z fondu obnovy sa stanú majetkom kraja,“ povedal
predseda BBSK Ján Lunter.
V prípade nemocnice v Rimavskej Sobote poslanci súhlasili so zbúraním tzv.
Bloku B, na ktorého mieste by Svet zdravia rád postavil úplne novú nemocnicu.
Využiť plánuje už exitujúci projekt, podľa
ktorého sa im podarilo postaviť modernú
nemocnicu v Michalovciach. „Na obe nemocnice, ktoré prevádzkujeme v Banskobystrickom samosprávnom kraji, sa pozeráme z pohľadu možnosti ich ďalšieho

rozvoja, ale najmä toho, ako sú medicínsky koncipované. Nemocnica v Rimavskej Sobote je komplexnejšia a projekt
z Michaloviec tu dokážeme jednoducho
replikovať aj za taký krátky čas, aký nám
Plán obnovy a odolnosti stanovuje,“ povedal generálny riaditeľ siete ProCare
a Svet zdravia Radoslav Čuha.
V prípade, ak by bola spoločnosť pri čerpaní prostriedkov úspešná, nemocnicu
by museli stihnúť postaviť do roku 2026.
„Aj z tohto dôvodu uvažujeme v Žiari
nad Hronom, v prípade získania prostriedkov, s rekonštrukciou a nie novou

220-tisíc eur na nové
športovisko pri gymnáziu
Ako informoval poslanec BBSK Daniel
Gelien, v rámci schváleného rozpočtu
by v roku 2022 mala byť podporená
nasledovná investičná činnosť v okrese
Žiar nad Hronom: asfaltovanie dvora
pri gymnáziu (80 000 eur), vybavenie
učebne výpočtovej techniky na hotelovke (16 000 eur), kúpa konvektomatu
a kuchynského robota pre hotelovku
(20 000 eur), nové športovisko pri gymnáziu (220 000 eur), nákup a montáž
bezpečnostných brán pre knižnicu
v Kremnici (19 500 eur), rekonštrukcia

Zimná turistická výzva Regiónu GRON
ktorý bude daný. Ostatné turistické trasy
si záujemci môžu prejsť individuálne, ako
komu bude vyhovovať.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON na zimnú sezónu
pripravuje Zimnú turistickú výzvu.
Výzva bude prebiehať v mesiacoch
november až marec. Jej cieľom je,
aby sa ľudia aj počas zimy vybrali na
zaujímavé turistické miesta v regióne
a zároveň spoznali aj menej známe
turistické trasy.
Každý, kto sa do výzvy zapojí a splní podmienky, bude zaradený do zlosovania
o pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice.
Zimná turistická výzva Regiónu GRON
bude obsahovať desať rôznych turistických cieľov, ktoré sa budú zverejňovať

v dvojtýždňových intervaloch. Výzvu
odštartoval spoločný výstup na Rozhľadňu Háj, ktorý sa uskutočnil v stredu
17. novembra. Nasledovať budú ďalšie
lokality a výzva bude ukončená záverečným spoločným výstupom na vrch
Vtáčnik v budúcom roku v marci.
Medzi výzvami budú napríklad turistické
lokality ako Markov vrch, zaniknuté hrady Breznica, Rudno a Teplica. K ďalším
cieľom, ktoré sú naplánované v okolí
Novej Bane, patria vrchy Vojšín, Veľký
Inovec a Hulín. Do prvej a poslednej výzvy sa bude možné zapojiť počas spoločného výstupu alebo individuálne v čase,

Po skončení každej výzvy sa uskutoční
žrebovanie o menšie výhry pre tých,
ktorí sa do nej zapoja. Všetci, ktorí sa zapoja do ktorejkoľvek výzvy, budú zaradení do záverečného zlosovania o pobyt
v Kúpeľoch Sklené Teplice. Podmienkou
na zaradenie do zlosovania, a teda zapojenia sa do Zimnej turistickej výzvy
Regiónu GRON, je absolvovať aspoň
jednu trasu, spraviť si fotografiu s nálepkou Región GRON na danom mieste
a jej zverejnenie na sociálnych sieťach
pod príspevkom konkrétnej výzvy, alebo
zaslaním fotografie e-mailom na adresu:
info@regiongron.sk.
Každý účastník výzvy bude odmenený
odznakom a brožúrkou turistických trás
a mapou regiónu. Odmeny sa budú rozdávať na prvom a poslednom výstupe.
Medzi tým si ich bude možné vyzdvihnúť
v kancelárii Regiónu GRON v Novej Bani
po dohode, alebo budú zaslané poštou.
Informácie k jednotlivým výzvam budeme priebežne uverejňovať na profiloch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a na webovej stránke
www.regiongron.sk.
(r)

bleskozvodov Domova dôchodcov
v Kremnici (14 500 eur), vybudovanie vonkajšieho výťahu DSS Doména
(3 510 eur), plynofikácia DD – Útulok
(1 700 eur), odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske, I. etapa transformácie
(146 300 eur), rekonštrukcia cesty Ihráč
(257 678 eur), rekonštrukcia cesty Janova
Lehota (354 912 eur), rekonštrukcia cesty
Kunešov spojka (187 293 eur), vybudovanie ČOV pri DD v Kremnici (35 000 eur),
rekonštrukcia bývalých dielní pri DD
v Kremnici (20 000 eur), vedecký park
pri hvezdárni (60 000 eur), nákup automobilu pre hotelovku (20 000 eur),
výmena podlahovej krytiny v kaderníctve hotelovky (7 516 eur), rekonštrukcia budovy DD v Kremnici - pracovňa,
stravovacia prevádzka a elektrorozvody
(56 000 eur), maľovanie interiéru budovy
hotelovky (94 000 eur), maľovanie fasády
budovy hotelovky (45 000 eur). Poslanci
podporili zachovanie sídla generálneho
riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici,
schválili zámenu pozemkov v k. ú. Žiar
nad Hronom medzi BBSK a mestom Žiar
nad Hronom a schválili projekt Modernizácia vybavenia sály planetária v Žiari
nad Hronom.
(r)
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Mestská polícia je v Žiari nad Hronom už 30 rokov
Práca mestského policajta je viac poslaním ako povolaním

K znovuzrodeniu mestských polícií
na Slovensku došlo po viac ako štyridsiatich rokoch. Impulzom k tomu
boli novembrové udalosti v roku
1989 a následný politický vývoj.
V roku 1990 Slovenská národná rada
prijala zákon č. 369/1990 Zb., kde sa
v § 19 znova medzi orgánmi obce
spomína obecná polícia. Ale konkrétne sa reinkarnovaným bezpečnostným zložkám verejnej správy
venuje až zákon č. 564/1991, ktorý
bol prijatý Slovenskou národnou radou o rok neskôr 3. decembra 1991.
Za 30 rokov svojej existencie sa mestské polície nespochybniteľne vryli do
ulíc našich miest a obcí. Dnes je mestská polícia často vnímaná ako rovnocenný partner policajného zboru,
s ktorým má rovnaké ciele a priority. Je
jedným so subjektov výkonu verejnej
moci a stala neoddeliteľnou súčasťou
správy mesta. Prešla dlhým vývojom či
už je to v oblasti legislatívy, organizácie,
odbornej profesionálnej prípravy, sociálneho postavenia, či materiálno-technického zabezpečenia.
„Aj keď nás väčšina obyvateľov mesta vníma ako represívnu zložku, ktorá
rozdáva pokuty za zlé parkovanie, treba si uvedomiť, že čo sa týka oprávnení
a povinností, pôsobnosť a záber mestskej polície je oveľa širší. Sme tí, ktorí
zabezpečujú bezpečné prechody žiakov do areálov škôl. Sme tí, ktorí denne
otvárajú kontrolujú i uzamykajú detské

Róbert Šiška je náčelníkom MsP od roku 2014.

stav miestnych komunikácií, chodníkov
i verejnej zelene. Poskytujeme potrebnú súčinnosť pri organizovaní rôznych
kultúrnych a športových podujatí. Podávame pomocnú ruku pri živelných
pohromách. Plníme množstvo ďalších
úloh, ktorými nás poverí mesto. Z pohľadu vysokých nárokov kladených na
prácu mestského policajta, v porovnaní s jej ohodnotením a nedostatočnými
sociálnymi zábezpekami, je v mnohých
ohľadoch práca mestského policajta
viac poslaním ako povolaním,“ hovorí
na úvod súčasný náčelník MsP v Žiari
nad Hronom, Róbert Šiška. Ako ďalej
spomína, v minulosti mala žiarska MsP
vlastnú cyklohliadku aj psovoda. Jeho

Deň otvorených dverí MsP v roku 2007.

ihriská a verejné športoviská. Odchytávame túlavé zvieratá, najmä zabehnutých a nebezpečných psov. Sme tí, ktorí
vám môžu vrátiť stratené kľúče, mobily
či doklady v rámci zavedeného režimu
strát a nálezov. Ročne vykonáme viac
ako 250 preventívnych prednášok
a preventívnych akcií v školách, školských zariadeniach, ale aj pre vybraté
skupiny obyvateľstva, napr. pre seniorov. Snažíme sa mesto čistiť od nelegálnych skládok odpadu, ale aj starých
vozidiel a vrakov, aby zbytočne nezaberali parkovacie miesta. Monitorujeme

predchodca však vyhodnotil, že to nie
je potrebné, pretože sú s tým spojené
vysoké náklady, keďže pes musí mať
špeciálny výcvik. „Keď som v 94-tom
roku nastúpil, bolo nás desať. Už v tom
čase sme mali nepretržitý výkon služby
a nepretržite sa robili 12-hodinovky. Sú
pritom polície, kde to tak dodnes nie
je a fungujú iba na báze, že majú len
ranné služby. Toto je však jedna zo základných požiadaviek okresného mesta a našim občanom tak poskytujeme
nepretržite servis. Štatistiky z deväťdesiatych rokov tiež ukazujú, že naj-

Mestskí policajti ako futbalový tím.

vyšší pomer na objeme protiprávnych
priestupkov, ktoré MsP zistila, boli vždy
priestupky v statickej doprave. To vždy
platilo a platí to aj dnes. Podľa oficiálnych štatistických informácií Oddelenia
dohľadu nad činnosťou obecných polícií z Prezídia policajného zboru predstavujú priestupky v statickej doprave
viac ako 70 % (a v niektorých mestách
aj viac ako 80 %) na celkovom objeme
protiprávnych konaní zaznamenanými
mestskými a obecnými políciami Slovenska. V našom meste sa tento podiel
dlhodobo pohybuje na úrovni okolo 55
% z celkového objemu zaznamenaných
priestupkov. Aj keď sa tomu bránime,
ale prináša to doba, keďže auto má

Pri jednom z prvých vozidiel, ktoré mala MsP k dispozícii.

Za 30 rokov sa na mestskej polícii prestriedalo množstvo ľudí. Keď to tak
v duchu počítam, za celé obdobie jej
existencie sa na mestskej polícii zamestnalo takmer 60 ľudí (to sú nielen
príslušníci MsP, ale aj operátori MKS),
z toho 30 v priebehu času z polície
odišlo. V tomto množstve sú zarátaní
aj štyria predchádzajúci náčelníci (Ján
Hrmo, Peter Gašpar, Jozef Číž, Vladimír
Mališ). V minulosti mala MsP vo svojich
radoch aj dve ženy policajtky. Niektorí
odišli preto, že sa ich predstavy o tejto
práci rozchádzali pri konfrontácii s každodennou realitou práce mestského
policajta. Iní preto, že keď sa zmenil
zákon a bolo potrebné mať na prácu

Policajti majú dohľad aj nad kamerovým systémom.

dnes takmer každý. Keď si zoberiete
90-te roky, vtedy tých priestupkov
bolo oveľa menej, ale aj vtedy najväčší
pomer predstavovala statická doprava.
Áut bolo oveľa menej. Po revolúcii veľa
rodín vo vchode bytového domu auto
nemalo. Dnes má auto manžel, manželka, majú spoločné firemné a nezriedka
má svoje auto už aj ich dieťa a všetci
parkujú pred bytovým domom, alebo
na nejakom verejnom parkovacom
mieste.“

mestského policajta maturitné vzdelanie, prestali spĺňať zákonné požiadavky.
Jeden policajt tragicky zahynul pri dopravnej nehode. Za zmienku tiež stojí,
že traja mestskí policajti odišli pracovať do policajného zboru. Okrem toho
sme v roku 2014 zriadili u nás Chránenú
dielňu (Mestský monitorovací kamerový systém), kde zamestnávame ďalších
šesť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí organizačne tiež spadajú
pod mestskú políciu.

Kedy ste nastúpili do funkcie mestského policajta a ako dlho ste vo
funkcii náčelníka?
Svoj nástup k mestskej polícii si pamätám pomerne presne. Bolo to vo
februári 1994. Sľub som skladal do rúk
primátora Ing. Mariána Futáka. Vo februári 2022 to teda bude už 28 rokov, čo
pracujem na Mestskej polícii v Žiari nad
Hronom. Do funkcie náčelníka mestskej polície ma vymenovalo Mestské
zastupiteľstvo v roku 2014. Pred tým
som pol roka pôsobil ako zastupujúci
náčelník a ešte pred tým som pracoval
na referáte priestupkového a správneho konania.

Môžeme prezradiť meno policajta,
ktorý je momentálne služobne najstarší?
Služobne najstarším policajtom je momentálne Pavol Páleník, ktorý nastúpil
k Mestskej polícii v Žiari nad Hronom
v máji 1993 a ešte pred tým rok pracoval ako mestský policajt v susednom
Hliníku nad Hronom.

Spomeniete si na to, koľko policajtov sa za tých tridsať rokov v mestskej polícii v našom meste prestriedalo?

Ako si spomínate na obdobie, keď
ste nastúpili k MsP? Ktoré problémy boli rovnaké ako dnes a, naopak, čo sa zmenilo, čo ste kedysi
nemuseli riešiť?
V 90-tych rokoch, keď som nastúpil
k MsP, nás bolo len desať mestských policajtov. Mali sme služobné vozidlo, ktoré sa však používalo najmä na nočných
službách. Počas dňa sme chodili v uliciach mesta takmer výlučne pešo ako

pochôdzkari. V tom čase sme nezabezpečovali ochranu objektov napojených
na pult centrálnej ochrany objektov
(PCO), nemali sme ani kamerový systém
a všetky úradné písomnosti sme písali na mechanických písacích strojoch
v dvoch kópiách cez kopírovací papier.
Dokonca ani rovnošaty mestských policajtov neboli v rámci Slovenska rovnaké. My sme mali košele žlto-horčicovej
farby s čiernymi goliermi a čierne kožené bundy do pása, čierne nohavice
i topánky a na hlavách čiernu brigadírku. Odtiaľ prezývka čierni šerifovia.
Už v tej dobe sme však zabezpečovali
nepretržitý 24-hodinový bezpečnostný
servis pre obyvateľov nášho mesta, čo
sa nezmenilo dodnes.
Čo sa týka materiálno-technického vybavenia mestských polícií, za obdobie
troch dekád nastal výrazný skok dopredu. Výrazný pokrok nastal najmä
v rozvoji a uplatňovaní technických
prostriedkov bezpečnostnej podpory.
Dnes máme zriadenú Chránenú dielňu,
kde operátori nepretržite dohliadajú na
takmer 50 kamier (presne 48, z toho 20
otočných). Stredisko registrácie poplachov, kde je napojených takmer
80 objektov – súkromných firiem, ale
aj škôl a školských zariadení a iných
budov patriacich mestu. Používame
digitálne vysielačky vybavené GPS lokátormi, tablety, digitálne fotoaparáty,
fotopasce, mnoho ďalších zariadení
a prístrojov, ktoré nám zefektívňujú
našu prácu.
Pokiaľ ide o samotnú prácu, v minulosti nás až tak veľmi nezamestnávali
bezdomovci ako dnes. Porátali ste ich
na prstoch jednej ruky. Osada Pod Kortínou s viac ako 500 obyvateľmi vtedy
neexistovala, bola to záhradkárska oblasť. Garáže na Kortíne a Ulici Hutníkov
boli len garáže a neslúžili ako obydlia.
Väčšina sociálne neprispôsobivých
občanov v tom čase bývala roztrúsená
v domoch na uliciach Hutníkov a Dukelských hrdinov. Boli aj, takpovediac,
špecifické baráky, kde polícia riešila
problémy dennodenne, ako napr. uliciach A. Dubčeka 35 alebo Hutníkov 1
– 3, kam odmietali chodiť aj poštárky.
Najväčšia koncentrácia bola v tzv. bývalých slobodárňach (štyri veľké budovy
v okolí planetária), kde dnes sídli Okresný súd a Penzión Žiar a kam často smerovali výjazdy mestských a štátnych
policajtov.
Koľko má momentálne členov MsP
v Žiari nad Hronom?
Momentálne máme 20 mestských policajtov + náčelník MsP.
Postačuje tento stav, alebo na 18-tisícové mesto by bolo potrebné mať
viac príslušníkov?
Mestské zastupiteľstvo schválilo orga-

nizačnú štruktúru MsP so stavom 22
mestských policajtov, vrátane náčelníka, takže máme podstav jedného
policajta, čo však nepredstavuje veľký
problém. Voľakedy, ešte v 90-tych rokoch, bol normatív, ktorý stanovoval
jedného policajta na 1000 obyvateľov,
ktorý však nebol záväzný. Dnes to však
už neplatí. Súčasná doba ruka v ruke
s rozširovaním právomocí a kompetencií mestských a obecných polícií kladie
veľmi vysoké nároky na ich prácu a rozširuje pole ich pôsobnosti, čo sa prejavuje aj v následnom personálnom navyšovaní príslušníkov MsP. Práve preto
aj v súčasnosti mnohé mestá volajú po
zmene. Teda, aby štát záväzne stanovil
minimálny počet obyvateľov na jedného policajta (hovorí sa o 600 až 700
obyvateľoch), a aby viac participoval
na zriaďovaní mestských a obecných
polícií a ich činnosti, keďže sa tým odbremeňuje aj štátna polícia.
Ktoré sú momentálne hlavné úlohy
Mestskej polície v Žiari nad Hronom?
Mestská polícia ako poriadkový útvar
zabezpečuje verejný poriadok v meste,
ochranu jeho obyvateľov a iných osôb,
ochranu verejného i súkromného majetku, ochranu životného prostredia,
dbá na dodržiavanie poriadku, čistoty
a hygieny v uliciach mesta, vykonáva
všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora. Mestská polícia
tiež objasňuje priestupky podľa zákona, spolupôsobí pri vykonávaní prevencie a preventívnych aktivít a tiež plní aj
ďalšie úlohy, ktorými ju poverilo mesto,
ak to ustanovujú osobitné zákony. Tieto základné úlohy, ktoré sú uvedené aj
v zákone, sa doposiaľ nezmenili.
Ako plynul čas, pribúdali ďalšie nové
kompetencie a úlohy mestskej polície,
napr. oprávnenia a povinnosti na úseku
ochrany mládeže (mladiství a maloletí) pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku cestnej dopravy
(kontrola taxislužby a verejnej dopravy), ďalej na úseku ochrany životného

Počas Dňa otvorených dverí boli aj ukážky práce policajného psovoda.

Prevenčnú činnosť má pod palcom Jozef Kováč.

prostredia či posilnenia právomocí
a kompetencií v oblasti riešenia statickej dopravy v mestách. Z posledného
obdobia je to aktuálne pridanie nových
právomocí v oblasti kontroly protipandemických opatrení a sankcionovania
ich porušovania na úseku ochrany
verejného zdravia a civilnej ochrany
obyvateľstva prijatých na zamedzenie
šírenia koronavírusu.
Aké sú dnes najčastejšie problémy
Žiarčanov, kvôli ktorým volajú na
linku 159?
Nie je jednoduché povedať, ktoré problémy najviac trápia obyvateľov mesta,
keďže ide o veľmi pestrú paletu oznamov. Pomerne často ľudia nahlasujú
zlé parkovanie, narúšanie občianskeho
spolunažívania (rôzne susedské spory),
nadmerné rušenia hlukom a rušenia
nočného kľudu, ale aj poškodzovanie
trávnikov a verejnej zelene, nelegálne
skládky odpadu či túlavých psov. Mno-

Cyklohliadka v roku 2004.
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hí sa na nás len obracajú so žiadosťou
o poskytnutie rôznych informácií, napr.
či niekto nedoniesol nájdené kľúče či
mobil a podobne.
Keby sme to spriemerovali, koľko
hovorov mesačne prijmete na tejto
linke?
Od roku 2014 bol zavedený pre potreby Mestskej polície v Žiar nad Hronom
nový riadiaci údaj označený ako „Oznámenia, podnety a informácie občanov
a zložiek integrovaného záchranného
systému“ zachytené Mestskou políciou
v Žiari nad Hronom. Cieľom týchto údajov je sledovať a analyzovať podnety
a oznámenia občanov, a na ich základe
vyhodnocovať vyťaženosť stálej služby
a hliadok mestskej polície. Jednoducho
povedané, objektívne stanoviť, ako je
mestská polícia „žiadaná“ a využívaná
obyvateľmi mesta a inštitúciami. Ročne prijmeme v priemere okolo 6800
oznamov a podnetov od občanov,
zložiek IZS alebo iných inštitúcií. Tieto
oznamy sa ešte delia na oznamy s udalosťou, kedy sa musí na miesto vyslať
hliadka MsP, alebo bez udalosti, ďalej
na oznamy prijaté telefonicky, osobne alebo iným spôsobom (písomne,
e-mailom...). Mesačne to predstavuje
viac ako 560 oznamov, čo je značné
množstvo prípadov, kedy niekto nejakým spôsobom využil služby mestskej
polície. V roku 2020 sme prijali „len“
5777 oznamov (z dôvodu koronakrízy,
lockdownu a obmedzenia pohybu obyvateľov) a z toho bolo 2121 s udalosťou.
Na tiesňovú linku bolo prijatých 3697
hovorov, ale mali sme aj rok, keď bolo
týchto hovorov 4231. Výrazne rastúci trend však majú najmä oznámenia
a podnety prijímané e-mailom.
(li)

spustil dážď, sprevádzaný silným vetrom. To ešte nik netušil, čo sa za chvíľu
nastane. Vetrisko začal ohýbať stromy,
ktoré sa lámali a strhával strechy na
domoch. Celá táto „paráda“ trvala asi
pol hodinu. Po nej už len začal výpočet
škôd. Stála služba na MsP v Žiari nad
Hronom riadila a telefonicky oboznamovala zodpovedných pracovníkov
MsÚ a TS o škodách napáchaných
v meste. MsP vydala predsedom bytových spoločenstiev igelitové plachty,
aby si mohli pozakrývať deravé strechy, pokiaľ si ich neopravia. Príslušníci
MsP pomáhali aktívne s odstraňovaním
škôd aj vo svojom voľne. Mesto bude
ešte dlho spomínať na túto búrku, ale
už len budeme dúfať, že v budúcnosti sa nášmu mestu podobná kalamita
vyhne.
Odlovenie líšky hrdzavej
V utorok 19.4.2016 v popoludňajších
hodinách bola za asistencie MsP odlovená líška v bezprostrednej blízkosti
budovy Úradu justičnej a kriminálnej
polície na Ul. SNP. Líška bola v tejto
časti mesta spozorovaná viackrát. Už
vyše mesiaca chodila do areálu ÚJaKP,
prevádzky firmy Gastro a potulovala sa
aj v okolí Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny. Odlov líšky zabezpečila Poľovnícka spoločnosť Biskupské lesy na
základe povolenia na jej mimoriadny
odlov vydaného Pozemkovým a lesným odborom OÚ v Žiari nad Hronom.
Privolaný poľovník odlovenú líšku zobral na rozbor na RVPS za účelom preverenia, či nebola nakazená besnotou
alebo inými nebezpečnými zoonózami
prenosnými na človeka.
MsP si posvieti na psíčkarov
November 2003: v najbližšej dobe sa
MsP bude zameriavať hlavne na majiteľov psov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za psov, psy nemajú známky, nie
sú prihlásené v evidencii mesta. Taktiež
na psíčkarov, ktorí nevedia venčiť svo-

jich miláčikov na miestach v meste na
to vyhradených. Taktiež sa zvýši zisťovanie potulných psov, ktorých vypúšťajú na noc poniektorí naši spoluobčania
na IBV. Taktiež si MsP posvieti na sprejerov, ktorí sa budú za svoje výtvory zodpovedať. Hlavne pôjde o náhradu škody páchateľmi pre bytové spoločenstvá
alebo firmy, ktoré dávajú pomaľované
priestory do pôvodného stavu!

Vyberáme z kroniky mesta
Rok 1995
Každá ulica v našom meste má svoje
tajomstvá, ktoré vyplávajú na povrch
až vtedy, keď sa v nej stane nejaký
trestný čin alebo priestupok. Preto ich
neodmysliteľnou súčasťou sa stali muži
v čiernom – pracovníci mestskej polície. Zatiaľ je ich 13, avšak výsledky ich
činnosti hovoria o ich tvrdej práci v teréne. Zabezpečovali poriadok v meste,
ochranu občanov. Ich činnosť spočívala aj v preventívnej oblasti. Ich právomoci sú skoro totožné s právomocami
policajného zboru, okrem niektorých
prípadov použitia zbrane a donucovacích prostriedkov. V priestupkovom
protokole mestskej polície bolo zaevidovaných 878 prípadov, z toho 12 bolo
odstúpené ako trestné činy, predvedených bolo ďalších 12 osôb, zadržaných
páchateľov trestného činu bolo 8 a v 14
prípadoch boli použité donucovacie
prostriedky. V tomto roku neobyčajne
stúpla agresivita páchateľov, o čom
svedčí fakt, že pracovníci MsP boli
v piatich prípadoch fyzicky napadnutí
pri výkone právomoci verejného činiteľa . Za rôzne priestupky bolo uložených blokových pokút vo výške 42 000
Sk. Najčastejší výskyt páchania trestnej
činnosti bol v lokalite na uliciach Hutníkov, Dukelských hrdinov, SNP. V podstate sú to lokality, kde je najväčšia
koncentrácia Rómov v meste.

NÁČELNÍCI MsP

1. Ing. Ján Hrmo

2. Peter Gašpar

3. Jozef Číž

4. Vladimír Mališ

Z archívu MsP
Cyklohliadka
Dňa 11. mája 2004 Mestská polícia mesta Žiar nad Hronom predviedla jeho
obyvateľom novovytvorenú zásahovú
jednotku na bicykloch. Už vo svoj premiérový deň plnila táto zásahová jednotka svoju úlohu ako sprievod olympijskej štafete naprieč Slovenskom.
Od teraz bude cyklohliadka, ktorá sa
vytvorila na Mestskej polícii v Žiari nad
Hronom, pôsobiť pri ochrane jeho občanov, ich majetku ako aj majetku mesta Žiar nad Hronom, a to aj v odľahlých
častiach nášho mesta, a tak sa veľkou
mierou určite pričiní v boji s protispoločenskou činnosťou.

Na žiarskej strelnici.

Víchor v Žiari nad Hronom
Dňa 19.6.2004 sa prehnala mestom búrka, akú v našom meste nik z obyvateľov
ešte nezažil. V noci asi o 23.00 hod. sa

5. Ing. Róbert Šiška
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OZNAMY / KULTÚRA / SPRAVODAJSTVO

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA/RIADITEĽKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Primátor mesta Žiar nad Hronom vyhlasuje v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ/riaditeľka
Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar
nad Hronom.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti
• odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade
so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou
č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
• vykonanie I. atestácie v súlade s § 33 písm. c) zákona
č. 138/2019 Z. z.,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle §
3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona
č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č.
138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2
zákona č. 138/2019 Z. z. – spôsobilosť používať
slovenský jazyk v úradnom styku.
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti
s obsadzovanou funkciou
• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov,
rezortných predpisov a základná znalosť problematiky
riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických
vzťahov,
•spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita,
komunikatívnosť,
• znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• overený doklad o vykonaní I. atestácie,

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
preukazujúcej minimálne 5 rokov,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (odpis z registra
trestov sa bude vyžadovať len od úspešného
uchádzača),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej
spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
• predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie
rozvoja základnej školy,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v prílohách žiadosti,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný
z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm.
a), c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho
osobných údajov na účely výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platové podmienky: v zmysle zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania prihlášky: 21.12.2021.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými
dokladmi je potrebné poslať - doručiť v zalepenej
obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľa – Základná škola, Ul. M. R. Štefánika
č.17, Žiar nad Hronom - neotvárať“ na adresu:
Mestský úrad, personálne oddelenie, Ul. Š. Moysesa
č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň
osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ
výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne
sa do výberového konania nezaradia.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín
a miesto výberového konania oznámený písomne
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

KALENDÁR VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
A TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2022
V tomto čísle vám prinášame „kalendár vývozu“, ktorý si môžete z novín pohodlne vybrať a používať ho každý rok.
Ako každý rok, aj tentokrát však bude „kalendár vývozu“ distribuovaný do domácností aj ako príloha Mestských
novín, vytlačený na kriedovom papieri.
Distribuovať sa bude spoločne s vianočným číslom Mestských novín, ktoré vychádza 20. decembra.
Kalendár ako príloha novín bude distribuovaný v časti IBV, na Svätokrížskom námestí, na Partizánskej ulici,
Medzi vodami, v Šášovskom Podhradí a na Kutinkách.
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Mesto sa pomaly ponára do
vianočnej atmosféry
Ako sme vás v minulom čísle informovali, tohtoročným vianočným stromčekom na námestí mala byť jedľa
z priemyselného parku. Nakoniec je
však všetko inak.
Primátor Peter Antal rozhodol, že jedľa z priemyselného parku sa vypiľovať
nebude. „Ozdobili sme rastúci strom na
námestí, a to pred budovou bývalého
Domu kultúry,“ povedal primátor. Okrem
vianočného stromčeka budú vianočnú
atmosféru v meste dopĺňať vianočné
ozdoby na verejnom osvetlení, stromčeky na Ulici Š. Moysesa ozdobené vianočnými LED svetielkami a veniec vo
fontáne v pavilóne.
(li)

Zničený mostík ku krížu
Približne pred 2 rokmi niekto zničil
mostík vedúci z komunikácie ku krížu
pod hradom v Šášovskom Podhradí.
„Ľudia tam jednoducho občas chcú zapáliť sviečky,“ uviedol poslanec MsZ Juraj
Krátky s tým, že už dlhšie počul sťažnosti, že mesto zobralo poistné plnenie, ale
k žiadnej oprave doposiaľ nedošlo.
„Pripravili sme technické riešenie opravy
predmetného mostíka, vrátane cenovej
kalkulácie. Pri riešení poistnej udalosti
bolo zistené, že mostík nie je zaradený
v majetku mesta,“ uviedol k podnetu
vedúci Odboru životného prostredia

a infraštruktúry MsÚ Daniel Šály s tým,
že: „K poistnému plneniu tým pádom
ani nedošlo. Mesto do opravy investovať

nemôže, pretože by došlo k porušeniu
Zákona o rozpočtových pravidlách“.
(kr)

Do špeciálnej školy prišiel Ježiško o čosi skôr
Skoro každé dieťa má istotu, že Ježiško príde aj tento rok. Sú však medzi nami deti, ktoré si týmto faktom
nemôžu byť každoročne isté. Žijú
v núdznych pomeroch a ich priania sa
často vôbec nenaplnia.
Do Špeciálnej základnej školy v Žiari nad
Hronom prišiel Ježiško o čosi skôr. „Únia
žien v Žiari nad Hronom zorganizovala
zbierku v žiarskych kostoloch a doniesla

radosť našim deťom v podobe školských
tašiek, farbičiek, omaľovánok, zošitov
a mnohých iných školských potrieb,“
približuje pedagogička Judita Brančíková a ako dodáva: „Žijeme ťažkú dobu
a aj napriek tomu nie je mnohým ľuďom
dobrej vôle zaťažko pomôcť. Kto obdaruje druhého, dvakrát obdaruje seba. Žiaci
Špeciálnej základnej školy ďakujú.“
(li)
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Nové cestovné poriadky MHD platné od 12. decembra
Nové cestovné poriadky MHD majú
platnosť od 12. decembra 2021 do
10. decembra 2022. Priebeh a časy
autobusových spojov zostávajú zachované.
Nepodstatná zmena však nastáva na linke č. 1, keď spoj č. 16 na Slovalco bude
zachádzať na Alufinal. Zmena nastala v
tom, že autobus MHD bude odchádzať
zo zastávky na Ul. Tajovského o dve minúty neskôr ako dnes, t. j. o 5.32 hod. a
namiesto toho, aby skončil na zastávke
pred hlavnou vrátnicou ZSNP, pôjde
ďalej až na Slovalco, kde má plánovaný
príchod o 5.52 hod. Doba jazdy v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom
pritom zostáva rovnaká.
Druhou zmenou je zrušenie zastávky na Jesenského ulici a jej presun na
Ul. A. Hlinku. Ku tejto zmene sme na

žiadosť SAD Zvolen, a. s., závod Žiar
nad Hronom pristúpili z dôvodu vzniku
kolíznych situácií a meškania autobusových spojov linky č. 3 - Mestský okruh
pri prejazde križovatkou Partizánska ul./
Ul. SNP. Jej presunom na Ul. A. Hlinku ku
záhrade (popri plote je vysadený živý
plot z tují) rodinného domu č. 746/23 sa
zmení trasa linky cez semafory pri CAS,
čo zabezpečí bezpečný prejazd MHD
cez križovatku smerom ku Svätokrížskemu námestiu a ďalej po Hviezdoslavovej ulici ku cirkevnej škole. Keďže sú obe
trasy približne rovnako dlhé, nedôjde ku
nárastu ani k úspore kilometrov, ale eliminuje sa riziko dopravných nehôd, a s
tým spojených negatívnych dôsledkov
na zdravie a majetok zúčastnených strán
na cestnej premávke.
(r)
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OZNAMY / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkých
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí
na poslednej
ceste odprevadili
nášho drahého
Rudolfa Štefíka,
ktorý nás navždy opustil
8. novembra 2021 vo veku
nedožitých 85 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakujú dcéra Janka a dcéra
Anna s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 9. decembra
uplynie 11 rokov,
keď nás opustil náš drahý otec,
starký a prastarký
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami a vnúčatá.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
S tichou
spomienkou
k tvojmu hrobu
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
sa tíško pomodlíme.
Dňa 11. decembra si pripomenieme
12 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
milovala nás.
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so
spomienkou
musíme žiť.
Dňa 17. decembra si pripomenieme
2. smutné výročie od chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a stará mama
Alžbeta Kernová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel,
deti s rodinami a vnúčatá.

Odišiel,
už nie je
medzi nami,
ale žije
v srdciach nás,
ktorí sme
ho milovali.
Dňa 2. decembra
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás vo veku
84 rokov navždy opustil náš
drahý otec a starý otec
Pavel Kollár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Zhasli oči
plné lásky,
našej drahej
mamičky.
Nezhasnú však
nikdy na ňu
v srdci naše
spomienky.
Dňa 25. novembra sme si
pripomenuli 6. 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.

Život odišiel,
láska a bolesť
v srdci zostala.
Dňa
23. decembra si
pripomíname
10 rokov, keď nás
navždy opustil
náš milovaný
Vladimír Horváth
z Trubína vo veku 64 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Priala by som si,
aby si tu ešte so
mnou bola,
alebo aby nebo
malo telefón
a mohla som ťa
počuť znova.
Chýbaš mi
a chýbať budeš stále tým,
ktorých si tak veľmi milovala.
Uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša drahá
Juliana Mečiarová.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
V týchto dňoch sme si pripomenuli
smutné výročie, keď nás navždy
opustili manželia
Emília a Štefan Putišovci
zo Slaskej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 4. decembra uplynulo 27 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
Paulína Masarovičová
a dňa 7. decembra uplynie 16 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Július Masarovič.
S láskou spomína dcéra s rodinou,
vnuci a ostatná rodina.

Smrť zrazila ma
na kolená a ja tak
veľmi chcel
som žiť...
Dňa 8. decembra
by oslávil svoje
40. narodeniny
náš milovaný
Andrej Köszegi
a dňa 19. januára uplynie 7 rokov,
keď sme sa s ním navždy rozlúčili.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Odišiel si od nás,
my ostali
sme v žiali,
navždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 3. decembra
uplynulo

SPOMIENKA
Odišiel tíško, ako
odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.

17 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
ocko a starý otec
Jozef Olajec.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.

Dňa 8. decembra si pripomíname
7 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
otec, starý otec a dedko
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra s rodinou
a nevesta s rodinou.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

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 1. decembra uplynulo 5 rokov,
kedy nás navždy opustil milovaný
Jozef Harich.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami na jeho úsmev, radosť
zo života a láskavé srdiečko.
S láskou spomína mama, syn,
sestra, brat a ostatná rodina.

Odišiel, už nie
je medzi nami,
ale žije
v srdciach tých,
ktorí sme
ho milovali...
Dňa
15. decembra si
pripomenieme 19. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný otec,
starý otec a prastarý otec
Jozef Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
s rodinami.

ÚRAD PRÁCE MENÍ ÚRADNÉ HODINY
V zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách skrátené úradné hodiny od 26. 11. až do
odvolania, a to nasledovne:
Pondelok 8.00 – 11.00 h
Utorok
8.00 – 11.00 h
Streda
13.00 – 16.00 h
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 – 11.00 h

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 6.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 21, Kremnica
• 7.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 8.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 9.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 10.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 11.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 12.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 13.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 14.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 15.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 16.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
• 17.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 18.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 19.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen

11

ŠPORT

Mestské noviny I 6. december 2021

V dramatickej bitke proti Dubnici aspoň dôležitý bod
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK Gladiators Trnava 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

VLCI Žilina – HK MŠK Indian Žiar nad
Hronom 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 46. Babeliak (Kobolka, Ďuriš) –
24. Miklík (Antonov), 39. Miklík (Schmidt,
Vuorijärvi), 59. Jurák

Góly: 22. Koyš (Markovič, Petran),
48. Macek (Skladaný, Cíger), 59. Markovič (Mikula, Sloboda), strely: 33:30, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, tresty: 8:12,
184 divákov

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Hlinka, Tatár, Adamčík,
Gašpar, Pač, Kobolka, Babeliak, Mihalík,
Lunter, Debnár, Hudec, Rybnikár, Václav,
Ďuriš, Duran, Buianov, Hús, Sarvaš
HK Gladiators Trnava: Hollý – Semaňák,
Kliment, Jurák, Holovič, Okoličány, Hajda,
Rašin, Miklík, Schmidt, Antonov, Vuorijärvi, Pejkovič, Ružek, Kupka, Šandor, Poldruhák, Mrava, Litavec, Krištofík
S Trnavou sme odohrali vyrovnaný
zápas, o čom svedčí aj pomer striel
32:35. Rozhodli skúsenosti na strane
súpera, ktorý nám nedovolil streliť
viac ako jeden gól.
Prvá tretina gól nepriniesla, ale mrzieť
nás môžu najmä nevyužité presilové hry,
po vylúčeniach Holoviča a Poldruháka.
V druhej tretine sa hostia ujali vedenia
gólom Miklíka, v 24. minúte. Ten istý
hráč pridal v 39. minúte aj svoj druhý
presný zásah a pred záverečným dejstvom odchádzali Gladiátori do kabín
s pohodlným dvojgólovým náskokom.
Iskierku nádeje vykresal v 46. minúte
Babeliak, ale viac presných zásahov sa
nám dosiahnuť nepodarilo. Našu snahu o vyrovnanie definitívne pochoval
v 59. minúte Jurák.

VLCI Žilina: Mikoláš – Pišoja, Sloboda,
Hřebíček, Chatrnúch, Petran, Nahálka –
Cíger, Jakubík, Petráš, Safaraleev, Šmída,
Koyš, Mikula, Markovič, Macek, Rehák,
Skladaný, Lopušan
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Pač, Hlinka, Andersons, Hudec, Duran,
Kobolka, Buianov, Debnár – Tatár, Adamčík, Gašpar, Jakúbek, Mihalík, Babeliak,
Ďuriš, Heckl, Václav, Rybnikár, Sarvaš, Hús
Úvod zápasu priniesol vyrovnaný priebeh, bez dlhšieho prerušenia. Vlci začali podľa očakávania ofenzívne a prvý
pokus Chatrnúcha musel hasiť Šimo. Na
opačnej strane sa mohol presadiť Rybnikár, ale rovnako stroskotal na domácom
brankárovi.
Do druhej tretiny sme vstúpili oslabení
a Vlci to využili. 14 sekúnd pred Ďurišovým návratom otvoril skóre Koyš.
Prvú presilovkovú výhodu nám domáci
darovali po zdržiavaní Skladaného pri
vhadzovaní. V presilovke Mihalík ideálne nabil Tatárovi, ale do listiny skóre
sa nezapísal. Po návrate Skladaného si
Žilina vytvorila veľký tlak, pri ktorom sa
blysol Matej Šimo akrobatickým zákro-

kom. Najväčšiu príležitosť na vyrovnanie
sme dostali v závere druhého dejstva,
keď sa na trestnej lavici ocitli až dvaja
Žilinčania. Po vyhratom vhadzovaní sme
sa dokázali usadiť v útočnej tretine, ale
Jakúbek, Mihalík, ani Babeliak skórovať
nedokázali.
Hrdinom úvodných minút záverečnej
tretiny bol Matej Šimo, ktorý zneškodnil dva nebezpečné pokusy Safaraleeva
a Šmídu. Mrzieť nás môže tutovka, ktorú na hranici bránkoviska nepremenil
Babeliak. Po vylúčení Rybnikára sa vlci
dostali k ďalšej presilovke, ktorú nevyužili, ale sekundu po jej skončení sa dostal
k puku Macek a nechytateľne zvýšil na
2:0. Takmer štyri minúty pred koncom
zápasu tréner Javorčík stiahol z brány
Šima. V power play sme domácich zavreli vo vlastnom pásme, ale presadiť
sme sa nedokázali. Markovič sa dostal
k puku vo vlastnom pásme a vyhodením
cez celé klzisko definitívne uzavrel skóre
na 3:0.
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
TSS Group Spartak Dubnica 4:5 pn
(0:1, 2:1, 2:2, 0:0)
Góly: 31. Andersons (Jakúbek), 34. Jakúbek (Mihalík, Babeliak), 43. Gašpar
(Kobolka, Rybnikár), 45. Šramaty (Mihalík, Andersons) – 14. Tábi (Haščák, Putala), 33. Ďuriš (Haščák, Dubeň), 42. Ďuriš
(Tábi, Dubeň), 52. Džugan (Martiška,
Sojčík), 66. Ďuriš (SN)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Hudec, Jakúbek, Mihalík,
Babeliak, Kobolka, Gašpar, Šramaty, Tatár, Duran, Hlinka, Rybnikár, Sarvaš, Ďuriš,
Buianov, Barcík, Kamzík, Gubančok, Hús
TSS Group Spartak Dubnica: Gabriš – Martiška, Mikuš, Beták, Sojčík, Krajčovič, Trška,
Dubeň, Tábi, Ďuriš, Haščák, Putala, Urban,
Džugan, Hegyi, Síkela, Janík, Vaňo, Maniaček, Korbel, Cerda
V úvode tretiny získali Indiáni početnú
výhodu, počas ktorej prudkou strelou
z pravého kruhu ohrozil Gabriša Jakúbek, ale gól z toho nebol. Ďalšiu príležitosť dostať Indiánov do vedenia mal
Gašpar, ktorý posielal puk z medzikružia, ale ani jeho strela gólom neskončila.
V druhej polovici tretiny si dokázali Dubničania vytvoriť niekoľko nebezpečných
príležitostí, ale Šimo v bráne nesklamal.
Obrovskú gólovú príležitosť mal na

hokejke debutant v našom drese Šramaty, ktorý nikým nebránený dokázal
vystreliť spomedzi kruhov, ale trafil len
výstroj Gabriša. V 14. minúte sa hostia
dostali do útočného pásma, nahodený
puk sa odrazil od Šimovej výstroje a do
poloodkrytej brány poslal puk Tábi,
0:1. V poslednej minúte tretiny mohol
vyrovnať Rybnikár, ktorý sa ocitol sám
pred Gabrišom, ale puk mal hosťujúci
brankár pod kontrolou.
V 25. minúte sa hostia dostali do početnej výhody, ale Indiáni sa dokázali ubrániť. O minútu neskôr sa situácia otočila
a presilovú hru si zahrali domáci. Počas
nej sa dokázali presadiť, keď od modrej
čiary prudkou strelou pálil Andersons
a vyrovnal tak na 1:1. Indiáni sa z vyrovnania dlho netešili, faulom sa oslabili
a Dubničania to využili. Haščák poslal
krížnu prihrávku na Ďuriša a ten poslal
puk do odkrytej brány, 1:2. Vzápätí sa
Indiáni dostali do rýchleho protiútoku,
Jakúbek si potiahol puk z ľavej strany, krížnou prihrávkou našiel Mihalíka
a jeho strelu si nešťastne tečoval za chrbát vlastného brankára jeden z hráčov
Dubnice, 2:2.
Po chybe v domácej obrane Indiáni
hneď v úvode záverečnej tretiny inkasovali, keď sa k puku dostal Ďuriš
a strelou z medzikružia svojim druhým
gólom zvýšil na 2:3. Vzápätí získali domáci početnú výhodu, ktorú využili vo
svoj prospech. Kobolka poslal na Gašpara krížnu prihrávku a ten backhandom
poslal puk za chrbát Gabriša, 3:3. Indiáni o pár minút získali ďalšiu presilovú
hru, ktorú takisto využili. Mihalík našiel
Šramatyho a ten strelou z ľavého kruhu
vymietol horný roh Gabrišovej brány,
4:3. V 52. minúte sa Dubničania dostali
k puku, Džugan dostal krížnu prihrávku

Ďuríková zvíťazila, Peszeki skončil tretí
CYKLISTIKA

V sobotu a nedeľu 20. a 21. novembra
pokračoval Slovenský pohár mládeže
v cyklokrose v areáli Xbionic v Šamoríne.
V sobotu si v kategórii žiačok po výbornom výkone víťazstvo pripísala Tereza
Ďuríková. Darilo sa aj mladšiemu žiakovi
Benjamínovi Peszekimu, ktorý po bojovnom výkone obsadil 4. mieste. Alex Jelža
obsadil 18. miesto.
Starší žiak M. Májik prišiel na 12. mieste
a Christian Jelža na 24. mieste. Kadeti
mali preteky zaradené do európskeho pohára. Dobrý výsledok dosiahol
Dominik Sochan, ktorý vybojoval pekné 8. miesto. Filip Záhorec skončil na
13. mieste, Alex Antal na 18. mieste, Maroš Čerťaský na 22. mieste a Jakub Benča
na 25. mieste.
Junior Róbert Jackuliak zabojoval a napriek defektu obsadil výborné 6. miesto.
V nedeľu sme získali opäť pódiové
umiestnenia. Mladší žiak Benjamín
Peszeki vybojoval 3. miesto. Staršia žiačka Tereza Ďuríková obsadila

3. miesto. Junior Róbert Jackuliak vybojoval za medzinárodnej účasti výborné
4. miesto. Darilo sa aj kadetovi Dominikovi Sochanovi, ktorý prešiel cieľom na
peknom 6. mieste.
Cyklokros pokračoval v Topoľčiankach
Po mesačnej prestávke pokračoval posledný novembrový víkend Slovenský
pohár v cyklokrose mládeže a C2 juniorov, žien a mužov v Topoľčiankach za
bohatej medzinárodnej účasti pretekárov z Čiech, Poľska, Maďarska, Belgicka
a Holandska.
Z našich pretekárov sa najlepšie darilo
mladšiemu žiakovi Benjamínovi Peszekimu, ktorý skončil na výbornom 5. mieste. Kadet Dominik Sochan bojoval až
do záveru pretekov o top 10. Napokon
skončil tesne na 11. mieste. Staršia žiačka
Tereza Ďuríková obsadila po bojovnom
výkone 9. mieste. Junior Róbert Jackuliak odštartoval výborne a dlho bojoval
o pódium v silnej konkurencii. Napokon
obsadil výborné 6. miesto ako tretí najlepší Slovák.
CK MŠK

od Martišku a strelou z pravého kruhu
vyrovnal na 4:4. O víťazovi sa v riadnom
hracom čase nerozhodlo a zápas tak putoval do predĺženia.
V predĺžení mohli rozhodnúť Gašpar aj
Sojčík, ale ani jednému sa to nepodarilo. Nasledovali tak samostatné nájazdy.
O víťazstve Dubnice rozhodol jediným
gólom Ďuriš.
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
Modré krídla 2:3 po SN (0:0, 0:1, 2:1, 0:0)
Góly: 51. Heckl (Gašpar, Buianov), 51.
Andersons (Jakúbek, Mihalík) – 25. Danišovský (Luža, Urbánek), 46. Petriska,
66. Urbánek (SN)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Andersons, Buianov, Jakúbek, Mihalík,
Babeliak, Pač, Kobolka, Gašpar, Šramaty,
Tatár, Hudec, Hlinka, Sarvaš, Gubančok,
Ďuriš, Duran, Rybnikár, Heckl, Hús
Modré krídla: Beke – Hauser, Krakovský,
Danišovský, Uram, Klučiar, Škultéty, Verčík, Urbánek, Preisinger, Škvarek, Ejem,
Luža, Abaffy, Petráš, Lepskii, Parobek, Petriska, Dej, Ožvald
Modré krídla si neustrážili dvojgólový
náskok a vďaka presným zásahom Mareka Heckla a Janisa Andersonsa zápas dospel až do nájazdov. Žiaľ, ani tentokrát
sa nám skórovať nepodarilo a hostia si
odniesli dva body.
Počas predĺženia oslabil Indiánov Jakúbek a v hre sa pokračovalo 4 na 3
z pohľadu hostí. V predĺžení sa o zápase
nerozhodlo a tak nasledovali samostatné nájazdy. V nájazdoch sme skórovať
nedokázali. Rozhodujúci gól strelil Urbánek.
Zdroj: www.hkmskziar.sk
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Na Sereď a ViOn sme nestačili
Pohronie ostáva na chvoste tabuľky
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Pablo Villar, tréner Pohronia: „Prišli
sme na zápas v zlej kondícii, mali sme
problémy s covidom. Vidno to bolo
v druhom polčase, energia chýbala.
Prehrávali sme súboje, hlavičky, prehrali
sme o dva góly, ale mohlo to byt väčším
rozdielom. Sereď využila našu slabinu
a gratulujem jej k výhre.“
FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2 (0:1)
Cedric Badolo je v klube tretiu sezónu a patrí medzi stabilných
členov kádra. V tomto ročníku nastúpil v každom zo 16 ligových
zápasov a pripísal si dva presné zásahy.

ŠKF Sereď – FK Pohronie 3:1 (1:1)
Góly: 14. a 65. Kadlec, 80. Karrica 11. Lačný. Rozhodovali: Glova – Vass,
Kuba, ŽK: Ljubičič – Lásik, Pajer, 110 divákov
ŠKF Sereď: Chudý – Kadlec, Hurtado,
Dias, Jureškin – Ljubičič – Morong (83. Mičin), Iglesias (60. Potoma), Radič (70. Karrica), Gatarič (60. Yao) – Haša (83. Popovič)
FK Pohronie: Hrdlička – Blahút, Pajer,
Štrba, Záhumenský (33. Kokovas) – Lásik
(66. Raffael) - Mazan, Adamec, Ladji, Badolo (82. Ščislak) – Lačný
Futbalisti ŠKF Sereď vyhrali v dueli
15. kola Fortuna ligy nad FK Pohronie 3:1.
Úvod zápasu patril domácim, najprv
centroval z pravej strany Radič a Haša
nebezpečne hlavičkoval, následný roh
zakončil rovnako hlavičkou Ljubičič
a brankár Pohronia opäť zasahoval.
Skóre zápasu otvoril v jedenástej minúte Lačný, bývalý hráč Serede, ktorý
skóroval po rýchlej kombinácii spoluhráčov pred šestnástkou – 0:1. Domáci
odpovedali rýchlo, po tlaku pred bránou
sa k prudkej strele zvnútra pokutového
územia dostal Kadlec a vyrovnal – 1:1.
Aktivita bola na strane Serede, ale viac
gólov v prvom polčase nepadlo.

V 49. minúte centroval Morong z pravej
strany a Haša po akrobatickej strele zo
vzduchu trafil brvno Hrdličkovej brány.
Rovnaký hráč zakončoval aj odrazenú
loptu, avšak skóre sa nemenilo. Prišla však 65. minúta a Kadlec si prebral
v šestnástke loptu a krížnou strelou
pod brvno prekonal Hrdličku po druhý
raz v stretnutí - 2:1. Aktivita Serede pokračovala aj v 69. minúte, keď centroval
z ľavej strany Yao a Morong napálil loptu do rúk brankára Pohronia. Neskóroval
ani striedajúci Karrica, ktorý po prihrávke Kadleca namieril v 71. minúte iba do
žrde. Pokoj na kopačky Serede vniesol
Karrica, keď si počkal na prihrávku z hĺbky poľa a v 80. minúte nedal Hrdličkovi
šancu – 3:1. Hoci domáci v stretnutí prehrávali, po troch strelených góloch skóre
otočili a získali s Pohroním všetky body.

Góly: 44., 86. Kyziridis. Rozhodovali:
Kráľovič – E. Weiss, P. Jánošík. ŽK: Štrba,
Mazan – A. Sloboda
FK Pohronie: Hrdlička – Blahút, Štrba,
Čmovš, Záhumenský – Mazan, Pajer
(28. M. Adamec), Lásik – Ladji (46. Ściślak),
Lačný, Badolo
Zlaté Moravce: Kira - Čögley, M. Tóth
(70. Kolesár), Menich, Čonka – A. Sloboda, Bednár – Mondek (90+4 S. Rák),
Gamboš, Kyziridis (90+1 Yilmaz) – M. Švec
(70. Ďubek)
Futbalisti FK Pohronie prehrali
v 16. kole Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté
Moravce 0:2.
V Žiari nad Hronom sa hral duel posledného tímu s predposledným za vytrvalého drobného dažďa. Úvod mali lepší
domáci, v druhej minúte Ladji preveril
spoza šestnástky pozornosť brankára
Kiru a v piatej po centri Záhumenského
hlavičkoval Lačný vedľa žrde. Aktívnejší
boli futbalisti Pohronia, ale nedostávali
sa do šancí. Postupne sa začali osmeľovať hostia, začali mať viac loptu na ko-

Stelios Kokovas (v strede) v obkľúčení dvoch Martinov. Gamboša a Tótha.

pačkách a hrozili najmä z pravej strany
Mondekom. Tento hráč mal prvú možnosť v 27. minúte, pekne sa uvoľnil v pokutovom území, no zakončoval slabšie,
lopta putovala do rúk Hrdličku. O dve
minúty predviedol Mondek pekný prienik, po ktorom Švec obhodil z hranice
šestnástky brankára, avšak aj bránku.
Gólový moment prišiel napokon minútu
pred polčasom. Najiniciatívnejší futbalista ViOn-u Mondek vyslal dobrú strelu
z vnútra veľkého vápna, Hrdlička loptu
vyrazil, nohami zneškodnil následnú dorážku Šveca, ale na tretiu koncovku z kopačky Kyziridisa už nemal nárok – 0:1.

technickým pokusom z pravej strany
mieril tesne vedľa žrde. To už v Žiari prestalo pršať a s pribúdajúcim záverom
stretnutia narastal tlak Pohronia, pri
chuti bol najmä Ściślak, ale tretiu jeho
strelu opäť súper dobre blokoval, neskôr
z dobrej pozície Záhumenský prekopol
bránku a Badolo z ľavej strany veľkého
vápna obtrel loptu o brvno. A tak sa potvrdilo známe pravidlo nedáš – dostaneš. ViOn-u vyšiel brejk, Ďubek pekne
vysunul Kyziridisa, ktorý sa zoči – voči
Hrdličkovi v 86. minúte nemýlil – 0:2.
Rozhodca ešte nadstavil sedem minút,
ale dráma sa už nekonala.

V druhom polčase sa Pohronie snažilo o vyrovnanie, ale dlho si nevedelo
vypracovať vyloženú šancu. Niekoľko
nebezpečných lôpt v šestnástke Zlatomoravčania dobre ubránili a hrozili
z rýchlych kontier. Skóre sa mohlo meniť až v 66. minúte, striedajúci Ściślak
zakončoval z dvanástich metrov, trafil
iba Menicha, ktorý zachránil Kiru od
zákroku či gólu. Ešte väčšiu šancu mal
spomínaný domáci hráč o dve minúty
neskôr. Strieľal z vnútra pokutového
územia, brankára prekonal, avšak na
čiare ho zastúpil kapitán Čögley, vyhlavičkoval loptu. Na opačnej strane mohol pridať druhý gól z kontry Mondek,

Pablo Villar, tréner Pohronia: „Prvý
polčas bol vyrovnaný. Mali sme viac
striel na bránku, ale potom sme sa
dostali do nejakého útlmu, súper mal
šancu, čo nás akoby vykoľajilo. Stratili
sme rovnováhu v hre. Práve v tom čase,
keď sme sa dostávali do tlaku, tak sme
inkasovali gól do šatne. Vypracovali
sme si v tomto zápase dostatok šancí,
v druhom polčase sme sa viac zamerali
na ofenzívu, útoky sme zakladali najmä
z pravej strany, ale gól sa nám nepodarilo streliť. To napokon využil súper, pridal
druhý gól z brejku a prehrali sme. Neskladáme zbrane, ideme bojovať ďalej.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Andrej Štrba: V Pohroní som spokojný
V januári to bude rok, čo sa upísal
žiarskemu klubu. Do FK Pohronie prišiel najprv na hosťovanie, od leta na
trvalý prestup. Rodák z Čadce Andrej
Štrba (23) je odchovancom miestneho futbalového klubu. Talentovaného
Kysučana si už v žiackych kategóriách
všimli v trnavskom Spartaku.
Ako si spomínaš na svoje pôsobiská
po odchode z rodného kraja?
V Trnave som hrával ako dorastenec štyri
roky. V Spartaku mi pomohli úplne najviac v príprave na mužský futbal, za čo
im budem navždy vďačný. Následne som
prestúpil do bratislavského Interu, ktorý
vtedy hral II. ligu. Pôsobenie v Interi mi
pomohlo presadiť sa v mužskom futbale
a hrávať druhú najvyššiu súťaž.
Po dvoch rokoch pôsobenia v Interi
Bratislava klub vypadol do III. ligy.
O teba sa však už vážne zaujímal Lip-

tovský Mikuláš a to aj napriek zraneniu a zdĺhavej rekonvalescencii.
Na pôsobenie na Liptove spomínam veľmi rád. Po ťažkom zranení mi pomohli,
aby som sa na futbalové trávniky ešte
vrátil. Boli sme tam výborná partia.
Pristavme sa pri zraneniach. Tie sú
pre futbalistov nočnou morou.
Určite sú tými najťažšími chvíľami. Mal
som trikrát operované pravé koleno,
z toho raz ma zdravotné problémy vyradili až na 7 mesiacov. To bolo pre mňa,
najmä psychicky, najťažšie obdobie.
Popri rehabilitácii a tréningoch som musel pracovať. Vždy som však vedel, že sa
k futbalu vrátim.
V januári tohto roku si zakotvil v FK
Pohronie. Ako hodnotíš doterajšie
pôsobenie v Žiari nad Hronom?
Ponuke zahrať si Fortuna ligu v FK Pohronie som sa veľmi potešil. Rýchlo som si to

tu obľúbil. Ľudia v klube sa snažia vytvárať pre hráčov čo najlepšie podmienky.
Som tu spokojný.
V čom sa líšila jar 2021 od pomaly
končiacej jesennej časti aktuálnej
sezóny?
Jar nám vyšla na výbornú. Zachránili
sme ligu a dokonca sme sa posunuli na
9. miesto, historicky najlepšie umiestnenie Pohronia v najvyššej súťaži. Jeseň
nám nevychádza podľa predstáv, ale
všetci pracujeme na tom, aby sme to
zmenili.
Ako vidíš svoju futbalovú budúcnosť? Je v nej aj vidina pôsobenia
v zahraničí?
Svoje ciele v živote aj vo futbale beriem
postupne. Chcem hrávať pravidelne Fortuna ligu a verím, že ak budem makať,
tak časom sa posuniem zas vyššie. Určite
by som chcel hrávať aj v zahraničí.

Andrej Štrba (vpravo) a Ezekiel Henty, ktorý po šestnástich
kolách kraľuje tabuľke strelcov Fortuna ligy.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie - klub,
hráč, liga?
Od malička fandím Realu Madrid, som
jeho fanúšik. Mojim obľúbeným hráčom je aj môj veľký vzor Sergio Ramos.

Najobľúbenejšou ligou je však anglická
Premier League, kde by som si chcel niekedy zahrať.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

