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V žiarskych škôlkach svietia po novom: staré žiarovky vymenili za úsporné
V Materskej škole – elokovanej
triede na Sládkovičovej ulici svietia
po novom. Technické služby vymenili
vo štvrtok 11. februára 178 starých
žiaroviek za nové LEDky, vďaka čomu
sa ušetrí až 84 percent nákladov na
elektrinu.
Modernizácia verejného osvetlenia
v meste otvorila otázku, čo urobiť
s usporenými finančnými prostriedkami.
„Najlepšie je nájsť nové úspory, ktoré
vytvoria synergický efekt s ďalšími
dôležitými parametrami,“ vysvetľuje
primátor Peter Antal a ďalej spresňuje: „Pri
ušetrenej elektrickej energii je to zároveň
úspora CO2, čo je pozitívne pre životné
prostredie. Dá sa teda takéto konanie
označiť ako ekonomické a ekologické
zároveň. V prípade materských škôlok
sa k tomu môže pridať ochrana zraku
detí, ktorý je ohrozený, napr. pri slabom
osvetlení. LED technológia umožňuje pri
nižšej spotrebe dosiahnuť vyššiu svetelnú
pohodu nielen pri verejnom osvetlení,
ale aj v interiéroch. Krok k materským
škôlkam preto prišiel ako najdôležitejšia
priorita.“ Pilotný projekt odštartoval
v elokovanej triede Materskej školy na
Sládkovičovej ulici. Postupne sa však
vymenia staré žiarovky za nové LEDky
aj v ostatných elokovaných triedach.
Predpokladaný termín je do konca marca.
„Predpokladám, že do konca februára
budeme testovať kvalitu použitých
žiaroviek a počúvať prvé reakcie na
zmenu. Hneď v prvý deň po výmene boli
reakcie nad naše očakávanie. Do konca
februára skončí aj druhá a posledná časť

modernizácie verejného osvetlenia, ktorá
uvoľní elektrikárov na výmenu žiaroviek
vo všetkých materských škôlkach.
Predpokladáme, že výmenu dokončíme
do konca marca,“ dodáva Antal.

Prvou výmenou
sa už dosiahla úspora 84 %
Staré žiarovky nahrádzajú klasické LED
žiarovky, ktoré sa bežne používajú aj
v domácnosti. „Hľadali sme alternatívu
s relatívne vysokým svetelným tokom
na použitý výkon a hlavne s primeranou
teplotou chromatickosti,“ spresňuje
riaditeľ mestskej eseročky Igor Rozenberg
a konkretizuje: „Takzvaná neutrálna
alebo naturálna biela, ako je nazývaná
hovorovo, najlepšie imituje denné biele
svetlo. Táto farba už nie je žltá a ešte nie
je ani modrá.“ Technické služby realizujú
výmenu žiaroviek v rámci modernizácie
verejného osvetlenia. Ide o súčasť
dohody s mestom, v ktorej sa spoločnosť
zaviazala, že zrealizuje bezplatnú výmenu
žiaroviek vo všetkých materských
škôlkach v meste. Suma, ktorú mesto
zaplatilo za 200 kusov žiaroviek, je 720
eur. „Tak ako je to pri LED technológii
známe, prvou výmenou sme dosiahli
úsporu až 84 %. Hypoteticky, pri svietení
všetkých žiaroviek naraz a aktuálnej cene
za 1 KWh sa mestu v elokovanej triede
na Sládkovičovej ulici vráti investícia
späť za necelých 500 hodín,“ dodáva Igor
Rozenberg.
(li)

Žiar nad Hronom je prvé mesto s kompletne novým osvetlením
Výmena svietidiel na verejnom
osvetlení je dokončená. Žiar nad
Hronom sa tak stalo prvým mestom
na Slovensku nad 10-tisíc obyvateľov
s kompletne novým osvetlením.
S výmenou verejného osvetlenia
z vysokotlakových sodíkových výbojok za
modernú LED technológiu sa začalo ešte
v lete minulého roku. Vďaka modernizácii
sa zlepšia svetelné parametre o 2,3 %
až 3,6-krát v porovnaní s pôvodným
stavom. „Modernými LED svietidlami sa
vymenilo celkovo 1355 starých výbojok,
čo je približne trištvrtina z celého mesta,“
hovorí primátor Peter Antal. Osvetlenie
sa nemenilo na Ulici SNP, ktorá je
v porovnaní s medziblokovými priestormi
dobre osvetlená, na hlavných ťahoch
na uliciach Dr. Janského a A. Dubčeka,
kde už boli metal-halogenidové výbojky
namontované pred modernizáciou a pôvodné osvetlenie zostalo aj na ako tomu bolo v predchádzajúcich
Tajovského, Chrástekovej a Jilemnického rokoch. „Dnes máme kompletne
ulici.
zrekonštruované verejné osvetlenie
a kompletne vymenené svietidlá za
moderné a úsporné LED-ky. A to nielen
osvetlenie komunikácií, ale aj parkovísk,
autobusovej stanice či podchodu.
Nečerpáme pritom žiadnu dotáciu zo
Celková suma, ktorá bola na výmenu
štátu či Európskej únie. Výmenu svietidiel
troch štvrtín žiaroviek v meste vyčlenená,
financujeme prostredníctvom mestskej
je 300-tisíc eur. Navyše, Európska banka
eseročky Technických služieb z úveru,
pre obnovu a rozvoj by mala vrátiť
ktorý sa spláca z ušetrených zdrojov za
približne 60-tisíc eur ako investičný stimul
elektrickú energiu. Obyvateľom sme
na podporu úspory elektrickej energie.
zvýšili komfort osvetlenia a znižujeme
Úspora začala už 1. januára tohto roku,
náklady na jeho prevádzku,“ dodáva
keďže aj z mestského rozpočtu sa na
žiarsky primátor.
osvetlenie vyčlenilo o 10-tisíc eur menej
(li)

Osvetlené sú aj parkoviská,
podchod a medziblokové
priestory

LED osvetlenie šetrí náklady, a zároveň je aj ekologické.

Neutrálna biela farba imituje denné svetlo.

Prvé tohtoročné bábätko
prijal primátor mesta
Primátor Peter Antal prijal
začiatkom februára rodičov bábätka, ktoré sa tohto roku narodilo ako
prvý Žiarčan.
Prvým žiarskym bábätkom sa stal
chlapček Tobiasko. Narodil sa 2. januára
20 minút po 22. hodine. Malý Tobiasko
sa stretnutia s primátorom zúčastnil,
samozrejme, tiež a musíme povedať,
že takmer celé stretnutie spokojne prespal.
Pre rodičov Nikolu a Tomáša je Tobiasko prvým dieťaťom. Narodil sa
s váhou 2 920 gramov a meral 48 centimetrov. Na svet mu pomáhal primár
Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia žiarskej nemocnice Anton Ďurkech.
„Ešte v pôrodnici nám povedali, že
máme prvé žiarske bábätko,“ povedala
nám ešte pred stretnutím mamička
Nikola a dodala, že boli prekvapení,
keďže Tobiasko nebol prvým

narodeným bábätkom v nemocnici.
Prvým narodeným bol však chlapček
z Dolnej Ždane.
Rodičia Tobiaska si z rúk primátora
Antala prevzali vecný a finančný dar.
Obaja mladí rodičia, ako aj primátor
mesta, sa zapísali do Pamätnej knihy
mesta. „Chcem zaželať Tobiaskovi, aby
sa mu darilo, aby bol zdravý, vyrastal
v spokojnosti, mal dobrých, milujúcich
rodičov, ktorých vo vás vidím,“ povedal
počas prijatia primátor Peter Antal
a dodal: „Chcem vyjadriť presvedčenie,
že Tobiasko nebude vaše posledné
dieťatko, pretože naša krajina vymiera,
čo je asi celoeurópsky trend. Dovoľte
mi preto ešte raz zaželať vám veľa
šťastia v živote a nech z Tobiaska
vyrastie dobrý občan našej Slovenskej
republiky a keď vyrastie, aby odtiaľto
neodišiel.“
(kr)

2II.

Mestské noviny | 25. február 2016

SPRAVODAJSTVO

e-mail: inzercia@echo.sk

Ďalšia oddychová zóna priamo na námestí
Prvá oddychová zóna v meste je na
Hviezdoslavovej ulici, druhá začala
vyrastať v minulom roku na Etape. So
spustením tretej oddychovej zóny sa
počíta v tomto roku.
V tomto roku sa mesto pripravuje aj na
spustenie tretej oddychovej zóny, ktorá
však bude mať iný charakter ako zóny na
Hviezdoške a na Etape. „Tretia oddychová
zóna vznikne priamo na Námestí Matice
slovenskej, konkrétne v časti kruhového
námestia. Pracovne ju nazývame letný
pavilón. Bude to však iba sezónna
oddychová zóna s konštrukčnými
prvkami, kde bude dominovať drevo.
Počíta sa aj s kontajnerovou zeleňou,“
konkretizuje vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a ako ďalej podotýka:
„Obyvateľom a návštevníkom mesta má
priniesť tieň, zeleň a možnosti posedieť
a občerstviť sa počas teplých jarných
alebo horúcich letných dní. Práve to, čo
nám na kruhovej časti námestia dnes
chýba.“

S otvorením oddychovej zóny
na Etape sa počíta na jar

ihrisko a workout, čo je vlastne vonkajšie
fitnescentrum.
Oddychovú
zónu
ozvláštni aj drevená plastika Majáka.

Oddychová zóna Etapa je už takmer
hotová, rozbehnuté práce sa zastavili
až s príchodom zimy. „Hneď ako to
dovolí počasie, začnú sa dokončovacie
zemné práce a na jar sa doplní aj zeleň
a kvetinová výsadba,“ dodáva Martin
Baláž. Dominantou zóny je asfaltová
in-line dráha, detské 3D prvky, detské

V súvislosti s výstavbou oddychových
zón v meste sa hovorilo aj o sídlisku na
Pod vŕškoch. Vedenie radnice hovorí, že
na svoj sľub nezabudlo. Projekt, ktorý
sa však v tejto časti mesta plánuje, je
najnáročnejší, pretože je potrebné
vysporiadať časť pozemkov.
(li)

Na Pod vŕšky sa nezabudlo

Žiarske Céčko s modernejšou webovou stránkou
Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom sa rozhodlo pre
redizajn svojej webovej stránky
www.mskcentrum.sk. Cieľom bolo
jej sprehľadnenie a odstránenie
zbytočných sekcií. Nový systém
stránky umožní aj platbu za vstupenky
pohodlne cez internet.
O redizajne stránky premýšľalo žiarske
Céčko už dlhšiu dobu. „Hlavným cieľom
bolo sprehľadnenie stránok s dôrazom
na program a predaj vstupeniek,“
informuje riaditeľka MsKC Michaela
Pribilincová a ďalej vysvetľuje: „Nešlo
však len o nový vzhľad stránok, ale
hlavne o nový admin, tzv. črevá stránky,
ktoré nám umožňujú efektívne pracovať
s klientmi. Pripravili sme nové plániky,
pri ktorých sme dokázali prečíslovať
sály tak, aby sme dokázali jednotlivé
podujatia presúvať pri väčšom záujme
z menšej sály do väčšej a opačne bez
komplikácií.“ Nové plániky už počítajú aj
s tzv. prístavkami za nižšiu cenu, ktoré sa
spúšťajú do predaja v prípade, že sú už
bežné miesta vypredané a je potrebné

dokladať k radám stoličky. „Museli sme aj
fyzicky realizovať prečíslovanie všetkých
miest. Zvýšil sa užívateľský komfort
a systém rezervácií je prehľadnejší,
vrátane priameho usádzania divákov
v sálach, ktoré prebieha bez zmätkov.
Samozrejme, že na začiatku spustenia
systému sme museli vychytávať
chybičky, za čo sa ospravedlňujeme, ale
snažíme sa neustále zlepšovať, a to je
dôležité,“ hovorí ďalej Pribilincová.

tiež platby vstupeniek cez e-banking a
zvažujeme aj platbu kartou v pokladni,“
približuje pohodlný spôsob platby
riaditeľka Céčka. Okrem toho, zmenil sa
aj vizuál vstupeniek. Ich formát je menší,
a tak sa zmestia už aj do peňaženky.
„Navyše, ich tlač je kvalitnejšia, keďže
sú tlačené termotlačou,“ podotýka
Pribilincová.

Platba cez internet či kartou
priamo v pokladni

Webová stránka je dnes vďaka
redizajnu viac prehľadná. Odstránili sa z
nej zbytočné sekcie, ktoré sa nahrádzajú
prostredníctvom
facebookového
konta. „Ide najmä o sekciu Za nami,
kde sme zverejňovali reportáže, fotky
či videá. To sa deje aj ďalej, ale už na
našom facebooku. Snažíme sa nový
web pravidelne aktualizovať a dopĺňať
o novinky či podujatia, ktoré budú
napríklad až na konci roka, ako je tomu
napríklad pri koncerte skupiny Desmod
v decembri,“ konkretizuje producent
MsKC Janko Kulich a ako zdôrazňuje,
stránka www.mskcentrum.sk nie je iba
webovou stránkou, ale akousi virtuálnou
podobou MsKC, ktorú navštevuje
množstvo priateľov kultúry v Žiari.
„Vďaka tejto stránke komunikujeme s
divákom, informujeme ho a vďaka nej si
sami dokážeme realizovať on-line predaj
vstupeniek na vysokej úrovni bez toho,
že by sme potrebovali spolupracovať
s komerčnými a drahými portálmi,“
dodáva na záver Kulich.
(li)

Keď si dnes kliknete na webovú stránku
www.mskcentrum.sk, je viditeľne iná.
Ako však vedenie Céčka sľubuje, tie
najväčšie novinky ešte len prídu. „Nový
systém stránok nám umožní to, že si
už čoskoro budú môcť Žiarčania tlačiť
vstupenky sami doma na tlačiarni, alebo
ich budú mať v telefóne vo forme QR
kódu, ktoré si my budeme kontrolovať
čítacími zariadeniami. Pripravujeme

Primátor podpísal zmluvu o dotácii
na futbalový štadión

Primátor
mesta
spoločne
s konateľmi mestských Technických
služieb podpísali v piatok 12.
februára zmluvu o dotácii na
futbalový štadión s prezidentom
Slovenského futbalového zväzu
Jánom Kováčikom.
Na výstavbu a rekonštrukciu
futbalového štadióna bola mestu
pridelená dotácia vo výške 750-tisíc
eur. Ako primátor Peter Antal povedal,
so stavaním a rekonštrukciou sa začne
hneď ako prebehnú všetky obstarania
a úradné záležitosti. Po vybudovaní
vznikne moderný futbalový stánok,
ktorý bude lákať ľudí aj pre príjemné
prostredie, ktoré sa na ňom vytvorí.
S modernizáciou štadióna sa zmení aj
charakter parku. Plechový plot a všetky
bariéry sa odstránia a vytvorí sa tak
otvorené priestranstvo, ktoré prepojí
historický Park Štefana Moysesa so

športovou zónou. Vedenie mesta tiež
avizuje, že po ukončení rekonštrukcie
sa na žiarskom futbalovom štadióne
budú hrať zápasy II. ligy domáceho
klubu FK Pohronie.
(li)

Céčko žije aj na facebooku

Pozor na nové dopravné značenie
pred obchodným domom
Na Ulici SNP pri obchodnom dome
Lidl bolo osadené nové dopravné
značenie. Najmä vodiči si tak musia
dávať pozor na Zákaz vjazdu.
Ako informuje Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiari nad
Hronom, v súčasnosti z Ulice SNP
v smere na Handlovú nie je možné
odbočiť vpravo na parkovisko pred
obchodný dom Lidl. Informuje o tom
aj nové dopravné značenie Zákaz
vjazdu. Odbočiť môžu iba vozidlá
zásobovania. Na parkovisko je možný
vjazd až za svetelnou križovatkou
odbočením vpravo, kadiaľ vedie cesta
k obchodnému domu a následne
kruhovým objazdom k obchodnému
domu Kaufland.
(li)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
Voľby do Národnej rady SR 2016 sa
uskutočnia v sobotu 5. marca v čase
od 7.00 do 22.00 hodiny. Zo zahraničia
bude voliť až 73 Žiarčanov.
V meste Žiar nad Hronom máme
16 volebných okrskov. Volebné
miestnosti sa nachádzajú: 1. ZŠ s MŠ
Š. Moysesa na Ul. A. Kmeťa 4, 2. MŠ na
Rudenkovej ul. 1, 3. Gymnázium M.
Rúfusa na Ul. J. Kollára 2, 4. Gymnázium
M. Rúfusa na Ul. J. Kollára 2, 5. Pohronské
osvetové stredisko na Ul. Dukelských
hrdinov 21, 6. Dom kultúry na Námestí
MS 23, 7. ZŠ na Ul. Dr. Janského 2,
8. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 17, 9. ZŠ na
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Ul. M. R. Štefánika 17, 10. SSOŠT na Ul.
Dr. Janského 10, 11. Stredoslovenská
energetika na Svitavskej ul. 4, 12. ZŠ
na Jilemnického ul. 2, 13. ZŠ na
Jilemnického ul. 2, 14. Stavebné bytové
družstvo – Pod Donátom 3, 15. Stavebné
bytové družstvo – Pod Donátom 3,
16. Kultúrny dom v Šášovskom Podhradí.

Kandiduje 23 strán
Vo voľbách si môže volič vybrať
spomedzi 23 strán: 1. Strana TIP, 2. Strana
moderného Slovenska (SMS), 3. Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO –

NOVA), 4. Demokrati Slovenska – Ľudo
Kaník, 5. Šanca, 6. Sme rodina – Boris
Kollár, 7. Strana zelených Slovenska,
8. Koalícia spoločne za Slovensko,
9. Maďarská kresťanskodemokratická
aliancia – Magyar Kereszténydemokrata
Szövotség, 10. VZDOR – strana práce,
11. MOST – HÍD, 12. Slovenská národná
strana, 13. Odvaha – Veľká národná
a proruská koalícia, 14. Komunistická
strana Slovenska, 15. Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 16. SMER – sociálna
demokracia, 17. Kresťanskodemokratické
hnutie, 18. Slovenská občianska koalícia,

19. Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko, 20. SIEŤ, 21. Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártia,
22. Priama demokracia, 23. Sloboda
a Solidarita.
Voliť môže aj volič, ktorý sa v čase
konania volieb bude nachádzať mimo
územia Slovenskej republiky. O možnosť
voľby poštou požiadalo aj 73 občanov
Žiaru nad Hronom. Ide pritom o občanov,
ktorí budú voliť z Českej republiky,
Veľkej Británii, Írska, Rakúska, Nemecka,
Talianska, Španielska a dokonca aj
zo Spojených štátov amerických a
Austrálie.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Počiatky mesta
V mieste budovy terajšieho
kaštieľa, kde sa nachádzajú stopy
po osídlení pretrvávajúceho od
3. storočia nášho letopočtu až
po dnešok, vzniká kryštalizačné
centrum stredovekej osady Svätý
Kríž. O prítomnosti slovanského
obyvateľstva pred 11. storočím
hovoria niektoré staré miestne
názvy.
Význam sa prikladá chotárnemu
názvu Podhradištia, z ktorého vyplýva, že na pravej strane Hrona, na jednej z terás, jestvovalo kedysi slovanské sídlisko. Názov farského poľa
Bratská, doložený len k roku 1626,
naznačuje, že tu mohla jestvovať
nejaká kláštorná komunita. Zatiaľ
pre nedostatok prameňov je ťažko
rozhodnúť, či pôvodným názvom

osady Sv. Kríž bol názov hradiska
Susol. To však môžu potvrdiť, alebo
spochybniť len výsledky archeologického výskumu. Spomenuté
hradisko i s celou severnou časťou
Žiarskej kotliny malo podľa písomných prameňov z 11. – 13. storočia
názov Susol, Šušol (1075), s ktorým
súvisia aj ďalšie formy Susolgi (1209)
a Susold (1253).
Kľúčovým prameňom pre dejiny
najstarších osád v Žiarskej kotline je
zakladacia listina benediktínskeho
kláštora a opátstva v Hronskom
Beňadiku, vydaná kráľom Gejzom I.
roku 1075. Listina sa však nezachovala v origináli. Pôvodný názov
osady Sv. Kríž nad Hronom nie je
známy, hoci nie je vylúčené, že to
bol názov Susol, Šušol. Osada mala
už pred rokom 1237 ako miesto s
mýtnicou názov, ktorý bol prvý raz

doložený v pomaďarčenej forme
Cristur (neskoršie Kerestúr), to v
slovenčine znamená Kríž Pána.
Latinská i slovenská bežná forma
bola Sancta Crux – Sv. Kríž.
Osada Sv. Kríž sa stala v priebehu
stredoveku administratívnym a
kultúrnym strediskom panstva,
a to ju predurčilo i k tomu, aby sa
stala aj obchodným strediskom.

Muzikantská noc naživo
Sobota 12. marca bude patriť
žiarskym hudobníkom. Žiarske kapely
sa stretnú na jednom mieste v megaprojekte Made in ZH Muzikantská
noc naživo. Festival môže navštíviť
aj široká verejnosť a stane sa tak
súčasťou verejnej nahrávky audia
aj videa.
Počas Muzikantskej noci zažijete až
19 koncertov, pričom priemerný čas na
jedného interpreta bude približne 25
minút. To je 6 hodín hudby naživo. Hlavná
sála, v ktorej sa koncerty odohrajú,
bude použitá inak, ako je bežne divák
zvyknutý. „Hlavné pódium sa nebude
vôbec používať. Z neho pôjde iba mólo
až po stage. Ten bude pod lustrom,
kde budú prebiehať všetky koncerty.
Ľudia tak budú môcť stáť dookola,“
konkretizuje producent Céčka Janko
Kulich a ako ďalej spresňuje, priestor
v hlavnej sále sa tým zmenší a počas

vystúpení sa vytvorí klubová atmosféra.

Po prvýkrát vystúpenia
aj pre verejnosť

Kým doteraz patrila Muzikantská noc
iba samotným hudobníkom, teraz po
prvýkrát sa jej bude môcť zúčastniť aj
široká verejnosť. Okrem samotného
zážitku z koncertov sa stanú aj súčasťou
audio a video nahrávania. „Materiál, ktorý
v tento večer nahráme, môžu hudobníci

neskôr použiť. Všetko sa bude nahrávať
kamerami. Videonahrávky a audiostopy,
ktoré takto vzniknú, môžu umelci použiť
napríklad aj do svojich videoklipov,“
vysvetľuje Janko Kulich.
Začiatok
vystúpení
kapiel
je
naplánovaný na 18-tu hodinu a po
koncertnej časti nasleduje after party.
A na koho sa môžete počas Muzikantskej
noci tešiť? „Svoje konceerty odohrajú
kapely Sitňan, Banda Americano, ŠHT,
Skrat f štrku, Agáta, Janko Kulich &
Kolegium, Radiopieces, Horana & Syn,
Coquillette, Adam Baran & The Outsiders,
ZPP, Ivo Víťazka a Tahsatunga a AINT.
Predstavia sa aj speváci a hudobníci
Lenka Libjaková, Robo Mikla, Juraj
Maxián, Peter Šrank, Andrej Marichel či
držiteľ Zlatého klinca Juraj Schweigert,“
dodáva na záver Janko Kulich.

(li)

Deň otvorených dverí na SSOŠT
Vo štvrtok 18. februára organizovala
Súkromná stredná odborná škola
technická v Žiari nad Hronom Deň
otvorených dverí.
Pozrieť si priestory školy, ale najmä
odborné učebne mohli tí, ktorí majú
záujem na tejto škole študovať. A tak
už od rána na Deň otvorených dverí
prichádzali deviataci najmä zo žiarskych
základných škôl, mnohí aj s rodičmi.
„Pozitívne na našej škole je možnosť
praxe vo firmách, vďaka ktorej si
môžeme zarobiť, vyzdvihol by som aj
možnosť vybrať si cudzí jazyk,“ povedal
študent 4-ročníka Rastislav Kosťov.
Cieľom Dňa otvorených dverí bola najmä
prezentácia duálneho vzdelávania, ale
aj firiem, ktoré ponúkajú učebné miesta
pre študentov a, v neposlednom rade,
aj prezentácia samotnej školy. „Chceme
najmä žiakom základných škôl, budúcim
prvákom, ukázať možnosti štúdia na
našej škole, učebne a zariadenia, na
ktorých sa budú učiť,“ informoval Pavel
Žabenský, zástupca riaditeľky SSOŠT
pre praktické vzdelávanie. V triedach

školy mali svoje prezentácie pripravené
aj zástupcovia spoločností, ktoré
ponúkajú duálne vzdelávanie. Boli to
firmy Remeslo strojal, Nemak Slovakia,
Sapa Profily, Fagor Ederlan Slovensko,
Continental
Automotive
Systems
Slovakia, GamaAluminium Tubapack či
Remeslo strojal. Sprístupnené verejnosti
boli aj triedy – odborná učebňa CNC
techniky, odborná učebňa mechatroniky,
multifunkčná učebňa či celé poschodie
elektrotechnických laboratórií.

Ako jediní
v banskobystrickom kraji
poskytujú duálne vzdelávanie

SSOŠT v Žiari nad Hronom ako jediná
škola v banskobystrickom kraji poskytuje
duálne vzdelávanie v školskom roku
2015/2016. Duálne vzdelávanie je
vzdelávanie, pri ktorom teoretické
vyučovanie zabezpečuje škola, ale
praktické vyučovanie zamestnávateľ.
Výhodou je podnikové štipendium,
pracovné oblečenie a príspevok na
stravu, ktoré študent dostáva, ale

aj bezproblémové začlenenie sa do
zamestnania po skončení školy či
možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o
pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou.

Zmena v prihlasovaní

Zmenou oproti minulému roku je
systém prihlasovania sa do duálneho
vzdelávania. Žiaci 9. ročníkov, respektíve
ich rodičia, musia do 10. marca tohto roku
poslať prihlášky na duálne vzdelávanie
do vybraných firiem. Následne, medzi
10. marcom až 6. aprílom, si firmy pozvú
žiakov v sprievode zákonných zástupcov
na osobný pohovor. Z nich vyberú tých,
ktorým ponúknu učebné miesto –
vybraní žiaci dostanú potvrdenie
o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka
v systéme duálneho vzdelávania vo
firme. Potvrdenie priložia k prihláške
na SSOŠT, alebo doručia do SSOŠT
najneskôr v deň konania prijímacích
skúšok, ktoré budú 9. a 12. mája tohto
roku. Konečnou podmienkou prijatia
na duálne vzdelávanie je aj prijatie
a zapísanie sa na SSOŠT.

Nový odbor
– Technické lýceum

Škola otvára v školskom roku
2016/2017 aj nový odbor – Technické
lýceum, ktorý má pripraviť študentov
na následné štúdium na vysokej škole.
„Je to vlastne ekvivalent gymnázia, ale
v technickom smere,“ vysvetlil Marcel
Pecník, riaditeľ združenia InTech, ktoré
je zriaďovateľom školy. Členmi združenia
InTech sú spoločnosti Fagor Ederlan
Slovensko, Nemak Slovakia, Remeslo
strojal, Sapa Profily, Slovalco, ŽHS, mesto
Žiar nad Hronom, Banskobystrický
samosprávny kraj a Technická univerzita
Košice.
(kr)

Preto bolo potrebné, aby sa v osade
usadené obyvateľstvo zaoberalo
obchodom a malo voči okolitým
osadám výsadné postavenie. Že
záujem o Kríž bol veľký potvrdzuje
aj situácia, ktorá vznikla v rušnom,
na nepokoje bohatom, 15. storočí,
kedy križovatku ciest ovládal český
šľachtic Ján Jiskra z Brandýsa, za
podpory kastelánov z okolitých

hradov. Opevnil okolie kostola,
čím zabezpečil cestu od Bojníc na
Pohronie. Po mierovej zmluve z roku
1452 medzi Jánom Jiskrom a Jánom
Hunyadim sa táto pevnosť musela
zbúrať. Pevnostný charakter mala
pravdepodobne už len stavba v
mieste terajšieho kaštieľa, do ktorej
v čase Bočkaiovho povstania po
útokoch povstaleckého vojska pod
vedením kapitána Františka Rédeya
na Kremnicu prišli Kremničania
dňa 8. novembra 1605 vzdať hold
Štefanovi Bocskaiovi, ktorý tu
sídlil. Po skončení nepokojov bol
zdevastovaný kaštieľ opravený na
náklady ostrihomského arcibiskupa
Františka Forgáča, ktorý v kaštieli
sídlil a v roku 1615 tu aj zomrel.
Kaštieľ sa stal letným sídlom ostrihomských arcibiskupov.
Peter Mosný

Opitý muž zastavil auto so samopalom
v ruke, neskôr utiekol do poľa
V sobotu 13. februára členovia
mužskej speváckej skupiny Sekera cestovali na vystúpenie do
neďalekého motorestu. Ani vo sne
by ich však nenapadlo, že na výjazde
z mesta pred čerpacou stanicou budú
musieť čeliť mužovi so samopalom.
Opitý muž so samopalom v rukách
skočil priamo pred auto, v ktorom
sedeli známi žiarski speváci. Kričal
na nich, aby zastavili a všetci vystúpili, inak ich postrieľa. „Poškodení zo
strachu o svoj život na vyhrážanie nereagovali, na čo muž so samopalom
pristúpil k vodičovým dverám s namierenou zbraňou a opäť ich vyzval,
aby okamžite všetci vystúpili z vozidla, inak všetkých postrieľa. Vodič z
vozidla vystúpil, pričom ale neustále
mieril zbraňou na posádku auta sediacu na zadných sedadlách a stále
sa im vyhrážal zabitím. Keď vodič
vystúpil z vozidla, páchateľovi vytrhol
samopal z rúk a ten spadol pod auto.
Vo chvíli, keď sa dal páchateľ na útek
smerom do poľa, poškodení privolali
políciu,“ informovala banskobystrická

Pred touto čerpačkou čelili
speváci mužovi so samopalom.
krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová a ako ďalej uviedla, policajti 42- ročného muža zo Žiaru nad
Hronom zadržali v priebehu 30 minút.
„Po zadržaní bol podrobený dychovej
skúške, pričom mu namerali takmer
2 promile alkoholu. Po vykonaní
procesných úkonov ho umiestnili do
policajnej cely. Poverený príslušník
spracoval návrh na jeho vzatie do
väzby,“ dodala Faltániová. Za tento
skutok hrozí páchateľovi trest odňatia
slobody na 6 mesiacov až 3 roky.
Podľa dostupných informácií, ide
o SBS-kára, ktorý mal zbraň v legálnej
držbe.
(li)

Od starenky vylákal 2-tisíc eur
Ďalšia dôchodkyňa sadla na lep
doposiaľ neznámemu páchateľovi.
Ten sa vydával za rodinného priateľa
a od starenky vylákal značnú sumu
peňazí.
Doposiaľ neznámy páchateľ v stredu
3. februára v popoludňajších hodinách
telefonicky kontaktoval 89-ročnú
dôchodkyňu zo Žiaru nad Hronom.
„Tým, že sa vydával za rodinného
priateľa ju oklamal a pod zámienkou
kúpy auta pre svoju manželku od nej
vylákal peniaze. Neskôr si prišiel od
dôchodkyni prevziať peniaze a prisľúbil
jej, že ich ešte v ten istý deň vráti.
Starenku uviedol do omylu a svojim
konaním jej spôsobil škodu 2-tisíc eur,“
informuje banskobystrická krajská

policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
Polícia už začala trestné stíhanie vo
veci prečinu podvodu. „Opätovne
vyzývame a upozorňujeme občanov,
hlavne seniorov, aby nedávali peniaze
neznámym osobám a vždy si vopred
overili, či volá ich príbuzný,“ dodala
Faltániová.
(li)

PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

Ak vlastníte rodinný dom, môžete
žiadať príspevok na jeho zateplenie.
Šancu majú aj tí, ktorí svoj dom
zateplili po 31. decembri 2014.
Príspevok na zateplenie rodinného
domu možno poskytnúť najviac v
sume 6 500 eur. Oprávnené náklady
sú náklady za zhotovenie zateplenia
rodinného domu. Do oprávnených
nákladov možno započítať aj náklady
za vyregulovanie vykurovacieho
systému a náklady na súvisiace
stavebné úpravy pozostávajúce

najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu
a vystupujúcich častí stavby, ako
sú napríklad lodžia a balkón.
Oprávnenými nákladmi sa rozumejú
náklady vrátane dane z pridanej
hodnoty. Žiadosti bude možné
predkladať od 16. marca 2016. Všetky
potrebné informácie a dokumenty
nájdete na stránke: http://www.
zatepluj.sk/vyzva-na-predkladanieziadosti.
Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa
predpokladá v II. štvrťroku 2016. (r)

IV.
4

Mestské noviny | 25. február 2016

SPEKTRUM

e-mail: inzercia@echo.sk

Interpelácie z januárového zasadnutia MsZ
prejsť zimné obdobie. Oprava schodov
sa aktuálne realizuje, dali sme posúdiť
a naceniť aj možnosť vybudovania
chodníka.
______________________________

Na januárovom zasadnutí MsZ podali poslanci nasledujúce interpelácie, ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Emil Vozár: Aký je stav s platením
nájomného v nájomných bytoch
v Obytnom súbore Sever? Sú tam nejakí
neplatiči?
Odpovedá Martin Majerník, vedúci
odboru ekonomiky a financií MsÚ: Ku
koncu roka sme mali piatich neplatičov,
celková suma predstavuje 2 000 €. Ale
je to kryté zábezpekami, ktoré sme pri
začiatku nájmu vyberali – vo výške 6
mesačného nájmu.
______________________________
Soňa Lukyová: Bolo by možné
vypracovať VZN o parkovacích
miestach, ktoré by hovorilo o tom, ktoré
miesta na parkovanie sú vyhradené pre
bytové spoločenstvo? Pretože pri jednej
bytovke na Ul. Hviezdoslavovej si jeden
pán parkuje autovraky a tým zaberá
miesta obyvateľom.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Neuvažovali sme a ani si
neviem predstaviť mechanizmus,
ako spravodlivo vyhradiť priestor na
parkoviskách pre obyvateľov a členov
spoločenstva a tých ostatných, keďže
parkovanie v meste je bezplatné.
Spomínaný prípad s autovrakmi skôr
riešme cez mestskú políciu.
______________________________
Peter Dubeň: Je možné vyznačiť
priechod pre chodcov cez cestu pri
vstupe do II. ZŠ? A tiež komunikácia,
cesta aj chodník pri záhradníctve pri
nemocnici smerom k pohostinstvu
a nižšie k lekárni je dlhodobo
v dezolátnom stave. Autá tam rozjazďujú

verejné priestranstvo.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Ďalší priechod pre chodcov
tam nebol povolený zo strany ODI –
medzi priechodmi pre chodcov musí
byť dodržaná predpisová vzdialenosť.
Čo sa týka spomínanej cesty, máme
spracovaný projekt na vybudovanie
chodníka, aby chodci nemuseli chodiť
po ceste alebo po tráve. Chceme
zjednosmerniť túto cestu, no zatiaľ nám
to ODI nepovolil. Na rekonštrukcii tohto
úseku však pracujeme.
______________________________
Branislav Šťastný: Bolo by možné
rozšíriť otváracie hodiny plavárne
na ranné plávanie o jeden deň? To
znamená, že by ranné plávanie bolo
2-krát do týždňa.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Dáme preveriť, či je to možné,
s prihliadnutím na náklady, a zároveň na
mieru využívania ranného plávania.
______________________________
Gabriela Hajdoniová: Pripomenula
interpelovanie odpadovej nádoby
pri ceste k záhradkám pri Kauflande.
A taktiež opravu schodov, ktoré vedú na
cintorín.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Ten kôš sa plánuje osadiť, len
aby sme tam vedeli urobiť základy, musí

Anna Líšková: Neodvážal sa odpad
tak ako bolo v rozpise, konkrétne
z rodinných domov, ktorých obyvatelia
musia nádoby vynášať pred dom.
Odpovedá Juraj Miškovič, prednosta
MsÚ: Problém nastal, že týždeň končil
nepárnym týždňom a taktiež začínal
nepárnym. Tým pádom sa mohlo veľa
ľudí pomýliť pri prechode z roka 2015 na
2016, keďže iné komodity sa vynášajú
v párny týždeň a iné v nepárny. Sme
v komunikácii s Technickými službami,
a. s. a vyjdeme obyvateľom v ústrety.
______________________________
Monika Balážová: Pripomenula
zriadenie šikmého státia na Ul.
Tajovského pri „čínskom múre“.
Odpovedá
Juraj
Miškovič,
prednosta MsÚ: ODI nám žiadosť na
zriadenie šikmého parkovania zamietol,
čiže aktuálne riešime pozdĺžne
parkovanie a jeho značenie.
______________________________
Veronika Balážová: Žiadala o spätné
vyhodnocovanie interpelácií, čo sa
podarilo vyriešiť a čo nie a priebežné
informovanie
riešenia
informácií
a vyhodnocovania na zastupiteľstvách.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Neviem si to dosť dobre
predstaviť,
ako
to
množstvo
pripomienok budeme vyhodnocovať
na každom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Môžeme vás e-mailom
informovať o výsledku interpelácie, to
nie je problém.

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. – školský zákon prebieha zápis
do základných škôl v termíne od 1.
apríla do 30. apríla. Zákonný zástupca
je povinný prihlásiť dieťa narodené
v termíne od 1.9.2009 do 31.8.2010
alebo dieťa s odloženou povinnou
školskou dochádzkou na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole. Nikoho nemožno oslobodiť od
plnenia povinnej školskej dochádzky!
Miesto a čas zápisu určuje VZN č.
12/2015 mesta Žiar nad Hronom.
Termíny zápisu základných škôl na
území mesta:
•Základná škola na Ul. Dr. Janského č.2,
Základná škola na Ul. M. R. Štefánika č. 17
a Základná škola na Jilemnického ulici č.
2 v stredu 6. apríla od 9.00 do 18.00 hod.,
•Základná škola s materskou školou Š.
Moysesa na Ul. A. Kmeťa č. 1 v stredu 6.
apríla od 9.00 do 16.00 hod.
Na zápis je potrebný občiansky preukaz
zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v
prípade zdravotne postihnutého dieťaťa
aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
Podľa zákona žiak plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko
(VZN č. 5/2007 o určení školských
obvodov pre jednotlivé školy, ktorých
zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom
v znení neskorších predpisov), ak sa
zákonný zástupca nerozhodne podľa § 8
ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Riaditeľ spádovej školy (školský obvod)
je povinný prednostne prijať na plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí
majú miesto trvalého pobytu v školskom

obvode spádovej školy, a to až do výšky
maximálneho počtu žiakov v triede
príslušného ročníka (zákon č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ
školy rozhodne o odklade začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťaťa o jeden školský rok, alebo
o zaradení do nultého ročníka základnej
školy, a to vždy na:
1. žiadosť zákonného zástupcu
(súčasťou je odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast, odporučenia
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
2. návrh materskej školy, ktorú dieťa
navštevuje (súčasťou je predchádzajúce
odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, informovaný súhlas zákonného zástupcu).
Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou
povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku
je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre
nasledujúci školský rok.
Ak zákonný zástupca neprihlási
školopovinné dieťa na zápis do školy
a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy
obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Priestupku sa
dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a
vzdelávanie maloletého najmä tým,
že neprihlási dieťa na povinnú školskú
dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť
o povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
Za priestupok možno uložiť pokutu do
331,50 €.
(r)

Žiarčan Mário Maruška spolupracuje s hollywoodskymi režisérskymi esami
Meno Žiarčana Mária Marušku
sa spája so špeciálnymi efektmi
vo filmoch. A to nie v hocijakých,
ale v hollywoodskej produkcii.
Porozprávali sme sa s ním aj o tom,
s akými filmovými hviezdami
spolupracoval, či v titulkoch ktorých
filmových trhákov si prečítame jeho
meno. Ale nielen o tom bola reč...
Mário už od malička cítil potrebu meniť
veci z jeho predstavivosti na skutočnosť.
Či už to boli špecifickejšie kariérne ciele,
alebo túžba byť dinosaurom. „Začalo sa
to kreslením a písaním, neskôr tvorbou
na počítači. Čím viac času som trávil na
internete, tým viac miest som objavil, kde
som mohol moju tvorbu zdieľať s ľuďmi
podobnými mne okolo sveta. Medzi
nimi sa našli aj takí, ktorí boli ochotní
mi pomôcť z hobby vytvoriť kariéru,“
približuje Mário, ktorý sa po štúdiu
na žiarskom gymnáziu presťahoval
do Veľkej Británie, európskej centrály
všetkej filmovej tvorby, najmä čo sa
špeciálnych efektov týka. „Zvyšok už bolo
len neskutočné množstvo šťastia a troška
tvrdej práce. Ale väčšinou nie viac než
20 hodín denne,“ podotýka s úsmevom
sympatický mladík, pri ktorého mene
zahraničné internetové portály uvádzajú
slovíčko „compositor“. Čo si má pod tým
bežný čitateľ predstaviť? „Compositor
je človek, ktorého úlohou je integrovať
to málo, čo sa dalo natočiť, so všetkým
tým, čo sa natočiť nedalo – či už kvôli
nedostupnosti lokácie, neprítomnosti
hercov, nebezpečenstvu natáčania
alebo akéhokoľvek iného dôvodu,“
vysvetľuje Mário a ako podotýka, väčšina
ľudí vie, že niektoré veci sa natáčajú
oproti zelenému alebo modrému
pozadiu. „Divák tiež určite podvedome
chápe, že film zrejme nenatočili na
Marse, poprípade nezabili herca vo

veľkej explózii. To sú ale len malinké
časti špeciálnych efektov vo filmoch
a televízii, možno 20 percent. Nikto si
nevšimne zvyšných 80 percent práce.
Bežný príklad je vymenený výhľad za
oknom, odstránené svetlá na scéne,
odraz kamery v zrkadlách, vymenený
hercov výkon a podobne. Sme taktiež
zodpovední za finálny vzhľad filmu.
Veľa rozhodnutí o tom, ako budú zábery
vyzerať, sa dnes robí celé mesiace po
tom, ako je už film natočený,“ približuje
ďalej zákulisie filmu a podotýka: „Pokiaľ
svoju prácu odvedieme správne, tak by
človek mal stratiť akýkoľvek vnem toho,
že sa pozerá na niečo neskutočné, a
byť úplne vtiahnutý do filmu – či už sa
odohráva vo vesmíre, alebo v roku 319
p. n. l.“

Spolupráca s hviezdnymi
režisérmi ako Ridley Scott
či Sam Mendes

Hoci s hercami sa Mário stretáva
výnimočne, šťastie spolupracovať mal
s hviezdnymi režisérmi. „Za všetkých
spomeniem režisérov ako Ridley Scott,
Sam Mendes alebo Bryan Singer.
Samozrejme, spolupracoval som aj
s mnohými osobnosťami priamo zo
sveta špeciálnych efektov. Medzi filmy,
ktoré by mohli ľudia poznať, patria

napríklad Prometheus, Hnev Titánov,
Total Recall, Exodus alebo nedávno
Spectre, čo je najnovšia Bondovka,“
vymenúva Mário, ktorý však medzi
filmami nemá iba jednu obľúbenú
srdcovku. „Je ťažké si vybrať. Vždy som
chcel pracovať na nejakej Bondovke,
no musím povedať, že spolupráca s
Ridleym je vždy super. Naozaj vie čo
chce, a často naskicuje niečo na papier,
aby sme presne vedeli, čo má na mysli.
Pomáha to rýchlejšie sa dopracovať
k výsledkom, po ktorých ako režisér
túži. Rád pracujem priamo s režisérmi,
odpadá tak akákoľvek miskomunikácia
medzi členmi tímu a je viac priestoru
aj pre môj osobný vplyv na finálny
vzhľad filmu. Často sú otvorení novým
názorom a je veľkým zadosťučinením
vidieť niečo na striebornom plátne
a vedieť, že to je tak vďaka mne.“
Z posledných filmov, na ktorých Mário
pracoval, nemôžeme opomenúť divácky
úspešnú poslednú Bondovku – Spectre,
ktorá je od 22. februára dostupná aj
na DVD kompiláciách. Zaujímalo nás,
čo konkrétne v tomto filme je Máriova
práca. „Nemôžem prezradiť úplne
všetko, ale moja práca zahrňovala
zmeny v auto naháňačke v Ríme, súboj
vo vlaku v Tangieri a nejaká práca bola
aj na stretnutí organizácie Spectre na
zámku v Rime, čo je v skutočnosti palác
pri Oxforde tu vo Veľkej Británii. Medzi
tým všetkým sú veci ako zmena času
dňa, výmena kaskadérovej hlavy za
hlavu Daniela Craiga, potalianštenie ulíc
v Ríme, zapálenie obleku ďalšieho herca
a podobne,“ prezrádza čo-to zo zákulisia,
ktoré je pre bežného diváka nedostupné.

Dvojmesačná práca
= 5 sekúnd vo filme

Mário dnes pracuje a žije v Londýne.

Stal sa z neho Londýnčan, ktorý keď práve
nepracuje s filmovými hviezdami, musí
riešiť aj obyčajné pracovné záležitosti.
Ako teda vyzerá jeho bežný pracovný
deň? „Pracovný deň začínam sťažovaním
sa na hromadnú dopravu a turistov,“
hovorí s úsmevom a už o niečo vážnejšie
dodáva: „Nie, nie, začína dobrou kávou
a rýchlym prehľadom všetkého, čo sa
spravilo vo zvyšku tímu v predošlý deň.
S produkciou sa naplánuje práca na
najbližších pár dní, alebo sa delegujú
niektoré jednoduchšie úlohy novým
ľuďom, ktorí len začínajú. Zvyšok dňa je
strávený hľadaním nových, kreatívnych
spôsobov na riešenie problémov v
danom zábere. Každý prináša nové
ťažkosti, prehliadnuté maličkosti, s
ktorými sa nerátalo, prípadne zmeny
od režiséra, ktoré vyžadujú začať úplne
od začiatku.“ Množstvo práce sa pritom
mení od projektu k projektu. Niekedy
sa filmárom podarí pracovať od pol
desiatej do pol siedmej večer, častejšie
je to však od deviatej ráno do polnoci,
nezriedka aj dlhšie. Nie je pritom ničím
nezvyčajným, že niečo, nad čím reálne
sedí aj dva mesiace, sa vo filme zjaví tak
na 5 sekúnd. Sú takí kritickí filmári alebo
je to bežná prax? „Asi za to môžu oboje.
Náročnosť filmárov je veľmi vysoká,
každý záber sa rozoberá do nekonečna,
zväčšený, spomalený, do takých
detailov, ako je zachovanie správnej
štruktúry zrnitosti v samotnom filme, na
ktorý sa natáčalo. Naša práca musí byť

úplne neviditeľná. Medzi najnáročnejšie
patril jeden záber vo filme 47 Roninov.
Deväť compositorov na tom pracovalo
asi 5 mesiacov, z toho ja asi 3,5 mesiaca.
V zostrihanom filme nakoniec trvá scéna
necelú sekundu. Ale vyzerá celkom
dobre,“ hodnotí spätne s úsmevom.

Ďalším v zozname
by mal byť nový film zo série
o Harrym Potterovi

Pokiaľ je film naozaj výnimočný
a nepracoval na ňom, dokáže sa naň
Mário pozerať ako obyčajný divák, ktorý
si prácu kolegov nevšíma. „Ale stáva
sa to len pokiaľ je film naozaj úžasný,
to znamená aj scenár, réžia, kamera,
zvuk a všetko ostatné. Takže väčšinou
si neviem pomôcť a všímam si aj veci,
ktoré by som ako divák nemal. Je to asi
profesionálna deformácia,“ netají sa
Mário, ktorý momentálne pracuje na
adaptácii Shakespearovej hry Sen noci
svätojánskej pre BBC a ďalším na rade
by mal byť nový film zo série o Harrym
Potterovi. „Mám zoznam projektov,
o ktorých snívam a štúdií, pre ktoré
by som rád pracoval. V tejto práci je
však neskutočná rivalita a človek musí
byť naozaj dobrý, aby sa mu podarilo
preraziť. Uvidíme, koľko z tých snov sa mi
podarí zmeniť na skutočnosť,“ uvažuje
mladý compositor a na záver prezrádza,
kto je jeho profesionálny vzorom:
„Vybrať len jedno meno je nemožné.
Mám neuveriteľné šťastie mať možnosť
pracovať v takejto kreatívnej brandži.
Každý deň som obklopený ľuďmi, ktorých
zručnosti a umelecké videnie mnohokrát
prekračujú tie moje. Inšpiruje ma každý
jeden z nich a dúfam, že sa mi darí učiť
sa od všetkých.“
(li)
Foto: archív MM.
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Blahoželanie
Magdaléne
Novákovej

Nech ti stále slnko
svieti v oknách
tvojho domova.
Aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari ti odznova.
Nech ti život splní všetky tvoje nádeje.
Nech sa šťastie na teba denne usmeje.
Nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam...
To všetko ti prajeme
k 90-tim narodeninám.
Veľa pusiniek a Božieho požehnania
prajú dcéra Erika, vnuk Jaroslav,
vnučka Erika s manželom,
pravnúčatá Ján, Viktória a Alexis.

POĎAKOVANIE
Ďakujem kolektívu lekárov a sestier Ambulancie v odbore funkčnej diagnostiky
a Interného oddelenia Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom za starostlivosť
počas choroby môjho manžela.
Zvlášť z úprimného srdca ďakujem
MUDr. Petrovi Benickému a MUDr. Anne
Rosenbergovej za príkladnú a obetavú
lekársku starostlivosť, s ktorou sa starali
o môjho manžela p. Petra Líšku počas
celých 20 rokov po transplantácii srdca. Boli
jeho anjelmi strážnymi a aj vďaka nim sa
dožil krásnych 20 rokov s transplantovaným
srdiečkom.
S úctou ďakuje manželka.
KNIŽNÉ VYDANIA ĽÚBOSTNEJ BÁSNE MARÍNA
Nezisková organizácia kúpi knižné vydania ľúbostnej básne Marína od Andreja
Sládkoviča, obsahujúce akékoľvek rukou
vpísané venovanie, vyznanie alebo odkaz.
Preferujeme staršie vydania. Kontakt: beatrix@marina-sladkovic.sk, 0903 639 200

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mike Oldfield – majster tisícich plejbekov
Hudobno-biografické pásmo venované
jednej z najzaujímavejších postáv artrockovej a populárnej hudby 20. storočia.
Dňa 25. februára o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Uffove
dobrodružstvá na Marse
Multimediálny program pre mladších
školákov s využitím možností planetária.
Program približuje slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej oblohy.
Dňa 26. februára o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou –
Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária vás
oboznámi s vývojom vesmíru.
Dňa 26. februára o 18.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Prvé kroky na
oblohe
Multimediálny program pre najmladších
školákov s využitím možností planetária vo
Hviezdnej sále. Dňa 1. marca o 10.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac
a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím možností
planetária je určený pre celú rodinu.
Dňa 3. marca o 14.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva
multimediálny program s využitím možností
planetária. Dňa 4. marca o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

OZ ÚSMEV
OZ Úsmev so sídlom MŠ - EP na Ul. A.
Kmeťa 17 v Žiari nad Hronom vyjadruje
veľké poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí
v roku 2015 poukázali sumu vo výške 2 %
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Zisk bol použitý pre deti v materskej škole
na zrekonštruovanie nových priestorov
telocvične a na výmenu podlahovej
krytiny v interiéri budovy.
Zároveň prosíme v mene detí, aby ste
aj tento rok prispeli do OZ poukázaním
sumy do výšky 2 % a prispeli k ďalšiemu
zveľaďovaniu priestorov MŠ.
2 % DANE Z PRÍJMU PRE NADÁCIU
KRESŤANSKÁ OBNOVA
Venujte 2 % dane z príjmu Nadácii
Kresťanská obnova, ktorá sa podieľa na
dokončení Evanjelického centra ECAV
s kostolom v Žiari nad Hronom.
Právna forma: Nadácia.
Obchodné meno:
Nadácia Kresťanská obnova.
IČO: 42001595.
Na daný účet môžete prispieť aj priamo:
IBAN SK7709000000000411636062

HĽADÁM DOMOV
STEFI

– americký
kokeršpaniel
Stefi bola
nájdená,
pôvodní
majitelia sa
jej vzdali. Má približne 6 – 7 rokov. Je
veľmi aktívna, priateľská, kontaktná.
S inými psami sa znesie. Má rada
ľudskú spoločnosť, prechádzky,
hladkanie. Je vhodná do bytu, ale
aj do rodinného domu s prístupom
do vnútra. Očkovaná, čipovaná,
kastrovaná.
TOUDY

– nemecký
ovčiak
Toudyho
sa vzdali
pôvodní
majitelia
z rodinných
dôvodov.
Má 3,5 roka,
je milej,
kontaktnej a nekonfliktnej povahy.
S inými psami sa znesie. Je vhodný
do rodinného domu ako rodinný, nie
strážny pes. Má rád ľudskú spoločnosť,
prechádzky a deti. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
LILI

– beagle
Lili sa
z rodinných
dôvodov vzdali
jej pôvodní

majitelia. Má 8 rokov. Je priateľská,
kontaktná a nekonfliktná. Má rada
ľudskú spoločnosť a deti. S inými psami
a sučkami nemá problém. Je vhodná
do bytu, ale aj do rodinného domu
s prístupom do vnútra. Očkovaná,
čipovaná, kastrovaná.
EDKO

– 2-mesačný
kríženec
Edko je
približne 2 –
3-mesačné
šteniatko,
kríženec
menšieho
vzrastu. Rád objavuje okolitý svet,
má rád ľudskú spoločnosť, hry.
V dospelosti bude tiež menšieho
vzrastu a vhodný skôr do bytu.
Očervený, očkovaný, čipovaný.
Podmienkou adopcie je kastrácia
v dospelosti.
BELKO

– kríženec
labradora
Belko je
kríženec
labradora,
stredného
vzrastu. Má 3
roky. Je milej, kontaktnej, nekonfliktnej
povahy. Má rád ľudskú spoločnosť,
deti, prechádzky, šantenie s inými
psami. Bez problémov sa znesie aj
s inými psami a sučkami. Je vhodný
do bytu, ale aj rodinného domu
s celoročným prístupom do vnútra.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908 661 737 a 0918 398 483
počas pracovných dní v čase od 9.00 do 19.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri
adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk
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Po stopách slovenských vynálezcov
Počas polročných prázdnin sa
v
priestoroch
multimediálnej
učebne v Základnej škole na Ul. M.
R. Štefánika uskutočnila záverečná
prezentácia projektu Po stopách
slovenských vynálezcov. Projekt
finančne podporila spoločnosť
Slovalco ako jediný víťazný projekt
každoročne vyhlasovanej súťaže
svojej nadácie.
Už na začiatku školského roka sa v rámci
tohto projektu žiaci 4., 8. a 9. ročníka
vybrali po stopách Jozefa Karola Hella,
Jozefa Murgaša, Aurela Stodolu a Štefana
Baniča. Poputovali do miest ich rodísk,
zaujímali sa o ich život a pokúsili sa
sami zhotoviť ich svetoznáme vynálezy.
Pomocou plnenia rozličných úloh sa
naučili veľa zaujímavého z ich ťažkého,
a Slovákmi často nedoceneného, života
a vypracovali o tom životopisné projekty. Dokázali vyriešiť nejednu problémovú úlohu, v ktorej sa ocitli v roli
vedcov a pocítili chuť víťazstva z objavu nápadu a vynálezu. V prázdninovej
prezentácii predviedli všetky výsledky

čiastkových úloh a aktivít tohto projektu. Splnili aj tri požiadavky predložené
spoločnosťou Slovalco, keď pripravili
prezentáciu o objave, vlastnostiach
a využití hliníka, navštívili firmu KK systém, v ktorej si pozreli činnosť robota
a zúčastnili sa aj robotickej súťaže FLL,
kde obsadili skvelé druhé miesto. Okrem
toho vytvorili Lego film zo života Štefana
Baniča, napísali denník Aurela Stodolu,
vyhotovili padáky, vodnú a parnú turbínu, čerpadlo, parný stroj, prístroj na
prenos Tón systému Morseovou abecedou, fotodokumentáciu z exkurzie
v Tajove či z priehrady na Liptovskej
Mare. Čerešničkou na torte boli zostavy
z Lego Education a programovateľnej
kocky EV3 – mamut a hrací automat. Na
záver prezentácie žiaci pripravili pexeso
o všetkých štyroch vynálezcoch a vedomostnú hru Slovenskí vynálezcovia – nehnevajte sa!, kde za správne odpovede
bola sladká odmena.
Projekt splnil svoje hlavné ciele - podporou technického myslenia a získavaním technických zručností pripraviť

Škôlkari sa zabávali na fašiangovej veselici

žiakov na stredné školy technického
zamerania a pochopiť význam vedy
pre budúcnosť v duchu známeho sloganu Študuj vedu a budúcnosť sa ti
poďakuje! Prezentácia zaujala všetky
učiteľky, učiteľov a hostí a s prácou
zverených žiakov boli spokojné aj vedúce projektu Dana Matušková, Zuzana
Žufková, Jana Bystričanová a Miroslava
Schniererová, koordinátorka projektu.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Zavrel si oči,
chcelo sa ti spať,
ani si netušil,
čo to malo znamenať.
Ďakujem príbuzným
a známym, ktorí na poslednej ceste
dňa 13. februára 2016 odprevadili
nášho drahého zosnulého manžela,
otca a starkého pána
Petra Líšku,
ktorý nás navždy opustil
11. februára 2016
vo veku nedožitých 65 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Odišiel si tíško
spať a snívať svoj
večný sen,
odtiaľ niet návratu.
Nám zostal len
smútok a cestička
k tvojmu hrobu.
Dňa 7. marca uplynie 15 rokov
od chvíle,
kedy nás navždy
opustil a ukončil
svoju pozemskú púť
drahý manžel
Jozef Zipser.
Spomína manželka
a celá rodina.
SPOMIENKAtkov

POĎAKOVANIEkov

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom,
známym a bývalým
spolupracovníkom,
ktorí sa zúčastnili
na poslednej rozlúčke
s naším drahým
Jánom Cesnakom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 31. januára 2016
vo veku nedožitých 82 rokov.
Ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

Už nevidíš slnko,
krásny deň,
na cintoríne snívaš
svoj večný sen.
Už niet návratu,
ani nádeje, len cesta k hrobu nás
k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si späť,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 23. februára
sme si pripomenuli 7. výročie
od smutnej chvíle, keď nás náhle
navždy opustila naša drahá mama,
stará mama a babička
Judita Kovácsová.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína dcéra s manželom
a vnučky s rodinami.
SPOMIENKAtkov

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

Čas plynie, bolesť
stále trápi, ale teba
nám už nikto nevráti.
Odišiel si náhle,
nečakane,na rozlúčku
nebol čas, tvoj odchod
zabolel všetkých nás.
Dňa 1. marca si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec, brat a starký
Pavel Sliacky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami,
súrodenci s rodinami, otec a všetci
kamaráti a príbuzní.

SPOMIENKAtkov

Sú prázdne miesta,
ktoré sa nedajú ničím
vyplniť...
Dňa 1. marca 2016
uplynie 10 rokov od
smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil manžel, otec,
starý a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.
Manželka, syn s rodinou a dcéra.

Vo štvrtok 4. februára sa školským
dvorom
Materskej
školy
–
elokovanej triedy na Ulici A. Kmeťa
17 šírila nielen ľudová hudba a spev,
ale aj vôňa fašiangových dobrôt.
Vo fašiangovom sprievode boli učiteľky
prezlečené za cigáňa, cigánku, gazdu,
gazdinú a deti za zvieratká. Pridali
sa ku nim aj rodičia, starí rodičia
a známi, ktorým do tanca hrala ľudová
hudba Boľhov s heligonkárom Peťom
Sliackym. Na svoje si prišli aj labužníci
zabíjačkových špecialít. Od sponzora –
rodiča si všetci pochutnali na voňavej
kapustnici, chutné šišky pripravili
šikovné tety kuchárky a mamy a staré

mamy priniesli deťom sladké koláčiky.
Ľudové piesne, tance, riekanky
a vinšovačky sa šírili celým školským
dvorom až do zotmenia.
Kolektív MŠ – EP na Ul. A. Kmeťa č.17

Fašiangový sprievod neobišiel
ani žiakov cirkevnej školy
Fašiangové obdobie neobišlo ani
žiakov v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa.
Fašiangový sprievod, do ktorého
sa spolu s učiteľkou Martinou
Kupcovou zapojili, bol plný veselej
nálady, spevu i tanca.
Dievčatá a chlapci boli prezlečení do
rôznych krojov. Niektorí mali aj masky.
Pesničky, ktoré zazneli pri vystúpeniach,
sa striedali so zaujímavými textami
o fašiangoch a ich zvykoch. Piesne

odzneli v sprievode flauty, na
ktorú hrala Ninka Sučanská, huslí
v podaní Paťka Dekýša a tradičného
ozembuchu, ktorému rytmus udával
Tibor Švagerko. Fašiangovníci zo 4.
B triedy vyčarili úsmev na mnohých
tvárach a odmenou im okrem potlesku
boli aj sladké šišky, ktoré dala napiecť
riaditeľka školy Mária Ulrichová.
Mgr. Martina Kupcová, ZŠ s MŠ Š.
Moysesa

SPOMIENKAtkov

Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 24. februára
uplynulo
5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás opustil
náš drahý
Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja, kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 17. februára
uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle,
keď nás náhle opustila
drahá manželka,
mama a stará mama
Rozália Kráľová.
Venujte jej s nami tichú
spomienku.
Spomínajú
manžel Jozef,
syn Roman,
dcéra Monika
s manželom Pavlom
a vnúčatá Jakub a Miška.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 24. februára
sme si pripomenuli
6. výročie,
kedy nás náhle
opustil
manžel a otec
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka a dcéry.
SPOMIENKAtkov

Čas plynie,
zastaviť sa nedá,
no spomienka
na teba je stále živá.
Aj keď už dlho nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Kto v srdci žije, neumiera...
A na tvojom hrobe to kvietok
a sviečka pripomína.
Dňa 21. februára 2016
sme si pripomenuli
27. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil
manžel, otec, starý otec
vo veku nedožitých 66 rokov
Martin Michalík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

*9.2.1926 - †5.3.2001

*27.1.1931 - †29.7.1977

Len kytičku kvetov
vám na hrob môžeme dať,
pokojný spánok vám iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na vás spomínať.
Dňa 5. marca si pripomíname
15 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Michal Hric
a
dňa 29. júla uplynie 39 rokov
odvtedy, ako nás navždy opustila
naša drahá
Emília Hricová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomínajú synovia
Miroslav, Michal a Ľubomír
s rodinami a dcéry Ľudmila
a Anna s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Dňa 28. februára
uplynú dva roky
od smutnej udalosti,
čo nás navždy
opustila
naša drahá
Anna Kukučková.
S láskou a úctou na ňu
spomínajú dcéry, synovia, vnuci
a pravnúčatá a celá rodina.
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Víťazkou skicrossu a obrovského slalomu sa stala
Žiarčanka Zuzana Nela Kolorédyová
Lyžiarka
Zuzana
Nela
Kolorédyová
v
tomto
ročníku súťaží v kategórii
starších predžiačok. V piatok 5. februára sa zúčastnila
Oblastnej ligy v Cígli v obrovskom slalome, kde nielen
že suverénne zvíťazila vo
svojej kategórii, ale získala aj pohár za najlepší
čas spomedzi všetkých (aj
starších kategórií) a stala
sa tak absolútnou víťazkou
pretekov.
Už na druhý deň čakala Zu-

zanu ďalšia súťaž v skicrosse
v Jasnej. Tu na náročnej
trati s množstvom terénnych
nerovností a ťažkých skokov
opäť získala 1. miesto.
V nedeľu 31. januára
pokračoval Slovenský pohár
v obrovskom slalome 3. kolom tiež v Jasnej a 13. februára
4. kolom v Jasenskej doline.
Zuzana si za 6. a 5. miesto pripísala do celkového hodnotenia pohára ďalších 40 a 45
dôležitých bodov.
Darilo sa jej aj v nedeľu 14.

februára, kedy na Martinských
Holiach v 5. kole Slovenského
pohára v slalome dosiahla 4.
miesto so stratou len 8 stotín
na tretiu a získala ďalších 50
cenných bodov.
V tejto sezóne podáva Zuzana
veľmi vyrovnané výkony. Je
jednou z dvoch pretekárok

v jej kategórii, ktorým sa
podarilo získať pódiové
umiestnenie vo všetkých absolvovaných pretekoch. Po
piatom kole Slovenského pohára má tretí najvyšší počet
sumárnych bodov – 245.
(li)

Volejbalový turnaj veteránov o Pohár primátora mesta
VOLEJBAL

V sobotu 20. februára sa v žiarskej
ZUS aréne uskutočnil volejbalový
turnaj mužov – veteránov
o Pohár primátora mesta Žiar nad
Hronom.
Turnaj slávnostne otvorili primátor
Peter Antal, jeho zástupca Ladislav
Kukolík a konateľ MŠK Jozef
Tomčáni.
Sily si v ňom zmerali štyri tímy.
Víťazom turnaja sa nakoniec stalo
domáce mužstvo veteránov Žiar
nad Hronom.
Konečné poradie:
1. miesto veteráni Žiar nad Hronom
2. miesto veteráni Černová
3. miesto veteráni Krupina – Banská
Štiavnica
4. miesto veteráni Třinec
(r)

Víťazom turnaja sa stali
domáci veteráni.

Žiarčania si so Žilinou vybojovali prvé miesto v tabuľke
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA STRED

Chopok – juh, oblastná liga.

Zuzka na stupni víťazov. Skicross Jasná, 1. miesto.
Foto: archív JK.

Top 10 najlepších žiarskych strelcov
STRELCI

Strelci MŠK Žiar nad Hronom si
výsledkami, ktoré dosiahli v roku 2015
určili poradie najúspešnejších členov
klubu.
Róbert Láska: III. miesto na Majstrovstvách
Európy v kombinovanej streľbe puškou, II.
miesto na Majstrovstvách SR SSZ v streľbe
vzduchovou puškou 60 výstrelov v súťaži
družstiev, I. miesto v Slovenskej extralige
v streľbe vzduchovou puškou 60 výstrelov.
Marián Grúber: I. miesto na
Majstrovstvách SR SSZ v disciplíne
vzduchová pištoľ 40 výstrelov, IV. miesto
v rovnakej disciplíne v súťaži jednotlivcov,
IV. miesto na 31. Medzinárodných
majstrovstvách SR seniorov v zmiešanej
disciplíne
malokalibrová
pištoľ
a vzduchová pištoľ, I. miesto na
Majstrovstvách BB kraja SSZ v disciplíne
ľubovoľná pištoľ 60 výstrelov v streľbe
na 50 metrov, I. miesto na 1. Slovenskej
streleckej lige v disciplíne vzduchová
pištoľ 40 výstrelov v kategórii seniori.
Karol Ihring: I. miesto na Majstrovstvách
BB kraja SSZ v disciplíne veľkokalibrová

pištoľ 30 + 30 výstrelov, I. miesto
v Slovenskej extralige v streľbe zo
vzduchovej pištole 40 výstrelov
v kategórii seniori.
Ondrej Lipták: I. miesto na Majstrovstvách
BB kraja SSZ v disciplíne štandardná pištoľ
3x20 výstrelov a II. miesto v disciplíne
športová pištoľ 30+30 výstrelov.
Dávid Sklenka: I. miesto v súťaži klubov
a streleckých krúžkov SSZ o titul majster
SR v disciplíne vzduchová puška Slávia 30
výstrelov.
Marianna Grúberová: III. miesto na 1.
Slovenskej streleckej lige v disciplíne
vzduchová pištoľ 40 výstrelov v kategórii
ženy.
Lukáš Nárožný: I. miesto na
Majstrovstvách okresu v streľbe samo
nabíjacou puškou v disciplíne štandard
v polohách 3 x 10 výstrelov bez rozdielu
v kategóriách.
Pavel Okuliar: I. miesto na Majstrovstvách
okresu v streľbe z malokalibrovej
sniper pušky na 30 terčov bez rozdielu
v kategóriách.

Róbert Láska (vpravo).
Filip Šulek: IV. miesto v Slovenskej
lige talentovanej mládeže v disciplíne
vzduchová pištoľ 60 výstrelov v kategórii
kadet.
Ondrej Kováč: IV. miesto v Slovenskej
lige talentovanej mládeže v disciplíne
vzduchová puška 60 výstrelov v kategórii
kadet.
(mg)

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 45:40 (15:5, 6:7, 10:10,
14:18)
Body: Kret 28, Balogh 9, Dekýš 5,
Tončík 2, Šonkoľ 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Victoria Žilina 51:39 (7:16, 14:8, 15:8,
15:7)
Body: Kret 27, Balogh 9, Holic 4,
Šonkoľ 4, M. Kosmeľ 3, Dekýš 2, Tončík
2.
Mladší žiaci MŠK BK Žiar nad
Hronom privítali na palubovke ZUS
arény kvalitný tím Victoria Žilina.
Na súboj najväčších ašpirantov na
postup na Majstrovstvá Slovenska
bolo zvedavých viac ako sto
divákov, ktorí vytvorili hráčom
oboch tímov výbornú búrlivú
atmosféru.
V boji o prvé miesto v tabuľke boli
favoritmi domáci Žiarčania. Tí to ale
proti výborne hrajúcim hosťom mali
nesmierne ťažké. Agresívnou obranou
nedávali hosťom žiadny priestor,
v útoku dokázali presne zakončiť,
hlavne spod koša. Vytvorili si rýchlo
10 bodový náskok, ktorý však hostia
dokázali v tretej štvrtine stiahnuť na
3 body. Hostia mali vysokú úspešnosť
streľby, domáci, naopak, nedokázali
trafiť do koša ani z vyložených pozícií.
Žiarčania sa na každý kôš neskutočne
natrápili, Žilinčanom padlo do koša
úplne všetko. Nemožno nikomu

z domácich hráčov uprieť veľkú snahu
a bojovný výkon. Kvalitou sa však
prezentovali po celý dvojzápas iba
hráči Kret a Balogh. Víťazstvo v prvom
zápase si domáci hráči naozaj vydreli.
Dokázali odskočiť súperovi na rozdiel
11 bodov. Žilinčania šnúrou 6 bodov
v posledných dvoch minútach už
len znížili rozdiel na 5 bodov, ale
domáci si už víťazstvo z rúk nepustili.
Domácim vôbec nevyšiel vstup do
druhého zápasu, keď prvú štvrtinu
prehrali o 9 bodov. Opäť katastrofálne
zakončovali, nešla im vôbec streľba
z vonku a ani spod koša nie a nie trafiť.
Napriek tomu ukázali veľký charakter
a srdce, keď postupne súpera v každej
štvrtine porazili o 6 až 8 bodov.
Zaslúžene tak nakoniec vydreli
víťazstvo o 12 bodov. Žiarčania si tak
vybojovali už istý postup na májové
Majstrovstvá Slovenska.
Norbert Nagy,
tréner a Ladislav Balogh, asistent

1 zlatá, 2 strieborné a 3 bronzové medaily pre Žiarčanov
XXV. POHÁR PRIMÁTORA V TANEČNOM ŠPORTE

Pohár primátora v tanečnom športe
patrí medzi najstaršie športové
podujatia v meste. Vysoká kvalita,
príjemné priestory a skvelé publikum
i v tomto roku prilákali do Žiaru
nad Hronom viac ako 240 párov zo
Slovenska, Poľska i Maďarska.
V 17 tanečných triedach súťažilo 8
párov z tanečno-športového klubu
Stella. Pár Stanislav Kubáň – Zuzana
Prausová zvíťazil v triede B a získal
vyššiu triedu A, kde hneď aj súťažil
a vytancoval si striebro. Stal sa tak
najúspešnejším párom TŠK Stella.
V triede B sme mali aj ďalších zástupcov.
Andrej Hric a Soňa Herková sa v silnej
konkurencii prebojovali do semifinále
a vytancovali si 12. miesto, pričom to
bola ich prvá súťaž vo vyššej triede. Pár
Martin Kollár – Dominika Krčmárová
skončil na 15. mieste a Tomáš Legíň –
Tamara Rozembergová na 18. mieste.
V tejto tanečnej triede súťažilo 20
párov. V tanečnej kategórii dospelých
štandardné tance D postúpili do

semifinále tanečníci Martin Žňava a
Kristína Begániová, kde obsadili 11.
miesto. V latinsko-amerických tancoch
sa umiestnili na 15. mieste.
V dospelých v triede C si chceli zmerať
svoje sily i juniori Filip Gáfrik a Ema
Kollárová v štandardných tancoch.
Podarilo sa im umiestniť na 5. mieste.

Pre tanečný pár Gáfrik –
Kollárová dvakrát bronz

Najpočetnejšou súťažou, kde súťažilo
až 28 párov, bola trieda C dospelí
latinskoamerické tance. Silné zastúpenie
maďarských párov spôsobilo, že naše
páry zostali pred bránami finále.
Martin Kollár – Dominika Krčmárová
sa umiestnili na 7. mieste, Andrej Hric
– Soňa Herková na 10. mieste a Filip
Gáfrik – Ema Kollárová na 15. mieste.
V juniorských súťažiach v triede C sa
v štandardných i v latinskoamerických
tancoch mimoriadne darilo Filipovi
Gáfrikovi s Emou Kollárovou, ktorí sa tešili
dvakrát z bronzu. V junioroch II v triede

D juniorov I tancovali Marek Vančišin
– Lucia Boboková. V štandardných
tancoch zostali tesne pred stupienkami
na 4. mieste a v latinsko-amerických
tancoch si odnášali striebro. Najmladší
reprezentanti Patrik Franta – Timea
Turčanová skončili v triede deti II D
v štandardných tancoch na 3. mieste
a v latinsko-amerických tancoch na 4.
mieste. Obaja súťažili i v štandardných
tancoch so staršou kategóriou juniorov,
kde sa prebojovali do semifinále.
Nakoniec sa im podarilo vytancovať 11.
miesto.
Ďakujeme primátorovi mesta Petrovi
Antalovi, ktorý bol odovzdať ceny
najúspešnejším párom a podporil tento
ročník, MsKC, sponzorom a ochotným
rodičom i členom TŠK Stella, ktorí
Stanislav Kubáň a Zuzana Prausová, nezištne pomohli pri realizácii tohto
Filip Gáfrik a Ema Kollárová.
najúspešnejší tanečný pár TŠK Stella. ročníka.
Ing. Stella Víťazková,
D sme mali len jedného zástupcu, sa pretancovali do semifinále a tešili
hlavná trénerka klubu,
tanečný pár Martin Žňava – Kristína sa z 10. miesta. V latinsko-amerických
Foto: Miroslav Víťazka.
Begániová. V štandardných tancoch tancoch skončili na 9. mieste. V triede
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Majstrovstvá Európy v karate úspešné aj pre žiarske karatistky
KARATE

V dňoch od 5. do 7. februára sa
v cyperskom Limassole uskutočnili
Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov
a U21 v karate. Farby Slovenska hájili
aj dve Žiarčanky – Dominika Veisová
a Nina Jelžová, členky žiarskeho Karate
klubu.

Dominika Veisová:
Dôvera môjho trénera
ma posúvala ďalej
Dominika Veisová, ktorá súťažila
v kategórii junioriek do 48 kilogramov,
vybojovala pre Slovensko bronzovú
medailu. V doterajšej športovej kariére
to bol pre ňu druhý veľký šampionát.
Dominika súťažila v kategórii junioriek
16 – 17-ročných, kde jej konkurovalo 21
karatistiek z 21 krajín, pretože z každej
krajiny štartoval vždy iba jeden pretekár.
Keďže sa ešte v roku 2015 zúčastnila
Majstrovstiev sveta v Indonézii, na
tohtoročných Majstrovstvách Európy
tak mohla zúročiť skúsenosti, ktoré na
predchádzajúcom šampionáte získala.
„Na takýto veľký šampionát som išla
druhýkrát, takže som mala o trošku viacej
skúseností. To mi pomohlo vo veľmi veľa
veciach, ale hlavne v tom, že som až tak
veľa nestresovala. Ja osobne by som ako
ťažší šampionát označila Majstrovstvá
Európy, pretože veľa výborných karatistov
pochádza práve z Európy,“ hodnotí
Dominika a prezrádza aj ďalšie svoje
postrehy: „Naučila som sa, ako to tam
všetko chodí, či už ohľadom súťaže, alebo
slovenskej reprezentácie a spoznala som
veľa nových ľudí. Ale hlavne som sa teraz
snažila odstrániť všetky chyby, ktoré

na Majstrovstvách sveta. Samozrejme,
každým kolom to bolo krajšie a krajšie.
Cítila som tú dôveru môjho trénera
vo mňa, ktorá ma posúvala ďalej, ale
úžasný bol aj náš slovenský funclub,
ktorý ma podporoval každé jedno kolo.“
Najťažšie z celej súťaže bola pre Dominiku
koncentrácia a, ako sama hovorí:
„Nespanikáriť, čo je u mňa normálne.
Takmer každý zápas som zo začiatku
prehrávala, ale správna koncentrácia mi
pomohla stav obrátiť. Neviem prečo, ale
na takýchto veľkých súťažiach mám dni
vopred trému, ale keď nastúpim na zápas,
som úplne kľudná, čo sa na normálnych
súťažiach vôbec nestáva. Bude to asi tým,
Zdroj: FB/Dušana Čierna
že tam nemám čo stratiť, ale len niečo
som spravila či už pred, počas, alebo po dosiahnuť, pretože všetci, čo sme sa
zápase na Majstrovstvách sveta.“ Keďže tam nominovali, sme dobrí a už len to je
išlo o medzinárodný šampionát, boli úspech.“
mu prispôsobené aj tréningy, ktoré boli
určite o čosi namáhavejšie ako bežné
klubové tréningy. „Príprava na Slovensku
bola náročná, keďže som mala aj spolu Najväčšou Dominikinou súperkou
s Ninou dva tréningy do dňa, ktoré trvali bola Azerbajdžanka v prvom kole, ktorá
dva týždne. Keď sme prišli na Cyprus, tak skončila na MS v Jakarte na druhom
sme mali ešte tri náročné tréningy. Pred mieste. „Za najväčšiu súperku však
samotným zápasom som sa poriadne považujem Chorvátku Ines Grdenič,
rozcvičila, rozudierala, rozkopala spolu s ktorou som išla o 3. miesto a ktorá má už
s mojou kamarátkou. Keď to skončilo niekoľko umiestnení z ME a MS.“
a dozvedela som sa, že idem do repasáže, Na Majstrovstvách sveta Slovensko
ktorá bola až za skoro dve hodiny, celú nezískalo ani jednu medailu, napriek
rozcvičku a ostatné veci som začala od tomu sa naši karatisti nevzdávali a verili
znova, až som bola úplne mokrá, ale si. „Teraz sme pre našu krajinu vybojovali
dostatočne zahriata,“ spomína dnes už až 5 medailí s bilanciou 0-1-4 a so 6-timi
s úsmevom Dominika a ako s emóciami zemiakovými medailami, ktorých je veľká
podotýka, na Cypre sa jej súťažilo škoda. Celkovo sa Slovensko umiestnilo
najlepšie zo všetkých súťaží, ktoré na 16. mieste spomedzi 48 krajín,“
doposiaľ absolvovala: „Po prvom kole som konkretizuje Dominika, ktorej sa na
sa cítila úžasne, pretože mojím cieľom Cypre veľmi páčilo a rada by sa tam ešte
bolo v ňom nevypadnúť, ako tomu bolo niekedy vrátila. „More bolo krásne, ale

Slovensko s piatimi
medailami na 16. mieste

aj mesto. Jeden deň sme sa boli pozrieť
aj v centre mesta, kde sme boli pozrieť
aj jeden hrad. Jediný problém bol ten,
že autá chodili úplne naopak a skoro
ma aj jedno prešlo,“ spomína dnes už
s úsmevom a na záver pridáva: „Ďakujem
nášmu klubu, mojím trénerom, hlavne
Ľubomírovi Striežovskému, ktorý sa mi
venoval, sparing partnerom, všetkým
mojim známym a kamarátom, ktorí na
mňa mysleli, skvelému funclubu, ktorý
ma povzbudzoval, svojej rodine a môjmu
coachovi, ktorý mi veril viacej než ja sebe.“

Nina Jelžová: Najväčším
súperom bola pre mňa
tréma
Nina Jelžová súťažila v kategórii
kumite. Majstrovstvá boli pre ňu
najvýznamnejšou súťažou v jej
doterajšej
športovej
kariére.
Umiestnila sa na 9. mieste.
Aj keď sa Nina zodpovedne pripravuje
na každý jeden tréning, predsa len
príprava na Majstrovstvá Európy bola
s väčším nasadením.
„Na Majstrovstvá Európy som sa
pripravovala naozaj svedomito, posledné
dva týždne sme dokonca trénovali
dvakrát týždenne aj dvojfázovo.
Trénovali sme okrem každodenných
tréningov aj v nedeľu. Snažila som sa byť
čo najlepšie pripravená a koncentrovaná,
ale súčasne som sa snažila nezraniť
sa ísť na majstrovstvá v čo najlepšej
forme,“ približuje Nina, ktorá súťažila
v kategórii kadetky 14 – 15-ročné +54
kg. Skvelé deviate miesto si vybojovala
v konkurencii 29 súperiek z 29 krajín

Európy. V rovnakej kategórii, ako súťažila
aj Nina, bola tiež úradujúca majsterka
sveta a súperky, ktoré majú v karate naozaj
špičkové výsledky. „Myslím si, že mojou
najväčšou súperkou som bola ja sama.
Keďže som bola na takejto vysokej súťaži
po prvýkrát, svoje súperky som veľmi
nepoznala, a preto mojou najväčšou
prekážkou bola moja tréma a strach
z neznámeho prostredia a neznámych
ľudí,“ priznáva Nina s tým, že keby mohla
niečo zmeniť, viac by si verila a v zápase
by sa snažila byť sebavedomejšia a, ako
podotýka: „Možno by sa to preukázalo
aj vo výsledku.“ Aj napriek tréme, ktorú
pociťovala, sa jej súťažilo dobre a bola
v pohode. „Atmosféra bola úžasná, všetci
povzbudzovali a skandovali a myslím, že
aj to prispelo k zisku piatich medailí pre
Slovensko. Fyzicky som bola pripravená
dostatočne, ale psychicky to bolo trošku
horšie. Určite som však získala veľa
skúseností a dúfam, že v budúcnosti to
už bude len a len lepšie.“
Aj keď tréningy mali karatisti každý deň
v dopoludňajších hodinách, popoludní
si dopriali aj oddych a našli si aj čas na
spoznávanie Cypru. „Oddychovali sme
v bazéne alebo saune. Tí odvážnejší
vyskúšali aj more, ale nikto tam nevydržal
dlhšie ako 5 minút. Na Cypre sme stihli
navštíviť aj hrad, prístav či mólo. Zvyšný
čas sme trávili skôr v hoteli a jeho okolí,“
približuje Nina a na záver prezrádza, kto
bol jej najväčším fanúšikom: „Myslím, že
to boli moji rodičia a, samozrejme, moji
tréneri Ľubomír Striežovský a Anton
Urblík. Ďakujem im za to, že sa mi
venovali a za všetky moje dosiahnuté
úspechy.“
(li)

Žiarčania vyhrali všetky zápasy na turnaji
FUTBAL – U9 – HALOVÝ TURNAJ

Ďalší z turnajov v rámci prípravy futbalovej U9 na jarnú časť ligy prípraviek sa
uskutočnil koncom januára v Dubnici nad
Váhom pod názvom Novoročný turnaj
prípraviek – Dubnica Cup 2016. Okrem
nášho FK Pohronie sa ho zúčastnili dve
mužstvá domáceho MFK Dubnica nad
Váhom, TJ Spartak Myjava, FC ŠTK 1914
Šamorín, FK Rača Bratislava a FC Baník
Horná Nitra.
Počas turnaja sa prejavila zápasová prax
našich chlapcov a skutočnosť, že vedia natrénované zručnosti využiť v ostrom zápase. Naši súperi nás výraznejšie nepotrápili
a všetci chlapci si svoje miesto poctivo zastali
a popritom predvádzali pekný kombinačný
futbal. Počas turnaja im možno vytknúť len
menej koncentrované nástupy do zápasov
(v troch zo šiestich zápasov sme inkasovali
prvý) a za rozhodnutého stavu veľkú snahu

skórovať na úkor prihrávky výhodnejšie
postavenému spoluhráčovi. Keďže na turnaji
sme všetky zápasy s dominanciou vyhrali, tento turnaj môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný.
Najlepším strelcom turnaja sa stal s desiatimi
gólmi hráč FK Pohronie Stanislav Kocian.
Výsledky FK Pohronie U9:
FK Pohronie – FK Rača Bratislava 3:1 (Suchý 2,
Bujňák)
FK Pohronie – MFK Dubnica nad Váhom
červení 5:0 (Kocian 2, Pažout, Suchoň, Sekerka)
FK Pohronie – MFK Dubnica nad Váhom modrí
4:1 (Pažout 2, Sekerka, Kocian)
FK Pohronie – TJ Spartak Myjava 6:1 (Kocian 3,
Čerťaský 2, Suchoň)
FK Pohronie – FC Baník Horná Nitra 4:1 (Kocian
2, Sekerka, Pažout)
FK Pohronie – FC ŠTK 1914 Šamorín 6:1 (Kocian
2, Pažout 2, Sekerka 2)

Najlepším strelcom
turnaja sa s 11 gólmi stal
Stanko Kocian
V sobotu 13. februára si naši chlapci zahrali na halovom turnaji prípraviek U9
v Močenku a aj tentokrát sa im podarilo
turnaj vyhrať.
Turnaja sa zúčastnili domáci FK Močenok,
KFC Tibi Horná Kráľová, ŠK Hájske, TJ Horné
Saliby, TJ Slovan Nitra – Chrenová, FC Slovan
Hlohovec, FK Tempo Partizánske a naše FK
Pohronie. Počas turnaja sme inkasovali len
jeden gól a vo všetkých zápasoch sme výrazne
dominovali. Najlepším strelcom turnaja sa Výsledky FK Pohronie U9:
stal s jedenástimi gólmi náš Stanko Kocian Skupinová fáza: FK Pohronie – FK Tempo Para najlepším brankárom Vratko Kršiak tiež tizánske 4:0 (Kocian 2, Sekerka, Pažout)
FK Pohronie – TJ Horné Saliby 4:0 (Kocian 3,
z nášho klubu.
Čerťaský)
FK Pohronie – ŠK Hájske 6:1 (Kocian 4, Kučera,

Laurov))
Semifinále: FK Pohronie – TJ Slovan Nitra –
Chrenová 2:0 (Kocian, Čerťaský)
Finále: FK Pohronie – FK Tempo Partizánske 4:0 (Kocian, Pažout, Laurov,
Čerťaský)
(KRP)

FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK

FK Pohronie vás pozýva na Futbalový turnaj prípraviek, ročník narodenia 2007.
Turnaj sa uskutoční 28. februára v ZUS aréne v Žiari nad Hronom v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Účastníci turnaj: 1. FK Pohronie, 2. MŠK Žilina, 3. Spartak Trnava, 4. VSS Košice, 5. Tatran Prešov, 6. Inter Bratislava, 7. Baník Horná Nitra, 8. MFK Ružomberok.

