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Priamo na námestí museli
zasahovať hasiči aj s plošinou

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia
V utorok 13. februára sa dvorom
Svätokrížskeho domu niesla vôňa
pečených zabíjačkových dobrôt.
Pravú svätokrížsku zabíjačku si
nenechali ujsť nielen Žiarčania, ale aj
obyvatelia okolitých obcí či miest.
Prasiatko spracúval mäsiar so svojimi
pomocníkmi už od skorého rána. Kto sa
prišiel pozrieť, na vlastné oči tak videl,
ako sa spracúva mäso, varí kapustnica
a ako sa robia hurky či klobásy. Všetky
tieto dobroty mohli Žiarčania popoludní
prísť aj ochutnať. Hurka a kapustnica
boli po eure a klobása po 1,50 eure.
Každý, kto ochutnal, zároveň prispel
do pokladničky, v ktorej bola zbierka,
z ktorej sa neskôr zakúpi zariadenie
do Svätokrížskeho domu. A Žiarčania,
ktorým sa v minulosti hovorilo hurkári,
sa veru nezapreli. Aj počas fašiangov išli
na odbyt najmä hurky či hurková kaša.
Rad na tieto dobroty si poniektorí vystáli
od skorého rána. Chutili však aj ostatné
dobroty. Ako prezradil majster kuchár,
do kapustnice išlo všetko to, čo v pravej
kapustnici nesmie chýbať. A teda
výrezové mäso z lopatky, klobásové
mäso a dobrá kyslá kapusta. Aby bola
kapustnica chutnejšia a pikantnejšia,
pridalo sa aj štipľavej papriky. Vďaka
tomu, že sa varilo s láskou a chutne,
podarilo sa predať všetky zabíjačkové
špeciality, ktoré sa pripravovali počas
celého dňa. Poslední návštevníci
odchádzali z dvora Svätokrížskeho
domu až vo večerných hodinách.
Priamo vo vnútri Svätokrížskeho domu
pripravovala kapustníky a tzv. varené –
pečené sladké dobroty z kysnutého
cesta starostka Monika Zlesíková z obce
Beluj so svojou pomocníčkou. Jednou
z dobrôt bolo kysnuté sladké cesto,
ktoré sa vyprážalo ako šišky, neskôr sa
zalialo vodou a prikrylo pokrievkou.
Druhá časť šišky tak bola parená. Na to

sa dávali posýpky ako maková, orechová
či kakaová, podľa chuti.
Zabíjačkové špeciality a dobroty mohli
návštevníci zapíjať medovinou a inými
chutnými teplými i studenými nápojmi.
Aby im lepšie chutilo, o dobrú hudbu
a spev sa postarala Mužská spevácka
skupina Sekera.

Basa je pochovaná, začalo
obdobie pôstu

Deň vo Svätokrížskom dome vyvrcholil
v popoludňajších hodinách, kedy sem
dorazil tradičný fašiangový sprievod. Ten
vyrazil z Mestského kultúrneho centra
a prešiel celým mestom. K zabávajúcim
maškarám sa postupne pridali aj
okoloidúci. Všetky veselé masky pred
vstupom do dvora privítal a domácou
pálenkou počastoval zástupca primátora
mesta Ladislav Kukolík. A nechýbali
ani šišky s jahodovou penou, sladký
symbol fašiangov. Tancovalo, spievalo
a veselilo sa až do večerných hodín.
Väčšina zo zabávajúcich sa priamo zo
zabíjačky presunula na Fašiangovú
veselicu. Tu im do tanca hrali Bečkovi
chlapci a nechýbalo ani symbolické
pochovávanie basy.
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až
do polnoci pred škaredou (Popolcovou)
stredou. Najveselšie obdobie roka
potom strieda 40-dňový pôst. Ukončia
sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť
na rok do starých koľají. Na poslednej
fašiangovej zábave sa preto predvádza
symbolické
pochovávanie
basy.
Hlavnými postavami sú kňaz, rechtor
a smútiaci „pozostalí“. Kňaz paroduje
obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom
obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči
sa s basou, ktorú za náreku prítomných
vynášajú von. Keď je basa pochovaná,
môže sa začať pôst. Obdobie
veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý

Mäsiar s pomocníkmi spracúvali mäso z prasaťa od skorého rána.

Zabíjačkové špeciality chutili. Na odbyt išli najmä hurky.
poznáme pod názvami Popolcová alebo
Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok,
jeho dátum sa ráta podľa lunárneho
kalendára a pripadá na 40. deň pred

Veľkou nocou. Veľkonočný pôst sa končí
Veľkým piatok. Ten tento rok pripadá
na 30. apríla a Veľkonočný pondelok na
2. apríla.
(li)
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Primátor sa stretol s rodičmi
prvého bábätka
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Do Svätokrížskeho domu dorazil popoludní aj fašiangový sprievod

Symbolické pochovávanie basy počas Fašiangovej veselice.

Hlasujte za Kvitnúcu lúku v mestskom sade

Odkrývame históriu mesta:
Gróf Berchtold
Strana 3

Za projekt Kvitnúca lúka hlasujte
na stránke www.krajsieslovensko.sk.
Hlasovanie potrvá od 1. marca do 30. apríla 2018.
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Žiarska škola medzi 60 úspešnými školami v IT Akadémii
Národný projekt IT Akadémia –
vzdelávanie pre 21. storočie vzbudil
u rodičov školopovinných detí po
celom Slovensku veľký záujem. Na
jeho aktivitách sa bude podieľať
minimálne 300 základných, 200
stredných škôl a 5 univerzít. Jednou
z nich je aj žiarska Základná škola na
Ulici Dr. Janského.
Spolu sa do projektu zapojí vyše 36 000

žiakov a študentov, ako aj približne 2100
učiteľov. No len 60 základných škôl bude
vybavených špeciálnym laboratóriom
s názvom IT ScienceLab, v ktorom
budú napríklad robotické stavebnice,
3D tlačiareň, tablety, meteostanica,
digitálne váhy a mikroskopy. „Sme veľmi
radi, že sa nám podarilo uspieť v náročnej
konkurencii ostatných základných škôl
a mohli sme sa nielen zapojiť do tohto

Žiarska škola patrí medzi 60 škôl, ktorým sa podarilo zapojiť do projektu.

Hlavným cieľom projektu je zmeniť
vzdelávanie detí na Slovensku tak, aby
bolo motivujúce, zbavené strašiaka
vysokej náročnosti a stalo sa príťažlivým.
Je to vôbec možné? „Áno,“ hovorí Marek
Baláž a vysvetľuje: „Vyučovanie môže
byť nielen efektívne, ale pre žiakov
aj zaujímavé. A práve preto prišlo na
našu školu 380 metodík pre výučbu
matematiky, biológie, geografie, fyziky,
chémie a informatiky. Celé vyučovanie
je orientované bádateľsky, žiaci sa učia
vlastnou aktivitou, pričom skúmajú,
objavujú, experimentujú. Na to
využívajú naše laboratóriá, a preto sú ich
vzdelávacie výsledky oveľa lepšie než na
školách, kde sa učí klasickým spôsobom
a kde nie je také materiálne vybavenie
ako u nás.“

„

Cieľom projektu
je zmeniť vzdelávanie tak, aby
bolo motivujúce a stalo sa
pre žiakov príťažlivým.

Rozhodujúcim
faktorom
pri
bádateľskom vyučovaní je príprava
učiteľov na aplikáciu týchto metód.
Keďže aj dobre premyslená bádateľská
metodika sa dá odučiť nie bádateľským
prístupom, preto sa v rámci projektu IT
Akadémia pripravenosti učiteľov venuje
patričná pozornosť. Všetci zapojení
učitelia absolvujú vzdelávanie, kde
získajú didaktické kompetencie v súlade
s najnovšími trendmi vyučovania
prírodných a technických vied,
matematiky a informatiky. K príprave
učiteľov v rámci projektu sa vyjadril aj
podpredseda Vlády SR pre investície
a informatizáciu Peter Pellegríni: „Projekt
sa bude venovať aj samotným učiteľom,
pretože ak chceme mať na Slovensku
dostatok dobre pripravených ľudí, ktorí

budú schopní si nájsť dobre platené
miesto na pracovnom trhu bez toho, aby
sme mali dobre pripravených učiteľov,
to nepôjde. Pevne verím, že výsledkom
tohto úsilia bude množstvo mladých
technikov, vedcov a informatikov, ale
aj techničiek, vedkýň a informatičiek
pripravených uplatniť sa na trhu
práce.“ Súčasťou projektu sú aj rôzne
popularizačné aktivity pre žiakov.
V dennom tábore sa deti budú učiť
programovať v jazyku Scratch, navrhovať
vlastné webstránky, pracovať s legom,
získajú základy 3D modelovania. Medzi
ďalšie aktivity, na ktoré sa môžu tešiť
žiaci z „Jednotky“, budú pobytové
tábory, sústredenia, workshopy, krúžky
a, samozrejme, rôzne atraktívne súťaže.
Projekt IT Akadémia – vzdelávanie
pre 21. storočie je v rámci Slovenska
jedinečný. Má reálnu šancu zvýšiť
kvalitu vzdelávania, motivovať žiakov
k lepším výsledkom a rozvíjať u nich
predovšetkým digitálnu gramotnosť,
osobnostný rozvoj a komunikačné
kompetencie.
(li)
Foto: archív školy

Mesto tohto roku opraví cesty a chodníky
o výmere viac ako 34 000 metrov štvorcových

Kvitnúca lúka z liečivých byliniek
má vyrásť priamo v sade
Potrebujeme aj vašu pomoc

Mestský sad by mal skrášľovať aj vysadený pás byliniek.
Dobrovoľníci z OZ ZAŽIAR chcú
v mestskom sade vytvoriť kvitnúcu
lúku z liečivých byliniek. Na to, aby
bol projekt úspešný, potrebujú aj vašu
pomoc.
Projekt Kvitnúca lúka vypracovalo OZ
ZAŽIAR začiatkom tohto roka a postúpil
do ďalšieho kola. V tomto kole je
potrebná pomoc Žiarčanov a ďalších

jedinečného projektu, ale získať pre našu
školu aj špeciálne laboratórium,“ hovorí
Marek Baláž, riaditeľ žiarskej „Jednotky“
s tým, že výber škôl pre najvyššiu úroveň
spolupráce spolu s vybavením IT Science
laboratóriom sa uskutočnil podľa vopred
stanovených kritérií, ktoré žiarska škola
s prehľadom splnila.

ľudí, ktorí budú za projekt hlasovať.
Hlasovanie sa spustí 1. marca a potrvá do
30. apríla. Ak sa dobrovoľníkom podarí
uspieť, získať môžu 1 500 eur.
Za projekt môžete hlasovať na
stránke www.krajsieslovensko.sk od
1. marca do 30. apríla 2018. Hlasuje
sa pomocou e-mailu. Stránka a hlasovanie sa spustí 1. marca.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom plánuje tohto
roku opraviť chodníky s celkovou
výmerou 3 710 metrov štvorcových
a cesty s celkovou výmerou viac ako
30 500 metrov štvorcových. O ktoré
komunikácie ide?
Žiar nad Hronom plánuje zrekonštruovať
spolu takmer 35 000 metrov štvorcových
ciest a chodníkov za približne 600 000
eur.
Tieto
cesty
plánuje
mesto
zrekonštruovať:
•Sládkovičova ulica od Dr. Janského
po Ulicu A. Dubčeka
•Ulicu Dr. Janského od Sládkovičovej
po Ulicu SNP
•Ulicu M. R. Štefánika popred BD 454
•Ulicu M. R. Štefánika popred BD 455
•Jiráskovu ulicu od M. R. Štefánika
po Ulicu Š. Moysesa
•Ulicu Hollého od Ulice Dr. Janského
po koniec BD 446
•vnútro blok popri BD 441 k bráne MsÚ
•cestu medzi MsÚ a Fax Copy
•cestu od Hotela Luna k Ulici SNP
•Ulicu Š. Moysesa od Ulice A. Dubčeka
po A. Kmeťa v oboch smeroch
•Ulicu Š. Moysesa - parkovisko pri Ú-čku

Opraví sa aj chodník pred hasičmi.
•Ulica Š. Moysesa - parkovisko cez cestu
oproti Ú-čku, pred BD 436
•cesta na CAS - 4 m široký pás
špeciálneho asfaltu v oboch smeroch
•Ulicu A. Hlinku od Ulice SNP - PREZAM
po Jesenského ulicu
•Cestu v Šášovskom Podhradí - smer
Istebné
•Cestu medzi Sitňan Pubom a mäsiarňou
vo dvore popred stojisko TKO
•Ulicu Hollého popri BD 442 jednosmerka k MsÚ

Tieto chodníky plánuje mesto
zrekonštruovať:
•chodník SNP popred hasičov
•chodník na Vansovej ulici popred BD
534, vchody 5 a 7
•chodník na Ulici M. R. Štefánika popred
BD 454
•chodník na Ulici M. R. Štefánika popred
BD 455
•chodník na Jiráskovej ulici popred BD
401 a 399
•chodník pri semafore Luna - Tesco oprava preliačenej a zaplavovanej časti
chodník na Ulici Kmeťa popred BD 349
(za hygienou)
•chodníky na Hviezdoslavovej ulici
popred BD 2x280, 2x281 a 2x283
•chodník na Ulici A. Hlinku od
Jesenského ulice vpravo k Šoltésovej
ulici
•chodník na Ulici M. R. Štefánika popred
BD 452/12-18 - čiastočne betónový pri
novej tržnici
•chodníky okolo BD 505 na
Ul. M. Chrásteka
•chodník na Ulici M. R. Štefánika k Ulici
Dr. Janského popred BD 456
(kr)

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 22. februára sa konalo
1. zasadnutie MsZ v tomto roku.
Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
V úvode zasadnutia hlavný ekonóm
mesta Martin Majerník predložil
poslancom na schválenie I. zmenu
rozpočtu, ktorým sa rieši finančné krytie
viacerých rozpočtových výdavkov. Ide
napríklad o zvýšenie výdavkov v rámci
projektu Smart city na parkovacie miesta

mestské noviny

a odpadové hospodárstvo či zvýšenie príslušníkov na 22 mestských policajtov.
kapitálových výdavkov na rekonštrukciu To bude mať dopad aj na mestský
rozpočet v podobne jeho navýšenia
chodníkov a ciest v sume 113-tisíc eur.
o mzdové náklady 2 zamestnancov.
V rámci prvého tohtoročného Ide o sumu približne 37-tisíc eur. „Počet
zasadnutia boli poslanci oboznámení aj policajtov sme chceli optimalizovať
s vyhodnotením Kalendára športových a dať tak do súladu právny stav
podujatí za rok 2017 a predložený im bol veci, keďže zákon hovorí o tom, že
návrh nového kalendára na rok 2018. Ten organizáciu a rozsah napr. technických či
sa tvoril z podkladov od všetkých klubov, mzdových prostriedkov určuje mestské
ktoré poslali svoje návrhy do daného zastupiteľstvo,“ uviedol náčelník MsP
termínu. Prerozdelenie finančných Róbert Šiška s tým, že navýšenie počtu
policajtov sa pozitívne prejaví vo
prostriedkov poslanci schválili.
viacerých oblastiach. „Pribudnú pešie
Informáciu o personálnom nastavení hliadky v uliciach mesta, pravidelnou
Mestskej polície v Žiari nad Hronom systémovou a plánovanou alternatívou
predniesol jej náčelník Róbert Šiška. hliadkovej činnosti sa opäť stanú
Ten navrhuje personálne nastaviť počet cyklohliadky a posilníme služby najmä

v piatky a soboty vo večerných hodinách, západnom okraji mesta, v blízkosti
kedy máme najviac oznamov a podnetov nemocnice, ktorá ponesie názov Ulica
MUDr. Straku.
od občanov,“ podotkol ďalej Šiška.
Vedúca
Odboru
starostlivosti
o obyvateľa MsÚ Monika Minárová
informovala poslancov o výsledku
a použití finančných prostriedkov
získaných dobrovoľnými finančnými
zbierkami v minulom roku a poslanci
tiež schválili doplnenie prísediaceho
na Okresnom súde v Žiari nad Hronom.
Ďalším bodom rokovania bolo aj
prijatie VZN, ktorým sa mení VZN
č. 7/2014 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb. V rámci tohto poslanci schválili
pomenovanie novej ulice mesta na

Zámer zlúčenia Žiarskej komunálnej
spoločnosti s Technickými službami
s. r. o. predložil poslancom primátor
Peter Antal. Ako uviedol, dôvodom je, že
v súčasnosti je miera nezamestnanosti
na území mesta nižšia ako 6 %, čo
nevyhovuje podmienkam pre schválenie
projektov zameraných na zamestnávanie
dlhodobo nezamestnaných.
Jednotlivým témam, ktoré odzneli
počas februárového rokovania, sa
budeme venovať v samostatných
príspevkoch.
(li)
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z príspevkov vlastnej šľachtickej
rodiny, dal prebudovať aj letné sídlo
biskupov vo Svätom Kríži. Počas
výstavby býval v Banskej Bystrici
v privátnom dome až do doby, keď
bola rezidencia postavená a mohol
sa do nej nasťahovať.

Osobnosti

ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Gróf František Peter Pavol
Ignác Berchtold z Uherčic
Gróf František Peter Pavol
Ignác Berchtold z Uherčic, so
šľachtickým prídomkom von und
zu Ungarschitz, Fratting und
Pullitz, v matrike zmienený ako
Pertholth, v histórii nášho mesta
zastáva miesto najvýznamnejšie.
Narodil sa 24. júna 1730 v Trnave
a zomrel 14. august 1793 vo
Sv. Kríži. Bol rímskokatolíckym
biskupom, prvým diecéznym
biskupom
banskobystrickej
diecézy, vymenovaným v roku
1776.
Berchtold
vykonal
všetky
počiatočné organizačné práce
v novovzniknutom biskupstve.
Hneď na počiatku svojho pôsobenia
s velkými ťažkosťami postavil novú

biskupskú rezidenciu v Banskej
Bystrici. Avšak celý čas zápasil
s nedostatkom peňazí. Biskup
Berchtold svojou húževnatosťou
zachránil biskupstvo poväčšine

Pomery v Banskej Bystrici
a
komplikované
vzťahy
s predstaviteľmi mesta ho prinútili
presťahovať
svoju
rezidenciu
z Banskej Bystrice do kaštieľa
vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad
Hronom). Kaštieľ vo Svätom Kríži
sa tak stal hlavnou rezidenciou
banskobystrických biskupov na viac
ako 150 rokov. Prestavba kaštieľa
bola veľkorysá, čo sa odrazilo aj
na architektúre hlavnej budovy
kaštieľa, ako aj výstavbou a úpravami
priľahlého parku. Dal vybudovať
v duchu doby osvietenstva park
s prvkami anglického parku

Filipko svoje prvé stretnutie s primátorom
prespal s úsmevom na tvári
Primátor mesta sa v utorok
20. februára stretol s rodičmi prvého
bábätka narodeného v tomto roku.
Filipko Husárik sa narodil 2. januára
2018 o 6.15 hodine v žiarskej
nemocnici a stal sa tak prvým
občanom nášho mesta.
Chlapček pri narodení vážil 3010
gramov a meral 49 centimetrov. Dnes, po
pár týždňoch, už váži viac ako 4,5 kila.
Primátor prijal rodičov prvého bábätka vo svojej kancelárii.

Filipko stretnutie prespal.

Filipko je už tretím dieťatkom mamy
Renáty. Doma z neho majú radosť okrem
otca Andreja aj dve staršie sestry. „Filipko
je dobré dieťatko. Počas prvých dní
sa v noci budil častejšie, ale už sme si
na seba zvykli a je to lepšie. Najlepší je
vonku v kočiari, na čerstvom vzduchu
dokáže prespať aj tri hodiny,“ prezradila
o synčekovi s láskou jeho mama a ako
podotýka, bábätko je zdravé a spokojné.
Veľmi ho ľúbia aj staršie sestry, ktoré sú
mame dobrými pomocníčkami. „Srdečne

vám oboch gratulujem. Narodenie Filipka
je to najkrajšie v živote, čo vás mohlo
stretnúť. Filipkovi želám v prvom rade
veľa zdravia, veľa šťastia a nech vyrastá
v láske svojich rodičov. Verím, že bude
úspešným občanom mesta,“ povedal
počas stretnutia s rodičmi primátor.
Na stretnutí venoval primátor rodičom
chlapčeka malý darček a finančný
príspevok. Je vidno, že Filipko je spokojné
bábätko, stretnutie s primátorom prespal
s úsmevom na tvári.
(li)

Zápis do základnej školy sa blíži
Poznáme termíny našich škôl
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. septembra 2011 do 31. augusta 2012
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
v meste
Základná škola na Ul. Dr. Janského 2
Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 17
Základná škola na Jilemnického ulici 2
4. apríla 2018 (streda) od 9.00 do
18.00 hod.
- Základná škola s materskou školou Š.
Moysesa na Ul. A. Kmeťa 1
3. apríla 2018 (utorok) 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

naznačujúceho návrat k prírode
a vzťahu človeka k nej. Záhradná
architektúra bola reprezentovaná
drobnou architektúrou a záhradnými
plastikami. Pripisuje sa mu výstavba
„Pavilónu“, vybudovanie vtedy
tak častého záhradného prvku
umelej – romantizujúcej ruiny
a pravdepodobne aj takzvanej
„Pustovni“.
Úpravou
vodných
nádrží vytvoril malebné jazierka
a plochu parku rozdelil na viacej
architektonicky oddelených plôch
s výsadbou kvetín. Že jeho činnosť
mala aj hospodársky zámer, je
reprezentované
výstavbou
–
prestavbou donedávna stojaceho
vodného mlyna s dátumom 1777
na priečelí budovy. Interiér kaštieľa
dal skrášliť nástennými maľbami
a obnovil kaplnku v prízemí južného
traktu. Vybudoval arkádové chodby
a pripisuje sa mu aj výsadba
mohutného platana na nádvorí

kaštieľa. Miestnosti, v ktorých prijímal
návštevy, boli zariadené vzácnym
nábytkom. V kaštieli vybudoval aj
knižnicu, ktorá obsahovala 1100
zväzkov a listiny týkajúce sa dejín
kaštieľa a mesta. Dal vybudovať
veľkú terasu na južnej strane areálu
s nástupným schodiskom. Náklady
na obnovu kaštieľa, ktoré trvali od
roku 1782 do roku 1794, neboli
malé. Vyšplhali sa až na sumu 42 000
florénov.
Ak máte vzťah k nášmu kaštieľu,
tak kruto skúšaného počas rušných
dejín nášho mesta, musíte si
s úctou pripomínať meno Františka
Berchtoldta, ktorý aj napriek tomu,
že mu boli ponúkané významné
a bohaté miesta, odmietal ich a ostal
žiť tu, v našom meste, a tu aj zomrel.
Je pochovaný v krypte miestneho
kostola.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Hasiči museli zasahovať v jednom
z bytov na námestí
V
pondelok
19.
februára
v dopoludňajších hodinách museli
v jednom z bytov na námestí
zasahovať hasiči. Dôvodom bol
požiar, ktorý vznikol na balkóne
v byte na 5. nadzemnom podlaží.
„Požiar bol spôsobený nedopalkom
z cigarety v plastovej nádobe. Od
nádoby sa vznietilo plastové okno
a parapet,“ informuje Slavomír Búci,
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
zo žiarskeho HaZZ s tým, že príčinou
požiaru bola nedbalosť majiteľa pri
fajčení. Našťastie, včasným zásahom
sa požiar nerozšíril do vnútorného
priestoru bytu. Vzniknutá škoda sa
odhaduje na približne 1000 eur.
(li)

Valentín prepukol v Žiari naplno
Deň zaľúbených prepukol naplno aj
v našom meste. Až tri mladé páry si
v stredu 14. februára povedali „ÁNO“
a spečatili svoj vzťah manželským
zväzkom.
„Nie je to štandardné, aby sme
v strede týždňa mali nejaký sobáš. A už
vôbec nie tri za sebou,“ prezrádza Marta
Páleníková z Matričného úradu v Žiari
nad Hronom. Dva páry, ktorým zazneli
svadobné zvony, sú priamo zo Žiaru
nad Hronom, jeden je tzv. delegačný,
konkrétne z Hliníka nad Hronom.
14. február je dňom, kedy oslavuje
meniny Valentín. Zároveň patrí tento

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

deň všetkých zaľúbeným a tým, ktorí
sa ľúbia. Lásku si vyznávame viac ako
v iné dni. Obdarúvame sa kvetmi,
sladkosťami či inými drobnosťami
a stretávame sa na romantických
miestach.
(li)

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 je možné uložiť pokutu
do 331,50 eur.
(r)
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Živou stravou si zlepšila zdravie, výzor a má viac životnej energie
Čoraz viac ľudí v poslednej dobe
prepadáva trendu raw stravovaniu.
Ide o živú stravu, čo je vlastne rastlinná
strava (vegánska) s tepelnou úpravou
do 420C. Jedálniček tvorí prevažne
ovocie, zelenina, listy, byliny, semená,
orechy a klíčky. Propagátormi
takéhoto stravovania sú aj manželia
Martina a Marian Majzlíkovci.
Žiarčania ich spoznávajú aj vďaka
besedám, prednáškam či Martininmu
blogu. Aj vás zaujíma, aký je prechod
od bežnej stravy k živej, prečo je živá
strava lepšia či kde raw produkty
nakupovať? Ak ste si odpovedali
„áno“, práve pre vás je určený
rozhovor s Martinou Majzlíkovou,
ktorá na úvod prezradila: „Živá strava
je pre človeka prirodzená, má lepší
prospech pre organizmus a zdravie,
obsahuje vitamíny, minerály a enzýmy
a zachováva si svoju prirodzenú
štruktúru.“
Ako a kedy ste sa vy dostali k živej
strave?
Iniciátorom zmeny stravovania u nás
bol manžel, ktorý sa dočítal, že vitariáni
majú viac životnej energie. To bol pre
neho primárny impulz. Začal sa o túto
problematiku zaujímať viac a dozvedel
sa o ďalších benefitoch ako celkové
zlepšenie zdravia, vyliečenie rôznych
chorôb a anti agingové účinky na celé
telo človeka. A bolo rozhodnuté.
Aký bol prechod z bežnej stravy
k živej?
Manžel prešiel zo dňa na deň a nastala
u neho pomerne silná detoxikácia.
Myslím, že to bola veľká záťaž pre
organizmus, ale do dvoch mesiacov sa
dostal do optimálneho stavu a prišli aj
sľubované benefity. Ja som sa stravovala
bežne a na živú stravu som prechádzala
postupne. Išlo to úplne prirodzene
a trvalo to asi pol roka.
Bolo niečo pri prechode od bežnej
k raw strave, s čím ste mali problém?
Musela som sa naučiť správne
stravovať v zime. My ženy sme citlivejšie
na chlad a potrebu tepla, takže v zime
vôbec nekonzumujem nič studené.
Všetky potraviny musia mať izbovú
a vyššiu teplotu (ideálne teplotu tela)
a, samozrejme, používam rôzne koreniny,
ktoré zohrievajú.
Pred prechodom na živú stravu som
trpela chronickou únavou a mala som
niekoľko rokov zvýšenú teplotu. Chodila
som po lekároch, brala rôzne antibiotiká.
Keď som prešla na živú stravu, všetko
akoby zázrakom zmizlo. Výrazne sa mi
zvýšila imunita a s manželom takmer
vôbec nebývame chorí.
Prečo je, podľa vás, živá strava lepšia
ako bežná?
Z môjho pohľadu sa to ani nedá
porovnávať. V prvom rade ako vegánka
vidím aj veľký etický a ekologický
rozmer tohto stravovania. Myslím si,
že o niekoľko desaťročí ľudia v rámci
prirodzenej evolúcie a humanizácie

Martina Majzlíková nové recepty nielen skúša, ale aj sama vymýšľa.
vôbec nebudú konzumovať živočíšne
produkty. Vo svete každoročne výrazne
stúpa podiel vegánov a pomaly sa
zverejňujú aj výskumy o škodlivosti
živočíšnych potravín. Samozrejme,
všetko chce svoj čas a keďže ešte
stále fungujeme v starých vzorcoch
a názoroch, na ktorých sme boli
vychovaní, môžem hovoriť len za seba
a z vlastnej skúsenosti. Na živej strave
sa mi zlepšilo zdravie, výzor, mám viac
životnej energie, lepšiu imunitu a svojím
stravovaním som výrazne znížila svoju
ekologickú stopu.
Pre koho je takáto stravovanie
vhodné?
Myslím si, že väčšina ľudí ešte nie je
na myšlienku takéhoto stravovania
pripravených, a tak sa snažím ľuďom
prezentovať aspoň nové spôsoby
prípravy jedla a výmenu klasickej
kuchyne za nové, zdravšie verzie.
Obmedzenie konzumácie živočíšnych
potravín a zvýšenie podielu surového
ovocia a zeleniny v strave je vhodné
a zdraviu prospešné, takže z tohto
pohľadu je podľa mňa zaradenie raw
stravy do jedálnička vhodné pre každého.
Môžu sa aj malé deti stravovať raw?
Vo svete už vyrastajú deti na takejto
strave, ktoré sú krásne, zdravé a nič im
nechýba.

Ktoré bolo prvé raw jedlo, ktoré ste
rodine pripravili vy. Ako im chutilo?
Priznám sa, že prvé recepty boli od
amerických foodblogerov a vôbec to
nikomu nechutilo. Sme zvyknutí na iné
chute. Zo začiatku sa takto stravoval
len manžel a ja som sa čudovala, ako to
všetko môže zjesť.
Odkiaľ beriete recepty v súčasnosti?
Práve z tohto dôvodu som si začala
vytvárať vlastné recepty a snažila som
sa v raw strave približovať slovenskej
kuchyni. Ale doba sa za tie tri roky
výrazne zmenila a dnes je k dispozícii
množstvo kníh a rôznych receptov na
internete v slovenčine aj v češtine.
Dajú sa u nás bežne kúpiť potraviny
na raw stravu?
Je to stále lepšie a jednoduchšie.
Nakupujem bežne v potravinách, keď
sa dá, tak na trhoch a určité špecifické
potraviny v takzvaných
„zdravých
obchodoch“. Môj obľúbený obchodík je
Zdravá Živa v Žiari.
Čo nikdy nechýba vo vašej
domácnosti zo živej stravy?
Nikdy nechýba raw kakao. Mám veľmi
rada sladké a čokoládu. Ostatné sa mení
podľa ročných období a sezóny.
Čo nevaríte najradšej a čo majú
najradšej vaši blízki?
Chute sa nám stále menia, ale teraz
je u nás v kurze raw pizza a deti majú
najradšej raw palacinky s čokoládou.
A čo najviac chutí vám? Určite sa
nájde aj niečo, čo vám nezachutilo.
Najviac mi chutí sezónne ovocie, najmä
Čo prvé z raw stravy ste jedli? Chutilo ak je vypestované niekým blízkym. Už
som skúšala niekoľko receptov, ktoré sa
vám?
Prvú som jedla raňajkovú kašu so u nás neujali. Bolo toho viac, napríklad
zeleným jačmeňom, ktorú som si kúpila šalát z tekvice alebo polievka z tahini
pasty (sezamovej).
v obchode a veľmi mi chutila.
Sú potrebné nejaké špeciálne
prístroje pri ne-varení raw stravy
a celkovo pri príprave takýchto jedál?
Určite
je
potrebný
dobrý
vysokorýchlostný mixér, vhodná je aj
sušička a odšťavovač.
Dnes sú potraviny aj v bežných
obchodoch
pomerne
drahou
záležitosťou. Podľa rôznych štatistík
Slováci míňajú veľa práve na stravu.
Je raw stravovanie drahšie ako bežné?
Nedá sa to jednoznačne povedať.
Záleží, čo sa kto rozhodne jesť a či má
vlastné zdroje ovocia a zeleniny. Taktiež
či nakupuje potraviny v bio kvalite
a podobne. V našej rodine sa rozpočet na
stravu navýšil.
Ako si viete poradiť s jedením napr.
niekde na dovolenke, kde nemáte
možnosť prípravy vlastného raw
jedla? Alebo vyberáte také destinácie,
kde je raw stravovanie k dispozícii?

V teplých krajinách je zrelé, lokálne
ovocie väčšinou ľahko dostupné a aj
cenovo výhodné. Keď sme išli na
dovolenku v zime do Maďarska, vyberala
som hotel, ktorý ponúkal švédske stoly
s veľkým výberom šalátov a ovocia. Dnes
už ale vedia vyjsť v hoteloch v ústrety.
Ak sme na Slovensku, stravu dohodnem
dopredu a pripravia nám raw menu na
mieru. Napríklad v Piešťanoch v jednom
penzióne sa tak snažili dodržať raw, že
nám jedlo ani neposolili. Boli zásadovejší
ako ja (smiech).

V raw strave sa snaží približovať
slovenskej kuchyni

jedlá, dezerty, pudingy... Dokáže byť
raw strava pestrá rovnako ako bežná?
Určite áno. Robím dokonca raw
sviečkovú s knedľou či sushi. Podľa mňa
je raw strava veľmi pestrá a bohatá, tak
ako aj celá príroda.
Je celá vaša rodina raw?
Nie, deti nie sú na raw strave. Chcela by
som, aby mladšia dcéra postupne prešla
na vegánsku stravu. Staršia je už dospelá,
takže je to plne v jej réžii. Našťastie,
mnohé jedlá im chutia, takže často jedia
to čo my.
Dajú sa hotové raw výrobky kúpiť
už aj na Slovensku? Čo napríklad
kupujete hotové vy?
Najdostupnejšie sú sladkosti (čokolády,
raw tyčinky, koláče). Taktiež sa dajú
kúpiť sušené placky, ovocné kože alebo
rôzne kaše. Vo väčších mestách sú raw
reštaurácie, niektoré robia aj rozvoz. Ja si
takmer všetko robím doma, ale kvalitnej
raw čokoláde neviem odolať.
Píšete blogy, robíte semináre, vydali
ste knihu. Kde beriete inšpirácie a čo
sa na vašich seminároch dozvedia
účastníci?
S prechodom na živú stravu sa mi
navýšila životná energia. Keď človek
nie je vyčerpaný a unavený, inšpirácia
a tvorivosť sú jeho prirodzenou súčasťou.
Je to v každom jednom z nás, stačí dať
tomu priechod. Ja sa cítim byť limitovaná
len časom, nie nedostatkom nápadov.
Na seminároch o živej strave sa snažím
účastníkom odovzdať všetko, čo som sa
v priebehu viac ako troch rokoch v tejto
oblasti naučila. Nie len teoreticky, ale
aj prakticky. Učím ich nové spôsoby
a postupy prípravy jedál tak, aby si vedeli
živú stravu zaradiť do každodenného
života. Mám veľmi peknú spätnú väzbu
a väčšina z účastníkov vo svoje strave

Obľúbený raw puding s ovocím.

Raw strava je pestrá a bohatá
ako celá príroda
Ktorý jednoduchý recept by ste na
vyskúšanie poradili našim čitateľom?
Najpopulárnejší medzi našimi známymi
je raw puding. Potrebujeme naň 100 g
kešu, 6 banánov, 3 PL raw kakaa, 1,5 2 dl vody. Množstvo cca 4 - 6 porcií, podľa
veľkosti misiek a banánov. Postup: Kešu
orechy namočte na 2 hodiny, opláchnite
a dajte do mixéra. Pridajte banány, raw
kakao a vodu. Mixujte a vodu pridávajte
podľa požadovanej hustoty. Presné
množstvo sa nedá určiť, už len kvôli
rozdielnej veľkosti banánov. Banány
používajte vždy zrelé (najlepšie, ak
už majú bodky, inak by puding nebol
sladký). Rozmixujte do hladka a nalejte
do misiek. Môžete pridať ľubovoľné
ovocie. Výborné sú jahody, čučoriedky,
mango alebo akékoľvek obľúbené
a najmä sezónne ovocie.
Pripravujete polievky, šaláty, hlavné

po absolvovaní seminára zvýšila podiel
surovej zeleniny a ovocia na 50 %. Čo je
podľa mňa úžasné.
Okrem stravy sa venujem otázkam
osobnostného rozvoja a robíme
s manželom rôzne motivačné prednášky
a semináre.
O čom je vaša kniha Šťastná žena
a kde sa dá zohnať?
Je to motivačná literatúra pre ženy.
Kniha má názov Šťastná žena, 12 krokov
k šťastnému životu a prostredníctvom
12 krokov pomáha ženám nájsť kľúč
k sebapoznaniu a vlastnému šťastiu.
Každá kapitola prechádza od teórie
cez praktické rady k príbehom zo života.
Mojim zámerom bolo poskytnúť ženám
uchopiteľné informácie, aby poznatky
vedeli okamžite použiť v bežnom
živote. Kniha sa dá kúpiť vo väčšine
kníhkupectiev a aj na internete.
Viac informácií o živej strave nájdete na
webovej stránke www.rawfamily.eu.
(li)
Foto: archív MM.
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Blaho elanie
V knihe tvojho života
strana 80 sa otvára,
pripíjame si s tebou
perlivým vínom z pohára.
Na tvoj život spomíname
s vďakou a v tichom dojatí,
kto z nás a kedy, drahá Anička,
ti všetku lásku oplatí?
Zlatých kvetov plnú náruč
k tvojmu sviatku chceme ti dať,
veľa zdravia, šťastia, lásky ešte
k tomu ti priať.
Dňa 28. februára sa krásnych 80 rokov dožíva naša
milovaná manželka, mamička, stará a prastará mamička

Ani ka Bariakov .

POZOR, ZMENA V SOCIÁLNOM TAXÍKU

ESTHER SHILO – VYSTRIHOVANÉ Z PAPIERA

K okrúhlemu jubileu srdečne blahoželajú manžel
Pavol, deti Jaroslav, dcéra Anička s manželom, syn
Milan s manželkou, dcéry Paulínka a Sonia s priateľom
Jožkom. K blahoželaniu sa pripájajú vnúčatá Richard,
Paľko, Martina, Katka, Paulínka, Gabika, Robko, Radko,
Zuzka, pravnúčatá Janko, Viktorka, Saška so sestričkou
a najmladší Olinko. Všetko dobré prajú aj krstná dcéra
Renatka s deťmi a priateľom Paľkom, priateľ Peter
z Bratislavy, krstná pani Zobeková s rodinou z Kremnice,
Jožko Gocník so synom Markom zo Žiaru a ostatná
rodina zo Slovenska a známi.

Od 1. marca upravuje mesto Žiar nad
Hronom v rámci dopravy pre sociálny
taxík nasledovné:
služba Sociálny taxík sa poskytuje
pondelok – piatok od 7.00 do 14.00
hod.
Oprávnený občan má nárok na max.
2 prepravy denne, alebo max. 10
prepráv do mesiaca.
Pri objednávaní použite nasledovné
kontakty: 0917 100 202, 0917 100 303
- EKOtaxi.

Unikátne diela Esther Shilo „kreslí“
nožnicami. Výstavu v Pohronskom
osvetovom stredisku si môžete
pozrieť do 5. apríla. Tvorivá dielňa
priamo s autorkou sa uskutoční
5. apríla o 9.00 hod. v POS. Aktuálna
výstava
predstavuje
jedinečnú
a vzácnu kolekciu diel Esther Shilo,
ktorá donedávna tvorila iba diela
menšieho formátu.
JARNÝ SALÓN

30. jubilejný ročník regionálneho
kola celoslovenskej postupovej
súťaže neprofesionálnej tvorby.
Výstava potrvá do 3. marca vo
Výstavnej sieni MsKC v Žiari nad
Hronom.
Poslaním súťaže je aktivizovať
a podporovať amatérsku výtvarnú
tvorbu,
ponúknuť
priestor
na
vzájomnú
konfrontáciu,
možnosti na prezentáciu umenia
neprofesionálnych výtvarníkov nášho
regiónu.

Zubno-lekárska
služba prvej pomoci
Ambulancia LSPP – JK-dent,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Pracovné dni v čase
od 15.00 do 18.00 hod.
Sobotu a nedeľu v čase
od 8.00 do 13.00 hod.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle
§ 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľností - pozemkov,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností, a to:
•CKN parcela č. 566/1 – ostatné plochy
o výmere 10.448 m2 na LV č. 1136, a to
dve plochy na prenájom v časti celkom
s výmerou orientačne 148,5 m2, ktoré sa
nachádzajú pred bytovým domom súp.
č. 388 na Ulici A. Dubčeka v Žiari nad
Hronom.

Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť
len spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch, na účel parkovania celkom 11tich osobných motorových vozidiel
vyhradených pre užívateľov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č.
388,

•doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc
dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
•záujemcovia môžu svoje cenové
ponuky doručiť najneskôr do 14.03.2018
do 9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad

Hronom - Odbor životného prostredia a
infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej
obálke s nadpisom „Priamy prenájom
- pozemok CKN parcela č. 566/1 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.
045/678 71 43.
(r)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

26.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Nuklues
27.2. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
28.2. 20.00 – 21.00 hod. lek.Flora
1.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
2.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
3.3. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lek. Nukleus
4.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
5.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
6.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max
7.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Iris
8.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Flora
9.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Benu
10.3. 8.00 – 12.00 hod. lek. Alpinia
20.00 – 21.00 hod. Janského lek.
11.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
12.3. 20.00 – 21.00 hod. lek. Dr. Max

HĽADÁM DOMOV
JIMBO

ROXY

Ritu priviezla hliadka MsP s poranenou labkou. Je
to približne 1-ročný kríženec argentínskej dogy
a možno staforda. Je stredne veľkého vzrastu, má
približne 19 kg. Väčšia už nebude. Keďže predtým
dostávala bitku, ľuďom nedôveruje. Ak by ste
mali o ňu záujem, je dôležité, aby ste za ňou
chodili pred adopciou do útulku a zoznamovali
sa s ňou. S priateľskými psami a sučkami je
znášanlivá. K malým deťom ju neodporúčame.
Nie je to psík do záhrady, musí žiť vnútri.
Očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
RONY

Malý kríženec má približne 3 mesiace.
V dospelosti bude stredného až väčšieho vzrastu,
niečo ako labrador. Je to veľmi aktívny psík.
Ideálne by bolo, keby išiel do domova, kde by
mal psieho kamaráta alebo kamarátku. Nachádza
sa v dočasnej opatere, kde ho socializujú a učia
hygienickým návykom. Nevadia mu ani mačky.
Vhodný je aj k deťom. Domov sa mu hľadá
v byte alebo rodinnom dome s celoročným
prístupom dnu. Očkovaný, čipovaný a odčervený.
Podmienkou adopcie je kastrácia vo vhodnom
veku.

Roxy bola v minulosti bitá a hladovala. Je mladá,
má najviac 1,5 roka. K ľuďom je veľmi priateľská
a prítulná, bystrá a učenlivá. S priateľskými
psami a sučkami je znášanlivá. Bola by skvelým
rodinným strážcom. Očkovaná, čipovaná
a kastrovaná.
RITA

HEIDY
Heidy je
krížencom
labradora, má
9 mesiacov. Má
veľmi rada ľudskú
spoločnosť, nie
je agresívna. Žila
v rodine s deťmi,
takže je na ne
zvyknutá. S inými
psami a sučkami
je znášanlivá.
Ideálna by bola
k aktívnym
ľuďom, ktorí
by ju brávali na
výlety. Očkovaná,
čipovaná a kastrovaná.

Malý veselý Rony je krížencom možno čivavy
s niečím chlpatým. Má približne 1 rok a 8,5 kg.
Teší sa ľudskej spoločnosti. Je nekonfliktný,
s inými psami a sučkami je kamarát a rád sa
s nimi hrá. Je čistotný. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka príďte
do útulku, alebo volajte na telefónne
číslo 0948 082 206 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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Deviataci si pred prijímačkami mohli vyskúšať testy
z matematiky i slovenčiny

Vo štvrtok 8. februára organizovala
Súkromná stredná odborná škola
technická v Žiari nad Hronom Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili
najmä žiaci deviatych ročníkov
s rodičmi.
Budúci stredoškoláci mali možnosť si
pozrieť priestory a odborné učebne
Súkromnej strednej odbornej školy
technickej už od skorého rána. Na Deň
otvorených dverí prichádzali najmä
deviataci zo žiarskych základných
škôl, mnohí aj s rodičmi. „Sme radi,
že si môžeme školu pozrieť ešte pred
samotnými prijímačkami,“ povedala
nám mama deviataka Matúša a
dodala, že ich najviac zaujala možnosť
duálneho vzdelávania, a teda možnosť
privyrobenia si vo firmách v žiarskom škole ma zaujala možnosť pracovať na
strojoch a zariadeniach, ktoré používajú
priemyselnom parku.
vo firmách či ísť priamo na prax, zapojím
Verejnosti boli počas DOD sprístupnené sa teda do duálneho vzdelávania.“
triedy – odborná učebňa CNC techniky,
odborná
učebňa
mechatroniky, Cieľom Dňa otvorených dverí bola
multifunkčná učebňa či elektrotechnické nielen prezentácia študijných odborov
laboratóriá. Okrem odborných učební si a duálneho vzdelávania, ale aj
návštevy mohli pozrieť aj prezentácie firiem, ktoré ponúkajú učebné miesta
zástupcov
spoločností
Slovalco, pre študentov. „Chceli sme našim
Fagor, TUBAPACK, GamaAluminium, budúcim prvákom, ale aj ich rodičom
Continental, Nemak, Remeslo strojal a ukázať nielen vybavenie našej školy,
Hydro (bývalá Sapa). Žiaci mali možnosť ale oboznámiť ich s odbormi, ktoré
vyskúšať si aj prijímacie skúšky zo môžu študovať a najmä informovať
slovenského jazyka a matematiky, čo si ich o možnosti zapojiť sa do duálneho
nenechal ujsť ani deviatak Patrik: „Moje vzdelávania,“ povedala počas DOD
testy nedopadli najlepšie, ale aspoň riaditeľka SSOŠT Beata Tóthová a
viem, v čom sa mám zlepšiť. Na tejto dodala, že ako príprava na štúdium na

Fašiangovali aj škôlkari

vysokej škole je ideálnym odborom
Technické lýceum. SSOŠT v Žiari nad
Hronom zaradila v budúcom školskom
roku do duálneho vzdelávania odbory:
3-ročný učebný odbor s výučným listom:
Operátor strojárskej výroby a 4-ročné
odbory s výučným listom a maturitným
vysvedčením: Mechanik mechatronik,
Mechanik nastavovač, Programátor
obrábacích a zváracích strojov a
zariadení, Hutník operátor. V školskom
systéme ponúka škola 4-ročné odbory
s maturitným vysvedčením: Technické
lýceum a Elektrotechniku so zameraním
na silnoprúdové zariadenia, počítačové
systémy alebo priemyselnú informatiku.

V utorok 13. februára sa dvorom
Materskej školy - elokovanej triedy
na Ulici A. Kmeťa 17 šíril nielen zvuk
ľudovej hudby a spevu, 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 a starí rodičia.
Pochutnávali si na sladkých šiškách,
ktoré pripravili šikovné kuchárky. A ujo
údržbár sa postaral o ohník, pri ktorom
si rezko zatancovali. Mamy a staré mamy
priniesli deťom sladké koláčiky a úžasnú
fašiangovú tortu. Ľudové piesne, tance,
riekanky a vinšovačky sa šírili celým
školským dvorom až do obeda.
„Bolo že to veselosti,
milí hostia, milé deti.
Fašiangy sme skvelé mali,
pekne sme sa pobavili.
Aj s gazdom sme tancovali,
aj sladkosti popapali.
V tejto našej škôlke, bolo nás tu hojne.
Škôlkari nám tancovali,
zaspievali, zadupkali.
No a takto, bok po boku,
stretneme sa v ďalšom roku.“
Kolektív EP na Ul. A. Kmeťa č. 17

OZ Úsmev
OZ Úsmev so sídlom Materská škola
- EP na Ul. A. Kmeťa č. 17 v Žiari nad
Hronom vyjadruje veľké poďakovanie
všetkým ľuďom, ktorí nám v roku 2017
poukázali sumu vo výške 2 % zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby. Zisk
bol použitý pre deti v materskej škole
na výmenu interiérového nábytku
v jednej predškolskej triede.
Zároveň prosíme v mene detí , aby ste
aj tento rok prispeli do OZ poukázaním
sumy do výšky 2 % a tým prispeli
k ďalšiemu zveľaďovaniu priestorov
MŠ.

(kr)

Máte doma predškoláka?
Poradíme vám, čo všetko musí ovládať pri zápise do školy
Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky do základnej školy
sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý
predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Zákonný zástupca
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole, keď dieťa dovŕši šiesty
rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Zápis do školy nie sú prijímacie
skúšky. Deti nerobia skúšky rozumovej
a telesnej vyspelosti. Poslaním je
riadne zaregistrovať školopovinné deti.
Škola si overí osobné údaje o dieťati
a zisťuje aj základné informácie
o zákonných zástupcoch. Školy dávajú
deťom aj tzv. zápisné úlohy, napr.
niečo nakresliť, pomenovať farby,
určiť počet predmetov, tvary, povedať
básničku. Takto zisťujú prípadné rečové
nedostatky, rozumovú a grafickú
vyspelosť alebo zaostalosť. Ak sa
niečo zistí, škola navrhne zákonnému
zástupcovi
navštíviť
zariadenie
výchovnej prevencie a poradenstva,
ktoré po predchádzajúcom vyšetrení
odporučí dieťa zaškoliť, alebo navrhne
odklad začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky dieťaťa o jeden
školský rok.

Školská spôsobilosť
Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje
pojmami školská spôsobilosť či školská
zrelosť. Školskou spôsobilosťou sa
označuje súhrn psychických, fyzických
a sociálnych schopností, ktorý
dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je
predpokladom absolvovania výchovnovzdelávacieho programu základnej
školy. Nadobúda sa prostredníctvom
napĺňania hlavných cieľov výchovy
a vzdelávania v materskej škole, ktorými
je dosiahnutie optimálnej kognitívnej,
senzomotorickej a sociálno-citovej
úrovne ako základu pre školské
vzdelávanie v základnej škole a pre
život v spoločnosti stanovených
Štátnym vzdelávacím programom pre
predprimárne vzdelávanie.

Perceptuálno-motorická oblasť
•zvládnuť
sebaobslužné
činnosti
(obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť
si zuby atď.)
•návyky správneho stolovania (jesť s
príborom, udržiavať čistotu pri jedle,
atď.)
•dodržiavať
zvolené
pravidlá,
spolupracovať, rešpektovať ostatných
zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu,
vrátane
odpadového,
rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri
tom technickú tvorivosť
•sedieť správne a dodržiavať sklon
papiera pri kreslení na stole, držať
správne ceruzku

materinského jazyka
•rozlíšiť podľa typických znakov
ročné obdobia, poznať, rozlíšiť a
určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného
pozorovania
niektoré domáce, lesné a exotické
zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy
orientovať sa v časových vzťahoch
jedného dňa, týždňa a roka v
spojení s konkrétnymi činnosťami
a
prostredníctvom
rozlišovania
podstatných znakov
•pomenovať miesto svojho bydliska
chápať vzťahy v priestore – pred, za,
pod, nad, na, v, vedľa, hore, dole, medzi,
určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole
zapamätať si a vedieť interpretovať
krátke literárne útvary: riekanky,
hádanky, vyčítanky, krátke detské
básne, atď.
•zvládnuť kresbu ľudskej postavy

Sociálno-emocionálna oblasť
•pozdraviť, poďakovať a požiadať
o pomoc, počúvať s porozumením
•adekvátne reagovať a komunikovať
v novej situácii, v novom prostredí
primeraná miera samostatnosti

Odbornou inštitúciou na zisťovanie
školskej zrelosti sú školské zariadenia
výchovného
poradenstva
a
•predstaviť sa menom i priezviskom – prevencie (centrum pedagogickopsychologického
poradenstva
rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
•určiť na základe viaczmyslového a prevencie a centrum špeciálnovnímania časti tela a jednoduchým pedagogického poradenstva).
spôsobom opísať ich funkciu
•priradiť, rozoznať a pomenovať farby,
na obklopujúcich reáliách, priradiť,
triediť a usporiadať predmety podľa
určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
•určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo
•zaostávajúci vývin reči a poruchy reči
prvkov v skupine,
•citová labilita
•počítať minimálne od 1 do 10
•hravosť
•priradiť číslo (nie číslicu – číslica je znak
•nesústredenosť, nedostatočná výdrž
vyjadrujúci počet) k danému počtu
pri cielenej činnosti
predmetov od 1 do 5
•nedostatok všeobecných schopností
•poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
•znížená výkonnosť, nedostatočný
rovinné geometrické tvary (kruh,
záujem o učenie
trojuholník, štvorec a obdĺžnik)
•ťažkosti v adaptácii na kolektív
•uplatňovať
spisovnú
podobu

Kognitívna oblasť

Najčastejšie prejavy
nepripravenosti dieťaťa
na školu

v rozumovom vývine. Dieťa nespôsobilé
- nepripravené na školskú dochádzku
je aj dieťa s normálnymi intelektovými
schopnosťami,
s
čiastkovými
nedostatkami v niektorej z uvedených
oblastí, ktoré sa procesom ďalšieho
vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade
školskej dochádzky je dieťa zaradené
do 1. ročníka ZŠ. Je však potrebné,
aby dieťa počas odkladu povinnej
školskej
dochádzky
navštevovalo
predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo
Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je psychostimulačný program zameraný na
dieťa nespôsobilé na školskú dochádzku, rozvoj deficitných oblastí.
(r)
neznamená to, že musí zaostávať
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TRH PRÁCE/INZERCIA

HĽADÁME
ÚČTOVNÍKA/ČKU
SO ZAMERANÍM
NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO.
Prax v odbore nutná.
Možnosť práce aj na čiastočný úväzok.
Kontakt: MÁ DAŤ - DAL, s. r. o.,
Chrásteka 25, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/672 50 53,
E-mail: ma.dat.dal@gmail.com;

INZERUJTE
v Mestských novinách

Prehľad voľných pracovných miest v okrese Žiar nad Hronom
Animátor: FSC, Námestie Matice slovenskej
2, Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr. Radovan
Kosorinský, 0905499475, e-mail: marketing@
hotelluna.sk

Čašník/čašníčka v cukrárni: PM one
s.r.o., Partizánska 26, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Petra Babarcsíková, e-mail: info@
perfektnemaskrty.sk

Animátor voľného času: CK Agentúra
O.K., Repište 179, Sklené Teplice. Kontakt:
Ladisla Moško, 0905303070, e-mail: mosko@
agenturaok.sk

Čašník/čašníčka: Penzión Centrum, Sklené
Teplice 112. Kontakt: Alena Tadianová,
0908924461, e-mail: centrumpenzion@gmail.
com

Apretovač – brúsič: Alaco, Priemyselná
873, Hliník nad Hronom. Kontakt: Miriam
Karvaščová,
045/6762455,
e-mail:
mkarvasova@alaco.sk
Asistent predaja pre maloobchodnú
a veľkoobchodnú činnosť v SR a zahraničí:
Janka Krajčovičová – očná optika, Dolná
49/21, Kremnica. Kontakt: Marcel Krajčovič,
045/6742224
Asistent učiteľa: Základná škola s materskou
školou, Stará Kremnička 33. Kontakt: Katarína
Kúšová, 0917272918, e-mail: katarina.
kusova@starakremnicka.sk
Automechanik: Martin Vanka - AC car,
SNP 1244, Žiar nad Hronom. Kontakt: Martin
Vanka, 0905637675, e-mail: accar@accar.sk
CNC sústružník: Profika Sk, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia
Kotalíková, 0908058721, e-mail: mzdy@
profika.sk
Cukrár/cukrárka: PM one s.r.o., Partizánska
26, Žiar nad Hronom. Kontakt: Petra
Babarcsíková, e-mail: info@perfektnemaskrty.
sk
Čašníčka: EMVE Gastro, SNP 67, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Zuzana Šimovičová,
0905654146, e-mail: emvegastrozh@gmail.
com
Čašník: Obecné lesy Krahule. Kontakt: Viera
Korsch, 0907020471
Čašník: Matúš Kováč, SNP 50, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Matúš Kováč, 0911852633,
e-mail: bigg.em@azet.sk
Čašník, krupiér: Lux ZH, Novomeského
517/4, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Andrea Magulová, 0911556398, e-mail:
cafemysteryzh@gmail.com

Jadrár - výroba pieskových jadier:
Finalcast, Agentúra Person Education Servis,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Andrej Kuruc, 0917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk

Údaje platné k 17. februáru 2018
Manažér obchodnej skupiny, obchodný
zástupca, telefonista: Mgr. Jaroslava
Mokrošová, Námestie MS 21, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Mgr. Jaroslava Mokrošová,
0905287632, e-mail: jaroslava.mokrosova@
oz.allianzsp.sk

Klientský poradca: Kooperativa poisťovňa,
Vienna Insurance Group, SNP 600, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Bc. Zuzana Kútna,
0918410204, e-mail: kutnaz@koop.sk

Mäsiar: EKO-Produkt, Kremnické Bane 29.
Kontakt: Dana Svitková, 0907349952.

Čašník/servírka: Pružinová, SNP 30, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Anna Pružinová,
045/6012911, e-mail: pruzinova.anna@gmail.
com

Konštruktér: Ability, ČSA 264/58, Kremnica.
Kontakt: Viera Klimentová, 0918677700,
e-mail: vklimentova@abilitysro.sk

Mechanik meracích a regulačných
prístrojov: SRMi, Priemyselná 12, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Ing. Martina Balážová,
0918580200, e-mail: balazova.martina@srmi.
sk

Čašník/servírka: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice 100. Kontakt: Miroslava
Šándorová, 0918800041, e-mail: sandorova@
kupele-skleneteplice.sk

Kontrolór MOK: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.firakova@
nemak.com

Disponent MKD: ZH Trans, Sládkovičova
498/28, Žiar nad Hronom. Kontakt: Peter
Novotný, 0917555959, e-mail: peter@zhtrans.
sk

Kuchár – creative chef: Spam, Štefánikovo
námestie 28/30, Kremnica. Kontakt:
Soňa Schmidtová, 0911590640, e-mail:
schmidtova@minciar.com

Elektrikár: Ability, ČSA 264/58, Kremnica.
Kontakt: 045/3743173, e-mail: vklimentova@
abilitysro.sk

Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA
O.S.S., Krahule 86. Kontakt: JUDr. Vladimír
Urblík, Eva Marková, 0908217392.

Elektrikár: MWS Casting, Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789022, e-mail: maria.
kecerova@mws.eu

Kuchár: Matúš Kováč, SNP 50, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Matúš Kováč, 0911852633,
e-mail: bigg.em@azet.sk

Elektrikár, operátor diaľkového riadenia
výrobnej linky: Trigon Consulting, Žiar nad
Hronom. Kontakt: PhDr. Lenka Ostrolúcka,
0917203250, e-mail: ostrolucka@trigonconsulting.sk
Elektronik: Ability, ČSA 264/58, Kremnica.
Kontakt: 0918677700, 045/3743173, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Kuchár, kuchárka: CK Agentúra O.K. voľný
čas, Repište. Kontakt: Marcela Hausnerová,
0908934781, e-mail: agenturaok@agenturao.
sk
Kuchár/ka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice 100. Kontakt: Miroslava
Šándorová, 0918800041, e-mail: sandorova@
kupele-skleneteplice.sk

Frézar: Profika Sk, Priemyselná 12, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia Kotalíková,
0908058721, e-mail: mzdy@profika.sk

Lekár: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya Kremnica, ČSA 234/139, Kremnica.
Kontakt: MUDr. Bibiána Koláriková, 045/6705
620.

Hlbičkár, rezačkár: Profika Sk, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Lucia
Kotalíková, 0908058721, e-mail: mzdy@
profika.sk

Lekár: Svet zdravia, Sládkovičova 11, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ľubomíra Zimanová,
0911330486, e-mail: lubomira.zimanova@
svetzdravia.com

Chyžná s výhodnou pracovnou dobou
doobeda v hoteli GOLFER: FLOREN, a.s.,
J. Horvátha 910/50, Kremnica. Kontakt:
Ing. Zuzana Bieliková, 0907809500, e-mail:
z.bielikova@golfer.sk

Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba Bratislava, A.
Dubčeka 45, Žiar nad Hronom. Kontakt: Bc.
Martin Dobrovodský, 0911408584, e-mail:
dobrovodsky@emergency-ba.sk

Obchodný manažér: TRIGON Consulting,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Petra Šušuková,
0907455597, e-mail: susukova@trigonconsulting.sk
Obrábač kovov: Remeslo strojal,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Daniela Pradlová, 0918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com
Obsluha CNC strojov – Frézar: Nemak
Slovakia, Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.
firakova@nemak.com

Mechanik, mechatronik: Tubapack,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Katarína Inštitoris, 045/6015323, e-mail:
institoris.katarina@tubapack.sk

Obsluha linky na výrobu hliníkových
túb: TUBAPACK, Agentúra Person Education
Servis, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Andrej Kuruc, 0917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk

Mechatronik: SRMi, Priemyselná 12, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ing. Martina Balážová,
0918580200, e-mail: balazova.martina@srmi.
sk

Obsluha technologickej linky, strojník
čelného nakladača: Kameňolom Sokolec,
Bzenica. Kontakt: Ing. Marian Hlinka,
0905371608, e-mail: hlinka@sokolec.sk

Murár: Barbitrans, Na Vartičke 1,
Ladomerská Vieska. Kontakt: Július Barboriak,
0903510469, e-mail: barbitrans@barbitrans.sk

Obsluha výrobnej linky: Tubapack,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Katarína Inštitoris, 045/6015323, e-mail:
institoris.katarina@tubapack.sk

Nastavovač CNC strojov: Ability, ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: Viera Klimentová,
045/6743173, e-mail: vklimentova@abilitysro.
sk
Nastavovač operátor – CNC: Profika Sk,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Lucia Kotalíková, 0908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk

Obsluha technologickej linky, strojník
čelného nakladača: Kameňolom Sokolec,
Bzenica. Kontakt: Ing. Marian Hlinka,
0905371608, e-mail: hlinka@sokolec.sk
Odlievač: MWS Casting, Priemyselná 908,
Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr. Mária
Kecerová, 045/6789022, e-mail: maria.
kecerova@mws.eu

Nástrojár – čistenie a pranie jadrovníkov,
balotina/korund, CO: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.firakova@
nemak.com

Opatrovateľka: Domov
dôchodcov
a domov sociálnych služieb, SNP 594/139, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Mgr. Marta Šuhajdová,
045/6782929, e-mail: suhajdova@ddzh.sk

Nástrojár: Nemak Slovakia, Ladomerská
Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia Firáková,
045/670 23 15, e-mail: livia.firakova@nemak.
com

Operátor CNC: Ability, ČSA 264/58,
Kremnica. Kontakt: Viera Klimentová,
045/6743173, e-mail: vklimentova@abilitysro.
sk

NN poradca: NN Životná poisťovňa,
Námestie Matice slovenskej 2, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Personálne oddelenie,
e-mail: praca@nn.sk

Operátor CNC: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.firakova@
nemak.com
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Údaje platné k 17. februáru 2018

Operátor RTG: Nemak Slovakia, Agentúra
Person Education Servis, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Andrej Kuruc,
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Pracovník SBS: ASF Fenix Security, SNP
608/112, Žiar nad Hronom. Kontakt: Juraj
Drozd, 0917754295, e-mail: juraj.drozd@
fenix-security.sk

Skladník - obsluha VZV: Fagor Ederlan
Slovensko, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Mgr. Viera Kopčová, 045/6015526,
e-mail: viera.kopcova@fagorederlan.sk

Vodič dodávky – VP sk. B+E: ZH Trans,
Sládkovičova 498/28, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Peter Novotný, 0917555959, e-mail:
peter@zhtrans.sk

Vodič VZV - operátor logistiky: Nemak
Slovakia, Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.
firakova@nemak.com

Operátor sekundárnych operácií: Nemak
Slovakia, Ladomerská Vieska 394. Kontakt:
Mgr. Lívia Firáková, 045/670 23 15, e-mail:
livia.firakova@nemak.com

Pracovník SBS: SŠS Metodika, Horná
Ždaňa. Kontakt: Mgr. Elena Wolfová, 052/442
36 04, e-mail: kayla@kayla.sk

Servisný technik špecialista: Peter Vrták –
Prezam, Lovčica – Trubín 293. Kontakt: Peter
Vrták, 0907211784, e-mail: prezam@prezam.
sk

Vodič dodávky: Pružinová, Bottova 15,
Lutila. Kontakt: Anna Pružinová, 045/6725332,
e-mail: pruzinova.anna@gmail.com

Výrobný pracovník: Laná, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Emília Udičková,
0918923869, e-mail: udickova.emilia@lana.sk

Vodič kamiónu MKD: General Trucking,
SNP 151, Žiar nad Hronom. Kontakt: Slavomír
Pružina, 0905921333, e-mail: s.pruzina@
generaltrucking.sk

Zámočník: Elektroval, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Dušan Valo,
0905598727, e-mail: elektroval@elektroval.sk

Operátor vo výrobe: SAPA Profily, Agentúra
Person Education Servis, Priemyselná 12, Žiar
nad Hronom. Kontakt: Ing. Andrej Kuruc,
0917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor vo výrobe: TatranWOOD, Hliník
nad Hronom, Agentúra Person Education
Servis, Priemyselná 903, Hliník nad Hronom.
Kontakt: Ing. Andrej Kuruc, 0917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk
Operátor
zlievarenských
strojov:
ABILITY, ČSA 264/58, Kremnica. Kontakt:
Viera Klimentová, 0918677700, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk)
Operátor/ka vo výrobe: Slovalco,
Priemyselná 14, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Dvončová, 045/6087112, e-mail: eva_
dvoncova@slovalco.sk
Pekár - operátor v pekárskej výrobe:
Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova
Lehôtka 222. Kontakt: Ing. Danica Pietriková,
0905422146, e-mail: pietrikova@ppc.sk
Pizzér: Matúš Kováč, SNP 50, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Matúš Kováč, 0911852633,
e-mail: bigg.em@azet.sk
Plnič propanbutanových fliaš: 1. SPS
services, SNP 1301, Žiar Nad Hronom.
Kontakt: Ing. Mária Kamenská, 0917757500,
e-mail: flase@1sps.sk
Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Lutila: COOP Jednota Žarnovica. Kontakt:
Helena Benčová, 045/681 30 51, e-mail:
hbencova@cjz.sk
Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Vyhne: COOP Jednota Žarnovica, Vyhne.
Kontakt: Helena Benčová, 045/6813051,
e-mail: hbencova@cjz.sk
Pokladníčka prevádzkovej jednotky
Žiar nad Hronom, A. Kmeťa 2/343: COOP
Jednota Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová,
045/681 30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk
Pokladník prevádzkovej jednotky
Kremnica: COOP Jednota Žarnovica, (J. Križku
381, Kremnica. Kontakt: Helena Benčová,
045/6813051, e-mail: hbencova@cjz.sk

Pracovník vo výrobe: ENVIGEO,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Martin -, 0902959304, e-mail: cimermanova@
envigeo.sk
Pracovník vo výrobe: evAlex Aluminium,
Na Vartičke 5, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Veronika Imrišová, 0911921967, e-mail:
evalex@evalex.sk
Pracovník vo výrobe: I.G.C.Strojal,
Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Mgr. Adriana Valentová, 0907354758,
e-mail: valentova@igc.sk

Predavač: Jaroslav Dubóczi, TITAN,
Priemyselná 29, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Jaroslav Duboczi, 0905711943, e-mail:
titanduboczi@stonline.sk

Team Leader bagetová linka: Prievidzské
pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka 222.
Kontakt: Ing. Danica Pietriková, 0905422146,
e-mail: pietrikova@ppc.sk

Predavač/skladník/pomocné
práce
v mäsovýrobe: EKO-Produkt, Kremnické
Bane 29. Kontakt: Dana Svitková, 0907349952.

Technik v oblasti telekomunikačných
zariadení – servisný technik: ZH net
01, Kremnica. Kontakt: Miroslav Minich,
0918787050, e-mail: minich@dtnet.sk

Predavač/ predavačka zákuskov: PM
one, Partizánska 26, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Petra Babarcsíková, e-mail: info@
perfektnemaskrty.sk
Predavačka: Jana Miniariková - D&J Mark,
M. Chrásteka 509/19, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Dušan Miniarik, 0915747608, e-mail:
dusan.janka@gmail.com)
Predavačka: Pružinová, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Anna Pružinová,
045/601 29 11, e-mail: pruzinova.anna@
gmail.com
Predavačka v bagetérii Copaline: GRM
trade, Š. Moysesa 68, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Miroslav Grznár, 0915838001, e-mail:
grznarm66@gmail.com
Prevádzkový elektrikár: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.firakova@
nemak.com

Pomocná kuchárka/kuchár: Veterník,
Veternícka 117/19, Kremnica. Kontakt: Petra
Tončíková, 0918278382.

Prijímací technik: Martin Vanka - AC car,
SNP 1244, Žiar nad Hronom. Kontakt: Martin
Vanka, 0905637675, e-mail: accar@accar.sk

Pomocná sila v kuchyni: Aspect Vyhne,
Vyhne 102. Kontakt: kariera@hotelsitno.sk

Recepčná v hoteli Golfer – iba denné
zmeny a s ubytovaním: Floren, J. Horvátha
910/50, Kremnica. Kontakt: Ing. Zuzana
Bieliková, 0907809500, e-mail: z.bielikova@
golfer.sk

Pracovník medzioperačnej kontroly: MWS
Casting, Priemyselná 908, Hliník nad Hronom.
Kontakt: Mgr. Mária Kecerová, 045/6789028,
e-mail: maria.kecerova@mws.eu

Sklenár: Simona Korenačková – WK,
SNP 40, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Simona Korenačková, 0905527539, e-mail:
simonakoren ackova@gmail.com
Strojný zámočník: Kameňolom Sokolec,
Bzenica. Kontakt: Ing. Marian Hlinka,
0905371608, e-mail: hlinka@sokolec.sk

Prevádzkový zámočník: Nemak Slovakia,
Ladomerská Vieska 394. Kontakt: Mgr. Lívia
Firáková, 045/6702315, e-mail: livia.firakova@
nemak.com

Pracovník
lakovne:
I.G.C.Strojal,
Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Mgr. Adriana Valentová, 0907354758,
e-mail: valentova@igc.sk

Skladník/Predajca v špecializovanej
predajni: Peter Vrták – PREZAM, A. Hlinku
1, Žiar nad Hronom. Kontakt: Stanislava
Vrtáková, 0908893206, e-mail: s.vrtakova@
prezam.sk

Pracovník
živočíšnej
výroby:
Poľnohospodárske družstvo, Lovčica Trubín 1. Kontakt: Ing. Pavel Slašťan (tel.:
+421905658420, fax: +4210456790201,
e-mail: pdlovcica@gmail.com)

Pomocná kuchárka/kuchár: Reliance,
Českoslov. armády 264/58, Kremnica. Kontakt:
Katarína Považanová, 045/674 42 25.

Pomocník v pneuservise: Martin Vanka AC car, SNP 1244, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Martin Vanka, 0905637675, e-mail: accar@
accar.sk

Sestra na lôžkovom oddelení: Svet
zdravia, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ľubomíra Zimanová, 0911330486,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Robotník v hutnej výrobe – Odlievač:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
Rodinný poistný predajca: Union
poisťovňa, Š. Moysesa 61, Žiar nad
Hronom. Kontakt: PhDr. Martina Orságová,
0905730699, e-mail: martina.orsagova@
union.sk

Vedúca prevádzkovej jednotky Šášovské
Podhradie: COOP Jednota Žarnovica.
Kontakt: Helena Benčová, 045/681 30 51,
e-mail: hbencova@cjz.sk
Vedúca
prevádzkovej
jednotky
Ladomerská Vieska: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová, 045/681
30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk
Vedúca prevádzkovej jednotky Žiar nad
Hronom, Pod Donátom 5: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová, 045/681
30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk
Vedúci prevádzkovej jednotky Žiar nad
Hronom: COOP Jednota Žarnovica, A. Kmeťa
2/343, Žiar nad Hronom. Kontakt: Helena
Benčová, 045/6813051, e-mail: hbencova@
cjz.sk
Vedúci prevádzkovej jednotky Kremnica
– Mäso: COOP Jednota Žarnovica. Kontakt:
Helena Benčová, 045/681 30 51, e-mail:
hbencova@cjz.sk
Vedúci/-a prevádzky na povrchovú ťažbu
nerastných surovín: Trigon Consulting,
Žiar nad Hronom. Kontakt: PhDr. Lenka
Ostrolúcka, 0917203250, e-mail: ostrolucka@
trigon-consulting.sk
Vodič – strojník montážnej plošiny: Jozef
Jasenský – Práce s plošinou, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Jozef Jasenský,
0905623231, e-mail: jasenskyplosiny@gmail.
com
Vodič: Barbitrans, Na Vartičke 1, Ladomerská
Vieska. Kontakt: Július Barboriak, 0903510469,
e-mail barbitrans@barbitrans.sk
Vodič autobusu: Slovenská autobusová
doprava Zvolen, Priemyselná 257, Žiar nad
Hronom. Kontakt: Jana Filusová, 045/5313301,
e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk

Vodič MKD: Bring Trucking, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Martin Adamec,
045/6016581, e-mail: martin.adamec@bring.
com
Vodič MKD: Bravo Logistics, Nám. Matice
slovenskej 2, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Matejka, 0911330101, e-mail: info@
bravologistics.sk
Vodič MKD: Manuel, Šášovské Podhradie
205, Žiar nad Hronom. Kontakt: Roman Klacek,
0903544723, e-mail: manuel@manuel.sk
Vodič MKD: Cora Trans, Priemyselná 31,
Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Marek Giláň,
0905554990, e-mail: info@coratrans.sk
Vodič
MKD:
Tempo
Slovakia,
Československej armády 234, Kremnica.
Kontakt: Jozef Daxner, 0903527767, e-mail:
tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: Jozef Kantárik – Autodoprava,
Jastrabá 214. Kontakt: Jozef Kantárik,
0908906803
Vodič nákladného vozidla: Marián Piovarči
– M. P. nákup, sprostredkovanie, predaj,
SNP 129, Žiar nad Hronom. Kontakt: Marián
Piovarči, 0948803169, e-mail: m.p-piovarci@
stonline.sk
Vodič nákladného vozidla: Pivovar
Steiger, Pivovar Steiger 24, Vyhne. Kontakt:
Ivana Michalská, 045/678 72 34, e-mail:
personalne@steiger.sk
Vodič nákladného vozidla do 3,5 t:
Manuel, Šášovské Podhradie 205. Kontakt:
Roman Klacek, 0903544723, e-mail: manuel@
manuel.sk
Vodič nákladného vozidla VP sk. C+E: ZH
Trans, Sládkovičova 498/28, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Peter Novotný, 0917555959, e-mail:
petr@zhtrans.sk
Vodič nákladnej dopravy – kamión +
plachtový náves: AutoTrend – Transport,
SNP 129/549, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Patrik Petro, 0911156888, e-mail: autotrend.
transport@gmail.com
Vodič nákladnej dopravy – sólo vozidlo
nad 3,5 t: AutoTrend – Transport, SNP
129/549, Žiar nad Hronom. Kontakt: Patrik
Petro, 0911156888, e-mail: autotrend.
transport@gmail.com
Vodič návesovej súpravy: Manuel,
Šášovské Podhradie 205. Kontakt: Roman
Klacek, 0903544723, e-mail: manuel@manuel.
sk
Vodič vysokozdvižného vozíka: Pivovar
STEIGER, Vyhne. Kontakt: Ivana Michalská,
045/6787234, e-mail: imichalska@steiger.eu
Vodič VZV: Nemak - Žiar nad Hronom,
Agentúra Person Education Servis,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Andrej Kuruc, 0917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk

Zámočník: MWS Casting, Priemyselná
908, Hliník nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Mária Kecerová, 045/6789028, e-mail: maria.
kecerova@mws.eu
Zámočník: AMI Design, Horná Ves 119.
Kontakt: Jana Petrášová, 0903305561.
Zámočník: Remeslo strojal, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Daniela
Pradlová, 0918601454, e-mail: pradlova@
remeslo.com
Zástupkyňa vedúcej PJ 054 Slaská: Coop
Jednota Žarnovica, Slaská 16. Kontakt: Helena
Benčová, 045/6813051, e-mail: hbencova@
cjz.sk
Zástupkyňa vedúcej prevádzkovej
jednotky Horná Ždaňa: COOP Jednota
Žarnovica. Kontakt: Helena Benčová, 045/681
30 51, e-mail: hbencova@cjz.sk
Zlievač, formovač: Alaco, Priemyselná
873, Hliník nad Hronom. Kontakt:
Miriam Karvašová, 045/6762455, e-mail:
mkarvasova@alaco.sk
Zlievarenský robotník – apretovač:
Nemak Slovakia, Ladomerská Vieska 394.
Kontakt: Mgr. Lívia Firáková, 045/6702315,
e-mail: livia.firakova@nemak.com
Zlievarenský robotník – jadrár: MWS
Casting, Priemyselná 908, Hliník nad Hronom.
Kontakt: Mgr. Mária Kecerová, 045/6789028,
e-mail: maria.kecerova@mws.eu
Zlievarenský robotník: Ability, ČSA
264/58, Kremnica. Kontakt: Viera Klimentová,
045/6743173, e-mail: vklimentova@abilitysro.
sk
Zlievarenský robotník/obsluha RTG: MWS
Casting, Priemyselná 908, Hliník nad Hronom.
Kontakt: Mgr. Mária Kecerová, 045/6789028,
e-mail: maria.kecerova@mws.eu
Zmenový údržbár: Elektroval, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom. Kontakt: Ing. Dušan Valo,
0905598727, e-mail: elektroval@elektroval.sk
Zoraďovač - nastavovač linky na výrobu
túb: Tubapack, Agentúra Person Education
Servis, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
Kontakt: Ing. Andrej Kuruc, 0917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK,
Priemyselná 12, Ždiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Katarína Inštitoris, 045/6015323, e-mail:
institoris.katarina@tubapack.sk
Zubný lekár/lekárka: MDDr. Vladimír
Karvaš, zubné lekárstvo, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom. Kontakt: MDDr. Vladimír Karvaš,
0948071775, e-mail: karvas.vladimir@gmail.
com
Zvárač hliníka: I.G.C.Strojal, Priemyselná
12/939, Žiar nad Hronom. Kontakt: Mgr.
Adriana Valentová, 0907354758, e-mail:
valentova@igc.sk
Zvárač na CO2: Remeslo strojal,
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. Kontakt:
Ing. Daniela Pradlová, 0918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Festival spoločenských hier a hlavolamov pokračoval druhým ročníkom
Koncom
januára
zorganizovali
komunitní pracovníci v spolupráci
s Domovom dôchodcov a domovom
sociálnych služieb v Žiari nad Hronom
v poradí už II. ročník mini Festivalu
spoločenských hier a hlavolamov.
Myšlienkou celého podujatia bolo
nadväzovanie a utužovanie vzťahov
medzi deťmi zo Špeciálnej základnej školy
a klientmi Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb v Žiari nad Hronom,
a to prostredníctvom spoznávania
tradičných, ale aj celkom nových hier
a hlavolamov. „Na tomto podujatí si
deti spoločne so seniormi zahrali rôzne
spoločenské hry a vzájomne sa obohatili
o rôzne skúsenosti, spomienky a zážitky,“
približuje Denisa Boriková, odborný
pracovník KC a pokračuje: „Seniori učili
deti hrať klasické stolové a kartové hry,

ktoré poznali ešte zo svojich mladých
čias, ako sú Dáma, Mlyn, Šachy, Domino,
Človeče, nehnevaj sa, Žolík, Sedma či
Pexeso.“ Pracovníčky Komunitného
centra všetkých účastníkov spoločne
učili hrať na oplátku nové, moderné
spoločenské hry, napr. Utópiu,
Staviteľa, Tik-tak-bum alebo Dobble.
„Všetci účastníci podujatia si tak mohli
vyskúšať svoju trpezlivosť, priestorovú
predstavivosť,
logické
myslenie;
precvičiť si pamäť a jemnú motoriku
rúk; ale aj osvojiť si nové skúsenosti a
zručnosti. Akcia sa aj tento rok stretla
s veľkým ohlasom a postupne sa pri
hracích stoloch vystriedalo viac ako 30
hráčov, ale aj nadšených pozorovateľov,
našepkávačov a povzbudzovačov,“
uzatvára Denisa Boriková.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Láska nezomiera,
ľudia áno.
Nechajte ma ísť...
Najviac mi
dokážete lásku,
keď ma necháte žiť
vo svojich srdciach,
mysliach a dobrých skutkoch.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili
nášho milovaného
Roberta Seleckého,
ktorý nás navždy opustil
16. februára 2018
vo veku 66 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ zo straty.
S láskou a úctou a s bolesťou
v srdci spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Smrť zmení všetko,
čas nezmení nič.
Všetkým nám chýbaš
tak veľmi, ako v deň,
keď si nás opustil...
Dňa 1. marca 2018
si pripomenieme
12. výročie, kedy nás navždy
opustil manžel, otec, starý
a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.
Manželka, syn s rodinou
a dcéra.
SPOMIENKA
Tíško spíš a snívaš
si svoj večný sen.
Nám na teba ostala
spomienka už len.
Dňa 26. februára si
pripomíname
1. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá
spolupracovníčka
Darinka Rozenbergová.
S láskou spomínajú
spolupracovníci
obchodu Hamai.

SPOMIENKA
Spi sladko svoj
večný sen,
v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Dňa 26. februára
sme si pripomenuli
5. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Magda Selecká.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
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 1. marca si pripomíname
3. 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.
SPOMIENKA
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami.
V srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 28. februára si
pripomenieme
4. výročie, kedy nás
navždy opustila naša drahá mama,
starká a prastarká
Anna Kukučková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú synovia Ludevít a Jozef
a dcéry Mária a Sidónia
s rodinami.

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

UUzávierka čísla 5/2018 je 6. marca.a.

SPOMIENKA
To, že čas rany
zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 22. februára
sme si pripomenuli 15. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
Ladislav Holička.
S láskou spomínajú dcéra
s rodinou, vnuk a vnučka
s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Tvoje oči navždy
zhasli,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 2. marca
uplynie 10 rokov
od chvíle, kedy nás
náhle opustil náš drahý otec
a starý otec
Jozef Laurinc.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Lúčim sa ticho.
Nemo.
Neprevravím,
lebo reč moja dýcha
spánkom pravým.
Nie plač a slzy
zanechávam.
Nie bolesť, čo už dneska nebolí.
Len čo som rada mala,
zanechávam.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli
prvé výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
Mirka Schniererová.
Bola taká ľudská, že jej vnútorná krása
nikdy nevyprchá.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 6. marca si
pripomenieme
2. výročie
od chvíle, keď
nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Luky.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si s nami.
Spomína manželka,
deti a vnúčatá.

2 % z daní pre Nadáciu ZSNP a Slovalco
Nadácia ZSNP a Slovalco sa aj
v tomto roku uchádza o 2 % z daní
a v tejto súvislosti si dovoľuje
obrátiť sa na všetkých občanov
s prosbou, aby pomohli sústrediť
finančné
prostriedky,
ktoré
nadácia využije v prospech mesta a
regiónu, v ktorom žijeme.
Nadácia ZSNP a Slovalco je
najvýznamnejšou
inštitúciou
tohto druhu v žiarskom regióne
a veľkou mierou prispieva k jeho
rozvoju. Cenným zdrojom príjmov
boli aj vlani 2 % z daní fyzických
a právnických osôb. Boli medzi nimi
aj naši zamestnanci a mnohí občania
nášho okresného mesta a jeho okolia.
Správna rada nadácie všetkým

srdečne ďakuje za dôveru.
Aj vaše 2 % z daní, darované
Nadácii ZSNP a Slovalco, môžu byť
významným prínosom pre rozvoj
regiónu, v prospech nás všetkých.
Nadácia v roku 2017 rozdelila cca 119tis. eur v nasledovných oblastiach:
Školstvo a vzdelávanie – 50-tis. eur,
Zdravie o soc. program – 28-tis. eur,
Kultúra – 26-tis. eur, Ekológia – 15-tis.
eur.
O postupe, ako môžete nadácii
poskytnúť 2 % z daní, vás budeme
radi informovať na č. t.: 045/608 7217,
608 8918.
Nadácia ZSNP a Slovalco, Priemyselná
12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO:
00626813

OBČIANSKA INZERCIA

• Komunálna poisťovňa - Vienna
Insurance Group
Máme voľnú pracovnú pozíciu pre
pracovitého človeka pre obchodné
miesto Žiar nad Hronom a Nová Baňa.
Získate: hlavný pracovný pomer s
garanciou základného príjmu a provízie
bez stropu, potrebné vzdelávanie a
koučing, stravné lístky, príspevok na
DDS, finančné odmeny pri pracovnom
výročí a životnom jubileu, sebarealizáciu
a osobný rozvoj. Očakávame: minimálne
stredoškolské vzdelanie s maturitou, chuť
usilovne a poctivo pracovať. Zavolajte
nám, alebo zašlite váš životopis
spolu s motivačným listom na e-mail:
matuskovaa@kpas.sk,
regionálna
manažérka Bc. Andrea Matúšková - 0918
728 566

a samostatné WC. K bytu sa prenajíma aj
pivnica o výmere 2,2 m2. Cena prenájmu
je 280 € plus energie/mesiac. (Energie
= 1 osoba 60€/mesiac, za každú ďalšiu
osobu + 30€/mesiac). Depozit sa platí
vopred vo výške 2 mesačného nájmu.
Podmienky nájomcov: poriadkumilovní
nefajčiari, bez domácich zvierat. Byt je
voľný od 1.3.2018. T: 0902 378 322
•Doučujem ruštinu. T: 0905 968 575
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž
v starom Žiari pri Hviezdoslavovej ulici.
Voľná ihneď. T: 0905 272 101
•Súrne
hľadám
doučovateľku
angličtiny. T: 0908 747 305

•Hľadám 3-izbový byt do prenájmu
•Sme mladý pracujúci bezdetný pár. v ZH, súrne. T: 0944 545 900
Hľadáme dlhodobejší podnájom v ZH
a okolí. Cena vyhovujúca, do 350 € •Prijmem upratovačku na 2 hodiny
mesačne aj s energiami. T: 0940 829 799, denne. Práca vo večerných hodinách.
T: 0908 068 615
0904 270 033
•Prenajmem pekný, čistý, svetlý, •Predám 3-izbový byt na Pod vŕškoch.
zariadený 2-izbový byt bez balkóna, na Cena: 55 000 €. T: 0905 598 727
1. poschodí na nám. Matice slovenskej v
Žiari nad Hronom, o výmere 56 m2. Byt •Kúpim 1-izbový byt v Žiari nad
dispozične pozostáva: vstupná chodba, Hronom, aktuálne ihneď. Volať
spálňa, obývacia izba , kuchyňa, kúpeľňa kedykoľvek na 0949 430 412.
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Šesť medailí z halových majstrovstiev

ŠPORT
BASKETBALOVÝ SUMÁR

Mladší žiaci Zvolenu nič nedarovali
Basketbal – mladší minižiaci
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ
Zvolen 78:12 (35:5)
Body: Valent 24, Horváth 21, Herich
9, Roško 9, Juhász 4, Huraj 4, Dekýš 2,
Chrobák 2, A. Huraj 2, Tapfer 1. Hrali:
Dibdiak, Ďurčov, Kovalčík.
Mladší minižiaci nastúpili na domáci
zápas proti súperovi zo Zvolena.
Súperovi hneď na začiatku zápasu
ukázali, kto je pánom na ihrisku. Vďaka
agresívnej celoplošnej obrane, proti
ktorej sa súper nevedel presadiť, sme
po získaných loptách dokázali dať
ľahké koše. Na chlapcoch bolo vidno,
že sa bavia hrou, vidia sa na ihrisku
a peknými akciami zakončenými košmi
potešili oko domáceho diváka. Vysoko
nasadené tempo hry a hernú disciplínu
dokázali uržať celý zápas.
Tomáš Fábra, tréner
a Juraj Horváth, asistent

Žiarski starší mini cestovali na svoje
ďalšie zápasy k súperovi z Bánoviec nad
Bebravou. Žiarčania poctivou osobnou
obranou získavali množstvo lôpt, z
čoho mali veľa rýchlych protiútokov a
dokázali si nimi vybudovať pohodlný
náskok, ktorý udržiavali počas celého
zápasu. Druhý zápas vyzeral podobne
ako ten prvý, Žiarčania dodržiavali
taktické pokyny a pomaly zvyšovali svoj
náskok, a opäť sa bavili basketbalom.
Všetci hráči si z chuti zahrali a predviedli
bojovný a kolektívny výkon.
Jozef Oravec, tréner
a Ladislav Balogh, asistent

a do svojho tempa. Naši chlapci však
dokázali ešte zabojovať a vyrovnať sa
súperovi, o čom svedčí aj polčasové
skóre. Do druhého polčasu sme
nastúpili s chuťou strhnúť víťazstvo na
našu stranu, ale po sérii ľahkých košov,
ktoré sme inkasovali a opäť množstvo
našich nepremenených príležitostí,
dostali pomaličky nášho súpera do
tempa a nám uberalo množstvo síl.
Súper si dokázal vybudovať náskok,
ktorý si už s prehľadom udržal do
konca zápasu.
31 stratených lôpt, streľba trestných
hodov (9 z 23), celková streľba (24 zo
61) a 30 faulov z našej strany napokon
dovolilo súperovi odísť zo zápasu
víťazne.
Marek Marko, tréner
a Jozef Oravec, asistent

Žiarčania hrali kolektívne,
súpera zdolali o dva body
Basketbal – Celoslovenská liga kadetov
MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK
Žiar nad Hronom 77:79 (25:19, 18:19,
13:16, 21:25)
Body: Babiak 17, Novák 17, Greguš 15,
Kucej 14, Švec 7, Király 4, Grochal 3,
Golebiowski 2. Hrali: Truben, Kotlárik.

Náskok si súper udržal
do konca zápasu

Basketbal – starší minižiaci

Basketbal – starší žiaci U15 - ZÁPAD

BBK Bánovce nad Bebravou – MŠK
BK Žiar nad Hronom 22:87 (22:72)
Body: Barcík 15, Kartík 12, Kret 11,
Valent 10, Horváth a Ondrík po 8,
Melaga a Danko po 6, Barcík 4, Kaša,
Truben, Ščepko, Kondra, Juhász po
2, Olajec 1. Hrali: Chrobák, Herich,
Kňažko.

BBK Bánovce nad Bebravou - MŠK BK
Žiar nad Hronom 86:64 (21:18, 42:34,
68:49)
Body: Dekýš 17, Ďurica 16, Holic 8,
Tončík 7, Balogh 6, Šonkol 5, Sirotný
3, Ziman 2. Hrali: M. Kosmeľ, Žemla,
Herich, Galko.

BBK Bánovce nad Bebravou – MŠK
BK Žiar nad Hronom 27:90 (27:78)
Body: Kret 17, Horváth 11, Kartík a
Danko 10, Ondrík a Valent po 9, Olajec
6, Truben, Kaša a Barcík po 4, Melaga,
Herich a Chrobák po 2. Hrali: Kňažko,
Ščepko, Juhász, Kondra.

Starší žiaci nastúpili v nedeľu 18.
februára na ďalší súťažný zápas proti
silnému súperovi z Bánoviec. Už
od úvodu bolo na našej strane cítiť
nervozitu zo zápasu, keď sa nám
nepodarilo využiť hneď niekoľko
veľmi ľahkých príležitostí a dovolili
sme súperovi dostať sa do vedenia

Naši kadeti vycestovali za svojim
súperom do Liptovského Mikuláša.
V prvom vzájomnom zápase na
domácej palubovke podľahli Liptákom
o 15 bodov. Húževnatý a fyzicky
zdatný súper sa hneď od začiatku ujal
vedenia, hlavne zásluhou úspešnej
trojbodovej streľby. Zastaviť, spomaliť
domácich sa podarilo až za stavu 12:2
a po oddychovom čase, ktorý zákonite
musel prísť. Žiarčania si uvedomili,
že bez obrany sa im nepodarí vyhrať
a splniť svoj cieľ, ktorý si stanovili.
Po prehratej prvej štvrtine 25:19 sa
obraz hry zmenil. Žiarčania vstúpili do
ďalšej časti hry koncentrovane, plnili
si svoje úlohy v obrane a hlavne hrali
kolektívne. Plnili pokyny trénera a čo je
podstatné, dokázali sa presadiť v útoku
proti zónovej obrane, ktorú súper hral
celý zápas.
Juraj Horváth, tréner
a Július Kucej, asistent

ATLETIKA

V
sobotu
10.
februára
sa
v Bratislave konali Majstrovstvá
Stredoslovenského atletického zväzu
v halovej atletike starších žiakov až
dospelých. Po úspechoch mladších
a najmladších žiakov z rovnakej
súťaže náš Atletický klub MŠK
Žiar nad Hronom reprezentovalo
6 žiakov, jeden dorastenec a jeden muž.
Ako prvý do boja o titul majstra SsAZ
nastúpil Adam Hríň v skoku do diaľky
dorastencov. Adam si konečne začal veriť
po pár tréningoch v banskobystrickej
hale a svoje prvé pokusy začal tesne
pod hranicou 6 m. V treťom pokuse sa
dostal do pohody a s výkonom 617 cm
suverénne zvíťazil. Adam je momentálne
zaradený do širšieho výberu pre
Majstrovstvá Európy U17, ktoré sa konajú
v júli v Maďarsku, odkiaľ finalisti priamo
postupujú
reprezentovať
európsky
kontinent na OH mládeže v Riu. Adam nás
reprezentoval aj v trojskoku dorastencov.
Keďže to bola jeho premiéra, skákal zo
skráteného rozbehu, ale aj tak si viedol
suverénne a výkonom 12,62 m obsadil
1. miesto, z toho tri výkony boli cez
12-metrovú hranicu.
V skoku do diaľky starších žiakov mal
premiéru aj začínajúci atlét Aurel Lipták,
ktorý výkonom 425 cm obsadil konečné
13. miesto. V najkratšom šprinte starších
žiačok na 60 m nás reprezentovala Radka
Môcová, šprintérsky talent. Z rozbehov
postupovala do finále z 2. miesta vo
svojom rozbehu. Škoda „zaspatia“ na
štarte. S rekčným časom 0,402 sek.

perfektne vystupňovala svoj šprint
a do cieľa dobehla na veľmi peknom
2. mieste. Radka štartovala aj v šprinte
na 150 m, kde z poľa štartujúcich
40 pretekárok obsadila medailové
3. miesto.
V najkratšom šprinte 60 m mužov sa na štart
postavil aj tréner našich šprintérov Adam
Pajunk. Vo svojom rozbehu dobehol na
5. mieste v novom tohtoročnom osobáku
7,55 sek., ale za perfektnej štartovej
reakcii 0,176 sek. V konečnom poradí z
38 šprintérov obsadil 19. priečku. Adam
bežal
v
závere
podujatia
aj
200 m, kde časom 25,29 sek. obsadil
14. miesto. V behoch na stredné trate
sme mali v hre dve pretekárky. Sofia
Beliančinová v behu na 800 m starších
žiačok doplatila na zmenu v časáku, keď ani
nestihla poriadne rozcvičiť a rozklusať a už
sa musela postaviť na štart. Bojovala ako
lev a výkonom 2:46 min. obsadila skvelé
3. miesto. Na tej istej trati bojoval aj Matej
Hudec, ktorý doplatil na „prepálené“
1. kolo, čo ho nakoniec stálo medailu.
Výkonom 2:40 min. skončil na 4. mieste.
V behu starších žiačok na 2000 m nás
reprezentovala Nina Krajčíková, ktorá
sa takticky držala vo vedúcej skupinke
dievčat a skvelým 200 m finišom dobehla
na skvelom 2. mieste. Vo vrhu guľou
starších žiačok bojovala Viktória Futáková,
ktorá po trojmesačne tréningovej pauze
začína znovu zaberať. Výkonom 8,36
m sa dostala do finále, kde skončila na
8. mieste.
Miroslav Rybársky

Nový športový riaditeľ mládeže Ján Gajdošík o plánoch so žiarskymi futbalovými nádejami
FUTBAL

Bývalý ligový hráč Ján Gajdošík
nastúpil od 1. januára tohto roku na
pozíciu športového riaditeľa mládeže
FK Pohronie. Zároveň je tiež druhým
asistentom trénerov Áčka. Aké sú jeho
plány s mládežníckymi tímami?
K futbalu sa tento vynikajúci prvoligový
hráč dostal už ako 7-ročný, keď sledoval
svojho staršieho brata na tréningoch.
Počas svojej kariéry pôsobil v FK
Železiarne Podbrezová či FK Senica.
Väčšinu zápasov odohral na poste
stredného obrancu, no niekoľkokrát
zaskakoval aj na poste defenzívneho
stredového hráča či krajného obrancu.
Ako dieťa v ére Československa bol
veľkým fanúšikom Sparty Praha, z tých
zahraničných to bolo AC Miláno. Od
1. januára pôsobí tento 39-ročný
rodák z Brezna v FK Pohronie na
poste športového riaditeľa mládeže.
V rozhovore nám prezradil, aké sú jeho
plány s mládežníckymi kategóriami.
Aká je vaša úloha v organizačnej
štruktúre klubu?
Chcem pokračovať v práci môjho
predchodcu Rasťa Urgelu, ktorý tu
odviedol veľmi dobrú prácu a prispieť
k ďalšiemu rozvoju mládežníckych
hráčov v FK Pohronie. Budem tiež
trénerom U19, takže ďalšou dôležitou
úlohou bude rozvoj hráčov tejto vekovej

kategórii. Na túto prácu sa veľmi teším, aj
keď vieme, že nás čaká veľmi veľa práce.
Aké sú vaše ciele na nastávajúcu jarnú
časť súťaže?
V mládeži je najdôležitejší čo
najkvalitnejší tréningový proces, a preto
aj v nasledujúcich mesiacoch bude
pre nás prioritou snaha o vylepšovanie
v jednotlivých kategóriách. Preto
sa chcem podrobne oboznámiť
s
jednotlivými
mládežníckymi
kategóriami a spolu s trénermi Radom
Vankom a Michalom Košudom upraviť
určité veci v tréningovom procese. Sme
si vedomí, že nie všetko pôjde ľahko
a hneď, no veríme, že postupnými krokmi
sa nám podarí posúvať dopredu všetky

mládežnícke kategórie. Ďalším cieľom
bude aj potrebné doplnenie niektorých
kategórií, v ktorých nie sme spokojní
s počtom a aj kvalitou hráčskych kádrov.
Ako
hodnotíte
pripravenosť
a tabuľkové umiestnenie jednotlivých
tímov mládeže?
S výnimkou družstiev U19 a U15 nie sú
pre nás podstatné výsledky a tabuľkové
umiestnenia tímov. Čím sú hráči mladší,
tým je pre nich najväčšou motiváciou
v tréningu radosť zo športu a nie
výsledky. Ak im ponúkneme kvalitný
a pre nich zaujímavý tréningový proces,
budú rýchlejšie napredovať po hernej,
ale aj osobnostnej stránke. Preto okrem
spomínaných vekových kategórii sa
nebudeme orientovať na výsledky
a tabuľky, ale budeme sa snažiť sledovať
rozvoj a napredovanie hráčov. Ak
budeme vychovávať kvalitných hráčov,
budeme úspešní aj v zápasoch.
Čo je podľa vás najdôležitejšie v
príprave mládeže?
V príprave mládeže sú najdôležitejší
tréneri. Naše tréningy musia byť čo
najlepšie pripravené a zorganizované,
bez zbytočných prestojov. Dôležité je
hráčov povzbudzovať, opravovať, klásť
dôraz na prvý dotyk, herné činnosti
jednotlivca a intenzitu cvičení.
Pripravujete nejaké zmeny, či už na

trénerských postoch, alebo celkovo?
Ako je už niekoľko mesiacov známe,
tréneri Milan Nemec a Rasťo Urgela
budú pôsobiť pri A-tíme. Nahradia ich
tréneri v U11 Ľuboš Laurov a Miloslav
Kabína a v U15 Rado Vanko a Pavol Blaho.
Obidvaja tréneri A-tímu nestrácajú
kontakt s mládežníckym futbalom a
pravidelne sledujú zápasy aj tréningy
našich mládežníckych kategórií.
Budete pokračovať aj vo futbalovej
školičke, ktorá funguje v materskej škole?
Určite áno. Rasťo Urgela spolu
s Jaroslavom Rebrošom rozbehli výborný
projekt, ktorý budeme chcieť zachovať.
Okrem toho, že ste športovým
riaditeľom mládeže, ste aj druhým
asistentom trénerov Áčka, aké sú vaše
predstavy o tejto spolupráci?
Našim cieľom bude užšia spolupráca
A-tímu a kategórie U19. Do prípravy
A-tímu sa zapojili aj traja naši dorastenci
- Matej Repiský, Matúš Antošík a Andrej
Urgela. Je to pozitívna správa a signál
aj pre ďalších mladých hráčov, že sa cez
mládežnícke kategórie môžu dostať do
A-tímu.
Ako vlastne vznikla spolupráca medzi
vami a Pohroním?
Oslovil ma športový riaditeľ FK Pohronie
Miro Poliaček, ktorý mi načrtol plány
a smerovanie klubu do budúcnosti.

Ďalším dôležitým faktorom bola pre
mňa aj osobnosť trénera Milana Nemca,
s ktorým sa stretávam už v treťom klube
a vždy bola pre mňa táto spolupráca
veľmi prospešná nielen po športovej, ale
aj po ľudskej stránke. Doteraz som bol
v pozícii hráča, teraz ako tréner a už po
mesiaci môžem povedať, že pre mňa to
bude opäť veľmi pozitívna spolupráca.
S Rasťom Urgelom sme stretávali ako
súperi na ihriskách, poznáme sa už
niekoľko rokov, takže som nešiel do
neznámeho prostredia.
Ako trávite voľný čas, ako relaxujete?
Voľný čas trávim s rodinou, či už sú to
prechádzky so sedemmesačnou dcérou
Adelkou, alebo s deväťročnou Simonkou,
s ktorou sa snažíme spolu športovať.
Bicykel, korčuľovanie, lyžovanie a tenis
sú naše obľúbené športy. Oddych
nachádzam aj pri túrach na tatranské
štíty, kde si naozaj napriek fyzickej
aktivite výborne oddýchnem.
Futbalový štadión v Žiari prešiel
v
minulom
roku
rozsiahlou
rekonštrukciou, ako sa vám páči?
Štadión a aj celé okolie je veľmi pekné
a komfortné. Je príjemné trénovať
v takomto prostredí a už teraz sa teším
na prvý domáci zápas A-tímu, ktorý bude
9. marca o 15.30 hodine s MFK
Lokomotíva Zvolen. (kr) Foto: archív
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Ostrieľaní plavci s osobnými rekordmi, najmenší na stupňoch víťazov
PLAVCI – BANSKOBYSTRICKÝ POHÁR – 1. KOLO

V sobotu 10. februára sa v Banskej
Štiavnici uskutočnilo 1. kolo
Banskobystrického pohára v plávaní.
Išlo už o jeho 14. ročník, na ktorom
nechýbali ani plavci žiarskeho PK
Delfín.
Pretekov sa zúčastnilo 21 našich
plavcov, ktorí si opäť urobili osobné
rekordy. Naši najmenší plavci stáli aj
na stupňoch víťazov.
Výsledková listina
Martina Melisa Bartková: 200 m prsia
3. miesto, Ema Dávidová: 50 m znak,
50 m motýlik 6. miesto, Matej Gašparík:
25 m voľný spôsob, 25 m motýlik
2. miesto a 25 m znak, 25 m prsia
3. miesto, Juraj Hlavnička: 100 m
voľný spôsob 4. miesto, Adam Jančok:
100 m znak 3. miesto, Diana Karásková:
50 m znak 8. miesto, Eliška Klučková:
50 m prsia 1. miesto, Hana Kmeťová:
50 m prsia 1. miesto, Jakub Kukučka:
50 m voľný spôsob, 50 m prsia, 200 m
polohové preteky 1. miesto, 100 m znak
2. miesto a 50 m znak, 50 m motýlik
3. miesto, Dominik Meliš: 200 m motýlik
2. miesto, 50 m znak 3. miesto, Hana
Pittnerová: 50 m znak 4. miesto, Ema
Prachárová: 50 m prsia, 50 m motýlik
2. miesto a 50 m voľný spôsob, 200 m
polohové preteky 3. miesto, Melinda
Ruislová: 200 m prsia 3. miesto, Tamara
Šabatová: 50 m znak 3. miesto, Filip
Šurek: 100 m voľný spôsob 3. miesto,
Ivana Šureková: 100 m znak 3. miesto,
Peter Šurka: 50 m motýlik 6. miesto,
Marko Ťahún: 25 m prsia 2. miesto a
25 m motýlik 3. miesto, Kornélia

CYKLISTIKA

Populárneho lyžiarsko – bežeckého
podujatia Biela stopa, ktoré sa koná
na Skalke pri Kremnici, sa zúčastnili
aj žiarski cyklisti.
Bielu stopu absolvovali naši juniorskí
reprezentanti. Chalani si otestovali
svoju kondíciu na 25 km dlhej trati,
kde sa v kategórii od 17 do 35 rokov
umiestnili nasledovne: Adam Foltán

Ťahúnová: 25 m motýlik 4. miesto,
Tereza Veselá: 50 m prsia, 200 m prsia
2. miesto a 50 m motýlik, 200 m motýlik,
200 m polohové preteky 3. miesto,
Šimon Veselý: 50 m prsia 1. miesto,
50 m motýlik 2. miesto a 200 m prsia
3. miesto.
Štafeta
4 x 50 voľný spôsob ženy: Melinda
Ruislová, Hana Kmeťová, Diana
Karásková, Ivana Šureková (4) 2:33,66
4 x 50 m voľný spôsob mix: Ema Dávidová,
Peter Šurka, Filip Šurek, Tamara Šabatová
(3) 3:02,00

obsadil 9. miesto, Andrej Zelina dobehol
na 24. mieste, Matúš Černek obsadil
28. miesto, Matúš Baniar 48. miesto a
Tomáš Kamenský 56. miesto. Chalani
týmto podujatím zavŕšili prvé prípravné
obdobie a v najbližšej dobe sa presunú
do tepla, kde budú najazdievať prvé
jarné kilometre.
(r)

4 x 50 m voľný spôsob mix – Eliška
Klučková, Juraj Hlavnička, Ema
Prachárová, Jakub Kukučka (1) 2:45,01
4 x 50 voľný spôsob mix: Tereza Veselá,
Martina Melisa Bartková, Adam Jančok,
Dominik Meliš (5) 2:06,18
Banskobystrický pohár v plávaní má
celkovo v priebehu celého kalendárneho
roka 5 kôl.
Touto cestou gratulujeme novej
prezidentke plaveckého klubu Delfín
Martine Bartkovej k zvoleniu do nového
funkčného obdobia.
Mia Mesárošová

Žilina napriek nášmu dobrému výkonu
nad naše sily
BASKETBAL – 1. SLOVENSKÁ LIGA – MUŽI – SKUPINA O 7. – 11. MIESTO

Žiarčanky úspešné na Majstrovstvách Európy
KARATE

Tohtoročné Majstrovstvá Európy
kadetov a juniorov v karate sa
konali v ruskej Soči. Dejisko zimných
olympijských hier z roku 2014 hostilo
juniorskú a kadetskú európsku
karatistickú špičku. Od 9. do 11.
februára sa na súťažných tatami
vystriedalo 956 pretekárov zo 44
európskych krajín.
Slovenskú republiku išlo reprezentovať
takmer 40 pretekárov. Nomináciu na
toto vrcholné podujatie si vybojovali aj
štyria karatisti z Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom.
Prvý deň šampionátu nastúpil vo
farbách Slovenska Aris Nikolas Čela.
Prvý zápas s pretekárom z Macedónska
však nedopadol podľa predstáv a Aris
z ďalších bojov vypadol, no určite bohatší
o cenné skúsenosti.
Druhý deň sme mali na tatami dve naše
pretekárky. V kategórii junioriek do 48
kg svoju prvú „Európu“ zažila Natália
Rajčanová. Žreb jej hneď v prvom
kole pridelil minuloročnú striebornú
medailistku, neskoršiu víťazku kategórie
– domácu pretekárku. Na výbornú
pretekárku z Ruska Natália nestačila, no
keďže sa Ruska nakoniec prebojovala až
do finále, Natália nastúpila do repasáže
o bronz. V repasáži sa jej darilo, keď
prešla cez nemeckú reprezentantku
až k boju o bronz. Tu však väčšie

Žiarski cyklisti na Bielej stope

skúsenosti talianskej reprezentantky
rozhodli a Natália tak skončila tesne pod
pódiovým umiestnením.
Druhou štartujúcou druhého súťažného
dňa bola Nina Jelžová v kategórii
junioriek nad 59 kg. Nina štartovala
na Majstrovstvách Európy už tretíkrát,
pričom jej najlepší výsledok bol 9. miesto
z roku 2016 (ME Cyprus). Nina v prvom
kole prešla cez taliansku reprezentantku.
V druhom kole hladko zdolala švajčiarsku
pretekárku. V treťom kole opäť zažiarila,
keď porazila španielsku pretekárku.
Dostala sa tak do semifinále. Tu Nina už
na svoju súperku nestačila a z postupu
do finále sa tešila naša súperka z Grécka.
Nina nakoniec nastúpila boj o bronz, ani
tu však nedokázala uspieť s chorvátskou
pretekárkou. Každopádne je tento
výsledok najlepším výsledkom v jej
športovej kariére.

Posledný súťažný deň sme mali
v kategórii starších junioriek do 50 kg
ďalšie horúce želiezko. Nastúpila tam
Dominika Veisová, naša najskúsenejšia
pretekárka, ktorá v roku 2016 získala
na Majstrovstvách Európy bronz a o rok
pozdejšie sa dokonca stala Majsterkou
Európy (ME 2017 Bulharsko). Dominika
tento rok štartovala už vo vyššej vekovej
kategórii. Napriek obavám z novej
vekovej kategórie sa jej darilo, keď
hneď v prvom kole zdolala medailistku
z posledných Majstrovstiev sveta –
tureckú reprezentantku. Ani druhé
kolo nebolo pre ňu problematické,
keď domov poslala pretekárku z Bosny
a Hercegoviny. V treťom kole sa stretla
s českou reprezentantkou, kde opäť
zvíťazila a postúpila tak do semifinále. Tu
na ňu čakala francúzska pretekárka, ktorá
už bola nad jej sily. Dominika nakoniec
ešte nastúpila o bronz, no ani tentoraz
to pre naše farby nedopadlo víťazne a aj
Dominika nakoniec skončila tesne pod
medailovými umiestneniami.

minútovky v tretej štvrtine. Tam nám
domáci odskočili na 20 bodov a už sme
tento náskok nedokázali skorigovať.
Hrali sme dobre najmä v útoku a keď
sme si dobre podali loptu, boli sme
úspešní. Zápas sme si prehrali v tretej
štvrtine, keď sme chceli zakončovať
Na palubovke silného súpera sme podali veľmi rýchlo a nepripravene a tam nás
vcelku slušný výkon. Chlapci odohrali Žilina prekonala. Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
dobrý zápas a veľká škoda hluchej 4
ACADEMIC ŽU Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 100:80 (23:16, 46:41,
79:56)
Body: Obert 26, Vrtík 18, Dolník 15,
Supuka 13, Kašša 3, Oravec 3, Páleník 2.
Hrali: Fábry.

konečné umiestnenie ich právom radí
k európskej pretekárskej špičke. Všetky
tri dievčatá si svojimi výkonmi vybojovali
aj miesto v Top tíme Slovenského zväzu
karate. Top tím je výber najlepších
slovenských reprezentantov. Sme radi, že
v našom klube máme pretekárov, ktorí sú
Výkony našich dievčat boli hodnotené svojimi výkonmi na najvyšších súťažiach
reprezentačnými
trénermi
veľmi príkladom pre ostatných. Dievčatám
pozitívne. Dve finále im ušli veľmi tesne. gratulujeme!
Je škoda, že ani boj o bronz sa ani jednej
Ľubomír Striežovský, tréner
nevydaril. Skončiť tesne za medailovými
Foto: zdroj Facebook.
umiestneniami je síce pre pretekára
asi tým najväčším sklamaním, no ich

