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Mesto sa pripravuje na zriadenie vlastného domova dôchodcov
Mestský domov dôchodcov začína
nadobúdať reálne kontúry. Aktuálne
sa pracuje na štúdii, do ktorej budú
zahrnuté požiadavky mesta s prihliadnutím napríklad na počet klientov či
počet izieb.
Mestský domov dôchodcov bude sídliť
v prístavbe kaštieľa, kde doteraz mala
sídlo stredná škola. Pôjde pritom o zariadenie pre seniorov, bežne známe pod
názvom domov dôchodcov a o denný
stacionár. Zriaďovateľom oboch zariadení bude mesto Žiar nad Hronom. „Zariadenie pre seniorov je pobytová celoročná
sociálna služba. V tomto prípade by sme
mali záujem o vytvorenie 40 lôžok. Denný stacionár je ambulantná denná služba,
kde klient v priebehu dňa prichádza aj
odchádza. Tu by sme chceli vytvoriť 10 až
12 miest,“ konkretizuje požiadavky mesta
vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ Monika Minárová. Ako však podotýka, žiadosti pre tento druh sociálnej
služby mesto neeviduje, keďže tento typ
služby si nateraz posielajú záujemcovia priamo do domova dôchodcov, ktorý
sídli na Ulici SNP a ktorého zriaďovateľom
je BBSK. „Žiadosti do týchto zariadení,
ktoré má mesto zámer zriadiť, v tomto
čase neprijímame. Prijímať žiadosti môže
zriaďovateľ až vtedy, keď je zariadenie
postavené, otvorené pre prevádzku a sociálna služba je riadne zaregistrovaná na
príslušnom VÚC. Mesto Žiar nad Hronom
je ešte len vo fáze prípravy zámeru,“ zdôrazňuje Monika Minárová.

Mestský domov dôchodcov by mal sídliť v prístavbe kaštieľa.

ďovateľ BBSK na svojej webovej stránke.
„Keďže táto kapacita je nepostačujúca
a demografická krivka v časti starnutia
obyvateľstva v našom meste sa už niekoľko rokov vyvíja smerom, ktorý naznačuje
zvyšovanie dopytu po takýchto službách,
mesto sa rozhodlo pristúpiť k tomuto zámeru aktívne. Stotožnilo sa s potrebami
obyvateľstva a má záujem zriadiť svoje
vlastné zariadenia, nové sociálne služby,
ktoré pomôžu ako samotným seniorom,
tak aj ich blízkym rodinným príslušníkom
sa postarať o člena svojej rodiny komplexne,“ vysvetľuje ďalej Monika Minárová s tým, že komplexnosť vyjadruje smer,
ktorým sa chce mesto uberať. „Máme
zriadenú terénnu sociálnu službu - opatrovateľskú domácu službu, určenú pre
seniorov, ktorí sú schopní zotrvávať vo
svojom domácom prostredí za pomoci
opatrovateľa. Pre tých, ktorí sú síce samoAktuálny počet žiadostí v poradovníku statní, ale potrebujú niekoľkohodinový
zariadenia na Ulici SNP zverejňuje zria- dohľad v dennom stacionári, v kolektíve

a chcú a môžu sa ešte zaoberať záujmovými činnosťami, pre tých chceme zriadiť denný stacionár,“ vysvetľuje Monika
Minárová a ako dodáva: „Pre tých, ktorí
potrebujú celodennú 24-hodinovú opateru a službu v sociálnom zariadení, chce
mesto Žiar nad Hronom zriadiť zariadenie
pre seniorov, ktoré občania vnímajú pod
zaužívaným názvom domov dôchodcov.“

Na umiestnenie do domova
dôchodcov čakajú desiatky
seniorov
Zriaďovateľom Domova dôchodcov
a Domova sociálnych služieb, ktorý sa
nachádza na Ulici SNP, je VÚC Banská
Bystrica. Kapacita DSS, kde sa umiestňujú klienti vo veku do 62 rokov, je 35
osôb a kapacita zariadenia pre seniorov
od 62 rokov je 115 lôžok. Poradovník na
umiestnenie do tohto zariadenia je zverejnený na webovej stránke BBSK a je

denne aktualizovaný. Aktuálne v Žiari na
umiestnenie do zariadenia pre seniorov
od 62 rokov čaká 88 ľudí. „Čakacia doba
na umiestnenie do zariadenia je individuálna. Záleží od rýchlosti uvoľňovania
miest v zariadení pre seniorov a, samozrejme, aj od pohlavia a zdravotného stavu čakateľa,“ informuje Marcela Glevická,
vedúca Oddelenia styku s verejnosťou
BBSK. Záujemcovia o umiestnenie do
zariadenia musia spĺňať niekoľko podmienok. „Podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
musia byť posúdení na odkázanosť na
sociálnu službu. Pokiaľ žiadateľ na základe posudku a rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu spĺňa podmienky pre
sociálnu službu zariadenie pre seniorov,
môže si podať žiadosť o zabezpečenie,“
spresňuje Glevická. V súčasnosti BBSK
zriaďuje 23 zariadení pre seniorov s celkovou kapacitou 1 138 miest.
(li)

Ďalších 500-tisíc eur na dostavbu zimného štadióna

Za pobyt dieťaťa v jasliach si
rodičia priplatia
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Výborná správa pre Žiar! Na rekonštrukciu zimného štadióna sme získali
ďalšiu dotáciu od Vlády Slovenskej republiky.
Na rekonštrukciu zimného štadióna nám
ešte pred začiatkom prác schválila Vláda
SR dotáciu vo výške 1 milión eur. V týchto
dňoch prišla do Žiaru ďalšia dobrá správa.
„Vláda SR nám schválila ďalších 500-tisíc
eur. Tieto zdroje nám pomôžu dofinancovať záverečnú fázu rekonštrukcie a odľahčia tak mestskú kasu,“ informuje primátor
mesta Peter Antal s tým, že štadión chce
mesto dokončiť na jar tohto roku a všetci
sa majú na čo tešiť. „Rovnako ako futbalový štadión, aj zimný bude ukážkou, ako sa

dá za málo peňazí urobiť komplexná rekonštrukcia a dostavba tribún,“ podotýka
primátor.
V rámci rekonštrukčných prác na zimnom
štadióne sa urobil aj chodník na cintorín.
„Chodník je o osem výškových metrov
vyššie, keďže celý chodník sa zodvihol o 4
metre násypom popri novom betónom
múre. Keď vojdete do vnútra štadióna,
tak zistíte, že ľadová plocha je o 4,2 metra
nižšie oproti novému vstupu. Viac sa už
chodník dvíhať nebude,“ dodáva Antal
s tým, že chodník je štrkový, rovnaký, ako
máme v parku.
(li)

Na štadióne denne pracuje niekoľko ľudí.


Odkrývame históriu mesta:
Úprava interiérov v kaštieli
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Kompletný program MsKC
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Centrum zhodnocovania odpadov
Svätokrížske fašiangy
Utorok 5. marca
Svätokrížsky dom

Zabíjačka, predaj zabíjačkových špecialít,
fašiangový sprievod mestom, fašiangovanie s FS Hron
Začiatok o 9.00 hod.
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Parkovisko na Svitavskej ulici opravia v druhom polroku
Parkovisko na Svitavskej ulici sa dočká
opravy. Stane sa tak po vysúťažení
dodávateľa prác, čo by malo byť
v druhej polovici tohto roka.
Parkovisko na Svitavskej ulici je už dlhšiu
dobu v zlom stave, vznikajú na ňom
preliačiny a jamy. Aj z tohto dôvodu ho
mesto zaradilo do zoznamu miestnych
komunikácií určených na opravu
a rekonštrukciu v tomto roku. Celková
plocha parkoviska je 3 127 m2. „Počas
prác sa najskôr rôzne jamy a preliačiny
upravia, aby sme dostali rovnú plochu. Na
to sa natiahne asfalto-betón,“ približuje
Miloslav Baranec z MsÚ a konkretizuje,
koľko parkovacích miest na parkovisku

vznikne: „Vodiči tu budú mať k dispozícii
110 parkovacích miest plus 18 garáží.
Po natiahnutí asfalto-betónu urobíme
aj vodorovné dopravné značenie, to
znamená vyznačenie parkovacích miest.“
Vodiči musia počítať aj s tým, že počas
týchto prác budú musieť svoje vozidlá
parkovať na iných miestach. Mesto
náhradu hľadať nebude, alternatívnym
dočasným riešením by mohlo byť
parkovanie na chodníku popred tzv.
nórske domy. „Pripravujeme však
zvýšenie počtu parkovacích miest na
Novomeského ulici, čo bude trvalé
riešenie,“ podotýka Miloslav Baranec.

Parkovisko na Svitavskej sa dočká obnovy. Podpísal sa už na ňom zub času.

Plaváreň ako multifunkčný projekt pre všetky vekové kategórie
ich okolie, a to obklady, dlažby, ale
nepočíta sa s ich nerezovou úpravou.
Keďže ešte plánujeme projekt rozšíriť,
o novom stave budeme informovať
neskôr,“ podotýka Peter Antal.

Bazén bude prispôsobený aj pre potreby súťažného plávania.
Ako sme vás informovali, už o niekoľko
týždňov mesto zatvorí krytú plaváreň.
Dôvodom je veľká rekonštrukcia.
Rozpočtový náklad na naprojektovanú
časť je približne 3,6 milióna eur bez
DPH. Od spoločností HYDRO a PENTA
získalo mesto finančný dar vo výške
600-tisíc eur a 2 milióny eur si zoberú
mestské Technické služby dlhodobý
investičný úver.
Kompletnou rekonštrukciou prejde
bazénová časť, kedy obvodové
steny do exteriéru získajú moderný
vzhľad s prísnymi tepelno-izolačnými
vlastnosťami. „Steny a strop interiéru
budú mať nové obklady, rekonštrukciou
prejde aj poškodené podlahové kúrenie
a ak to finančne zvládneme, aj zaujímavé
riešenie povrchu v antibakteriálnej,
protišmykovej a tzv. samočistiacej
úprave,“ konkretizuje primátor Peter
Antal, podľa ktorého by mal byť
najzaujímavejším prvkom plavecký

bazén, v ktorom pribudne jedna dráha
a bezbariérový vstup. „Návštevníci si
budú môcť zakúpiť priamo z bazénovej
časti aj občerstvenie, čo ešte v súčasnosti
principiálne dolaďujeme,“ prezrádza
Antal.
Úprava vody bude po rekonštrukcii
realizovaná prostredníctvom UV lámp,
čo je v súčasnosti moderný trend.
„Uvažujeme aj o zachovaní ozonizátora,
ktorý ešte stále slúži svojmu účelu.
Podľa projektanta nie je takáto
možnosť nemožná, pretože to na iných
plavárňach takto už funguje,“ dopĺňa
primátor s tým, že návštevníci rozhodne
uvidia rozdiel pred a po rekonštrukcii.
„V hlavnej bazénovej časti 25-metrového
plaveckého bazéna pôjde o výraznú
a, samozrejme, aj viditeľnú zmenu.
Len samotná nerezová úprava bude
pútať pozornosť. Detské bazény nie sú
projekčne vyriešené. Teda je vyriešené

O osude ozonizátora rozhodnú najbližšie
dni. „Tak či onak, pôjde o modernú
úpravu vody, ktorá je v súčasnosti
štandardom. Úprava vody je v rámci
projektu mimoriadne dôležitá a spolu
s novou vzduchotechnikou, osvetlením
a šatňovým zázemím ide o riešenie s
nádychom trendového riešenia toho
najlepšieho na verejných plavárňach,“
prízvukuje Antal a na margo herných
prvkov v detskom bazéne, ktorých sa
dožadovali niektorí občania, má jasnú
odpoveď: „Nie, s detskými prvkami
projekt neuvažuje.“

Technických služieb Igor Rozenberg
a ako dopĺňa, zariadenie je plánované
so spoločnými šatňami a aj saunami.
„Keďže máme k dispozícii dve sauny,
zaoberáme sa myšlienkou zachovania
jednej súkromnej sauny, možno tiež
s vyššou kapacitou a hlavne zachovaním
jej súčasného charakteru. Sauny sú
obľúbeným miestom pre množstvo
návštevníkov, preto aj na ich žiadosť sa
snažíme reflektovať na zachovanie ich
pôvodného charakteru. Verím, že sa nám
to podarí vyriešiť k plnej spokojnosti.“

V priestoroch plavárne sú aj služby
ako kozmetika či masáže. Aká je ich
budúcnosť?
Zostanú
zachované,
prípadne rozšíri sa ponuka služieb? „Tieto
služby priniesol na plaváreň čas. Ide
o doplnkové služby, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch druhého nadzemného
Tu sa plánuje len úprava
Po rekonštrukcii budeme podlažia.
hľadiska v bazénovej časti. Ak by to takto
vodu upravovať UV lampami. aj ostalo, služby sa po rekonštrukcii môžu
vrátiť späť. S rozšírením služieb takéhoto
Peter Antal, primátor charakteru momentálne neuvažujeme,
ale aj v tomto prípade nemusí ísť o
Rekonštrukciou
prejde
prakticky konečné slovo pre rozvoj plavárne,“
všetko na podlaží, kde sa nachádza konštatuje Rozenberg.
plavecký bazén. Teda aj šatne, vstupná
hala, šatňový pult a pracuje sa aj na Krytá plaváreň je v prvom rade určená pre
doprojektovaní sáun. „V zásade pri verejnosť. Platí ale to isté ako napríklad
saunách chceme zachovať pôvodný v športovej hale, kde sa stretáva viac
charakter s tým, že by sme chceli športov. „Aj rozvoj plaveckého oddielu
rozšíriť ich kapacitu,“ približuje ďalšie MŠK je pre nás dôležitý. Zariadenie
novinky riaditeľ mestskej spoločnosti musí okrem toho zvládnuť rovnako aj

„

Pozvánka na zasadnutie mestského
zastupiteľstva
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad
Hronom na deň 7. marca 2019, t. j.
štvrtok o 9.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2.Kontrola plnenia prijatých uznesení
MsZ.
3. Správa HKM o vybavovaní sťažností
a vykonaných kontrolách za rok 2018.
4.VZN o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
5.VZN o sociálnych službách.
6.Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2018
a informácia o príprave Kalendára
športových podujatí mesta Žiar nad
Hronom na rok 2019.
7. Stanovisko: zaradenie Školskej
jedálne Ul. A. Kmeťa č. 1 Žiar nad
Hronom, ako súčasti Základnej školy
s materskou školou Š. Moysesa,
Ul. A. Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom do
siete škôl a školských zariadení.
8.Interpelácie poslancov.
9. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a)SMM – majetkovo-právne vzťahy.
10.Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

už spomínané služby, fitnescentrum
a požiadavky ďalších skupín. Zladenie
prevádzky bude dôležitou úlohou pre
jej udržateľný rozvoj. V tomto smere
máme jasný plán ako na to,“ zdôrazňuje
Igor Rozenberg s tým, že bazén je
prispôsobený aj pre potreby súťažného
plávania. Rozmerovo a vrátane všetkých
moderných prvkov, ktoré si žiada
plavecká federácia. „Rozvoj plaveckej
gramotnosti by mal byť dlhodobý cieľ
pre všetky vekové kategórie a nielen
plavcov MŠK. Ak sa k tomuto cieľu pridajú
športovci, školy, predškolské zariadenia
či dôchodcovia, môže z toho byť veľmi
zaujímavý multifunkčný projekt,“ uzatvára
Rozenberg.
(li)

Za pobyt dieťaťa v mestských jasliach si rodičia priplatia
návštevách
v
našom
zariadení
pri prehliadkach detí.“ Samozrejmosťou je
tiež kvalifikovaný personál. V súčasnosti
ho tvoria štyri opatrovateľky, ktoré sa
v čase od 6-tej hodiny ráno do 16-tej
hodiny popoludní intenzívne venujú
všetkým deťom bez rozdielu.

Poplatok za umiestnenie dieťaťa do
mestských detských jaslí sa naposledy
upravoval v roku 2012. Keďže odvtedy
sa zvýšili takmer všetky vstupné
náklady, ktoré ovplyvňujú konečnú
sumu, mesto pristupuje k zvýšeniu
tohto poplatku.
Mestské detské jasle sú zariadením pre
deti do troch rokov veku dieťaťa. „Naše
detské jasle majú kapacitu 20 lôžok,“
informuje Monika Minárová, vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa

mestské noviny

MsÚ a ako podotýka: „Za posledné 4
roky prešlo zariadenie modernizáciou.
Zmodernizovali sme sociálne zariadenia,
zakúpili moderné interiérové vybavenia
do herne, do spální, do jedálne. Deti majú
k dispozícii nové a moderné edukačné
pomôcky a hračky. Zrekonštruovala sa
záhrada a herné prvky. O plné brušká sa
starajú kvalifikované kuchárky, ktorým
jedálničiek kontroluje aj detská lekárka,
ktorá poskytuje cenné rady rodičom, ak
sa jej niečo nepozdáva pri pravidelných

Všetky prevádzkové a režijné náklady
vynaložené na tento druh sociálnej služby
znáša mesto Žiar nad Hronom. Vždy to však
bolo aj so spoluúčasťou rodičov detí. „Tí sa
v súčasnosti spolupodieľajú na úhrade vo
výške 25 percent z celkových nákladov.
Premenené na drobné, rodič dieťaťa platí
za celodennú starostlivosť za svoje dieťa
110 eur za mesiac plus za stravu. Zvyšných
75 percent dopláca mesto, čo predstavuje
225 eur na dieťa za mesiac,“ vyratúva ďalej
Monika Minárová. Ako ďalej zdôrazňuje,
posledná úprava poplatku sa uskutočnila
v roku 2012. „Za obdobie posledných

sedem rokov sa niekoľkokrát zvýšili
takmer všetky vstupné náklady, ktoré
ovplyvňujú konečnú sumu nákladov.
Dávame preto návrh na ďalšiu úpravu
poplatku, a to na zvýšenie poplatku na
200 eur na dieťa za mesiac plus úhrada
za stravu,“ konkretizuje Monika Minárová.
Ako na záver dodáva, pri návrhu sa
mesto opiera o skutočnosť, že každý
rodič dieťaťa dostáva od štátu pomoc vo
forme buď rodičovského príspevku, ktorý
je vo výške 220,70 eur, alebo príspevok
na starostlivosť o dieťa až do výšky
280 eur. Tento príspevok pomáha rodičom
pokrývať výšku poplatku za sociálnu
službu, ktorú mu mesto ako zriaďovateľ
sociálnej služby ponúka.

poplatok v detských jasliach sa zvýši
k 1. aprílu 2019. „Momentálne máme
podaných 21 žiadostí o umiestnenie
detí do detských jaslí,“ informuje vedúca
zariadenia Lucia Janeková s tým, že počet
aktuálnych žiadostí je zverejnený aj na
webovej stránke mesta. Na stránke mesta
sú tiež zverejnené podmienky, ktoré
musia byť splnené, aby rodičia mohli
požiadať o umiestnenie svojho dieťaťa do
detských jaslí. „Medzi najzákladnejšie patrí
dobrovoľný záujem rodiča o poskytnutie
tejto služby. V našom zariadení sme
v súčasnej dobe schopní poskytnúť
túto službu rodičovi pre jeho dieťa od
prvého rokuveku dieťaťa. Ak je v jasliach
voľné miesto, je možný nástup aj ihneď,
v priebehu celého roka. Iné podmienky
pre nástup nie sú,“ dodáva na záver Lucia
V prípade, že poslanci návrh na zvýšenie Janeková.
poplatku podporia a návrh schvália
(li)
na najbližšom zasadnutí MsZ v marci,

Rozhodovať budú poslanci
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ODKRÝVAME HISTÓRIU nášho mesta

Úprava interiérov miestnosti biskupského krídla v kaštieli
Mesto Žiar nad Hronom, ako vlastník pamiatkového objektu kaštieľa,
pristupuje v súčasnosti k rekonštrukcii časti priestorov v takzvanom biskupskom krídle, ktoré pozostáva z veľkej biskupskej sály a
biskupského salóna s priľahlými
priestormi. Rekonštrukcia sa realizuje za účelom sprístupnenia a prezentácie pamiatky pre verejnosť
ako dobového sídla banskobystrických biskupov a ostrihomských arcibiskupov.
Počas posledných desaťročí bola budova kaštieľa využívaná ako školské
zariadenie, čím bola stavba uchránená pred chátraním. Priestory však

boli z časti upravené a prispôsobené
novým požiadavkám využitia. Preto
došlo k úpravám, z dôvodu ktorých sú
pre náš zámer prezentovania kaštieľa,
ako renesančno - barokového sídla,
nevhodné.

bude súčasťou prehliadkovej trasy pre
verejnosť a aj využité pre kultúrno spoločenské akcie, je potrebné upraviť
povrchové nátery a podlahové krytiny
a vymeniť nevhodné plastové osvetľovacie telesá.

V súčasnom období pristupujeme
k obnove – rekonštrukcii kaštieľa
v časti fasád, a zároveň chceme rekonštruovať priestory pre prezentačné
účely širokej verejnosti. Keďže, ako
sme už spomínali, interiéry neboli
masívne poškodené, v mnohých prípadoch je potrebná minimálna úprava alebo oprava. Tak v spomínaných
priestoroch biskupského krídla, ktoré

Prehliadková trasa bude začínať v biskupskej sále, kde nad rímsami boli
nevhodné plastové osvetlenia, ktoré
chceme odstrániť a umiestniť lustrové
osvetlenie podľa dochovaných záznamov. Miestnosť bude vybavená dobovým mobiliárom a využívaná na svadobné obrady, zasadnutia mestskej
rady, koncerty vážnej hudby... V priľahlých priestoroch biskupského salónu

Monitory dychu pre novorodencov v žiarskej nemocnici
Mamičky si ho môžu požičať domov
Desať monitorov dychu dostalo od
Nadácie Križovatka Novorodenecké
oddelenie Nemocnice Svet zdravia
Žiar nad Hronom. Monitory kontrolujú
dýchanie dieťaťa a varujú v prípade
jeho ohrozenia.
Nadácia chce týmto krokom pomôcť
predchádzať
Syndrómu
náhleho
úmrtia dojčiat (SIDS). Mamičky si zo
žiarskej nemocnice môžu monitor
požičať aj domov. „Monitory dychu
kontrolujú dýchanie novorodenca a ak
nastane jeho náhla zástava, okamžite
na to upozornia svetelným a zvukovým
signálom,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice
Svet zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý
s tým, že: „Monitory nám pomáhajú
najmä pri predčasne narodených deťoch,
deťoch s malou pôrodnou hmotnosťou
či zdravotnými problémami, kde vďaka
nim dokážeme skôr odhaliť problém
s dýchaním“.
Nadácia Križovatka sa snaží monitormi
BabySense vybaviť všetky pôrodnícke
oddelenia a jednotky intenzívnej
starostlivosti v nemocniciach na
Slovensku. Riaditeľka nadácie Táňa
Tomasch vysvetľuje, že monitory dychu
sú jedinou účinnou pomôckou pri
prevencii SIDS. „Nepravidelné dýchanie
alebo dokonca zástava dychu môže
u dieťaťa nastať počas prvého roku
života. V niektorých prípadoch zlyhanie
dychu súvisí so SIDS, diagnózou, ktorú
lekári stanovia, žiaľ, až po smrti dieťaťa,“

Foto: zdroj Svet zdravia.
podotýka Tomasch s tým, že SIDS
spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých
novorodencov zástavou dychu v spánku,
a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich
príznakov.
Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná,
pravdepodobne ide o poruchu riadenia
dychovej činnosti, ktorá vzniká už v
tehotenstve. Medzi hlavné rizikové
faktory patrí fajčenie matky i nižšia
pôrodná hmotnosť dieťaťa. „Aj akékoľvek
sťaženie dýchania dojčiat sa môže
prejaviť ako rizikový faktor, napríklad
prikrývky alebo hračky cez tvár bábätka,
prehriatie dieťaťa či prekážky v dýchacích
cestách. Tiež každé oslabenie detského
organizmu - infekčné choroby, horúčky

či zvracanie, a najmä choroby dýchacích
ciest zvyšujú riziko SIDS,“ vysvetľuje
Tomasch.
Nemocnica v Žiari nad Hronom dostala
desať monitorov dychu v celkovej sume
990 eur, ktoré boli zakúpené z darov
spoločnosti Mirakl. Monitory dychu
BabySense sú podľa Tomasch jediným
výrobkom na svete registrovaným
ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú
najnáročnejšie
klinické
skúšky
zdravotníckych výrobkov. Viac o požičaní
monitoru sa mamičky dočítajú na
webovej stránke www.procare.sk/mojaporodnica-ziar-nad-hronom.
(li)

Niektoré doklady si už na polícii vybavíte v novom klientskom centre
Od 4. marca si doklady na Okresnom
riaditeľstve Policajného zboru v Žiari nad Hronom vybavíte v nových
priestoroch. Budovanie klientskych
centier ako kontaktných a administratívnych miest pre občanov prebieha v súvislosti s realizáciou reformy
miestnej štátnej správy známej pod
názvom ESO (efektívna, spoľahlivá
a otvorená štátna správa).
Klientske centrum predstavuje priestor,
ktorý je miestom prvého kontaktu
fyzických a právnických osôb so štátnou

správou. V rámci klientskeho centra
sú integrované služby poskytované
úradmi miestnej štátnej správy. Klientske
centrá poskytujú moderné a komplexné
služby štátu v príjemnom prostredí,
a tým prispievajú k jednoduchej
a efektívnej komunikácii občana so
štátom. „V súčasnosti máme otvorených
na Slovensku 56 klientskych centier
z celkového počtu 79, ktoré plánujeme
zriadiť. V najbližšom období otvoríme
centrum v Žiari nad Hronom, Komárne,
Zvolenie, Skalici, Vranove nad Topľou

Nové klientske centrum sa nachádza vľavo od vstupu do budovy
Okresného riaditeľstva PZ.

a Rimavskej Sobote,“ informuje Tlačový
odbor Ministerstva vnútra SR.
Ministerstvo vnútra začalo rekonštrukciu
klientskeho centra v Žiari nad Hronom
ešte v apríli minulého roku. Nachádzať
sa bude v budove Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Žiari nad Hronom na
Ul. M. Chrásteka 586/27.

bude prezentované využitie formou
dobového mobiliáru a sporadicky
využívané na prijímanie významných
návštev a osobností spoločenského života, predstaviteľmi mesta. V severnej
časti krídla bude upravená miestnosť,
v ktorej po odstránení novodobých
drevených priečok, vytvorených pre
kancelárie a odstránením plastových
stien, vznikne veľkopriestorová expozícia venovaná životu a dielu banskobystrického biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa.
Táto miestnosť je mimoriadne vhodná
pre tento účel, keďže v interiéri nedošlo k zásahu do hmoty stien, a preto len
úpravami náterov a úpravou podlahy

dosiahneme mimoriadnu úroveň autenticity z tohto obdobia.
Za účelom daného využitia nedôjde k zásahom do hmotovej skladby
miestnosti, čo je aj dôvodom pre sprístupnenie priestorov pre verejnosť,
ktorú touto formou chceme oboznámiť so životom v kaštieli v dobe renesancie a baroka.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Kurz tradičného ovocinárstva
už po druhýkrát v Mestskom sade

Aj tento rok si účastníci kurzu budú môcť so
sebou odniesť vrúble starých odrôd.
V sobotu 23. marca sa uskutoční
2.
ročník
Kurzu
tradičného
ovocinárstva. Ovocinárov bude priamo
v Mestskom sade v Parku Štefana
Moysesa školiť ovocinár Ľudovít Vašš.
Počas kurzu sa záujemci naučia, ako
postupovať pri výsadbe dlhovekých
ovocných stromov, ako správne
vrúbľovať a očkovať historické ovocné
odrody a nebude chýbať ani praktická
ukážka rezu mladých ovocných stromov.
„Kurz bude pozostávať z praktických
ukážok,“ informuje Marcela Gendiarová,
odborníčka na zeleň a konkretizuje:
„Účastníci kurzu sa rozdelia do troch
skupín, v ktorých sa postupne naučia, ako
vysádzať strom, ako ho rezať a ako štepiť.
Počas vysádzania dosadíme štyri stromy
priamo do nášho sadu. Samozrejme,
v rámci praktických ukážok sa ľudia môžu
ovocinárov pýtať na to, čo ich zaujíma.“

Hovoriť budeme aj o možnostiach
ekologického pestovania ovocných
stromov. Takže určite sa oplatí prísť aj tým,
ktorých kurz oslovil už vlani,
“ konštatuje
Vizualizácie.
Marcela Gendiarová s tým, že vstup je
zadarmo, a preto nie je potrebné sa naň
vopred prihlasovať. Navyše, kto príde do
parku, môže si domov odniesť aj vrúble
starých odrôd, ktoré prinesú samotní
ovocinári.

Sprievodným programom počas kurzu
budú ukážky práce sokoliarov s dravcami,
čo určite ocenia tí, ktorí prídu do parku aj
so svojimi deťmi či vnúčatami. Nebude
chýbať ani občerstvenie. „Pripravíme malé
občerstvenie s teplým čajom a ovocinári
nám prisľúbili, že navaria vegetariánsky
guláš,“ dodáva na záver Marcela
Gendiarová. Teoretickú prípravu na kurz
nájdete na stránke www.ovocnystrom.sk/
nase-publikacie. Začiatok je naplánovaný
Kurz je určený aj pre tých, ktorí sa ho na 10.00 hodinu.
zúčastnili už vlani. „Vlani sa naučili urobiť
(li)
rez stromu, tento rok je kurz rozšírený.

„Spustenie klientskeho centra plánujeme
v dvoch etapách. Prvú etapu plánujeme
spustiť 4. marca, v rámci ktorej budú
v centre spustené služby okresného
dopravného inšpektorátu a oddelenia
dokladov,“ dopĺňa informácie tlačový
odbor. Druhú etapu plánuje ministerstvo
spustiť v mesiaci máj, v rámci ktorej budú
spustené služby okresného úradu, a to
odboru živnostenského podnikania,
odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, pozemkového a lesného
odboru, odboru starostlivosti o životné
prostredia a služba overovania listín
a osvedčovania podpisov.
(li)

Kurz povedie skúsený ovocinár Ľudovít Vašš.
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SPEKTRUM

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 výchovno-vzdelávacieho
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.)

ného 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
•dodržiavať zvolené pravidlá, •spolupra- v novej situácii, v novom prostredí
•primeraná miera samostatnosti
covať, rešpektovať ostatných
•zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi techni- Odbornou inštitúciou na zisťovanie
kami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), školskej zrelosti sú školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie
•uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
•sedieť správne a dodržiavať sklon pa- (centrum pedagogicko-psychologického
piera pri kreslení na stole, držať správne poradenstva a prevencie a centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva).
ceruzku

Kognitívna oblasť
•predstaviť sa menom i priezviskom –
rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
•určiť na základe viaczmyslového
•vnímania časti tela a jednoduchým
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
prvkov v skupine,
•počítať minimálne od 1 do 10
•priradiť číslo (nie číslicu – číslica je znak
vyjadrujúci počet) k danému počtu
predmetov od 1 do 5
•poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
rovinné geometrické tvary (kruh,
trojuholník, štvorec a obdĺžnik)
•uplatňovať
spisovnú
podobu
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 jed-
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VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.3.2019 od 7.00 do
22.00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé
kolo volieb konať v sobotu 30.3.2019 od 7.00 do 22.00 h.
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
1. Béla Bugár, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin Daňo, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan Harabin, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
Bratislava
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
Banská Bystrica
7. Milan Krajniak, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
Bratislava
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
9. František Mikloško, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
10. Robert Mistrík, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre
energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert Švec, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila Tauchmannová, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Najčastejšie prejavy
nepripravenosti dieťaťa na školu

•zaostávajúci vývin reči a poruchy reči
•citová labilita
•hravosť
•nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri
cielenej činnosti
•nedostatok všeobecných schopností
•znížená výkonnosť, nedostatočný
záujem o učenie
•ťažkosti v adaptácii na kolektív
Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je
dieťa nespôsobilé na školskú dochádzku,
neznamená to, že musí zaostávať 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
psychostimulačný program zameraný na
rozvoj deficitných oblastí.
(r)

Deň bezpečného internetu
V dnešnej dobe si nevieme predstaviť život bez internetu, ktorého
užívateľom sú predovšetkým mladí
ľudia a deti. Deti sú pritom najzraniteľnejšou skupinou užívateľov,
a preto je potrebné, aby sme ich
chránili pred nástrahami internetu.
V rámci Dňa bezpečného internetu
zrealizovali príslušníci Policajného
zboru v dňoch od 4. do 8. februára
preventívne aktivity pre žiakov
základných škôl, ktoré boli zamerané
na bezpečné používanie internetu.
Cieľom preventívnych aktivít bolo
zvýšenie povedomia o nástrahách online sveta, ako aj o pravidlách, ktoré
je potrebné dodržiavať pri používaní
internetu. Počas aktivít bol žiakom
distribuovaný leták pod názvom Viem,
ako sa „nezamotám“ do sociálnych
sietí, ktorý upozorňuje deti a mladých
ľudí na zodpovedné používanie

internetu a nových informačných
technológií, mobilných telefónov, ako
aj na ochranu súkromných údajov na
webových stránkach a na sociálnych
sieťach.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Na zápis do základnej školy sa tešia aj predškoláci z komunitného centra
V dňoch 3. a 4. apríla sa v žiarskych
základných školách uskutočnia zápisy
detí do 1. ročníka. Na zápis sa už tradične
tešia aj deti predškolského veku, ktoré
sa pravidelne zúčastňujú predškolskej
prípravy v komunitnom centre. Tu sa
už minimálne od septembra hravou
formou učia všetko potrebné, čo budú
na zápise potrebovať.
Predškolská príprava je v Komunitnom
centre v Žiari nad Hronom realizovaná od
vzniku projektu formou predškolského
klubu v osade Pod Kortínou a od
septembra 2018 aj v komunitnom centre,
v bytovom dome na Jadrane. Počas
trvania projektu sa v predškolskom klube
vystriedalo 10 až 12 detí predškolského
veku, ktoré nikdy nenavštevovali riadnu
materskú školu, resp. mali psychologičkou
určený odklad povinnej školskej
dochádzky.

Ako to prebieha
v predškolskom klube
„Každý predškolský klub začína tým, že
si pracovníci komunitného centra idú
vyzdvihnúť deti do rodín, príp. už deti
vedia prísť do komunitného centra aj
samé alebo v sprievode rodičov, či starších
súrodencov. Potom nasleduje hygiena rúk
a prezutie do papučiek, usadenie detí
okolo stola a predstavenie hlavnej témy
dňa, ktorej sa budeme venovať,“ hovorí
Denisa Boriková, odborná pracovníčka

komunitného centra a pokračuje: „Prvá
časť času stráveného s deťmi je vždy
venovaná opakovaniu, alebo učeniu
sa niečoho nového. To znamená, že
preberieme novú tému alebo zručnosť,
napr. pomocou didaktických pomôcok
si povieme niečo o ročných obdobiach.
Druhou časťou je moderovaná hra alebo
výroba nejakého výrobku spojeného
s danou témou. Treťou, nepovinnou
časťou, je voľná hra detí, podľa ich výberu.
Celková dĺžka predškolského klubu je
približne 1,5 až 2 hodiny s frekvenciou
jedenkrát do týždňa.“
Počas predškolského klubu deti získavajú
základné zručnosti a osvojujú si určitý
systém disciplinovaného fungovania
v skupine. Učia sa slušnému správaniu
nielen voči pracovníkom centra, ale aj
medzi sebou a dodržiavaniu písaných
a nepísaných pravidiel v centre, ale i v
spoločnosti tak, aby mali šancu zvládať
nároky, ktoré na nich bude čochvíľa
klásť základná škola. Precvičujú si
základy sebaobslužných činností, ako je

s predškolákom, je práca a komunikácia
s rodičmi. „Pri návšteve rodiny dieťaťa
pravidelne
komunikujeme
najmä
s matkou, s ktorou sa individuálne
rozprávame o úspechoch a pokrokoch,
prípadne problémoch jej dieťaťa vo
vzdelávaní alebo v kolektíve. Chválime
rodičov za ich záujem o služby
komunitného centra a Stanice osobnej
hygieny v osade, prípravu dieťaťa na
aktivitu a snahu pomôcť dieťaťu s
prípravou na vstup do školy. Zároveň im
však aj pripomíname, že sa svojím deťom
musia venovať aj doma. Mnohé matky
nevedia, ako so svojimi deťmi doma
pracovať a rozvíjať ich schopnosti bez
toho, aby museli investovať do drahých
hračiek a edukačných pomôcok. Preto
im dávame možnosť nahliadnuť do našej
„kuchyne“, teda možnosť prísť sa pozrieť
do centra osobne, priamo počas priebehu
aktivity,“ informuje Boriková a ako
podotýka, túto možnosť doteraz využili
tri matky. Niektorým rodičom, naopak, je
ťažké vysvetliť výhody a prínosy návštev
predškolského klubu pre dieťa, pretože si
myslia, že ho predsa všetko potrebné pre
život naučia v škole. „Ale to nie je celkom
pravda. Začiatky sú vždy ťažké. Pre deti v
tomto veku, a pri silnej naviazanosti na
mamu a lokalitu osady, nie je jednoduché
sa adaptovať na nové prostredie,
spolužiakov a vybudovať si vzťah s
Poslednou, nemenej dôležitou časťou, učiteľkou, keď nikdy pred tým nemuseli
ktorá neodmysliteľne patrí k práci dôverovať cudzím ľuďom,“ dodáva Denisa
obliekanie, obúvanie topánok, tí šikovnejší
aj zaväzovanie šnúrok, umývanie rúk či
používanie splachovacieho WC v Stanici
osobnej hygieny v osade. „V centre deti
učíme držať a používať ceruzky a farbičky,
štetce a vodové farby, strúhadlá, lepidlá
a nožničky. Učíme sa kresliť, obkresľovať
predmety, vyfarbovať plochy, merať,
strihať, lepiť, skladať papier do harmoniky,
pracovať s krepovým papierom, hnietiť
cesto, písať vďaka grafomotorickým
cvičeniam. Vyrábame rôzne sezónne
výrobky z rôznorodých materiálov.
Púšťame im kreslené rozprávky alebo
pesničky na počítači. Deti tiež učíme
rozoznávať základné farby a tvary,
počítať do 10, používať rôzne didaktické
pomôcky a hry, pomenovať základné kusy
oblečenia a časti svojho tela, menovať
domáce zvieratá, poskladať vežu z
kociek, jednoduché puzzle, lego… Pokiaľ
je to len trochu možné, berieme deti aj
mimo osadu, na detské ihrisko, alebo im
zabezpečíme nejaký nový vnem, návštevu
či chuťový zážitok v podobe či už prípravy
jedla, narodeninovej oslavy s tortou,
alebo ochutnávku sezónneho ovocia,“
konkretizuje ďalej Denisa Boriková s tým,
že odchádzajúcim predškolákom robia
na konci prázdnin, pred nástupom do
školy, oslavu s občerstvením a drobnými
praktickými darčekmi do školy.

Boriková. Komunitní pracovníci preto
venujú mnoho času a energie len tomu,
aby často komplikované detské povahy
spoznali a vytvorili si s deťmi blízky vzťah.
Keďže je každé dieťa iné a každé potrebuje
iný prístup, na všetko treba dostatok času
a pokroky prichádzajú postupne. Avšak
aj napriek tomu, že to deti a mládež z
rómskej osady Pod Kortínou vo svojom
živote nemajú ľahké, ich radosť z toho,
že majú kde zmysluplne tráviť svoj čas je
veľmi nákazlivá a pracovníkom centra je v
dostatočnej miere odmenou už len to, že
všetku ich snahu, energiu i venovaný čas
vedia deti naplno zúročiť.
(r)

Pomôcť môžete aj vy
Chceme vás poprosiť o darovanie
nepotrebných spoločenských hier a
edukatívnych hračiek, s ktorými sa
už vaše deti nehrajú a v komunitnom
centre by ich mohli ešte využiť pri práci
s deťmi. Prosíme, o plyšové hračky
nemáme záujem. Uprednostňujeme
hry, s ktorými sa môže hrať väčšia
skupina detí. Ďakujeme.
Hračky a hry môžete priniesť hocikedy
počas otváracej doby centra, a to počas
pracovných dní od 10.00 do 16.00 hod,
najlepšie po telefonickom dohovore
na čísle 0918 811 250, na adresu:
M. Chrásteka 19/20, 3. bytový dom
Jadran od Billy, 3. poschodie, na konci
chodby vľavo.
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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU OZNAMUJE

Polícia v Žiari nad Hronom oznamuje
občanom, že v dňoch 28. februára a
1. marca bude prebiehať sťahovanie oddelenie dokladov odboru poriadkovej
polície a oddelenia bezpečnosti cestnej
premávky a dopravných evidencií do
nových priestorov KAMO centra, ktoré sa nachádza v priestoroch budovy
OR PZ v Žiari nad Hronom, na Ulici M.

Filmy, ktoré menia životný štýl, prichádzajú aj do nášho mesta
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm zavíta 26. februára do
žiarskeho Kina Hron. Pre návštevníkov
je pripravený pestrý program dokumentárnych filmov, ktoré prenesú diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do
centra nelegálneho obchodu.
Okrem jedinečných filmov z celého sveta
festival prináša aj sprievodnú diskusiu
O živých riekach. Na svoje si prídu aj žiaci
základných a stredných škôl, pre ktorých
je pripravený doopoludňajší Junior
festival. Vstup na festival je voľný.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym
spôsobom meniť správanie spoločnosti
vo vzťahu k životnému prostrediu a
vytvárať priestor k otvorenej diskusii o
otázkach trvalo udržateľného rozvoja. V
rámci celoročnej TOUR prináša festival
Ekotopfilm – Envirofilm do regiónov
Slovenska výber najlepších filmov
aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa
mení, naše prostredie je už iné. Obdobie,
ktoré v súčasnosti žijeme je výrazne
ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to
v našich festivalových filmoch každý rok.

Tento rok premietame niekoľko filmov,
ktoré dokazujú, že naša planéta je už
odlišná, ako sme ju poznali. Ľudia často
myslia iba na svoj komfort a neplánujú
zmeniť svoj životný štýl. My sa snažíme
verejnosť inšpirovať k zmene,’’ vysvetľuje
zmysel podujatia generálny riaditeľ
festivalu Peter Lím.
Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm
zaujme svoje miesto v Žiari nad Hronom
26. februára 2019 v Mestskom kultúrnom
centre – Kine Hron. Dopoludnie patrí
Junior festivalu pre vopred prihlásené
základné a stredné školy. Festival
pokračuje večerným programom pre
širokú verejnosť. Filmový program od
16.00 do 21.30 hod. poskytne divákom
pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú
naše životné prostredie, ale aj ich riešenia
a úspešné príbehy záchrany.
Program je obohatený o inšpiratívnu
diskusiu O živých riekach, v ktorej sa
tvorcovia filmu Živá rieka s návštevníkmi
o 18.00 hod. podelia nielen o zážitky
z natáčania, ale porozprávajú aj
o význame nespútaných riek.
(r)

Chrásteka 586/27 (vchod vedľa hlavného vchodu do budovy OR). Od 4. marca
si už teda doklady vybavíte v nových
priestoroch.
Z uvedeného dôvodu nebudú mať spomínané oddelenia v dňoch 28.2. a 1.3.
z technických príčin stránkové hodiny.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
25.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
26.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
27.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
28.2. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
1.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
2.3. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
3.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
4.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
5.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
6.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
7.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
8.3. 20.00 – 22.30 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
9.3. 7.00 – 8.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 h lekáreň
Dr. Max, Sládkovičova 13
10.3. 7.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 h lekáreň Benu, SNP 116
Každý deň okrem sviatkov sú v čase od 16.00 do 20.00
hod. otvorené lekárne v Žiari nad Hronom:
Lekáreň Benu, SNP 116
Lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
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Pevná reťaz priateľstva

„Dobrý priateľ prinesie piecku, keď svet zasype sneh.“ (Čínske príslovie)
Mesiac február je mesiacom lásky, ale chýbať. Kúsky papierikov s vlastnosťami
i priateľstva. A tak sme sa v Základnej sme potom pospájali do papierových
škole na Ulici M. R. Štefánika so očiek a očká do reťazí. Jednotlivé
žiakmi prvého stupňa rozprávali o triedne reťaze sme pospájali do 15
vlastnostiach, ktoré by mal mať náš metrov a 40 centimetrov dlhej spoločnej
kamarát, ale i o tých, ktoré si na našich reťaze, ktorá symbolizuje priateľstvo.
Naša reťaz je pevná ako samotné
kamošoch naozaj vážime.
priateľské putá, je farebná, pretože každý
Každý žiak si potom spomedzi všetkých z nás je iný a obsahuje všetky krásne
vlastností vybral práve tú, ktorá vlastnosti silného priateľstva.
Martina Polachová
naozajstnému
kamarátovi
nesmie

Víťazné video zo 4. A
Žiaci Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika sa zapojili do súťaže organizovanej spoločnosťou Slovak Ventures - divízia angličtiny Euromedia Group.
Cieľom súťaže bolo zdramatizovať
zverejnený komiks, vytvoriť z neho krátke
divadlo v anglickom jazyku a natočiť ho na
video. Žiaci zo 4. A sa tejto úlohy zhostili
s veľkou chuťou. Vytvorili si kulisy, priniesli
kostýmy, rekvizity i farby na líčenie tváre.
Ich snaha sa im vyplatila. Za svoje video
získali 1. miesto. V piatok 15. februára im
Judita Tóthová, zástupca spoločnosti,
prišla osobne zablahoželať ku krásnemu
víťazstvu a odovzdala im výhru – sady hier
a kníh podporujúce výučbu anglického
jazyka. Všetky deti mali z toho veľkú
radosť a hry si hneď na hodine vyskúšali.
Mgr. Dana Matušková
a Mgr. Lenka Považanová

Zahraniční stážisti opäť na „Štvorke“
Posledný januárový týždeň sa chodbami Základnej školy na Jilemnického
ulici a priestormi tried žiakov štvrtého
až deviateho ročníka ozýval, viac ako
inokedy, anglický jazyk.
Aj u nás vieme, že trend súčasnej
doby nezastavíme a znalosť cudzej
reči sa stáva nevyhnutnosťou. Preto
naši žiaci dostali po tretíkrát možnosť
rozvíjať svoje komunikačné zručnosti
v anglickom jazyku pomocou stážistov
z Indonézie, Taiwanu a Kirgizstanu. Títo
mladí ľudia v rámci projektu Educate
Slovakia prichádzajú na Slovensko
prostredníctvom organizácie AIESEC,
vďaka ktorej sa darí odstraňovať bariéry
a budovať toleranciu k iným národom,

kultúram...
Naši hostia vytvorili tri dvojice, ktoré
žiakom predstavovali svoje krajiny,
tradície, kultúru a viedli ich k aktívnemu
používaniu anglického jazyka. Interakcia
žiakov a spokojnosť na tvárach nielen
hostí, ale aj našich školákov boli dôkazom,
že realizácia multikultúrnych aktivít
bola pre všetkých obrovským prínosom
a určite sa k nim ešte vrátime.
Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí
boli ochotní ubytovať jednu dvojicu
stážistov. Venovali sa im počas voľných
chvíľ a sprevádzali ich mestom i okolím.
Poďakovanie patrí aj našim kolegyniam,
učiteľkám anglického jazyka, ktoré

sprevádzali zahraničných stážistov
priestormi školy a pomáhali mladším
žiakom prekonávať jazykovú bariéru.
Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka školy

Študenti a učitelia hotelovej školy benefitujú z inovatívneho projektu
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom bola úspešná
pri získavaní financovania z programu
Erasmus+. Projekt Zvyšujeme kvalitu
odborného vzdelávania napĺňa dva
špecifické ciele.
Prvý cieľ je určený pre mobilitu študentov, a to ponúknuť hosťovi gastronomický
zážitok používaním miestnych, zdravých
surovín v spojení s kulinárskym umením.
K naplneniu tohto cieľa bolo potrebné
overiť kompetencie žiakov, a to prostredníctvom odbornej stáže priamo v hoteloch na Malte a v Taliansku. Študenti však
nadobudli aj nové znalosti a schopnosti spoznali sortiment jedál a nápojov pripravovaných zo zdravých surovín lokálnych
výrobcov a pestovateľov, spoznali postupy prípravy a realizácie pri zabezpečovaní slávnostných príležitostí, riadili práce
v bežnej gastronomickej prevádzke, volili
správne technologické postupy práce a
suroviny pri príprave zdravých pokrmov,
pripravili zdravé pokrmy teplej a studenej
kuchyne podľa tradičných receptúr, osvojili si schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme, ale tiež spoznali kultúrne prostredie a zvyklosti, rozvinuli si jazykové a
komunikačné zručnosti a kompetencie
týkajúce sa komunikácie s hosťom či spolupracovníkmi. Naplnením týchto cieľov
dosiahli študenti vyššiu teoretickú i praktickú úroveň, zlepšili si svoj profil a sú tak

lepšie pripravení na uplatnenie sa na trhu formách na teoretickom i praktickom vypráce doma i v zahraničí. Hodnotení boli učovaní. Nadobudli schopnosť inovovať
a modernizovať odborné vzdelávanie,
prostredníctvom kvalifikácie ECVET.
získali nové zručnosti a kompetencie na
Druhý špecifický cieľ, určený pre učite- zhodnotenie systému uznávania a validáľov, bol aplikovať pozitívne poznatky zo cie odborných vedomostí, kompetencií a
systému prepojenia teoretickej a prak- zručností žiakov, ECVET.
tickej prípravy žiakov pre potreby praxe
a zakomponovať ich do učebných osnov Mobility žiakov, odbornej stáže, sa zúŠkolského vzdelávacieho programu. Traja častnili študenti 3. a 4. ročníka študijného
učitelia, Jana Kartíková, Natália Michalko- odboru Hotelová akadémia. Vybraní 6
vá a Ľubica Schwarzová, sa zúčastnili na študenti absolvovali odbornú stáž v Tamobilite job shadowing priamo v inštitúte liansku a 8 študentov na Malte. Študenti
vzdelávania na Malte. Tu pozorovaním a po úspešnom absolvovaní 6-týždňovej
komunikáciou so svojimi kolegami z Insti- odbornej stáže v zahraničí získajú celoeutute of Tourism Studies získali vedomosti rópsky uznávaný dokument o uznaní doo osvedčených postupoch, metódach a siahnutých výsledkov - Europass mobilita

s popisom nadobudnutých vedomostí,
zručností a kompetencií. Tu je uvedené
aj výsledné hodnotenie ECVET (European
Credit System for Vocational Education
and Training). ECVET je jedným z európskych nástrojov podporujúcich celoživotné učenie sa, mobilitu žiakov (a učiteľov)
v rámci Európy a flexibilitu vzdelávacích
ciest, ktoré vedú k získaniu hodnotnej
kvalifikácie.
Erasmus+ je programom Európskej únie
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd eur
na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania

a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti
mládeže a športu). Projekt je financovaný
v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným
cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1 je možné získať
financovanie na realizovanie mobility
jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie
šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné
skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej
úrovni.
(r)
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OŽP

– finančný aj environmentálny! V prvom
rade si musíme uvedomiť, že vytriedený
odpad je surovina, s ktorou sa obchoduje
a následne sa využíva na výrobu nových
výrobkov. Triedením a recykláciou šetríme
prírodné zdroje aj zásoby nerastných
surovín. Správne vytriedený odpad je
opätovne spracovaný a využitý.

AK TRIEDIME
SPRÁVNE,
SVET
JE KRAJŠÍ
Medziročne produkcia komunálnych
odpadov na Slovensku, ale aj v našom
meste, postupne stúpa. Pred pár rokmi
sme na Slovensku vyprodukovali na
obyvateľa 336 ton komunálneho odpadu (KO), dnes už štatistiky hovoria
o 400 tonách. Pri už vyprodukovaných
odpadoch je potrebné pristupovať
zodpovedne a odpady dôsledne triediť a odovzdať na miesta vytvorené
mestom.
Medzi najvýznamnejšie separované
zbierané zložky odpadu patrí: papier a
lepenka, plasty, sklo, kovy, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, biologický
odpad zo záhrad, tetrapaky, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia,
batérie a akumulátory, atď. Pod pojmom
triedený zber rozumieme oddelený zber
týchto zložiek komunálneho odpadu,
po ktorom sa môže zaradiť takáto zložka
ako samostatný druh odpadu a následne
s touto zložkou nakladať.

Odpad sa dovezie vozidlo na halu triedenia.

Postupuje dopravníkom k zamestnancom do triediacej miestnosti.

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD
NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE!
ANI NA SKLÁDKE!

V médiách ste sa viackrát mohli stretnúť so
situáciou, kedy auto zberovej spoločnosti,
ktoré bežne vyváža kontajnery na
zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré
kontajnery vytriedeného odpadu za
sebou. Na základe tohto ste mohli prísť
veľmi jednoducho k záveru, že je zbytočné
doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko
odvezie na jednu kopu, ktorá skončí na
skládke. Skutočnosť je však úplne iná,
a separovať odpad má určite veľký význam
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Zlisované balíky pripravené na expedíciu pre recyklátora.

Ako to s tým zberom teda v skutočnosti
je?
Na vývoz odpadu existuje niekoľko
typov zberných vozidiel, ktoré majú
rôzne technické riešenia. Často sa stáva,
že zberová spoločnosť používa to isté
vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež
na zber triedeného odpadu.
Na území nášho mesta prebieha
zberom vytriedených zložiek odpadu
po jednotlivých druhoch. Auto odvezie
podľa zberového kalendára napríklad
papier a to isté auto sa iný deň prázdne
vráti a vyzbiera plasty. Vytriedený odpad
ďalej putuje na triediacu linku do Centra
zhodnocovania odpadov, kde sa delí podľa
materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na
jednotlivé druhy. Plasty, ktoré sa zbierajú
spolu s kovovými obalmi a tetrapakmi, sa
dotrieďujú na jednotlivé druhy a plasty
sa ešte triedia na niekoľko frakcií, u nás
10 - 13 samostatných druhov (PET podľa
farieb, DDPE, LDPE, a pod.). Pracovníci
z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do
triedeného zberu nepatria. Mnohokrát je
v nádobách na triedený odpad iný odpad,
ktorý mal byť odovzdaný na zberný
dvor (elektrospotrebiče a pod.). Občas
však skutočne nastanú výnimky, kedy
môže odpad z farebnej zbernej nádoby
skončiť na skládke. V zmysle zákona
triedený zber financuje OZV (organizácia
zodpovednosti výrobcov), v prípade, že
nádoba obsahuje viac než 45 % nečistôt
– čiže iného, napríklad zmesového
odpadu, nie je možné jeho následné
dotriedenie (či už z finančného, alebo
hygienického hľadiska). Navyše, takúto
nádobu musíme zaplatiť ako zmesový
komunálny odpad my, pôvodcovia, a nie
OZV!
Celý proces triedenia môžeme zhrnúť
do krátkych bodov, a to:
9 primárne triedenie
(rozdeľovanie) komunálneho
odpadu v domácnostiach,
9 triedenie na triediacej linke,
9 lisovanie alebo balíkovanie,
9 odovzdávanie druhotnej
suroviny na recykláciu.
Triedenie.
Má to zmysel
T
Čím
viac sa budú zložky odpadu ako
Č
papier,
sklo, plasty separovať, tým
p
menej
sa ich dostane do zmesového
m
komunálneho
odpadu, čo sa v konečnom
k
dôsledku
pozitívne odzrkadlí na znížení
d
množstva
zmesového komunálneho
m
odpadu,
ktorý sa ďalej nedá využívať ako
o
druhotná
surovina na výrobu nových
d
výrobkov.
Len vytriedený odpad sa dá
v
zhodnotiť
a recyklovať. Za vytriedený
z
odpad
občan neplatí, jeho zber hradia
o
výrobcovia
prostredníctvom OZV ENVI v
PAK.
P Separovanie nás stojí len chvíľku času,
je
j to naša zákonná, ale aj environmentálna
povinnosť,
zatiaľ čo zvyšovanie produkcie
p
zmesového
komunálneho
odpadu
z
nás
n stojí už reálne náklady. Keď odpad
vyprodukujeme,
musíme sa oň aj postarať.
v
Najvhodnejším
prístupom však zostáva
N
snažiť
sa odpad netvoriť vôbec.
s
Zdroj: ENVI – PAK, a.s., upravil: OŽP
Počas januára 2019 sa vykonal zber
živých vianočných stromčekov od
obyvateľov mesta Žiar nad Hronom
v časti KBV a IBV. Počas januára bolo
vyzbieraných 525 stromčekov, ktoré sú
predmetom zhodnocovania, konkrétne
sa drvia na štiepku, ktorá sa ďalej
využíva.
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Daruj 2 % z daní Nadácii TUBAPACK
a podpor tak zaujímavé projekty v Žiari a v okolí
Aj vy sa môžete uchádzať
o grant
Plánujeme vyhlásiť grant na malé projekty podporujúce rozvoj v Žiari a v jeho
okolí. O podporu sa bude môcť uchádzať
ktokoľvek so zaujímavým projektom,
ktorý bude rozvíjať spomínané oblasti života v žiarskom regióne. Z prihlásených
projektov potom urobíme anketu na
webovej stránke a obyvatelia budú môcť
hlasovaním rozhodnúť, ktoré projekty
dostanú financie od Nadácie TUBAPACK.

Nadáciu TUBAPACK založila žiarska spoločnosť s rovnakým názvom,
ktorá sa špecializuje na výrobu túb.
Jej poslaním je podporovať oblasti
spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie
kvalitnej a stabilnej úrovne. Aktívne prispievame k lepšej vzdelanosti
ľudí, chceme skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie,
uchovávať kultúrne dedičstvo našej
krajiny, podporovať talenty v oblasti
kultúry a športu a podávať pomocnú
ruku tým, ktorí to najviac potrebujú.
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INZERCIA/OZNAMY

chádzajú zo Žiaru nad Hronom, aj podpora nadácie smeruje do tohto regiónu.
Pomáhame tunajším ľuďom a budeme
radi, ak vďaka našim zdrojom vzniknú
projekty, ktoré budú slúžiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiaru a okolitých obcí.

Ak vaše 2 % z daní zveríte nám,
skončia v našom regióne

Nadácia TUBAPACK vám vie garantovať,
že vaše prostriedky budú použité pre
rozvoj Žiaru nad Hronom a jeho okolitých obcí. Aj vďaka vám môže vzniknúť
viacero zaujímavých projektov, ktoré
zlepšia naše prostredie pre život, podporia vzdelanie či voľný čas detí a mládeže
alebo tunajšie zdravotníctvo.
Ak ste zamestnanci:
Naša podpora smeruje do viacerých Požiadajte svojho zamestnávateľa o
vykonanie ročného zúčtovania predoblastí:
davkov na daň z príjmov a o vystavenie
•Zdravie a zdravotníctvo
potvrdenia o zaplatení dane.
•Vzdelávanie detí a rozvoj mladých
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %
talentov
dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
•Ochrana životného prostredia
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% za•Kultúra a šport
platenej dane. Najneskôr do 30. apríla
•Sociálne a regionálne programy
2019 pošlite/doručte formuláre daňovéKeďže materská firma a jej majitelia pomu úradu v mieste vášho bydliska.

Čo podporujeme

Podporujeme Žiar nad Hronom
a jeho okolie

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Obchodná verejná súťaž
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení
s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, ktorej
predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie
identifikovaný Geometrickým plánom
č. 44562578-095/2018, vyhotoveným
vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.
r. o., so sídlom nám. Matice slovenskej
č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44
562 578, úradne overeným Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 1.10.2018 pod č. 420/18, a to:
 novovytvorená
CKN
parcela
č. 1149/68 – zastavaná plocha s výmerou 6 123 m2, odčlenená:
z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie
s celkovou výmerou 7 500 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie
s celkovou výmerou 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
z pôvodnej CKN parcely
č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2 955 m2, zapísa-

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

INTERPELÁCIE ZO ZASADNUTIA MSZ

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, prostredníctvom interpelácií, upozornil poslanec Peter Dubeň na niekoľko problémov
a faktov v našom meste, na ktoré poukázali občania a ktoré si aj
on osobne všimol. Požiadal o ich zverejnenie v Mestských novinách. Prinášame odpovede na tieto interpelácie od predstaviteľov
mesta.
1. Torzo bývalých jaslí oproti gymnáziu
- že sa v ňom zdržujú asociáli, to vieme, no v poslednej dobe začali
ohrozovať okoloidúcich občanov slovne, ale i fyzicky hádzaním rôznych predmetov, chodník privádza ľudí na CAS, no v poslednej dobe sa
stáva nebezpečným. Žiadam o zvýšené kontroly MsP a hlavne dohodu
s majiteľom o bezpečnom zabezpečení jeho majetku voči vstupu na
pozemok, resp. sanáciu spomínaného torza.
Agende okolo bývalej materskej škôlky sa okrem pracovníkov MsÚ venuje
aj poslanec MsZ Emil Vozár. Mesto komunikuje s majiteľom nehnuteľnosti
a upozorňujeme ho na jeho povinnosti v súvislosti s vlastníctvom objektu.

Na mieste bol vykonaný aj štátny stavebný dohľad. Majiteľovi boli nariadené zabezpečovacie práce. Mesto nie je oprávnené zabezpečiť oplotenie
a vstupy do areálu objektu, ani pristúpiť k jeho sanácii. Ide o súkromný
majetok. Mestská polícia môže okolo objektu hliadkovať, ale nie je oprávnená k vstupu na súkromný pozemok. Majiteľ má záujem objekt predať,
alebo prenajať. Majiteľ sľúbil, že v roku 2019 vykoná opravu oplotenia.
2. Verejné športoviská a detské ihriská
- žiadam mesto o kontrolu bezpečnosti mestských verejných športovísk a detských ihrísk so zabezpečením a doplnením opotrebovaného
materiálu a doplnením krytých prístreškov na prezliekanie pre športujúcu verejnosť (malé futbalové ihriská po vzore ihriska Mareka Rakovského). Žiadam o vyčíslenie potrebných nákladov.
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk je zákonnou povinnosťou mesta a
túto si plníme. Zistené nedostatky sa operatívne riešia. Čo sa týka zriadenia krytých prístreškov, tak v rozpočte na 2019 sme s touto položkou
nerátali.

3. Priechody pre chodcov
- upozornili ma občania mesta a aj na vlastnej skúsenosti som zistil, že
na priechodoch pre chodcov sa pri zamrznutej komunikácii šmýka na
bielej farbe priechodu. Prosím, prihliadať pri výbere farieb pri jarnej
oprave priechodov aj na túto skutočnosť.
Technické služby, ktoré maľovanie prechodov a ostatných vodorovných
značení pre mesto zabezpečujú, dostali od mesta požiadavku, aby pri
verejnom obstarávaní farby na prechody uprednostnili vyššiu kvalitu s
protišmykovými vlastnosťami.
4. Lavičky pri bytovom dome
- požiadali ma občania bytového domu (Ul. Jiráskova smerom k VÚB
po ľavej strane) o inštaláciu min. dvoch lavičiek k ich vchodu, resp. do
parčíka v blízkosti BD
Aktuálne mesto nedisponuje rezervnými lavičkami. Žiadosť BSD zaradíme do poradia. V prípade, že by si BSD nechcelo čakať a malo záujem
osadiť si vlastné lavičky, mesto bude súčinné.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Súrne hľadám podnájom, 1 alebo 2 -izbový
byt.
T: 0950 731 713
•Predám mrazničku so 4 šuplíkmi, raz
používaná.
Zn. Whirpool. T: 0903 732 774
•Predám obchodný priestor, veľkosť 180 m2,
v ZH.
3 vchody od ulice, 2 vchody na zásobovanie
zo zadnej strany. Možnosť rozdelenia na 2 časti
vo veľkosti 120 m2 a 60 m2. T: 0915 233 347
•Ponúkam kabínový vzduchový filter na Tatru
815/1 1S523 Germany. T: 0902 709 360
•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom.
T: 0902 907 063
•Predám 2-izbový byt v centre mesta Ž
iar nad Hronom. T: 0907 631 214
•Päťdesiatnička so zmyslom pre humor a
všetko pekné hľadá priateľa.
Kontakt: 0948 506 314
•Vykupujem staré kroje : kašmírové sukne
a staré kašmírové šatky, môžu byť aj
poškodené. Cena : od 50 do 500 eur.
T: 0910 782 512
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/SPEKTRUM

Týždeň mozgu - osveta o jeho fungovaní či zlyhávaní
V pondelok 11. marca sa začne medzinárodná kampaň Týždeň mozgu, ktorá
trvá do nedele 17. marca. Koná sa v 60
krajinách sveta a jej cieľom je osveta
o problematike mozgu, jeho fungovaní či zlyhávaní, napríklad v dôsledku
Alzheimerovej choroby a príbuzných
demencií. Slovensko sa tento rok zapojí do kampane dvanástykrát, pod zastrešením Alzheimerovej spoločnosti.

Čo by ste mali vedieť o Alzheimerovej
chorobe
Alzheimerova demencia je veľmi
pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne
ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku
nervových buniek a nervových spojení.
Postihuje predovšetkým tie časti mozgu,
ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie
a rozumové schopnosti. Ak sa pamäť
a rozumové schopnosti narušili do
tej miery, že človek už nedokáže bez

pomoci zvládať každodenné situácie,
hovoríme o demencii. Začína nenápadne
a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja
v priebehu niekoľkých rokov. Medzi
prvé varovné signály tohto ochorenia
patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie
nedávnych udalostí, mien, neschopnosť
rozpoznávať známe miesta a neschopnosť
orientovať sa v čase. Tieto prvé príznaky
ochorenia pripisujú postihnutí alebo
príbuzní starnutiu, stresu či depresii.
Alzheimerova choroba je najčastejšou
formou demencie. Na Slovensku ňou
trpí 50 – 60-tisíc ľudí a o túto skupinu sa
stará približne 100 – 150-tisíc rodinných
príslušníkov a opatrovateľov. Podľa
vyhlásenia
Svetovej
zdravotníckej

organizácie (WHO) je Alzheimerova
choroba jedným z desiatich hlavných
smrteľných ochorení ľudstva.
Čím skôr sa choroba rozpozná, čím skôr
sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na
zmiernenie jej priebehu.
Možnosť vyliečenia Alzheimerovej
choroby ešte dnes nie je, sú však
k dispozícii lieky, ktoré môžu zmierniť
jej príznaky a zlepšujú kvalitu života
postihnutých. Okrem medikamentóznej
liečby je veľmi dôležitá aktivizácia
chorého (nefarmakologické prístupy a
terapie).
Časté príznaky Alzheimerovej choroby,
ktoré by si mal príbuzní všimnúť:
•Zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje

schopnosť plniť jednoduché úlohy
každodenného života.
•Časté opakovanie otázok, problémy
s formulovaním viet.
•Časté zmeny nálad a správania, nezáujem
o okolitý svet.
•Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné
miesta, neschopnosť ich potom nájsť.
•Zlá orientácia v známom prostredí problém potrafiť domov.
•Časová dezorientácia - obmedzenie
schopnosti zapamätať si aktuálny deň či
rok
Zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť,
RÚVZ so sídlom v Žiari na Hronom,
Oddelenie podpory zdravia a výchovy
k zdraviu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE
Najväčšia láska
na svete zomiera,
keď oko matkine
navždy sa zatvára.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, susedom
a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste
s našou drahou
Rozáliou Vrtíkovou,
ktorá nás opustila dňa 9. februára
2019 vo veku nedožitých 95 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiace dcéry s rodinami.
POĎAKOVANIE
Zatvoril oči, dotĺklo
srdiečko,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Osud je krutý, to najdrahšie nám vzal,
len slzy v očiach a bolesť v srdciach
nám ponechal.
Kto však v srdci žije, nikdy neumiera...
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku ZPOZ
mesta Žiar nad Hronom, všetkým
príbuzným, priateľom, susedom,
bývalým spolužiakom
z 3. ZDŠ a 5. HA, bývalým kolegom
a kolegom zo Slovalca, a.s. a
známym, ktorí spolu s nami sa
rozlúčili a odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého syna,
brata, švagra a strýka
Peťka Beňušku,
ktorý nás náhle navždy opustil
17. januára 2019
vo veku nedožitých 30 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Z tvojich očí žiarila
láska a dobrota,
budeš nám
chýbať
do konca života.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 23. februára sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás náhle navždy opustila
naša drahá mama,
stará mama a babička
Judita Kovácsová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína dcéra s manželom
a vnučky s rodinami.

SPOMIENKA
Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,
budeme, otecko
drahý,
stále na teba
spomínať.
Dňa 25. februára
si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý otecko, starký
a prastarký
Ľudovít Feješ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Je ťažké zabudnúť
na niekoho,
kto ti dal toľko
dôvodov,
aby si si ho pamätal...
Dňa 21. februára
uplynulo 9 rokov
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Miroslav Hanus.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Dňa 3. februára
sme si pripomenuli
5 rokov,
čo nás navždy
opustila
náša drahá dcéra
a matka
* 26. august 1972
Beata Kozová,
† 3. február 2014
rod. Ivanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína matka,
synovia a dcéra, sestry
a ostatná rodina.
SPOMIENKA
Je ťažké zabudnúť
na niekoho,
kto ti dal toľko
dôvodov,
aby si si ho pamätal...
Dňa 25. februára si
pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás opustil náš drahý syn, brat a otec
Peter Ďuračka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Je taká chvíľa,
keď končí život
a začína spomienka...
Dňa 19. februára
uplynulo 8 rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Lovčičan
zo Šášovského Podhradia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
SPOMIENKA
Drahá mamička,
ťažko sa s tebou lúčilo,
ťažké je bez teba žiť,
láska však smrťou
nekončí,
v srdci ťa stále
budeme mať.
Kto žije v srdciach svojich milých,
nie je mŕtvy, je len vzdialený.
Dňa 16. februára sme si pripomenuli
9. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša milovaná
mamička, manželka a starká
Anna Očovanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
s nami.
Spomínajú dcéra Lýdia
s rodinou, synovia Dušan a Juraj
s rodinami, manžel Jozef.
SPOMIENKA
Ako ticho žila,
tak ticho odišla.
Skromná vo svojom
živote,veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 31. januára sme
si pripomenuli
5. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá maminka,
starká a babka
Zuzana Mahdiarová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Emília a Tatiana
so svojimi rodinami.
SPOMIENKA
Keby sa tak dal
vrátiť čas,
pohladiť tvoju tvár
a počuť zasa
tvoj hlas...
Dňa 1. marca 2019
si pripomenieme 13 rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustil manžel, otec,
starý a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.
Manželka, syn s rodinou
a dcéra.

SPOMIENKA
Dňa 20. februára
sme si pripomenuli
40. výročie od úmrtia
Dominika Vencela,
rodáka z Horných
Opatoviec.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu spomienku.
Spomínajú syn a dcéra
s rodinami.
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
4. 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 a všetci
kamaráti a príbuzní.

SPOMIENKA
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. februára si
pripomíname
30. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec
Jozef Michaleje
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca
rodina.
SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 28. februára
si pripomenieme 5. výročie
od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša
milovaná mama
Anna Kukučková.
S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte je
j tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 19. februára
sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustila naša
drahá manželka,
matka a stará matka
Valéria Hrmová,
rod. Dubovská.
S láskou a úctou spomína manžel
Márius, dcéra Adriana, syn Márius,
vnúčikovia Tomáško a Lukáško a
ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 22. februára
uplynulo 19 rokov
od chvíle, kedy nás
navždy opustil náš otecko a starký
Július Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry, vnučka a
ostatná 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 24. februára
sme si pripomenuli
8 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý
Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 8. marca si
pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Otto Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
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Prvé preteky pre tri malé plavkyne a hneď so ziskom medailí
1. KOLO BANSKOBYSTRICKÉHO POHÁRA V PLÁVANÍ

Veselá: 1. miesto 50 m prsia, 2. miesto
200 m prsia, 3. miesto 50 m motýlik,
Šimon Veselý: 2 x 1. miesto 50 m prsia,
200 m prsia, 2 x 2. miesto 50 m voľný
spôsob, 50 m motýlik, Nina Živčicová: 5.
miesto 200 m prsia

Plavecký klub Delfín Žiar nad Hronom
bol poverený organizovaním 1. kola
Banskobystrického pohára v plávaní.
Išlo už o jeho XV. ročník.
Novú plaveckú sezónu otvoril predseda
krajského plaveckého združenia BB kraja
Milan Záborský.
Pretekov sa zúčastnilo 141 plavcov z
9 klubov a medzi nimi bolo aj 31 plavcov
z nášho klubu. Tí dosiahli celkovo
158 individuálnych výsledkov a zaplávali
83 nových osobných rekordov. Najlepšie
zlepšenie dosiahla Katarína Hamarová
v disciplíne 200 m prsia.
Pre Nikolku Malikovú, Danielku
Hlavničkovú a Viktorku Karáskovú to boli
aj prvé preteky v živote. A dokonca získali
aj svoje prvé medaily. Najväčšia odmena Andrej Holos: 2. miesto 100 m znak, 3 x 3.
pre trénerky bol ich šťastný úsmev.
miesto 50 m voľný spôsob, 100 m voľný
Mia Mesárošová spôsob, 50 m motýlik, Adam Jančok:
4 x 4. miesto 50 m voľný spôsob, 100 m
Výsledky žiarskych plavcov
voľný spôsob, 50 m prsia, 50 m motýlik,
Martina Melisa Bartková: 3. miesto Diana Karásková: 7. miesto 50 m motýlik,
200 m prsia, Matej Gašparík: 2 x 5. miesto Viktória Karásková: 3. miesto 25 m voľný
100 m znak, 200 m prsia, Katarína spôsob, Eliška Klučková: 5. miesto 200 m
Hamarová: 6. miesto 200 m prsia, Juraj prsia, Hana Kmeťová: 1. miesto 50 m prsia,
Hlavnička: 4. miesto 200 m polohové 2. miesto 200 m prsia, Jakub Kukučka:
preteky, Daniela Hlavničková: 2 x 4 x 1. miesto 400 m voľný spôsob,
3. miesto 25 m prsia, 25 m motýlik, 50 m prsia, 200 m prsia, 200 m polohové

preteky, 2 x 2. miesto 50 m voľný spôsob,
100 m voľný spôsob, Adam Láska:
4. miesto 50 m motýlik, Nikola Maliková:
2 x 5. miesto 25 m voľný spôsob, 25 m
znak, Viktória Maliková: 4. miesto 100
m znak, Markus Petro: 8. miesto 100 m
voľný spôsob, Ema Polorecká: 5. miesto
200 m prsia, Ema Prachárová: 2. miesto
200 m motýlik, Sarah Procnerová: 8. miesto
200 m polohové preteky, Melinda
Ruislová: 2 x 2. miesto 50 m prsia, 200 m
prsia, 3. miesto 200 m polohové preteky,

Ako sa zmenil káder jesenného
majstra z Pohronia

BASKETBALOVÝ SUMÁR
MLADŠÍ MINI

MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar
nad Hronom 50:53 (11:7, 18:13, 9:20,
12:13)
Body: Horváth 19, Herich 13, Barcík 9,
Valent 4, Zlocha 4, Ďurčov 2, A. Huraj 2.
Hrali: Juhász, Chrobák, Barniak, Roško,
M. Huraj.

MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad
Hronom 41:42 (12:5, 2:11, 16:20, 11:6)
Body: Horváth 16, Barcík 10, Zlocha 5,
Herich 4, Ďurčov 2, Valent 2, Roško 2,
MŠK BK Žiar nad Hronom – AKAPO Barniak 1. Hrali: Juhász, Chrobák, M.
Huraj, A. Huraj.
Lučenec 17:67 (17:28, 0:39)
Body: M. Huraj 8, Golebiowski 6, Tapfer
3. Hrali: Horák, Mališ, Kukučka, Škorec, V nedeľu 17. februára starší minižiaci
Galko, Michalov, Frič, Repiský, Hlaváč, A. cestovali na odložené zápasy, ktoré
sme nemohli odohrať v riadnom
Huraj, Kvačkaj, Harinek.
termíne zo zdravotných dôvodov.
Výsledok v zápase s Lučencom Súper zo Žiliny je našim priamym
súperom o postup na finálový turnaj.
ovplyvnila maródka v družstve.
Chýbalo 5 hráčov zo základného kádra. Preto sme do zápasov išli s jasným cieľom
Počas zápasu sa nám ešte zranil jeden pobiť sa o víťazstvo, čomu sme podriadili
hráč. Naše chýbajúce skúsenosti, chyby prípravu pred zápasmi. Od úvodu bolo
v obrane a straty lôpt využil súper vo vidno na našich chlapcoch, že ešte nie
svoj prospech absolútne. Už v druhej sú po chorobe v úplnej basketbalovej
štvrtine sme prehrávali o 50 bodov, a tak pohode. Obom družstvám tieto dôležité
sa zvyšné štvrtiny zápas len dohrával zápasy akoby zväzovali ruky z čoho
a body sa nepočítali. Na obhajobu vyústilo veľké množstvo nevynútených
môžeme povedať, že chlapci trénujú len chýb a technických priestupkov. Zápasy
druhý rok a sú o 1 - 2 roky mladší, ale boli vyrovnané a hráči sa točili v úzkej
aj tak robili také banálne chyby, že sme rotácii, kde nebol priestor zapojiť viac
hráčov. Naše družstvo k víťazstvám
zápas prehrali.
V. Fridrichová potiahli tradiční lídri, ktorí by to bez
bojovnosti ostatných spoluhráčov
nedokázali. Veľká vďaka za podaný
STARŠÍ MINI
výkon patrí všetkým hráčom, aj tým,
ktorí sa nedostali do zápasu, pretože
svojím povzbudzovaním spolu s rodičmi
vytvorili domácu atmosféru.
Juraj Horváth, tréner
a Ján Valent, asistent
MLADŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 79:29
Body: Kret a Krtík 14, Ondrík 12, Valent
10, Kňažko 8, Herich 6, Kondra 5,
Melaga a Juhász 4, Ďurčov a Barcík 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Liptovský Mikuláš 76:17
Body: Kret a Kartík 16, Ondrík a Valent
8, Melaga 7, Kňažko a Barcík 6, Juhász,
Ďurčov a Kondra 4. Hrali: Herich.

Tamara Šabatová: 3. miesto 50 m voľný
spôsob, Filip Šurek: 1. miesto 400 m voľný
spôsob, 2. miesto 100 m znak, 4 x 3. miesto
50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob,
50 m znak, 50 m motýlik, Ivana Šureková:
2 x 3. miesto 100 m voľný spôsob, 50 m
znak, Peter Šurka: 2 x 2. miesto 200 m
prsia, 50 m motýlik, 2 x 3. miesto 100 m
znak, 50 m prsia, Marko Ťahún: 1. miesto
25 m prsia, 3. miesto 25 m znak, Kornélia
Ťahúnová: 4. miesto 50 m motýlik, Olívia
Ťahúnová: 7. miesto 200 m prsia, Tereza

FUTBAL – II. LIGA

Počas zimnej prestávky prešiel káder seniorov FK Pohronie niekoľkými
zmenami. Mužstvo opustili šiesti hráči
a miesto nich sa objavilo päť nových
tvárí.

V sobotu 9. februára sme privítali na
našej palubovke súpera z Liptovského
Mikuláša. V prvom vzájomnom
meraní síl na palubovke súpera sme
dosiahli vysoké víťazstvo a nič iné
sme si nepripúšťali ani pred domácimi
divákmi.
Naši chlapci od úvodu zápasu ukázali
hosťom z Liptova, kto bude pánom
na ihrisku. Zodpovedne sme bránili,
doskakovali, a čo je najhlavnejšie,
dávali sme si pozor na stratené lopty
v útoku. Takýmto štýlom sa nám
podarilo vybudovať si už v prvom
polčase vysoký náskok v pomere 46:13.
V druhom polčase sme troška viac
rotovali chlapcov na ihrisku, na čo súper
v oklieštenej zostave nemohol reagovať
a náš náskok nakoniec narástol na
konečných 50 bodov. Všetci chlapci sa
v tomto zápase presadili.
Druhý zápas začal veľmi podobne.
Chlapci aj do druhého zápasu vbehli plní
energie, podávali zodpovedný výkon
ako v obrane, tak aj v útoku a ukázali
prítomným rodičom a divákom pekný
a rýchly basketbal. Vyskúšali sme si nové
veci v obrane a v útoku, ktoré chceme
aplikovať do ďalšej časti sezóny. Druhý
zápas sme dokonca vyhrali ešte vyšším
rozdielom ako ten predošlý.
Jozef Oravec, tréner
a Ladislav Balogh, asistent

Fanúšikovia už skôr zaregistrovali, že
trojica hráčov jesenného majstra II.
ligy Daniel Pavúk, René Paraj a Jozef
Špyrka sa presunula o súťaž vyššie a už
zarezávajú v tíme ŽP Podbrezová. Peter
Ďungel chcel vyskúšať novú príležitosť
a odišiel do druholigového poľského
klubu a Marek Frimmel sa tiež rozhodol
pre zmenu a svoje šťastie skúša už v drese MFK Skalica. Roman Litwiak sa počas
jesene nepresadil v A-mužstve Pohronia
a na jar sa už v našich farbách nepredstaví.
Miesto nich sa do mužstva počas zimnej
prípravy postupne zapracovali noví hráči, ktorých výkony môžu v bojoch o jarné
body veľmi pomôcť. Z Prešova prišiel
25-ročný defenzívny stredopoliar s ligovými skúsenosťami Ján Dzúrik a ďalším
skúseným hráčom je navrátilec 27-ročný Patrik Abrahám, ktorý hral za Pohro-

nie ešte pred niekoľkými rokmi. Diváci
sa môžu tešiť na výkony dvojice 21-ročných hráčov Dunajskej Lužnej a Slovana
Bratislava, hrotového útočníka Dávida
Kondrlíka a krajného záložníka Dávida
Hrnčára. Prvý menovaný, tiež odchovanec Slovana, strelil v prípravných zápasoch už 4 góly a druhý David zas vsietil
v jesennej časti III. ligy za Slovan Bratilava
B až 20 gólov. Ako posledný doplnil náš
káder 20-ročný ofenzívny stredopoliar
z Podbrezovej, Jakub Sedláček.
Prvý ligový zápas odohrá Áčko Pohronia
už v nedeľu 10. marca o 14.30 proti Slavoju Trebišov. Veríme, že noví hráči zapadnú rýchlo do tímu a budú pre neho
prínosom.
Príchody: Patrik Abrahám, Ján Dzúrik,
David Hrnčár, Dávid Kondrlík, Jakub Sedláček
Odchody: Daniel Pavúk, René Paraj, Jozef
Špyrka, Peter Ďungel, Marek Frimmel, Roman Litwiak
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Žiarski karatisti patria medzi európsku špičku

V prípravných zápasoch sme boli lepším tímom

KARATE

FUTBAL – II. LIGA

kladne hodnotený a zisk 5. miesta na
Majstrovstvách Európy je jeho najväčším
výsledkom v jeho pretekárskej kariére.

Upršané mesto Aalborg na severe
Dánska sa na 8. až 10. februára stalo
dejiskom juniorských Majstrovstiev
Európy v karate. Na šampionáte sa
stretlo 1066 najlepších juniorských
pretekárov z 51 európskych krajín.
Nechýbali na nich ani žiarski karatisti.
Každý štát má právo do jednej kategórie
postaviť iba jedného pretekára, čím je
zaručená maximálna kvalita podujatia.
Do reprezentačného výberu Slovenskej
republiky sa nominovali aj štyria
pretekári z MŠK Žiar nad Hronom
– Nina Jelžová, Natália Rajčanová,
Zdenko Vanka a Dominika Veisová. Trio
dievčat už na Majstrovstvách Európy
v minulosti štartovalo, pre Zdenka to bola
reprezentačná premiéra. Všetci štyria si
vybojovali účasť v športovom zápase
kumite.

Posledný deň šampionátu patril našim
starším juniorkám. Dominike Veisovej
(staršie juniorky do 50 kg) sa v prvom
kole nepodarilo prejsť cez slovinskú
reprezentantku. Nina Jelžová (staršie
juniorky nad 68 kg) v prvom kole
narazila na neskoršiu víťazku kategórie
– reprezentantku z Portugalska. Nina
v zápase najprv vyhrávala, no na konci
zápasu bola úspešnejšia jej súperka.
Keďže jej súperka postúpila do finále,
Nina nastúpila ešte do repasáže, kde
skončila na 9. mieste.
Žiarčania opäť ukázali svoje kvality, aj
keď to tentoraz bolo bez zisku medaily.
Umiestnenie sa troch našich pretekárov
na bodovaných miestach ich v svetových
rebríčkoch posunie vyššie a pre Slovensko
sú to cenné body. Taktiež je veľkým
plusom, že Nina Jelžová a Natália
Rajčanová sa na Majstrovstvách Európy
už pár rokov po sebe umiestňujú na
bodovaných miestach, čím sa zaraďujú
medzi európsku špičku.

Prvý deň šampionátu patril kadetským
kategóriám, kde Žiar nemal zastúpenie.
Druhý deň sa na súťažných tatami stretli
juniorské kategórie, kde ako prvá nastúpila
Natália Rajčanová v kategórii junioriek do
53 kg. Natálii sa podarilo po víťazstvách
nad poľskou a fínskou reprezentantkou
prebojovať až do tretieho kola, tu však
už nestačila na nemeckú reprezentantku.
Keďže Nemka postúpila do finále, Natália
ešte nastúpila do repasáže, kde nakoniec
skončila na 7. mieste.

v kategórii juniorov do 76 kg, ktorý
sa postupne cez Izraelčana, Rusa
a Azerbajdžana prebojoval až do
semifinále. Tu už rozhodovali aj skúsenosti
a tých mal Francúzsky reprezentant
viacej. Po tesnej prehre s Francúzom Pozn.: V karate sa 4. miesto neudeľuje, keďže
Zdenko nastúpil do priameho boja pri vyraďovacom systéme sú udelené 2 tretie
o bronz s tureckým reprezentantom, miesta, tak ten, čo prehrá o bronz, je piaty.
no aj minuloročný majster Európy bol
Ľubomír Striežovský, tréner
Svoju reprezentačnú premiéru skvelým nad Zdenkove sily. Zdenkov výkon
výkonom odštartoval Zdenko Vanka bol reprezentačnými trénermi veľmi

Mužom v závere dobrého zápasu chýbali sily aj kúsok šťastia

FK Inter Bratislava – FK Pohronie 1:2 (0:2)
Góly: 61´ Šulc – 7´ Hrnčiar, 21´ Blahút
Zostava: Jenčo (46´ Kolena), Hatok,
Nosko, P. Jacko, Tesák (59´ Župa), Hrnčár (80´ Antošík), Dzúrik, M. Jacko, (46´
Sojka), Košuda (67´ Pidruchnyi), Blahút,
Kondrlík (59´ Vondryska)
Za príjemného počasia sme na umelej tráve v Stupave odohrali dobrý zápas, ktorý nám ukázal že sme na dobrej ceste.Už v 6. minúte, po akcii Dzurik
– Hrnčár, Košudovu strelu zblokovali, ale
po rohu odrazenú loptu poslal do siete
Hrnčár prudkou strelou 0:1. V 21. minúte sa po ľavej strane uvoľnil Blahút a cez
troch hráčov po zemi k žrdi rozvlnil sieť
0:2. Šulc sa v 61. minúte pohral s našou
obranou a znížil na 1:2. V 76. minúte šiel
sám na brankára opäť Vondryska, ale
ten ho vychytal. Záver sme si už ustriehli
a zaslúžene sme zvíťazili.

vytrestali v 37. minúte, po góle Paraja,
ale už krátko pred tým pohrozil Matalík.V 56. minúte Pellegrini prestrelil z uhla
brankára. Vyrovnali sme na 1:1.
FK Pohronie – TJ Baník Kalinovo 8:0
(5:0) Góly: Višič 3, Dzúrik, Kondrlík,
Vondryska, Košuda
Zostava: Jenčo (46. Repiský), Hatok, M.
Jacko (46. Antošík), P. Jacko (32. Župa),Tesák, Dzúrik (46. Košuda), Pellegrini,
Hrmčár (58. Pidruchnyi), Blahút (46.
Sedláček), Višič (46. Abrahám), Kondrlík
(46. Vondryska)

Naši chlapci nastúpili na svoj 8. prípravný zápas proti súperovi z III. ligy.
Skóre zápasu otvoril už v 5. minúte hlavou Dzúrik, po centrovanej lopte od
Pellegriniho. V 19. minúte zakombinovali bratranci Jackovci s Hatokom, ktorý
našiel Hrnčára a ten presným centrom
našiel pred bránou hostí voľného Kondrlíka, ktorý zvýšil na 2:0. Potom prišiel
čas Višiča, ktorý postupne rozvlnil sieť
FK ŽP Podbrezová B – FK Pohronie
trikrát. V 28. minúte strela z 30 metrov
1:1 (1:0)
skončila v ľavom hornom rohu brány 3:0,
Góly: 37´ Paraj - 56´ Pellegrini
v 31. minúte vzal obrancovi loptu a sám
Zostava: Koleno, Hatok, Dzúrik, P. Jacaj zakončil 4:0 a hetrik zavŕšil v 40. minúko, Tesák, Sojka, Pellegrini, Hrnčár, Blahút, Košuda (46´ Pidruchnyi - 75´Župa), te, keď po centri od Pellegriniho strihol
nožnice a bolo 5:0. V 56. minúte po komKondrlík
binácii Pellegrini Košuda presne zakonS rezervou doplnenou o piatich hrá- čil Vondryska 6:0. V 73. minúte dal gól na
7:0 Košuda po prihrávke od Vondrysku.
čov z Ačka sme odohrali vyrovnaný
V 85. minúte skóre zápasu uzavrel Sedzápas.
V prvom polčase sme mali pár pekných láček, po prihrávke od Pidruchného 8:0.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
akcií, hlavne po ľavej strane, ale chýbala
tomu finálna prihrávka. Domáci nás

SLOVENSKÁ LIGA - MUŽI – SKUPINA O 1. – 6. MIESTO

BK ŠKP Štart Bratislava – MŠK BK Žiar
nad Hronom 91:78 (19:24, 50:42, 69:59)
Body: Obert 23, Supuka 14, Dolník 12,
Šušanský 10, Vrtík 9, Fábry 8, Novosádek
2. Hrali: Medveď, Nagy.
Muži odohrali v sobotu 9. februára
v bratislavskej HANT aréne náročný
zápas so Štartom Bratislava.
Proti fyzicky veľmi dobre disponovanému
súperovi, ktorý mal na každom poste na
palubovke, s výnimkou nášho Dolníka,
oveľa vyššieho hráča, sme začali bez
rešpektu. Vedeli sme rýchlo a relatívne
ľahko skórovať, padli nám trojky, mali
sme 100 % úspešnosť spod koša aj
z hranice trestných hodov. Prvú štvrtinu
sme so zaskočeným súperom vyhrali o 5
bodov. Naša prevaha trvala až do stavu
20:30, kedy sme prvýkrát trochu vyšli
v dôsledku striedania z rytmu. Súper
využil svoju širšiu lavičku a do polčasu
začal kontrolovať vývoj zápasu. Ťažko sme
sa dostávali k odrazeným loptám, keďže
súper nás dokázal „pretlačiť“ pod oboma
košmi, pod našim košom to často využíval
na efektívne zakončenie z druhej šance.

Jakub Kukučka vyplával
pre Žiar zbierku medailí
PLAVCI

s mankom 8 bodov. Vstúpili sme doň
s veľkým nasadením, znížili sme na
rozdiel 4 bodov, ale súper nám následne
po svojom veľkom prestriedaní šnúrou
10 bodov odskočil na najvyšší rozdiel
v zápase 64:48. Chlapci ukázali svoj
charakter na začiatku štvrtej štvrtiny, keď
sa na striedačke vyhecovali a spokojného
súpera zaskočili pritvrdením hry a
šnúrou vybojovaných získaných lôpt. Za
pár minút dokázali znížiť na 71:68. Od
stavu 77:73 však čo nám z koša vypadlo,
Do druhého polčasu sme tak nastúpili Bratislavčanom do koša padlo. Premenili

ŠPORTOVEC
MESTA

po sebe 4 trojkové pokusy a o zápase bolo
rozhodnuté. Ukázalo sa, že naša menšia
rotácia hráčov nám zobrala oveľa viac síl
ako domácim, a to bol najväčší rozdiel
medzi obomi tímami, ktoré predviedli
na palubovke veľmi dobrý výkon. Zaň
si všetci naši chlapci zaslúžia pochvalu
a poďakovanie, doma sa určite v odvete
pokúsime o reparát. Vyzdvihnúť treba
určite ešte bezchybný výkon trojice
rozhodcov.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent

OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV
MESTA ŽIAR NAD HRONOM ZA ROK 2018
Streda 27. februára o 16.00 hod.
Hlavná sála MsKC

Oceňovanie športovcov,
trénerov, funkcionárov

V sobotu 16. februára organizoval
Plavecký klub Banská Štiavnica, ktorý poverila Slovenská plavecká federácia, 1. kolo Slovenského pohára
stredoslovenskej oblasti v plávaní.
Na súťaži nechýbali ani žiarski plavci
z PK Delfín.
Prezidentka klubu a trénerka Martina
Bartková nominovala do súťaže šesť
plavcov klubu Delfín. Nakoniec nás reprezentovali iba dvaja, a to Jakub Kukučka a Juraj Hlavnička, keďže ostatní ochoreli. Výborne nás reprezentoval najmä
Jakub Kukučka, ktorý zaplával štyri prvé
miesta, jedno druhé a jedno tretie.
Najlepšie výsledky žiarskych plavcov:
Juraj Hlavnička: 7. miesto 50 m voľný
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 90 preteká- spôsob, Jakub Kukučka: 4 x 1. miesto
rov z 12 klubov. Za prípravu na preteky 50 m voľný spôsob, 100 m prsia, 100 m mopatrí poďakovanie trénerke a prezident- týlik, 100 m polohové preteky, 2. miesto
ke klubu Martine Bartkovej.
100 m voľný spôsob, 3. miesto 100 m znak.
Mia Mesárošová

