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V biskupskom kaštieli sprístupnili
komentované prehliadky
Záujem zo strany verejnosti je veľký

V týchto dňoch sa spustili prvé komentované prehliadky pre verejnosť
v biskupskom kaštieli. Keďže zo strany verejnosti je o ne veľký záujem,
mesto v nich bude pokračovať nateraz každú stredu.
Biskupský kaštieľ má aktuálne za sebou
tri komentované prehliadky, všetky sa
konali vo februári v stredu. „V minulom
roku organizoval komentované prehliadky kaštieľa Región Gron a všetky
boli vypredané, preto sme sa rozhodli
zaviesť ich aj v tomto roku,“ vysvetľuje
na úvod Katarína Reiterová, manažérka
pre turizmus mesta a prezrádza, kedy
vznikla myšlienka komentovaných prehliadok: „Myšlienka vznikla v podstate
už pred samotnou kúpou objektu. Primátor mesta Peter Antal v tom období
avizoval, že otvorí kaštieľ pre verejnosť.
Samozrejme, nešlo to bezprostredne
po kúpe, pretože sme museli urobiť
niekoľko rekonštrukcií. Okrem komentovaných prehliadok sa však už v minulosti na nádvorí konalo aj niekoľko
kultúrnych podujatí. Spomeniem napríklad Festival vína, koncert najznámejšieho slovenského jazzového speváka
Petra Lipu a ďalšie.“
Komentované prehliadky sú určené pre
15 až 20 ľudí. Ako však Katarína Reiterová ubezpečuje, ak príde aj menej ako
15 ľudí, kastelán ich prevedie zrekonštruovanými priestormi kaštieľa. „Prehliadky sa konajú zatiaľ každú stredu
o 16.00 hodine. Pokiaľ však bude záujem, vieme sprístupniť kaštieľ aj počas
víkendu. Ako som už spomínala, počas
letných mesiacov cez víkend organizuje

„

Budeme radi, ak si cestu do
nášho kaštieľa nájdu ľudia zo
všetkých kútov Slovenska.
Katarína Reiterová,
manažérka pre turizmus mesta

Miestnosťami kaštieľa prevedie návštevníkov kastelán Peter Mosný.

komentované prehliadky ako kaštieľa,
tak aj hradu Šášov Región Gron. Tieto
prehliadky budú organizovať aj v tomto
roku,“ približuje ďalej Katarína a spresňuje, kde sa môžu ľudia na komentované prehliadky prihlasovať: „Záujemcovia o prehliadku kaštieľa sa môžu
ohlásiť a viac informácií dozvedieť na
telefónnom čísle 045/678 71 66.“

„

Prehliadky sa zatiaľ konajú
každú stredu.
Počas prehliadky kaštieľa sa návštevníci dozvedia napríklad aj zaujímavé
informácie o histórii kaštieľa od jeho
výstavby až po súčasnosť. To však zďaleka nie je všetko. Ako Katarína Reiterová konkretizuje: „Pri prehliadke uvidíte
napríklad aj pracovňu Štefana Moysesa,
zrekonštruovanú Biskupskú sálu, Galériu Jula Považana, v ktorej je vystavených 40 obrazov prevažne s tematikou
Svätého kríža a kaštieľa, ale aj výstavu
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Aktuálne v kaštieli prebieha aj výstava kachlíc.
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darovali krv
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kachlíc, ktorá je momentálne v kaštieli
inštalovaná. Viac už ale prezrádzať nejdem, všetkých srdečne pozývam, aby si
kaštieľ pozreli na vlastné oči, je naozaj
čo vidieť.“

Prehliadka vhodná aj pre deti
Podľa už troch zorganizovaných prehliadok, o prehliadky majú záujem nielen dospelí. Komentovaná prehliadka je
totiž vhodná aj pre deti. „Samozrejme,
a veľmi nás teší, že deti aj chodia. Nielen
v sprievode rodičov, ale počas minulého roka prišli celé triedy našich základných škôl. Prehliadka je pútavá a o dominantne nášho mesta sa dozvedia
nielen základné informácie, ale i veľa
zaujímavostí. Týmto by som chcela vyzvať triedne pani učiteľky, ktoré chcú
so svojimi žiakmi navštíviť náš kaštieľ,
aby neváhali a zavolali,“ pozýva Katarína Reiterová a prezrádza, aké sú ceny
vstupného: „Dospelý od 18 do 62 rokov
zaplatí 3 eurá, nad 62 rokov 1,5 eura,
deti od 6 do 18 rokov 1 euro a detičky
do 6 rokov majú vstup zdarma. Miestnosťami kaštieľa prevedie návštevníkov
náš pán kastelán – Peter Mosný, ktorý
je archeológ a historik a momentálne
nenájdeme väčšieho odborníka na náš
kaštieľ.“

Prehliadka trvá 45 minút až hodinu. Závisí to však najmä od počtu návštevníkov. „Čím je ich viac, tým dlhšie sa čaká
počas presunu, aby počuli výklad. Dĺžka
prehliadky závisí aj od množstva zvedavých otázok, na ktoré pán kastelán
odpovedá,“ hovorí ďalej manažérka pre
turizmus mesta a ako naznačuje, odozva na doteraz uskutočnené prehliadky je vynikajúca: „Okrem mladých ľudí
chodia aj staršie ročníky a vzhľadom na
to, že v priestoroch kaštieľa roky sídlila
škola, počujeme počas prehliadok vetu
– „tu som mala triedu“. Žiarčania, ktorí
tu študovali, chcú vidieť, ako sa za ten
čas kaštieľ zmenil.“
Vzhľadom na to, že prehliadky kaštieľa
sa propagujú pomerne krátko a zatiaľ
len v rámci mesta, sú návštevníkmi prevažne Žiarčania. Región Gron sa, naopak, zameriava na „cezpoľných“, ľudí
z celého regiónu. A na čo sa môžu v súvislosti s biskupským kaštieľom v najbližšom období návštevníci tešiť? „Ako
som spomínala, už v minulom roku
bolo v kaštieli organizovaných niekoľko
kultúrnych podujatí a v tomto trende
plánujeme v spolupráci s našim Mestským kultúrnym centrom pokračovať.
Okrem koncertov si diváci budú môcť
vychutnať aj divadelné predstavenia.
Rovnako sa chystá niečo pre detičky,
čo si naozaj užijú. Ale to už prezrádzam
dopredu, Žiarčania sa o všetkom včas
dozvedia a my sa už teraz tešíme na ich
návštevu,“ uzatvára Katarína Reiterová,
manažérka pre turizmus mesta.
(li)
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Na krytú plaváreň je ešte potrebné rozpočtovo
preinvestovať 1,2 milióna eur

Samospráva sa bude uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu
krytej plavárne. Ak by bola s týmto
projektom úspešná, získala by takmer
515-tisíc eur. Ako však primátor Peter
Antal naznačil, vedenie mesta sa nespolieha iba na túto dotáciu.
V prípade, že bude mesto so svojou
žiadosťou úspešné, spolufinancovanie
projektu bude zabezpečené z rozpočtu
mesta vo forme kapitálového transferu,
minimálne vo výške 40 percent z celkových oprávnených nákladov na projekt.
Celková výška oprávnených nákladov je

858 169 eur, výška žiadaného finančného príspevku je 514 901 eur a výška spolufinancovania 343 267 eur. „To, či získame dotáciu, je 50:50. Nespoliehame sa
iba na to a v prípade, že by sme dotáciu
nezískali, tak sa občania nemusia báť, že
plaváreň nebude dokončená. To určite
nie. Paralelne robíme aj na tom, aby sme
sľub, ktorý sme dali občanom, aj splnili,
a teda, aby sme na jeseň plaváreň otvorili. Bez ohľadu na tieto peniaze, o ktoré
v projekte žiadame. Ale ak by sme ich získali, vedeli by sme nimi vykryť to, čo nám
reálne bude chýbať. Keď nezískame do-

táciu, musíme hľadať alternatívu, ktorú
už pripravujeme,“ uviedol počas februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva primátor Peter Antal. Pred časom
mesto požiadalo o 250-tisícovú dotáciu
aj vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja. Nebolo však úspešné.

votechniku, vzduchotechniku, kúrenie
a pokročiť s realizáciou silno prúdových
a slaboprúdových rozvodov. Súťažíme
znížené stropy, sklenené zábradlie nad
hlavným bazénom a v najbližšom čase
ideme súťažiť vonkajšiu, prevetrávanú
fasádu.“

Uzatvorili tri najdôležitejšie
verejné obstarávania

Ako Igor Rozenberg podotýka, do výzvy
na podporu športu sa pokúšajú zapojiť
už po druhýkrát. Je to totiž jedna z možností, ako možno získať ďalšie zdroje.
„Na pripomenutie, plaváreň je financovaná z rozpočtu mesta a z finančného

Aktuálne pozitívnou správou je, že sa podarilo po dlhšom čase uzatvoriť tri najdôležitejšie verejné obstarávania – bazény,
podkladové vrstvy a interiérové obklady,
dlažby. „Plánovaná doby výstavby bazénov, od podpisu zmluvy, je určená na
takmer pol roka. Je logické, že až následne bude možné realizovať podkladové
vrstvy a samotné obklady,“ približuje Igor
Rozenberg, riaditeľ mestských Technických služieb a ako naznačuje, v tomto
prípade ide spolu o hodnotu presahujúcu jeden milión eur: „Bude potrebná
dobrá koordinácia, aby sa čas zbytočne
nenaťahoval. Máme prísľub od dodávateľov, že sa pokúsia termíny skrátiť na minimum. Tento stav nám dáva nádej, že
ukončenie diela na konci roka stihneme.
Okrem toho je potrebné dokončiť zdra-

daru majiteľov spoločnosti SLOVALCO.
Investičné náklady sú dnes na úrovni
1,8 milióna eur, okrem už spomenutého
finančného daru. Rozpočtovo teda zostáva preinvestovať 1,2 milióna eur. Niečo
ušetríme na verejných obstarávaniach
a niečo minieme naviac na prácach,
s ktorými projekt neuvažoval. Medzi tie
najdôležitejšie doplnenia patria nové
detské bazény, masážny salón a saunový svet,“ uzatvára Igor Rozenberg, riaditeľ
mestskej eseročky.
(li)

Parkovanie na chodníkoch v meste po novom
Ešte v minulom roku poslanci NR SR
schválili novelu cestného zákona. Tá
priniesla jednu dôležitú zmenu, a to
zákaz parkovania na chodníkoch.
Parkovanie na chodníkoch bolo touto
novelou zakázané: „Iní účastníci cestnej
premávky než chodci nesmú chodník
používať…“. Výnimky platia len pre vodičov samovyvažovacích vozidiel (elektrická kolobežka, Segway, hoverboard),
cyklistov a motorkárov.
Parkovanie na chodníkoch bude po novom možné len vtedy, ak ho výslovne
povolí dopravná značka. Táto zmena
mala platiť od začiatku marca tohto
roku. Vzhľadom na to, že samosprávy by
sa z objektívnych dôvodov nestihli na takúto zmenu pripraviť, účinnosť sa posunula na neskôr, pravdepodobne na jeseň
tohto roku, prípadne na január 2023.

„

menuli: „Preto, pokiaľ o takomto chodníku viete, dajte nám vedieť e-mailom na
miloslav.baranec@ziar.sk. Samozrejme,
chodník musí spĺňať požadované kritériá
- musí byť dostatočne široký, aby zostal
priestor pre chodcov najmenej 1,50 metra, nesmie mať príliš vysoké obrubníky
na prejazd osobným motorovým vozidlom. Vopred vám ďakujeme za vaše podnety a upozornenia, ktoré nám posielajte
najneskôr do 20. marca.“

Mesto má zmapované
a určené chodníky na takýto
typ státia. Pripravuje sa na ich
označenie.
Aby v mestách, ako aj našom, nenastal
v parkovaní kolaps, musia samosprávy
podniknúť viaceré kroky. Ako prvé je
potrebné vypracovať štúdiu – zoznam
chodníkov s návrhom ich dopravného
značenia. Tú je nutné spracovať a zaslať
okresnému dopravnému inšpektorátu
na schválenie. Po jeho schválení musia
mestá získať dodávateľa, ktorý objedná
a osadí zvislé a vyznačí vodorovné dopravné značenie, takzvané čiary – parkovacie boxy.

Parkovanie na chodníku je v meste možné napríklad
na námestí, pri bývalom Dome kultúry.

„Mesto Žiar nad Hronom má zmapované
a určené chodníky vhodné na takýto typ
státia a pripravuje sa na ich označenie.
Určite sú však chodníky, na ktorých sa
doteraz parkovalo, avšak po nadobud-

nutí účinnosti novely zákona, toto už
nebude možné, resp. možné len pod
hrozbou pokuty,“ vysvetľuje Miloslav
Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ
s tým, že by neradi niektoré miesta opo-

Používania chodníku sa týka aj ďalšia
novinka. Po jeho pravej strane, presnejšie len po jeho pravej strane, budú môcť
jazdiť na bicykloch deti a ich dospelý
sprievod, ktorý ich na bicykli vezie, ťahá
v prípojnom vozíku alebo doprevádza.
Nesmú však pri tom nijako obmedziť
a ani ohroziť chodcov.
(kr)

Mesto žiada dotáciu na rekonštrukciu športového areálu pri „Jednotke“
V rámci projektu Rekonštrukcia
športoviska v areáli I. ZŠ – Žiar nad
Hronom sa mesto uchádza o dotáciu
z Fondu na podporu športu. Celkové
oprávnené náklady na projekt sú vo
výške 554 751 eur. Výška žiadaného
finančného príspevku je 332 850 eur
a výška spolufinancovania zo strany
mesta v sume 221 900 eur.
V rámci rekonštrukcie športového areálu
pri Základnej škole na Ulici Dr. Janského
sa počíta aj s vybudovaním multifunkčného ihriska. Na toto nové ihrisko chce
mesto využiť pôvodné staré plochy.
„Hrať by sa tu dali viaceré kolektívne
športy. Zrekonštruovať chceme aj bývalú 200-metrovú bežeckú dráhu,“ hovorí
vedúci Kancelárie primátora mesta Martin Baláž.
V rámci vybudovania nového multifunkčného ihriska by išlo o tri ihriská. Na
tartanovej ploche by sa osadili basketba-

lové a hádzanárske ihrisko a workoutové
ihrisko s fitnes prvkami. Dookola nich by
bola spomínaná 200-metrová bežecká
dráha so štyrmi dráhami. Súčasťou tohto multifunkčného ihriska by malo byť aj
doskočisko s pieskom a rozbežisko.
Ako ďalej Martin Baláž informuje, samospráva pripravuje v rámci modernizácie
športového areálu pri škole aj ďalší projekt. Aj pri ňom sa chce uchádzať o dotáciu. „Aktuálne pripravujeme projekt
pre malú športovú halu, ktorú by mohli
na kolektívne športy využívať prioritne
športové kluby. V meste máme niekoľko
telocviční aj športovú halu, napriek tomu
pociťujeme nedostatok športových zariadení. Je to najmä z toho dôvodu, že
športové kluby majú v rámci tréningového procesu väčšie potreby a majú
množstvo vekových kategórií,“ uzatvára
Martin Baláž.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Opravy v biskupskom
kaštieli
Po čase každá stavba potrebuje niečo opraviť a obnoviť. Náš
kaštieľ nie je výnimkou, veď predsa za posledné roky dostal riadne
„zabrať“ rôznymi organizáciami
a nevhodným nájomníkmi, ktorí
si ho prispôsobovali na svoj obraz. Verte mi, ten obraz bol skoro
stále iný, ako by mal byť v imaginárnom ráme.
Vráťme sa k súčasnosti. Inžinierske
siete sú už skoro nefunkčné, a tak,
keď sa nájde nejaké to euro, vymieňajú sa. Nielen to, zároveň sa odstraňujú následky necitlivých stavebných zásahov, ktoré v mnohých
prípadoch doslova zničili časti star-
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šej architektúry. Napríklad pri odstraňovaní veľkých kovových skríň
po akumulačných peciach sme zistili, že ich umiestnením dochádzalo
k mimoriadne agresívnemu odstráneniu pôvodného muriva a jeho kamenných článkov, po ktorých zostali
len veľké diery do kamenného muriva. Odkrývajú sa tak časti kamenných portálov, zamurovaných okien
a vetrákov chodieb a chodbičiek, zasypaných už pred mnohými rokmi.

štrukcii nefunkčných spoločenských hygienických zariadení, sa
pred nami objavili priestory starých
toaliet, využívaných pred vyše sto
rokmi. Dal ich vybudovať vtedajší
biskup Karol Rimely, čím vyrovnal
tento deficit dovtedy zanedbávaného zariadenia.
Áno, je to tak povediac trochu neluxusný objav, ale verte mi, veľmi potrebný. Lebo luxus - sem luxus tam,
ale toto treba vždy. No aj tu sme
odkryli drobné úpravy, približujúce
nám prostredie kaštieľa. V bočných
múroch sa totiž odkryli malé niky
so zahladeným okrajom. Slúžili na
odkladanie svietnika v prípade nočného použitia toaliet. Keď som to
uvidel, hneď som bežal o poschodie
nižšie a preklepávajúc bočné steny

Chcem však poukázať na jeden fakt
- pri „čistení“ kaštieľa sa objavujú
aj priestory, ktoré boli v minulosti
v starých listinách len spomínané a,
ajhľa, oni sa stávajú skutočnosťou.
Nechcem sa vracať k mučiarni či
väzeniu, o tom som už písal. V súčasnosti, keď sa pristúpilo k rekon-

som našiel identické niky aj tam. To
znamená, že toalety boli nad sebou
na každom poschodí samostatne.
Musím sa priznať, že som sa v minulých článkoch mýlil, keď som predpokladal, že toalety boli vybudované na mieste starého schodiska.
Vychádzal som zo stavu silne pomočeného bočného múru kaplnky
a odvodzoval som, že voda toaliet
prenikala do steny, ale mýlil som sa.
Nie. To je dôkaz toho, že každú
chvíľu sa dozvedáme nové skutočnosti o tomto úžasnom kaštieli plnom prekvapení. Kto ho vie, čo nás
ešte čaká, aké prekvapenie chystá
kaštieľ. Len dúfam, že to nebude
prekvapenie zlé!
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Martina Hamšíková krstnou mamou Žiarskeho chlpáča
V utorok 15. februára zverejnil útulok
pre psov Žiarsky chlpáč na sociálnej
sieti číslo účtu, na ktoré môžu ľudia
prispievať a pomôcť tak útulku s kúpou krmiva, diek či pri liečbe štvornohých chlpáčov. Ako prvá na túto
výzvu reagovala a prispela nemalou
čiastkou manželka známeho futbalistu Mareka Hamšíka, Martina.
Martinu Hamšíkovú s našim mestom
spája nielen láska k zvieratkám, ale aj to,
že má v našom meste „korene“. Okrem
toho, že nám ako prvá finančne pomohla, stane sa aj krstnou mamou nášho
útulku pre psíkov a v prípade, že niektorý
z chlpáčov bude súrne potrebovať pomoc, je ochotná znovu podať pomocnú
ruku.
Pokiaľ chcete aj vy pomôcť, môžete prispieť dobrovoľnou čiastkou
na číslo účtu Žiarsky chlpáč o.z.:
SK68 0200 0000 0045 6300 0555.

Psíkom v žiarskom útulku
pomáhajú aj žiaci „Jednotky“
Útulok pre psov Žiarsky chlpáč prevádzkuje mesto už niekoľko mesiacov. Kým
na začiatku sa pracovníci starali o pár psíkov, postupne sa ich počet zvyšuje. Po

Zbierka od žiakov z „Jednotky“.

plánovaných kontrolách na Kortine sa
tento počet určite ešte o niekoľko psov
zvýši. Čím viac psov je v kotercoch útulku, tým sú náklady na starostlivosť o nich
vyššie. Nie je to len o kvalitnom krmive
a potrebných veterinárnych ošetreniach.
Psíky potrebujú aj také veci, ako deky,
uteráky, staré obliečky či drevnú vlnu do
búd. Správkyňa útulku Majka Rihová sa
preto obrátila s prosbou na verejnosť.
„Požiadali sme našich priaznivcov, či by
nám nemohli do útulku priniesť z domu
nepotrebné deky, uteráky či staré obliečky,“ hovorí a ako dodáva, v útulku sa

zužitkuje naozaj takmer všetko: „Misky,
vôdzky, gumené rukavice, vedrá, dezinfekcia, čistiace prostriedky, samozrejme
kvalitné krmivo, mäso, ryža, cestoviny či
pamlsky.“

Škola sľubuje pravidelnú pomoc
Na výzvu na sociálnej sieti zareagovali
viacerí, a tak sa postupne regál v útulku
určený na deky či uteráky začína opäť
pomaly zapĺňať. Jednými z tých, ktorým
osud psíkov a ich potrieb nebol ľahostajný, sú aj žiaci zo Základnej školy na

Valentínske darovanie krvi
v žiarskej nemocnici

Ulici Dr. Janského. Ako potvrdzuje pedagogička Katarína Boldišová Gajdošíková, výzvu na pomoc zaregistrovala na
facebookovej stránke útulku a rozhodla
sa konať. „Zbierky pre žiarsky útulok sme
v škole organizovali už niekoľkokrát aj
v minulosti,“ približuje s tým, že do aktuálnej výzvy útulku je zatiaľ zapojený prvý
stupeň, ale oslovia aj žiakov z druhého
stupňa: „Oslovili sme priamo deti, ich
rodičov, kolegov, rodinných príslušníkov a známych. Zbierame to, čo v útulku
potrebujú. To znamená uteráky, osušky,
deky, obliečky a deti doniesli aj zopár
hračiek pre psíkov.“
Takáto aktivita sa u detí stretla s pozitívnou odozvou a veľmi sa tešia, že môžu
psíkom, ktorí čakajú na svoje skutočné
domovy, pomôcť. „Do takýchto zbierok
sa budeme určite pravidelne zapájať,“
uzatvára Katarína Boldišová Gašparíková s tým, že zatiaľ sa do výzvy cez školu
zapojilo približne desať rodín.

Podporte 2 % z dane OZ ZAŽIAR
Aj tohto roku môžete rozhodnúť, kam
poputujú 2% z vašich daní. Občianske
združenie ZAŽIAR funguje od roku 2009.
Za ten čas pomáhalo a podporovalo naj-

Popoludnie si s nestarnúcimi melódiami užilo veľa Žiarčanov. Tí boli buď na
len milovať, svoju krv darovať. Všetkým
darcom ďakujeme,“ konštatuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Bianka Krejčíová a ako dodáva, nezabudlo sa ani na
zamestnancov nemocnice, ktorým na
sv. Valentína spestrili deň hudobníci skupiny Funny Fellows koncertom pod oknami priamo z korby staručkého veterána.
Odberové dni v žiarskej nemocnici sú
každý utorok v čase od 6.00 do 9.00 hodiny. Na základe hygienicko-epidemiologických opatrení je na darovanie krvi
potrebné sa vopred telefonicky objednať
na telefónnych číslach: 045/ 6709 422,
0911 155 337.

Na kovidovom oddelení
je hospitalizovaných 26 ľudí
V súvislosti s ešte stále pretrvávajúcou
situáciou ohľadom koronavírusu a jeho
mutácie Omikron nás zaujímalo, aká
je momentálna situácia na kovidovom
oddelení žiarskej nemocnice. V čase uzávierky novín bolo v žiarskej nemocnici
hospitalizovaných 26 ľudí s ochorením
COVID-19, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebovali dvaja pacienti.
(li)

V roku 2022 má plány a pripravené projekty, ktoré sú určené prioritne pre Žiarčanov, ale zároveň z vyzbieraných peňazí
pomôže aj žiarskemu útulku pre psíkov
- Žiarsky chlpáč. Ak chcete podporiť LEN
žiarsky útulok, vo vyhlásení zaškrtnite
(takmer na konci) súhlas so zaslaním
osobných údajov. Mená ani darované
sumy nebudú nikde zverejnené! Slúžia
len na účely OZ.
V prípade, že chcete podporiť samotné
OZko, nie je potrebné zaškrtávať kolónku
„Súhlas so zaslaním údajov“.
Čo treba urobiť:
• vytlačiť formulár (zverejnený na web
stránke mesta www.ziar.sk alebo na FB
stránke Žiarsky chlpáč)
• vypísať osobné údaje
• doručiť ho spolu s potvrdením o zaplatení
dane z príjmu na mestský úrad
• zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov –
v prípade, že chcete podporiť žiarsky útulok pre psíkov Žiarsky chlpáč
(li, kr)

Valentín v uliciach mesta
s kapelou Funny Fellows
Mestské kultúrne centrum si pre Žiarčanov na pondelok 14. februára pripravilo valentínske prekvapenie. Na
korbe červeného auta im v uliciach
mesta, priamo pod oknami, zahrala
kapela Funny Fellows.
Červené autíčko, vyzdobené balónmi, vyrazilo do ulíc a postupne prešlo
Etapou, okolo nemocnice, neobišlo ani
centrum mesta, Hviezdošku či Pod vŕšky.
Svoju jazdu zavŕšili hudobníci na námestí, kde ľuďom rozdali balóny.

Hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Žiar
nad Hronom si pri príležitosti oslavy
lásky pripravilo pre darcov romantickú výzdobu a symbolické darčeky.
Valentín prišli darovaním krvi osláviť
tri páry, prvodarci, ale aj viacnásobní
darcovia.
Zaľúbené páry a rodinní príslušníci prišli pri príležitosti dňa lásky darovať našu
najvzácnejšiu tekutinu - krv. „Čakala na
nich romantická výzdoba a darčeky so
symbolikou lásky v podobe šálu, vínka,
zámku lásky a dreveného srdiečka s vygravírovaným sloganom kampane Stačí

mä mladých, organizovalo vzdelávania,
podujatia, podporovalo mládež v ich
iniciatívach...

oknách, na balkónoch, alebo prišli priamo k červenému autíčku, aby sa stretli
aj priamo s hudobníkmi. Pochvalou
nešetrila pani Emília, ktorá na sociálnej
sieti napísala: „Počúvam často Mozarta,
ale aj vaša milá kapelka mi urobila veľkú
radosť v tomto smutnom čase . Zaspomínala som si na čas, pred mnohými rokmi,
keď aj v Žiline v Sedláčkovom sade bývali
v takom altánku koncerty rôznych kapiel.
Vy máte výhodu, že ste mobilný a aj vaše
autíčko je nádherné. Ďakujem z celého
srdca, prajem dobré zdravie a nech sa
vám darí. Taký dixilend je super.“
(li)
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Psíkovia, ktorí čakajú na domov
v žiarskom útulku

Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.
Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.

DIEGO

BLUE

Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!
Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete zaobstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny
Pondelok – piatok
13.00 – 15.00 hod.
Sobota a nedeľa
10.30 – 15.00 hod.

Virtuálna adopcia
– adoptuj si psíka
Máte radi psíkov? Chodíte ich do
útulku pravidelne venčiť? Radi by ste
si niektorého z chlpáčov adoptovali,
alebo vzali do dočasky, ale z akýchkoľvek dôvodov si to nemôžete dovoliť?
Máme pre vás riešenie.
Ak je v útulku nejaký psík, ktorého ste si
obľúbili, napríklad počas venčenia, alebo
vás zaujal jeho smutný osud, alebo len
jednoducho chcete pomôcť niektorému
zo psíkov v útulku, pre vás je určená virtuálna adopcia.

V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici,
v areáli poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206.

Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.
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Rasa: X nemecký ovčiak. Vek: cca 7 rokov
Pohlavie: pes. Čip: bez záznamu. Kastrácia: nie

Pohlavie: pes. Rasa: kríženec. Vek: nar. 1.6.2014
Kastrácia: áno

Diego je kríženec nemeckého ovčiaka, môže mať tak
sedem rokov. Čip je u neho bez záznamu. Zatiaľ sa o ňom
vie iba toľko, že je priateľskej povahy. Jeho znášanlivosť
s inými psíkmi sa zistí po uplynutí povinnej karantény.

Blue je exútulkáč OZ Strážni anjeli, ktorý sa znovu
ocitol v koterci útulku. Adoptovala si ho rodina, ktorá
ho následne darovala. Psík prišiel v zanedbanom
stave, s hnisavou ranou na krku. V útulku už prešiel
veterinárnym ošetrením a rana sa mu pomaly hojí. Vždy
to bol energický psík plný života, ktorý miluje pohyb. So
psíkmi vychádza individuálne, skôr si rozumie so sučkami.

REXO

V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.

Princíp spočíva v pravidelnom mesačnom príspevku v minimálnej výške 5 eur.
Táto suma pôjde na konkrétneho psíka,
ktorého si vyberiete. Cieľom virtuálnej
adopcie je pravidelnosť mesačného príspevku, a to až do doby, pokiaľ sa psík
neadoptuje. Samozrejme, virtuálnu adopciu môžete kedykoľvek skôr ukončiť aj
vy. Z príspevku, ktorý bude na psíka od
vás chodiť, sa budú hradiť náklady na
neho, to znamená liečbu, kastráciu, očkovanie, krmivo alebo iné nevyhnutné
veci.
Keď sa stanete virtuálnym „rodičom“
psíka, budete z útulku pravidelne dostávať o ňom informácie. Ako sa v útulku
správa, ako často je venčiarmi venčený,
čo má rád, aké sú jeho obľúbené zábavky a podobne. V albume pri fotke psíka
bude uvedené meno virtuálneho rodiča
s poďakovaním. Virtuálny adoptér tak súhlasí so zverejnením mena. Samozrejme,
ak sa „váš“ psík adoptuje, budete o tom
informovaní a vy, ak budete mať záu-

jem, môžete podporovať ďalšieho. Stačí
napísať do útulku, postup je rovnaký.
Môžete sa rozhodnúť, či vašu podporu
presuniete na iného psíka, alebo zrušíte
trvalý príkaz v banke.
Po obdržaní prvej platby vám bude vystavený CERTIFIKÁT o adopcii. Stanete
sa tak právoplatným adoptérom „vášho“
útulkáča.
Ak budete mať čas a chuť na priamy
kontakt so psíkom alebo prechádzku,
príďte do útulku. „Váš“ psík sa určite veľmi poteší.

Kto môže byť virtuálnym
adoptérom
Virtuálnym adoptérom sa môže stať
fyzická osoba alebo firma. Adoptovať
môžete jedného, ale aj viacerých psíkov. Samozrejme, jedného psíka si môže
adoptovať viacero ľudí.
V prípade, že sa chcete stať virtuálnym
adoptérom, napíšte správu na Facebooku www.facebook.com/ziarskychlpac,
alebo pošlite e-mail na: utulok@ziar.sk.
Do správy uveďte, ktorého psíka ste si
pre virtuálnu adopciu vybrali.
Pri prevode danej čiastky z vášho účtu
je potrebné do poznámky uviesť meno
psíka a poznámku, že ide o virtuálnu
adopciu.
Číslo účtu Žiarsky chlpáč o.z.:
SK68 0200 0000 0045 6300 0555

SIRIUS

BELO

Pohlavie: pes. Rasa: x nemecký ovčiak. Vek: cca 8 rokov
Váha: 30 kg. Kastrácia: nie. Tolerantnosť: psy podľa
sympatií/mačky nevieme

Rasa: mix labradora (a jazvečíka). Pohlavie: pes
Váha: cca 10 kg. Kastrácia: áno
Belko je taká zvláštna kombinácia, vyzerá ako zmeska
labradora a jazvečíka. Je to veľmi rozkošný psík, ktorý
miluje ľudskú spoločnosť. Belko sa našiel v meste a,
bohužiaľ, nie je čipovaný.

Rexo aj keď už nie je najmladší, stále je veľmi aktívny
a v dobrom zdravotnom stave. Zbožňuje ľudí a veľmi si
užíva ich spoločnosť. Je to maznavý a úžasný psík, ktorý
veľmi túži po novom domove.

ELIS

Rasa: x nemeckého ovčiaka. Vek: cca 2 roky
Pohlavie: pes. Kastrácia: nie
Tento krásny kríženec nemeckého ovčiaka bol nájdený
v uliciach mesta. Čip nemá, čiže sa o ňom nič nevie.
V útulku dostal meno Sirius. Psík je mierumilovný, môže
mať tak približne dva roky. Viac o ňom napíšeme, až keď
ho bližšie spoznáme.

FALCO

LAJLA

Vek: 3 roky. Pohlavie: sučka. Rasa: kríženec
Váha: cca 3 kg
Lajla je 3-ročná sučka, našla sa v uliciach mesta. Je
to kríženec, váži približne 3 kilá. Je bez čipu. Sučka je
priateľská.

Útulok Žiarsky chlpáč hľadá do svojho
kolektívu zodpovedného človeka, ktorý:
• sa nebojí psov
• vie pracovať aj s problémovými
povahami psov
• nebojí sa manuálnej práce
• je komunikatívny
Ak viete o niekom, kto spĺňa tieto predpoklady, alebo ste práve vy ten človek,
ktorý sa chce pridať ku kolektívu Žiarskeho chlpáča, ozvi sa na telefónne číslo
045/678 71 40, alebo pošlite e-mail na:
daniel.saly@ziar.sk

Pohlavie: sučka. Rasa: x nemecký ovčiak
Vek: cca 3 roky. Váha: 25 kg. Kastrácia: nie
Tolerantnosť: psy má rada/mačky nevieme
Elis je veľmi milá a veselá sučka. Keď prišla do útulku,
bola práve po šteniatkach. Čo sa presne stalo, bohužiaľ,
nevedia, ale po zdravotnej stránke je úplne fit. Zbožňuje
ľudí, a hlavne deti. Rada sa s nimi hrá a užíva si ich
pozornosť.

Útulok hľadá
zodpovedného človeka

Dobrovoľníci, hláste sa
Pohlavie: pes. Rasa: kríženec malého vzrastu
Vek: cca 1 rok. Váha: 10 kg. Kastrácia: nie
Tolerantnosť: psy podľa sympatií/mačky nevieme
Falca našli túlať sa v Žiari, hliadka MsP ho odchytila
a doniesla do útulku. Je to inteligentný a pokojný psík.
Má veľmi rád deti. Je vždy veľmi opatrný a milý. Zvláda
dokonca aj hygienu.

Máte radi psíkov? Chceli by ste im pomáhať? Neviete, čo s voľným časom cez
víkend? Pridajte sa ku kolektívu Žiarskeho chlpáča a staňte sa dobrovoľníkom
v žiarskom útulku pre psov.
V útulku potrebujú ľudí – dobrovoľníkov,
ktorí by v prípade potreby pomáhali najmä počas víkendov so službami v útulku.

Ide o pár hodín v sobotu alebo v nedeľu.
Náplň práce: čistenie kotercov, kŕmenie
psíkov, vydávanie psíkov venčiarom,
príp. česanie psíkov.
Ak vás ponuka oslovila, neváhajte a kontaktujte útulok správou cez FB Žiarsky
chlpáč alebo na čísle: 0948 082 206.
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Úspešní olympionici aj na JEDNOTKE
Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2
v Žiari nad Hronom je známa aj prácou
s nadanými žiakmi. Každé jedno dieťa
dostáva podporu zo strany vyučujúcich
nielen na vyučovaní, učitelia sa venujú
talentovaným žiakom aj po vyučovaní
v popoludňajších hodinách.
Žiaci, ktorí majú nadanie a predpoklady,
príp. je u nich viditeľný zvýšený záujem
o niektorú zo vzdelávacích oblastí, pracujú
na rôznych úlohách súvisiacich s olympiádou či súťažou a rozširujú si tak vedomosti
a zručnosti pod odborným vedením pedagógov. Aj keď ešte neprebehli všetky olympiády, uvádzame zoznam olympiád a súťaží, v ktorých boli zatiaľ naši žiaci úspešní.
Začali sme technickou olympiádou. V krajskom kole našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci postupujúci z 1. miesta

v okresnom kole. Olympiáda z anglického jazyka bola tiež úspešná! Z 1. miesta
v okresnom kole sa naša žiačka prebojovala
do krajského kola, v ktorom získala krásne
4. miesto. Aj v olympiáde zo slovenského
jazyka a literatúry sme získali v okresnom
kole 3. miesto. V matematickej olympiáde
nás reprezentovalo viacero žiakov. V okresnom sa umiestnili na 1. a 3. mieste. Ostatní
v ďalších kategóriách na svoj úspech v tejto olympiáde ešte len čakajú. Úspešných
žiakov máme aj v dejepisnej a biologickej
olympiáde. V dejepisnej získali 1., 3., 4. a 5.
miesto vo svojich kategóriách. V biologickej
sa naši žiaci umiestnili na 2. a 5. mieste a postupujú do krajského kola. Taktiež sa našim
žiakom darilo v okresnom kole geografickej
olympiády. 3 postupujúce miesta máme za
2 druhé a 1 tretie miesto v okresnom kole,
čo nám zaručuje postup do krajského kola.

Aj na základe vyššie uvedených výsledkov
si dovoľujeme tvrdiť, že naša škola je verejnosti známa nielen prírodovedným zameraním, ale aj kvalitnou výučbou cudzích jazykov, v rámci ktorej využívame metódy nie
bežné v každej základnej škole. Veď ktorá
škola sa učí ANGLICKÝ jazyk aj na biológii,
chémii, fyzike, dejepise či geografii? A preto nás stále viac rodičov na základe úspechov svojich detí hlavne v jazykovej oblasti
žiada o rozšírenie jazykového programu.
A my na tento dopyt reagujeme výrazným
zvýšením počtu hodín cudzieho jazyka na
I. aj na II. stupni. Od budúceho školského
roka 2022/2023 v 1. a 5. ročníku okrem
navýšenia počtu hodín anglického jazyka
ponúkame našim žiakom aj vyučovanie
nemeckého jazyka.
Vaša „Jednotka“

Aj minister školstva pozná Micro:bity!
A poznajú ich aj žiaci JEDNOTKY!
Pánovi ministrovi ukázali Micro:bity žiaci na návšteve v inej základnej škole, ale
spokojne mohol prísť aj do našej „Jednotky“. Micro:bity máme aj tu.
Micro:bit je mikropočítač, ktorý pred 4 rokmi vytvorila britská televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania
na tamojších školách. Cez jednoduché pokyny v programovacích jazykoch je možné
micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií a tak získať základné zručnosti nielen z programovania, ale pochopiť aj to, ako veci fungujú. Navyše si deti
zlepšujú aj kreatívne myslenie vytváraním
nových výsledných produktov.
Našej Jednotke sa podarilo už druhý krát
uspieť v projektovej výzve ENTER a za sko-

ro 1000€ získaných z grantu Nadácie Pontis
tento školský rok doplníme základné žiacke sady Micro:bitov tak, aby s Micro:bitmi
mohlo pracovať ešte viac žiakov ako doteraz a v pláne sú aj súpravy simulujúce
inteligentný domov so senzormi na hluk,
svetlo, pohyb, miniroboty a microbitové
autíčka aj s diaľkovým bluetooth ovládaním, ktoré určite zaujmú nielen chlapcov.
Už sa tešíme.

priateľstvo a zahrali sme si aj na vlastnoručne vyrobenom jednoduchom klavíriku.

Tento školský rok používajú Micro:bity na
vyučovaní žiaci v deviatom ročníku. Už si
vedia na Micro:bite vyrobiť jednoduchú
animáciu, pomocou náhodného generátora si vyrobiť elektronickú hraciu kocku
alebo hru kameň-papier-nožnice. Kamaráti
si LED pásikom odmerali, aké veľké je ich

O tom, že micro:bit má zmysel, hovoria aj
čísla. Až 90 % detí vo Veľkej Británii, ktoré
si prácu s micro:bitom vyskúšali, tvrdí, že
naučiť sa programovať dokáže každé dieťa a my veríme, že z tých našich budú raz
možno aj programátori.
Vaša „Jednotka“

Pre deti je micro:bit „smart“ a „cool“, s jeho
pomocou pochopia, ako funguje pokročilá
elektronika, ktorá nás všetkých obklopuje. Deti sa tiež naučia zostrojiť množstvo
užitočných a zaujímavých vynálezov ako
napríklad merač krokov, banánové piano,
či alarm do svojej izby.

DVOJKA sa teší na budúcich prvákov
ČO PONÚKAME
• Individuálny prístup a otvorenú školu
k potrebám každého žiaka
• Vyučovanie ANJ od 1.ročníka v jazykových i bežných triedach prostredníctvom metódy Jolly Phonic, Clil
• Online vyučovanie cez platformu
MS TEAMS a ZOOM
• Internetovú žiacku knižku
• Moderné metódy vyučovania:
Sfumato, prvky Montessori predagogiky, eTwinning, zážitkové vyučovanie,
programovanie v programe Emil
• Kvalifikovaný pedagogický zbor
• Výučbu modernými vyučovacími
metódami a prostriedkami: IKT tabule,
vizualizér, digitálny mikroskop,
interaktívna podlaha Fun tronic
• Prácu v záujmových krúžkoch
v poobedňajších hodinách
• Krúžok vedeckých pokusov pre deti
Veselá veda
• Aktivity smerujúce k ochrane zdravia,
enviromentálnej, dopravnej výchovy,
osobnostného rozvoja, finančnej
gramotnosti
• Zážitkové a kooperatívne vyučovanie
• Prácu v školskom parlamente, ktoré
organizuje a koordinuje dobrovoľné
aktivity žiakov
• Služby školského špeciálneho
pedagóga
• Stravovanie v školskej jedálni
– mliečna desiata, obed
• Študijno-poznávací pobyt v Anglicku
• Školský klub detí od 6.00 – 17.00 h
• Školský časopis
PREDNOSTI
• Výhodná poloha
• Centrum voľného času v areáli školy
• Spolupráca s elokovaným pracoviskom Súkromnej strednej odbornej
školy pedagogickej EBG v Žiar nad
Hronom

• Moderné materiálno-technické
vybavenie
• Bezbariérový prístup
• Areál školy s altánkom a BIO záhradou , s kútikom pre králiky
• Voľno-časové hracie prvky pre žiakov
I. stupňa a ŠKD
• Ihrisko Dubáčik
• Relaxačná miestnosť
• Tvorivé prostredie a zanietení učitelia, ktorí sú ochotní ďalej sa vzdelávať
ŠKOLA PRAVIDELNE ORGANIZUJE
• Školu v prírode
• Exkurzie a výlety
• Plavecký kurz
• Lyžiarsky kurz
• Kurz krasokorčuľovania
• Jarnú školičku pre predškolákov
• Deň otvorených dverí pre budúcich
prvákov a ich rodičov
• Imatrikulácia prvákov
• Vianočné trhy
• Drobce cvičia
• Úlikiáda
• Besedy s odborníkmi z rôznych
oblastí života
NADŠTANDARDNÉ MATERIÁLNOTECHNICKÉ VYBAVENIE
• Interaktívne tabule
• Školská knižnica
• Multimediálna učebňa
• posilňovňa
• 3 učebne IKT
• Učebňa fyziky, biológie, chémie
• Cvičná kuchynka
• Relaxačná miestnosť
• Elektroučebňa
• Kovodielňa
• Tabletová učebňa
• Jazykové učebne pre I. a II. stupeň
• Interaktívna podlaha Fun tronic

ÚSPECHY
• Školský časopis Dvojkovinky
v celoslovenskom kole PROSLAVIS
získava popredné umiestnenia
• Popredné miesta v First Lego League,
Pro Tech
• Víťazstvá v rôznych športových
súťažiach
• Aktívna účasť v celoslovenských súťažiach iBobor, Klokan, Všetkovedko,
Čitateľský oriešok, Ypsilon,
súťaže s Ventures Books
• Najvyššie ocenenia v predmetových
olympiádach
ČÍM ŽIJEME
• Zapojenie do projektov: ProTech,
Zdravý úsmev, First Lego League,
Čitateľský oriešok, Spolu Múdrejší I.
a II., Čítajme spolu, Okuliare pre Afriku,
Flag futbal, Naj škola
• Laci Strike a jeho tanečná škola
• Regionálne tradície: Stavanie Mája,
Lucia, Vianoce, Fašiangový sprievod
• Exkurzie v zahraničí
• Návštevy stážistov a lektorov
z rôznych krajín
• Úspechy v školských a mimoškolských súťažiach a olympiádach
• Aktívne a športové trávenie prestávok
• Imatrikulácia prvákov
• Rozlúčkový program so žiakmi
4. a 9.ročníka
• Deň otvorených dverí
• Plavecké, lyžiarske kurzy a exkurzie
• Drobci cvičia
• Vianočné trhy
• Pasovanie čitateľov v mestskej
knižnici
• Lampiónový sprievod
• Jarná školička pre predškolákov
• Ročníkové práce na I. stupni
• Súťaže v prednese anglickej poézie
a prózy
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Niekoľko slov o ŠTVORKE
Základná škola na Jilemnického ulici
č. 2 v Žiari nad Hronom je moderná, dynamická a neustále sa zveľaďujúca vzdelávacia inštitúcia. Aktívne pracujeme na
tom, aby sme boli školou, kde sa deti
vzdelávajú radi, sú v príjemnom podnetnom prostredí, majú možnosť prejaviť sa a dôverujú nielen pedagógom, ale
aj ostatným zamestnancom školy.
Právom si môžeme hovoriť modernejšia
škola, veď vďaka úspešnému projektu sa
nám podarilo vybudovať školské knižnice, zatraktívniť oddychové zóny pre žiakov, vytvoriť priestor na aktívne trávenie
času počas prestávky či vyučovania.
Školský vzdelávací program sme pred
niekoľkými rokmi obohatili o vyučovanie
cudzích jazykov od 1. ročníka. Žiaci majú
na výber anglický alebo nemecký jazyk,
ktorý vyučujú kvalifikovaní pedagógovia. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, u tých mladších nájdete
koberec, či iné prvky na sedenie a inovatívnu edukáciu. V nových odborných
učebniach prírodovedných predmetov
naši žiaci využívajú svoje vedomosti pri
praktických činnostiach s najmodernejšími didaktickými pomôckami.

Knižnica pre 1. stupeň

Nie je nám cudzie ani učenie vonku.
Vo vybudovanom altánku realizujeme
rôzne vzdelávacie a projektové aktivity,
no využívame ho aj počas pobytu detí
v školskom klube. Vzdelávajú sa aj naši
pedagógovia. Špecializačné vzdelávanie
na podporu personalizovaného učenia
sa žiakov absolvovalo 13 z nás, no zúčastnili sme sa aj zaujímavých online
školení na podporu inovatívnych foriem
vyučovania.

Relaxačná miestnosť.

Súčasťou kolektívu je podporný inkluzívny tím, ktorý tvorí špeciálny pedagóg,
školský psychológ a pedagogickí asistenti. Tím pracuje so žiakmi so ŠVVP a SZP
nielen v bežnej triede, ale aj v učebni
vybavenej špecifickými pomôckami na
podporu učenia týchto detí. Relaxačnú
miestnosť, ktorá je súčasťou učebne pre
žiakov so ŠVVP, využívajú aj ostatní školáci. Podporujeme učenie v praxi.
Naši školáci si v areáli školy vysadili ovocné kríky a starajú sa aj o kvitnúce rastliny
v záhonoch pred školou. Vonkajší areál
školy poskytuje maximálnu podporu
zdravého životného štýlu a pohybu.
Disponujeme 300 metrovou atletickou
dráhou, volejbalovým/florbalovým ihriskom. Na svoje si prídu aj skejteri či fanúšikovia basketbalu. Aj vnútorné športoviská prešli rekonštrukciou a poskytujú
kvalitné zázemie na pohybový rozvoj.
Využívame nielen dve telocvične, ale aj
priestrannú posilňovňu.
Našim zverencom ponúkame bohaté
portfólio záujmových krúžkov so špor-

Učenie vonku – letná škola.

tovým, kreatívnym či vedomostným
zameraním, ktoré dopĺňame podľa
aktuálnych záujmov detí. Pomáhame
a spolupracujeme, a k týmto zručnostiam vedieme aj našich žiakov. Nezabúdame na seniorov, no v tejto zložitej
dobe sme dobrým skutkom potešili aj
tých najmenších. Našou súčasťou sú aj
aktivity spájajúce školu a rodinu, na ktoré
sa opäť tešíme. Sme aktívni nielen počas
školského roka ale aj počas prázdnin.
Realizujeme projektové dni, tvoríme
a prezentujeme ročníkové práce, učíme
sa hrou, pripomíname si svetové dni, či
spolu so žiakmi chránime životné prostredie.
Počas letných mesiacov sa naši pedagógovia a žiaci zapojili do letnej školy
v rámci projektu MŠVVaŠ SR, či profesionálni tréneri zorganizovali športové
kempy vo vynovenej telocvični. Našou
súčasťou je aj projekt Tréneri v škole, po-

čas ktorého si prváci a druháci vyskúšali
pod vedením profesionálnych trénerov
rôzne pohybové činnosti s netradičnými
pomôckami. Športové pomôcky zostávajú škole a obohatia tak hodiny telesnej výchovy aj v ďalšom období. Tým
zostávame verní svojej vízii a zameraniu
školy na podporu pohybového nadania
žiakov.
Dlhoročne však svoju pozornosť venujeme aj žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. U nás si svoje miesto nájde naozaj každý. Sme škola, ktorej záleží
na rozvoji každého dieťaťa. Obrovským
bonusom je aj to, že na ŠTVORKE nájdete naozaj všetko pod jednou strechou.
Vzdelanie, umenie, školský klub či diétne
stravovanie.
Drahomíra Hanzlíková,
riaditeľka školy

Cirkevná škola - moderná škola,
v ktorej vládne rodinná atmosféra
Vážení rodičia a predovšetkým milí
budúci prváci,

implementáciou do vyučovacích
predmetov.

radi by sme vás pozvali k nám do
cirkevnej školy na zápis do 1. ročníka. Sľubujeme, že sa vám, ako
školákom, u nás bude páčiť na vyučovaní, v školskom klube, v našom
CVČ, v ZUŠ a určite vám bude chutiť strava – desiaty a obedy z našej
školskej kuchyne. Prečo? Jednoducho preto, lebo sme moderná
škola a vládne u nás pohodová rodinná, a zároveň tvorivá atmosféra.

Naším cieľom je učiť pre život, excelentne pripraviť žiakov na stredné školy, čo sa nám úspešne darí.
Svedčí o tom spokojnosť stredoškolských pedagógov, rodičov aj
samotných absolventov. Známa je
aj úspešnosť v T9, naše dlhodobé
vynikajúce umiestnenie v hodnotení BB kraja.

Máme kvalitné a zanietené pani
učiteľky aj pani vychovávateľky,
čakajú na vás zážitkové, projektové vyučovacie hodiny, zaujímavé pomôcky, množstvo krúžkov
a športov, ale aj anglický jazyk od
1. ročníka.
Centrom nášho snaženia sú naši
žiaci, záleží nám na každom jednom. Preto maximálne spolupracujeme s rodičmi, lebo vieme, že
spolu v súlade s nimi dosiahneme
viac.

Život detí v našej škole je pestrý
– je zložený z rôznorodých aktivít
v interiéri aj v exteriéri. Žiakom
sú k dispozícii moderné učebne
s kompletnou IT technikou, špecializované učebne: chemicko
– fyzikálne laboratórium, školská
dielňa, telocvičňa, školská knižnica, kaplnka, PC učebňa, interaktívna podlaha fun tronic vo vestibule
školy, relaxačné zóny s pingpongovými stolmi, mobilné knižnice
pri jednotlivých triedach, skrinky
pre všetky deti.

Našou prioritou je okrem kvalitných vedomostí emocionálne
prežívanie, a najmä psychická pohoda žiakov na pevných základoch
katolíckej viery.

Zapájame sa do projektov a darí
sa nám zabezpečovať vybavenie,
ktoré sa na hodinách využíva. Žiaci
vďaka tomu cvičia vonku na moderných posilňovacích strojoch.
Zároveň sa starajú o rastliny, stromy, kríky v areáli školy.

Rázne sme proti šikanovaniu, už
jeho náznaky sa snažíme eliminovať a riešiť aj v overenej spolupráci so sociálnou kuratelou.
Patologické javy riešime prevenciou – edukáciou žiakov interaktívnymi prednáškami, besedami,

Usilujeme sa posúvať žiakov tým,
že im ponúkame viac. Zapájame
ich do súťaží, olympiád. Vedieme
ich k ekológii i zdravému životnému štýlu. Bádateľsky sa učia v planetáriu, v mestskej knižnici, prostredníctvom tematických dní, na

výletoch a exkurziách. Podporujeme a rozvíjame vzťah detí k športu, preto majú v škole zadarmo
k dispozícii kompletný lyžiarsky
výstroj, korčule, florbalové vybavenie. Naši ôsmaci v januári lyžovali v lyžiarskom stredisku Malinô
Brdo. V školskom klube majú každý
deň tvorivé aktivity z rôznorodých
materiálov a v lete letný prímestský tábor. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú plaveckého, lyžiarskeho,
korčuliarskeho výcviku a školy
v prírode.
„Šťastie nie je výsledkom toho, čo
dostávame, ale toho, čo dávame.“
A my dávame do vyučovania naozaj všetko - moderné vyučovacie metódy a prvky, nápaditosť
a kreativitu, individualizáciu a diferenciáciu, vysoké nasadenie aj
počas dištančného vzdelávania.
Realizujeme online: vyučovanie,
konzultácie, rodičovské stretnutia,
doučovanie, prevenciu.
Milí rodičia, ak Vás naša škola zaujala, sme tomu úprimne radi.
Neváhajte, pýtajte sa, sme tu
pre vás. Prihlášku môžete vyplniť online na stránke našej školy
www.zssmzh.edu.sk alebo si ju
môžete vyzdvihnúť na vrátnici
školy v papierovej forme.
Všetci sa na vás veľmi tešíme, najmä prvácke pani učiteľky Janka
Búciová a Maťka Čabáková.
Cirkevná škola
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POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujem celému personálu interného oddelenia nemocnice v Žiari nad Hronom za skvelú a odbornú
starostlivosť počas celej doby mojej hospitalizácie.
Obdivujem vašu profesionalitu a ochotu pomôcť za každú cenu každému pacientovi. Ste perfektný tím.
Pán primár MUDr. Babušík, môžete byť na svoj personál hrdý.
Osobne sa chcem poďakovať mojím anjelom strážnym - doktorovi Jánovi Rejkovi, doktorke Barborke Bónovej
a doktorke Aničke Nedorostovej za ich vysoko profesionálny a pritom ľudský prístup a starostlivosť.
S vďakou Oľga Rafaelisová.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 28.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, OC Kaufland, SNP 116, ZH
• 1.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 9520/4, Zvolen
• 2.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 3.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 650/12, ZH
• 4.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 5.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 6.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 7.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478/6A, ZH
• 8.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea ZV, Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen
• 9.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 10.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 11.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 71/34, Zvolen
• 12.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 13.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Dukelských hrdinov 8, Zvolen

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Dňa 3. marca od 8.00 do 15.30 hod. bude prerušená
distribúcia elektriny pre odberné miesta, číslo domu:
• Dr. Janského 25, 27, 29, 3, 33
• M. R. Štefánika 33, 35
• Sládkovičova 6, 8, 10, 12, 14, 495

Dňa 17. marca od 7.00 do 17.30 hod. bude prerušená
distribúcia elektriny pre odberné miesta, číslo domu:
• A. Dubčeka 37, 39, 41, 43, 45

Dňa 11. marca od 8.00 do 15.30 hod. bude prerušená
distribúcia elektriny pre odberné miesta, číslo domu:
• Družstevná 2, 4
• Jesenského 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
• Krížna 1 – 10, 12, 18
• Opatovská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
• Pod vršky 1 – 4, 6, 8
• Rudenkova 2 – 17, 19, 21, 23, 25
• Šoltésovej 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 - 48, 50, 52
• Záhradná 1 – 14

Deň bezpečného internetu
V rámci Dňa bezpečného internetu Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom v dňoch
7. až 11. februára realizovalo preventívne aktivity on-line formou, ktoré
boli zamerané na bezpečné používanie internetu.
Cieľom preventívnych aktivít bolo zvýšenie povedomia o nástrahách on-line 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.
Ako zistíš, že si stal obeťou
kyberšikanovania
• Urážajú ťa, nadávajú alebo sa to vyhrážajú prostredníctvom sociálnych sietí a on-line platforiem na internete?
• Zverejnili tvoje trápne, intímne alebo
upravené fotografie?

• Šíria o tebe nepravdivé informácie a ohovárajú ťa?
• Vylúčili ťa zo skupiny kamarátov na sociálnej sieti a ignorujú ťa?
• Vytvorili falošný profil v tvojom mene
a zosmiešňujú ťa?
• Prenasledujú ťa na sociálnych sieťach
a vyvíjajú na teba psychický nátlak alebo
ťa zraňujú prostredníctvom nepríjemných
komentárov?
Ak si myslíš, že si sa stal obeťou kyberšikanovania, ihneď to oznám rodičom
alebo inej dospelej osobe.

Sociálne siete môžu
byť pre deti nebezpečné!
• Nikomu neposielaj svoje osobné údaje!
• Nekomunikuj s ľuďmi, ktorých nepoznáš!
• Každú podozrivú aktivitu nahlás rodičom!
• Nezapájaj sa do súťaží, môžeš sa stať
obeťou podvodu!
Ak raz niečo zverejníš na internete, zostane
to tam navždy!
OR PZ v Žiari nad Hronom
Foto: internet
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Slovensko zálohuje
Dňom 1. januára 2022 začala ďalšia
fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.
Zavedením zálohového systému sa
začne písať nový príbeh o Slovensku.
Máme šancu stať sa krajinou bez voľne
pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú
zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.
Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne
množstvo zberu nápojových obalov zo
60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov,
obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať
viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových
obaloch, znížiť voľne pohodený odpad
a šetriť tak prírodné zdroje.
Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť
fľašky alebo plechovky na označenom
odbernom mieste – v obchode. Bez
ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom
mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti
vraciate sklenené fľaše.

Čo je zálohový systém?
Je to moderný prostriedok rozšírenej
zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov zapája všetkých do boja
s voľne pohodeným odpadom a mobilizuje k ochrane životného prostredia.

Aké sú výhody
zálohového systému?
Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže
množstvo vyzbieraných plastových fliaš
a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 %
a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Ktoré obaly zálohujú?
Zálohovať sa budú všetky jednorazové
plastové fľaše a plechovky od nápojov
s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke bude
symbol Z v recyklačných šípkach a text
„ZÁLOHOVANÉ“. Nápoje legislatíva definuje ako „kvapalné požívatiny, ktoré
obsahujú viac ako 80 percent vody a sú
schopné uspokojiť fyziologickú potrebu
vody, delia sa na alkoholické a nealkoholické“. Zálohovať sa teda budú jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov
ako sú minerálne vody, sladené nápoje,
ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické
nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z: mlieka,
nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Ako spoznám zálohovaný obal?
Pri nákupe produktov si treba všímať
grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

kami, pri ktorých sa aj v zahraničí osvedčilo najviac. U nás navyše nadväzuje
na zálohované vratné sklenené obaly,
ktoré roky poznáme a vraciame do obchodu. Vieme sa na nich učiť, stabilizovať
a rozvíjať systém. Následne k plastovým
fľašiam a plechovkám môže pribudnúť
nevratné sklo alebo napríklad Tetra Paky.

Čo sa stane s plastovými fľašami
a plechovkami, ktoré sa nevrátia
do zálohového systému?
Keď spotrebiteľ nevráti obal na odberné
miesto príde o záloh, a tiež o možnosť
obal recyklovať a vrátiť naspäť do obehu
ako novú fľašu či plechovku.

Aká je výška zálohu a prečo?
Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako
pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila
vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

Platím záloh od 1. januára
hneď za všetky plastové
fľaše a plechovky?
Od 1. januára je nutné si na plastových
fľašiach a plechovkách všímať symbol
Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete
15 eurocentov. Ostatné plastové fľaše
a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej
nádoby na triedený zber tak ako doteraz.

Ako sa obaly vracajú?
Zálohované obaly je potrebné vrátiť
na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom.
Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal
čitateľný čiarový kód.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do
žltej nádoby na triedený zber?
Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba,
ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.
Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom
Z a textom ZÁLOHOVANÉ?
Na odbernom mieste v obchode bude
možné vrátiť len nestlačené nápojové
obaly označené grafickým symbolom
Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez
označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť
stlačené do žltej nádoby na triedený
zber.

Kto spravuje zálohový systém?
Správca zálohového systému, nezisková
organizácia, vytvorená konzorciom 4

Čo sa stane s obalmi
pohodenými v prírode?
Zálohový systém je riešením, ktoré má
zabrániť aj tomu, aby sa plastové fľaše
a plechovky vyskytovali voľne pohodené v prírode. V krajinách zálohovanie
zaviedli kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95%. Zároveň je však rovnako potrebné myslieť
na vyčistenie Slovenska od obalov pohodených v krajine už dnes. Pre tento
problém sú plánované ďalšie projekty
v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia a ďalšími zainteresovanými
stranami.

Prečo sa rovno nezačnú používať
biodegradovateľné plasty?
Každý obal má svoj dopad na životné
prostredie a zálohovanie prináša riešenie, ktorým vieme aktuálne znížiť množstvo odpadu, zvýšiť percento plastových
fliaš a plechoviek, ktoré sa vrátia znova
do obehu a neskončia voľne pohodené
v prírode. Tým sa zníži dopad na životné
prostredie spôsobom, aký vieme apliko-

Nezvýši zálohový systém
cenu nápojov?
Nie, zavedenie zálohovania nemá vplyv
na cenu nápojov. Pri nákupe zaplatíme
záloh 15 eurocentov a pri vrátení obalu
dostaneme záloh naspäť v plnej výške.
Nebol by viac motivujúci vyšší záloh?
Výška zálohu, 15 eurocentov, bola určená na základe analýz tak, aby bola
dostatočne motivujúca a zároveň nebola
priveľmi finančne zaťažujúca pre slovenských spotrebiteľov.

Čo sa stane s nevyzbieranými
zálohami?
Zálohový systém je férový a transparentný systém, ktorý zapája výrobcov, obchodníkov, a spotrebiteľov do boja proti
voľne pohodenému odpadu, všetko
pod dohľadom Ministerstva životného
prostredia. V prípade, že sa spotrebiteľ
nezachová zodpovedne a nevráti obal
na odbernom mieste, záloh ktorý si neuplatní, sa v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ stáva príjmom zálohového
systému. Správca zálohového systému
je neziskovou organizáciou a na základe
zákona je povinný akýkoľvek prebytok
hospodárenia použiť výlučne na rozvoj
a vylepšovanie systému zálohovania.

Nemôže sa aj v zálohovom
systéme stať, že vyzbierané
nápojové obaly skončia
v spaľovni?
Nie. Každý obal v zálohovom systéme
je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu
a jeho využitie pri výrobe nových obalov. Funguje to vo všetkých krajinách,
kde zálohový systém existuje a teda

Kde môžem vrátiť
zálohovaný obal?
Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to kde ste zálohovaný
nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera,
napr. pri pokladni.

Kedy dostanem záloh späť?
Po vrátení obalu na odberné miesto.
Zálohomat alebo predavačka vám vydá
potvrdenku s výškou zálohov za obaly
ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte
na pokladni tej istej predajne.

Čo sa bude diať s obalmi ďalej?
Obaly sa prepravia do triediaceho centra,
kde sa vytriedia podľa materiálu a farby.
Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu vyrobiť
nové plastové fľaše a plechovky. Znova
a znova.

subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR,
ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu
a maloobchodu. Ich členovia spoločne
uvádzajú na trh takmer 80% všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako
3 000 obchodných prevádzok.

vať už dnes. Bioplasty sú alternatívou,
ktorá si vyžaduje vybudovanie kompletnej infraštruktúry od triedeného zberu,
cez recykláciu, až po spracovanie na konci ich životnosti.

Ako je financovaný
zálohový systém?

Používanie plastových obalov má mnoho praktických výhod, pretože sú ľahšie
a skladnejšie. Každý obal má dopad na
životné prostredie, napríklad výroba
a recyklácia skla spotrebuje omnoho
viac CO2 ako výroba a recyklácia plastov.
Napríklad používanie jednorazového
nevratného skla pre nápoje je z pohľadu
dopadov na životné prostredie najhorším variantom. Pri porovnaní životného
cyklu plastovej fľaše s obsahom recyklovaného materiálu a vratného skla sa preukázalo, že dopad na životné prostredie
je porovnateľný. Zavedenie zálohovania
je jednoznačne riešením, ktoré pomôže
znížiť dopady plastových nápojových
obalov na životné prostredie, tým že zabezpečí maximálnu mieru vyzbierania,
recykláciu a následné využitie materiálu
na rovnaký účel – z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

Zálohový systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu
a z nevyzdvihnutých záloh. Zabehnutý
zálohový systém je štandardne deficitný
a nakoľko ide o systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, deficit hospodárenia
je vždy financovaný poplatkami výrobcov.

Kto reguluje a kontroluje
zálohový systém?
Ministerstvo životného prostredia SR.

Prečo sa zálohujú len plastové
nápojové obaly a plechovky?
Zálohovanie na Slovensku začína jednorazovými plastovými fľašami a plechov-

Prečo sa nevrátime k skleneným
fľašiam namiesto plastových?

– všetky vyzbierané nápojové obaly sa
preukázateľne recyklujú a môžu využiť
aj na výrobu nových obalov. Sú to cenné
materiály, ktoré nemajú končiť v prírode, ani v spaľovni, dajú sa z nich vyrábať
nové obaly na rovnaký účel a šetriť tak
prírodné zdroje.

A čo iné plastové obaly
z potravín alebo drogérie?
Plastové obaly z iných ako nápojových
obalov sa zbierajú cez systém triedeného
zberu ako doteraz a patria do žltej odbernej nádoby.

Budú sa dať zálohované obaly
vrátiť aj na vidieku alebo
len vo veľkých mestách?
Do zálohového systému sú ako odberné
miesta zaregistrované aj malé predajne
na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu,
dostupne vrátiť po celom Slovensku.
Zdroj: www.slovenskozalohuje.sk
Foto: internet.
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POĎAKOVANIE
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc
všetkých, ktorých
si mal rád.
Za všetky tie tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho
drahého manžela, ocina,
starkého, brata a švagra
Štefana Slašťana,
ktorý nás navždy opustil dňa
31. januára 2022 vo veku
nedožitých 73 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka s rodinou.

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
7. 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
SPOMIENKA
Ťažko je nám
bez teba,
smutno je
nám všetkým,
nič už nie je také,
aké bolo predtým.
Ubolené srdiečko
prestalo biť,
zaspala si, mamička, tíško,
hoci si chcela veľmi žiť.
Dňa 21. januára 2022 uplynulo
16 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička
Anna Ivaničová.
S láskou v srdciach na ňu
spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA

Už len kyticu kvetov a horiace
sviečky na hrob vám môžeme dať
a vo svojom srdci si vás
navždy zachovať.
Dňa 2. marca si pripomenieme
17. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec
Jozef Gáfrik
a dňa 1. februára uplynulo
15 rokov, keď nás opustila
naša drahá mama
Gizela Gáfriková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo
nás milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať...
Dňa 11. marca 2022 uplynie 5 rokov
od úmrtia nášho milovaného
Ing. Michala Žurava,
ktorý nás opustil vo veku 48 rokov.
S láskou spomínajú
rodičia, priateľka, brat
s rodinou a synovia.

Anjel vzal si ťa
do krídel,
potichu, aby to
nik nevidel.
Odišiel si,
avšak v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Vo večnosti, kde ťa už nič nebolí.
Dňa 2. marca 2022 uplynie rok,
keď nás opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko,
pradedko, brat a švagor
Pavel Mokroš.
Spomínajú s láskou manželka, deti
s rodinami a sestra s manželom.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán...
Ten kto ťa poznal
si spomenie,
a ten, kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne!
Dňa 22. februára 2022 uplynulo
19 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš otecko a starký
Július Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry,
vnučka a ostatná rodina.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ťažko je
nespomínať,
keď v očiach
slza stojí.
Ťažko je
zabudnúť,
keď srdce
stále bolí.

Dňa 6. marca si
pripomíname
šesť rokov od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil manžel,
otec a starý otec
Jozef Luky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
syn Milan a dcéra Miroslava
s vnúčatami.

„Chýbaš nám.”
Dňa
23. februára sme
si pripomenuli
1. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša

Tvoje telo
prijala zem,
tvoja duša odlietla
ďaleko medzi
hviezdy.
Nám ostala len
spomienka.
Dňa 17. februára

1. marec 2022 je pre nás smutným
dňom, kedy si pripomíname
16. výročie od smrti nášho drahého
manžela, otca, starého
a prastarého otca
RSDr. Jozefa Magdiča.
Spomína manželka,
syn s rodinou a dcéra.

sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
Viera Žiláková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel, syn,
bratia, sestra a vnuci.

drahá manželka, mamička a starká
Mária Ružena Hromádková,
rod. Považanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej, prosím, spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
24. februára sme
si pripomenuli
12 rokov od
chvíle, kedy nás náhle opustil
náš milovaný
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Manželka a dcéry.

S láskou
v srdci stále
spomíname…
Dňa 25. februára
2022 uplynulo
5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá
mamička, babička a prababička
Alžbeta Môcová.
Prosíme, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
a syn s rodinami.

Jej duša je
v nebi, jej úsmev
v mojom srdci,
už ťa nestretávam
a predsa si tu stále
so mnou.
Dňa 19. februára
2022 uplynulo
7 rokov od smutnej chvíle,
kedy ma navždy opustila moja
drahá manželka
Valika Hrmová, rod. Dubovská.
S láskou a úctou spomína
manžel Márius.

SPOMIENKA

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

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 4. marca si
pripomíname 20 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Július Packo.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

Dňa 6. februára 2022 uplynulo
5 rokov od chvíle, kedy nás
navždy opustil náš otec
Roman Koprda.
Keby ste niekedy radu potrebovali,
len s láskou si na mňa spomeňte,
budem žiť s vami aj naďalej
a budem bdieť nad vašim
každým krokom.
S láskou spomína celá rodina.

Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 28. februára
si pripomíname 8. 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
jej tichú spomienku.

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám nový fóliovník, rozmer: 200 x 300 cm. Cena. 85 €. T: 0907 030 116
Darujem 60 l akvárium s rybičkami a príslušenstvom - zdarma. T: 0949 832 298

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Predám interiérové dvere, slonia kosť, plné aj presklené. Rozmery: 60/80/90. Cena.
10 eur/kus. T: 0903 155 323
Hľadám si spoločníčku, príp. pána na priateľstvo a spoločné chvíle. Vek nerozhoduje.
T: 0907 351 067

Predám rodinný dom v Kosoríne, vhodný na celkovú rekonštrukciu. RD sa predáva
s pozemkom cca 2 000 m2. Na pozemku je vlastná studňa, taktiež prípojka na plyn.
Len vážny a seriózny záujem. T: 0919 412 615
Predám drevenú, zachovalú manželskú posteľ. Cena dohodou, dohoda istá.
T: 0908 945 359
Prenajmem garáž v Ladomerskej Vieske. T: 0904 193 200

Kúpim garáž v meste Žiar nad Hronom za objektom polície na Ulici M. Chrásteka, SNP.

Predám čalúnenú dvojposteľ v dobrom stave. T: 0904 511 304

Garáž môže byť aj v zlom stave. Platím v hotovosti. T: 0903 117 206

V centre mesta dám do dlhodobého prenájmu perfektnú miestnosť, 30 m2,
s bezpečnostnými dverami. Vhodná pre všetky druhy podnikania, vrátane
administratívnych či právnych služieb. T: 0904 606 904

Ešte vlani sa v parku v Žiari nad Hronom našiel zlatý predmet (nálezkyni je potrebné
uviesť, o aký predmet ide). Číslo na nálezkyňu: 0907 389 929
Obsadzujeme voľné miesta v nadnárodnej spoločnosti. Pozícia: operátor výroby, jadrár
- práca pre mužov. Mzda: od 1250 eur (všetky zákonné príplatky, 13. a 14. plat).
Zmeny: nepretržitá prevádzka (2R,2N,2P A 2V). Doprava z Handlovej zabezpečená
BEZPLATNE. Ubytovanie nie je zabezpečené. Nástup je možný v priebehu januára, resp.
od 1.2.2022. Kontakt: zhmplgroup@gmail.com, mobil: 0947 907 908

Kúpim medaily, plakety, vyznamenania, odznaky či mince. T: 0904 506 160 (sms,
WhatsApp, Viber, Signal), mincestor@pobox.sk, facebook mincestor
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

Mladá rodina súrne hľadá 3-izbový byt do prenájmu. Nájom max. do 500 eur.
T: 0940 744 681

SPOMEŇTE SI NA
SVOJICH BLÍZKYCH
SPOLU S NAMI

Uzávierka čísla 5, ktoré vychádza 14. marca, je v utorok 8. marca.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Spomienky môžete podať aj prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Pohronie vstupuje do jarnej časti sezóny
s výrazne obmeneným kádrom
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

V rámci zimného prestupového obdobia prebehlo v kádri FK Pohronie
viacero zmien. Dokonca viac, ako je
štandardné. Vyžadovala si to však
pozícia, v ktorej sa klub nachádzal
po jesennej časti, a tým je posledná
priečka vo Fortuna lige. O cieľoch
v jarnej časti sezóny aj o príchodoch
nových hráčov hovorili vo štvrtok
10. februára na predsezónnej tlačovej konferencii športový manažér
klubu Patrik Furka, hlavný tréner
A-tímu Martin Bittengl a kapitán
mužstva Patrik Blahút.
„Verím, že náš cieľ, ktorý je absolútne
jednoznačný, a to záchrana vo Fortuna
lige, bude naplnený a že zmeny, ktoré
sme vykonali, k tomu jednoznačným
spôsobom prispejú,“ konštatoval na
úvod Patrik Furka a ako naznačil, za tých
niekoľko dní, ako tím začal trénovať (od
5. januára), mužstvo prešlo neskutočnou
zmenou nielen čo sa týka hráčskeho
kádra a mien v kabíne: „Ale jednoznačne
aj tým, čo z tej kabíny vyžaruje. Je to kabína plná odhodlania a verím, že každý
člen kabíny je jednoznačne presvedčený o tom, že to dokážeme.“ Klub si veľa
sľubuje od zmien, ktoré nastali v kabíne
pred štartom jarnej sezóny. Ako Furka
priznáva, vedia o tom, ako to hodnotí
verejnosť aj novinárska obec. No ako
podotýka, urobili to, čo urobiť museli.
„Samozrejme, do budúcna chceme byť
koncepčnejší. Ale na základe niečoho
sme určite boli poslední po jesennej
časti a museli sme si to vyhodnotiť.
A vyhodnotili sme si to v tej podobe,
že sme vymenili nielen hráčov, ale aj
trénerský štáb a verím, že zmeny budú
úspešné. I keď budeme potrebovať
hlavne zo začiatku čas. Zimná príprava
bola extrémne krátka a keby sme mali

Zľava Martin Baláž, Patrik Furka, Martin Bittengl a Patrik Blahút.

k dispozícii o dva týždne navyše, boli
by sme všetci spokojnejší.“ Do klubu
prišli veľké mená, ako je brankár Patrik
Le Giang a niekoľkonásobný reprezentant Jaroslav Mihalík. „Myslím si, že sú to
nadštandardní hráči pre klub zo spodnej šestky Fortuna ligy. Ale jednoznačný
cieľ je záchrana a na tú sme potrebovali
zaloviť aj v takýchto vodách,“ zdôraznil
športový manažér s tým, že Mihalík bol
jedným z najväčších talentov slovenského futbalu v generácii 1994 – 1996:
„Čo ja osobne pokladám za jednu z najúspešnejších generácií, kedy sme sa
dostali aj na ME U-21. Potom nejakým
spôsobom mala Jarova kariéra určitú
trajektóriu. Určite dnes, vo svojom veku,
by sa nemal nachádzať, kde sa momentálne nachádza, tie predpoklady boli
úplne iné. Ale verím, že práve tým, že
splníme svoju misiu, ktorá je považovaná za nemožnú, že to pomôže nielen
klubu, ale aj samotným hráčom k tomu,
aby sa dostali naspäť do klubov a do líg,
kde patria.“

O tom, že všetci v tíme ťahajú za jeden
povraz, svedčia aj slová hlavného trénera Martina Bittengla: „Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli cieľ, ktorý
sme si dali. Samozrejme, stanovili sme
si aj čiastkové ciele, na ktoré sa sústredíme. Hneď prvým je sobotný zápas
s Trenčínom, na ktorý sa tešíme. Chcem
poďakovať celému klubu a vedeniu, na
čele s výborným športovým riaditeľom,
ktoré za nami stojí a pomáha nám s rôznymi zmenami, ktoré sme tu nastavili.
Ale veľké ďakujem patrí aj celému realizačnému tímu. Nie je to len moja osoba,
ale aj asistent trénera Lubomír Adler, ako
aj ostatní tréneri, a to kondičný, tréner
brankárov a tréner U19-ky, ktorý s nami
trávi veľa času.“
Tréneri majú radi veľké výzvy a práve to
čaká novú trénerskú dvojicu v Pohroní,
ktorá prišla zo susedného Česka. Martin Bittengl sa na túto výzvu veľmi teší,
ale, ako priznal: „Jedna vec je príprava
a druhá to, keď sa mašinéria rozbehne

Indiáni aktuálne na deviatej priečke tabuľky
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HK iClinic Skalica – HK MŠK Indian
Žiar nad Hronom 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 6. Rapant (Kotvan, Jarolín)
28. Kotzman (Šátek, Džiošvili) 37. Rajčák
(Janík) 41. Štumpf (Janík, Kadlečík) –
26. Magdolen (Babeliak, Čulík). Rozhodovali: Fridrich, Bachúrik – Olle, Vyšný
HK iClinic Skalica: Borák – Horváth,
Šmach, Kadlečík, Janík, Vidovič, Hílek,
Arbuzov, Rapant – Kotzman, R. Nemec,
Štumpf – Galimov, Džiošvili, Šátek –
Šišolák, Včelka, Rajčák – Kotvan, Jarolín,
Mizerák

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
HK Martin 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Janík, Síkela, Tyczynski, Vaňo, Korbel, Rohaľ, Andrisík, Ferenyi, Maniaček

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom –
TSS Group Spartak Dubnica 1:4 (0:0,
1:3, 0:1)

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

Góly: 39. Adamčík (Hrabčák, Hlinka) –
24. Vaňo (Síkela, Tyczynski), 25. Tábi (Trška, Ondruš), 37. Tábi (Ferenyi, Dubeň),
58. Švec (Síkela, Andrisík)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom:
Ovečka – Pač, Kobolka, Jakúbek, Novotný, Lunter, Buianov, Hlinka, Babeliak,
Gašpar, Václav, Nádašdi, Polukhin, Hrabčák, Adamčík, Tatár, Čulík, Pulščák, Srnka,
Magdolen
TSS Group Spartak Dubnica: Gabriš –
Dubeň, Švec, Hegyi, Ondruš, Tábi, Trška,
Miklovič, Beták, Ďuriš, Kristín, Putala,

Góly: 16. Gašpar (Jakúbek, Pač), 42. Jakúbek (TS), 51. Jakúbek (Pač, Šramaty)
– 36. Novák (Giertl, Surový), 56. Giertl
(Novák)
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ovečka – Pač, Kobolka, Jakúbek, Šramaty,
Lunter, Nádašdi, Hlinka, Gašpar, Novotný,
Václav, Buianov, Čulík, Babeliak, Adamčík,
Tatár, Polukhin, Romanov, Srnka, Hrabčák
HK Brezno: Mičík – Ganz, Petrinec, Surový, Giertl, Sarvaš, Boldižár, Lopejský, Jendroľ, Kylnár, Kraut, Kaščák, Soveľ, Šebest,
Veselý, Novák, Homola, Viktorin, Rybár

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom:
Ovečka – Pač, Kobolka, Nádašdi, Hlinka,
Buianov, Čulík, Polukhin – Jakúbek, Šramaty, Lunter – Gašpar, Notovný, Václav
– Babeliak, Rajčan, Magdolen – Hrabčák,
Adamčík, Tatár
HK Levice – HK MŠK Indian Žiar nad
Hronom 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 4. Mihalík (Vorobyev, Shishkov),
24. Vorobyev (Zubák), 43. Shkibtan (Vorobyev, Shishkov) – 18. Lunter (Jakúbek,
Kobolka), 38. Jakúbek (Magdolen, Pač)
HK Levice: Beržinec – Chovanec, Štefanka,
Suľovský, Huna Ro., Huna Ri., Shishkov, Shkibtan, Vorobyev, Mihalík, Svitana, Zubák,
Šeliga, Olejník, Tužinský, Piačka, Pastucha,
Homer, Adámik, Matoušek, Uhnák
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimo
– Pač, Kobolka, Jakúbek, Gašpar, Lunter,
Nádašdi, Hlinka, Magdolen, Novotný,
Václav, Buianov, Polukhin, Rajčan, Srnka,
Tatár, Hrabčák, Adamčík, Gubančok
Zdroj: www.hkmskziar.sk

a zápasy budú o niečom inom, ako boli
tie v príprave. Ale enormne sa všetci tešíme na to, aby už začala sezóna. Nielen
my, ako realizačný tím, ale cítim to aj od
hráčov. O ničom inom, ako o záchrane
v najvyššej lige, nehovoríme. Musíme sa
sústrediť iba na hlavný cieľ a uvidíme, čo
sa stane potom, keď bude konečné zúčtovanie. Ale teraz si inšie nepripúšťame.“
Trénerská dvojica urobila hneď po svojom príchode do Pohronia jednu zmenu, ktorou bol začiatok jarnej prípravy.
Kým iné tímy začínali približne v polovici januára, v Pohroní sa trénovalo už od
5. januára. „Keby sme túto zmenu neurobili, bol by to väčší problém. Na začiatku
sme mali veľa hráčov na skúšku, z ktorých väčšinu sme aj poslali naspäť do ich
klubov. V tom nám to pomohlo. Otázka
je, že keby sme mali ešte tak týždeň –
dva navyše, či by nám to viac prospelo.
Predpokladám, že áno, že by sa hráči
ešte lepšie zohrali na rôznych pozíciách.
Napríklad Jaro Mihalík je tu s nami iba
približne týždeň, takže keby bola príprava ešte o trochu dlhšia, tak by to nebolo
na škodu.“ A ako je Martin Bittengl spokojný s tým, čo zatiaľ videl na trávniku
a čo má k dispozícii v kabíne? „Myslím,
že každý tréner je v určitých ohľadoch
spokojný a v určitých nespokojný. Keby
sme neboli nespokojní, tak je asi niečo
zle. Samozrejme, je veľa vecí, na ktoré
sa musíme sústrediť a ktoré musíme
vylepšiť a na nich pracujeme v tréningovom procese. Vzhľadom k tomu, že
tu bola veľká obmena tímu, tak potrebujeme aj čas a hráči potrebujú dôveru,
ktorú my v nich vkladáme. Dúfame, že
v nasledujúcich zápasoch sa ešte lepšie
zohrajú a že to prinesie výsledky, ktoré
potrebujeme.“

Kapitánska páska pre
odchovanca Patrika Blahúta
Kapitánsku pásku po odchode Petra
Mazana prevzal dlhoročný hráč a odchovanec klubu Patrik Blahút. Aj on potvrdil slová trénera, že sa všetci tešia na
štart ligy. „Už sa začne konečne o niečo
hrať, ale aj prípravné zápasy nám veľa
ukázali. Aspoň za mňa to ale určite nie
je ono, ten pravý náboj majú až ligové
zápasy. Veľmi sa tešíme a sme odhodlaní
uspieť,“ zopakoval cieľ, ktorý si Pohronie dáva pred štartom jarnej časti. Ako
novozvolený kapitán priznal, pociťuje
väčšiu zodpovednosť, ako keď bol „iba“
hráčom. „Ale veľmi ma potešilo, že som
sa stal kapitánom, lebo som v tomto
klube už dlhšie a mám k nemu vzťah.
V kabíne je momentálne veľa lídrov, či
už Jaro Mihalík, Patrik Le Giang, Miloš
Lačný, alebo Milo Kapor. Je jedno, kto
má kapitánsku pásku, všetci ideme za
tým istým cieľom a myslím si, že sme na
veľmi dobrej ceste. Tešíme sa na prvého
súpera, na AS Trenčín. Myslím, že sme
dobre pripravení, lebo príprava bola veľmi náročná. V ligovom zápase sa už hrá
o body, a to je to hlavné,“ uviedol Patrik
s tým, že jar bude pre Pohronie opäť
náročná, keďže Pohronie si už ako keby
zvyklo na to, že tu bol vždy boj o záchranu: „Samozrejme, bude to náročné. Sme
poslední, nemáme čo stratiť a myslím si,
že práve to môže byť naša veľká výhoda. Mám tiež dobrý pocit z kabíny, kde
prišlo veľa dobrých chalanov. Myslím, že
sme si viac-menej sadli a tešíme sa na
zápasy.“
(li)

Žiaci na domácej
palubovke po dobrom
výkone porazili Žilinu
BASKETBAL – ŽIACI U14- SKUPINA STRED – PREDOHRÁVKA

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK VICTORIA Žilina 65:51 (19:9, 39:20, 52:38)
Body: Barniak 37, Roško 15, Ďurian 6,
Mališ 4, A. Huraj 2, Tapfer 1. Hrali: Dekýš,
Golebiowski, M. Huraj, Oťapka, Plencner.
Žiaci odtrénovali po karanténnej prestávke za dva týždne len tri tréningy.
Ťažšie sa preto rozbiehali, ale celý
zápas v podstate mali pod svojou
kontrolou.
Veľmi dobre hral od začiatku kapitán
tímu Martin Barniak. Ostatní naši hráči
akoby sa ale len spoliehali na jeho výkon a v prvom polčase tak dal Martin
30 z 39 bodov nášho tímu! Do tretej
štvrtiny sme zámerne nastúpili bez kapitána, nech si aj ostatní hráči skúsia, čo
je to zobrať na svoje plecia väčšiu zodpovednosť. A dokázali to. Postupne sa
pridali Roško, Ďurian aj Mališ. Výborne
rozohrávali obaja Hurajovci, záblesky
svojej dobrej hry ukázal aj Tapfer. Toto
konštatovanie sa týka len útoku. Za činnosť v obrane a bojovnosť pri plnení si
svojich obranných povinností si zaslúžia pochvalu všetci chalani. Príležitosť
vybehnúť na palubovku dostali všetci
jedenásti hráči. Je cítiť, že v našom tíme
máme aj o rok mladších spoluhráčov,
u ktorých je výškový a fyzický hendikep stále limitom v ich výkone. Aj oni
však dorastú a keď budú na sebe tvrdo
pracovať, presadia sa. Proti urasteným

Žilinčanom to však mali naozaj ťažké.
Všetci chalani si za svoj výkon a prístup
k zápasu, najmä v druhom polčase, zaslúžia veľkú pochvalu.
Norbert Nagy, tréner
a Karol Tapfer, asistent
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Na majstrovský Slovan sme v dramatickom zápase nestačili
Po senzačnom prvom polčase sme inkasovali v tom druhom 4 góly
HOKEJ – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava
3:4 (3:0)
Gól: 3. Ožvolda, 18. a 41. J. Mihálik
(oba z 11m) – 49. Green, 54. Šaponjić,
62. Kashia, 64. Weiss. Rozhodovali: Prešinský – Vorel, Kmec. ŽK: Pajer, Fofana
– Abena, Pauschek, Weiss st. (tréner).
Diváci: 570.
FK Pohronie: Slančík – Štrba, Kapor, Klabník, Šimčák – Pajer – Blahút, Ožvolda (84.
Ladji), Bangala (59. Steinhübel), J. Mihalík
(67. Šmatlák) – Fofana
Slovan: Ružinský – Pauschek, Kashia,
Abena (46. De Marco), Vojtko – Rabiu,
Agbo (46. Mustafič) – Barseghjan (46. D.
Hrnčár), Adler Da Silva (46. Green), Weiss
ml. (90+1 Božikov) – Šaponjić.
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili
v 21. kole Fortuna ligy na pôde FK Pohronie 4:3, hoci po polčase prehrávali
0:3.
Úvod stretnutia vyšiel domácim hráčom
nad očakávanie. Do vedenia išli v tretej
minúte po akcii Blahúta z pravej strany,
keď z vnútra šestnástky zakončoval pohodlne voľný Ožvolda. Hostia nevedeli
smerom dopredu nič účinné vymyslieť a v osemnástej minúte inkasovali
druhýkrát. Po faule Kashiu na aktívneho
Blahúta premenil nariadenú penaltu

bezpečne Mihálik a bolo 2:0. Slovan
potom ožil smerom dopredu, ale nevyťažil šancu z viacerých rohových kopov.
V dvoch dobrých možnostiach sa ocitol
iba Adler Da Silva, no prvú jeho strelu Slančík pokryl a druhú nasmeroval
exhráč Pohronia v belasom drese vedľa.
A prišiel trest. V 41. minúte bol faulovaný
v šanci opäť Blahút, stiahol ho brankár
Ružinský a druhú penaltu znovu premenil Mihálik – 3:0.
Slovan poslal do druhého polčasu až štyroch nových hráčov, zvýšil aktivitu a po
nepresnej hlavičke domáceho Klabníka
ovládol hru. Znižujúci zásah zaznamenal
po strele Vojtka z rohu šestnástky na dorážke číhajúc Green – 3:1. O päť minút na
to znížil na rozdiel gólu Šaponjič, keď sa
najlepšie zorientoval v pokutovom území a po centri z pravej strany prekonal
Slančíka. Na opačnej strane v dobrých
možnostiach neuspeli Ožvolda, hlavičkoval vedľa a Mihálik z dobrej pozície
iba slabo vystrelil. Tu sa duel zlomil.
Vyrovnávajúci gól zaznamenal následne po hodine hry Kashia. Nabehol si na
prihrávku Hrnčára a dotlačil loptu do
bránky. A to nebolo všetko, za krátky čas
dokonal obrat na 3:4 Vladimír Weiss ml.
Nabehol si za obranu Pohronia, skvelým
dotykom si loptu spracoval a posunul ju

vziať do ďalších duelov to pozitívne, čo
sa udialo v prvom polčase. A rozobrať
si aj chyby z druhého dejstva, aby sa už
nezopakovali.“

za chrbát bezmocného Slančíka. Piaty
gól mal na kopačke v 70. minúte Green.
Ten po centri z ľavej strany zakončoval
v ťažkej pozícii pätičkou, žiarsky gólman
napokon jeho pokus zneškodnil. V závere Slovan kontroloval hru, Mustafič
sa ešte dostal do dobrej možnosti, ale
prestrelil bránku. V nadstavenom čase
sa dostával do koncovky Fofana, ale Ružinský si dal na neho pozor.
Martin Bittengl, tréner FK Pohronie:
„Tento zápas sa nehodnotí jednoducho

vzhľadom k priebehu druhého polčasu
a konečného výsledku. Ak vyhrávate nad
najlepším mužstvom na Slovensku po
polčase 3:0, tak všetci sú vo hviezdach,
natešení na druhý polčas. Verili sme si,
že to zvládneme. Zhruba pätnásť minút
v druhom polčase však rozhodlo o celom stretnutí. Veľmi nás to mrzí, musíme
si zhodnotiť, čo sme mali urobiť inak. Je
to pre mňa i pre hráčov dvojsečné, na
jednej strane panovala obrovský radosť
a potom obrovské sklamanie. Musím si

Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Prvý
polčas bol z našej strany katastrofálny.
Predviedli sme hanebný výkon. V druhom polčase sme zvrátili v podstate už
prehratý zápas, mužstvo bojovalo, chcelo zvrátiť vývoj, čo sa podarilo. Odchádzame s tromi bodmi, čo je najdôležitejšie. Niektorí hráči v tomto tíme nemajú
čo hľadať. To, čo predviedli v prvom polčase nemá nič so Slovanom spoločné.
Bol to pre mňa i pre klub poučný zápas,
z ktorého sa musia vyvodiť dôsledky. Súperovi gratulujem k prvopolčasovému
výkonu, bojoval, bol aktívny, ale my sme
hrali tragicky. Pre mňa ako trénera je to
možno najpoučnejší zápas v kariére.
Musíme po ňom urobiť razantné rezy.
Niektorí hráči si myslia, že klub je tu pre
nich a nie oni pre klub. Nemôže tu vládnuť hráčska anarchia. Niektorí hráči teda
odídu, aj keď podpísali troj či štvorročné
zmluvy. Budeme sa ich snažiť predať. Ak
sa ich klub rozhodne v mužstve ponechať, tak odídem ja.“
Zdroj: FK Pohronie
Foto: TASR

Domáci odchovanec Marek Netolický debutoval vo Fortuna lige
V prvom zápase jarnej časti Fortuna
ligy, v ktorom FK Pohronie podľahol
domácemu AS Trenčín 0:3, si svoj historicky prvý štart za seniorské Á-čko
a prvý zápas vo Fortuna lige pripísal
odchovanec našej mládežníckej základne, Marek Netolický. Nastúpil v 85.
minúte zápasu.
Tento 19-ročný stredný záložník je jedným z lídrov a kapitánom dorasteneckej
U19-ky Pohronia, ktorá aktuálne dominuje v II. lige. Tréneri Bittengl a Adler ho
zaradili do zimnej prípravy, príležitosti
dostával už počas prípravných zápasov
a prvý ostrý štart absolvoval hneď proti
Trenčínu.
Ako si vnímal svoj prvý štart v ligovom zápase?
Úprimne poviem, nečakal som, že ma

tréner pošle na ihrisko, aj keď som bol
nominovaný na zápas. Som za to veľmi
vďačný. Dostal som prvú šancu, verím, že
prídu ešte aj ďalšie.
Ako si to prežíval, keď si v 85. minúte
nastupoval na ihrisko? Bol si nervózny?
Práveže vôbec som necítil žiadnu nervozitu. Bol som pripravený na 100%. Absolvoval som celú prípravu s A-tímom, som
fyzicky úplne v poriadku, čiže keď som
tú šancu dostal, do zápasu som vybehol
s tým, že idem odovzdať maximum a na
iné som nemyslel.
Nemrzelo ťa, že si prišiel až za stavu
0:3, v podstate do rozhodnutého zápasu?
Samozrejme, že by som bol radšej, keby

som naskočil do zápasu, kde je aspoň
remíza a prípadne by sme ho nakoniec
vyhrali. Bohužiaľ, bolo to tak, ako bolo.
No aj tak som rád, že som mohlo nastúpiť. Verím, že toto mužstvo ešte ukáže
svoje silné stránky, tak ako verím, že aj
ja osobne pomôžem k nejakým dobrým
výsledkom, ktoré nás posunú ďalej.

slúžil Patrik Blahút, ktorý takisto prešiel
našou mládežníckou základňou a stal sa
súčasťou ligového A-mužstva. To sa mi
už aspoň trochu splnilo. Stále makám,
tvrdo na sebe pracujem, určujem si priority, tak verím, že sa mi splnia aj ďalšie
sny a ciele.
Aká sú tvoje futbalové vzory a obľúbené kluby?
Z hráčov jednoznačne N‘Golo Kanté, tým
ako je vždy fantasticky fyzicky pripravený
a dokáže robiť špinavú robotu pre tím,
ktorá je však nesmierne dôležitá pre
úspech celého mužstva. Zo svetových
klubov najviac fandím PSG.

Absolvoval si celú zimnú prípravu s
obmeneným tímom Pohronia. Ako
vnímaš kabínu ako jeden z jej najmladších členov?
Súčasná kabína je skutočne super. Chalani ma prijali medzi seba, dostávam
množstvo užitočných rád od skúsených
spoluhráčov. Charakter tohto tímu je na
veľmi vysokej úrovni, vzťahy perfektné,
už len to predvádzať aj na ihrisku a začať
získavať body.
Ako hodnotíš zimnú prípravu? Je
veľký rozdiel v tréningovom procese
mužov a dorastencov?
Obrovský. Všetko je rýchlejšie, fyzickejšie,
kontaktnejšie. Príprava bola veľmi ťažká,
najmä fyzicky. Veľmi nám v tejto oblasti
pomohol kondičný tréner, Mišo Polačko.
Tréningový proces a systém prípravy
našich nových trénerov mi však veľmi
vyhovuje a posúva ma vpred.
Si kapitánom U19-ky, ktorá je aktuálne na prvom mieste tabuľky II. ligy
a je vážnym kandidátom na postup.
Ako vnímaš situáciu v tomto tíme?
V prvom rade treba poďakovať trénerovi Martinovi Stopkovi, ktorý vybudoval
mimoriadne silný charakter mužstva. Atmosféra v kabíne je neopísateľná, fantas-

tická. Naše mužstvo na začiatku súťaže
nepatrilo medzi favoritov, lebo sme na
prvý pohľad nemali kvalitu na to, aby
sme boli na špici tabuľky, no spojilo sa tu
mnoho mladých talentovaných hráčov,
ktorí sa výborne dali dohromady, bojujeme jeden za druhého, zápas po zápase
. Prišli výsledky, víťazstvá a dnes medzi
tých favoritov patríme a užívame si to.
Na ktorom poste sa cítiš najlepšie?
Určite stredný záložník. Samozrejme som
ochotný a pripravený hrať kdekoľvek,
kde to mužstvu pomôže.
Aké máš sny a ciele ako mladý futbalista z FK Pohronie?
Už ako žiak som s dal za cieľ presadiť sa
v našom A-mužstve. Ako príklad mi vždy

Prešiel si celou mládežníckou základňou tu v Žiari nad Hronom, na čo
a koho najradšej spomínaš?
Na spoluhráčov, s ktorými som vyrastal. My sme boli veľmi silná generácia a
dobrá partia pod vedením trénera Rasťa
Urgelu. Spoločne sme chodili do jednej
športovej triedy v škole, spoločne trénovali, trávili spolu voľný čas. Boli sme spolu
viac ako s rodičmi, preto je toto obdobie
pre mňa nezabudnuteľným. Fungovali
sme ako rodina. Taktiež rád spomínam
a som vďačný trénerom Kmeťovi, Pažoutovi, Stopkovi, ktorými veľmi pomohli
v hráčskom rozvoji. Najviac chcem poďakovať spomínanému Rasťovi Urgelovi,
ktorý ma trénoval niekoľko rokov. Okrem
futbalu ma naučil určiť si priority, dávať
si ciele. Stále sa toho držím a pomáha mi
to posúvať sa stále ďalej.
Zdroj: FK Pohronie

