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V tomto čísle:
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V tomto vydaní Mestských novín vám na dvojstrane prinášame informácie o poslancoch mestského zastupiteľstva. Podľa volebných obvodov
tu nájdete ich kontaktné údaje. Strana 6 a 7.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
V PRAXI

Na území nášho mesta platia v oblasti odpadového hospodárstva tri všeobecne záväzné
nariadenia. Mnoho občanov ich však vedome
či nevedome porušuje. Stále sa na území mesta
objavujú aj tzv. čierne skládky. Viac o tejto téme
na strane 4.

Poslanci budú Žiarčanom k dispozícii
aj v poslaneckej miestnosti

STRANA 2

Plesová sezóna
v meste je otvorená

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V nedeľu
14. februára
ných škôl v
zápisu, ako
na strane 3.

13. februára a v pondelok
sa uskutoční zápis do základŽiari nad Hronom. Presný čas
aj ďalšie informácie nájdete

MESTO SA OPÄŤ ZAPOJILO
DO PANELOVEJ DISKUSIE

Nadácia Škola dokorán zorganizovala v spolupráci s mestom druhý občiansky panel. V diskusnom fóre sa tentoraz účastníci podujatia zamerali na kvalitu života. Strana 2.
VYHRAJTE 33 EUR!

Opäť máte možnosť vyhrať 33 eur od Dexia
banky. Stačí, keď vyplníte hlasovací kupón, ktorý
nájdete vo vnútri novín. Kupón a viac informácií
o súťaži na 11. strane.

Foto: Juraj Trstenský

STRANA 2

Foto: Juraj Trstenský

Fašiang
8.3.2011
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Mestskí poslanci robia krok k občanom mesta
OD FEBRUÁRA JE OTVORENÁ POSLANECKÁ MIESTNOSŤ

Poslanecká miestnosť je k dispozícii všetkým
občanom od 1. februára 2011 v budove tzv. Bieleho domu na Námestí Matice slovenskej.
S myšlienkou priblížiť sa takýmto spôsobom občanom mesta prišli súčasne viacerí poslanci: „Myšlienka zriadenia poslaneckej kancelárie vznikla
približne v čase konania volieb do územnej samosprávy ako jedna z možností oživiť komunikačný
kanál medzi občanmi nášho mesta a ich volenými
zástupcami,“ vysvetlil poslanec Dubeň. Ako ďalej
dodal, komunikácia s občanmi je v tomto volebnom období prioritnou témou celého poslaneckého zboru a zriadenie kancelárie je prvým krokom
k dosiahnutiu tohto cieľa. „Vôbec nie je dôležité, kto
prišiel s touto myšlienkou. Dôležitý je fakt, že sme
sa unisono zhodli na vytvorení oficiálneho priestoru na konštruktívne rozhovory s občanmi mesta,
na vypočutie a následné riešenie ich pripomienok,

návrhov a podnetov pre skvalitnenie života v meste,“ spresnil Peter Dubeň, a zároveň vyslovil poďakovanie: „Aj touto cestou chcem poďakovať prednostke MsÚ, Mariane Páleníkovej, za ústretovosť a
hľadanie konštruktívneho riešenia pri požiadavke
nás, poslancov, na zriadenie poslaneckej kancelárie.“
Vyhradenie času stretávania sa s občanmi však
neznamená, že občania môžu poslancov kontaktovať iba počas uvedeného termínu. Práve v tomto čísle Mestských novín vychádza na dvojstrane
profil jednotlivých poslancov novozloženého poslaneckého zboru s kontaktnými údajmi. „Občania
nášho mesta nás môžu kedykoľvek osloviť telefonicky, e-mailom alebo aj osobne – napríklad na ulici. Podnety budeme riešiť buď v našej kompetencii,
alebo ich posunieme kompetentným pracovníkom
mestského úradu,“ dodal na záver Peter Dubeň.
Ako sme už spomenuli, poslanecká kancelária sa
nachádza na prízemí budovy Obvodného úradu
(tzv. „Biely dom“) v bývalej internetovej miestnosti. Otvorená bude každý týždeň v stredu v čase
od 17.00 do 19.00 hod. Okrem stretávania sa s občanmi mesta bude táto miestnosť slúžiť aj na neformálne stretnutia poslancov a zasadanie odborných
komisií pri MsZ, ktoré budú kreované a schválené na najbližšom mestskom zastupiteľstve, a to
24. februára o 14.00 hod.
(li)

Reprezentačný ples mesta otvoril plesovú sezónu
Posledný januárový piatok sa uskutočnil ďalší, v poradí už 18. ročník Reprezentačného plesu mesta. Oficiálne tak otvoril plesovú sezónu
v meste.
Pozvanie na ples prijali okrem občanov mesta
aj viaceré osobnosti verejného života či osobnosti kultúrneho života a šoubiznisu. Ples oficiálne
otvoril primátor Ivan Černaj symbolickým kľúčom
od mesta. Počas celého slávnostného večera sa
moderátorskej úlohy zhostil známy „milionár“ Martin Nikodým. V kultúrnom programe sa postupne
predstavili Leona Šenková, TŠK Stella, Associalz
dance crew či zábavová kapela Goldies. Lahôdkou
pre prítomných bola aj barmanská ohňová šou
v podaní barmana Alexa a nechýbala ani obľúbená
tombola s bohatými vecnými cenami.
Na organizácii plesu sa už tradične podieľalo Mestské kultúrne centrum.
(li)

Slávnostným večerom sprevádzal hostí
Martin Nikodým.
Foto: Juraj Trstenský.
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OBČIANSKY PANEL TENTORAZ
ZAMERANÝ NA KVALITU ŽIVOTA

Nadácia Škola dokorán organizovala posledný januárový deň v spolupráci s mestom
Žiar nad Hronom druhý občiansky panel,
ktorý bol zameraný na tvorbu indikátorov
blahobytu pre účasť na strategickom plánovaní stratégie EÚ pre Európu 2020.
Počas tohto podujatia sa účastníci zaoberali
obsahom slova blahobyt, čo v sebe zahŕňa a čo
znamená pre náš bežný život. Panelovej diskusie sa okrem primátora Ivana Černaja a Miriam
Mezeiovej z odboru starostlivosti o obyvateľa
zúčastnila aj vedúca odboru školstva a športu, Marta Mergová: „Diskusia bola smerovaná
na definovanie indikátorov blahobytu z pohľadu občana, ktorý žije v Európskej únii. Tomu
zodpovedalo aj zloženie pozvaných hostí, ktorí sa jej zúčastnili. Pre mňa bolo určite vzácne,
že medzi účastníkmi boli aj študenti gymnázia
z Kremnice.“ K diskusii boli prizvané všetky vekové kategórie občanov. Konkrétne mladí ľudia do 30 rokov, generácia od 30 do 65 rokov
a seniori nad 65 rokov. „Počas diskusného fóra
sme pracovali v troch skupinách. Každá skupina mala jednu spoločnú tému a tou bola kvalita
života. V nej vyjadrovali individuálne názory
na to, čo kvalita života znamená pre človeka
a pre komunitu, v ktorej žijú. Potom boli ďalšie
témy, ktoré boli pre každú skupinu odlišné, a to
vzdelávanie a zamestnanosť, sociálne vzťahy
a boj proti chudobe a nakoniec zdravie a bývanie“ vysvetlila ďalej Marta Mergová. Ľudia boli
do skupín vyberaní náhodne, pričom v každej
skupine sa nachádzala každá veková kategória.
Neskôr všetci prezentovali výsledky svojej práce. Záverečné spracovanie štúdie bude robiť
Nadácia Škola dokorán.
So vznikom Európskej únie vznikla aj Lisabonská dohoda, ktorá je však takpovediac pomerne odtrhnutá od života ľudí. Pre bežných
ľudí je pomerne vzdialená, nemôžu sa s ňou
dostatočne stotožniť. Predstavitelia EÚ sa preto
rozhodli, že sa budú snažiť získavať čo najviac
názorov a nápadov práve od bežných ľudí, čo
by sa malo neskôr zapracovávať do dokumentu podobného Lisabonskej dohode. Občiansky
panel slúži práve získavanie názorov ľudí –
obyvateľov Európskej únie a na Slovensku boli
do neho vďaka nadácii zapojené mestá Žiar
nad Hronom a Detva. Na tomto projekte zároveň
spolupracujú neziskové organizácie v Chorvátsku a Rumunsku.
(li)
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Na železnici budú zavedené nové spojenia
V stredu 26. januára sa stretol predseda BBSK,
Vladimír Maňka, s generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko, Pavlom Kravcom. Dôvodom ich stretnutia bola budúcnosť
regionálnej dopravy.
Pavel Kravec potvrdil, že od 6. marca nastanú
menšie zmeny, ktoré budú súvisieť najmä s náväznosťou spojov. Ako však dodal, určite ponechajú
tie vlaky, pri ktorých nie je možnosť paralelnej autobusovej dopravy. Zároveň by mali byť zavedené
aj nové spojenia. Pavel Kravec: „Predĺžime trasu expresu Hron v piatok z Bratislavy cez Banskú Bystricu
do Brezna a v nedeľu v opačnom smere.“
Obaja predstavitelia sa zhodli, že najlepším riešením je vybudovanie integrovaného dopravného
systému. „Bude potrebná koordinácia jednotlivých
spojov v kraji. Musíme sa dohodnúť, že buď tam
bude chodiť autobus, alebo vlak,” dodal ďalej Pavel
Kravec.
V poslednom období sa čoraz častejšie hovorí i
o tom, že regionálna železničná doprava by mala

prejsť na kraje. Banskobystrický samosprávny kraj
je rozlohou najväčší, má najvyššiu nezamestnanosť
a najnižšiu hustotu obyvateľstva. To vyžaduje aj
vyššie dotácie.
Povinnosťou BBSK je zabezpečiť, aby sa ľudia dostali z a do práce, k lekárovi či deti do školy. Vladimír Maňka: „Práve koordinácia dopravy zabezpečí
zníženie výdavkov a vyššiu efektívnosť dopravy.
Vláda si musí uvedomiť, že nemôže mať zisky z dôchodcov, zdravotne postihnutých, študentov či
detí. Práve naopak. Je nutné, aby verejnú dopravu
dotovala. Súčasné dotácie nestačia. Preto vítam, že
si naši odborníci sadnú, pripravia analýzu a nájdu
najvýhodnejšie riešenia, ktoré zrejme budú smerovať k vybudovaniu integrovaného dopravného
systému.”
Samosprávne kraje očakávajú v tomto procese aj
výraznejšiu účasť štátu, ktorá má spočívať najmä
v úprave súčasnej legislatívy do jednej právnej normy o verejnej doprave a spôsobe jej financovania.
(li)

Sčítanie obyvateľstva tento rok aj elektronicky

Foto: internet.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční na celom
území Slovenskej republiky od 13. mája 2011
do 6. júna 2011 na základe Nariadenia vlády
Slovenskej republiky z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej
podobe od 21. mája do 6. júna 2011 a v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011.
História sčítania obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie ľudu patrí medzi štatistiky s najdlhšou
históriu. Súpisy v Uhorsku začali v roku 1784 a
opakovali sa v dvojročných obdobiach. Prvé moderné sčítanie ľudu sa uskutočnilo v roku 1869
a ním sa začína nové obdobie populačných cenzov
na našom území. Sčítaním ľudu v roku 1961 začína nová etapa československých populačných cenzov. Uskutočnilo sa k 1. marcu 1961 a jeho výsledky
po prvýkrát v histórii sčítaní predstavujú integrovaný cenzus so vzájomným prepojením údajov
o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch.
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Toto spojenie prinieslo celkom novú kvalitu údajov
a výrazne rozšírilo možnosti ich využitia. Aj keď ďalšie sčítania ľudu v rokoch 1970 a 1980 priniesli
niektoré ďalšie aspekty a prístupy (najmä v oblasti spracovania údajov), základom a východiskom
dodnes zostáva kvalitatívne nové chápanie sčítaní
z roku 1961. Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku
1991 bolo posledné v rade československých sčítaní. Zatiaľ posledné sčítanie v Slovenskej republike
sa uskutočnilo v roku 2001. Legislatívnu, organizačnú a metodickú prípravu, ako aj spôsob zberu,
spracovania, publikovania a prezentácie získaných
údajov zabezpečoval v plnom rozsahu Štatistický
úrad SR.
Zdroj: ŠÚ SR

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ
Z ROZPOČTU MESTA

Podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 /2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
a dodatkov k VZN č. 1 a č. 2 môžu byť oprávneným osobám poskytnuté nenávratné finančné
prostriedky z rozpočtu mesta na účel a za podmienok, ktoré sú stanovené v tomto VZN.
Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie sa
predkladajú na predpísanom tlačive žiadosti
o poskytnutie dotácie, ktoré je prílohou VZN
a je k dispozícii na mestskom úrade na Odbore
riadenia projektov alebo na webovej stránke
mesta www. ziarnadhronom.sk.
Žiadosti je potrebné predložiť v termíne
do 28.2.2011.
OZNAM

Spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. oznamuje, že od 1. februára nastáva
zmena vo frekvencii odvozu zmesového komunálneho odpadu.
Vývozy všetkých typov zberných nádob
s frekvenciou „1 x za 14 dní“ v častiach IBV, Šášovské Podhradie, Ul. Partizánska, Ul. Medzi vodami a Ul. Š. Petruša sa budú realizovať každý
NEPÁRNY týždeň v stredu.
Vývozy zberných nádob s frekvenciou
„1x za 7 dní“ ostávajú v týchto častiach nezmené.Deň vývozu zmesového komunálneho odpadu Svätokrížske námestie a Ul. A. Kmeťa sa
presunie zo stredy na ŠTVRTOK.
Všetky typy zberných nádob s frekvenciou
„1 x za 14 dní“ sa budú realizovať každý PÁRNY
týždeň.
Vývozy zberných nádob s frekvenciou
„1 x za 7 dní“ ostávajú v týchto mestských častiach nezmenené.
(r)

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Každý rok od 15. januára do 15. februára
prebieha zápis do základných škôl. Zákonný
zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Od plnenia povinnej školskej
dochádzky nemožno nikoho oslobodiť.
Termíny zápisu základných škôl v meste Žiar
nad Hronom:
• Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,
• Základná škola Ul. M. R. Štefánika č. 17,
• Základná škola Jilemnického ul. č. 2,
13. február 2011 (nedeľa )
od 10.00 do 15.00 hod.
14. február 2011 (pondelok)
od 9.00 do 16.00 hod.

noviny.ziar.sk

Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade
zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho
zdravotnom postihnutí.
Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalé bydlisko (VZN č. 5/2007
o určení školských obvodov pre jednotlivé školy,
ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom), ak sa zákonný zástupca nerozhodne podľa
§ 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(r)
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VZN o odpadoch v praxi
V Slovenskej republike platia okrem právnych
predpisov a noriem na území každej samosprávy (či už je to mesto, alebo obec) všeobecne
záväzné nariadenia. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) je právna norma vydávaná obcou
(mestom) vo veciach územnej samosprávy a
prenesenej štátnej správy, ktorá je záväzná
pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
Na území mesta Žiar nad Hronom sú v oblasti odpadového hospodárstva aktuálne platné tri
Všeobecne záväzné nariadenia – VZN č. 14/2009
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Žiar nad Hronom, VZN č. 8/2010, ktorým sa mení
§ 13, VZN č. 14/2010 a tretím je VZN č. 3/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar
nad Hronom“.
V tomto článku sa budeme venovať záležitostiam, ktoré sa v roku 2010 ukázali ako problematické, a priblížime si spôsob ich možného riešenia
vyplývajúceho z VZN.
ČIERNE SKLÁDKY

Prvou problematickou záležitosťou je ukladanie
odpadu mimo zbernej nádoby, v praxi nazývané aj
„čierna skládka“. Za čiernu skládku sa považuje odpad, ktorý je uložený na inom mieste, ako na mieste na tom určenom – voľne v prírode, vedľa zbernej
nádoby alebo aj v stojisku zberných nádob.
Práve odpad, ktorý je voľne položený pri zbernej
nádobe, na spevnenej ploche stojiska, je jednou
z „horúcich“ záležitostí minulého roka. Ako postupovať v takomto prípade? VZN č. 14/2009 v § 4, odd.
5, písm. d) hovorí jasne: „v prípade, ak sa odpad na-

chádza mimo zbernej nádoby, zamestnanci oprávnenej osoby tento odpad naložia do merateľných
litrových plastových vriec, správca miestneho poplatku za KO a DSO zdokumentuje počet a objem
vriec po naložení odpadu do nich, a takto zistené
množstvo sa vynásobí príslušnou sadzbou, určenou vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO“. To
v praxi znamená, že sadzba za jeden liter takéhoto
odpadu sa zmení z pôvodnej sadzby 0,023 € za liter
na najvyššiu zákonom stanovenú sadzbu 0,053 €
za jeden liter odpadu. Cena bežného vývozu
110-litrového vreca alebo zbernej nádoby stojí
2,53 €. Za vrece alebo nádobu s rovnakým objemom zaplatí pôvodca „čiernej skládky“ sumu
5,83 €! Pôvodcovia čiernych skládok škodia v konečnom dôsledku aj sami sebe, pretože postupne
premieňajú svoje životné prostredie na smetisko
a za odpad, ktorý uložia v stojisku, zodpovedajú oni
sami – jeho užívatelia. Už aj malé dieťa vie, že „smeti“ patria do koša, tak potom prečo to stále niektorí
dospelí nevedia pochopiť?

kompóty. V nádobe na „Papier“ zase šupky zo zemiakov, plastové obaly či nabíjačky mobilných
telefónov, z ktorých by sa asi sotva vyrobili noviny
alebo zošity pre školákov. Tak isto, ako by sme nedokázali vyrobiť plastový plot alebo kľúče od bytu
z kobercov alebo zvyškov zo zeleniny, ktoré mnohokrát vidieť v žltých nádobách slúžiacich na plasty, kovy a tetrapaky.
Dôkladné separovanie má naozaj zmysel. Čím
viac separujeme, tým menej platíme. Separovaním
chránime životné prostredie. Preto keď budeme
stáť pri „smetiakoch“ a triediť do správnych nádob
papier, plasty, kovy, tetrapaky a sklo, môžeme si povedať: „Aj ja som prispel svojou troškou k ochrane
životného prostredia“. Preto úprimne dúfame, že aj
vďaka vám budeme spolu tvoriť lepšie a čistejšie
miesto pre naše životy. Aby sme mohli hrdo vyhlásiť: „Žiarčania to s odpadom naozaj vedia!“
OŽP

SEPAROVANIE ODPADU

Pod týmto pojmom rozumieme delenie odpadov
podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov. Druhou „horúcou“ záležitosťou je
to, že v nádobách na separovaný odpad sa veľakrát nachádzajú aj iné zložky, než na ktoré je zberná nádoba určená. Separované zložky sa v meste
Žiar nad Hronom odvážajú bezplatne, pokiaľ nie sú
znehodnotené. Vyseparovaný odpad sa na rozdiel
od bežného zmesového komunálneho odpadu ďalej spracováva (triedi, zhodnocuje, recykluje). Práve
preto je nevyhnutné, aby sa do „separačných“ nádob ukladalo len to, čo tam skutočne patrí. Jedna
takáto nádoba, v ktorej dôjde k znečisteniu separovaného odpadu, môže znehodnotiť celý niekoľkotonový obsah plastov, kovov, tetrapakov, papiera
alebo skla! Zničená je aj snaha ľudí, ktorí poctivo
triedia odpad. Takto znehodnotený obsah „kukavozu“ je už pre ďalšie účely nepoužiteľný, a
preto musí ísť na skládku, kde sa za jeho uloženie platí. Vývoz takejto nádoby je spoplatňovaný
sadzbou 0,053 € za liter odpadu. V praxi to znamená, že za odvoz jednej 1100-litrovej zbernej nádoby
na separovaný odpad, ktorá je znehodnotená
inými zložkami komunálneho odpadu, ako tými,
na ktoré je určená, by ste zaplatili sumu 58,3 €, ktorú by ste za iných okolností mohli použiť účelnejšie!
Nie raz sa stalo, že v nádobe z označením „Sklo“ sa
namiesto pohárov od zaváranín nachádzali celé
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Čierna skládka v stojisku zberných
nádob na Ul. A. Štefanku.

Nádoba na plasty znehodnotená inými
zložkami, než na ktoré je určená.

Užívatelia stojiska uložili svoj odpad mimo
zbernej nádoby, pritomnádoba bola prázdna.
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PUBLICISTIKA
OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA POZEMKOV

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9 a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, vytvorené na základe
geometrického plánu č. 35302551-03/2011
z pôvodnej CKN parcely č. 393/2, vedenej ako
ostatná plocha s celkovou výmerou 4 134 m2,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 a z pôvodnej CKN parcely č. 403/1, vedenej ako ostatná
plocha s celkovou výmerou 7 400 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1136, a to:
CKN parcelu č. 403/26 – ostatná plocha s celkovou výmerou 482 m2,
CKN parcelu č. 403/27 – ostatná plocha s celkovou výmerou 243 m2.
Uvedené pozemky sa nachádzajú v Žiari
nad Hronom na Ul. Dukelských hrdinov pri bytových domoch súpisné číslo 324 a 326.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta alebo na úradnej tabuli mesta. OSMM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9 a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom na základe geometrického plánu
č. 36636029-205/2010, a to pozemku odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 51.132 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.1136, a to:
CKN parcely č. 1149/166 – zastavaná plocha
s celkovou výmerou 364 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari
nad Hronom v lokalite sídliska Pod vršky, nad
križovatkou ulíc M. Benku a Jesenského a bezprostredne susedí s pozemkom CKN parcelou
č. 1813/46.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta, alebo na úradnej tabuli mesta.

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9 a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom na základe geometrického plánu
č. 36636029-4/2011, a to pozemku odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 531/1, vedenej
ako ostatná plocha s celkovou výmerou 4 458
m2, zapísanej na liste vlastníctva č.1136 a to:
CKN parcely č. 531/30 – ostatná plocha s celkovou výmerou 49 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari
nad Hronom na Ul. Dr. Janského pri stavbe súpisné číslo 2798 (časť bývalej polikliniky).
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta, alebo na úradnej tabuli mesta.

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9 a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, vytvorené na základe
geometrického plánu č. 35302551-02/2011
z pôvodnej EKN parcely č. 536/1, vedenej ako
ostatná plocha s celkovou výmerou 17 909 m2,
zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, a to:
dielu č. 3 s výmerou 44 m2, ktorý vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 2034/32 – zastavaná plocha s celkovou výmerou 44 m2,
dielu č. 4 s výmerou 7 m2, ktorý vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 2034/63 – zastavaná
plocha s celkovou výmerou 7 m2.
Uvedené pozemky sa nachádzajú v Žiari
nad Hronom v blízkosti križovatky Ul. SNP a
Ul. A. Hlinku pri centrálnej autobusovej stanici.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta alebo na úradnej tabuli mesta. OSMM

OSMM

JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

Kráľovstvá za dverami
Už tradične sa počas jarných prázdnin uskutoční Jarný prímestský tábor, ktorý pravidelne
pripravuje CVČ v našom meste. Tentokrát bude
v dňoch od 14. do 18. februára.
Pondelok 14.2. Doobeda – Založenie kráľovstiev, voľba kráľa a kráľovnej, výzdoba kráľovstiev, výroba erbov, zbraní a doplnkov. Poobede
– Hľadanie zlatej čaše.
Utorok 15.2. Doobeda – Záchrana unesenej
princeznej (plaváreň). Poobede – Výroba šperkov
a doplnkov – pokladu kráľovstva.
Streda 16.2. Doobeda – Skúška odvahy – príprava nástrah a prekážok na ochranu kráľovstva.
Poobede – Skúška odvahy – snaha získať po-

OSMM

klad susedného kráľovstva.
Štvrtok 17.2. Doobeda – Rytiersky turnaj (telocvičňa) – na koni, aj bez koňa, s lukom, aj bez
luku. Poobede – Príprava na ples a rytierske pasovanie.
Piatok 18.2. Doobeda – Kráľovský ples a rytierske pasovanie. Poobede – Slávnostné spojenie
kráľovstiev.
Tešia sa na vás kráľovskí radcovia Janko Kubina,
Martina Gubková a Radovan Černák.
Cena tábora: 5 €/deň (25 € celý tábor).
Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ, Ul. M. R.
Štefánika 17, Žiar nad Hronom, telefonicky na
čísle 045/673 33 48, 0905 295 556 alebo mailom
na adrese: estetikacvczh@gmail.com.
Záväznú prihlášku nájdete aj na stránke CVČ:
www.cvczh.edu.sk.
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Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9 a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, na základe geometrického plánu
č. 41051840-4/2011, a to pozemok odčlenený
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 51.132 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č.1136 a z pôvodnej CKN parcely č. 1149/47,
vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 71 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:
CKN parcelu č. 1149/170 – zastavaná plocha
s celkovou výmerou 51 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari
nad Hronom na Ul. Jesenského medzi oplotením rodinného domu súpisné číslo 2719
a miestnou komunikáciou.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta alebo na úradnej tabuli mesta. OSMM
OZNAM

Právnické a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť mestu každoročne
do 15. februára za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania
ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení. Bližšie informácie možno získať
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom
v kancelárii č. 10 alebo na tel. čísle 678 71 24
u Ing. Gendiarovej alebo na webovej stránke
mesta Žiar nad Hronom v sekcii Ako vybaviť –
Životné prostredie.
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6
ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude
uložená pokuta do 663,87 €.
OŽP

OZNAM

Krytá plaváreň v Žiari nad Hronom bude v termíne od 7. do 13. februára z technický príčin
mimo prevádzky.
Zmena otváracích hodín plavárne a sauny
Oznamujeme návštevníkom, že od 24. januára sa zmenili otváracie hodiny krytej plavárne,
a zároveň sa z dôvodu nízkej návštevnosti ruší
ranné plávanie. Záujemcom je v utorok a štvrtok k dispozícii bazén od 8.00 do 10.00 hod.
za vstupné 2,50 €/hod. Sauna je otvorená
i v piatky od 15.00 do 20.00 hod.
(r)
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
Volebné obdobie 2010 - 2014
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 - ETAPA

PaedDr. Veronika Balážová
tel.: 0904 456 777
e-mail: veronika.balazova@ziar.sk
veronika.balazova@zoznam.sk
povolanie: pedagóg, od 1.7.2010 riaditeľka Knižnice Jána Kollára v Kremnici

Ing. Dušan Bosák
tel.: 0917 673 122
e-mail: dusan.bosak@ziar.sk

Mgr. Martin Sklenka
tel.: 0903 811 439
e-mial: martin.sklenka@ziar.sk

Mgr. Monika Balážová
tel.: 0903 592 860
e-mail: monika.balazova@ziar.sk
balazova38@gmail.com
povolanie: učiteľka základnej školy

MUDr. Richard Rišňovský
tel.: 0915 896 791
e-mail: richard.risnovsky@ziar.sk,
rrisnovsky@post.sk

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2-STRED

Stela Šeševičková
tel.: 0905 263 806
e-mail: stela.sesevickova@ziar.sk

Ing. Peter Dubeň
tel.: 0908 926 567
e-mail: peter.duben@ziar.sk,
peterduben.zh@gmail.com
povolanie: IT manažér

Jozef Tomčáni
tel.: 0905 694 913
e-mail: jozef.tomcani@ziar.sk

Ing. Ján Vinarčík
tel.: 0908 910 480
e-mail: jan.vinarcik@ziar.sk

Mgr. Peter Antal
tel.: 0905 603 011
e-mail: peter.antal@ziar.sk

noviny.ziar.sk
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
Volebné obdobie 2010 - 2014
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 -CENTRUM II -STARÁ ČASŤ MESTA

Ing. Emil Vozár
tel.: 0911 226 269
e-mail: emil.vozar@ziar.sk
stkzh@zmail.sk
povolanie: riaditeľ spoločnosti

Ing. Rastislav Uhrovič
tel.: 0905 871 345
e-mail: rastislav.uhrovic@ziar.sk

Mgr. Katarína Dekýšová
tel.: 0908 867 657
e-mail: katarina.dekysova@ziar.sk

Ing. Mária Biesová
tel.: 0918 444 300
e-mail: maria.biesova@ziar.sk

MUDr. Lýdia Cígerová
tel.: 0903 527 513
e-mail: lydia.cigerova@ziar.sk

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 - POD VRŠKY

Mgr. Norbert Nagy
tel.: 0907 303 854
e-mail:norbert.nagy@ziar.sk,
noronagy1@gmail.com
povolanie: učiteľ na gymnáziu
a basketbalový tréner mládeže

Ing. Stella Víťazková
tel.: 0905 786 027
e-mail: stella.vitazkova@ziar.sk

VOLEBNÝ OBVOD Č.5 -IBV + ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE

Ing. Michal Žurav
tel.: 0902 376 458
045/678 16 23 - (od 7.00 do 15.00 hod.)
e-mail: michal.zurav@ziar.sk

Mgr. Marek Rakovský
tel.: 0908 806 791
e-mail: marek.rakovsky@ziar.sk

noviny.ziar.sk
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MSKC

MsKC pripravuje:

Foto: Juraj Trstenský

19. 3. 2011 o 18.00 hod. Divadelná sála MsKC

Fašiang

TEATRO Wüstenrot

Prípad čiernej vdovy

na Námestí Matice slovenskej

8.3.2011
- 15.00 hod. Fašiangový sprievod mestom
- Fašiangová zabíjačka spojená s predajom zabíjačkových špecialít
Účinkuje: MSS Sekera

Kabaretná komédia, ktorá nenechá žiadne oko suché!
,
Hrajú: Jožo

Pročko

Roman Pomajbo,
Oľga Belešová
Vsttup
upné
n : 12
né
12 € v predp
pre
reda
d jij , 144 € nnaa mi
da
mies
este
te
Vstupné:
predpredaji,
mieste

8.3. od 18.00 hod.

Fašiangová veselica
(Estrádna sála MsKC )
Účinkujú:

- Cimbalová hudba FS Hron
- DH Žiaranka
- Skupina Slovak tango
.... s klasikou od G. Dusíka
- DJ Fabo
binách virtuálneho kyber-sveta sa pravidlá
zmenili... Jeff Bridges v pokračovaní kultového hi-tech príbehu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

8./9.2. o 19.00 hod. (akčný thriller, USA/Nemecko/Veľká Británia, 97 min., slov.titulky)
Štvrté pokračovanie veľmi úspešnej série je
opäť založené na obľúbených videohrách.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 18 ROKOV
TRON: DEDIČSTVO

11./12./13.2. o 19.00 hod. (sci-fi, USA, 126 min.,
slovenské titulky)
Začalo to iba ako počítačová hra. Ale v hl-

ŽIVOT JE TAKÝ

15./16.2. o 19.00 hod. (komédia/dráma, USA,
115 min., slovenské titulky)
V tejto romantickej komédii je Holly Berensonová úspešná majiteľka reštaurácie a Eric
Messer pracuje pre športový televízny kanál.
Jediné čo majú spoločné, je ich nechuť k sebe
po nevydarenom rande na slepo a ich láska
k ich krsniatku Sophie.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

noviny.ziar.sk

TURISTA

19./20.2. o 19.00 hod. (dráma, Francúzsko/
USA, 100 min., slovenské titulky)
Johnny Depp sa vo filme predstaví ako
americký turista Frank, ktorého flirtovanie
s cudzinkou vedie k celej rade intríg, romantických hier, ale aj k nebezpečenstvu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
VOJNOVÉ HRY A MUŽ, KTORÝ ICH
ZASTAVIL

22.2. o 19.00 hod. (celovečerný dokument, Poľsko/SR, 113 min., slovenský dabing)
Príbeh muža, ktorý zachránil svet pred treťou svetovou vojnou.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

PREDAJ

•Predám povrchovo upravené dvierka na pôvodnú vstavanú skriňu, na 3 dvojdverové skrinky a
1 jednodverovú skrinku (nadstavce). Cena dohodou. V prípade záujmu korpus skrine a skriniek grátis. T: 0911 330 358
3/3
•Predám detskú autosedačku – vajíčko. Je po jednom dieťati, vo veľmi dobrom stave, málo používaná. Cena: 20 €. T: 0908 239 723
7/3
•Predám detskú autosedačku zn. Nania, 0 – 18
kg. Málo používaná, zachovalá. Cena dohodou.
T: 0907 236 829
10/3
•Predám klavír – pianino, zn. Rösler. Cena dohodou. T: 0903 198 443
14/3
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám starší gazdovský rodinný dom s pozemkom v Prestavlkoch. T: 0902 454 153
1/3
•Predám zrekonštruovaný 2-izbový byt na Ul. A.
Dubčeka v ZH, v tehlovom dome, pri tržnici. Byt je
na 8. poschodí, má 2 balkóny. Cena: 34 000 €, dohoda možná. T: 0908 913 146
2/3
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej
ul., čiastočná rekonštrukcia, 3. poschodie, OV.
Cena: 38 000 €. T: 0907 188 620
4/3

SPOMIENKA

Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach žiješ stále
s nami.
Dňa 8. februára si pripomíname 4. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef Čaradský.
Smútiaca manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 28. januára uplynuli
3 roky od chvíle, kedy nás
navždy opustil manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Július Štyri.
Tých, ktorí ho poznali,
prosíme o tichú spomienku.
Spomínajte s nami. S láskou v srdci spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná
rodina.

•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.,
2. poschodie, slušný vchod. Byt je čiastočne prerobený, plastové okná, stierky, hydromasážna vaňa,
WC s bidetom. Nízke náklady na bývanie. Za domom veľké parkovisko, vo dvore detské ihriská,
blízko MŠ, cirkevná škola, obchody – Kocka. Cena:
56 000 €, pri rýchlom jednaní zľava. T: 0907 171 805,
e-mail: bytzh@zoznam.sk
6/3

SPOMIENKA

•Predám záhradu s chatkou v lokalite Lutila – Jelšiny, studňa s úžitkovou vodou, pekné prostredie.
Cena dohodou. T: 0907 169 837
12/3
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

Zápis 25. fabruára o 15. hod.

•Dám do prenájmu 3-izbový byt s balkónom
na Hviezdoslavovej ul., čiastočne prerobený
– od 5.2.2011. T: 0948 047 971
11/3

v Pohronskom osvetovom stredisku
v Žiari nad Hronom.
Účasť nie je vekovo obmedzená.

AUTO MOTO

Kontakt a bližšie informácie:
A. Kmeťková, t. č. 0908 962 514,
kmetkova@osvetaziar.sk
Š. Chlebo. t. č. 0908 276 629,
info@stefanchlebo.sk

•Predám BMW E46, rad 3, objem motora 2.0, diesel, r. v. 2000, 170 000 km, biela metalíza, kožený
interiér, 8 x airbag, sezónne prezutie, veľmi dobrý
stav. Cena: 13 000 € alebo dohoda. Foto mailom.
T: 0907 188 620
5/3

SPOMIENKA

Spomienky sú chvíle, keď si
bola s nami.
Tak veľmi by sme ti chceli
povedať, ako nám chýbaš,
ako sme ťa všetci mali
radi...
Dňa 9. februára si pripomíname 6. výročie
od chvíle, kedy nás navždy opustila vo veku
36 rokov naša milovaná
Andrejka Cilingová, rod. Jánošková.
Rodičia, manžel, deti Simonko a Bianka,
brat Igor s rodinou.
Všetkým, ktorí na ňu nezabúdajú, ďakujeme.

Keby slzy kriesili a láska divy
robila,
nikdy by ťa, mama, čierna
zem nekryla.
Dňa 17. februára uplynie
5 rokov od smrti našej drahej
mamičky a starej mamy
Emílie Kaššovej
zo Starej Kremničky.
Spomínajte s nami. Dcéra s rodinou.

•Predám priemyselný areál býv. Pozany v ZH a ZC
a obchodno-výrobný areál býv. Kvety v N. Bani. Ako
celok alebo po častiach. T: 0907 605 431
9/3

•Prenajmem kanceláriu, garáže, sklady, výrobné
priestory a odstavnú plochu v samostatnom areáli
v ZH, ZC a NB. T: 0915 781 238
8/3

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jej hlas,
mala rada život a všetkých
nás...
Dňa 16. februára uplynie
rok od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša milovaná manželka,
mama a stará mama
Anna Očovanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku. Spomínajú manžel Jozef, dcéra Lýdia, synovia Dušan a Juraj
s rodinami a vnúčatá Dávid, Natálka, Roman
a Matej.

SLUŽBY

•Pomôžem staršiemu človeku s prácami v domácnosti, príp. vybavím lieky. T: 0911 333 055 ZH 13/3

POĎAKOVANIE

Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohla žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám zostane len spomienka
a žiaľ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa
11. januára odprevadili na poslednej ceste
našu drahú mamu a dcéru
Jarmilu Hromádkovú.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Dcéra, syn a mama s rodinou.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom

•Strihám a upravujem všetky plemená psov.
Výhodne! Objednávky len telefonicky. Volať
v ktorúkoľvek hodinu, od pondelka do nedele.
V prípade, že sa vám nedá prísť na strihanie, som
ochotná prísť ostrihať vášho psíka aj k vám domov.
T: 0918 275 628
15/3
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL/INZERCIA
„JEDNOTKA“ JE LEN JEDNA

V súčasnom školstve sa neprestáva diskutovať
o novom vzdelávacom programe, a tiež o zatraktívnení vyučovacieho procesu. Premeniť slová
na skutočnosť je však omnoho náročnejšia úloha. Základná škola na Ulici Dr. Janského sa snaží
využiť všetky možnosti, aby tieto predstavy uvádzala do praxe.
V školskom roku 2011/2012 pokračuje výučba anglického jazyka a informatickej výchovy
pre všetkých žiakov hneď od prvého ročníka. V piatom ročníku sa opäť otvára trieda pre žiakov s nadaním na matematiku a prírodovedné predmety.
Samozrejme, že moderná výučba si vyžaduje aj
potrebné technické vybavenie. Na „Jednotke“ majú
žiaci k dispozícii novovybudované jazykové laboratórium, v ktorom sa nachádza interaktívna tabuľa,
vizualizér, 16 notebookov s jazykovým softvérom
a slúchadlami. Neustále využité sú aj jazykové učebne, učebne informačno-komunikačných technológií
a šesť miestností s interaktívnou tabuľou. Nechýba
ani školská knižnica, do ktorej pravidelne pribúdajú
nové cenné tituly. Nezanedbateľná je aj športová
príprava. Na tento účel slúžia nielen dve telocvične,
ale aj športoviská. V areáli školy sa nachádza basketbalové ihrisko, a taktiež miniihrisko s umelým trávnikom. Oddychovú zónu predstavuje biozáhrada,
ktorá sa stále dotvára.
Priestorové a materiálne vybavenie školy je síce
veľmi dôležité, ale zárukou kvalitného vyučovania
sú predovšetkým skúsení pedagógovia, teda učitelia i vychovávatelia. „Jednotka“ ponúka možnosť
individuálnej integrácie detí. Takto začlenení žiaci
sú pod dohľadom školskej špeciálnej pedagogičky
a venujú sa im aj dve asistentky učiteľa. Akékoľvek problémy súvisiace s vyučovacím procesom je
možné konzultovať s výchovnou poradkyňou, ktorá
navrhne vhodný spôsob riešenia. Kladieme dôraz
na rovnocenný rozvoj poznávacej aj emocionálnej
stránky detí. Pre učiteľov je samozrejmosťou individuálny prístup k žiakom a snaha o pozitívnu motiváciu, aby si deti mohli vychutnať pocit úspechu.
Vo vyučovacom procese pedagógovia uplatňujú
moderné metódy a uprednostňujú zážitkové formy
učenia.
Dôležitú úlohu zohrávajú mnohé projekty,
do ktorých sa „Jednotka“ zapojila. Ako jediná základná škola v našom regióne je súčasťou medzinárodného projektu Comenius. Jeho cieľom je rozvíjanie vzťahov medzi krajinami Európskej únie. Projekt
umožňuje žiakom spoznávať kultúru iných národov,
pomáha im získavať nové poznatky a zručnosti.
Medzi jeho najväčšie pozitíva patrí zdokonaľovanie
sa v angličtine, ktorá je pri práci komunikačným
jazykom. V rámci tohto projektu sa uskutočňujú aj
zahraničné výmenné pobyty – v minulom školskom
roku šesť žiakov navštívilo Španielsko a v marci
2011 desať žiakov pocestuje do Fínska. Výhodou je
aj fakt, že vďaka týmto aktivitám nie je problém zabezpečiť na výučbu angličtiny aj zahraničného lektora. Škola sa zapája aj do množstva ďalších programov a prevenčných aktivít. Vymenovať všetky by
bolo zdĺhavé, no nemožno nespomenúť aspoň
projekty Krok za krokom, Kým nie je príliš neskoro
či medzinárodnú environmentálnu súťaž Global
Education Week. Ocenením za rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu je certifikát
Zelenej školy.
V popoludňajších hodinách môžu mladší žiaci
tráviť čas v školskom klube detí, kde sú pre nich
pripravené rôznorodé aktivity. Na prvom i druhom
stupni prebieha krúžková činnosť, pričom žiaci majú
možnosť vybrať si z množstva záujmových útvarov.
O bohatom dianí v škole svedčí aj vydávanie vlastného školského časopisu. Na našej webovej stránke
www.zsjanzh.edu.sk získate viac informácií a môžete si prezrieť aj fotogalériu.
„Jednotka“

•aktuálne spravodajstvo na webe

• občianska inzercia zadarmo

www.ziar24.sk
prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
www
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•garsónka, OV, pri plavárni v ZH, 14.500 € / 436.827,- Sk
•2-izb., OV, Ul. Svitavská, ZH, 31.600 € / 951.981,60 Sk
•2-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000 € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- Sk + dohoda
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 50.000 € / 1.506.300,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000€ / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 7 € / 210,88 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Favoriti si držia svoje pozície
FUTSAL

2. kolo:
Druhým kolom pokračovala žiarska liga
vo futsale. Okrem pekných gólov a vysokého nasadenia v zápasoch je pozitívom rastúci divácky záujem. Napriek až zdrvujúcim prehrám niektorých
mužstiev treba uznať aj bojovnosť porazených,
pretože v niektorých zápasoch žreb určil kvalitou
nerovnomerné mužstvá, ale bolo vidieť, že na prvom mieste u nich je zahrať si, zabaviť sa, a až potom výsledok. A to bolo cieľom organizátorov.
Dream Elite – Invisible 12:2 (9:0), góly: Durbák
5, Palašty 3, Šimek 2, Mankovič, Ivanič – Henžel 2.
Zápas ovplyvnila skutočnosť, že hráči Invisible
nastúpili na začiatku zápasu len s 3 hráčmi v poli
a brankárom, čo „Eliťáci“ dokonale využili a z mnohých šancí vyhrávali po 15 min. 4:0. Potom sa počet
hráčov vyrovnal, diváci čakali vyrovnané stretnutie,
ale opak bol pravdou a hráči Dream Elite si schuti
zastrieľali.
EKG – Galaktikos 9:12 (3:5), góly: Barát 6, Hanus,
Kollár, Hudec – M. Rapčan 5, Pelegríni 3, Blaho 2,
Macejko ml. 2.
Zápas s peknými gólmi, výborným tempom a výbornými akciami, hlavne zo strany Galaktikosu. EKG
sa snažili kontrovať, ale na súpera jednoducho nemali.V tomto zápase treba vyzdvihnúť hlavne bojovnosť a výkon Macejka, ktorý sa medzi mladými
vôbec nestratil. Naopak, v niektorých momentoch
ich dokonca predčil. Od vyššieho skóre v prospech
Galaktikosu zachránil svoj tím brankár Barát.
EL Fuegos – Repište 2:14 (2:7), góly: Rozemberg
2 – Slaný 3, P. Ulbrík 3, L. Ulbrík 3, Kuš 2, Vincúr, Kordík, Ceplák.
Jednoznačná záležitosť tímu z Repišťa, ktorý nepremenil množstvo ďalších šancí, a svojho súpera
dokonale rozobral.
FC Sršne – Darebáci 18:3 (4:1), góly: Rakovský
4, Hrmo 4, S. Páleník 3, J. Páleník 2, Hudec 2, Lešták
2, Čierny – Trvalec 2, Zifčák.
Zápas, ktorý prítomných divákov ničím nenadchol. Niesol sa v znamení neustálej prevahy Sršňov
a otázkou bola len výška skóre. Darebáci pôsobili
odovzdaným dojmom, a to sa prejavilo aj na konečnom výsledku.
Blomquist Trucking – Warburgovci 0:23 (0:10),
góly: M. Páleník 4, Žiak 4, Bien 4, Debnár 3, Golha 3,
Škorec 2, Krajči 2, F. Páleník.

Tento zápas je ťažko hodnotiť, pretože proti sebe
nastúpili dva nerovnocenné tímy. Sympatické je, že
Blomquist zápas odohral proti najvačšiemu ašpirantovi na prvenstvo aj napriek narastajúcemu skóre so cťou. A za to, čo pochytal brankár Blomquistu, Vozár, sa nemusia hanbiť ani 18-roční brankári.
Na akcie Warburgovcov a jeho zákroky sa naozaj
oplatilo pozerať.
Garden Bar – Loptoši 13:6 (4:3), góly: nehlásili –
Janek 2, Záhorec 2, Koreň, Bahno.
Chlapci z Gardenu začali dobre a vyhrávali 4:0.
Potom sa však zobudili aj Loptoši a po rýchlych góloch a nádhernej bombe kanoniera Zdenka Záhorca znížili na rozdiel jedného gólu. Dokonca mohli
vyrovnať a následne vyhrávať, ale Kováč svoje
mužstvo podržal a na opačnej strane sa z protiútoku presadili Gardenáci. Od toho momentu to bola
jasná záležitosť Garden Baru.
3. kolo:
Repište – DreamElitte 9:3 (3:0), góly: Kordík 3,
Urblík 3, Kmeť 2, Hurta, Ceplák – Durbák, Palašthy,
Ivanič.
V 1. polčase sme videli vyrovnané stretnutie,
v ktorom bolo otázkou času, ktoré mužstvo strelí
gól. Nakoniec sa to podarilo Repišťu a v rozmedzí posledných 8 minút 1. polčasu dali jeho hráči
3 rýchle góly. V druhom polčase si Repišťania umnou hrou pripísali zaslúžené 3 body.
Wartburgovci – Garden bar 10:6 (5:2), góly:
Golha 4, Žiak 2, M. Páleník 2, Kollár 2 – Šimon 2, Čamaj 2, Dobrota, Neuschl.
Konečne museli hráči Wartburgu siahnuť hlbšie do svojich možností, aby tento zápas doviedli
do víťazného konca. O stretnutí rozhodla početnejšia lavička a hoci Gardeňáci robili všetko, čo bolo
v ich silách, na svojho súpera nestačili.
Invisible – EKG 0:5 – kont.
Hráči Invisible sa na zápas nedostavili.
Galaktikos – Fuegos 21:3 (10:6), góly: M. Rapčan 8, Rapčan st. 4, Macejko st. 3, Macejko ml. 2,
Blaho 2, Ulrich, Šály – Ostrolúcky 2, Horváth.
Zápas sa začal s oneskorením z organizačných
dôvodov, ale to nič nezmenilo na tom, že od začiatku zápasu bolo jasné, kto si pripíše 3 body
do tabuľky. Hráči Galaktikosu dominovali
vo všetkých činnostiach a otázkou bolo len skóre.

noviny.ziar.sk

Darebáci – Blomquist 9:15 (1:9), góly: Mišík 4,
Šarközyi 3, Trvalec 2, Oswald – Kováč 3, Bahno 3,
Strohner 2, Poničan 2, Schwarzbacher, Struhár,
Debnár, Pobežka, Jánoš.
Polčas sa niesol v gólovej prevahe Blomquistu a
všetkým bolo jasné, že tento zápas nikoho z prítomných nenadchne. Tí, ktorí však vydržali, videli
v druhom polčase pekné stretnutie, o čo sa postarali „prebudení“ Darebáci.
Loptoši – Sršne 4:6 (1:3), góly: Záhorec, J. Vrtík,
M. Vrtík, M. Kováč – Rakovský 2, Hudec, Kubinec,
Paleník, Hrmo.
Obidve mužstvá nastúpili do zápasu s úmyslom
zvíťaziť a tomu podliehalo aj nasadenie. Sršne dali
dva góly, Loptoši otvorili obranu s úmyslom vyrovnať, ale nepodarilo sa im to, a hoci väčšinu zápasu
bolo futbalovejším mužstvo Loptošov, dôležité víťazstvo si odniesli Sršne.
Tabuľka skupiny A
1. Warburgovci
3 3 0 0 54:14
9
2. Sršne
3 2 0 1 30:16
6
3. Garden Bar
3 2 0 1 28:22
6
4. Loptoši
3 1 0 2 23:25
3
5. Blomquist
3 1 0 2 21:45
3
6. Darebáci
3 0 0 3 20:54
0
Tabuľka skupiny B
1. Galaktikos
2. Repište
3. Dream Elite
4. EKG
5. FUEGOS
6. Invisible

3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
0
0

0
0
1
0
1
0

0 58:21
9
0 35:11
9
1 24:20
4
2 20:24
3
2 14:44
1
3 11:42
0
Marcel Pobežka
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Žiarčanky opäť bodovali
VOLEJBAL
ŽENY

21. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – Senica
3:1 (22, 19, -18, 13)
Žiarske volejbalistky dokázali v zápase o piatu
priečku zabodovať a po kvalitnom výkone získali ďalšie dôležité body, vďaka ktorým preskočili
v tabuľke svoje súperky zo Senice.
Ostatné výsledky: Spoje Bratislava – Žilina
1:3, S. N. Ves – UKF Nitra 2:3, COP Nitra – Pezinok – nehralo sa
1. COP Nitra
20 17 355:24 37
2. UKF Nitra
21 16 555:31 37
3. Pezinok
20 15 552:34 35

4. S. N. Ves
5. Žiar n. Hr.
6. Senica
7. Žilina
8. Spoje BA

21
21
21
21
21

9
9
8
5
4

1243:46
1237:44
1340:45
1626:54
1728:58

30
30
29
26
25

JUNIORKY

10. dvojkolo: Spišská Nová Ves - VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (19, 19, 21) a 3:0 (22, 14, 22)
Žiarske juniorky veľa vrások na tvári svojich súperiek nenarobili a v oboch stretnutiach hladko
prehrali bez zisku jediného setu.
Ostatné výsledky: Zvolen – Krupina 1:3 a 3:2,

Vranov – Kežmarok 3:0 a 3:0, Žilina – Liptovský Hrádok 0:3 a 0:3
1. Vranov
18 14 442:19 32
2. Poltár
16 15 145:9
31
3. L. Hrádok
18 13 542:21 31
4. Zvolen
18 12 639:26 30
5. Krupina
18 8 1034:33 26
6. Žiar n. Hr.
18 8 1030:32 26
7. S. N. Ves
18 7 1123:38 25
8. Kežmarok
18 2 1614:48 20
9. Žilina
18 1 178:51
19
Marcel Pobežka

Absolútnym víťazom 38. ročníka Bielej stopy sa stal Martin Bajčičák
dek Šretr (ČR), 3. Ivan Bátory (XC Slovakia).
Ženy: 1. Klára Moravcová, 2. Kamila Borutová,
3. Florence Marguetová (Fr.).
VÍŤAZI VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ (25 KM):
MUŽI

do 35 rokov: Artur Gerghardt (Ukr./ŠKP Štrbské
Pleso),
do 45 rokov: Michal Jurčo (ŠKP Štrbské Pleso),
do 55 rokov: Ľubomír Kollár (K2 Nová Lesná),
do 65 rokov: Michal Dutko (USS Košice),
nad 65 rokov: Vladimír Bartko (Tatrasvit Svit).
ŽENY:

Na konci januára sa konal už 38. ročník Bielej
stopy v Kremnici a na Skalke. Jej absolútnymi
víťazmi sa v diaľkovom behu na 45 km voľnou
technikou stali Martin Bajčičák a medzi ženami
Klára Moravcová z Českej republiky.
Už v piatok 28. januára sa konali preteky v mestských šprintoch ulicami Kremnice. V kategórii mužov zvíťazil Mário Kubiš (Latky, SVK), medzi žiakmi
Igor Hovorič (Kremnica, SVK) a prvenstvo v ženskej
kategórii si vybojovala Daniela Kotschová (XC SKI
Team, SVK).
VÝSLEDKY – ABSOLÚTNE PORADIE
25 KM VOĽNOU TECHNIKOU

Muži: 1. Artur Gergardt (Ukr./ŠKP Štrbské Pleso),
2. Martin Mikuš (ČR), 3. Ján Holiga (KBL ŠKP Martin).
Ženy: 1. Janka Gereková (Dukla B. Bystrica), 2. Eva
Segečová (LK Detvianska Huta-Látky), 3. Daniela
Kotschová (XC SKI Team, SVK).
45 KM VOĽNOU TECHNIKOU

Muži: 1. Martin Bajčičák (XC Slovakia), 2. Ra-

do 35 rokov: Janka Gereková (Dukla B. Bystrica),
do 45 rokov: Beáta Franclová (ŠKP B. Bystrica),
do 55 rokov: Alena Hollá (bez klubu),
nad 55 rokov: Jana Sýkorová (Kremnica).
VÍŤAZI VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ (45 KM)
MUŽI:

do 35 rokov: Martin Bajčičák (XC Slovakia),
do 45 rokov: Ivan Bátory (XC Slovakia),
do 55 rokov: Jukka-Pekka Ojala (Fín.),
do 65 rokov: André Escoffier (Fr.),
nad 65 rokov: Piero Toni (Tal.).
ŽENY:

do 35 rokov: Klára Moravcová (ČR),
do 45 rokov: Kamila Borutová,
do 55 rokov: Janka Žideková-Koledová,
nad 55 rokov: Mária Kukučková.
Možnosť ukázať svoje schopnosti dostali aj mladé
lyžiarske nádeje v Bielej stope Junior.
Mladší žiaci (10 – 12 r.): Kristián Klouda (Kremnica).
Mladšie žiačky (10 – 12 r.): Rebeka Gabšíková
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(Kremnica).
Starší žiaci (13 – 15 r.): Ján Mikúš (L. Mikuláš).
Staršie žiačky (13 – 15 r.): Veronika Beťková (L. Mikuláš).
Dorastenci (16 – 17 r.): Miloš Lahký (Kremnica).
Dorastenkyne (16 – 17 r.): Ivana Mrázová (L. Mikuláš).
Marcel Pobežka
Zroj: www.bielastopa.eu
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Zvolenčania deklasovali Žiarčanov na domácej palubovke
BASKETBAL
MUŽI

Dohrávka 1. kola: BK MŠK Žiar nad Hronom ŠKP ŽOS Zvolen 65:86 (34:38)
BK: Klatik 26, Jonas 14, Jány 7, Majerčak 5, Oravec
5, Vája 4, Bulko 2, Kysela 2.
Priebeh prvoligového zápasu družstiev BK MŠK
Žiar nad Hronom a ŠKP ŽOS Zvolen bol vyrovnaný
iba v prvom polčase, keď domáci dokázali pomerne úspešne eliminovať útočné aktivity rozohrávača
Grznára, ktorý spolu s Pitakom posilnili družstvo
hostí príchodom z extraligovej Banskej Bystrice.
Do druhého polčasu nastúpili hostia s agresívnejšou obranou a v útoku takmer neomylnými strelcami Miškarom a Vrábelom. Domáci už nedokázali
tak úspešne reagovať na prienikovú hru hostí a táto
skutočnosť spôsobila narastanie skóre v prospech
Zvolenčanov. To sa zastavilo až pri stave 65:86, čo
bol aj konečný výsledok zápasu.
1. Inter BA B
2 2 0 157:111
4
2. Žiar n. Hr.
2 2 0 168:132
4
3. Zvolen
2 2 0 165:131
4
4. MBK BA
2 2 0 167:136
4
5. Holíč
2 0 2 137:153
2
6. Prešov
2 0 2 134:163
2
7. Lučenec
2 0 2 113:161
2
8. Trenčín
2 0 2 126:180
2
V tabuľke nie je zarátaný zápas so Zvolenom.
JUNIORI

8. kolo: MBK Liptovský Mikuláš – MŠK Žiar
nad Hronom 73:63 (33:30)
BK: Jány 24, Šoltés 9, Schubert 9, Vrtík 7, Kysela 4,
Štefanec 2, Truben 2.
V ôsmom kole cestovali Žiarčania na zápasy DL
Juniorov do L. Mikuláša. Celé stretnutie charakterizovala z pohľadu hostí neúspešná streľba zo strednej a veľkej vzdialenosti a skutočnosť, že veľké úsilie
na obrannom perimetri nebolo podporené obranným doskakovaním, čo umožňovalo domácim realizovať opakované strely. Ich aktivita bola zastavená aj faulami, po ktorých nasledovali často úspešné
TH. Hrozivý náskok domácich (60:43) dokázali hráči
MŠK Žiar nad Hronom obrovskou bojovnosťou
v priebehu piatich minúť znížiť na rozdiel štyroch
bodov, ale na viac už oslabené družstvo nenašlo síl
a zápas prehralo.
9. kolo: BKM ALTO Svit – MŠK Žiar nad Hronom
85:78 (34:40)
BK: Vrtik 21, Schubert 16, Jány 12, Štefanec 9, Bulko 9, Šoltes 5, Truben 4, Kysela 2.
Vstup do zápasu a priebeh prvého polčasu bol
jasne v réžii Žiarčanov. Pod domácim košom dominoval už uzdravený Bulko a na úspešnosti obrannej
hry to bolo aj cítiť. Úspešné obranné doskakovanie
prinášalo kvalitný prechod do útoku a otvorené
strelecké pokusy končili v koši hráčov Svitu. Jednoduché kombinácie a rýchly protiútok priniesol

hosťom šesťbodové polčasové vedenie. Do druhého polčasu však Žiarčania museli nastúpiť už bez
vyfaulovaného pivota Bulka, ktorého aj napriek
priestorovej obrane dokázali rozhodcovia nájsť
pri obranných zákrokoch ako faulujúceho hráča. Aj
napriek tomuto hendikepu bol stav ešte v 33. minúte vyrovnaný. Žiaľ, pre hostí, domáci v záverečných
siedmych minútach trafili svoje prvé trojbodové
koše a rozhodli zápas vo svoj prospech.
Dohrávka 1. kola: ŠKP Banská Bystrica - MŠK
Žiar nad Hronom 63:71 (35:29)
BK: Vrtik 20, Jány 17, Oravec 14, Šoltes 7, Bulko 4,
Štefanec 3, Kysela 2, Treml 2.
Dvojičkovým dvojkolom pokračovala juniorská
liga v basketbale a žiarski juniori odohrali prvé
stretnutie v Banskej Bystrici. Domáci otvorili skóre zápasu, ďalší priebeh prvej štvrtiny už mali
pod kontrolou Žiarčania a vyhrali ju 20:15. Menšia koncentrácia a veľa zbytočných strát oberalo
hostí o možnosť skórovať, a tak sa mohli domáci
Banskobystričania poľahky dostať k jednoduchému a úspešnému zakončeniu. Snaha o prerušenie
hernej pohody hostí prinášala aj množstvo faulov
na strane žiarskych hráčov, a preto už v prvom polčase dostal priestor nový hráč v drese MŠK Jozef
Treml (Prievidza). Do druhého polčasu tak juniori
Žiaru nastúpili so šesťbodovým mankom. Zvýšený
obranný dôraz a istejšie zakončenie akcií priniesli
aj svoj efekt. Obe ďalšie štvrtiny skončili pre hostí
víťazne a spôsobili tak zvrat vo vývoji zápasu. Pričinením všetkých hráčov sa zápas podarilo doviesť
do víťazného konca.
Predohrávka 12. kola: MŠK Žiar nad Hronom –
ŠKP Banská Bystrica 67:61 (38:33)
BK: Jány 19, Oravec 17, Vrtík 10, Bulko 7, Tremk 6,
Kysela 5, Štefanec 3.
Odveta dvojičkového súboja juniorskej ligy bola
po celý zápas v réžii domácich. Šesťbodové vedenie si po prvej štvrtine udržiavali počas celého zápasu. Hoci sa náskok v niektorých úsekoch zápasu
ešte zvýšil, upokojenie a viera vo víťazstvo mohla
prísť až po 35. minúte, kedy domáci rozohrávač Robert Jány zaznamenal dva trojkové koše a náskok
narástol na dvanásť bodov. Celý zápas bol vedený
s dôrazom na dobrú obranu, v ktorej obe družstvá
hľadali kľúč k víťazstvu v nedeľňajšom zápase. Žiarčania tento zámer splnili lepšie a obranou, v ktorej
dominoval kapitán Oravec, doviedli súboj do víťazného konca.
1. Inter BA
8 7 1 625:535 15
2. TU Košice
6 5 1 536:445 11
3. Žiar n. Hr.
7 4 3 513:456 11
4. S. N. Ves A
8 3 5 537:572 11
5. Svit
6 4 2 502:422 10
6. B.S.C. BA
6 4 2 477:399 10
7. P. Bystrica
6 3 3 474:420
9
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8. UPJŠ Košice 6 3 3 381:405
9
9. L. Mikuláš
6 3 3 445:478
9
10. Nitra
7 2 5 474:585
9
11. B. Bystrica
6 2 4 368:414
8
12. S. N. Ves B
8 0 8 415:616
8
V tabuľke nie sú zarátané zápasy s B. Bystricou.
STARŠÍ ŽIACI

6. dvojkolo: MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC Považská Bystrica 62:71 (16:13, 23:32, 42:53)
BK: Tenkel 19, Štefanča 14, Kašša 12, Galko 8, Skladan 6, Mokroš 2, Šarközi 2.
Zápas mal od začiatku dynamický priebeh. Hostia, známi svojou tvrdou obranou po celom ihrisku,
nepustili domácich k nacvičeným akciám. Stretnutie rozhodla druhá štvrtina, keď Žiarčania zbytočne postrácali jednoduché nahrávky, z čoho hostia
ľahko skórovali. Na zvrátenie výsledku domácim
nepomohla ani pressingová obrana a po zranení
kapitána Štefanču bolo o osude zápasu rozhodnuté. Hostia si do konca udržiavali 10-bodový náskok.
Škoda slabších verdiktov rozhodkýň, ktoré vniesli
do zápasu zbytočnú nervozitu.
E. Frický, tréner
Druhé stretnutie bolo za stavu 6:24 predčasne
ukončené.
1. Prievidza
12 10 2 909:613 22
2. Žilina
12
3. Pov. Bystrica 11
4. Žiar n. Hr.
11

9 3 1202:657 21
4 7 701:852 15
0 11 394:1090 11
ŽIACI

Dohrávka: MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina A 33:86 (17:43)
BK: Šouc 17, Košťál 11, Supuka 3, Krajči 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
A 32:64 (24:49)
BK: Šouc 24, Košťál 4, Supuka 2, Páleník 2.
Domáci nastúpili s riadne oklieštenou zostavou.
Bolo ich sedem (z toho jeden podkošový hráč a
jeden po chorobe). Tomu zodpovedá aj výsledok
zápasov. Aj keď to výsledky nenaznačujú, u hráčov je vidieť zlepšenie v hre. Za predvedený výkon
musíme pochváliť Koštála, Šouca, a hlavne Supuku,
ktorý aj po chorobe vydal zo seba maximum.
V. Fridrichová, trénerka
1. Žilina A
16 15 1 1318:664 31
2. Pov. Bystrica 14 13 1 1181:586 27
3. Prievidza
16 10 6 764:541 26
4. Handlová
16 9 7 839:869 25
5. Žiar n. Hr.
16 7 9 970:1267 23
6. Victoria Žilina B14 4 10 757:1104 18
7. Lučenec
10 5 5 503:475 15
8. Martin
14 1 13 721:1181 15
9. L. Mikuláš
12 0 12 442:850 12
Marcel Pobežka
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Michaela Báťová: Najviac si cením zisk titulu majsteriek Slovenska
FUTBAL

V minulosti pôsobili žiarski futbalisti
vo vyšších súťažiach a v klube dokonca mali kategóriu dievčat, a ženský tím. Práve ten získal
dvakrát titul Majsteriek Slovenska a pôsobil aj
v ženskej Lige majstrov.
V tom čase v ňom hrala aj Michaela Báťová. Žiarčanka, ktorá popri futbale vyštudovala Obchodnú
akadémiu a neskôr Technickú univerzitu vo Zvolene.
Ženský futbal dostal v Žiari nad Hronom červenú
už dávnejšie, my sme však Mišku našli opäť vo futbalovom tíme. V čisto mužskom kolektíve družstva
Blomquist v žiarskej Zimnej futsalovej lige.
Kedy a ako si sa dostala k futbalu?
K futbalu som sa dostala už ako 12-ročná, keď som

začala hrávať za starších žiakov v Slaskej. K futbalu
ma priviedol v prvom rade môj otec, ktorý keďže
nemal syna, tak sa venoval v tomto smere mne.
Aké boli tvoje začiatky, zápasy?
Moje začiatky boli veľmi milé a vtipné, keďže som
vtedy bola jediná baba v tíme a ešte aj v puberte.
Ako každé začiatky, tak aj tie moje, futbalové, boli
tiež ťažké. Potrebovala som zápasové skúsenosti,
veľa tréningov. V mojich futbalových začiatkoch
ma trénoval otec, ktorý bol na mňa dosť prísny,
ale bolo na tom niečo a aspoň som sa viac snažila.
Trénovalo ma viacero trénerov a ako môjho najobľúbenejšieho by som označila Stanislava Ľuptáka,
ktorý ma trénoval v Žiari nad Hronom, keď sme začínali so žiarskym ženským tímom. Vážim si ho ako
trénera, a predovšetkým ako človeka.
Ako ťa brali tvoji spoluhráči v čistom chlapčenskom kolektíve?
Hrať s chalanmi nebola žiadna malina, ale bola to
dobrá skúsenosť. Myslím si, že ma brali normálne
a medzi nami nebol žiadny problém.
Neskôr si začala hrať v dievčenskom tíme Žiaru nad Hronom. Aké to bolo, hrať s toľkými babami?
S babami hrať bolo o niečom úplnom inom ako
hrať s chlapcami, nielen kvôli fyzickému fondu, ale
aj partii. Vlastne tieto dve veci sa nedajú ani porovnať. Myslím si, že ženský futbal je nádherný šport
a mal by byť viac preferovaný na Slovensku.
Aké úspechy si s tímom dosiahla?
Medzi moje úspechy radím to, že som sa stala
so žiarskym tímom dvakrát majsterka Slovenska,
hrali sme dvakrát Ligu majstrov, bola som aj člen-

kou juniorskej reprezentácie do 19-násť rokov.
Ktorý z nich si ceníš najviac?
Asi ten majster Slovenska, to radím ako top.
Pri futbale si získala určite množstvo skúseností. Čo sa ti na futbalovom živote najviac páčilo?
Páčilo sa mi, že som vďaka futbalu precestovala veľa krajín, do ktorých by som sa sama možno
nikdy nevybrala, spoznala som veľa milých ľudí
a našla som si mnoho kamarátok, s ktorými som
v kontakte doteraz.
Teraz si kapitánkou Blomquist tímu, s ktorým
hráš Zimnú futsalovú ligu. V družstve si jediná
žena, ako to berieš?
V prvom rade som rada, že si môžem opäť zahrať,
a aj keď naše výsledky nie sú bohviečo, aspoň sa
zabavíme a zašportujeme si. Chalani ma berú v pohode, akurát, že sem tam pridajú „zaujímavé“ pripomienky.
Marcel Pobežka

Ilustračné foto: Archív MB

PROGRAM PRÍPRAVNÝCH STRETNUTÍ FK ŽIAR NAD HRONOM

Január je zvyčajne
začiatkom zimnej prípravy na jarnú časť
futbalových
súťaží.
Mužstvá začínajú trénovať a koncom mesiaca odohrajú prvé priateľské stretnutia. Inak
tomu nie je ani v Žiari

nad Hronom.
Žiarčania podávali v jesennej časti vynikajúce
výkony a majú výbornú pozíciu pred odvetnou
časťou. Aby sa však nezopakovala situácia z predchádzajúcej sezóny, musia sa dobre pripraviť.
K tomu im určite pomôže aj desiatka priateľských
zápasov. Deväť z nich odohrajú na domácom
trávniku. Von vycestujú len na stretnutie s juniorkou Slovana Bratislava.

Program zápasov
13. februára o 14. h: Žiar/L. Vieska - D. Vestenice
19. februára o 16. h: Žiar/L. Vieska – Rakytovce
20. februára o 14. h: Žiar/L. Vieska – Repište
27. februára o 14. h: Žiar/L. Vieska – N. Baňa
6. marca o 14. h: Žiar/L. Vieska – T. Teplice
12. marca o 16. h: Žiar/L. Vieska – Kalinovo
20. marca o 14. h: Žiar/L. Vieska – Kremnička
Marcel Pobežka

