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V tomto čísle:
Z FEBRUÁROVÉHO MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Mestské zastupiteľstvo zasadalo tento rok
prvýkrát vo štvrtok 11. februára. Všetkých
19 poslancov sa výnimočne stretlo v priestoroch
novej multimediálnej učebni na „Dvojke“. Viac
zo zastupiteľstva na 2. strane.
RODIČIA PRVÉHO BÁBÄTKA NARODENÉHO
V TOMTO ROKU U PRIMÁTORA

Aj tento rok zavítal na námestie
fašiangový sprievod, začalo sa tak
obdobie 40-dňového pôstu

Prvým žiarskym bábätkom narodeným v tomto roku je Nina Neuschlová. Na svet prišla 8. januára. Ninu spolu s jej rodičmi prijal na mestskom
úrade primátor Ivan Černaj. Strana 5.
NOVÝ ČIPOVÝ SYSTÉM JE UŽ ZAVEDENÝ
AJ V ŽIARSKEJ KNIŽNICI

Od polovice decembra je v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka zavedený automatizovaný
systém. Okrem iného spočíva aj v tom, že čitatelia dostávajú namiesto klasického čitateľského
preukazu čipovú kartu. O internetizácii a modernizácii knižnice sa dočítate na 3. strane.
NA ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA BOLO 227 DETÍ

Žiarski predškoláci už majú zápis do 1. ročníka
za sebou. Ako prvá otvorila svoje dvere budúcim
prvákom cirkevná škola, o dva týždne sa zápis
konal aj na troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Strana 2.

STRANA 5

Predám objekt pre obchod a služby
(bývalý „dom služieb“) v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, Novomeského ulica,
rozloha 1 051 m2.

19.3. 2010 ( piatok ) od 20: 00 hod.
- Reštaurácia Paluba

Marián Čekovský

- unplugged koncert

Kontakt: 0905 147 588
Vstupné vrátane konzumného: 5 €

Foto: DuPe
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Z prvého tohtoročného mestského zastupiteľstva
Prvé tohtoročné zastupiteľstvo sa konalo
vo štvrtok 11. februára. Poslanci výnimočne zasadali v novej multimediálnej učebni
v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika. Na
februárovom zastupiteľstve sa stretlo všetkých
19 poslancov a zúčastnili sa ho aj žiaci z Mestského žiackeho parlamentu.
Hneď v úvode zasadnutia informovala prítomných kontrolórka mesta o plnení prijatých uznesení MsZ. Skonštatovala, že bola vykonaná kontrola
nakladania s prostriedkami v hokejovom klube
(HK) MŠK. Podľa nej prostriedky, ktoré boli v minulom roku minuté nad rámec požiadavky HK
na rozpočet skrátenej sezóny (približne 18-tisíc
eur), neboli zneužité na osobný prospech, ale slúžili
ako náklady na činnosť HK. Hlavná príčina v schodku skráteného rozpočtu HK na skrátenú sezónu
2009 tak ostáva v zlom zadefinovaní výšky potrebných prostriedkov na činnosť. Dlžná suma bude
vyplatená z rozpočtu mesta. Ako však zdôraznil primátor Černaj, na stránke MŠK budú odteraz všetky
kluby pravidelne zverejňovať všetky informácie
o nakladaní s financiami, ktoré sú poskytované
z rozpočtu mesta. Ivan Černaj: „Ak budú v mestskom rozpočte potrebné finančné prostriedky, vedenie mesta urobí všetko pre to, aby sa hokej opäť
vrátil do Žiaru.“
Mesto je so svojím hospodárením v pluse
Informáciu o plnení rozpočtu mesta predniesol na zastupiteľstve hlavný ekonóm Juraj Gallo. Podľa správy je hospodárenie mesta za rok
2009 plusové (kladné). Dodal, že prioritou z finančného hľadiska bude ustáliť rok 2010, čo je však
možné, keďže mestský rozpočet je na to nastavený.
Pred poslancov sa vo štvrtok postavila aj Daniela
Kropilová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

v našom meste. Prítomných informovala o vývoji
na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste
Žiar nad Hronom v minulom roku, ako aj o opatreniach v oblasti služieb zamestnanosti na rok 2010.
Podľa jej slov zatiaľ nebola tento rok podaná žiadna
informácia o hromadnom prepúšťaní z firiem v našom regióne. Pripomenula, že aktivačné práce sa
budú naďalej realizovať v tomto i budúcom roku.
Podľa prednesenej správy je najviac nezamestnaných v našom meste vo veku od 35 do 49 rokov.
Podľa prognóz by však mal byť od marca zaznamenaný pokles nezamestnanosti. Daniela Kropilová:
„Žiaru stúpla nezamestnanosť o 4 %, a to najmä
v dôsledku prepúšťania v minulom roku. Teraz je
preto na úrovni 16 %.“ Primátor Černaj jej slová
potvrdil, no zároveň dodal: „Mal som stretnutia
so spoločnosťami hnedého priemyselného parku. Ubezpečili ma, že v tomto roku už hromadné
prepúšťanie nehrozí. Dokonca niektoré firmy majú
podpísané nové kontrakty. Nezamestnanosť by
tak už nemala stúpať. Ak to bude možné, mesto sa
zameria na nájomné byty, ktoré budú poskytnuté
mladým ľuďom kvôli zamestnaniu.“ Podľa správy z úradu práce, ak nepresiahne príjem občana
136 eur mesačne, môže byť tento vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Takýchto evidovaných pracujúcich je v Žiari približne 40 %.
Žiar patrí v získavaní financií z eurofondov
medzi slovenskú špičku
Poslanci si ďalej vypočuli správu o projektoch,
ktoré sa realizujú z európskych dotácií. Mestu Žiar
nad Hronom sa podarilo získať až 33-miliónov
eur, čo je v pomere k počtu obyvateľov asi najviac
spomedzi slovenských miest. Roman Zaťko: „Žiar
patrí medzi špičku na Slovensku. Zrekonštruovaná
„Dvojka“ je toho dôkazom.“

Hodnotiacu správu o odpadovom hospodárstve
za rok 2009 predniesol Juraj Gallo. Aby občania
nepociťovali zmeny kvôli zákonom, snaží sa mesto
získavať financie z fondov EÚ. Juraj Gallo: „Najdôležitejšie je, aby si ľudia uvedomili, že sami sa
pričiňujú o to, či bude mesto špinavé alebo čisté.“
Od nového roku je poplatok za odpad príjmom
mesta. Doteraz platili žiarske bytové spoločenstvá
za vyvezený komunálny odpad mesiac dozadu,
od februára však musia platiť na pol roka dopredu.
Vzhľadom k tomu, že v niektorých médiách boli
prezentované informácie, že mnohým predsedom
sa to nepáči, pred poslancov predstúpil aj primátor
a okrem iného povedal: „Približne zo sto spoločenstiev v meste deväťdesiatpäť z nich s nakladaním
odpadu a s podpisom nových zmlúv nemalo problém. Bohužiaľ, v médiách bol poskytnutý priestor
iba zvyšným spoločenstvám, ktorým sa nový systém nepozdáva. My však konáme podľa zákona,
ktorý nás k tomu zaväzuje.“
„U rampa“ nebude súčasťou nového skejtparku
V interpelácii poslancov prišla na rad aj výstavba
avizovaného prvého skejtparku v meste. Obyvateľov bytových domov zaujímalo, či v ňom bude aj
„U rampa“. Primátor Černaj: „Na skejtpark bol vypracovaný projekt, ktorý bude financovaný z rozpočtu
mesta a z financií poskytnutých Nadáciou ZSNP
a Slovalco. Môžem ubezpečiť, že „U rampa“ jeho súčasťou nebude a že v skejtparku bude prevádzková
doba, ako je tomu aj v detských ihriskách. Výstavba
sa zatiaľ nezačala, čaká sa na stanovisko obyvateľov
bytových domov. Až potom sa začne alebo aj nezačne s realizáciou.“
Druhé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2010 sa uskutoční v apríli.
(li)

ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SA ZÚČASTNILO 227 PREDŠKOLÁKOV

V nedeľu 14. a v pondelok 15. februára sa
v troch základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, konal zápis detí
do 1. ročníka. Zápis do Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa absolvovali deti už
1. februára.
Podľa informácií z Odboru školstva a športu v Žiari nad Hronom, tohtoročného zápisu
vo všetkých základných školách sa zúčastnilo
227 predškolákov. Najviac ich bolo opäť v Základnej škole na Ulici Dr. Janského, a to 74. Zápis v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika absolvovalo

65 detí a v Základnej škole na Jilemnického ulici
37 detí. Ako sme už spomínali, zápis na cirkevnej škole bol v pondelok 1. februára a prišlo naň
51 detí. Ako nám povedala metodička z Odboru školstva a športu na Mestskom úrade v Žiari
Adriana Giláňová: „Zaznamenali sme stúpajúcu
tendenciu odkladov. Kým pred pár rokmi sa počet pohyboval na úrovni 30 detí, minulý rok malo
odklad 60 detí, tento rok 58.“ Podľa poskytnutých
údajov bolo najviac odkladov zaznamenaných
na „Jednotke“, a to 23. Na „Dvojke“ je 10 odkladov, na „Štvorke“ a v cirkevnej škole 16. „O odklad

môžu požiadať rodičia len v tom prípade, že majú
aj odporučenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež musia
mať návrh na odklad od lekára,“ doplnila Adriana Giláňová. Aj keď ešte odbor školstva a športu
nemôže poskytnúť presnú informáciu o počte
otvorených tried, predbežne sa dá skonštatovať,
že na „Jednotke“ a na „Dvojke budú od septembra
pravdepodobne tri prvácke triedy a na „Štvorke“
a na cirkevnej škole dve.
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Internetizácia a modernizácia sa dotkla aj mestskej knižnice, zavedený je nový čipový systém
Nová forma
elektronickej
komunikácie
priniesla nové
technológie
aj do oblasti knižníc. Knižnice sa pod vplyvom moderných technológií museli pretransformovať na
elektronické knižnice a prekonať stereotypy
vo svojej činnosti. Nebolo to inak ani v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka, ktorá zohráva svoju
nezastupiteľnú úlohu v procese zabezpečenia
prístupu k informáciám.
Aby sa používateľ knižnice rýchlejšie zorientoval
v širokej škále informácií a aby sa zlepšili služby
knižnice, bolo potrebné prekonať bariéry k novým
technológiám a začať s automatizáciou aj v našej mestskej knižnici. Ako nám povedala vedúca
knižnice, Daniela Karvašová, projekt automatizácie
knižnice zahŕňal dve základné etapy. Prvá etapa
zahŕňala automatizované spracovanie knižničné-

ho fondu a druhá automatizáciu služieb. „Mestská
knižnica začala prvé kroky v oblasti automatizácie
knižničných procesov podnikať už v roku 2000,“
doplnila informácie Daniela Karvašová a dodala: „Automatizácia sa začala vďaka Nadácii ZSNP
a Slovalco, ktorá poskytla mestskej knižnici jeden
počítač a vďaka mestskému úradu, ktorý zakúpil
pre potreby knižnice knižničný systém Libris.“
V priebehu troch rokov bola v knižnici zautomatizovaná katalogizácia kníh – kompletné spracovanie knižničného fondu. „To znamená, že boli do počítača zadané kompletné údaje o všetkých knihách,
ktoré sa nachádzali a nachádzajú v knižnici a budovala sa báza prírastkov nových titulov. Sprístupnil
sa tiež katalóg knižničného fondu v elektronickej
podobe,“ spresnila vedúca knižnice. Roky však priniesli zmeny do rozbehnutého projektu knižnice.
Možnosti v oblasti automatizácie sa čoraz väčšmi
zužovali a na nákup nových technológií neboli
finančné prostriedky. Daniela Karvašová: „V roku
2004 boli zakúpené dva počítače do oddelenia

akvizície a do oddelenia dospelého čitateľa. Prelomovým rokom v automatizácii bol rok 2008, kedy
sa zakúpil do knižnice nový knižničný systém Clavius – služby a WWW katalóg. V rámci služieb boli
do počítača zaregistrovaní všetci aktívni čitatelia a
ich výpožičky, čiže všetky knihy, ktoré mali a majú
zapožičané.“ Veľkým dňom knižnice bol 15. december 2009, keď pracovníčky knižnice po jednodňovom školení mohli oficiálne spustiť automatizované služby. Nový knižničný systém tak urýchľuje,
skvalitňuje a rozširuje poskytovanie knižničných
služieb, a zároveň zjednodušuje výpožičnú techniku. Namiesto klasického preukazu dostane každý
zaregistrovaný čitateľ čipovú kartu, ktorá nahrádza
pôvodný preukaz čitateľa. Po príchode do knižnice
tak prostredníctvom oskenovania preukazu, ktorý
je vystavený na meno čitateľa, možno vďaka automatizovanému systému vyhľadať všetky údaje o čitateľovi, ktoré sú uložené v počítači: názvy a počet
vypožičaných publikácií, dátumy výpožičiek, ako aj
rezervácie.
(li)

Nepovolenú stavbu v Parku Štefana Moysesa budú musieť odstrániť

Mesto Žiar nad Hronom už dlhšiu dobu rieši
nepovolenú stavbu rodinného domu v Parku
Štefana Moysesa. V týchto dňoch vydal stavebný úrad nariadenie, podľa ktorého staviteľovi
Adriánovi Kaliakovi stavbu nepovoľuje.
Adriánovi Kaliakovi vydal stavebný úrad ešte
v auguste 2008 povolenie na stavbu, podľa ktoré-

ho v parku vybuduje letný bufet. Stavebník však
na pozemku v areáli mestského parku postavil rodinný dom, ktorý je určený výlučne na bývanie, nie
na prevádzkovanie letného bufetu. Je teda zrejmé,
že stavba rodinného domu je v parku umiestnená
a vyhotovená v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Podľa VZN
o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar
nad Hronom č. 1/2009 na pozemkoch v parku nie
je možné stavať objekty určené na bývanie. Adrián Kaliak získal stavebné povolenie na základe
žiadosti, v ktorej však odôvodnil, že na pozemku
vybuduje relaxačné oddychové centrum s občerstvením. Keďže na stavbu rodinného domu nemal
povolenie, stavebným úradom mu bolo nariadené
rodinný dom odstrániť. Ako však vyplýva zo stanoviska stavebného úradu, naďalej ostáva v platnosti

Riaditeľka Materskej školy na Ulici Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje, že
od 1. do 31. marca 2010 sa uskutoční zápis detí
do materskej školy na školský rok 2010/2011.
Žiadosti si môžete prevziať u riaditeľky MŠ alebo
u zástupkýň jednotlivých elokovaných tried materskej školy v priebehu mesiaca marec v pracovných
dňoch. Žiadosť sa nachádza aj na webovej stránke
www.ziarskeskolky.eu v časti tlačivá.
Riaditeľstvo MŠ vás pozýva na Dni otvorených
dverí, ktoré budú:
- 9. marca v Materskej škole na Ulici Dr. Janského
č. 8 a v elokovanej triede na Rázusovej ulici č. 6,
- 10. marca v elokovanej triede na Štefánikovej
ulici č. 23 a v elokovanej triede na Sládkovičovej
ulici č. 1,
- 11. marca v elokovanej triede na Ulici A. Kmeťa

č. 11 (v pavilóne A) a v elokovanej triede na Ulici A.
Kmeťa č. 17.
V elokovanej triede na Rudenkovej ulici
č. 1 (časť IBV) sa Deň otvorených dverí neuskutoční z dôvodu rekonštrukcie budovy. Žiadosti o prijatie dieťaťa do tohto zariadenia si môžete prevziať,
a následne odovzdať v elokovanej triede na Ulici
A. Kmeťa č. 17 alebo priamo na riaditeľstve MŠ
na Ulici Dr. Janského č. 8.
Podmienky prijatia detí do materskej školy
Riaditeľka materskej školy prijíma deti priebežne
alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti. Žiadosti na nasledujúci školský rok sa podávajú
v marci kalendárneho roka. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Nepovolená stavba domu v parku.

povolenie na stavbu letného bufetu. O stanovisko
sme požiadali aj primátora Ivana Černaja: „Kým
som tu, pán Kaliak povolenie na tú stavbu nedostane! Buď ju zbúra alebo prerobí do podoby, na ktorú
povolenie dostal, čiže na letný bufet. My sme s ním
jednali v dobrej viere zlepšiť služby pre ľudí v Parku
Štefana Moysesa a on nás hlúpo podviedol. Z nás a
obyvateľov mesta si nikto strieľať nebude. Buď tam
bude bufet alebo nič.“ Ak Adrián Kaliak stavbu rodinného domu neodstráni a problém by sa súdne
ďalej naťahoval, stavbu aj tak obývať nemôže. Porušil by tým stavebný zákon, keďže neskolaudovanú
stavbu nemôže obývať. „Budeme to monitorovať.
Ak tam bude bývať, musí si byť vedomý, že porušuje zákon a niesť za to dôsledky, pokutovať ho
budeme hoci aj každý deň,“ dodal primátor Černaj.
(li)

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

www.mn.ziar.sk

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o konkrétne
zariadenie sa uprednostňujú deti, ktorých súrodenec navštevuje toto zariadenie, deti nastupujúce
do MŠ k septembru 2010 a deti prechádzajúce z jasieľ. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, len
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne
a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás
budú informovať na konkrétnych zariadeniach.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke
materskej školy do 15. apríla kalendárneho roka. Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
do materskej školy počas školského roka vydá riaditeľ najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
V prípade prijímania detí k začiatku školského roka
riaditeľ vydá rozhodnutie do 30. apríla kalendárneho roka.
(r)
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Najčastejšie otázky na ZELENEJ LINKE
V marci tohto roka bola uvedená do prevádzky
Zelená linka, ktorej cieľom je odpovedať občanom na otázky, týkajúce sa nakladania s odpadmi.
Za 9 mesiacov prevádzky sme na tejto linke zaznamenali 403 hovorov. Najčastejšie otázky sa týkali
nakladania s objemným a drobným stavebným
odpadom. Odpovede na ne prinášame v nasledujúcom článku.
Kam s drobným stavebným odpadom (DSO)
a objemným odpadom(OO)?
Bezplatný celomestský zber DSO a OO sa realizuje 2x ročne (Dni jarnej a jesennej čistoty). Dni
jarnej čistoty sa konajú zvyčajne na prelome marca
a apríla, Dni jesennej čistoty na prelome septembra a októbra. Mimo celomestského zberu možno
tento odpad uložiť na Zbernom dvore nachádzajúcom sa na Technických službách na Ul. SNP
č. 131 (nad hasičmi). Zberný dvor je v súčasnosti
otvorený od pondelka do soboty v čase od 7.00
do 19.00 hod. Od marca 2010 bude prevádzková
doba zberného dvora upravená. Otvorené bude
v pondelok až v sobotu v čase od 8.00 do 20.00
hod. a okrem odovzdania odpadov, ako sú objemný odpad, drobný stavebný odpad, separované zložky, šatstvo, textílie a nebezpečné odpady
z domácností, bude pri zbernom dvore fungovať
aj Centrum opätovného použitia (COP), kde budú
môcť obyvatelia mesta odovzdať veci, ktoré už nepotrebujú a chcú sa ich zbaviť. Iní spoluobčania,
pre ktorých by takéto veci mohli byť užitočné, si ich
zase môžu odtiaľ za symbolickú cenu kúpiť.

•elektroodpad (monitory, televízory, chladničky,
počítače),
•nebezpečný odpad (odpadové oleje, batérie,
žiarivky),
•pneumatiky.
Za poplatok 0,089 €/1 kg možno na zbernom
dvore uložiť objemný odpad a DSO nad 50kg/osoba/rok. Pri uložení odpadu na zbernom dvore sa
treba preukázať občianskym preukazom.
Je možné objednať si veľkokapacitný kontajner, napr. pri prerábaní bytu?
Odvoz objemného odpadu, ako aj pristavenie
veľkokapacitného kontajnera, si možno objednať
na Technických službách alebo na ZELENEJ LINKE.
Taktiež je možné zapožičať si kontajner na potrebnú dobu.
Okrem vyššie uvedených tém, sme zaznamenali
aj časté otázky týkajúce sa separovania komunálneho odpadu a likvidácie nebezpečného odpadu.
V každom stojisku sa nachádza tabuľka, kde je
presne popísané, čo do ktorého kontajneru patrí.

Aké sú poplatky za uloženie odpadu na zbernom dvore?
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby bezplatne
uložiť:
•DSO do 50 kg/osoba/rok,

Kovy patria do žltého kontajnera, ktorý je určený
tak na plasty, ako aj na kovy. Po vyvezení sú vyseparované zložky dotrieďované na dotrieďovacej
linke, kde sa oddelia kovy od plastov. Tetrapaky
patria do modrého kontajnera spolu s papierom.
V prípade záujmu si obyvatelia mesta môžu prísť
zobrať na Mestský úrad v našom meste alebo
na Technické služby materiály s podrobným popisom, čo do ktorého kontajnera patrí. Tieto materiály sa tiež nachádzajú na webovej stránke mesta.
Nebezpečný odpad sa nesmie ukladať do zberných nádob na komunálny odpad, ani do stojísk.
Takýto odpad je potrebné odovzdať na zbernom
dvore a Technické služby sa postarajú o jeho ekologické zneškodnenie. Za uloženie nebezpečného
odpadu na zbernom dvore sa neplatí. Technické
služby ho od vás prevezmú po preukázaní sa občianskym preukazom.
Teší nás, že sa s vašimi otázkami, postrehmi aj
sťažnosťami obraciate na ZELENÚ LINKU, a tak napomáhate k zlepšeniu čistoty v našom meste.
(OŽP)

Aj takto niekedy vyzerajú naše stojiská.
OZNAM PRE OBYVATEĽOV
RODINNÝCH DOMOV, KTORÍ SI EŠTE
NEPREVZALI NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ZBER

V priebehu decembra 2009 a januára 2010
sa konala distribúcia zberných nádob na separované zložky do rodinných domov. Poverení
zamestnanci mesta roznášali zberné nádoby
a kompostéry do jednotlivých domácností podľa
vopred pripraveného a zverejneného harmonogramu. Nie všetkých obyvateľov sa však podarilo
zastihnúť doma, a tak bolo počas januára možné
dohodnúť si na Zelenej linke náhradný termín
doručenia zberných nádob.
Ak ste túto možnosť v priebehu mesiacov december 2009 a január 2010 nevyužili
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a chceli by ste bezplatne získať zberné nádoby
na papier a plasty a kompostér na bioodpad, je
potrebné vopred si dohodnúť termín odberu
na Zelenej linke a následne si po nádoby prísť
do areálu Technických služieb na Ul. SNP č. 131.
Zamestnanci Odboru životného prostredia už
po januári 2010 nezabezpečujú distribúciu zberných nádob na miesto určenia, takže v prípade
záujmu je potrebné zabezpečiť si ich prepravu
na vlastné náklady. Ide však o ľahké plastové
nádoby, ktoré je možné previezť aj osobným
autom.
(OŽP)
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Primátor prijal rodičov prvého bábätka narodeného v tomto roku
Ako sme vás už pred časom informovali, prvým žiarskym bábätkom narodeným v žiarskej
nemocnici bola tento rok Sophia, ktorá sa narodila 12. januára. Úplne prvým žiarskym bábätkom, ktoré sa narodilo tohto roku, je však Nina
Neuschlová. Na svet prišla 8. januára v banskoštiavnickej nemocnici. Pri narodení vážila
3885 gramov a merala 52 centimetrov.
Ninu spolu s rodičmi Janou a Jozefom prijal
vo svojej kancelárii v utorok 9. februára primátor
Ivan Černaj spolu so Silviou Hlôškovou zo ZPOZu.
Manželia Neuschlovci dostali od vedenia mesta i finančný dar pre malú Ninu. Primátor jej zaželal pevné zdravie, šťastné detstvo a rodičom veľa trpez-

livosti pri výchove ich spoločného potomka. Ako
ďalej povedal: „To, že sa Nina stala prvým žiarskym
bábätkom v tomto roku, nebude určite náhodou.
Prajem jej, nech sú aj jej ďalšie kroky v živote vždy
iba úspešné a nech svojim rodičom robí radosť.
Z ich pohľadov však možno usúdiť, že sú veľmi spokojní a šťastní, že sa navzájom ľúbia, a tak bude mať
Nina určite dostatok lásky od oboch.“
Na Ninu sa doma okrem mamy a otca tešili aj jej
8 a 12-roční súrodenci, ktorí ju podľa slov rodičov
ľúbia od prvej chvíle. Mama Jana nám prezradila,
že malinká je veľmi spokojným bábätkom, dáva
o sebe vedieť najmä po kúpaní. A ako nezabudla
podotknúť, zaspáva najradšej na rukách.
(li)

Fašiang v meste opäť s pravou svätokrížskou zabíjačkou
Fašiangy boli, a hádam ešte i sú, nielen tou
zvláštnou časťou roka, keď – ako hovorí tradícia – „by malo byť všetko naopak “, ale je to i čas
stretávania sa, spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno
začal, bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas.
V utorok 16. februára tomu nebolo inak ani u nás
v Žiari. Ak ste nevarili doma a boli ste sa zabaviť
a najesť fašiangových dobrôt na námestí, určite ste
neľutovali. Z námestia sa už od rána ozývala veselá
hudba a príjemná vôňa šíriaca sa zo stánkov, ktoré
sa už stávajú súčasťou fašiangovej tradície. V poobedňajších hodinách sa tu zastavovalo čoraz viac
ľudí, ktorých prilákala veselá hudba sprevádzaná
lákavou vôňou huriek a klobások. Čoraz väčší dav
tvorili nielen Žiarčania, ale aj okoloidúci z blízkych
obcí, ktorých upútala tradičná žiarska fašiangová
zábava. Veselá a príjemná atmosféra vyvrcholila príchodom fašiangového sprievodu, ktorý sa
pomaly približoval na námestie z Mestského kultúrneho centra v našom meste. Na čele sprievo-

du kráčal „richtár“, ktorého sprevádzali maškary
vo farebných kostýmoch a tanečníci v krojoch.
Pravdaže, nechýbali ani čertíci. Na námestí ich už
čakal a privítal primátor mesta Ivan Černaj v sprievode pracovníkov mestského úradu. Sprievod už
čakalo tradičné pohostenie vo forme sladkých
šišiek a výbornej domácej pálenky. Ušlo sa nielen
sprievodu, ale aj divákom a príjemne ich zahrialo
a rozprúdilo im krv v žilách. To sa hneď prejavilo, keďže sa všetci veselo roztancovali – maškary
a všetci členovia sprievodu postupne vytancovali
každého, koho uchytili a neminuli ani samotného primátora. Nezabudlo sa ani na svätokrížsku
zakáľačku, ktorá sa už stáva populárnou súčasťou
žiarskych fašiangových osláv. Kým sa všetci vykrúcali, mäsiari šikovne rozporciovali prasiatko
pred zrakmi hostí, ktorí práve netancovali. Prasiatko
ale nakoniec skončilo v kafilérii, hurky a klobásky
ste si mohli kúpiť u predajcov v stánkoch priamo
na námestí. Na zahriatie a zahnanie smädu ste si
tiež mohli kúpiť teplé varené vínko alebo horúci

Na čele fašiangového sprievodu išiel už tradične „richtár“. Foto: DuPe
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Šikovné ruky mäsiara rozporciovali prasiatko
za krátku chvíľu. Foto: DuPe
punč. Nezabudlo sa ani na detičky, ktoré si mohli
pozrieť kozičky v ohrádke, ktorá stála hneď vedľa
pódia. Keď už richtár a jeho pomocníci vytancovali
každého, koho chytili, mohol sa sprievod vydať ďalej mestom a rozšíriť zábavu po všetkých uliciach.
Zábava sa však neskončila, práve naopak, presunula sa do Estrádnej sály Mestského kultúrneho
centra. Tu pokračoval hudobno-zábavný program
pod taktovkou Repete návratov, venovaný ľudovej
zábave, tanečným hitom a rytmickému tancu s výbornými hosťami akými sú Martin Jakubec, Lýdia
Volejníčková, Oľga Szabová, Zdeno Sychra či populárna Jadranka. Zastúpenie mali opäť aj domáci
umelci, nechýbali Dychová hudba Žiaranka, Cimbalová hudba, FS Hron či Mužská spevácka skupina
Sekera. Tancovalo a zabávalo sa skoro až do rána,
pričom sa nezabudlo ani na polnočné pochovávanie basy, ktoré symbolicky ukončilo obdobie fašiangov. Začalo sa tak obdobie 40-dňového pôstu, ktoré sa skončí na Veľkú noc, ktorá tento rok pripadla
na 5. apríla.
Anna Bilická
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Víťazmi ostatnej Improšou ZH sa stali žiarski divadelníci
V piatok 12. februára sa uskutočnil už štvrtý
ročník Improšou ZH. Prvý ročník sa konal v decembri 2006, na ďalšiu Improšou ZH sa môžete
tešiť už 9. apríla. Opäť sa uskutoční vo Výstavnej sieni Mestského kultúrneho centra v našom
meste.
Hneď v úvode piatkových improvizácií vylosoval najmladší divák tému, ktorá bola jednotná
pre všetkých účinkujúcich vo všetkých troch kolách. Ako nám povedala organizátorka, Natália Novotná, témy, z ktorých sa žrebovalo, navrhli diváci
sami na začiatku podujatia. V piatok teda účastníci
Improšou ZH súťažili a improvizovali na tému Mumák. Natália Novotná: „Na konci podujatia samotní
návštevníci napísali na lístok svoj tip na víťaza z jednotlivých účinkujúcich. Kto dostal najviac hlasov,
vyhral.“ V hudobných improvizáciách sa predstavili Žiarčania Martin Huba, Mário Merichel a Juraj
Schweigert, vo výtvarných excelovali Petra Páleníková, Jana Oravcová a Veronika Výrostková, rovnako zo Žiaru. Literatúru zastupoval Daniel Mališ
z Trnavej Hory, žonglérske umenie predviedol Pavel Surový z Liptovského Mikuláša a jeho kolegovia

Žiarski divadelníci. Foto: Ivan Pepich
zo Študia Kasprzyk sa predviedli v pantomimických
improvizáciách. V hereckých, a teda divadelných
improvizáciách, si „zmerali sily“ Divadelné družstvo
DAG zo Žiaru, Divadelné družstvo Čanky z Banskej
Štiavnice a do tretice Divadelné družstvo Ježkove
oči, tiež z nášho mesta. Absolútnymi víťazmi sa nakoniec stali členovia posledne spomenutého Divadelného družstva Ježkove oči.
(li)

Žiarski piataci vyrobili viac ako 6-tisíc papierových žeriavov – orizuru
Ešte v novembri minulého roku bol spustený
oficiálny prvý ročník skladania papiera origami. Jeho veľké finále bolo v piatok 12. februára
v našom meste.
Ako už isto viete, origami je staré japonské umenie skladania papiera. Jedným z najznámejších
modelov origami je tradičná japonská skladačka
orizuru – vták žeriav. Prvý ročník origami súťaže
s názvom Origami – orizuru (posolstvo mieru) bol
pod záštitou japonského veľvyslanectva, prednostu Obvodného úradu v Žiari a primátora mesta
Ivana Černaja. Do súťaže v skladaní papierového
žeriava, ktorej sa zúčastňujú piataci, sa zapojili základné školy z Banskej Štiavnice, Novej Bane, Žarnovice, Kremnice a, samozrejme, z nášho mesta.
Žiarski piataci vyrobili spolu 6066 kusov orizuru,
ktoré skladali od októbra do 22. decembra. Do za-

čiatku februára boli zrealizované všetky mestské
kolá, z ktorých víťazi postúpili 12. februára na obvodné kolo. Jedným z organizátorov bolo aj žiarske
Centrum voľného času. Helena Gáfriková, riaditeľka
CVČ: „Minulý rok bol nultý ročník len pre žiarskych
piatakov, tento rok bol spustený oficiálny 1. ročník
s účasťou ostatných miest. Spolu sa tak do súťaže
zapojilo päť miest. Víťazi dostali hodnotné ceny
a okrem nich víťazné triedy v mestách získali voľný
vstup do Múzea mincí v Kremnici. Víťazi v jednotlivých kategóriách sa zúčastnia návštevy japonskej
ambasády na Slovensku, kde im víťazné diplomy
podpíše samotný veľvyslanec tejto krajiny.“ Okrem
piatakov boli ocenení aj ich učitelia. Každý učiteľ
piatackej triedy, ktorá sa do súťaže zapojila, získal
knižnú publikáciu o technike origami.
(li)

VALENTÍNSKY ZÁPIS PRVÁČIKOV NA „DVOJKE“

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika
sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka
v nedeľu 14. februára – na deň svätého Valentína.
Už výzdoba s perníčkami symbolizovala, že
zápis sa bude niesť v duchu rozprávky O Jankovi a Marienke. Učiteľky mali pre deti pripravenú
omaľovánku, pomocou ktorej hravou a nenápadnou formou odhalili vedomosti detí, ktoré
nadobudli ešte v škôlke, a to najmä počítanie,
rozoznávanie farieb a motorické vlastnosti
detí. Pri tomto im pomáhala aj psychologička
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v našom meste Mgr. Lišuchová. Detičky sa rýchlo zapojili do rozhovorov
s učiteľkou a prejavili sa najmä svojou šikovnosťou. Tým hanblivejším pomohli osmeliť sa
okrem hračiek, ktoré mali pripravené, aj špeciálne pedagogičky Henrieta Uhlárová a Blanka
Kuzminová. Predškoláci si okrem pamätného
listu s veľkým valentínskym srdiečkom odniesli
aj prvú peknú skúsenosť so školou. Ako nám
povedala zástupkyňa Ľubica Baranová, rodičia
prejavili záujem najmä o jazykovú triedu, ktorú
otvárajú aj tento rok. Každého záujemcu čaká
v apríli test, podľa ktorého vyberú detičky, ktoré
budú túto špecializovanú triedu navštevovať.
Ľubica Baranová na záver dodala, že tento rok
otvoria na „Dvojke“ 3 triedy spolu pre 66 detí.
Anna Bilická
NOVINÁRSKY ŠKRIATOK ÚRADOVAL

V ostatnom vydaní Mestských novín sme
písali o manželoch Helene a Ottovi Šimonovičovcoch. V článku sa okrem iného píše, že
pani Helenka má so svojím manželom dvoch
synov – Jána a Otta. V redakcii však zaúradoval novinársky škriatok a my sme uverejnili, že
„So synom Ottom majú spolu dvoch synov...“.
Samozrejme, správne je, že s manželom Ottom
majú spolu dvoch synov. Touto cestou sa preto
ospravedlňujeme manželom Šimonovičovcom,
ich synom a aj vám, čitateľom.
(r)

DÔVODY VÝPADKU ZVUKU TELEVÍZIE ATV V NIEKTORÝCH ČASTIACH MESTA
Už niekoľko dní sú v niektorých častiach mesta
evidované výpadky zvuku Mestskej televízie ATV.
Niektorí občania nevedia, či je chyba u nich, či na
strane vysielača, alebo na strane televízie. O vyjadrenie sme preto požiadali Ing. Borisa Šeševičku, konateľa spoločnosti Seware multimedia, ktorá prevádzkuje žiarsku ATV: „Výpadky zvuku evidujeme
približne 14 dní v rozvode patriacom spoločnosti
Digi TV a výpadky v časti Centrum 2 jeden týždeň.
Televízia ATV vysiela prostredníctvom vysielača
Pohronskej televíznej spoločnosti, kde je vysielaný
signál bez prerušení, ako obraz, tak aj zvuk. Obyvatelia, ktorí majú vlastné digitálne prijímače a prijímajú vysielanie individuálne, či už cez spoločnosť
Satro, alebo Pohronskú TV, môžu sledovať naše vysielanie bez porúch obrazu aj zvuku. Chyba, ktorá
sa vyskytla, je veľmi neobvyklá a objavuje sa sporadicky. Vypne zvuk iba v technologických uzloch

Digi TV a Mlok. Najskôr riešila poruchu spoločnosť
Digi TV, a po zistení funkčnosti ich zariadení sme sa
pridali k riešeniu aj my. Postupne vymieňame časti
zariadenia na príjem ATV, a následne opäť sledujeme kvalitu šírenia signálu. Bohužiaľ, do priestorov, kde sú zariadenia umiestnené, nemáme voľný
prístup, a teda každý deň môžeme vyskúšať iba
ďalšiu variantu riešenia. S podobnou poruchou sa
zatiaľ nikto nestretol a nevie nám poradiť. Seware
multimedia, ako prevádzkovateľ televízie, sa môže
spoliehať iba na našich partnerov a možnosti vyplývajúce z negarantovaného a nezmluvného vzťahu. Nie sme špecialisti v oblasti rádiokomunikácií
a riešenie, pomocou ktorého je náš signál šírený
do rozvodov spoločnosti Digi TV a Mlok, je vlastne
iba náhradou prvotného metalického prepojenia
televízie ATV, ktoré vybudovalo na svoje náklady
v roku 1997 mesto Žiar nad Hronom a ktoré bolo
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z technických dôvodov, pri rekonštrukcii rozvodov
vtedajšieho majiteľa spoločnosti SCC, zrušené. Vtedy podal nezištne pomocnú ruku pán Ing. Šimko
z Pohronskej televíznej spoločnosti. Chcel by som
sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným –
spoločnosti Digi TV, Pohronskej TV, a hlavne zástupcom nášho mesta za maximálny záujem a snahu
pri hľadaní riešenia tejto nepríjemnej a komplikovanej situácie. Momentálne čakáme na ďalšie
objednané súčasti zariadenia, ktoré potrebujeme
vymeniť a verím, že v priebehu najbližších dní už
bude šírenie signálu ATV v poriadku. Samozrejme,
potom budeme všetky naše vysielania reprízovať
tak, aby si naši spoluobčania vypočuli to, čo počuť
nemohli. Celý kolektív ATV chce poprosiť svojich
divákov o trpezlivosť, a zároveň poďakovať za pochopenie, záujem, a predovšetkým priazeň.“
(r)
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Dosah a vplyv krízy v roku 2009
Rozhovor s generálnym riaditeľom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny v Žiari nad Hronom PaedDr. Jánom Sihelským.
Ako by ste zhodnotili vývoj na slovenskom trhu
práce v kontexte vývoja trhu Európskej únie z pohľadu uplynulého roka, poznačeného dôsledkami
globálnej finančnej a hospodárskej krízy?
Kríza si vyberá svoju daň na trhoch práce EÚ, pričom spôsobila zvrat rastu zamestnanosti takmer
vo všetkých oblastiach, ktorý sa dosiahol od roku
2000. Zlepšenie od spomínaného roku bolo väčšinou
štrukturálne, zatiaľ čo nástup krízy mal v prvej etape
charakter finančnej krízy, a následne prerástol do recesie s rozsiahlym vplyvom takmer na všetky odvetvia
hospodárstva. Súčasná recesia mala a stále má značný
vplyv na trhy práce v EÚ a zapríčinila zvýšenie nezamestnanosti.
Aké sú teda celoeurópske trendy či očakávania?
V niektorých členských štátoch zatiaľ nedošlo k veľkej strate pracovných miest vďaka uplatneniu špecifických faktorov, ktoré ovplyvnili skladbu hospodárstva, finančné inštitúcie i podnikateľské prostredie.
Napriek dobrej odolnosti trhov práce sa však očakáva,
že Európa v období 2009 až 2010 stratí viac ako 7 miliónov pracovných miest a nezamestnanosť by mohla
dosiahnuť viac ako 10 %.
Ktorá skupina ľudí teda pocítila krízu v podobe
straty zamestnania najviac?
Na slovenskom pracovnom trhu dosahy krízy pociťujú najmä zamestnanci so zmluvami na čas určitý,
zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania s dočasnými zmluvami a často občania Slovenskej republiky, ktorí pracujú v zahraničí ako cudzinci.
Komunikujete aj so zamestnávateľmi. Ako reagujú na súčasnú situáciu oni?
Hoci účinok najskôr finančnej a neskôr hospodárskej krízy na trh práce bol zo začiatku obmedzený –
sčasti v dôsledku štandardného oneskorenia o šesť až
viac mesiacov medzi poklesom výroby a stratou pracovných miest – ale takisto v dôsledku toho, že dopyt
po pracovnej sile sa začal prispôsobovať prostredníctvom flexibilných pracovných podmienok (napr. kratší
pracovný čas) skôr než prostredníctvom znižovania
zamestnanosti. Negatívny vplyv krízy na trh práce sa
stal zreteľnejší počnúc druhým kvartálom roku 2009.
Vráťme sa ešte k európskemu trhu. Viete nám
priblížiť pohľad aj cez čísla?
Napriek jasným signálom o zhoršení bola situácia
na európskom trhu práce relatívne stabilná vzhľadom
na náhly charakter hospodárskeho poklesu. Nezamestnanosť sa zvýšila, ale nie až na úroveň, ktorú by
bolo možné očakávať v dôsledku silnej hospodárskej
recesie a značného poklesu dôvery. Navzdory výraznejšiemu hospodárskemu poklesu a väčšmi oslabenej dôvere podnikov v EÚ v porovnaní so situáciou
v USA nebola situácia v Európe až taká dramatická
(miera nezamestnanosti v EÚ sa zvýšila do septembra
2009 o 2,1 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo v USA sa zvýšila omnoho výraznejšie – o 3,6 percentuálneho bodu).
Aj napriek tomu však nezamestnanosť v EÚ zaznamenávala od minuloročnej jari rastúci trend a
do septembra 2009 dosiahla 9,2 %, čo v porovnaní
s jarou 2008 predstavuje zvýšenie o 2,5 percentuál-

neho bodu. Celková nezamestnanosť sa zvýšila viac
ako o tretinu (38 %), teda o 6 miliónov a dosiahla
22,1 milióna osôb.
Aké ukazovatele má pre porovnanie Slovensko?
V uvedenom kontexte kríza dopadla dosť tvrdo aj
na Slovensko (miera nezamestnanosti zatiaľ kulminovala v decembri 2009 na hodnote 12,66 %). Príčiny
sú všeobecne známe, je to predovšetkým veľká otvorenosť ekonomiky, jej proexportný charakter, malá
diverzifikácia produkcie s veľkou závislosťou od automobilového priemyslu, vysoký pokles cezhraničnej
mobility občanov Slovenskej republiky a významný
pokles ich pracovných príležitostí v zahraničí.
Na rozdiel od iných štátov Európskej únie je
na Slovensku nízka zamestnanosť v samospráve, previazanosť evidovanej nezamestnanosti na povinné
zdravotné poistenie, zvýšený rast čiernej práce... Kým
v období od augusta 2007 do augusta 2008 nezamestnanosť na Slovensku nepretržite klesala, resp.
zostávala na rovnakých hodnotách, počnúc septembrom 2008 začala rásť. Aj napriek tomuto trendu došlo
k zmene postavenia Slovenska v miere nezamestnanosti v EÚ. Kým v marci 2008 dosahovalo Slovensko
v rámci EÚ (podľa Eurostatu) najvyššiu mieru nezamestnanosti (ktorú si udržiavalo nepretržite od novembra 2006), v novembri 2008 už bolo na 25. mieste
a v septembri 2009 kleslo na 22. miesto.
Ako vidíte najbližšiu budúcnosť?
Podmienky na trhu práce v EÚ sa pravdepodobne
ešte málo zhoršia. Napriek posledným povzbudzujúcim hospodárskym signálom sa úplný dosah hospodárskej krízy na trhy práce, prinajmenšom čiastočne,
ešte len prejaví. Zatiaľ čo z celkového hľadiska trhy
práce dokázali byť dosť odolné, dá sa očakávať, že
v rokoch 2009 – 2010 v EÚ stratí zamestnanie približne
7,5 milióna pracovníkov, čím úroveň nezamestnanosti
do roku 2010 potenciálne dosiahne cca 10,3 %, teda
o 3 percentuálne body viac ako v roku 2008. Keďže
zamestnanosť reaguje na hospodárske podmienky
s oneskorením a podľa väčšiny predpovedí sa očakáva,
že napriek zotaveniu európskeho hospodárstva bude
ešte niekoľko rokov pretrvávať pomerne malý hospodársky rast. Najvýznamnejšie opatrenia na zmiernenie poklesu hospodárskej aktivity zavedené na jeseň
2008 sa stali účinnými až v priebehu roka 2009 a možno očakávať, že podmienky na trhu práce sa na určitý
čas zhoršia aj po oživení hospodárskeho rastu. Signály
poukazujú na nadmerné hromadenie pracovnej sily,
keďže väčšina doposiaľ prijatých opatrení sa týkala
skôr zníženia produktivity ako straty zamestnania.
Ďalším mechanizmom na prispôsobenie sa situácii,
pokiaľ ide o náhle znížený dopyt a hospodársky pokles, boli ústupky v súvislosti so mzdami ako kompenzácia stability zamestnania. Celkovo sa trh práce
EÚ prispôsobil kríze skôr znižovaním produktivity
práce ako znižovaním zamestnanosti. Pokým sa produktivita pracovnej sily nevráti na bežnejšie úrovne,
jednotkové náklady práce sa neznížia a cenová konkurencieschopnosť firiem sa nezlepší. Existuje značné
riziko ďalšieho zvýšeného hromadenia pracovnej sily
v nadchádzajúcich mesiacoch, čo povedie k ďalšiemu
zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o nezamestnanosť, a to
dovtedy, kým sa hospodárska aktivita výrazne nezvýši.

www.mn.ziar.sk

Ján Sihelský.
Vidíte teda možné riešenia?
Politiky na oživenie hospodárstva a zmiernenie
straty pracovných miest nadobudli význam najmä
v strednodobom horizonte, keďže akýkoľvek nárast
zamestnanosti bude zaostávať za oživením hospodárskych činností. Európa, Slovensko nevynímajúc, nesmie recesii iba čeliť, ale ju musí využiť ako príležitosť
na vytvorenie produktívnejšieho, inovatívnejšieho a
zelenšieho hospodárstva s vyššou úrovňou kvalifikácií; hospodárstva s otvorenými a inkluzívnymi trhmi
práce, ktoré ponúkajú väčší počet a lepšie pracovné
miesta pre ženy a mužov. Nemôže ísť iba o jednorazové úsilie, ale musí to byť nepretržitý a koordinovaný
proces zahŕňajúci nielen štrukturálne politiky v oblasti trhu práce, ale aj opatrenia v ostatných oblastiach
politiky, napríklad v školstve, životnom prostredí a
podobne.
Slovenská realita na pracovnom trhu je teda, dá
sa povedať, primeraná možnostiam hospodárskeho vývoja našej krajiny a situácii v ekonomickom
vývoji našich hlavných hospodárskych a obchodných partnerov. Neobávate sa ďalších turbulencií
a dramatického zvratu vývoja?
Žiadnych dramatických zvratov a turbulencií na našom pracovnom trhu sa neobávam. Naopak, všetky
indície nasvedčujú tomu, že postupné, aj keď veľmi
mierne hospodárske oživenie v ekonomicky rozhodujúcich partnerských krajinách, by znamenalo rast HDP
aj u nás a malo by sa v priebehu tohto roka premietnuť do stabilizácie a postupného znižovania nezamestnanosti v Slovenskej republike. Tri priority, ktoré
určila Európska rada, zostávajú základným politickým
rámcom aj pre našu politiku zamestnanosti. Prvou je
udržanie zamestnanosti, tvorba pracovných miest a
podpora mobility, ďalšou zvyšovanie kvalifikácie a jej
zosúlaďovanie s potrebami trhu práce a treťou prioritou je zvyšovanie prístupu k zamestnaniu a podporovanie príjmov domácností. Vážnosť súčasnej recesie
je oprávneným dôvodom na to, aby sa pokračovalo
v politike zamestnanosti, v aktívnej politike trhu práce
a aby sa tieto posilnili a zabezpečila sa podpora príjmu
pre osoby v najväčšej núdzi, aj keď dôjde k očakávanému miernemu zvýšeniu HDP. Následne treba klásť
dôraz na postupný prechod z krátkodobých krízových
opatrení na štrukturálne reformy trhu práce zamerané
na stimuláciu potenciálneho rastu a pritiahnutie ľudí
na aktívny trh práce.
(r)
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BABYLON A.D.

23./24. 2. o 19.00 hod. (akčný, USA/Francúzsko, 90 min., české titulky)
Toorop vybojoval už veľa bitiek a prežil vojny, ktoré devastovali svet od počiatkov 21. storočia.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
FAME: TVOJA CESTA ZA SLÁVOU

26. 2. o 16.00 a 19.00 hod., 28. 2. o 19.00 hod. (tanečno-hudobný,
USA, 107 min., české titulky)
Remake oscarového muzikálu z 80-tych rokov spolu s jeho
titulnou pesničkou Fame.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

27_ 2_ 2010

Žiar nad Hronom

LÍŠTIČKY

19.3. 2010 ( piatok ) od 20: 00 hod.
- Reštaurácia Paluba

2./3. 3. o 19.00 hod. (dráma /SR/ČR/Írsko, 83 min., verzia: slovensko/anglická s českými titulkami)
Príbeh o žiarlivosti, závisti a nielen sesterskej lásky.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

Marián Čekovský

- unplugged koncert

MILUJEM ŤA VIAC

5./6./7. 3. o 19.00 hod. (romantická komédia, ČR, 95 min., česká
verzia)
Romantická komédia z golfového prostredia. Príbeh o láske,
sláve a peniazoch.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

Vstupné vrátane konzumného: 5 €

25_3_ 2010 ( štvrtok )od 19:00 hod.

- DK na Námestí Matice slovenskej

DON QUICHOT

podľa SANCHA
– flamenco muzikál
(Teatro Wustenrot producenti úspešných
Mníšok !!!)
Predpredaj do 19.3. : 10 €

SHERLOCK HOLMES

9./10. 3. o 19.00 hod. (akčný, VB/Austrália/USA, 128 min., slovenské titulky)
Nové dynamické stvárnenie najznámejších postáv Arthura
Conana Doyla postaví Holmesa a jeho verného partnera Watsona pred novú výzvu.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Po termíne predpredaja a na mieste: 12 €

www.mn.ziar.sk
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DAŇOVÝ ÚRAD

Daňový úrad Žiar nad Hronom vás pozýva
na Konzultačný deň k vypĺňaniu a podávaniu
daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2009,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 4. marca v čase
od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Daňového úradu v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar
nad Hronom.
DAŇOVÝ ÚRAD

Predĺžené úradné hodiny Daňového úradu
Žiar nad Hrono z dôvodu preberania daňových
priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v dňoch 22. - 31. marca.
22.3. 7.30 – 17.00 hod.
23.3. 7.30 – 17.00 hod.
24.3. 7.30 – 17.00 hod.
25.3. 7.30 – 17.00 hod.
26.3. 7.30 – 17.00 hod.
29.3. 7.30 – 18.00 hod.
30.3. 7.30 – 18.00 hod.
31.3. 7.30 – 18.00 hod.
VAŠE 2% POMÔŽU OPRAVE KOSTOLA
V HORNÝCH OPATOVCIACH

Občianske združenie HORNÉ OPATOVCE splnilo podmienky prijímania 2 % zo zaplatenej dane
fyzických a právnických osôb, a preto si dovoľuje
požiadať všetkých, ktorým záleží na zachovaní
Kostola sv. Vavrinca – národnej kultúrnej pamiatky
(a jedinej) na obec, postihnutú ekologickou haváriou. Informácie sa nachádzajú aj na našej webovej
stránke: www.horneopatovce.pum.sk.
Obchodné meno: Občianske združenie Horné
Opatovce
Sídlo: Opatovská 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37827286
Odporúčame odovzdať tlačivo príslušnému Daňovému úradu (alebo cez mzdovú učtáreň) pred termínom uzávierky do 30.4.2010. Daňové priznanie
sa podáva do 31.3.2010. S vďakou prijmeme aj priamy príspevok cez VÚB ZH, č. ú. 2453393897/0200.
OZ Horné Opatovce
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INFORMÁCIE/INZERCIA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ
•Predám detské boby za 6 € a operadlo na sánky
za 5 €. T: 0949 261 917, 0917 510 238
7/4

SPOMIENKA
Prečo si odišla.
Prečo si odišla navždy.

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový nezariadený tehlový byt,
v centre mesta. Voľný od februára. T: 0903 337 149 1/4
•Prenajmem 3-izbový byt, čiastočne zariadený,
Hviezdoslavova ul. Voľný od 1. marca.
T: 0903 844 672
¾
•Prenajmem 3-izbový, čiastočne zariadený, byt
s loggiou, zateplený bytový dom. T: 0903 844 672 8/4
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt, Pod
vršky, v novostavbe. Voľný ihneď. Prenájom spolu s inkasom a energiami: 300 €/mesiac. T: 0910 584 614 13/4
•Dám do prenájmu 2-izbový zariadený, prerobený
byt, námestie v ZH. Cena: 290 €/mesiac. Voľný ihneď.
T: 0908 921 819
15/4
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením 2-izbový byt, 64 m2, OV – za 3-izbový byt
(doplatok dohodou). Byt sa nachádza na Sládkovičovej ul. (oproti nemocnici), na 2. poschodí zo 4, s výťahom, bezbariérový vstup. Byt je čiastočne prerobený, s komorou a 2 balkónmi. T: 0949 494 011 – volať
po 17.00 hod.
2/4
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt, ZH, Pod vršky. Cena dohodou.
T: 0905 886 232
4/4

Len čas vie, aká dôležitá
je v živote láska.
9. 2. 2010 uplynulo smutných 5 rokov
od náhlej smrti našej drahej dcéry a matky
Andrejky Cilingovej,
rod. Jánoškovej.
V nezabudnuteľných spomienkach si stále
s nami.
Rodičia, manžel, deti Simonko
a Bianka, brat Igor s rodinou.

SPOMIENKA
Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.

•Predám starší RD na Partizánskej ul. pod horou,
dom má 7 izieb, samostatný letný domček, veľkú záhradu. Vhodný i na podnikanie. Pozemok 1325 m2.
Cena: 82 000 €. T: 0908 404 759
5/4
•Predám garsónku s balkónom po kompletnej rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrina, podlahy, znížené stropy...), plus nové zariadenie, nižšie náklady na
bývanie. Lokalita: Etapa. Nutné vidieť. Cena: 23 000 €.
T: 0915 898 989
6/4
•Predám neprerobený 4-izbový byt v OV, Pod vršky.
Cena: 40 000 €. Možná dohoda. T: 0907 889 804 – volať
po 19.00 hod.
11/4
•Predám 3-izbový byt, Pod vršky, dobrá lokalita,
pôvodný stav, plastové okná. Cena: 37 000 €. T: 0944
119 279
14/4

PÁCHATELIA VYPIĽUJÚ A KRADNÚ
STROMY V OKOLÍ CINTORÍNA A ŠTADIÓNA

•Predám prerobený 3-izbový byt. Cena: 36 500 €, pri
rýchlom jednaní možná dohoda. T: 0907 236 829 17/3

Z dôvodu zaznamenaných krádeží a vypiľovania stromov v okolí cintorína a pri hokejovom
štadióne, apeluje primátor Ivan Černaj na obyvateľov mesta. Ak uvidíte kohokoľvek, ako vypiľuje stromy v spomínaných miestach, ihneď
volajte políciu. Ako je známe, najviac krádeží
je v podvečerných hodinách cez víkend, no
výnimkou nie sú ani doobedňajšie hodiny počas pracovného týždňa. Pokiaľ však páchateľov
polícia nechytí priamo pri čine, nie je možné
niekomu dokázať vinu. Posilnené sú aj hliadky
mestskej polície, ktoré do týchto miest chodia
hliadkovať pravidelne a častejšie.
(r)

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 3-izbový byt – námestie alebo Etapa, môže
byť aj s dlžobou alebo úverom. T: 0918 541 400
9/4
ZAMESTNANIE
•Invalidný dôchodca hľadá brigádu, príp. prácu dohodou, kde by som spracovával dokumentáciu v AutoCade alebo v TurboCade. T: 0907 852 959
12/4
SLUŽBY
•Preprava osôb do celej Európy Fordom Focus Combi Titanium. Brigády, letiská, dovolenky. Spoľahlivo,
rýchlo, bezpečne. T: 0905 705 374
10/4
•Doučujem nemčinu pre opatrovateľky.
T: 0908 921 819

www.mn.ziar.sk

16/4

Dňa 23. februára uplynul 1 rok od smutnej
chvíle, kedy nás náhle navždy opustila naša
drahá mama, stará mama a babička
Judita Kovácsová
vo veku 70 rokov. Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Spomína dcéra
s rodinou.
POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym a spolupracovníkom Thermosolaru,
ktorí odprevadili na poslednej ceste
p. Ivana Buzalku,
s ktorým sme sa rozlúčili 23. januára 2010.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, DR. JANSKÉHO 10, ŽIAR NAD HRONOM

Súkromná stredná odborná škola technická ponúka odbory pre modernú dobu
SSOŠT oslávila už 50 rokov svojej existencie a
za toto obdobie prešla mnohými premenami.
Pri poslednej v roku 2008 sa zriaďovateľom školy
stalo Združenie InTech.
Premeny zasiahli aj do ďalších oblastí života školy.
Veľmi dôležitou bola orientácia školy na odbory zamerané na potreby trhu práce a preferencie žiakov
a ich rodičov. Odbor elektrotechnika má na škole
dlhodobú tradíciu a nebolo ho potrebné meniť či nahrádzať novým. Aj trh práce stále potrebuje odborníkov v tejto oblasti. Ponúkame však širší rozsah zameraní a k osvedčeným zameraniam – elektrické stroje
a prístroje a telekomunikačná technika – pribudlo
zameranie na počítačové systémy. Reagujeme tak
na prudký nárast oblastí priemyslu, do ktorých zasahujú informačno-komunikačné technológie. Odbor
elektrotechnika je veľmi dobrou prípravou aj na VŠ
technického smeru.
Budúci zamestnávatelia majú záujem o pracovné pozície: v odbore so zameraním na elektrické
stroje a prístroje: elektrotechnik (dispečer, kontrolór
kvality, majster, normovač, technický manažér prevádzky, technológ), v odbore so zameraním na telekomunikačnú techniku: dispečer telekomunikačnej
prevádzky, technik (prenosových zariadení, rádiokomunikácií, spojovacích zariadení, telekomunikačných
sietí), technik TT (kontrolór, projektant), v odbore
so zameraním na počítačové systémy: operátor IT,
programátor, správca aplikácií, technológ IT, projektant IT, technický manažér IT prevádzky.
Ponuku v oblasti informačno-komunikačných technológií sme v minulom školskom roku prvýkrát doplnili odborom, na konci ktorého by mal byť odborník
– mechanik počítačových sietí. Na trhu práce je
stále zvýšený dopyt po odborníkoch, ktorí zastávajú
pozície stredného odborného personálu v tejto oblasti. Preto je odbor určený najmä žiakom, ktorí sa chcú
po skončení strednej školy zamestnať. Absolventi sa
uplatnia na pozíciách: operátor IT, programátor, správca aplikácií, technológ IT, projektant IT, technický manažér IT prevádzky. Ak je u žiaka predpoklad na ďalšie
pokračovanie v štúdiu na VŠ, vhodnejšie je vybrať si
odbor elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy.
V oblasti strojárskeho zamerania škola ponúka žiakom s manuálnymi zručnosťami odbor, ktorý vznikol
integrovaním starších odborov – nástrojár, zlievač
a obrábač kovov – do jedného širšie profilovaného
odboru – operátor strojárskej výroby. Spomínaný
učebný odbor umožňuje po trojročnej príprave ukončenej výučným listom pokračovať v nadstavbovom
štúdiu a za ďalšie dva roky dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Absolventi sa uplatnia
na pozíciách: mechanik opravár, nástrojár, obrábač
kovov, zlievač, operátor CNC strojov.
Ani odbory zamerané na strojársku oblasť sa nevyhli vplyvu výpočtových technológií na proces výroby či technologické postupy. Preto boli inovované
a doplnené prvkami číslicovej techniky a elektrotechniky. Odbor mechanik mechatronik je príkladom kumulácie prvkov mechaniky, elektroniky, optiky a programovania. Širokospektrálne zameranie je
pre absolventov výhodou najmä pri uplatnení sa
na trhu práce, kde sa dokážu adaptovať na jednu
zo spomínaných oblastí, ako aj na celok ako taký. Ab-

solventi sa uplatnia na pozíciách: technik konštruktér,
technik technológ, technik diagnostik, servisný technik, operátor automatizovaných systémov, technický
manažér prevádzky(majster).
Odbor mechanik nastavovač, ktorý si možno pamätajú aj absolventi spred viac ako desiatky rokov,
sa opäť stal žiadaným zamestnávateľmi, a preto sme
sa k nemu vrátili. Program odboru bol však významne inovovaný s prihliadnutím na využívanie nových
technológií, automatizovaného riadenia a číslicovej
techniky. Absolventi sa uplatnia na pozíciách: obsluha
konvenčných obrábacích strojov a výrobných liniek,
obsluha CNC obrábacích strojov, obrábacích centier,
výrobných liniek a zariadení, príprava technickej dokumentácie a riadiacich programov pre CNC obrábacie stroje a výrobné zariadenia.
Dnes, keď oblasť technických odborov je natoľko
rozsiahla a príprava po odbornej stránke kladie stále
vyššie požiadavky na absolventov, ktorí po ukončení
stredoškolského štúdia pokračujú na vysokých školách, ponúkame tým najlepším odbor – technické
lýceum. Ak u žiaka prevláda technické smerovanie
nad humanitným už pri výbere strednej školy, príprava, ktorú mu poskytne odbor technické lýceum mu
zaručí na VŠ rýchlejšiu a jednoduchšiu adaptáciu.
Nielen informačno-komunikačné technológie výrazne ovplyvnili zameranie programov našej školy. Ďalšou
veľmi dôležitou oblasťou, ktorej škola venuje pozornosť, je oblasť ochrany a tvorby životného prostredia
a recyklácie odpadov. Výchova k environmentálnemu
mysleniu bola zaradená do programov všetkých odborov a od tohto školského roka je na ňu zameraný aj
samostatný odbor škola podnikania. Odbor ponúka
pre dievčatá aj chlapcov prípravu v oblasti ekonomiky, práva, štruktúry národného hospodárstva, finančného trhu i aplikovanej ekológie. Absolventi sa uplatnia v oblastiach – verejná správa – odbory životného
prostredia, cestovný ruch, manažment podniku, resp.
môžu samostatne podnikať v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia a recyklácie odpadov, resp. svoje
podnikanie založiť na princípoch environmentálneho
cítenia a správania.
Naša škola sa prispôsobuje modernej dobe
Naším heslom je staré, ale pre dnešnú dobu, zahltenú množstvom informácií, až príliš aktuálne príslovie:
„Povedz mi to a ja to zabudnem. Ukáž mi to a ja si
to zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.“ V našej škole sme nezmenili len štruktúru odborov, ale postupne meníme aj formy a metódy prípravy
žiakov v spomínaných odboroch. Nezameriavame sa
na memorovanie učiva, ktoré sa v informačno-komunikačnej spoločnosti stáva druhoradým. Naša príprava využíva prvky zvládania reálnych situácií už
v procese vzdelávania. Žiaci si osvojujú vedomosti,
zručnosti a postoje metódami aktívneho učenia sa
a simuláciou reálnych životných a pracovných situácií.
Získavajú tak oveľa cennejšie nástroje v budúcom povolaní, kde sa dokážu rýchlejšie adaptovať a sú oveľa
lepšie pripravení na zvládanie pracovných situácií.
Naša škola sa zapojila do projektu Moderná škola
vyhláseného ESF, v rámci ktorého pribudnú k učebniam, ktoré už v súčasnosti využívame na simulovanie
reálnych situácií, ďalšie. Nesmerujeme oblasť prípravy na reálny život len v odborných predmetoch, ale
aj v prírodovedných a spoločenskovedných. K učebniam laboratórnych elektrotechnických meraní, výpočtovej techniky, automatizačnej techniky a strojopisu v nasledujúcom školskom roku pribudnú učebne
na simuláciu počítačových sietí, číslicovej techniky,
ekonomického pracovného prostredia a multimediálne učebne prírodovedných a humanitných predmetov. Vieme, že každý predmet sa dá učiť zaujímavo
a vyberáme z neho to, čo žiaci po ukončení štúdia
na strednej škole naozaj využijú. Pripravujeme žiakov pre život, aby čo najväčšiu časť potrebných kom-

www.mn.ziar.sk

A na Mikuláša k nám zavítali do tried až traja
Mikuláši - to preto, že sme takí dobrí...
petencií získali už v škole a neboli zahlcovaní tým, čo
im zostane len na dlhé roky uložené niekde v tmavých
miestach mozgových sfér, ku ktorým nebudú nikdy
potrebovať siahnuť.
Modernizácia výučby na SSOŠ technickej podporená Nadáciou ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom
Kvalita školy je hodnotená úrovňou jej absolventov, ktorú prezentuje schopnosť rýchlo sa adaptovať
do pracovného procesu a stať sa plnohodnotným zamestnancom na pozíciách, pre ktoré sa na škole pripravujú. Aby absolventi dosiahli vedomosti, zručnosti
a kompetencie nevyhnutné pre rýchle uplatnenie sa
vo svojom povolaní je nevyhnutné, aby mali pri svojej odbornej príprave dobré materiálno technické
podmienky zodpovedajúce reálnym podmienkam
praxe. Jedným z hlavných cieľov vo vyučovaní na
SSOŠ technickej je vytvorenie takýchto podmienok
pre svojich žiakov, a preto sa pri modernizácii vyučovacieho procesu zapája do rôznych vzdelávacích grantov. V projekte vypísanom Nadáciou ZSNP a Slovalco
sme získali 1. miesto s projektom Simulácia výrobných procesov pri získavaní odborných kompetencií a
2. miesto s projektom Praktická zručnosť – predpoklad
presadenia sa na trhu práce. Cieľom projektov je zabezpečiť, aby vyučovanie odborných predmetov bolo
vykonávané simuláciou reálnych podmienok vo výrobnej praxi, aby žiak aj pri vysvetľovaní učiva vnímal
toto ako prostriedok a návod na vyriešenie konkrétnej
technickej úlohy. Do učební sme získali zodpovedajúce vybavenie, ktoré prostredníctvom nových foriem
a metód vyučovania umožní žiakom lepšie pochopiť
fyzikálne princípy technických procesov, prehĺbiť ich
vedomosti a zabezpečiť ich trvácnosť, zvýšiť záujem
a motiváciu žiakov o učenie, vybaviť ich potrebnými
odbornými kompetenciami, ktoré sú pre uplatnenie v praxi nevyhnutné. Modernizáciou podmienok
pre vyučovanie, vytvorením prostredia zodpovedajúceho podmienkam v reálnej praxi sme nastúpili
na cestu aktívnej formy učenia sa žiakov.

Simulovanie reálnych situácií pomocou stavebnice FESTO je určite zaujímavejšie ako písanie
poznámok do zošita...
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
26. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
27. 2. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28. 2. 8.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
1. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
2. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
3. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
4. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
5. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
6. 3. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
7. 3. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
8. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
9. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
RNDr.Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

27. 2. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova
13, Žiar nad Hronom (672 20 73)
28. 2. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91,
Kremnica (674 48 38)
6. 3. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 85)
7. 3. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára
v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00
hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová

Realitná kancelária
Námestie Matice slovenskej 8
(Biely dom, 1. poschodie)
0910 400 420, 673 21 52
www.reality-service.sk
PREDAJ PONUKA:

Pozemky
•6 stavebných pozemkov určených pre individuálnu výstavbu rodinných domov v k. ú. Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 2408 m2 v k. ú.
Hodruša Hámre v blízkosti lyžiarskeho strediska,
vhodný aj na výstavbu penziónu.
•Pozemok nachádzajúci sa v priemyselnej zóne
mesta Žiar nad Hronom o rozlohe 5090 m2, s pripojením na inžinierske siete a určený ako plochy
priemyselnej výroby a skladov.
•Stavebný pozemok v k. ú. Bartošova Lehôtka, umiestnený pri hlavnej ceste o rozlohe
8096 m2, vhodný na priemyselné využitie, resp.
podnikateľské aktivity.
•Stavebný pozemok v Kremnici na Veterníckej
ulici o rozlohe 476 m2.
•Stavebný pozemok o rozlohe 784 m2 v katastrálnom území obce Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 1823 m2 v katastrálnom území Ladomer.
Rodinné domy a chaty
•Rodinný dom v obci Slaská.
•Chata – prerobená, pri Janovej Lehote (Dére-

rov mlyn).
•Rodinný dom v Lovčici-Trubíne.
•Rodinný dom v Hliníku nad Hronom.
Byty – Žiar nad Hronom a okolie
•2-izbový tehlový byt, neprerobený, v blízkosti
Nám. Matice slovenskej.
•3-izbový veľký, čiastočne prerobený, Pod Donátom.
•3- izbový byt s nadštandardnou výbavou
na Ul. Jesenského.
•1- izbový byt, prerobený, na Ul. Bernolákovej.
•2-izbový
byt, kompletne prerobený,
na Ul. M.R. Štefánika.
Byty a nebytové priestory na prenájom
•Kancelárie, sklady – rekonštruované, blízko
centra v Žiari nad Hronom.
•Areál – stavba a pozemok s garážami v Žiari
nad Hronom (kancelárie, sklady, prevádzkové
priestory).
KÚPA:

•1 alebo 2-izbový byt – platba v hotovosti.

Masáže

– Valéria
V
Janičová
Na objednávku denne
na telefónnom čísle 0907 354 990.

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,
web: www.marshallreality.sk

Ho
Hodinová
nová masáž _ biolampa _magnetoterapia _ inframasá
masáž nôh _ masáž hlavy _ bankovanie _ čaj
_ TO VŠETKO ZA 14 €.

Ponuka – predaj bytov:
•1-izb., OV, Ul. Vansovej, ZH, 13.000 € / 391.638,- Sk
•1-izb., OV, Ul. ČSA, Kremnica, 15.000 € / 451.890,- Sk + dohoda
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), ZH, 12.500 € / 376.575,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býv. ľudovej škole umenia, ZH,
21.580 € / 650.119,08 Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. hutníkov, ZH, 23.000 € / 692.898,- Sk
•3-izb. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH,
46.470 € / 1.399.955,20 Sk
•4 izb. OV, nadštandardne zrekonštruovaný, Ul. Tajovského,
ZH, cena dohodou

aktuálne spravodajstvo,
videá, názory, komentáre...

prenájom obchodno – kancelárskych
priestorov v centre mesta
Žiar nad Hronom

www.ziar24.sk
www.mn.ziar.sk

Zámena bytu v ZH:
•Vymením 2-izb. malometráž. byt v cene 13.000,00 €
za 1-izb. , príp. 2 – 3 izb. byt + môj doplatok
Ponuka – predaj ostatné nehnuteľnosti:
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•gazdovský RD, Rudno nad Hronom, 66.400 € / 2.000.366,40 Sk
•RD, Žiar nad Hronom, 200.000 € / 6.025.200,- Sk
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek,
po rekonštrukcii vhodný i na penzión, Vyhne,
90.000 € / 2.711.340,- Sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Zápis detí do 1. ročníka cirkevnej školy

V pondelok 1. februára sa v cirkevnej škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Učiteľky už deň
predtým premenili chodbu a zápisné miestnosti
na veľkú rozprávkovú krajinu. Už pred deviatou
hodinou čakali prví odvážlivci, aby sa pochválili
všetkým tým, čo sa naučili v škôlke – skúšali rátať,
poznávať farby, rôzne geometrické obrazce... Deti
aj zaspievali, zarecitovali, nakreslili svoju mamičku,
rozpovedali rozprávku, pomodlili sa a zodpovedali
na otázky milých učiteliek. Takmer každé z detí sa

do školy tešilo, aj keď mnohí sa priznali, že učiteľky
zo škôlky, hračky a kamaráti im budú chýbať. Najsmelšie na zápise boli deti z cirkevnej škôlky. V domácom prostredí neprežívali žiadny stres, a navyše
aj poznali niektoré pedagogičky, ktoré ich vedú na
krúžkoch. Za správne odpovede deti dostali mnoho prekvapení. Svoje darčeky – perníky, obrázky,
ovocie, cukríky a milý pamätný list o účasti na zápise bežali hneď s veľkou hrdosťou a radosťou zaniesť svojim rodičom. Pri niektorých odpovediach
predškolákov sme sa aj schuti zasmiali. Ak chcete,
príďte sa na to osobne opýtať a pozrieť fotky vašich roztomilých ratolestí. Do večera rozprávkovou
krajinou prešlo 51 úžasných detí, z čoho mali všetci
nesmiernu radosť. Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí zápis pripravili, ktorí sa na ňom osobne zúčastnili, ale hlavne vám, milí rodičia, že ste neváhali a rozhodli ste sa nám zveriť vaše poklady, aby
z nich boli správni ľudia a kresťania.
Učiteľky ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Fašiangy, Turíce...

Jedným z hlavných špecifických cieľov Materskej
školy – elokovaná trieda na A. Kmeťa 17, je rozvíjať
individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa prostredníctvom tvorivého prostredia škôlky bohatého na kultúrno-spoločenský život zameraný na
udržiavanie ľudových zvykov a tradícií. O tom svedčí aj fašiangová veselica, ktorá sa konala v spomínanej škôlke 3. februára na školskom dvore. Dobrá
nálada, spev a tanec cigánky, baču a gazdinej sa navôkol šírili za sprievodu harmoniky a ozembucha.

Deti sa s učiteľkami zohriali pri ohníku, zaspievali
si známe ľudové piesne a zatancovali si. Na konci
ich čakala voňavá sladká odmena – šišky, o ktoré sa
podelili aj so školákmi – žiakmi z „Dvojky“, ktorí ich
prišli navštíviť v rámci spolupráce. Deťom ešte dlho
ostanú v pamäti mnohé piesne spojené s tohtoročným fašiangom.
Kolektív MŠ na Ul. A. Kmeťa č. 17, Žiar
nad Hronom

KURZ BARISTA

Koncom minulého roka sa na Strednej
odbornej škole obchodu a služieb v našom
meste uskutočnil kurz baristu. Barista je človek, ktorý stojí za pultom a pripravuje horúce nápoje ako espreso a iné druhy kávy.
Ráno ako sme otvorili dvere do učebne stolovania, udrela nám do nosa krásna vôňa kávy.
Upútal nás stôl s veľkým strojom na kávu,
pri ktorom boli dva mlynčeky, stroj na praženie
kávy a veľké množstvo praženej a zelenej kávy.
Najnáročnejší bol prvý deň, ktorý bol venovaný
teórii. Začali sme históriou, potom sme sa naučili druhy káv a čo sa dá z nej vyrobiť. Dozvedeli
sme sa, kedy vznikli prvé kaviarne, ktoré kávy sú
kvalitné, a ktoré majú nižšiu kvalitu. Naučili sme
sa ako sa káva pestuje, zberá, praží a aké druhy
káv sa z nej vyrábajú. Druhý deň bola praktická časť. Učili sme sa ako pracovať so strojom
na kávu, s mlynčekmi a ako vyrobiť tú najlepšiu
kávu. Bolo to oveľa zaujímavejšie ako teória.
Každý z nás si vyskúšal prípravu rôznych druhov
káv. Pripravovali sme kávy od tých jednoduchších, až po tie zložité. Veľa z nich sme aj ochutnali. Na záver prišlo na rad niečo horšie a ťažšie
– test, ktorého sme sa báli najviac. Po prvom
prečítaní otázok sme zistili, že je tam všetko, čo
sme sa učili. Test sme vypracovali bez problémov. Po vyhodnotení testov sme dostali vytúžené certifikáty. Boli sme na ne všetci hrdí a mali
sme dobrý pocit. Chceme sa preto poďakovať
p. Cibuľovi za prístup, vedomosti a praktické
zručnosti, ktoré sme sa od neho získali a tiež
našej škole, že nám to umožnila.
Martina Bírešová, 2. G
DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE ŽENY A MAMIČKY NAŠICH DETÍ

Modernizácia vzdelávacieho procesu v oblasti gastronómie
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom realizuje projekt Modernizácia
vzdelávacieho procesu v oblasti gastronómie vo
výške 170 271,79 eur. Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a jeho
cieľom je zmodernizovať a zatraktívniť prípravu
študentov školy. Realizácia projektu prispeje k príprave absolventov schopných splniť požiadavky
trhu práce. V rámci neho prebieha päť aktivít. Prvou
je modernizácia dvoch kľúčových učební – stolovania a varenia, druhou modernizácia tematických
oblastí odboru čašník a treťou modernizácia tema-
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tických oblastí odboru kuchár, spojená s vytvorením 32 nových učebných pomôcok (prezentácia,
interné príručky, DVD). Štvrtou bude modernizácia
jazykovej výučby a vytvorenie 9 nových učebných
materiálov v troch cudzích jazykoch (angličtine,
nemčine, francúzštine). Poslednou, piatou, bude
modernizácia štyroch vzdelávacích programov
so zameraním na zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov a využívania jazykov a IKT v odborných
predmetoch. Na aktivitách sa podieľajú skúsení
odborníci, tak z prostredia školy, ako aj externých
partnerov školy.
(sošoas)

www.mn.ziar.sk

Duševnej obnovy v cirkevnej škole, ktorá bola
určená pre mamičky detí z tejto školy, sa zúčastnilo 33 žien. Doobeda mala prednášku Sr. Christiana o falošných predstavách o Bohu. Svätú
omšu slúžil páter Norbert Pšenčík a za takmer
päť hodín ani nestihol vypočuť všetky duše, túžiace po slovách odpustenia a útechy. Poobede
si ženy pozreli svedectvo, ktoré o stretnutí s Bohom vydal Ian McCormack cez dataprojektor,
ktoré po technickej stránke pripravila Sr. Michaela. Potom sme sa s nimi zdieľali o nedeľnom
Božom Slove. Po večeri nám mamy veľmi srdečne ďakovali a povedali, že až po prednáške o falošných predstavách o Bohu pochopili mnohé
veci a nesprávne schémy fungovania vo svojom
živote. Nadviazali sa nové priateľstvá a ženy sa
už teraz tešia na ďalšiu obnovu, ktorú sme im
prisľúbili.
Sr. Pavla
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Najlepší športovci mesta Žiar nad Hronom za rok 2009
(Dokončenie zo 16. strany)
Bronislava Froncová (Športovo strelecký klub
MŠK), roč. nar. 1992 - na majstrovstvách Slovenska ZTŠČR športových stredísk mládeže 27. marca
v Žiari nad Hronom si v disciplíne VzPu 40 výstrelov
v kategórii dievčat vystrieľala 1. miesto a získala titul majster Slovenska, v rovnakej disciplíne a kategórii je aj majsterkou okresu a držiteľkou I. VT
David Zverko, trojnásobný majster SR (Cyklistický klub MŠK), roč. nar. 1996 - v sezóne
2009 pretekal za kategóriu starších žiakov v disciplínach cestná cyklistika, horská cyklistika a cyklokros, je trojnásobným majstrom Slovenska - majster Slovenska v časovke jednotlivcov, majster
Slovenska v časovke do vrchu, majster Slovenska
v cyklokrose, získal 2. miesto na majstrovstvách
Slovenska v cestných pretekoch jednotlivcov, výrazným podielom sa pričinil o 2. miesto starších žiakov CK MŠK v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike
Lenka Hudecová (Športovo strelecký klub MŠK),
roč. nar. 1992 - na majstrovstvách SR športových
stredísk mládeže 27. marca v Žiari nad Hronom
získala v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii
dievčatá 1. miesto a získala titul majster Slovenska,
je tiež majsterkou kraja a niekoľko násobnou držiteľkou I. VT
Timea Trokšiarová (Karate klub MŠK), roč. nar.
1999 - súťažila v športovom zápase kumite v kategórii mladšie žiačky - 1. miesto na majstrovstvách
Slovenska v Košiciach a zisk titulu majster Slovenska, 1. miesto v Európskom pohári mládeže v Bratislave, 1. miesto na Majstrovstvách kraja v Žiline,
1. miesto Slovenskom pohári mládeže (Komárno
a Sabinov), 3. miesto na Rapid Cup v Bratislave,
3. miesto na Kachican Cup v Nitre, historicky prvá
majsterka Slovenska v novootvorenej kategórii kumite
Renáta Záhorcová (Športovo strelecký klub
MŠK), roč. nar. 1991 - na majstrovstvách Slovenska
ZTŠČR mládeže 26. apríla v Želiezovciach získala
v disciplíne VzPu ISSF 40 výstrelov v kategórii dievčat 1 miesto, potvrdila prvenstvo z predchádzajúceho roku a získala titul majster Slovenska, v rovnakej disciplíne a kategórii je aj majsterkou kraja
a okresu
Pavel Okuliar (Športovo strelecký klub MŠK),
roč. nar. 1988 - na majstrovstvách Slovenska ZTŠČR
s medzinárodnou účasťou 24. mája v Leviciach
získal v disciplíne streľba z veľkokalibrovej pušky
CZ 858 TAKTIKAL v polohách, kategória štandard
1. miesto a titul majster Slovenska, je niekoľkonásobným držiteľom I. a majstrovskej VT
Lukáš Nárožný (Športovo strelecký klub MŠK),
roč. nar. 1988 - na oblastných majstrovstvách Slo-

venska 21. júna v Leviciach získal v disciplíne ľubovoľná puška 30 výstrelov v kategórii kadetov
1. miesto a titul majster Slovenska, je držiteľom
majstrovskej a I. VT
Rastislav Grúber (Športovo strelecký klub MŠK),
roč. nar. 1981 - na majstrovstvách Slovenska ZTŠČR
s medzinárodnou účasťou 21. júna v Leviciach získal už štvrtýkrát v disciplíne veľkokalibrová puška
60 výstrelov v polohách, v kategórii Open prvenstvo a titul majster Slovenska, je držiteľom viacerých majstrovských titulov v disciplíne vzduchová, malokalibrová a veľkokalibrová puška
Róbert Láska (Športovo strelecký klub MŠK),
roč. nar. 1968 - na majstrovstvách Slovenska s medzinárodnou účasťou si v poľovníckej športovej
disciplíne M 60 vystrieľal prvenstvo a titul majster
Slovenska, bol nominovaný na majstrovstvá Európy v Taliansku v mestách Tusfania a Tarquinia,
v rovnakej disciplíne sa umiestnil na 3. mieste
a získal bronzovú medailu, je držiteľom viacerých
majstrovských titulov v disciplíne malokalibrová
a veľkokalibrová puška
Ján Sámel (KŠR LRU MŠK) - v roku 2009 sa stal
majstrom Slovenska v kategórii seniorov v love rýb
udicou, je dlhoročným prvoligovým pretekárom,
viac ako 20 rokov úspešne reprezentuje družstvo
v 1. lige, v roku 2009 na majstrovstvách Slovenska
v Humennom získal 1. miesto, čím sa stal majstrom
Slovenska
Kategória žiaci: Ema Janeková (Karate klubu
MŠK), Katarína Michalková (Plavecký klub MŠK),
Dominika Veisová (Karate klub MŠK), Nicolas
Jelža (Cyklistický klub MŠK), Lukáš Páločný (Futbalový klub), Martin Šimko (Futbalový klub), Róbert
Hric (Futbalový klub), Martin Arendáš (Futbalový
klub), pár Marek Plevka a Patrícia Mišutová (Tanečno - športový klub Stella)
Kategória dorast: Karolína Čaklošová (Atletický
klub MŠK), Peter Bališ (Cyklistický klub MŠK), Martin Kukučka (Futbalový klub), Filip Filipčík (Cyklistický klub MŠK), Jozef Janúch (Futbalový klub),
Dominik Zaťko (Cyklistický klub MŠK), Peter Kováč (Atletický klub MŠK), Eva Piatriková (Plavecký
klub MŠK), pár Róbert Ďuriš a Petra Víťazková
(Tanečno - športový klub Stella), Martin Segéň
(KŠR LRU MŠK), Tomáš Rajnoha (Kulturistický klub
MŠK)
Kategórie športové kolektívy:
Družstvo kadetiek Volejbalového klubu MŠK
Žiar nad Hronom - 3. miesto na majstrovstvách
Slovenska vo Vranove nad Topľou, pod vedením
trénerskej dvojice Alena Bieliková - Peter Rozinay
postúpilo družstvo po stabilných výkonoch v majstrovskej oblasti na majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa konali od 15. do 17. mája vo Vranove nad Top-
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ľou, za účasti 8 družstiev zo Slovenska (Slávia UK
Bratislava, Bilíková Bratislava, Senica, Nové Mesto
nad Váhom, Liptovský Hrádok, Vranov nad Topľou,
Svidník a Žiar), kde obsadilo konečné 3. miesto
a získali bronzové medaile; zloženie družstva: Beáta Balážová, Jana Csitáriová, Ingrid Frická, Monika
Frindtová, Jana Gibasová, Adela Grolmusová, Radka Kollárová, Katarína Kosorinská, Patrícia Marcineková, Viktória Melišová, Patrícia Michňová, Lucia
Netolická, Anita Rečlová, Ivana Repatá, Petra Slašťanová, Radka Slašťanová
Družstvo juniorov Basketbalového klubu MŠK
Žiar nad Hronom - 2. miesto na majstrovstvách
Slovenska v Bratislave, pod vedením trénerov Mareka a Dušana Balážovcov získalo družstvo na majstrovstvách Slovenska do 18 rokov, ktoré sa konali
od 8. do 10. mája v Inter hale Pasienky v Bratislave
2. miesto a strieborné medaile; zloženie družstva:
Henrich Jackuliak, Tomáš Lukačka, Michal Kukučka,
Filip Kováč, Martin Vája, Marián Kysela, Jozef Oravec, Filip Štefanec, Filip Bulko, Matej Truben, Peter
Schubert
Mladší žiaci Cyklistického klubu MŠK Žiar
nad Hronom - 1. miesto v extralige mládeže 2009,
pod vedením trénera Jozefa Jelžu pretekalo žiarske
družstvo v zložení: Dominik Mihalčík, Nikolas Jelža,
Matej Truban, Henrich Hasch, Filip Gašpar
Družstvo Klubu športového rybárstva LRU
MŠK Žiar nad Hronom - v roku 2009 získalo družstvo titul majstrov Slovenska a v celoštátnej 1. lige
sa umiestnilo na 2. mieste v zložení: Ján Sámel, Pavol Košáň, Ramiz Salju, Emil Šipkovský, Peter Lysičan
Kategória tréneri: Vladimír Neudeker (Karate klub MŠK), František Sitora (Cyklistický klub
MŠK), Marek Baláž (Basketbalový klub MŠK), Emil
Šipkovský (Klub športového rybárstva LRU MŠK)
(gem)

V uplynulom roku si výborne počínali aj žiarski
karatisti. Desaťročná Karolína Pivarčiová z Hornej Ždane patrí v športovom zápase kumite
vo svojej kategórii k absolútnej slovenskej
špičke. Foto: Dušan Pethö
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Volejbalistky vyhrali v Bratislave, extraligu si zahrajú aj o rok
VOLEJBAL

EXTRALIGA ŽENY:
Nadstavba - skupina o 5. - 8. miesto - 4. kolo: TJ
Spoje Uninova Bratislava - VK MŠK Žiar nad Hronom 0:3 (-22, -15, -21), 64 minút, rozhodovali Matis a Szász, 60 divákov, ŽIAR: Dobrovičová, Vanková,
Krajkovičová, Frindtová, Frická, Luptáková, liberka
Rozenbergová, striedala Bieliková. Tréner Jaroslav
Hlaváč
Druhé stretnutie: Pezinok - COP Nitra 2:3
5. kolo: COP Nitra - VK MŠK Žiar nad Hronom
3:2 (23, -21, 12, -23, 12), 109 minút, rozhodovali
Tomčáni a Matúš, 80 divákov, ŽIAR: Dobrovičová,
Lásková, Frindtová, Frická, Csitáriová, Bieliková, liberka Rozenbergová, striedali Luptáková, Vanková,
Krajkovičová. Tréner Jaroslav Hlaváč
Druhé stretnutie: Pezinok - Spoje Bratislava 3:0
5. COP Nitra
17 9 8 35:34 26
6. Žiar n/Hr.
17 8 9 35:35 25
7. Pezinok
17 6 11 27:40 23
8. Spoje
17 5 12 23:44 22
Nadstavba - skupina o 1. - 4. miesto - 4. kolo: UKF
Nitra - Žilina 1:3, Senica - Spišská Nová Ves 3:0,
5. kolo: Senica - UKF Nitra 3:0, Spišská Nová Ves
- Žilina 0:3

1. Senica
2. Žilina
3. UKF Nitra
4. Spiš. N. Ves

5
5
5
5

5
4
1
0

0
1
4
5

15:0
12:6
5:13
2:15

10
9
6
5

I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
11. kolo: Vranov nad Topľou - Žiar nad Hronom
3:0 a 3:2, 12. kolo: Žiar nad Hronom - Milanotrade Banská Bystrica 3:0 a 3:0
I. TRIEDA KADETKY STRED:
11. kolo: Hnúšťa - Žiar nad Hronom 1:3 a 0:3,
12. kolo: Milanotrade Banská Bystrica - Žiar nad
Hronom 0:3 a 0:3
I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
11. kolo: Zvolen - Žiar nad Hronom 1:3 a 0:3,
12. kolo: Žiar nad Hronom - Milanotrade Banská
Bystrica 0:3 a 0:3
MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH:
10. kolo: Hnúšťa I. - Žiar nad Hronom 2:0, 11.
kolo: Žiar nad Hronom - Tatran Banská Bystrica
1:2

Zo stretnutia mladších žiačok Žiar nad Hronom B - Tatran Banská Bystrica B (0:2).
Foto: Dušan Minár
MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
10. kolo: Hnúšťa I. B - Žiar nad Hronom A 2:0,
Hnúšťa I. A - Žiar nad Hronom B 2:0, Hnúšťa
I. A - Žiar nad Hronom A 2:0, Hnúšťa I. B - Žiar
nad Hronom B 2:1, 11. kolo: Žiar nad Hronom
B - Tatran Banská Bystrica A 0:2, Žiar nad Hronom A - Tatran Banská Bystrica B 0:2, Žiar
nad Hronom A - Tatran Banská Bystrica A 0:2, Žiar
nad Hronom B - Tatran Banská Bystrica B 0:2
(gem)

V Bratislave ďalšia prehra juniorov, mužom sa vonku nedarilo
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - 4. kolo:
Štadion Trenčín - BK MŠK Žiar nad Hronom 82:65
(35:29), Fábry 21, Baláž 13, Jonas 11, Prokeš 8
Ostatné zápasy: B.S.C. Bratislava - Levoča
102:53, Pezinok B - Svit 71:85, Trnava - Zvolen
61:55
5. kolo: MBK Trnava - BK MŠK Žiar nad Hronom
76:71 (39:37), Gašparík 21, Baláž 10, Hörömpöli 10,
Prokeš 8, Fábry 8
Ostatné zápasy: B.S.C. Bratislava - Svit 87:56,
Pezinok B - Levoča 146:34, Trenčín - Zvolen
100:46
9. B.S.C.
5 4 1
91
9
10. Trnava
5 4 1
14
9
11. Pezinok B
5 3 2
113
8
12. Žiar n/Hr.
5 3 2
73
8
13. Trenčín
5 2 3
42
7
14. Zvolen
5 2 3
-7
7
15. Svit
5 2 3
-55
7
16. Levoča
5 0 5 -271
5
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
10. kolo: Levice - Žiar nad Hronom 43:78
(19:36), Schubert 24, Kysela 15, 11. kolo: B.S.C.

Bratislava - Žiar nad Hronom 84:64 (45:38), Kysela 14, Vrtík 14
1. TU Košice A
12 11 1
258
23
2. B.S.C.
12 9 3
199
21
3. Svit
12 9 3
142
21
4. Prievidza
12 8 4
92
20
5. Žiar n/Hr.
12 7 5
88
19
6. Inter
12 7 5
54
19
7. Spiš. N. Ves
12 6 6
84
18
8. Pov. Bystrica
12 5 7 -100 17
9. Malacky
12 4 8 -174 16
10. TU Košice B
12 2 10 -142 14
11. Handlová
12 2 10 -204 14
12. Levice
12 2 10 -297 14

10. kolo: Banská Bystrica dievčatá - Žiar
nad Hronom chlapci 32:27 po predĺžení a 27:24
(gem, bk)

STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
14. kolo: Žilina - Žiar nad Hronom 94:30 a
53:47
STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
12. kolo: Banská Bystrica - Žiar nad Hronom
34:40 a 35:38
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
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Ilustračné foto: Dušan Minár
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Monika Kvaková: „Snažíme sa vydať zo seba všetko, i viac...“
Slovenské
hokejistky mali
v čase uzávierky tejto strany
Mestských novín na Zimných
olympijských
hrách (ZOH)
vo
Vancouveri za sebou
dva
zápasy
Foto: archív (mk) v
základnej
skupine. Po prehrách s Kanadou (0:18) a Švédskom (2:6) stáli pred duelom proti Švajčiarsku.
Po tomto zápase ich na turnaji čakajú dve stretnutia o umiestnenie, po ktorých budú klasifikované
niekde v druhej štvorke celkového poradia. Pre Slovensko je však veľkým úspechom už len samotná
účasť na turnaji. Miestenku v Kanade si dievčatá
vybojovali v minulom roku, ktorý bol pre slovenský ženský hokej prelomový. Okrem postupu
do Vancouveru totiž zverenkyne trénera Miroslava
Karafiáta prvýkrát v histórii vyhrali jednu zo skupín
I. divízie a vybojovali si účasť na budúcoročnom
šampionáte A - kategórie. Nás však teší ešte viac,
že slovenské farby stabilne háji aj žiarska hokejová odchovankyňa Monika Kvaková (na snímke).
S dvadsaťjedenročnou brankárkou Slovana Bratislava sme sa rozprávali práve pred záverečným duelom základnej skupiny A proti Švajčiarsku.
Monika, čo pre teba znamená účasť na ZOH?
Aké sú tvoje doterajšie pocity z olympiády a ako
hodnotíš atmosféru v Kanade?
Účasť na ZOH, ako pre každého športovca, i
pre mňa znamená najvyšší stupienok, ktorý som
doteraz dosiahla a v živote môžem dosiahnuť. Lebo
väčší a dôležitejší turnaj ako OH neexistuje. Tu v Kanade všetci olympiádou žijú. Je to pre nich pocta
organizovať takýto veľký turnaj a keď spomeniete
hokej, z toho sa hneď „rozpustia“... (smiech) Lebo je
to ich národný šport, na ktorý sú hrdí. Na každom

obchode a dome vidíte vlajky Kanady.
Aká je nálada v tíme? Na aké umiestnenie si
trúfate?
Môžem povedať, že v tíme vládne pohoda, v zápasoch sa snažíme vydať zo seba všetko (všetko i
viac)... Je to naša prvá skúsenosť s takýmto turnajom a s takýmito súpermi. Umiestnenie bude
závisieť od zápasu so Švajčiarskom a potom s ďalšími dvomi súpermi, či budeme na piatom, šiestom,
siedmom alebo ôsmom mieste.
Na úvod turnaja ste si nemohli želať ťažšieho
súpera. Ako vyzeral duel proti Kanade z tvojho
pohľadu?
Skutočne, na začiatok turnaja sme dostali veľmi
silného súpera, ktorý je zároveň domácim tímom.
Kanada bola hnaná plným štadiónom, i keď môžem povedať, že tam bolo aj dosť Slovákov a čo
by človek nespravil pre domácich fanúšikov... S Kanadou sme hrali vôbec po prvýkrát a myslím, že aj
na ľade bolo vidno, že jasne dominujú vo všetkých

(gem)

Monika Kvaková v akcii. Foto: archív (mk)

VOLEJBAL

JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD - 14. kolo - sobota
6. marca o 11. a 13. h Žiar nad Hronom - Poprad
(mestská športová hala)
ŽIAČKY - I. TRIEDA SŽ STRED - 14. kolo - sobota
6. marca o 10. a 12. h Žiar nad Hronom - Hnúšťa
(telocvičňa gymnázia), M OS - MŽ JUH - MIDIMAX 12. kolo - nedeľa 7. marca o 9. h Žiar nad Hronom
B - Zvolen A, o 10. h Žiar nad Hronom A - Zvolen
B, o 11. h Žiar nad Hronom A - Zvolen A, o 12. h
Žiar nad Hronom B - Zvolen B (všetky stretnutia
v telocvični IV. ZŠ)

herných činnostiach. Proste Kanada je so ženským
hokejom úplne niekde inde a myslím, že je to hlavne i tým, že tu ten hokej berú úplne ináč ako u nás
na Slovensku.
A zápas proti Švédkam?
Ten bol o niečom úplne inom. Snažili sme sa
na zápas s Kanadou zabudnúť a makať od znova, čo
sa nám aj podarilo. Možno keby že nehráme toľko
oslabení, tak ten zápas skončí inak.
Slovensko má vďaka Anastasii Kuzminovej
na ZOH už dve medaile. Ako to vnímaš? Zúčastnili ste sa nejakých osláv?
Dozvedeli sme sa, že Slovensko má medailu
(hovorí o prvej - pozn. red.) a boli sme rady, však
všetci reprezentujeme rovnaký štát. Ale veľmi sme
to nevnímali, pretože sme sa pripravovali na zápas.
Špeciálnych osláv sme sa nezúčastnili, lebo ideme
podľa nášho programu, ktorý máme stanovený.

BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO 6. kolo - sobota 27. februára Žiar nad Hronom Pezinok B (mestská športová hala), 7. kolo - nedeľa 28. februára Žiar nad Hronom - B.S.C. Bratislava (mestská športová hala)
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA, O 1. 12. MIESTO - 15. kolo - sobota 6. marca Žiar nad
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Hronom - Spišská Nová Ves (mestská športová
hala), 16. kolo - nedeľa 7. marca Žiar nad Hronom
- Svit (mestská športová hala)
ŽIACI - OM STARŠÍ MINI - 13. kolo - sobota
27. februára Žiar nad Hronom - Lučenec (telocvičňa II. ZŠ)
STOLNÝ TENIS

III. LIGA STRED - 10. dvojkolo - sobota 27. februára o 10. h Žiar nad Hronom - Banská Štiavnica C,
o 15. h Žiar nad Hronom - Krupina C (telocvičňa
I. ZŠ)
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Najlepší športovci mesta Žiar nad Hronom za rok 2009

Majster Slovenska v športovej streľbe Rastislav Grúber (vľavo).
Foto: Dušan Pethö
Športovcov, ktorí v uplynulom roku svojimi výkonmi a výsledkami úspešne reprezentovali mesto
Žiar nad Hronom na súťažiach na Slovensku, či
v zahraničí, prijal v stredu 10. februára primátor
Ivan Černaj. V divadelnej sále Mestského kultúrneho centra, kde bola pozvaná i široká verejnosť,
sa zišli mladší i starší, ktorých celoživotnou doménou je šport. Po kultúrnom programe sa úspešným
športovcom prihovoril primátor mesta. Všetkým
sa poďakoval za reprezentáciu mesta a vyzdvihol
množstvo úspechov, ktoré žiarsky šport v roku
2009 dosiahol. Program večera potom pokračoval
samotným oceňovaním športovcov a ich zápisom
do pamätnej knihy mesta.
Zoznam ocenených športovcov - kategória majstri Slovenska:
Soňa Čaklošová (Atletický klub MŠK), ročník
narodenia 1995 - na majstrovstvách Slovenska
12. septembra (Nové Zámky) sa v súťaži starších žiakov v hode kladivom umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterka Slovenska, na majstrovstvách
Slovenska dorastu a juniorov obsadila pozície
od 6. do 8. miesta, 19. septembra sa v Dubnici zúčastnila medzištátneho stretnutia žiakov Slovensko
- Česko. Na tomto podujatí ako jedna z mála našich
atlétok držala krok s českými súperkami a obsadila
pekné 4. miesto, na základe svojich výsledkov sa
dostala do reprezentácie Slovenska dorasteniek
v hode kladivom
Dominik Mihalčík (Cyklistického klubu MŠK),

Volejbalové kadetky (na snímke) získali v uplynulej sezóne na majstrovstvách
Slovenska bronz. Foto: Dušan Pethö

roč. nar. 1997 - majster Slovenska v horskej cyklistike (disciplína cross-coutry), 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v časovke do vrchu,, víťaz
Slovenského pohára mladších žiakov v cestnej
cyklistike, víťaz Slovenského pohára mladších žiakov v horskej cyklistike (disciplína cross-country),
5. miesto na majstrovstvách Slovenska v cyklokrose, Výrazným podielom sa pričinil o 1. miesto mladších žiakov MŠK Žiar nad Hronom v Slovenskom
pohári mládeže v cestnej cyklistike
Karolína Pivarčiová (Karate klub MŠK), roč. nar.
2000 - v roku 2009 súťažila v športovom zápase
kumite dievčatá - 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Košiciach a zisk titul majsterka Slovenska,
1. miesto na Európskom pohári mládeže v Bratislave, 1. miesto na majstrovstvách kraja v Žiline,
1. miesto v Slovenskom pohári mládeže (Komárno
a Sabinov), 3. miesto na Rapid Cup v Bratislave,
3. miesto na Kachican Cup v Nitre - historicky prvá
majsterka Slovenska v novootvorenej kategórii kumite
Vladimír Baláž (Športovo strelecký klub MŠK),
roč. nar. 1993 - na majstrovstvách SR ZTŠČR
26. apríla v Želiezovciach sa v disciplíne VzPu
30 výstrelov v kategórii chlapcov umiestnil
na 1. mieste, čím získal titul majster Slovenska, je
majstrom okresu a kraja, je tiež držiteľom I. výkonnostnej triedy (VT)
Tomáš Král (Športový klub telesne postihnutých športovcov Victória Žiar nad Hronom), roč.

nar. 1989 - v sezóne 2009 pretekal za kategóriu
BC 2 v športe boccia - na majstrovstvá Európy
v Portugalsku sa umiestnil na 5. mieste v jednotlivcoch a na 8. mieste v družstvách, vo svetovom rebríčku je na 11. priečke, na majstrovstvách Slovenska
v Dubnici nad Váhom sa umiestnil na 1. mieste a získal titul majster Slovenska, 1. miesto na Boccia cup
Zvolen, 2. miesto v družstvách na majstrovstvách
Českej republiky, 2. miesto na Manín cup Považská
Bystrica, 3. miesto na Masters boccia v Bratislave
Tomáš Valach (samoplavec), roč. nar. 1982 - zúčastnil sa národných plaveckých pretekov v Bratislave, ktoré sa konali pod záštitou Slovenského
hnutia špeciálnych olympiád a tam získal zlato
a bronz, čím si zabezpečil účasť na medzinárodných európskych plaveckých pretekoch špeciálnych olympiád, ktoré sa konali 14. - 18.októbra
na Mallorke, tu vybojoval zlato v disciplíne 50 m prsia, ako jeden zo štyroch členov reprezentačného
tímu Slovenska
Martina Tatárová (Karate klub MŠK), roč. nar.
1998 - v sezóne 2009 pretekala v kategórii mladších žiačok v disciplíne kumite, majsterka Slovenska, majsterka stredoslovenského regiónu,
2. miesto na majstrovstvách Slovenska družstiev,
2. miesto Grand Prix Hradec Králové (účasť 20 krajín a vyše 1000 pretekárov), 3. miesto Budapešť Cup
(10 krajín, 800 účastníkov), 1. miesto Memoriál M.
Bozogáňa, 3. miesto Rapid Cup, 2. - 3. miesto Ka(Pokračovanie na 13. strane)
chican cup

