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V tomto čísle:
ŠTAFETU PREVENCIE PREVZAL
RUŽOMBEROK

Zlatý klinec tento rok získali
TŠK Stella, Peter Šrank a Helena Soboslayová

Celý rok 2010 bolo naše mesto nositeľom
Štafety prevencie. Počas roka sa uskutočnilo
množstvo aktivít na podporu prevencie, príklad
si z nás bude brať aj mesto Ružomberok. Viac
na strane 5.
KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

V sobotu 27. novembra sa uskutočnili voľby do orgánov samospráv obcí. Žiarčania si
v nich zvolili primátora a poslancov, ktorí ich
budú počas štyroch rokov zastupovať v mestskom zastupiteľstve. Všetky informácie nájdete
na 2. strane.

sa

ZAHRANIČNÁ NÁVŠTEVA NA „JEDNOTKE“

STRANA 5
V rámci projektu Comenius navštívila žiarsku
školu zahraničná delegácia. „Jednotka“ tak hostila pedagógov a žiakov z Fínska, Grécka, Veľkej
Británie, Španielska a Českej republiky. Strana 3.

Vianočné trhy
Aj tento rok sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnia tradičné Vianočné trhy.
Od 17. do 23. decembra budú predajné
stánky otvorené v čase od 10.00 do 18.00
hod. a stánky s občerstvením od 10.00 do
20.00 hod.

20. 12.

2010

18.00 hod. javisko Domu kultúry na Nám.MS
Žiar nad Hronom

zostáva Ivan Černaj
STRANA 2
Hudobné impro_SuPerSkrat
Divadelné impro_ DS Štúdio Kasprzyk, DS ToTo, žiaci ZUŠ
Literárne impro_ Maťo Baláž, Peťo Šrank, Dano Mališ
Výtvarné impro_ žiaci ZUŠ
Špeciálni vianoční hostia:
_Miroslav Kasprzyk - pantomimické improvizácie
_Marián Horváth - improvizácie v miešaní drinkov

Vstupné:1€

šou ZH

IMPRO - šou ZH
H

Primátorom
Žiaru nad Hronom
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Primátorom Žiaru nad Hronom zostáva Ivan Černaj
V sobotu 27. novembra sa uskutočnili komunálne voľby. V nich si Slováci volili svojich zástupcov do mestských a obecných samospráv.
Inak tomu nebolo ani v Žiari nad Hronom.
K volebným urnám prišlo tentoraz 6648 občanov
Žiaru z celkového počtu 15 924 voličov, čo predstavuje 41,74 percent.
O hlasy Žiarčanov sa na post primátora uchádzalo
šesť kandidátov. Súčasný primátor, a zároveň nezávislý kandidát, Ivan Černaj, lekár a primár v žiarskej
nemocnici, Ladislav Kukolík, vysokoškolský učiteľ,
29-ročný Štefan Maceják, 50-ročný živnostník Pavel
Trokšiar a 41-ročný stavebný technik Peter Sládeček. Jedinou ženou medzi kandidátmi bola 48-ročná bezpečnostná analytička Nadežda Hudecová.
Víťazom sobotňajších komunálnych volieb a primátorom Žiaru nad Hronom sa na obdobie štyroch
rokov stal opäť Ivan Černaj. Svoj hlas mu odovzdalo
3 097 Žiarčanov, čo predstavuje 46,58. Druhý v poradí skončil Ladislav Kukolík, tretí Štefan Maceják,
štvrtý Peter Sládeček, piata Nadežda Hudecová
a posledný Pavel Trokšiar.
Na obdobie štyroch rokov sme si v sobotu volili
aj zástupcov do mestského zastupiteľstva. V piatich
volebných obvodoch sa o hlasy voličov uchádzalo
až 76 kandidátov.
Vo volebnom obvode č. 1 (Etapa) sme si spomedzi 19 kandidátov volili piatich (z pôvodných
20 kandidátov nakoniec nekandidoval Peter Lakatoš). Najviac hlasov tu získali Veronika Balážová,
Dušan Bosák, Martin Sklenka, Richard Rišňovský
KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA
(PORADIE PODĽA VOLEBNÉHO ČÍSLA)

Meno
kandidáta

Počet platných
hlasov

Ivan Černaj
Nadežda Hudecová
Ladislav Kukolík
Štefan Maceják
Peter Sládeček
Pavel Trokšiar

3097
257
2229
553
268
158

Percentá

46,58
3,86
33,52
8,31
4,03
2,37

a Monika Balážová. Volebný obvod č. 2 (Stred) malo
na kandidátnej listine 20 kandidátov. Z nich bolo
do mestského zastupiteľstva zvolených tiež päť
poslancov. Tento obvod tak budú zastupovať Stela
Šeševičková, Peter Dubeň, Ján Vinarčík, Jozef Tomčáni a Peter Antal.
Vo volebnom obvode č. 3 (Centrum II + stará
časť mesta) sa volili zo 17 kandidátov. Pôvodne ich
v tomto obvode kandidovalo 18, no tri dni pred
komunálnymi voľbami zo svojej kandidátky stiahla
svojho kandidáta SDKÚ-DS a SaS, a to Romana Zaťka, ktorý ešte donedávna zastával post krajského
podpredsedu práve SDKÚ. Keďže však nesúhlasil
s kandidátom tejto strany na post primátora, strana
rozhodla o jeho vylúčení, a zároveň tiež so stiahnutím z kandidátky. Žiarčania si v tomto volebnom
obvode volili tiež 5 poslancov, z nich sa do mestského zastupiteľstva „prekrúžkovali“ Emil Vozár,
Rastislav Uhrovič, Katarína Dekýšová, Mária Biesová a Lýdia Cígerová.
Volebný obvod č. 4 (Pod vršky) bude mať v novom volebnom období v zastupiteľstve dvoch
poslancov, ktorých občania volili z 10 kandidátov.
Najviac hlasov tu získali Stella Víťazková a Norbert
Nagy.
Vo volebnom obvode č. 5 (IBV + Šášovské Pod-

hradie) si Žiarčania tiež volili dvoch zástupcov, aj tu
vyberali z 10 kandidátov. Najväčšiu dôveru získali
Marek Rakovský a Michal Žurav.
Spomedzi kandidátov na post primátora kandidovali na post poslanca mestského zastupiteľstva
dvaja kandidáti – Štefan Maceják v 3. volebnom obvode a Peter Sládeček v 5. volebnom obvode. Ani
jeden z nich nedostal dostatočný počet hlasov.
Z pôvodných poslancov kandidovali v tohtoročných komunálnych voľbách pätnásti. Opätovne sa
o post poslanca neuchádzali iba štyria, a to Ladislav
Kukolík, z vyššie spomínaných dôvodov súčasný viceprimátor, Roman Zaťko, Jozef Baláž a Oľga Voldánová. Nováčikmi v novom mestskom zastupiteľstve
sa po sobotňajších voľbách stali Monika Balážová,
Mária Biesová, Katarína Dekýšová, Norbert Nagy,
Marek Rakovský, Martin Sklenka, Jozef Tomčáni,
Rastistlav Uhrovič a Emil Vozár.
Na bezpečnosť komunálnych volieb v meste
dohliadala štátna polícia a mestská polícia. Počas
volieb nezaznamenali ani jeden priestupok, celé
voľby boli pokojné a bez akýchkoľvek zásahov polície. Polícia však preverovala podozrenie zo zvážania voličov z osady Pod Kortínou, čo sa nakoniec
nepotvrdilo.
(li)

KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI ZVOLENÍ NA POST POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Volebný obvod

Por. čislo

Meno a priezvisko

Počet hlasov

1
1
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.

PaedDr. Veronika Balážová
Ing. Dušan Bosák
Mgr. Martin Sklenka
MUDr. Richard Rišňovský
Mgr. Monika Balážová

471
439
385
378
375

2
2
2
2
2

1.
2.
3.
4.
5.

Stela Šeševičková
Ing. Peter Dubeň
Ing. Ján Vinarčík
Jozef Tomčáni
Mgr. Peter Antal

634
596
544
456
369

3
3
3
3
3

1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Emil Vozár
Ing. Rastislav Uhrovič
Mgr. Katarína Dekýšová
Ing. Mária Biesová
MUDr. Lýdia Cígerová

392
357
353
352
344

4
4

1.
2.

Ing. Stella Víťazková
Mgr. Norbert Nagy

234
198

5
5

1.
2.

Mgr. Marek Rakovský
Ing. Michal Žurav

204
204

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, adresa: Námestie Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09. Redaktori: Lenka Ihradská, telefón:
678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. Marcel Pobežka- šport, e-mail: marcel.pobezka@gmail.com. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov,
grafov, fotograﬁí graﬁky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
k 31.12.2009 je mesto Žiar nad Hronom.

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 1. december 2010

Metodický deň žiarskych škôl
V mesiaci november sa v Základnej škole
na Ul. Dr. Janského a v Základnej škole na Ul. M.
R. Štefánika uskutočnil metodický deň žiarskych
škôl. Organizovaný bol v spolupráci s Mestským
úradom Žiar nad Hronom – Odborom školstva
a športu, pre pedagogických zamestnancov základných škôl z mesta a okolitých obcí.
Metodického dňa sa zúčastnilo 72 pedagógov
zo 79 prihlásených škôl. Rozdelený bol do dvoch
častí. Adriana Giláňová, metodička odboru školstva
a športu: „V prvej časti prebiehali aktivity zamerané
na rôzne oblasti edukačného procesu, ktorých cieľom bolo získať nové pohľady, vedomosti a skúsenosti s používaním výpočtovej techniky na rôznych
hodinách, ako aj znalosť moderných prístupov pri
príprave a realizácii edukačného procesu na hodinách slovenského a anglického jazyka, prírodovedy a biológie. Súčasťou aktivít boli aj otvorené
hodiny.“ Jednou z činností, ktoré mali najviac prihlásených účastníkov, bola Sfumato – prezentácia
metódy splývavého čítania, určená pedagógom
I. stupňa. „Metodika SFUMATO prináša moderné,
tvorivé, hravé a radostné vyučovanie, vytvára optimistickú atmosféru, v ktorej sa dobre cítia žiaci
aj učiteľ. Umožňuje ohľaduplný, diferencovaný
prístup a rešpektuje individuálne rozdiely žiakov,“
spresnila ďalej Adriana Giláňová. Na „Jednotke“
patrila medzi najžiadanejšie aktivita s názvom Využitie IKT v matematike na II. stupni. „Obsahom
vzdelávania boli webové stránky zamerané na matematiku. Či už pre priamu on-line činnosť žiakov
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alebo pri príprave učiteľa na vyučovanie, a tiež matematický edukačný softvér a návrhy využitia interaktívnej tabule na vyučovaní matematiky,“ spresnila metodička. Okrem nápadov si pedagógovia
zo vzdelávania odniesli CD, na ktorom bol zhrnutý
obsah vzdelávania.
V druhej časti dňa sa konala prehliadka školy a
odborných učební. Po realizácii metodického dňa
bol účastníkom zaslaný vypracovaný dotazník spokojnosti, ktorého cieľom bolo zhodnotiť priebeh
a splnenie ich očakávaní. „V prvej časti zúčastnení
vypracovali dotazník na základe svojho subjektívneho vnímania a cítenia, v druhej bol priestor
na návrhy, nové témy, prípadne postrehy, cieľom
ktorých je v budúcnosti pripraviť podujatie na ešte
lepšej úrovni k spokojnosti všetkých zúčastnených.
Dotazník vypracovalo 48 účastníkov, ktorí metodický deň globálne ohodnotili ako veľmi dobrý,“
vysvetlila Adriana Giláňová a na záver dodala: „Sme
presvedčení, že metodický deň žiarskych škôl priniesol pre všetkých učiteľov poznatky o nových
metódach, formách a používaní nových technológií vo vyučovacom procese, učebných pomôckach
a prispel k výmene skúseností, ktoré využijú vo svojej ďalšej práci vo výchovno-vzdelávacom procese,
tak pedagógovia, ktorí boli absolventmi aktivít,
ako pedagógovia, ktorí aktivity prezentovali. Touto
cestou chceme poďakovať obidvom stranám a dúfame, že aktivity tohto typu sa budú realizovať aj
v budúcnosti a vyučujúci sa znova začnú v regióne
stretávať na takejto neformálnej úrovni.“
(li)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
SLOVENSKO ZVEREJNÍ VÝSLEDKY AUDITU
AŽ PO KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH

Vo štvrtok 18. novembra sa vedenie mesta, ako aj vedúci jednotlivých odborov, stretli
so zástupcami Transparency International Slovensko. Mesto podpísalo s touto organizáciou
zmluvu o vykonaní auditu, od ktorého očakáva
zlepšenie práce mestského úradu, ako aj celej
samosprávy.
Primátor Černaj už pred niekoľkými týždňami
zdôraznil, že chce výsledky auditu zverejniť ešte
pred komunálnymi voľbami. Riaditeľ Transparency
International Slovensko, Gabriel Šípoš, však priznal,
že to v tomto termíne nestihnú. Prvé dotazníky dostalo mesto približne pred mesiacom, v ktorom sa
TIS pýtala na konkrétne pravidlá a čísla. Zaujímal
ich počet mestských bytov, verejné obstarávanie
či výberové konania. Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko: „Vo štvrtok sme
mali prvé informatívne stretnutie s predstaviteľmi
mesta, ako aj s riaditeľmi jednotlivých odborov,
s ktorými sme hovorili. Pýtali sme sa na silné a slabé
stránky mesta. Je to jedna z foriem, ktorými si dopĺňame znalosti o meste a ktorá bude slúžiť ako podklad pre náš audit,“ vysvetlil dôvod návštevy mesta,
a zároveň prezradil, aký bude ďalší postup auditu:
„Budeme sa pýtať aj poslancov, možno niektorých podnikateľov a niektorých novinárov. Tiež si
pýtame dozorované dáta z rôznych dotazníkov
od mestského úradu. Predpokladám, že približne
do dvoch až troch týždňov by mal byť výsledok auditu hotový.“ Pred časom už táto mimovládna organizácia zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom
sa naše mesto spomedzi sto samospráv umiestnilo
na 77. mieste. Vtedy hodnotila mieru otvorenosti
a transparentnosti. Šípoš však priznal, že tentoraz
bude audit vykonaný do hlbšej miery a založený
bude aj na osobnom kontakte so zamestnancami
mesta.
(li)

„Jednotka“ hostila zahraničnú delegáciu
V dňoch od 10. do 14. novembra prijala Základná
škola na Ul. Dr. Janského vzácnych hostí. V rámci
medzinárodného projektu Comenius navštívili
„Jednotku“ študenti a pedagógovia z Veľkej Británie, Španielska, Fínska, Grécka a Českej republiky.
Jedným z cieľov programu Comenius je skvalitniť
a posilniť európsky rozmer školského vzdelávania,
a to najmä podporou medzinárodnej spolupráce
škôl, odborného rastu učiteľov a podporou výučby jazykov. „Jednotka“ nesie právom pečať Zelenej
školy, pretože odovzdávala svoje bohaté skúsenosti s environmentálnou tematikou ostatným partnerským školám. Podľa slov riaditeľa Mareka Baláža, „Jednotka“ robí všetko preto, aby vedomosti,
ktoré deti získavajú na environmentálnej výchove,
vedeli prakticky využiť. Svojimi aktivitami pomáhajú životnému prostrediu, a zároveň skrášľujú areál
školy. Byť súčasťou takého projektu má niekoľko
výhod. Zuzana Rosenbergová, pedagogička: „Tým,
že spájame environmentálnu výchovu takmer
so všetkými školskými predmetmi, skvalitňujeme

vyučovanie. Komunikačný jazyk je anglický, čím
odstraňujeme jazykovú bariéru. Pri výmenných pobytoch je výhodou, že všetci pedagógovia aj žiaci
používajú angličtinu aktívne vo všetkých oblastiach na vyjadrenie svojho názoru na danú tému,
teda environmentálnu, čím spájame medzipredmetové vzťahy. Prínosom pre učiteľov je určite výmena skúseností a získavanie nových poznatkov.“
Zahraniční hostia absolvovali počas pobytu v Žiari
nad Hronom projektové stretnutia, na ktorých prezentovali jednotlivé školy svoje aktivity. „V prvom
rade naši partneri ocenili medzinárodnú akciu Deň
sadenia stromčekov – We Plant Trees, keďže pri tejto akcii sme spolupracovali s mestským zastupiteľstvom, rodičmi a žiakmi zároveň. Naša projektová
skupina si dala predsavzatie, že v máji budeme
v projekte pokračovať, budeme teda sadiť ďalšie
stromčeky,“ vysvetlila ďalej Zuzana Rosenbergová.
Okrem týchto prezentácií boli pre hostí pripravené
aktivity v lese. Pre žiakov bolo pripravené vyučovanie chémie metódou CLIL. Vyučovacím jazykom
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„medzinárodnej triedy“ bol anglický jazyk. Okrem
tzv. povinných aktivít pripravili Žiarčania pre hostí
aj bohatý voľnočasový program. Na mestskom úrade ich prijal primátor Ivan Černaj, ktorý ich oboznámil s mestom, zahraničná návšteva navštívila aj
Kremnicu, Badín a Badínsky prales, Hronsek či kolibu v Sklených Tepliciach. Najbližšie čaká žiarskych
školákov a pedagógov z „Jednotky“ cesta do ďalekého Fínska, kde vycestujú v marci budúceho roku.
Dovtedy plánuje „Jednotka“ nadviazať spoluprácu
s inou školou prostredníctvom etwinningu, čo je
zároveň ďalšie kritérium, ktoré by mala v rámci projektu splniť.
(li)

Pre žiakov bola samozrejmosťou komunikácia
v anglickom jazyka.
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Čistenie priestorov nad Mlynským náhonom
Dôrazne upozorňujeme na zákaz ukladania odpadu na mestský pozemok nad korytom Mlynského náhonu. V prípade zistenia porušovania tohto
zákazu, mesto bude nútené priestupcov zistiť pomocou priemyselnej kamery.
OŽP

SVÄTOKRÍŽSKE NÁMESTIE
– TRVALÝ PROBLÉM
S ČIERNYMI SKLÁDKAMI

Mlynský náhon bol vybudovaný v 19. storočí a slúžil na poháňanie mlyna. Jeho dĺžka je
1411 m a začína sa odberným zariadením na Lutilskom potoku a pokračuje cez územie mesta
čiastočne krytým rúrovým potrubím a čiastočne otvoreným rigolom až do Parku Š. Moysesa.
Tesne pod odberným zariadením, kde začína
krytá časť rúrového potrubia Mlynského náhonu,
sa vplyvom záplavových vĺn v tomto roku, ako
aj nezákonným ukladaním odpadu od občanov,
nahromadilo veľa nečistôt, ktoré devastujú toto
prostredie. Nánosy sú hrozbou pri ďalších prívalových vlnách, ktoré reálne v budúcnosti hrozia.
Na základe podnetu občana Jozefa Kováča vykonali zamestnanci mesta kontrolu uvedenej lokality a
dňa 5. novembra začalo mesto s čistením lokality
na pravom brehu Lutilského potoka v blízkosti koryta Mlynského náhonu – za garážami v blízkosti
Poľnohospodárskeho družstva. Ťažká technika
Technických služieb, s. r. o. začala odstraňovať

nánosy, tzv. „bobrie hrádze“ z povodní. Bohužiaľ,
niektorí občania nášho mesta si uvedenú lokalitu
mýlia so smetiskom a odvážajú tam všetok odpad
z domácností, ale najmä odpad zo záhrad. Po prvej
etape čistenia tejto lokality budeme pokračovať, až
kým sa celý priestor nevyčistí. Osadia sa tiež tabule
„Zákaz ukladania odpadu“. Žiadame preto našich
spoluobčanov, aby tam odpad nedávali a používali na odpad zberné nádoby na komunálny odpad.
Odpad zo záhrad môžete likvidovať zaužívaným
spôsobom v časti IBV, na Partizánskej a Jesenského
ulici – vyložiť pred dom a TS, a. s. ho vyvezú zdarma. O systéme zberu bioodpadu v meste sme písali
v Mestských novinách v apríli tohto roka. Pre IBV
platí Kalendár vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu 2010, v ktorom sú okrem iného
uvedené termíny vývozu bioodpadu (hnedá farba).
Kalendáre vývozu sa distribuujú občanom vždy
na začiatku roka a môžete si ich pozrieť aj na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk.

Zberná nádoba na sklo na Svätokrížskom námestí v blízkosti bývalých verejných WC slúži
na odkladanie skleneného odpadu. Niektorí
obyvatelia si však zvykli ukladať k 1100-litrovému kontajneru odpad z domácností. Pravidelne sa tam vytvárajú čierne skládky, ktoré mesto
musí dať odpratať na náklady nás všetkých,
keďže nie vždy sa zistí pôvodca. Upozornenia
a výstrahy nestačili, a preto mesto pristúpilo
k inštalácii priemyselnej kamery.
OŽP

Takýto a niekedy aj horší pohľad sa
občanom naskytuje veľmi často.

DAROVANÉ ŠATSTVO NA ČIERNEJ SKLÁDKE

V rámci predvolebnej kampane jeden z kandidátov na primátora pod rúškom Občianskeho združenia Pomoc v núdzi Žiarčanom rozdával šatstvo rómskym rodinám, bývajúcim v časti „Pod Kortínou“.
Niektorí tamojší občania volali na mestský úrad a sťažovali sa, že obyvatelia Kortíny okamžite vytvárali
ďalšie čierne skládky s vrecami plnými práve darovaného (ale nepoužiteľného) šatstva.

Občania Kortíny ihneď vyhadzovali
darované šatstvo.

noviny.ziar.sk

Sveter trochu väčší ako potrebuje
nová majiteľka.
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Ceny Zlatý klinec odovzdané
V utorok 16. novembra sa uskutočnil ďalší ročník slávnostného udeľovania cien Zlatý klinec.
Počas galavečera, kedy sú už tradične oceňovaní domáci umelci, zabávali prítomných hostí aj
„repeťáci“.
Oslava žiarskeho umenia, ktoré väčšina z vás pozná pod názvom Made in ZH, je už tradične spojená s udeľovaním ceny Zlatý klinec. Táto sa udeľuje
v troch kategóriách – cena primátora, cena riaditeľka Mestského kultúrneho centra a cena Nadácie
ZSNP a Slovalco.
Pred samotným slávnostným večerom sa konala
aj vernisáž výstavy Heleny Soboslayovej a Blaženy
Krivákovej Pre vás, ktorú si môžete pozrieť v MsKC
do konca roka. A práve druhá menovaná, Blažena
Kriváková, je autorkou ceny Zlatý klinec, vyrobenou drôtenou technikou.
Súčasťou udeľovania cien je galaprogram, v ktorom sa i tento rok predstavili domáci umelci. Úvod
patril v utorok podvečer najmenším, konkrétne
tanečníkom z Tanečno-športového klubu Stella.
Tí sa predstavili s choreografiou, s ktorou získali
titul majstrov Slovenska vo svojej kategórii. Hneď
po nich do sály ladne dotancovali ich starší kolegovia, ktorí majú za sebou stovky odtancovaných
hodín a množstvo absolvovaných súťaží, na ktorých sa pravidelne umiestňujú na popredných
miestach. Preto snáď nikoho z prítomných neprekvapilo, keď práve TŠK Stella získali Zlatý klinec
od primátora mesta. Z jeho rúk si ju prevzala hlavná trénerka klubu Stella Víťazková, pod vedením
ktorej naši tanečníci získavajú množstvo ocenení.
Stella Víťazková: „Sme veľmi šťastní, že sme túto
cenu získali. Moji zverenci sú poctení a potešení,
že si ich mesto a primátor všimli. Neustále však
musíme pracovať na tom, aby sme boli úspešní aj

naďalej. Pretože aby tanec vyzeral tak, ako vyzerá,
je potrebné veľa trénovať, vytrpieť si veľa bolesti
a vynaložiť množstvo energie.“
Ďalšou kategóriou bolo udelenie ceny riaditeľky
MsKC. V krátkom video šote sa pred samotným
ocenením predstavil žiarsky textár, básnik, rozprávač, folkový nadšenec, pesničkár, cestovateľ – či
jedným slovom slovotepec, Peter Šrank. Riaditeľka
MsKC, Valéria Ferčáková: „Myslím si, že Peter Šrank
je výrazná postava žiarskej literárnej tvorby, známy
humorista, čo je cítiť aj v jeho tvorbe, cestovateľ,
muzikant či známy folkár. A to nielen v žiarskom,
ale v celoslovenskom kontexte. Dokonca už aj
v Čechách sa o ňom povráva ako o celkom vplyvnom folkerovi. Myslím si, že Zlatý klinec je vo veľmi
dobrých rukách.“ Už samotná video upútavka dala
tušiť, že práve on bude ďalším oceneným. Medzi
jeho posledné akcie patril Folkový bech, kedy prekonal približne 250 kilometrov. Pozitívne je určite
i zistenie, že vďaka „bechu“ schudol jedno kilo.
Priamo počas behu vznikli tri nové pesničky, a ako
poznamenal, zostali mu ďalšie textové a hudobné
fragmenty na dlhé zimné večery. Jeho priaznivci
sa tak majú určite na čo tešiť. Peter Šrank: „Je veľmi
príjemné, keď človek za svoju prácu dostane ocenenie. Klinec sám o sebe však veľa nedrží, preto je
potrebné mať ich viac. Tak som si povedal, že na
budúci rok získam ďalší, potom zase ďalší, až ich
budem mať štyri. Tie už niečo podržia, a tak je mojim cieľom získať ich (smiech).“
Poslednou ocenenou bola v utorok podvečer
Helena Soboslayová, ktorá získala cenu Nadácie
ZSNP a Slovalco, ktorá je dlhoročnou pracovníčkou
Pohronského osvetového strediska. Jej záľubou je
najmä ľudová umelecká tvorivosť. Stála pri zrode
Školy tradičných a súčasných remesiel pri POS, kde

Helena Soboslayová.
už niekoľko rokov odovzdáva svoje skúsenosti deťom i dospelým. Vďaka jej radám získali amatérski
umelci nášho regiónu množstvo ocenení, mnohí
z nich dokonca pokračujú v tvorbe ako profesionáli. Jej doménou je textilná tvorba. Všetky techniky,
ktoré prezentuje na rôznych výstavách či súťažiach,
aj sama ovláda. Spomenieme aspoň paličkovanie,
tkanie, patchwork, návrhy divadelných kostýmov
či batikovanie. Vďaka nej tiež bola oživená tradičná
kremnická a hodrušská čipka v regióne.
Primátor Černaj: „V rámci podujatia Made in ZH
oceňujeme v Žiari rôzne osobnosti v rôznych kategóriách. Tento rok som sa rozhodol oceniť tanečný
klub Stella, ktorý už vychoval stovky skvelých tanečníkov. Aj oni mesto Žiar nad Hronom úspešne
reprezentujú v rámci celého Slovenska na rôznych
významných podujatiach a súťažiach. Veľmi ma
teší, že MsKC už niekoľko rokov organizuje podujatie, kedy oceňujeme domácich umelcov. Môžeme tak povedať, že u nás to nie je iba o dovezenej
kultúre, ale predovšetkým o tej domácej, ktorá má
v meste dobré podmienky.“
Po rozdaní všetkých cien už na hostí večera čakal
ďalší program, a to v hudobnej produkcii Repete
návraty II, spojeného s tanečnou zábavou. Počas
programu vystúpili a zaspievali známe „repeťácke“
hity Lýdia Volejníčková, Nora Blahová a Martin Jakubec.
(li)

V roku 2010 bol Žiar nad Hronom Mestom prevencie

V piatok 12. novembra odovzdal primátor
Ivan Černaj Štafetu prevencie pre rok 2011 primátorovi Ružomberka, Michalovi Slašťanovi.
Slávnostnému odovzdávaniu štafety predchádzalo diskusné fórum. Viedol ho lekár Ľubomír
Gábriš, ktorý má bohaté skúsenosti z liečby závislých a následnej resocializácie. Účastníkmi boli aj
členovia Asociácie pre prevenciu drogových závislostí. Diskusné fórum tak odpovedalo na otázky, kde je mesto Žiar nad Hronom v prevencii, čo
členovia očakávajú od ľudí, ktorí v prevencii pôsobia, a čo očakávajú členovia prevenčných skupín
jednotlivých miest od verejnosti, resp. od rôznych
úradov či orgánov verejnej správy. Skúsenosti sa
tak vymieňali v rámci mesta, ale i celého Slovenska.

Primátor Ivan Černaj: „Aktivity zamerané na prevenciu sa v Žiari nad Hronom robili už aj predtým,
ako sme boli nositeľmi štafety. Akcií bolo viac a boli
do nich zapojené desiatky organizácií, stovky ľudí,
stovky detí a stovky mládežníkov. Neznamená to
však, že odovzdaním štafety Ružomberku to v Žiari
končí. Všetky subjekty, ktoré sa na tom podieľajú,
budú vo svojej práci pokračovať aj naďalej. Je veľmi
dôležité, aby sme robili prevenciu, aby nás neduhy
spoločnosti a závislosti nedobehli, pretože potom
to spoločnosť, a aj samotné mesto stojí ďaleko viac
prostriedkov. To, že sme v tomto roku niesli pomyselnú štafetu, nás naučilo, že prevencii je potrebné
neustále sa venovať. Čím väčší počet inštitúcií je
do toho zapojených, tak to môže byť viac a viac
úspešnejšie,“ zdôraznil primátor. Počas celého roka
sa na mestskom úrade stretávala prevenčná skupina. Spoločne tak koordinovali niektoré aktivity,
ktoré sa na území mesta konali. Marta Mergová,
vedúca odboru školstva a športu: „Boli to najmä
aktivity, ktoré prebiehali v školských zariadeniach,
ale pracovalo sa aj s inými vekovými kategóriami
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či so seniormi. Každý, kto bol členom prevenčnej
skupiny, mal okolo seba tím ľudí a tí potom robili
akcie a podujatia venované rôznym vekovým kategóriám.“
Štafetu prevencie pre rok 2011 prevzal z rúk
žiarskeho primátora jeho kolega z Ružomberka,
Michal Slašťan. Ako je teda toto mesto pripravené
niesť štafetu? „Priznám sa, že sa necháme poučiť
od miest, ktoré už mali štafetu pred nami. Moji kolegovia a kolegyne už nejaký mesiac študovali materiály ohľadne štafety a poctivo sa na to pripravovali. V Ružomberku je sieť kvalitných škôl a špeciálne
Katolícka univerzita, ktorá sa prevenciou zaoberá.
Využijeme všetok mozgový potenciál, ktorý máme.
Máme tiež vysokokvalitnú mestskú políciu, ale najmä inštitúcie, ktoré sa prevenciou zaoberajú. Predpokladám, že po získaní istých skúseností budeme
kvalitným nasledovníkom miest, ktoré mali česť byť
mestom prevencie pred nami. Verím, že dokážeme,
že mesto Ružomberok je mesto kultúrne, spoločenské a má svoju úroveň,“ dodal na záver primátor Ružomberka.
(li)
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Z pera čitateľa...
Nezvyčajná diamantová
Pred pár dňami sme si v kruhu najbližších pripomenuli nie každodennú udalosť, a to šesťdesiate
výročie, kedy sme si v spleti prekrásnych tónov
piesne Ave Maria vo farskom kostole v Žiline povedali vytúžené „áno“.
Od tej doby sme vlastne zvyšok života prežili svorne v Žiari nad Hronom, no predsa mi nedá,
aby som sa nevrátil spomienkou na rodisko. Najkrajší kút v celom svete, kde je skok do mesta,
krásna hora nad hlavou, kde sa Rajčanka vlieva
do Váhu, na kúpanie v Rajčanke, a najmä splavy
dolu Váhom. Neustále hranie, aj bosí s teniskou
či handrovou loptou, na zimné lyžovanie v jednej stope na dúškach zo suda. Na korčuľovanie aj
na jednej korčuli – gvintovke, na kolotoče ešte
na ľudský pohon, premietanie nemých filmov,
na potulných spevákov s opičkami či medveďmi,
časté sa obmieňanie žobrákov.
Pred 58 rokmi sme sa ocitli vo vtedy Svätom Krí-
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ži nad Hronom. S manželkou sme boli zamestnaní
a čakali sme druhé dieťa, o dva roky neskôr porodila ako tretie dcérku. Ja som bol pri výstavbe jednej
prevádzky od základov, skúšobnej prevádzky až po
výrobu. Popri zábehu bolo potrebných pár zlepšovacích návrhov, ba dokonca spolu s priateľom
máme i patent. Neskôr ma zlanárili na inú prevádzku a do dôchodku som odchádzal ako výchovný
poradca OÚ. Medzitým som pracoval v straníckej
i spoločenských organizáciách. Odmenou bola
prvá rekreácia do Bulharska k moru a posledná
Moskva, Smolensk, vtedy Leningrad, Minsk a cesta domov. Ako poslanec v stavebnej komisii som
zariadil miesta pre garáže pozdĺž plotu vtedajšej
STS-ky. Bol som v okresnej komisii – zakladanie
družstiev. Založili sme ľahkoatletický oddiel. Mali
sme výborný dorast. Skončil som ako ústredný
rozhodca. Po založení lyžiarskeho oddielu sme boli
úspešní v lige žiactva. Pracoval som ako tréner,
autor zjazdných tratí a rozhodca. Skúsenosti sme

využili v úspešnej súťaži pre zamestnancov ZSNP
o Pohár riaditeľa podniku. Za činnosť som dostal
dva strieborné odznaky ČSZTV.
No podľa toho si môžete urobiť úsudok, kto má
na celej činnosti a našom rodinnom spolužití neoceniteľné uznanie. Kto iný ako naša najdrahšia,
najtolerantnejšia – moja manželka, matka a neskôr
i starká. Tiež bola zamestnaná, najmä až príliš starostlivá o chod a spôsob života, ktorý máme zdokumentovaný v siedmych fotoalbumoch. Za zmienku
by snáď stála spoločná rodinná dovolenka „embéčkou“ od Mamaie v Rumunsku, cez Zlaté Piesky,
Varnu, Raj, Slnečné Pobrežie, Nesebar v Bulharsku,
Jadran – Opatia v bývalej Juhoslávii a poslednou
zastávkou na Balatone. Aj šťastný návrat domov.
Za toto dominantné postavenie bola za tých istých
tónov piesne, ale už na diamantovej svadbe, odmenená zlatým prsteňom, čo je za všetko len nepatrnou odmenou.
Čitateľ

Rodičom detí končiacich školskú dochádzku v ZŠ
SKÔR NEŽ UROBÍTE DEFINITÍVNE ROZHODNUTIE
Voľba povolania patrí medzi najvýznamnejšie
životné rozhodnutie a prvé dôležité životné kroky
mladých ľudí v období dospievania. U žiakov končiacich základnú školu hovoríme aj o prvej „smerovej“ voľbe štúdia pre povolanie. Často sa stáva, že si
žiaci nezvolia budúce povolanie hneď, ale rozhodujú sa v rámci kariérneho vývinu až neskôr, na strednej škole, teda v rámci druhej „smerovej“ voľby.
V žiadnom prípade by ste však rozhodovací proces
vášho dieťaťa nemali podceniť alebo urýchliť.
Ak sa aj vaše dieťa chystá v tomto školskom roku
študovať na strednej škole a hľadáte školu, ktorá mu
poskytne práve ten jeho vysnený odbor či smer štúdia, alebo sa skôr chcete rozhliadnuť a zistiť, čo by
ho lákalo, mali by ste vedieť, že kvalifikácia, kvalitné
vzdelanie a odborná príprava sa stáva významnou
kompetenciou, ktorá zvyšuje možnosť zamestnania
a uplatnenia Vášho dieťaťa na trhu práce. Odporúčame preto rodičom sledovať profesijné a študijné
záujmy dieťaťa, stimulovať jeho vzdelanostné ašpirácie a podľa potreby poskytovať poradenstvo
a poradenskú pomoc pri profesijnom rozhodovaní
vrátane aktuálnych profesijných informácií o svete
práce, trhu práce, o sebe, záujmovej sfére a pod.
Odporúčame vám nájsť si čas a spolu so svojím
dieťaťom navštíviť webové stránky:
• http://www.povolania.eu/, na ktorých nájdete dotazník pod názvom „Sprievodca svetom povolaní“, ktorý vám poskytne informácie o viac ako
650 povolaniach, ponúkne niekoľko spôsobov, ako
si vybrať najvhodnejšie povolanie – podľa záujmov,
zručností a ďalších výberových kritérií, umožní
získať informácie a užitočné návody, ako úspešne
vstúpiť na trh práce, zobrazí odkazy na zdroje ďalších zaujímavých informácií.
• http://www.uips.sk/ – Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, ktorý každoročne na svojej stránke uverejňuje publikáciu pod názvom „Ako
na strednú školu“, v ktorej nájdete prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v aktuálnom
školskom roku – http://www.uips.sk/publikaciecasopisy/ako-na-skolu. Prehľad škôl je daný podľa
krajov a v rámci každého kraja podľa jednotlivých
druhov škôl (gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy a stredné priemyselné školy, obchodné

akadémie, hotelové akadémie, pedagogické a sociálne akadémie, stredné umelecké školy, stredné
zdravotnícke školy, odborné učilištia). Rozsah podávaných informácií je individuálny, ale okrem názvu
a adresy strednej školy, telefónneho čísla, e-mailu a
webovej stránky školy tu nájdete aj otvárané študijné a učebné odbory, dĺžku štúdia, vyučovací jazyk
a pri umeleckých odboroch aj talentovú skúšku.
• http://www.uips.sk/o-nas/skolske-vypoctove-strediska - tieto webové stránky zverejňujú informácie, ktoré pre vás pripravujú školské výpočtové
strediská vo všetkých krajoch Slovenska a s ktorými
spolupracujú všetky základné a stredné školy, jednotlivé krajské školské úrady , vyššie územné celky
a samozrejme aj my, teda centrá pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie. V nich
nájdete celoslovenskú on-line databázu stredných
škôl, štatistiku naplnenosti študijných a učebných
odborov ako aj kritériá na prijímacie skúšky a profilové predmety. Databáza je priebežne aktualizovaná na základe predbežných záujmov žiakov.
Na tejto webovej stránke nájdete aj iné, nie menej
zaujímavé informácie pre uchádzačov o štúdium.
• http://kamnaskolu.sk/ – informačný portál BBSK,
na ktorom sú zverejnené termíny prijímacích skúšok na SŠ, webové stránky stredných škôl a ďalšie
zaujímavé informácie .
Ak vám nepomohli uvedené informačné stránky
zorientovať sa pri výbere strednej školy, nemáte internet, nie ste si istí výberom strednej školy,
prípadne máte záujem si výber strednej školy pre
vaše dieťa overiť, získať viac informácií, stále máte
možnosť poradiť sa. V prvom rade vám odporúčame zastaviť sa u výchovného poradcu na základnej
škole, ktorú vaše dieťa navštevuje. Výchovný poradca je pedagóg a plní úlohy školského poradenstva.
Je pripravený odborne vám poradiť, poskytnúť
všetky potrebné a dôležité informácie týkajúce sa
jednak vzdelanostnej úrovne vášho dieťaťa, jeho
predpokladanej voľby povolania, jednak má k
dispozícii štatistické profesijné informácie o to
m, na ktorú školu sa koľko žiakov predbežne hlási,
v akom poradí sa na zvolenej škole nachádza vaše
dieťa a aké sú jeho študijné výsledky, teda aký je
celkový predbežný záujem o stredné školy, ich

noviny.ziar.sk

študijné a učebné odbory. Podá informácie napr.
o uplatniteľnosti na trhu práce, pracovných príležitostiach v regióne a pod. Ponúkne vám možnosti
na zváženie, ktoré povolanie by bolo najvhodnejšie
a kde a v ktorom meste má zvolená stredná škola
svoje sídlo. Definitívne rozhodnutie je však na vás,
vy podpisujete prihlášku, ktorú výchovný poradca
v stanovenom termíne odošle na zvolenú strednú
školu. Ak však máte záujem aj o odborné kariérne
poradenstvo, máte možnosť navštíviť centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie (bývalá pedagogicko–psychologická poradňa), ktorého jednou zo základných odborných
činností je aj poskytovanie poradenských služieb
v oblasti kariérneho poradenstva. Jeho návštevu
vám môže odporučiť výchovný poradca, triedny
učiteľ, alebo sa pre návštevu v centre môžete rozhodnúť aj vy sami. Použitím adekvátnych techník dotazníkov, testov, počítačových programov, ktoré
vaše dieťa vyplní, diagnostickým rozhovorom s vami
a dieťaťom získate ďalšie informácie, ktoré vám ešte
viac pomôžu zorientovať sa vo výbere stredoškolského štúdia. Odborní pracovníci vám pomocou
programu „PROFORIENT“ môžu na základe dosahovaných priemerných známok na vysvedčení alebo
na základe výsledkov dosiahnutých v testovaní predikovať či simulovať predbežné poradie a umiestnene vášho dieťaťa v predprijímačkovom konaní
na strednú školu. Samozrejme, stredné školy si určujú ešte aj doplňujúce vlastné kritériá, ktoré v konečnom štádiu rozhodovania niekedy konečné poradie
upravia, nie sú to však veľké rozdiely. Výhodou je, že
máte možnosť porovnať dosahované vzdelávacie
výsledky a umiestnenie vášho dieťaťa s ostatnými
žiakmi v poradí na vybranej strednej škole, o ktorú
sa uchádza vaše dieťa. Na základe zistenia máte následne možnosť posúdiť a reálne zhodnotiť šance
na prijatie, alebo pouvažovať o výbere inej strednej
školy, kde je šanca na prijatie väčšia. Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie úzko spolupracuje so strednými školami, a tak
má k dispozícii aj aktuálne prospekty, letáky a rôzne
informačné materiály o stredných školách.
PhDr. Eva Hlaváčová, CPPPaP Žiar n/Hronom
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VEĽKÁ NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Od 1. júna 2010 nadobudol na území SR
účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom prijatia zákona bolo
preniesenie do právneho poriadku Slovenskej republiky Smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2006/123/ES z 12.12.2006 o službách na vnútornom trhu, ktorá má zabezpečiť súlad nášho právneho poriadku s právom Európskeho spoločenstva
a slobodu voľného pohybu služieb, liberalizovať
služby, odstraňovať neprimerané, neopodstatnené a diskriminačné prekážky pri poskytovaní
služieb a zjednocovať podmienky v oblasti poskytovania služieb v jednotlivých členských štátoch
EÚ. Zákon o službách na vnútornom trhu upravuje
práva a povinnosti poskytovateľov služieb, práva
príjemcov služieb, dozor nad poskytovateľmi služieb,
činnosť jednotných kontaktných miest a spoluprácu
s orgánmi iných členských štátov Európskej únie.
Otvoril sa priestor aj na cezhraničné poskytovanie
služieb v krajinách Európskej únie.
•Zákon o službách na vnútornom trhu
významným spôsobom novelizuje aj zákon
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon). Ide hlavne o zjednodušenie administratívnych procedúr a zníženie
administratívnej náročnosti, najmä pri vstupe
podnikateľov (fyzických aj právnických osôb)
do podnikania, rozšírenie služieb jednotných kontaktných miest (JKM), ktoré pracujú na všetkých živnostenských úradoch.
•Úlohy JKM plnia všetky odbory živnostenského podnikania na obvodných úradoch v SR.
JKM sústreďujú jednotlivé administratívne úkony
súvisiace s podnikaním na jednom mieste a zabezpečujú pre podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho
výkonom, poskytujú informácie o všeobecných
a osobitných podmienkach podnikania, kontaktoch
na orgány, ktoré sú príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania, možnostiach prístupu k verejnej
časti registra. Prijímajú údaje a doklady potrebné
na začatie podnikania (ohlásenie živnosti, správne
poplatky).
•Medzi zásadné zmeny týkajúce sa podnikateľov vyplývajúce z novely živnostenského zákona patrí:
Zrušenie kategórie koncesovaných živností
Živnostenské listy a koncesné listiny vydané
do 31.5.2010 zostávajú v platnosti. Tam, kde sa
v osobitných predpisoch používa názov „živnostenský list“ alebo názov „koncesná listina“, rozumie
sa tým „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“. V súvislosti s koncesnými listinami vydanými
do 31.12.2010 na vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, vnútroštátnej autobusovej dopravy a vnútroštátnej taxislužby je potrebné
poukázať na riešenie situácie na úseku cestnej
motorovej dopravy v prechodnom období, kde
došlo k zmene živnostenského oprávnenia (kon-

cesnej listiny) na povolenie na jeho vykonávanie
v zmysle § 42 d zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov. Ak v súčasnom období, t. j. od 1.6.2010 dôjde k zmene
počtu vozidiel, zmene miesta podnikania (sídla),
zmene zodpovedného zástupcu, dopravca oznámi túto skutočnosť príslušnému Krajskému úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorý
ju následne oznámi príslušnému živnostenskému
úradu, ktorý premietne tieto zmeny do živnostenského registra bez správneho poplatku.
Obligatórna registrácia fyzických osôb k dani
z príjmov a prihlasovanie do systému zdravotného poistenia
Pri získavaní oprávnenia na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta si fyzická osoba splní na jednom mieste povinnosť
oznámiť údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu a
prihlásiť sa do systému zdravotného poistenia.
Fyzická osoba, ktorá neuvedie názov zdravotnej
poisťovne, v ktorej je registrovaná na povinné
zdravotné poistenie, musí vyplniť údaje vyžadované pre prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.
Zjednodušenie administratívy
Živnostenské úrady (JKM) vydávajú od 1.6.2010
jednotné doklady o živnostenskom oprávnení – „Osvedčenia“. Jedno osvedčenie o živnostenskom oprávnení obsahuje všetky predmety
podnikania uvedené v ohlásení živnosti. Správny
poplatok sa vyberá za každý predmet podnikania
(1 voľná živnosť 5 eur, 1 remeselná, viazaná živnosť 15 eur).
O pozastavení prevádzkovania živnosti a zmene
obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti sa
nevydávajú rozhodnutia. Podnikatelia pozastavenie oznamujú živnostenskému úradu, jeho účinky
nastávajú najskôr dňom doručenia oznámenia
a doba pozastavenia nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov a dlhšia ako 3 roky. Správny poplatok sa vyberá vo výške 4 eurá.
Fyzické aj právnické osoby môžu vykonať ohlásenie
živnosti, oznámenie o pozastavení prevádzkovania
živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení
podnikania prostredníctvom zamestnancov JKM
priamo do elektronického systému JKM (bez predchádzajúceho vyplnenia príslušných formulárov).
Predkladanie návrhov na zápis do obchodného registra
Ide o najzávažnejšiu zmenu, ktorá výrazným spôsobom pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie. Právnické osoby majú možnosť prostredníctvom JKM požiadať o vykonanie prvozápisu
do obchodného registra. Úlohou JKM je:
- pripraviť návrh na zápis do obchodného registra, vytlačiť formulár a osvedčiť na jeho poslednej
strane pravosť podpisu navrhovateľa,
- vybrať súdny poplatok za návrh, správny poplatok za overenie podpisu a za skenovanie príloh
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k návrhu,
- odoslať návrh so všetkými prílohami príslušnému registrovému súdu.
Nová úprava vydávania výpisov zo živnostenského registra
Výpis z verejnej časti registra obsahuje zapísané
údaje platné v deň jeho vydania. Osobe, ktorej
sa údaje týkajú, možno vydať na požiadanie výpis
v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania.
Výpisy zo živnostenského registra sa vydávajú na ktoromkoľvek obvodnom úrade (JKM).
Zákaz vyžadovania originálov listín alebo ich
úradne overených kópií alebo úradných prekladov cudzojazyčných listín
Predloženie originálu dokladu, jeho úradne
osvedčenej kópie alebo úradne osvedčeného prekladu sa vyžaduje, iba ak tak ustanovuje osobitný
predpis.
Rozšírenie úloh JKM na činnosti, ktoré nie sú
živnosťou
Obvodný úrad plní úlohy JKM podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú podnikaním na základe
iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné predpisy. Miestne príslušným
úradom je obvodný úrad v sídle kraja.
Rozšírenie úloh JKM sa týka výlučne činností,
ktoré sú upravené v samostatných článkoch zákona o službách na vnútornom trhu, t. j. podľa zákonov: o banskej činnosti, o daňových poradcoch,
o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch, o Komore reštaurátorov
a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, o Komore geodetov a kartografov, o civilnom letectve,
o advokácii, o patentových zástupcoch, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, o mediácii,
o súkromných veterinárnych lekároch a Komore
veterinárnych lekárov, o energetike, o tepelnej
energetike, o správcoch, o audítoroch, o geologických prácach. Vo všetkých uvedených zákonoch
sú formulácie, že žiadosť o oprávnenie možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného
miesta v sídle kraja.
Na webovej stránke Ministerstva vnútra SR
www.zrsr.sk sú prístupné všetky aktuálne a dôležité informácie pre záujemcov o podnikanie,
ale aj pre podnikateľov. Zverejnené sú materiály:
- úplné znenie živnostenského zákona,
- zákonné lehoty konania,
- vzory tlačív pre fyzické a právnické osoby,
- správne poplatky,
- obsahové náplne remeselných živností,
- zoznam odporúčaných označení voľných živností,
- informácie o jednotných kontaktných miestach
v SR,
- informácie o cezhraničnom poskytovaní služieb.
Obvodný úrad Žiar nad Hronom,
Odbor živnostenského podnikania

8

MSKC

1. december 2010 | Mestské noviny
MsKC v Žiari nad Hronom
Vás pozýva na výstavu
dekoratívnych a úžitkových diel

Heleny Soboslayovej
a Blaženy Krivákovej

Pre
Vás
drôt, textil, maľba, fotografia
Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119
Žiar nad Hronom
Výstava potrvá do konca roka!

Všechnopártička:

Šíp - Náhlovský
10.12. 2010 o 18.00
DK Námestie Matice slovenskej
vstupné: 10 €
deň produkcie 12 €

VIANOCE V MESTE
VIANOČNÉ TRHY
Nám. Matice slovenskej ZH

28.1. 2011

REPREZENTAČNÝ PLES
mesta zh

pripravujeme

17.12. - 23.12.2010

Estrádna sála MsKC ZH
s moderátorom
Martinom Nikodýmom a
speváčkou Leonou Šenkovou

FÍZLI ZO ZÁLOHY

POČIATOK

7./8.12. o 19.00 hod. (akčná komédia, USA,
107 min., slovenské titulky)
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

4.12. o 19.00 hod. (mysteriózny, sci-fi, USA/VB,
142 min., slov. titulky
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe,
Marion Cotlillard, Ellen Page, Tom Hardy
Vstupné: 2,50 €
Miestom činu je vaša myseľ.
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

11./12.12. o 19.00 hod. (rodinný film, ČR,
95 min., česká verzia )
Podľa skutočného príbehu jednej plyšovej
hračky. Keď sme boli deti, verili sme, že hračky žijú a zažívajú tie najväčšie dobrodružstvá,
o ktorých sme sa my odvážili len snívať.

KUKY SE VRACÍ
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Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
JEDZ, MODLI SA, MILUJ

14./15.12. o 19.00 hod. (romantický, dobrodružný, USA, 140 min., slovenské titulky)
Liz Gilbert, hrdinka filmu, je moderná žena,
ktorá sa vydáva spoznávať a obdivovať krásy
sveta, a zároveň sa opäť pokúša nájsť a prebudiť
samú seba.
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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•Literárna tvorba
•Naše noviny 2010 – regionálna súťaž školských a firemných novín a časopisov. Uzávierka:
17.12.2010. Vyhodnotenie sa uskutoční 20.1.2011
o 15.00 hod. v POS.
•Kultúrno-spoločenské podujatia
•Rómske Vianoce – Romani Karačoň – podujatie zamerané na čas vianočný. Dňa 17. decembra
o 10.00 hod. v POS.
•Škola tradičných a súčasných remesiel
•Klub patchworku – 4. decembra o 15.00 hod.
v ŠTaSR.
•Klub paličkovanej čipky – 4. decembra o 15.00
hod. v ŠTaSR.
•Vianoce a tradícia – 10. decembra o 9.00 hod.
v DSS Doména v Žiari nad Hronom a o 12.00 hod.
v POS Žiar nad Hronom.
•Moderný šperk – 16. decembra v ZŠ s MŠ Š. Moysesa o 12.00 hod.
•Klubová činnosť
•Klub Harmónia – stretnutie pre všetkých, ktorí
sa zaujímajú o svoje telesné i duševné zdravie. Dňa
7. decembra o 16.00 hod. v POS.
•Klub náhradných rodín – vianočné stretnutie náhradných rodín pri stromčeku. Dňa 11. decembra
o 14.00 hod. v POS.
•Vianočné stretnutie literárneho klubu Žiarelka – prvé stretnutie obnoveného LK. Tešíme sa
na všetkých, ktorí vo svojom voľnom čase radi píšu
a chcú sa o svoju tvorbu podeliť. Dňa 14. decembra
o 16.00 hod. v POS.
•Výstavy
•Neuveriteľný osud – výstava venovaná Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi, pri príležitosti 130. výročia
jeho narodenia. Súčasťou výstavy je premietanie
dokumentu o M. R. Štefánikovi. Výstava potrvá
do 20. decembra. Miesto: predsálie a sála POS
v Žiari nad Hronom. Návštevná doba: dohodou
na tel. číslach 045/678 13 04 alebo 0908 289 312.
•Polícia známa – neznáma – 5. ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež na tému Čo
pre mňa znamená policajt. Vernisáž výstavy sa
uskutoční 8. decembra o 11.00 hod. na Okresnom
riaditeľstve policajného zboru v Žiari nad Hronom.
Výstava potrvá do 10. januára 2011. Podujatie sa
koná s finančným prispením mesta Žiar nad Hronom.
•Pripravujeme
•Viera, Nádej, Láska – Memoriál Michala Buzalku
– celoslovenská literárna a fotografická súťaž, amatérski fotografi a literárni tvorcovia môžu do súťaže
posielať svoje fotografie a literárne diela na tému
Viera, nádej, láska. Uzávierka prác bude 28. februára 2011. Viac informácií na: petrova@osvetaziar.sk
a mihalikova@osvetaziar.sk.

KULTÚRA/INFORMÁCIE
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum – audiovizuálny program vo Hviezdnej sále
oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich
sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét
a bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne
tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po skončení
za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Program bude uvedený 3. decembra o 18.00 hod.
•V ústrety Mesiacu... Na Mesiac a ešte ďalej
– audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu, poskytuje pohľad na naše Slnko,
rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a
v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších
dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu.
Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a
nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť večera vyplní
v prípade priaznivého počasia pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 10. decembra
o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

1.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
2.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
3.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
4.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
5.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
6.12. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
7.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
8.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
9.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
11.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
13.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
14.12. 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
INFORMÁCIA O KVALITE OVZDUŠIA
ZA ROK 2009

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Banskobystrickom kraji za rok 2009.
Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší bola krajským úradom životného prostredia v § 25 ods.

noviny.ziar.sk

9
1 ustanovená povinnosť sprístupňovať informácie
verejnosti a najmenej raz za rok zverejniť informáciu o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých
zdrojov na jeho znečisťovaní. V súlade s uvedeným Krajský úrad životného prostredia v Banskej
Bystrici vypracoval materiál Informácia o kvalite
ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho
znečisťovaní v Banskobystrickom kraji za rok 2009.
Uvedená informácia je zverejnená na stránke Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici (www.bb.kuzp.sk) v časti Aktuálne informácie.
Verejnosť má možnosť nahliadnuť do uvedeného
materiálu na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, resp. aj na Obvodnom úrade
v Banskej Štiavnici, resp. na stálych pracoviskách
v Žarnovici a v Žiari nad Hronom (Ul. SNP 124,
1. poschodie).
(r)
VIETE, AKÉ CENNÉ PAPIERE MÁTE NA ÚČTE?

Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo
to už dávno. Možno ani neviete, že doteraz z nej
máte cenné papiere na svojom účte v Centrálnom
depozitári cenných papierov SR, a. s., s ktorými sú
spojené náklady. Mnohé z týchto cenných papierov možno nemajú pre vás žiadnu cenu. Už rok
máte možnosť tieto cenné papiere bezodplatne
previesť na Fond národného majetku SR (FNM).
Je najvyšší čas si zistiť, ako na tom sú vaše cenné
papiere. Ak o ne nemáte záujem, využite možnosť
bezodplatného prevodu na FNM, nakoľko nový
Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov
SR, a. s., spoplatňuje od 1.1.2011 aj účty, ktoré doteraz spoplatnené neboli.
Majiteľom účtov cenných papierov, ktorí dostali
faktúru za vedenie účtu, môžu byť tieto poplatky
zo strany FNM vrátené. Vrátenie poplatkov je podmienené prevedením cenných papierov na FNM.
Ak sa rozhodnete, že prevediete na FNM iba
niektoré cenné papiere, FNM za vás uhradí alebo vám vráti pomernú časť poplatku zodpovedajúcu prevedeným cenným papierom.
Pozor! Tí, čo ste v roku 2008 mali na účte cenné
papiere v menovitej hodnote nad 6 639 eur, mali by
ste sa rozhodnúť a urobiť prevod cenných papierov,
o ktoré nemáte záujem, do 17. decembra 2010.
Hodnotu vašich cenných papierov si môžete zistiť v bankách, u obchodníkov s cennými papiermi
a prípadne na Burze cenných papierov v Bratislave,
a. s. (www.bsse.sk).
Bližšie informácie nájdete na www.cdcp.sk,
na www.natfund.gov.sk alebo na pracoviskách,
ktoré vám poskytnú jeden bezplatný aktuálny výpis z účtu majiteľa a ktoré zabezpečujú aj bezodplatné prevody cenných papierov, o ktoré nemáte
záujem, na FNM (RM-S Market, o.c.p., a. s. a vybrané
pracoviská Slovenskej pošty, a. s.), prípadne na bezplatnej telefonickej linke (aj z mobilu) 0800 888 250
alebo 0800 888 260.
(r)
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INZERCIA
JESENNÉ AKTIVITY
V AKADÉMII VZDELÁVANIA

Po krátkej odmlke si
Vás dovoľujeme opäť
informovať o činnosti
Akadémie vzdelávania
v našom meste Žiar
nad Hronom, ale aj osloviť na spoluprácu v období nastávajúcej zimy. Po letných prázdninách,
ktoré sú na vzdelávacie aktivity vždy o čosi chudobnejšie než ostatné obdobia, sme v septembri už tradične zahájili jazykovú školu. Podarilo
sa nám otvoriť niekoľko skupín angličtinárov,
nemčinárov a španielčinárov. Rozrástol sa nám
tiež počet individuálnych kurzov založených
na princípe „jeden klient, jeden lektor“.
V septembri sme začali kurz „Cukrár – cukrárka“, kde sme rekvalifikovali nezamestnané
ženy zo širšieho regiónu. Záverečné skúšky sa
uskutočnili 29.10.2010 a všetci účastníci obdržali osvedčenia akreditované MŠ SR. Aj vďaka
nemu sa im zvyšuje šanca získať zamestnanie.
Najväčšiemu záujmu sa už tradične teší kurz
„Opatrovateľstvo pre krajiny EU“. Sme radi, že
oň prejavujú záujem aj muži. Dúfame, že sa
bude aj naďalej zvyšovať. Po dlhšom čase otvárame tiež tzv. „beauty“ kurzy, akými sú „Kaderník – kaderníčka“ a „Vizážistika a koloristika“.
Do týchto kurzov sa stále môžete prihlásiť, keďže výučba v nich ešte len začína. Novinkou sú
počítačové kurzy určené nie len pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých a pokročilých.
Do pozornosti (najmä podnikateľom) si
dovoľujeme uviesť, že v závere roka budeme
organizovať seminár: Individuálna účtovná
závierka v podvojnom účtovníctve za rok
2010. Uskutoční sa 7.12.2010, lektorovať
bude pani Ing. Alena Lečková z Daňového
riaditeľstva Banskej Bystrice.

•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, 11.500 € / 346.449,- Sk
•garsónka, OV, pri plavárni v ZH, 14.500 € / 436.827,- Sk
•1-izb. tehl., OV, 46 m2, Ul. Š. Moysesa, ZH, 19.500 € / 587.457,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býval. ZUŠ, ZH, 24.000 € / 723.024,- Sk
•2-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000 € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, centrum mesta ZH, 37.000 € / 1.114.662,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- 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), 60.000 € / 1.807.560,- Sk + dohoda
•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 o výmere 600 m2, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk / celok
•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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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
kuch. linka, podlaha. Dom je zateplený, plastové
okná, 1. poschodie, Ul. A. Dubčeka. Byt má 1 pivnicu. Cena dohodou. T: 0905 365 850
13/24

SPOMIENKA

Smútime, no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.

•Predám 2-izbový byt, Ul. A. Dubčeka, komplet
prerobený. Len vážny záujemca. Cena: 36 500 €.
T: 0907 188 620
15/24
•Predám 3-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej,
v pôvodnom stave. Cena: 34 000 €. T: 0907 188 620
16/24

•Predám 2-izbový byt, tehlový, plastové okná,
nové el. rozvody, stierky, 57 m2. T: 0905 474 234
17/24

Dňa 9. novembra uplynulo 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec
a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Spomína syn Marián s rodinou.
PREDAJ

•Ponúkam na predaj pekný slnečný priestranný
1-izbový byt na Novomeského ul. Byt je po úplnej
rekonštrukcii. Cena: 26 000 €. T: 0918 349 903 18/24
•Predám 2-izbový byt s balkónom, pri nemocnici,
na 9. poschodí, 50 m2. Cena: 26 000 €.
T: 0905 916 831
24/24
•Predám rodinný dom v obci Lutila, po čiastočnej
rekonštrukcii, nová strecha a okná. Výhodná poloha. Súrne. Cena dohodou. T: 0903 507 045
22/24

•Predám autosedačku – vajíčko, v dobrom stave.
Cena: 10 €. T: 0911 350 531
2/23

•Predám rodinný
T: 0918 643 163

•Predám odsávačku zn. Avent, s príslušenstvom
(náhradné diely na odsávačku, 5 ks Via pohárikov).
Vo veľmi dobrom stave, používaná 2 mesiace. Cena:
20 €. T: 0911 350 531
3/23

•Predám 2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom s balkónom a plastovými oknami na Ul.
Štefana Moysesa pri námestí. Cena dohodou.
T: 045/672 5604, 0908 284 629
14/22

•Predám 4 ks pekných teplých zimných overalov
vo veľmi dobrom stave. 2 ks veľkosť 0-3 mesiace,
farba ružová, jeden je chlpatý, zajačikový, druhý
hladký so snehuliakom. 2 ks veľkosť 3-6 mesiacov,
farby: 1 ks biely, teplučký, flísový, s mackom Pú a
1 ks smotanový, teplučký, chlpatý, s mackom. Cena
za ks: 10 €. T: 0911 350 531
4/23

dom

v

obci

Bzenica.
7/22

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 2-izbový byt od Ul. Janského po Ul. A.
Dubčeka, aspoň 1 balkón. T: 0905 365 850
14/24
•Kúpim 1-izbový byt (s balkónom), aspoň čiastočne prerobený, v slušnom vchode. Platba v hotovosti. T: 0908 896 138
26/24

•Predám balkónové plastové dvere – ľavé, výklopné vetranie + žalúzie. Vonkajšie rozmery rámu:
232 x 85 cm. Cena: 150 €. T: 0903 492 859
3/24

•Súrne kúpim väčší 1-izbový byt s balkónom,
napr. pri plavárni, príp. okolie. T: 0910 988 652 23/24

•Predám detskú autosedačku – vajíčko. Cena:
30 €. T: 0907 237 299
6/24

•Dám do prenájmu nebytový priestor (možnosť
odkúpenia) v Dome služieb. Rozloha: 13 m2, vhod-

•Predám akvárium z bezpečnostného skla + filter.
Cena dohodou. T: 0907 237 299
7/24
•Predám zostavu do detskej izby. Farba: jelša.
Cena: 100 €. T: 0904 302 725
25/24
•Predám žehličku na vlasy, zn. Eta. Ešte v záruke.
Cena: 20 €. T: 0911 333 055
21/24
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám garáž za Partizánskou ulicou (vedľa
poľnohosp. družstva), príp. dlhodobo prenajmem.
Cena dohodou. T: 0903 127 749
5/23
•Predám 2-izbový byt, tehlový, pri nemocnici,
4. poschodie. Cena: 25 000 €. T: 0905 750 150 7/23
•Predám rozostavaný rodinný dom v Lutile.
T: 0907 188 620
8/24
•Predám halu vhodnú ako skladové, príp. výrobné priestory. T: 0907 188 620
9/24
•Predám 2-izbový byt pri klzisku, čiastočne prerobený, s 2 loggiami. Cena: 28 500 €, aj s možnosťou
hypotéky. T: 0907 188 620
10/24

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

ný na kanceláriu. T: 0907 434 490

6/23

•Prenajmem kanceláriu a skladové priestory
1/24
v areáli STS v ZH. T: 0907 188 620
•Dlhodobo prenajmem 3-izbový byt, tehlový,
v širšom centre mesta, prerobený, čiastočne zariadený, voľný ihneď. T: 0907 298 812 – volať večer. 2/24
•Dlhodobo dám do prenájmu garáž pri poľnohospodárskom družstve v ZH. Výška nájmu: 40 € mesačne, platba polročne vopred. T: 0903 127 749 27/24
AUTO MOTO

•Predám Škoda Fabia Combi, 1,4i, r. v. 2002, strieborná metalíza, naj. 150-tis. km, alarm, centrál
na DO, imobilizér, mult-lock, tónované okná, zimné a letné pneumatiky. Cena: 2 900 € – dohoda.
T: 0905 711 486
5/24
•Predám terénny Suzuki Samurai 1,3 cm3, 4x4,
červená farba, benzín, r. v. 1988, vhodný do terénu,
platná STK do 12/2010, emisná do roku 2011, trojdverový. T: 0905 738 119
12/24
ZAMESTNANIE

•Hľadám staršieho zručného robotníka zo ZH na
1-2 dni v týždni – dlhodobo. Práca – eloxovanie
hliníka, prax nie je nutná. Plat: 2,35 €/hod. T: 0905
272 101, 0948 047 972
1/23
SLUŽBY

•Hľadáme osobného asistenta pre 14-ročného
autistického chlapca. T: 0907 880 563
4/24
•Hľadáte pomocníka okolo domu? Pripravím drevo na zimu. T: 0904 953 646
19/24
•Pomôžem staršiemu človeku v domácnosti, príp.
vybavím lieky. T: 0911 333 055
20/24
INZERÁT

Akadémia vzdelávania dá do podnájmu nebytové priestory na Ulici SNP 111 (bývalá Agrobanka, oproti Tescu). Cena dohodou. Kontakt:
0902 930 214.

stí
EsvVetEslaLdYkoN

•DOMÁCE ZÁKUSKY
TORTY
- podľa želania aj atypické
- dia a bezlepkové výrobky
na objednávku

Andrea Martinová - Cukráreň EVELYN

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA VIANOCE
PONUKA V CUKRÁRNI EVELYN

Predajňa:
Partizánska 49
(pri Krčme u Kamenára)
Žiar nad Hronom

Akcie:
vždy streda ochutnávka našich zákuskov
vždy piatok pri nákupe zákuskov nad 4 € - zákusok grátis

•Predám 1-izbový byt na Etape, Ul. Novomeského, 1. poschodie. Cena: 18 000 €. T: 0907 188 620

Otvorené:
Pondelok - Piatok
15.00 - 18.00 hod.
Sobota-Nedeľa
zatvorené

www.evelyn.sk
Mobil: 0907 817 153

11/24

•Predám 3-izbový byt, murované jadro, nová

noviny.ziar.sk
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Majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
Získať poctu organizovať trikrát za sebou
v tom istom kalendárnom roku prestížne celoslovenské športové podujatie je skutočne
výnimočné. A ak sú spomínaným podujatím
majstrovstvá SR, o to viac je táto pocta pre organizátora zaväzujúcou. Základná škola na Jilemnického ulici 2 v Žiari nad Hronom pod priamou
gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom usporiadala 27. októbra Majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľnom
behu ZŠ a SŠ.
Pozvanie prijali radcovia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Božena Gerhátová a
Branislav Strečanský, podpredseda Slovenského
atletického zväzu Jozef Malík, predseda Olympijského klubu v B. Bystrici a generálny sekretár Slovenského zväzu biatlonu Martin Vrábel, primátor
mesta Žiar nad Hronom Ivan Černaj, prednostka
Mestského úradu v Žiari nad Hronom Marianna Páleníková, referentka pre metodické usmerňovanie
škôl a školských zariadení Mestského úradu v Žiari
nad Hronom Adriana Giláňová, riaditeľ MŠK v Žiari nad Hronom Ján Žiak, poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom a členka Rady
školy Božena Mikulčíková, riaditeľka CVČ v Žiari
nad Hronom Helena Gáfriková, riaditeľ „Štvorky“
Marian Majzlík a riaditelia školských zariadení
v Žiari nad Hronom. Program slávnostného otvorenia bol veľmi zaujímavý. Umeleckú časť pripravili žiačky ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej v Žiari
nad Hronom Viktória Lehotaiová, Lucia Luptáková
a Jana Vanková. V úpravách populárnych skladieb
spolu s Alžbetou Hortovou pod vedením Daniely
Malej presvedčili, že so sprievodom klaviristky Evy
Šišiakovej výborne ovládajú hru na flaute. Odvážne
a miestami až dych vyrážajúce akrobatické výkony
predviedla skupina našich žiakov. Ako pouliční atléti pod vedením trénera Štefana Muhu dokázali
svoju úžasnú odvahu a šikovnosť. Všetci účinkujúci
si odniesli zaslúžený aplauz. Prítomných pozdravil
a uvítal na pôde mesta i školy Ivan Černaj, ktorý sa vyznal zo svojho vzťahu k športu: ,,K športu
mám naozaj kladný vzťah. Mojou srdcovkou je
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽIACI A ŽIAČKY ZŠ

Kategória – žiaci ZŠ
1. miesto Matúš Talán, ZŠ Novomeského, Lučenec, 2. miesto Tadeáš Fazekaš, Katolícka spojená
škola, Levice, 3. miesto Tibor Svetlák, ZŠ Kľačno –
Ružomberok.
Kategória – žiačky ZŠ
1. miesto Ivana Miklóšová, ZŠ Rybník, 2. miesto
Viktória Malčeková, ZŠ M. Rázusa, Zvolen, 3. miesto
Katarína Feriancová, ZŠ Beňovského, Bratislava.
Kategória – žiaci ZŠ - družstvá
1. miesto Teo Hojda, Jakub Garaj, Martin Priškin,
Športové gymnázium, Banská Bystrica, 2. miesto
Marek Florek, Marek Behcaj, Roman Backulčík, ZŠ
a MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné, 3. miesto Dávid
Richtárech, Patrik Súkeník, Mário Batora, ZŠ Bánovce nad Bebravou.

predovšetkým beh. A prečo podporujem takéto
podujatia? Mňa veľmi teší, keď môžem podporovať mládežnícky šport a teší ma, že sa takéto
podujatia konajú na pôde„Štvorky“, ktorá je v oblasti športu mimoriadne aktívna. Zároveň chcem škole a jej vedeniu za túto činnosť poďakovať, pretože
školstvo, školy a šport v meste sú našou prioritou.”
Po otváracom príhovore Boženy Gerhátovej, riaditeľky podujatia, sa naplno rozbehli súťaže žiakov ZŠ
a SŠ v cezpoľnom behu.
V areáli školy sme privítali súťažiacich jednotlivcov, družstvá a ich trénerov z celého Slovenska.
Húževnatosťou, vytrvalosťou a bojovnosťou ničím
nezaostávali za vrcholnými výkonmi v kategórii dospelých, čím pripravili zaujímavé zážitky pre divákov. Podľa oduševnenej gestikulácie a mimiky trénerov boli ich výkony občas aj na úrovni osobných
rekordov. Tí, ktorí si uvedomili, že na dosiahnutie
vytúženého cieľa musia siahnuť až na dno svojich
síl, mali šancu uspieť. A tí, ktorým sa to podarilo,
zvíťazili. Po ukončení pretekov však bežecký okruh
neosirel. Hoci všetci súťažiaci a ich tréneri netrpezlivo očakávali oficiálne výsledky majstrovstiev,
na trati sa odohrávalo veľmi zaujímavé sprievodné podujatie. S cieľom propagovať bežecký šport
sa uskutočnil Beh priateľstva, ktorého sa zúčastnili
žiaci ZŠ, SŠ a na našu veľkú radosť i viacerí hostia
nášho celoslovenského podujatia. Osobným príkladom a športovým výkonom dokázali svoj vzťah
k športu. O víťazstve alebo prehre v športe často
rozhodujú hodiny tréningu. V samotnej súťaži to ale
paradoxne môžu byť desatiny sekundy. No už postup medzi najlepších cezpoľných bežcov Slovenska bol určite úspechom. Medailistov dekorovali
hostia podujatia a zhodli sa v názore, že mimoriadne emotívne bolo hlavne vyhlasovanie najlepších
družstiev. Aj pri tejto príležitosti šport znovu dokázal, aká dôležitá je pre úspech v živote spolupráca
kolektívu. Podľa slov riaditeľa školy Mariana Majzlíka to platí aj o organizácii podujatia: ,,Naša škola
bola organizátorom významného celoslovenského
podujatia – Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu ZŠ
a SŠ. Podujatie sa uskutočnilo v novom systéme,
v ktorom sa úlohy vyhlasovateľov zhostilo Minis-

terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu
so Slovenským atletickým zväzom. Predstavitelia
oboch inštitúcií, ktorí boli za podujatie zodpovední, sa ho osobne zúčastnili. Naša škola ako organizátor prvého podujatia v novom systéme dopadla
úspešne. Ohlasy vyhlasovateľov, vzácnych hostí,
trénerov a všetkých zúčastnených boli prevažne
pozitívne, ale pre nás, organizátorov, bola príprava
v niečom iná, náročnejšia. Kompletne celá materiálna, personálna i finančná stránka pred začiatkom
i počas podujatia ležala na našich pleciach. Hoci
to bola neľahká cesta, nebál som sa jej. Aj v týchto náročných podmienkach mám totiž úžasných
spojencov, svojich kolegov. Chcel by som tlmočiť
všetkým mojim kolegom veľké poďakovanie za neoceniteľnú prácu, ktorú odviedli pri organizovaní
Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ. Naozaj
sme tvorili zohratý tím ľudí, ktorého prístup a nasadenie vysoko oceňujú aj predstavitelia ministerstva. Každý presne vedel, čo má robiť a pracoval na
svojom mieste veľmi zodpovedne. Za všetko úsilie
im patrí veľká vďaka.”
Napriek tomu, že Behom priateľstva a dekorovaním víťazov Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu ZŠ
a SŠ skončili, my dúfame, že priateľstvá, ktoré sa pri
športe zrodili, pretrvajú. Budú dôkazom toho, že
šport môže ako pozitívna životná filozofia motivovať mladú generáciu aj v dnešnej, počítačmi ovládanej dobe.
Mgr. Jana Borgulová

Kategória – žiačky ZŠ – družstvá
1. miesto Ivana Miklóšová, Rebeka Polomčáková, Eva Hornáčeková, ZŠ Rybník, 2. miesto Martina Suchá, Martina Okáľová, Inga Kováčiková,
Športové gymnázium B. Bystrica, 3. miesto Denisa
Mučková, Silvia Limbecková, Adriana Trenčanská,
Šport. Gymnázium, Bratislava.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ŽIACI A ŽIAČKY SŠ

Evanjelické gymnázium, Košice, 3. miesto Ivona
Fialková, Gymnázium J. Chalúpku, Brezno.
Kategória – žiaci SŠ – družstvá
1. miesto Martin Smerička, Patrik Potoček, Juraj Pospíšil, Gymnázium P. Coubertina, Piešťany,
2. miesto Martin Graňák, Filip Pavlíček, Gymnázium Š. Moysesa, Ružomberok, 3. miesto Patrik
Spevák, Marek Slaninka, Marek Schrom, Športové
gymnázium, B. Bystrica.

Kategória – žiaci SŠ
1. miesto Adam Zreľák, SOŠ polytechnická, Ružomberok, 2. miesto Marco Adrien Drozda, Gymnázium 1. mája, Malacky, 3. miesto Martin Smerička, Gymnázium P. Coubertina, Piešťany.
Kategória – žiačky SŠ
1. miesto Lucia Janečková, SOŠ obchodu a služieb, Nové Zámky, 2. miesto Romana Gajdošová,

Kategória – žiačky SŠ – družstvá
1. miesto Ivona Fialková, Nikola Berčíková, Eva
Štulajterová, Gymnázium J. Chalúpku, Brezno,
2. miesto Agáta Malíková, Lucia Nemcová, Petra Šimová, Gymnázium P. Coubertina, Piešťany,
3. miesto Romana Gajdošová, Jana Duhaňová, Rebeka Geczi, Evanjelické gymnázium, Košice.
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Foto: Mgr. Ivica Fabóková
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Marek Hamšík dodržal svoj sľub
FUTBAL

Pred dvomi rokmi sa Danko stretol na Námestí SNP v Banskej Bystrici s Marekom Hamšíkom,
ktorý tam prišiel spolu s jeho otcom. Marek
mu vtedy doniesol nejaké suveníry a jeho otec
(Richard) Dankovi povedal, že keď v budúcnosti prejde po nohách určitý úsek (od zmrzliny
po sochy), tak ho vezme do Neapola na futbal.
Danko veľmi túžil zažiť atmosféru na zápase
v Neapole a vidieť hrať Mareka v jeho klube. Po
kvalifikačnom zápase so Severným Írskom Danko
ukázal Marekovým rodičom, ako chodí a Marekov
otec svoj sľub splnil.
Sen sa stal skutočnosťou a 20. novembra Danko vyrazil z Budapešti priamo do Neapola. Hneď
po príchode na letisku čakal Marekov taxikár a dvaja
policajti, ktorí im urobili doprovod až k taxíku. Dankovi s otcom Hamšíkovci zabezpečili ubytovanie
v krásnom hoteli, ktorý sa nachádza v blízkosti
domu Mareka Hamšíka. Počas celého pobytu ich
stále sprevádzal Marekov otec. Všetci spoločne
išli najskôr do tréningového centra, kde trénovalo mužstvo SSC Neapol. Do tohto centra sa len
tak niekto nedostane. Cez prvého ochrankára sa
dostanete, len ak ste návštevník blízkeho hotela, a
cez druhého (k tréningovým plochám) vás už nevpustia, pokiaľ to niekto nevybaví. Marek Hamšík
zabezpečil, aby Danko s otcom mohol na tento
tréning ísť a ochrankár ich bez problémov pustil.
Po skončení tréningu sa Danko postupne pofotil
so všetkými hráčmi, ktorí to urobili bez problémov
a s úprimným úsmevom. Všetci urobili na Danka
veľký dojem, ale najväčší na neho urobil skvelý hráč
a reprezentant Walter Gargano, ktorý mu hneď
po schádzaní z ihriska dal rozlišovačku SSC Neapol.
Od klubu dostal vlajku, ktorú mu podpísali všetci
hráči. Hráči po skončení tréningu zostali v hote-

Marek Hamšík dokázal, že má nielen veľký talent, ale aj srdce.
li až do nasledujúceho dňa, odkiaľ sa na druhý
deň autobusom previezli pred zápasom na štadión Sao Paolo. V hoteli Danko odovzdal Marekovi
pre šťastie „Jánošíkov dukát“. V blízkosti hotela
na ich bezpečnosť dohliadalo 15 – 20 policajných
áut. Na druhý deň Marek Dankovi zabezpečil v dopoludňajších hodinách prehliadku štadióna Sao
Paolo, kde ich sprevádzal ochrankár. Spoločnosť im
robili otec Mareka Hamšíka a otec Waltera Gargana.
Pozrel si aj útroby štadióna a navštívil aj šatňu SSC
Napoli. Marekovi aj Walterovi nechal na ich miestach
v šatni odkaz, aby dali gól. Po prehliadke štadióna
nasledovala prechádzka po meste. V Taliansku
je futbal náboženstvom a Hamšíkovi leží Neapol
pri nohách. To nie je fráza – to je skutočnosť. Aj
v hoteli, kde býval Danko s otcom, všetci vedeli, že
sú tam prostredníctvom Hamšíka a starší aj mlad-

Danko s otcom v neapolskej šatni.
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ší návštevníci hotela chodili za nimi, aby sa mohli
o Marekovi porozprávať. Po výdatnom obede nasledoval odpočinok, a potom vyrazili na štadión
Sao Paolo. Keď prechádzal popri štadióne autobus
s hráčmi Bologne, bolo počuť piskot, a keď v doprovode policajných vozidiel prichádzal autobus
s hráčmi SSC Neapol, nasledoval veľký potlesk.
V okolí štadióna bolo mnoho stánkov s rôznymi suvenírmi. Ešte v tréningovom centre Danko povedal
hráčom, že zápas sa skončí výsledkom 4-2 a góly
dajú Hamšík, Cavani a Gargano. Takmer mu tento tip vyšiel, pretože výborný zápas, ktorý sa hral
v hustom daždi, sa skončil 4-1 pre domácich a Marek prispel k výhre dvomi skvelými gólmi. Atmosféra
na štadióne bola skvelá, aj keď na zápase bolo „iba“
okolo 35.000 divákov. Spoločne so vstupenkami
Marek Dankovi zabezpečil aj vstup do útrob štadióna, kde mali oba kluby pristavené autobusy. Tam
sa Danko s Marekom Hamšíkom, Walterom Garganom a Edim Cavanim porozprával. Na druhý deň,
teda v pondelok, absolvoval Danko výlet na Capri a
návštevu obchodného centra s originálnymi suvenírmi klubu. V utorok nasledovala cesta na letisko a
návrat domov. Na pamiatku z tohto skvelého zážitku si Danko domov priniesol od Mareka Hamšíka
knihu, na ktorú jemu aj bratovi Maťkovi napísal venovanie aj budúci Marekov švagor Walter Gargano,
ktorý Dankovi zase venoval originálny jeho dres aj
s ďalšími originálnymi suvenírmi. Pre Danka bol
toto veľký a neopísateľný zážitok a veľmi si váži Mareka ako futbalistu a kamaráta. Aj touto cestou sa
chce Marekovi aj celej rodine poďakovať za tento
krásny a neopísateľný zážitok. Hamšíkovci ukázali,
že sú skvelí ľudia s veľkým srdcom.
Daniel Magdolen, (MP)

14

ŠPORT

1. december 2010 | Mestské noviny

Futbalový klub získal nového investora
FUTBAL

Nedostatkom financií vo futbalovom klube už
možno odzvonilo. Pred niekoľkými dňami prišlo
k zmene majiteľa 51 percentného podielu v FK
Žiar nad Hronom.
Novým majiteľom väčšinového balíka sa stal
miestny podnikateľ a bývalý futbalista Žiaru
nad Hronom Ľudovít Bezák. Drhá – menšia časť
v podobe 49 % vlastníctva, zostáva mestu Žiar
nad Hronom.
Cieľom nového investora v žiarskom futbale je
vybudovať zdravý a finančne stabilný klub. Chce sa
zamerať hlavne na prácu s mládežou. Práve tá bude
základom na vybudovanie kvalitného seniorského
tímu. Na plnení rozpočtu klubu sa bude podieľať
Ľudovít Bezák sám, v budúcnosti však nevylučuje
príchod ďalších partnerov.
Mesto sa bude podieľať na vedení klubu aj naďalej prostredníctvom MŠK Žiar nad Hronom. Primátor Ivan Černaj vyjadril spokojnosť so vstupom

Ľudovíta Bezáka do žiarskeho futbalu a v jeho príchode vidí skutočnú možnosť opätovného vzostupu žiarskeho futbalu, ktorý po odhlásení z II. Ligy
Východ bojuje o svoje miesto v IV. lige. To, či sa tie-

to ciele naplnia a futbal v Žiari nad Hronom získa
po príchode nového investora opäť istotu a nádej
do budúcnosti, ukáže až čas.
Marcel Pobežka

V troch zápasoch si ženy zapísali len jedno víťazstvo
VOLEJBAL

ŽENY
9. kolo: Žiar nad Hronom – Spoje Bratislava 2:3
(13, -23, -23, 22, -10)
Ostatné výsledky: Pezinok – S. N. Ves 3:1, Žilina – UKF Nitra 0:3, COP Nitra – Senica 3:0
10. kolo: Spišská Nová Ves – Žiar nad Hronom
3:0 (20, 17, 25)
Zápas trval 88 minút. Pred 400 divákmi
rozhodovali
Povrazník
a Tiňo.
VK: Fabiniová, Böhmerová, Slančová, Becková, Jacková, Olejníková, Súkeníková, Harčárová, Bajtošová, Javorská. Tréner: S. Vartovník.
MŠK: Dobrovičová, Krajkovičová, Orviská, Drozdová, B. Luptáková, E. Luptáková, Rozenbergová, Slašťanová, Melišová, Lásková, Michelčíková. Tréner: J.
Hlaváč.
S výnimkou prvého setu boli domáce hráčky
v zápase lepším družstvom. Spišiačky hrali veľmi
disciplinovane, opierali sa o dobrý servis a nerobili
zbytočné chyby. To im zabezpečilo víťazstvo bez
straty setu, i keď v treťom Žiarčanky vzdorovali najviac.
Ostatné výsledky: UKF Nitra – Pezinok 3:2,
Spoje Bratislava – COP Nitra 2:3, Senica – Žilina
3:1
11. kolo: Žiar nad Hronom – UKF Nitra 3:0 (13,
20, 20)
Zápas trval 78 minút. Pred 150 divákmi
rozhodovali
Banáš
a
Malík.

MŠK: E. Luptáková, B. Luptáková, Drozdová, Dobrovičová, Krajkovičová, Orviská, Rozenbergová, Volfová, Frická. Tréner: J. Hlaváč.
UKF: M. Stankovianska, V. Stankovianska, Majchrovičová, V. Stankovianska, D. Hradecká, Rosenbergerová, Mézesová a Sabová, Kozáková, Ružbaská,
Labaiová, Petranová). Tréner: M. Henček.
Hostky začali nekoncentrovane, keď robili veľa
vlastných chýb. Nervózny vstup do stretnutia využili bojovné Žiarčanky a chytili sa. Riskom pritvrdili
na podaní a dostali sa do hernej pohody. V ďalšom
priebehu hry boli úspešné najmä na blokoch a
v obrane v poli. Postupne dostávali favorita pod
tlak, keď im vychádzali všetky herné činnosti. Dobre rozbehnutý duel už nepustili z rúk a UKF Nitra
pripravili prvú prehru v tomto extraligovom ročníku.
Ostatné výsledky: Pezinok – Žilina 3:1, Spoje
Bratislava – Senica 0:3, COP Nitra – S. N. Ves 3:1
1. UKF Nitra
11 10 130:11 21
2. COP Nitra
11 9 230:13 20
3. S. N. Ves
11 7 426:20 18
4. Pezinok
11 7 426:21 18
5. Senica
11 4 719:25 15
6. Žiar n. Hr.
11 3 816:24 14
7. Spoje BA
11 3 817:29 14
8. Žilina
11 1 1010:31 12
JUNIORKY

noviny.ziar.sk

5. dvojkolo: Krupina – Žiar nad Hronom 3:1
(-21, 10, 23, 21) a 2:3 (-13, -20, 16, 19, -17)
Ostatné výsledky: S. N. Ves – Zvolen 3:2 a 0:3,
Poltár – Krupina 3:0 a 3:1, L. Hrádok – Zvolen 3:0
a 3:0, Žilina – B. Bystrica 3:1 a 2:3
6. dvojkolo: Žiar nad Hronom – Kežmarok 3:0
(18, 23, 24) a 3:0 (21, 21, 17)
Ostatné výsledky: Poltár – Žilina 0:3 a 3:1, L.
Hrádok – Krupina 3:0 a 3:0, B. Bystrica – Vranov
0:3 a 1:3, Žilina – Zvolen 0:3 a 2:3
1. Poltár
12 11 133:9
23
2. Vranov
12 10 230:10 22
3. L. Hrádok
12 9 329:14 21
4. Zvolen
12 9 329:15 21
5. Žiar n. Hr.
12 8 428:14 20
6. Krupina
12 5 720:24 17
7. S. N. Ves
12 3 910:30 15
8. Kežmarok
12 2 1013:33 14
9. Žilina
12 2 1011:31 14
10. B. Bystrica
12 1 1112:35 13
Marcel Pobežka

zdroj www.ziarnadhronom.sk
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Muži zvíťazili v dôležitom zápase so Zvolenom
BASKETBAL

MUŽI
Dohrávka 1. kola: Žiar nad Hronom - Zvolen
92:86 (18:20, 45:37, 63:59)
BK: Oravec 16, Mesároš 15, Kysela 11
Vo veľmi tvrdom a náročnom zápase žiarski muži
vybojovali dôležité víťazstvo v boji o umiestnenie
v prvej štvorke základnej časti. Zápas bol do poslednej sekundy napínavý a nervózny. Prvá štvrtina
bola vyrovnaná. Po druhej štvrtine žiarski hráči vďaka agresívnej obrane a získaným loptám na súperovej polovici ihriska odchádzali do šatne s osembodovým náskokom. Súper sa však nevzdával a
v druhom polčase sa vďaka kvalitnému útoku stále
bodovo doťahoval. V domácich radoch sa v týchto
chvíľach začalo dariť hlavne Gašparíkovi, ktorého
body Žiarčanov stále udržiavali v tesnom vedení.
Sedemnásť sekúnd pred koncom zápasu, pri skóre
87:86 domáci muži výborne zvládli pokyny trénera
a tri sekundy pred koncom Bulko presným ukončením spod koša spečatil ich právom vybojované víťazstvo.
Jovica Kovinčić
11. kolo: Prešov – Žiar nad Hronom 82:74
12. kolo: Spišská Nová Ves – Žiar nad Hronom
108:74
1. Košice
11 10 1
908:640 21
2. Michalovce
11 7 4
743:665 18
3. Rožňava
11 7 4
797:787 18
4. S. N. Ves B
11 6 5
996:896 17
5. Žiar n. Hr.
11 5 6
815:911 16
6. Zvolen
11 4 7
887:872 15
7. Lučenec
11 4 7
704:825 15
8. Prešov
11 1 10
627:881 12
JUNIORI
13. kolo: Žiar nad Hronom – Žilina 86:72
14. kolo: Žiar nad Hronom – mal voľno
1. Svit
12 10 2
1007:807
2. Žiar n. Hr.
12 9 3
1019:861
3. B. Bystrica
12 6 6
881:816
4. L. Mikuláš
12 6 6
867:950
5. Handlová
12 5 7
897:941
6. Žilina
12 4 8
871:909
7. Prievidza
12 2 10
744:1002

Žiacke družstvo pod košmi hostilo hráčov zo Žiliny. Spočiatku vyrovnané zápasy vyústili do prehry.
Aj keď Žiarčania v zápase doťahovali náskok súpera, svojimi zbytočnými chybami mu dopomohli
k víťazstvu. Šťastie stálo pri hráčoch súpera. Čo
vystrelili, to padlo, naopak žiarski hráči nevedeli
dať bod ani po niekoľkých doskokoch spod koša.
Pochváliť možno Šouca, Koštála a Supuka. Ostatní
hráči sa nepriblížili k svojmu štandardu.
1. Prievidza
8 8 0
452:217 16
2. Pov. Bystrica
6 6 0
691:275 12
3. Handlová
6 5 1
413:328 11
4. Lučenec
8 3 5
350:394 11
5. Žilina B
8 3 5
443:695 11
6. Žilina A
4 4 0
264:83 8
7. Martin
8 0 8
357:708 8
8. Žiar n. Hr.
6 1 5
322:420 7
9. L. Mikuláš
6 0 6
278:545 6
STARŠÍ MINI

22
21
18
18
17
16
14

ŽIACI
4. dvojkolo:
BK MŠK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
B 60:67 (30:26), BK: Šouc 11, Valo 10, Obert, Košťál
8, Páleník 7, Supuka 6
BK MŠK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
B 55:62 (30:34), BK: Šouc 19, Obert 13, Košťál 11,
Supuka 10

5. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠKP Banská Bystrica 47:23 (21:14)
BK: Mokroš 12, Koňarik 10, Kádaši 10, Horváth 8,
Kuchár 4, Šály 2, Mihálka 1
MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠKP Banská Bystrica 48:24 (22:10)
BK: Kádaši 14, Muoc 8, Kuchár 6, Koňarik 4, Palkovič 4, Majer 4, Horváth 2, Mihálka 2, Mokroš 2,
Šály 2
Starší minižiaci na domácej palubovke v tejto
sezóne ešte neprehrali a výborný výkon podali aj
v dvojzápase proti fyzicky disponovaným Banskobystričanom. Zasmečovanie do koša v kategórii
minižiakov počas zápasu je viac ako výnimočné.
Žiarčania sa urastených protihráčov nezľakli a trpezlivo počas celého zápasu hrali „svoju“ hru. Agresívne nasadenie v obrane, pekné akcie s presnými
prihrávkami, lepšia individuálna technika a prehľad
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v hre vyústili do presvedčivého víťazstva rozdielom
triedy.
1. Žilina B
8 7 1
481:149 15
2. Žiar n. Hr.
8 4 4
391:363 12
3. Pov. Bystrica
6 4 2
254:193 10
4. Prievidza
6 3 3
331:155 9
5. Žilina A
4 4 0
254:74 8
6. B. Bystrica
6 2 4
187:232 8
7. Handlová
6 0 6
54:431 6
8. L. Mikuláš
4 0 4
45:391 4
MLADŠÍ MINI
4. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
24:50 (10:30)
BK: Mokroš 7, Nagy 5, Majer 3, Kvapil 2, Záhorec 2,
Holička 2, Lupták 1, Páleníková 1, Šály 1
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
42:43 (19:22)
BK: Mokroš 9, Majer 7, Záhorec 6, Páleníková 5,
Šály 4, Holička 3, Nagy 3, Horváth 2, Mihálka 2, Dérer 1
V prvom zápase fyzicky disponovanejší Žilinčania prevalcovali vystrašených domácich. Rozdiel
medzi žiarskym náborom a žilinským výberom
vytvoreným z troch žilinských tímov, doplnených
o hráčov Dolného Kubína, bol od úvodu jednoznačný. Zakríknutí Žiarčania vôbec nepredviedli
to, čo vedia, a majú natrénované. Že však majú
obrovské srdce, ukázali sebavedomým hosťom
v druhom zápase. Ten sa inak ako „fantastický“
nedá nazvať. Na slovenské pomery sa v ňom hral
špičkový minibasketbal. Malí Žiarčania agresívne
bránili, v útoku boli oveľa pohyblivejší a dôraznejší v zakončovaní. Ukázali, že aj favorizovanej
Žiline môžu byť viac ako rovnocenný súper. Škoda dvoch nepremenených trestných hodov 2 sekundy pred koncom veľmi dramatického zápasu.
Marcel Pobežka
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Sport Trend sa aj naďalej strelecky trápi
HOKEJBAL

13. kolo: Profis Sharks Bratislava – Sport Trend
3:1 (0:0,1:1,2:0), góly: Giba, J. Michalička, Zemeš
– Pukač. ŽIAR: Gordík - Pukač, Homola, Záhorec,
Pračka, Kotyk, Strohner, Darmo - Šulek, Vallo, Hronec, Nemček, Mokroš, Pluhár, Uhrovič, Považanec,
T. Valko. V 13. kole Slovenskej hokejbalovej extraligy odohral Sport Trend Žiar nad Hronom
zápas v Bratislave proti Profis Sharks. Duel,
do ktorého išli Žiarčania so snahou získať nejaké
body, sa odohral na ihrisku, kde robil problémy
obom tímom najmä mokrý šmykľavý povrch.
Úvodná tretina mala opatrný priebeh. Niekoľko
šancí, ktoré si vytvorili obe družstvá, ustrážili brankári. V druhej tretine sa naskytla domácemu družstvu presilová hra, ktorú jeho hráči využili strelou
spomedzi kruhov. Podobná možnosť sa naskytla
aj žiarskemu tímu v početnej prevahe 5:4 a po ďalšom útočnom faule si hostia zahrali presilovú hru
o dvoch hráčov, ktorú využil Pukač po samostatnom prieniku cez bratislavskú obranu. Tretia tretina mala spočiatku podobný priebeh ako doposiaľ
odohraný priebeh zápasu. Rozhodnutie o zápase
prišlo v závere stretnutia po zbytočnom faule žiarskeho hráča. Vyhadzovanú loptičku z obrannej tretiny zachytil hokejkou, ktorá bola v diskutabilnej
výške na modrej čiare bratislavský obranca, ktorý ju
nastrelil pred brankára, a odrazenú ju do siete hostí
zasunul domáci útočník. V ďalšom priebehu hry pridali domáci aj tretí gól a o zápase bolo rozhodnuté.
V závere Žiarčania ešte odvolali brankára, avšak gól
nepadol, a tak sa stretnutie skončilo pomerom 3:1.
Žiarsky tím prišiel už v druhom zápase po sebe
o dobrý výsledok v závere tretej tretiny svojou
nedisciplinovanosťou a neschopnosťou stmeliť
sa ako kolektív. Navyše, počas celého zápasu jeho
hráči ustavične komentovali rozhodnutia arbitrov, ktorí púšťali tvrdšiu hru na oboch stranách,
čo výrazne ovplyvnilo pohodu v tíme a svojim
spôsobom aj rozhodlo o výsledku tohto duelu.
Nezanedbateľným nie je ani fakt, že už v druhom
zápase po sebe sa strelecky nepresadili útočníci.
Ostatné výsledky: DT Žirafa Pov. Bystrica – HBK
87 Skalica 3:6, HBK Kometa Vrútky – MHBO
Liptov 9:4, ŠKB Izoglobal Kappa Martin – ŠK 98
Pruské 3:1, LG TPS Bratislava – HBK Nitrianski

rytieri Nitra 4:5, HBC Žirafa Žilina – Reebok Ružinov Bratislava odložené na 5.12.
14. kolo: HBK Kometa Vrútky – Sport
Trend 8:1 (2:0,2:1,4:0), góly: Vojtas, Hlaváč
po 2, Dej, S. Čavajda, Kolčák, Guraj – Hronec.
Ostatné výsledky: Profis Sharks Bratislava – HBC
Žirafa Žilina 3: 5, ŠKB Izoglobal Kappa Martin –
HBK Nitrianski rytieri Nitra 2:3, ŠK 98 Pruské Reebok Ružinov Bratislava 5:3, MHBO Liptov –
HBK 87 Skalica 1:3, LG TPS Bratislava – DT Žirafa
Pov. Bystrica 5:0
15. kolo: ŠKB Izoglobal Kappa Martin – Sport
Trend 5:0 (1:0,2:0,2:0), góly: Michnáč, Hulej, Kollár, Tomka, Bielený.
Ostatné výsledky: Profis Sharks Bratislava – DT
Žirafa Pov. Bystrica 4:3sn, HBK Kometa Vrútky –

HBK Nitrianski rytieri Nitra 3:4sn, ŠK 98 Pruské
- HBK 87 Skalica 1:2, MHBO Liptov – Reebok
Ružinov Bratislava 1:3, LG TPS Bratislava – HBC
Žirafa Žilina 7:0
1. Skalica
15 12 1 0 2 64:33
38
2. Nitra
15 10 1 2 2 68:38
34
3. Ružinov BA 13 9 0 1 3 56:32
28
4. Martin
15 9 0 1 5 60:37
28
5. Vrútky
15 8 0 1 6 61:56
25
6. Pruské
15 7 1 0 7 59:46
23
7. TPS BA
14 6 0 1 7 50:38
19
8. Sharks BA
13 5 2 0 6 37:42
19
9. Žilina
14 5 1 1 7 41:55
18
10. P. Bystrica 14 2 2 1 9 43:70
11
11. Liptov
15 3 0 1 11 35:73
10
12. Žiar
14 1 1 0 12 23:77
5
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