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Krstnými rodičmi mestského útulku pre psov
sa stali Martina Hamšíková a Peter Antal
Vo štvrtok 9. júna bol oficiálne pokrstený mestský útulok pre psov Žiarsky chlpáč. Krstnými rodičmi sa stali
Martina Hamšíková, manželka našej
futbalovej legendy a primátor mesta
Peter Antal. Krstilo sa granulami.
Obaja krstní rodičia útulok symbolicky
pokrstili vo výbehu pre psov, pri agility
prvku, pri ktorom psíkovia oddychujú.
Martina Hamšíková prezradila, že ona
sama má doma viacero zvieratiek – rybičky, morčiatka, korytnačky, poletušky
– lietajúce veveričky a aj troch psíkov.
Jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla
podporiť žiarsky útulok je ten, že ona
sama sa v našom meste narodila. „V srdci stále cítim, že ma k Žiaru niečo ťahá,“
povedala po uvedení útulku do života
Martina a ako dodala: „Samozrejme,

li na internete, ale dnes už žijem taký
život, že psíka by som si nekúpila, ale
iba adoptovala. V Neapole som videla
veľa opustených psíkov. Nášho ďalšieho
psíka sme našli práve tam, bol vyhodený na ceste. Prisvojili sme si ho a hneď
bol náš. Som rada, že sme mu darovali
lepší život, “ dodala manželka slávneho
futbalistu, ktorá na krst do Žiaru prišla
v spoločnosti svojej mamy a dcérky Melissky, ktorá má rovnako úprimný vzťah
k zvieratám.

Nekupuj – adoptuj
V súčasnosti sa v útulku nachádza
36 psíkov. Primátora Petra Antala milo
prekvapilo, keď Martina Hamšíková
venovala mestu pre útulok finančný dar vo výške 1000 eur. Nie je to jej

Na Etape vyrastie
inkluzívne detské ihrisko
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Útulok sa uvádzal do života granulami.

Letná sezóna na kúpalisku
sa začala
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Žiar pravidelne navštevujem, pretože tu stále žijú moji starí rodičia. Som
veľmi vďačná za takúto peknú akciu,
ktorú mesto zorganizovalo pre psíkov,
ktorí potrebujú našu pomoc.“ Spomedzi troch psíkov, ktorých Hamšíkovci
vlastnia, má najstaršia sučka 13 rokov
a dvoch psíkov si priniesli s manželom z Talianska, kde dlhé roky hráčsky
pôsobil. „Začínali sme s Lilkou, jorkšírkou, ktorá už má 13 rokov. Keď sme sa
s manželom presťahovali do Talianska,
kde dlhé roky pôsobil, nechceli sme
tam byť sami. Rozhodli sme sa pre
psíka. Vtedy sme si ešte psíka vyhliad-

prvá finančná pomoc, Martinka bola
aj prvá, kto poslala rovnakú čiastku
na novovzniknutý účet nášho útulku.
Rovnako tak prisľúbila, že kedykoľvek
bude útulok, alebo nejaký konkrétny
psík potrebovať pomoc, môžeme sa
na ňu obrátiť. A aké mal pocity žiarsky
primátor krátko po uvedení útulku do
života? „Bolo to veľmi pekné a som rád,
že práve Martinka Hamšíková je krstnou
mamou nášho útulku. Vidnou na nej, že
veľmi miluje psíky a že jej záleží na tom,
aby sa mali dobre. Veľmi nám pomáha
finančne. Veď aj dnes odovzdala nášmu
útulku finančný dar, ktorý pomôže ku

Martina Hamšíková je veľká milovníčka zvierat.
Sama ich má doma niekoľko.

skvalitneniu celého tohto zariadenia.“
Vzťah k zvieratám všeobecne má však aj
žiarsky primátor. U neho v domácnosti
sa tiež vždy nachádzalo nejaké zviera.
„Dnes máme dve mačičky, čo je menej náročné na starostlivosť ako psíky,
vzhľadom k tomu, že máme doma tri
malé deti a popri nich by sme sa dnes
nevedeli plnohodnotne venovať psíkom. Ale aj mačičky sme si osvojili, sú
adoptované. Myslím si, že sa majú u nás
celkom dobre,“ skonštatoval s úsmevom
žiarsky primátor. Ako tiež o čosi vážnejšie dodal, zobrať si pod palec útulok nebolo vôbec jednoduché a ľahké rozhodnutie: „Z hľadiska starostlivosti o psíky
to bol dobrý krok. Vidíme, že sa tu stále
skvalitňuje prostredie, v ktorom opustené psíky žijú. Z finančného hľadiska
je to podstatne náročnejšie, ako to bolo
predtým, keď útulok spravovalo občianske združenie. Ale chcem veriť, že aj táto
stránka sa postupom času vyrieši. Ľudia
už začínajú na zariadenie prispievať
a dúfam, že príde čas, keď bude samostatne schopné fungovať, ako fungujú
aj iné útulky. Ako sme zisťovali aj v iných
útulkoch, trvalo to dlhé roky, kým prešli
na systém fungovania, kým získali dôveru u ľudí a dnes sú ochotní pravidelne
príspevkami pomáhať. Je dôležité tiež
zdôrazniť, že naozaj platí motto nekupuj – adoptuj. Nášmu útulku sa to darí.
Prišlo sem za ten rok množstvo psov
a veľká časť z nich skončila v dobrých

rukách. Je to jediná cesta, ako pomôcť
týmto psíkom, pretože to, že sú v útulku, to nie je trvalé riešenie, nemôžu tu
byť rok, dva či tri. Vždy je lepšie, keď po
tom, ako prejdu povinnou karanténou,
skončia čo najskôr v rukách dobrého
človeka.“

Psom v útulku pomáhajú
aj školáci
Poďakovanie patrí aj školákom žiarskych základných škôl, ktorí prišli do
útulku počas krstu pozrieť a vyvenčiť
útulkáčov. Prišli štvrtáci zo žiarskej „Jednotky“, „Dvojky“ a „Štvorky“. Dokonca
4. A trieda z „Jednotky“ doniesla psíkom
aj granule, deky, uteráky a obliečky.
Agility vystúpením so svojimi psíkmi
všetkých prítomných potešila Lenka,
ktorá sa v týchto dňoch pripravuje na
Majstrovstvá sveta juniorov, ktoré budú
vo Fínsku.
Útulok pre psov – Žiarsky chlpáč vznikol
v lete 2021 ako zariadenie, ktoré vlastní a spravuje mesto Žiar nad Hronom.
Útulok sa stará o psíkov odchytených na
území mesta Žiar nad Hronom, zabezpečuje veterinárnu starostlivosť, hľadá
„dočasky“ či trvalé domovy. Útulok sídli
na Partizánskej ulici, v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva.
(li)

Vieme, kde sa v meste pripojíte
na internet zadarmo
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Lenka Líškayová so svojimi psími zverencami.

Počas akcie sa deti zoznámili a vyvenčili psíkov z útulku.
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Začalo sa s výstavbou inkluzívneho
detského ihriska na Etape
Cieľom projektu je vybudovanie inkluzívneho detského ihriska, ktoré zabezpečí
podporu socializácie a inklúzie detí. Dotácia 45 000 eur je primárne určená na
výrobu a montáž hracích prvkov a spolufinancovanie mesta bude použité na
terénne úpravy a dopadové plochy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou detského
ihriska. Deti so zdravotným znevýhodnením tak budú môcť aktívne tráviť voľný
čas spolu so svojimi rovesníkmi. Podmienkou poskytnutia dotácie je, okrem
iného, zabezpečenie terénnych úprav zo
strany žiadateľa a 10-percentná finančná
spoluúčasť. Mesto sa na projekte bude
podieľať sumou 5 000 eur.
V týchto dňoch sa začalo so stavebnými prácami na výstavbe inkluzívneho
detského ihriska na Oddychovej zóne
Etapa. Na výstavbu získalo mesto dotáciu 45 000 eur od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Ako potvrdzuje projektová manažérka MsÚ Ľudmila Paššáková, inkluzívne
ihrisko vyrastie v blízkosti inline dráhy
na oddychovej zóne: „Ihrisko bude mať
deväť prvkov, z toho tri sú bezbariérové,
a to pieskovisko, hojdačka hniezdo a kolotoč. Ďalšie tri prvky sú veľká loď Nina,
fitdráha a reťazové hojdačky pre štyri
deti. Posledné tri prvky sú infotabuľa, altánok a sedem kusov lavičiek, aby si mali
kde posedieť rodičia.“
Po schválení dotácie mesto hľadalo
vhodné umiestnenie pre ihrisko na
území mesta, a to vzhľadom na veľkosť

niektorých herných prvkov. Pôvodne
sa totiž uvažovalo aj nad jeho umiestnením na námestí, kde by sa však v takejto podobe nezmestilo a ministerstvo
nesúhlasilo s jeho rozdelením na časti.
„Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré bude
esteticky zakomponované do prostredia
a nebude v ňom pôsobiť rušivo,“ hovorí
primátor mesta Peter Antal s tým, že toto
ihrisko nevyčleňuje žiadne dieťa, a teda
bude vhodné aj pre detičky na invalidných vozíkoch.
Hlavným materiálom hracích prvkov je
agátové drevo. Povrchová úprava bude
tvorená nátermi v prírodných odtieňoch,
ktoré nechajú vyniknúť prirodzenú štruktúru dreva. Farebné dotvorenie prvkov
bude v odtieňoch modrej, šedej či zelenej.

Hracie prvky
• pieskoviskový čln
– hlavný inkluzívny prvok
• kolotoč – hlavný inkluzívny prvok
• hojdačka hniezdo
- hlavný inkluzívny prvok
• altánok
• veľká loď Nina (3 - 14 rokov)
• reťazové hojdačky pre 4 deti
• fit dráha
• info tabuľa
• lavička 7 ks

Žiarčania už môžu využívať
bezplatný internet na
viacerých miestach v meste
Žiarčania už v týchto dňoch môžu využívať bezplatný internet na viacerých
miestach na území mesta. Je to vďaka
projektu Wifi pre teba, na ktorý mesto
získalo dotáciu zo zdrojov Európskej
únie a Štátneho rozpočtu vo výške
13 416 eur. Z vlastného rozpočtu na
projekt mesto prispelo sumou 706 eur.
Vďaka projektu Wifi pre teba sa podarilo
vybudovať prístupové body na verejných
priestranstvách vo viacerých častiach
mesta. „Ide o desať prístupových bodov,
ktoré sme sa snažili umiestniť najmä na
miestach komunitného života,“ hovorí
mestská projektová manažérka Ľudmila
Paššáková a konkretizuje, o ktorých desať miest ide: „V časti IBV, na Pod vŕškoch,
na Námestí Matice slovenskej, v kaštieli,

pred kaštieľom, na Oddychovej zóne Etapa, od námestia smerom k Základnej škole na Ulici Dr. Janského, na Oddychovej
zóne Hviezdoška, na autobusovej stanici
a na sídlisku Sever.“
Pripojenie na internet je na týchto
miestach bezplatné pre všetkých občanov alebo návštevníkov mesta, ktorí
sa budú chcieť na internet pripojiť. Ako
Ľudmila Paššáková dodáva, lokality sa
vyberali podľa frekvencie pohybu ľudí na
daných miestach. Bezplatné pripojenie k
širokopásmovému internetu s minimálnou rýchlosťou 30 mbit/s bude dostupné
v okruhu približne 100 štvorcových metrov od prístupového bodu.
(li)

(li)
K internetu zadarmo sa pripojíte aj na Oddychovej zóne Etapa.

Siete nemocníc ProCare a Svet zdravia a AGEL sa dohodli
na predaji piatich zdravotníckych zariadení
Sieť ProCare a Svet zdravia sa dohodla so zdravotníckou sieťou AGEL
na predaji piatich pracovísk banskobystrického regiónu. Konkrétne sa to
týka nemocníc v Žiari nad Hronom,
Banskej Štiavnici, Mammacentra
sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliník v Žiari nad Hronom a vo Zvolene.
Celá transakcia podlieha ešte súhlasu
Protimonopolného úradu SR. Definitívne prevzatie sa predpokladá do
konca roka 2022. Výšku transakcie sa
obidve strany rozhodli nezverejňovať.
Sieť ProCare a Svet zdravia prevádzkuje
nemocnice v Žiari nad Hronom a Banskej
Štiavnici od roku 2014, Mammacentrum
sv. Agáty a polikliniky vo Zvolene a Žiari
nad Hronom od roku 2010. Päť pracovísk
spolu zamestnáva vyše 700 pracovníkov.
Po treťom roku pandémie COVID-19
slovenské zdravotníctvo prechádza obdobím prichádzajúcich zmien, ktoré sa
primárne týkajú schválenej reformy siete
nemocníc a ambulantného sektora.
„K týmto nemocniciam a poliklinikám
máme veľmi osobný vzťah. Ich ľudia,
zdravotníci i nezdravotníci, v nich dlhodobo odvádzajú obetavú prácu pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pre desiatky tisíc obyvateľov,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia a ako zdôrazňuje: „Pri
rozhodovaní o tejto transakcii sme veľmi
zodpovedne zohľadňovali práve perspektívu zamestnancov v novom usporiadaní. Sme presvedčení, že toto riešenie prispeje k stabilizácii ich regionálnej
pozície v budúcnosti. Našou prioritou
ostáva prevádzka nemocníc a polikliník

v regiónoch západného, východného
a južného Slovenska, kde vidíme ďalšie
príležitosti pre rast a významné investičné projekty. Intenzívne pracujeme
na ambícii z prostriedkov Plánu obnovy
a odolnosti vybudovať nové nemocničné
pracoviská v Rimavskej Sobote, Spišskej
Novej Vsi, Humennom, Michalovciach
a Topoľčanoch. Veríme, že na menšie rekonštrukcie jednotlivých oddelení bude
v tejto kapitole priestor aj pre ďalšie naše
nemocnice. V Bratislave okrem dostavby
Nemocnice Bory plánujeme nové akvizície v ambulantnom sektore a sektore
jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Vďaka nim by sme rozšírili portfólio našich služieb vo vysoko špecializovanej
zdravotnej starostlivosti. O všetkých
týchto projektoch sa bude priebežne
rozhodovať počas tohto roka 2022.“
ProCare a Svet zdravia je najväčšia súkromná sieť 17 nemocníc a 13 polikliník
na Slovensku. Zamestnáva vyše 10-tisíc
pracovníkov a zdravotnú starostlivosť
poskytuje v spádovej oblasti vyše dvoch
miliónov obyvateľov. V Bratislave sieť dokončuje koncovú nemocnicu Bory, ktorá
plánuje spustiť svoju prevádzku v marci
2023.

Skupina AGEL je na
zdravotníckom trhu
už viac ako 30 rokov
,,Skupina AGEL pôsobí v oblasti zdravotníctva vyše 30 rokov, v Čechách a na Slovensku prevádzkuje takmer tri desiatky
zdravotníckych zariadení a ďalších vyše
70 spoločností a zabezpečuje všetky

ako vlastník nemocničných budov v Žiari
nad Hronom. Zástupcovia oboch spoločností na spoločnom stretnutí deklarovali,
že vlastnícke zmeny neovplyvnia vzťahy
medzi BBSK a nájomcom budov nemocnice v Žiari nad Hronom a ani dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.
Zástupcovia župy si predložený návrh
vypočuli, ďalším krokom BBSK bude
právna analýza súčasných zmluvných
vzťahov a právnych súvislostí, ktoré by
mohli byť týmto predajom dotknuté.

primárne aj obslužné činnosti súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“ uvádza predseda predstavenstva
AGEL Michal Pišoja a ako dodáva: „Prevádzkujeme centrá excelentnosti, špecializované kliniky, centrá, realizujeme aj
vývoj a výskum, ako aj vzdelávanie a rôzne študijné programy. Prioritou AGELu je
cielenými investíciami do modernizácie,
medicínskeho a technologického vybavenia, do rozvoja odborného a ošetrovateľského personálu zvyšovať kvalitu
poskytovaných služieb pre pacienta.
Snažíme sa v každom našom zariadení
vybudovať centrum excelentnosti v niektorej zo špecializácii. Našou ambíciou
je prinášať inovácie, naštartovať a rozvíjať telemedicínu, elektronické zdravotníctvo a využiť skúsenosti a možnosti
v rámci oboch krajín. Prevzatie pätice

zdravotníckych zariadení v rámci regiónu stredného Slovenska je z našej strany
logickým krokom v tejto snahe s cieľom
využiť ich potenciál tak medicínsky ako
aj personálny.“

Stanovisko
Banskobystrickej župy
Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja vo štvrtok 9. júna absolvovalo rokovanie so zástupcami spoločností
Svet zdravia a Agel, na ktorom obe spoločnosti po prvýkrát oficiálne predstavili
svoj zámer predaja/kúpy piatich zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji. Tie by mala do konca roka
prevziať od Sveta zdravia spoločnosť
Agel. Banskobystrický samosprávny kraj
pritom v tomto procese vystupuje len

Do konca júna BBSK iniciuje ďalšie
stretnutie so zástupcami oboch spoločností, za účasti členov Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych
skupín ZBBSK a poslancov ZBBSK za
okres Žiar nad Hronom s cieľom vytvoriť
priestor na zodpovedanie všetkých otázok vo vzťahu ku rozsahu a forme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Zástupcovia Sveta zdravia na stretnutí
tiež potvrdili, že ich zámery uchádzať sa
o prostriedky z Plánu obnovy na rekonštrukciu budovy nemocnice v Žiari nad
Hronom a výstavbu novej nemocnice
v Rimavskej Sobote sú naďalej aktuálne.
Cieľom Banskobystrického samosprávneho kraja je zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých
jeho obyvateľov a v tomto duchu aj vstupuje do akýchkoľvek rokovaní so subjektmi, ktoré na jeho území prevádzkujú
zdravotnícke zariadenia či ambulancie.
(r)
Foto: archív Svet zdravia.
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Počas archeologického
výskumu sa vždy
niečo nájde
Počas archeologických výskumov,
keď sa evidujú všetky nálezy, sa
neskoršie vždy niečo nájde vo vyvezenej zemine po výskume. Je
to už taká ľudská vlastnosť, že nič
nie je sto percentné, ani preskúmaná plocha výskumu. No a s tým
sa stretávam často, dá sa povedať
počas celej svoje praxe. Nie je tomu
inakšie ani v kaštieli.

Nedávno boli vyčistené pivničné
priestory, z ktorých sa údajne vyviezlo niekoľko nákladných aut odpadu a zeminy. Ako som sa dozvedel od
niektorých účastníkov, vtedy sa našlo
aj niekoľko kameninových fľašiek na
minerálnu vodu. Tieto sa spomínajú
vo vzťahu k Štefanovi Moysesovi,
v ktorých mu údajne vozili zo Sklených Teplíc minerálnu vodu. Tie fľaše
nám už nikto nevráti, čo je škoda,
pretože by boli dokladom o dobe
pôsobenia biskupa Štefana Moysesa
v kaštieli.
No nedávno sa na nás usmialo šťastie.
V pivnici sme niečo robili a prechá-

črepmi sa nachádzal aj úlomok kameninovej fľaše s kolkom. Po nejakom
čase som sa vrátil a v mieste nálezu
sme hľadali ďalšie črepy a darilo sa.
Teraz máme zozbierané črepy asi zo
šiestich fľašiek, lepšie povedané ich
torzá.

dzali sme tmavými chodbami. V jednom zo zákutí sme si všimli rozbitú
sklenenú fľašu. Medzi pozberanými

Skoro na všetkých sú otlačky pečatidiel a texty. Nález fragmentov kameninových fliaš nás veľmi potešil a keď
dohľadáme ich chýbajúce časti, stanú
sa súčasťou nálezových predmetov
z nášho kaštieľa. Keď v budúcnosti
navštívite kaštieľ, určite ich budete
vidieť v expozícii nášho múzea.

Tak ako aj niekoľko mincí, ktoré sme
našli pri prácach v suteréne a rozšírili
nám našu skromnú numizmatickú
zbierku z kaštieľa. Idea o mince z rôznych období:
• strieborná minca s nápisom
Pol tura a rokom 1709
• medená minca s nápisom
Patróna Hungária a rokom 1763
• medená minca (1 kus)
so slovenským znakom a rokom 1941
Áno, sú to skromné nálezy, ktoré nepohnú dejinami, ale sú naše. Pre nás
sú POKLADOM nesmiernej ceny.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Spustila sa petícia na podporu Slovalca a zachovania
výroby hliníka v Žiari nad Hronom
V súvislosti s možnosťou ukončenia výroby hliníka v spoločnosti Slovalco, a.s.
pre nedostatočné kompenzácie, ktoré
Vláda Slovenskej republiky poskytuje
strategickým, energeticky náročným
podnikom v porovnaní s ostatnými
krajinami Európskej únie, vznikla iniciatíva samospráv a osobností žiarskeho regiónu, ktorá spúšťa petíciu
na podporu Slovalca, a.s. Jej cieľom je
prejaviť názor obyvateľov regiónu Žiar
nad Hronom a okolia, aby sa v pripravovanej novele zákona o obchodovaní
s emisnými kvótami zvýšila miera kompenzácií z Enviromentálneho fondu
a zosúladila s kompenzáciami ostatných krajín v EÚ.
Iniciatíva Pomôžme Slovalcu – zachráňme výrobu hliníka v SR ohlásila v utorok
14. júna spustenie petície a požiadavky.
Na brífingu vystúpili členovia petičného
výboru, a to Ladislav Kukolík, viceprimátor mesta Žiar nad Hronom a Jozef Pribilinec, olympijský víťaz v chôdzi z roku
1988, ako športová osobnosť, ktorá žije
v regióne Žiar nad Hronom a aj z neho pochádza. Treťou členkou petičného výboru
je Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora
Kremnice. Na krátkom brífingu prezentoval dôvody a ciele, s ktorými rozbiehajú
petičnú akciu na podporu Slovalca, a.s.,
ako aj celkový význam, ktorý žiarsky vý-

robca hliníka predstavuje pre celý región
Stredného Pohronia, aj vedúci Kancelárie
primátora mesta Žiar nad Hronom, Martin
Baláž.
„Niekoľko mesiacov sledujeme situáciu
okolo spoločnosti Slovalco a sme znepokojení z toho, aby táto spoločnosť u nás
neskončila a aby sa po sedemdesiatich
rokoch neprestal na Slovensku vyrábať
hliník,“ uviedol na úvod brífingu Ladislav
Kukolík a ako na margo spoločnosti priemyselného parku zdôraznil: „Ide o významnejšiu strategickú, veľmi modernú
a najekologickejšiu hlinikáreň v rámci
Európy.“ Vzhľadom na stratovosť spoločnosti, Slovalco bolo nútené pristúpiť
k redukcii pecí, čiže dnes funguje už iba
135 z 242 pecí. „Riešenie je jasné. Žiadame
a prosíme vládu aj poslancov národnej
rady, aby urýchlene išiel do vlády ustupovaný zákon o obchodovaní s emisnými
kvótami.“ Ako ďalej Kukolík pripomenul,
podniky na Slovensku platia kvôli znečisťovaniu kysličníkom uhličitým určité finančné prostriedky do environmentálneho fondu. Podľa informácií, ktoré máme,
je dnes v tomto fonde 1 miliarda eur.
V zákone je to upravené tak, že len 6,25
% z tohto fondu môže byť vrátené ako
kompenzácia všetkým podnikom, ktoré
tam prispievajú. Tie kompenzácie slúžia

Primátor mesta Peter Antal, členovia petičného výboru
Ladislav Kukolík, Jozef Pribilinec a manažér petície Martin Baláž.

nielen na dekarbonizáciu priemyslu, ale
aj na podporu nákupu elektrickej energie,
ktorá je neskutočne drahá. „Budeme tlačiť
na vládu, nech upraví toto prerozdelenie,
aby bolo spravodlivé. Pretože štáty v Európe oveľa viac podporujú strategické
podniky. U nich je prerozdelenie z fondov na úrovni 20 – 25 % z fondov a u nás
len spomínaných 6,25 %,“ podotkol ďalej
Ladislav Kukolík a ako naznačil, s petíciou
pôjdu členovia petičného výboru po
okresoch, po regióne a podporu majú aj
u starostov obcí nášho okresu, s ktorými
už komunikovali. „Verím, že podporu nájdeme aj vo vedení BBSK,“ dodal Kukolík.
Členom petičného výboru je aj bývalý
olympijský víťaz v chôdzi, Jozef Pribili-

nec. Ako zdôraznil, petíciou jej členovia
nepodporujú majiteľov spoločnosti: „Ide
nám o zamestnancov, o ľudí, o rodinné
generácie, ktoré fabriku budovali a ktoré
sú tu stále zamestnané. Ide o rozvoj celého okresu a regiónu. Slovalco nepodporuje finančne len svoje aktivity, ale podporuje aj šport, mládež a kultúrne aktivity.
Toto je môj dôvod, prečo som sa rozhodol
podporiť túto petíciu. Chceme, aby tu firma zostala, aby ľudia neprišli o prácu.“
Ľudia zo žiarskej samosprávy, ale aj
z Kremnice či obcí sa rozhodli spoločne
pomôcť spoločnosti tak, ako to ona robí
už viac ako 20 rokov. „V našom meste
nájdete detské ihriská, oddychové zóny
alebo iné investície, ktoré sa podarilo vy-

budovať s podporou Nadácie ZSNP a Slovalco. Za viac ako 20 rokov sú to doslova
milióny eur, ktoré táto spoločnosť, či už
priamo, alebo prostredníctvom nadácie,
preinvestovala v Žiari nad Hronom a v regióne,“ uviedol za žiarsku samosprávu vedúci Kancelárie primátora mesta, Martin
Baláž a ako dodal: „Nie je to teda iba o zamestnanosti, ale aj o spoločenskej zodpovednosti. Slovalco je výkladná skriňa
spoločenskej zodpovednosti a ako by sa
mala správať spoločensky zodpovedná
firma na Slovensku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ľudia zo žiarskej samosprávy,
ale aj z Kremnice či obcí, ktorí cítia pomoc
za tie roky, chcú teraz pomôcť Slovalcu.
Firma by nám tu veľmi chýbala, a to je základný imperatív tejto iniciatívy.“
V prípade, že máte záujem petíciu podpísať, môžete tak urobiť na internete
prostredníctvom iniciatívy Via Iuris
www.mojapeticia.sk. V rámci možností
tiež petičný výbor využije viaceré možnosti, kde sa petícia bude dať podpísať,
či už na rôznych podujatiach, alebo bude
zháňať dobrovoľníkov, ktorí ju budú rozširovať. Petíciu je možné podpísať aj na
informáciách MsÚ v Žiari nad Hronom.
Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke www.pomozmeslovalcu.sk
(li)

Slovalco zvyšuje výrobu recyklovaného hliníka vďaka
novému pretavovaciemu centru
Spoločnosť Slovalco patrí vďaka neustálej modernizácii technológií k jedným z najekologickejších závodov na
výrobu hliníka na svete. V utorok 14.
júna predstavili ďalší zo svojich projektov v oblasti podpory cirkulárnej
ekonomiky. Do prevádzky slávnostne
uviedli nové moderné pretavovacie
centrum s kapacitou 55-tisíc ton ročne. Investícia v hodnote 15 miliónov
eur významne prispeje k navýšeniu
objemu vyrobeného recyklovaného
hliníka.
Hliník je výnimočný kov, ktorý sa dá
opakovane recyklovať, s výrazne nižšou
spotrebou energie. Môže meniť tvar aj
účel použitia s veľmi malou uhlíkovou
stopou. A čo je podstatné, recykláciou
kvalita hliníka neklesá a nestráca nič zo
svojich vlastností. Slovalco dnes dodáva
až 50 % svojej produkcie slovenskému
priemyslu.

Pretavovanie – podpora
zelenej ekonomiky
,,Napriek pretrvávajúcemu neprimerane vysokému rastu cien silovej elektriny
a nútenom utlmovaní výroby, plníme
v Slovalco naše záväzky a ciele. Vďaka
projektu rozšírenia recyklácie hliníka,
modernej technológii novej pretavo-

vacej pece a filtračnej stanice, budeme
schopní navýšiť celkové množstvo spracovaného procesného odpadu od našich
zákazníkov zo súčasných 15-tisíc ton až
o 55-tisíc ton ročne. A recyklovať ho ďalej
energeticky efektívnym a ekologickým
spôsobom,“ hovorí Milan Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco, a.s.
Projekt pretavovacieho centra bol v spoločnosti Slovalco odsúhlasený už koncom
roka 2018. Vzhľadom na viaceré výzvy
v rokoch 2020 a 2021 sa jeho spustenie
posunulo až do tohto roka. Nakupovaním
hliníkových šrotov, ktoré vznikajú v procese výroby u zákazníkov a ich následným pretavením v Slovalcu sa tak vracia
už použitý hliník späť do procesu výroby
nových hliníkových výrobkov, akými sú
hlavne ingoty na prietlačné lisovanie.
Slovalco tak vďaka zvýšeniu podielu
recyklovaného hliníka vo finálnych produktoch prispieva k ďalšiemu znižovania
emisií a celkových dopadov výroby hliníka na životné prostredie. Vďaka opätovnému spracovaniu už vyrobeného hliníka ekologickejším a energeticky menej
náročným spôsobom – recykláciou, šetrí
nielen energie, ale aj prírodné zdroje. Moderná pretavovacia pec sa okrem iného
vyznačuje sa aj vysokým stupňom automatizácie a úrovne bezpečnosti, vďaka

minimálnej potrebe zapojenia manuálnej práce zamestnancov. A bezpečnosť
pri práci bola a je v hodnotovom pilieri
Slovalca vždy na tom najvyššom mieste.
Súčasťou celkovej investície v objeme
15 miliónov eur je aj výkonná filtračná
stanica, ktorá súvisí s procesom pretavovania v novej peci.

Pretavovacia pec.
Slovalco, a.s.

Bez spravodlivých kompenzácii je
budúcnosť neistá
Otvorenie nového pretavovacieho centra
prichádza s príchuťou neistoty ohľadom
budúcnosti. Slovalco dlhodobo apeluje
na vládu, aby zabezpečila konkurenčné
rámcové podmienky, za ktorých by vysoko moderná, excelentne fungujúca
spoločnosť mohla aj naďalej vytvárať
hodnoty pre región, Slovensko a pre Európu. Mnohé krajiny vrátane Nemecka,
Holandska a Nórska sa rozhodli poskytnúť
kompenzáciu nepriamych CO2 nákladov
na podporu hliníkárskeho priemyslu na
úrovni, ktorá historicky zmierňuje situáciu s nekonkurencieschopnými cenami
energie. Slovensko zatiaľ k týmto krokom
nepristúpilo. Slovalco nežiada od vlády
nič navyše. Jeho dlhodobým cieľom je
nastaviť kompenzáciu nepriamych CO2
nákladov na úroveň, ktorá je dnes bežná
aj v iných krajinách Európskej únie. Dnes
sú to len 2% z príjmov emisných povoleniek oproti európskemu priemeru, ktorý
je na úrovni až 18%.
,,Projekt pretavovacieho centra sme sa
rozhodli dokončiť aj napriek tomu, že
budúcnosť výroby hliníka v Žiari nad
Hronom je neistá a Slovalco nebolo nikdy v minulosti bližšie k odstaveniu vý-

roby a zatvoreniu závodu, ako je dnes,“
vysvetľuje ďalej Milan Veselý. Kompenzačná schéma už neplatí a návrh novely
zákona o nakladaní s prostriedkami Envirofondu nebol zatiaľ napriek mnohým
sľubom schválený. Napriek mnohým
investíciám do environmentálne vyspelých technológií tak Slovalco stráca konkurencieschopnosť nielen voči ázijským či
ruským fabrikám, ktoré vytvárajú výrazne
vyššiu uhlíkovú stopu, ale aj vo vzťahu
k tým európskym. Ak vláda nedokáže pre
Slovalco rýchlo zabezpečiť predvídateľné a konkurencieschopné rámcové podmienky, závod bude musieť začať s ďalším
obmedzovaním výroby a do konca roka
2022 ho čaká úplné uzavretie. Bez konkurencieschopnej dlhodobej schémy kompenzácií sú aj rokovania o novom kontrakte na elektrinu pre rok 2023 takmer
nereálne. Ukončenie výroby v Slovalcu by
znamenalo stratu 500 priamych a ďalších
približne 2500 nadväzujúcich pracovných
miest. Ak by k rozhodnutiu prepúšťať
zamestnancov spoločnosť pristúpila, zamestnancov s takou odbornosťou, znalosťami, potrebnými zručnosťami a kompetenciami nedokáže zohnať na trhu
práce zo dňa na deň a ani v krátkom čase
nových ľudí zaškoliť. Slovalco má aktuálne v prevádzke 135 z celkových 226 pecí.
(r)
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Značku Regionálny
produkt Pohronie získalo
ďalších šesť výrobcov
V utorok 7. júna boli slávnostne odovzdané certifikáty ďalším regionálnym
výrobcom a podnikateľom. Aktuálne
je tak držiteľom tejto značky 21 miestnych výrobcov.
Značku Regionálny produkt Pohronie
získalo do tohto roku od Občianskeho
združenia Žiarska kotlina pätnásť regionálnych výrobcov a podnikateľov. Tento
rok k nim pribudlo ďalších šesť.
Slávnostného odovzdávania certifikátov
sa zúčastnili samotní výrobcovia, ale aj
predseda certifikačnej komisie Peter
Minich, manažér občianskeho združenia
Andrej Alakša a primátor mesta Žiar nad
Hronom Peter Antal.
„Udelené certifikáty oprávňujú ich držiteľov k používaniu značky, a zároveň ich
zaväzujú k označovaniu certifikovaných
výrobkov alebo predajných miest,“ informuje Slavomíra Zaťková, koordinátor
regionálneho značenia z OZ Žiarska kotlina s tým, že certifikáty miestnym podnikateľom a výrobcom odovzdal predseda
certifikačnej komisie: „Sme veľmi radi, že

sa značka Regionálny produkt Pohronie
rozrastá o nových záujemcov a dúfame,
že bude aj naďalej napredovať a hrdo
vyzdvihovať jedinečnosť regionálnych
výrobkov. Všetkým držiteľom srdečne
gratulujeme a prajeme veľa úspechov v
ich práci.“

Tohtoroční držitelia značky
MuVi Trade, s. r. o., v zastúpení Adama
Vida, konateľa spoločnosti – čučoriedky,
sadenice, čučoriedková šťava (Pitelová)
František a Dorota Špičkovci – úžitkové
predmety z hliny a šperky (Orovnica)
Daniela Boboková – kremnická kamenina (Kunešov)
Veronika Kicková – drevený riad (Prochot)
Helena Soboslayová – dekoratívne a úžitkové predmety z textilu, dreva a skla (Žiar
nad Hronom)
Milan Ďurta – pletené výrobky z pedigu
(Brehy)
(li)

Máme za sebou už štrnásty ročník súťaže Mladý technik
Mladý technik je súťaž zameraná na
tvorivosť a technické zručnosti detí
v rôznych vekových kategóriách. Svoju históriu začala písať už v roku 2007
a vyrástlo po pri nej veľa technicky
zdatných mladých ľudí, ktorí úspešne
rozvíjali a rozvíjajú svoje vedomosti
ďalej na stredných a vysokých školách
technického zamerania.

Počas školského roka si deti pripravujú
svoje výrobky, ktoré sú rozdelené podľa použitého materiálu do niekoľkých
skupín.
Centrum voľného času zorganizovalo
v utorok 7. júna slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Mladý technik, ktoré bolo spojené s prehliadkou súťažných

výrobkov. Výstave predchádzali školské
kolá v materských a základných školách.
Z celkového počtu 211 prác do mestského kola postúpilo 78 prác v siedmych
rôznych kategóriách. Žiacke práce posudzovala odborná porota v zložení Lukáš Dragošek a Milan Škrobian. V každej
z kategórií bol vybratá a ocenená jedna
najlepšia práca. Prezentáciu týchto prác
nájdete na webe www.cvczh.edupage.
org.

Hlavné ocenenia súťaže
Najlepší žiak MINI TECNIK 2022 pre
deti do 6 rokov
• Tobias Turčan so svojou prácou Mlyn
v kategórii stavebnicové práce, lego
stavby
Najlepší žiak JUNIOR TECHNIK 2022
pre deti do 10 rokov
• Sofian Štefan so svojou prácou Eko stroje v kategórii technická hračka
Najlepší žiak MLADÝ TECHNIK 2022
pre deti do 15 rokov
• Timotej Holos so svojim výrobkom Lampa v kategórii kovu

Najlepšia škola v technickej oblasti
za rok 2022
• Základná škola na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom
Cenu za prínos v oblasti rozvoja technickej tvorivosti

• Mgr. Zuzana Juráková zo Základnej
školy na Ulici Dr. Janského v Žiari nad
Hronom
Ďakujeme školám, učiteľom a deťom za
zapojenie sa do súťaže, každá práca bola
tvorivá a výnimočná.
Kolektív CVČ ZH
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Spoločnosť Nemak Slovakia je top partnerom
mesta Žiar nad Hronom
Nemak Slovakia už dlhodobo predstavuje jedného z najvýznamnejších
partnerov mesta Žiar nad Hronom.
Najbližšie sa najväčší zamestnávateľ
v žiarskom priemyselnom parku rozhodol podporiť letné podujatie City
fest. Zo strany spoločnosti však nejde
o prvý finančne nákladný projekt, ktorý podporili.
V minulosti spoločnosť podala pomocnú
ruku pri viacerých sociálnych projektoch
a pravidelne podporuje projekty žiarskej
samosprávy, tunajší šport aj kultúru. „Ako
jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne považujeme za správne a berieme
to ako svoju morálnu povinnosť pomáhať rôznym neziskovým organizáciám
a prispievať komunitám na „dobrú vec“.
Veríme, že to zároveň prispieva k budovaniu dobrého mena našej spoločnosti,“
hovorí personálna manažérka Ing. Jana
Hrmová a ďalej približuje, akým spôsobom si spoločnosť vyberá organizácie,
ktoré podporí: „Snažíme sa podporiť
zmysluplné a finančne náročné projekty,
ktoré potešia širokú verejnosť a majú širší
sociálny a spoločenský rozmer. City fest
je jedna z takýchto akcií. Zorganizovať
také veľké podujatie je pri súčasnej inflácii a raste cien bezpochyby extrémne
nákladné, preto sme sa rozhodli pomôcť
MsKC s jeho zabezpečením. Chceme, aby
zostala kultúra cenovo dostupná pre čo
najväčší počet ľudí v našom regióne.
Veríme, že podujatie prinesie príjemné
zážitky nielen našim zamestnancom, ale
aj ostatným návštevníkom tejto obľúbenej akcie.“
Veľkú pomoc spoločnosť Nemak poukázala aj vo chvíli, keď prepuklo ochorenie
COVID-19. „Počas obdobia s vysokým
počtom pacientov s ochorením COVID-19 pomohli nemocnici Svet zdravia
Žiar nad Hronom finančným darom veľké výrobné spoločnosti a mesto Žiar nad
Hronom. Jednou z nich bola spoločnosť
NEMAK Slovakia, ktorá darovala nemocnici 6000 eur na nákup medicínskeho
prístroja AIRVO2 Nasal High Flow, oxygenátor s integrovaným zvlhčovačom
a ohrevom vdychovanej zmesi na liečbu
pacientov s pľúcnou formou ochorenia
COVID-19. Tento prístroj zlepšuje okysličenie organizmu, zvyšuje objem pľúc na
konci výdychu a zabezpečuje celkový
komfort pacienta. Prispieva tak k zlepšeniu starostlivosti u pacientov s týmto
ochorením. Momentálne sa využíva pre
pacientov, ktorí sa liečia na ochorenia
spojené s pľúcnymi ťažkosťami. Nemocnica mohla vďaka pomoci spoločností
Slovalco, Nadácia ZSNP a Slovalco, Nemak Slovakia a mesta Žiar nad Hronom
zakúpiť štyri spomenuté prístroje,“ hovorí Ivan Mokrý, riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Žiar nad Hronom.

Zľava riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý,
primátor Peter Antal, Rastislav Gáll a Milan Veselý.

Situácia v susednej Ukrajine, v ktorej začal vojenský konflikt 24. februára 2022,
nenechala ľahostajným snáď nikoho.
Pomocnú ruku občanom, ktorí z krajiny
utekali, podali nielen súkromné osoby,
ale aj viaceré spoločnosti. Nemak nie
je výnimkou. Spoločnosť darovala mestu 10 000 eur, ktoré boli prevedené na
transparentný účet a z neho sa potom
Ukrajincom poskytovala, a stále aj poskytuje, nevyhnutná finančná pomoc.
„Situácia, ktorá vznikla u našich východných susedov, istým spôsobom zasiahla
každého z nás. Pri rozhodovaní sa o finančnej pomoci pre rodiny, najmä matky
s deťmi, ktoré boli nútené opustiť svoje
domovy, sme preto neváhali ani sekundu. Ďalších 15 000 eur daroval Nemak
Slovenskému Červenému krížu,“ uzatvára personálna manažérka spoločnosti.

Nemak ľuďom
Nemak Slovakia sa za posledné roky stal
najväčším zamestnávateľom v regióne.
„To nás zaväzuje k tomu, aby sme sa intenzívne zaujímali o dianie v meste a ako
partner prispeli k rozvoju celého nášho
regiónu. Rešpekt a zodpovednosť voči
zamestnancom, ich rodinám a komunitám je jednou zo štyroch základných
hodnôt našej spoločnosti,“ vysvetľuje
Jana Hrmová a konkretizuje: „Za posledné obdobie sme vybudovali partnerské
vzťahy s mnohými subjektami v oblasti
kultúry, umenia, športu, s rôznymi sociálnymi inštitúciami, školami a samosprávami. V oblasti kultúry môžeme spomenúť
Folklórny súbor Hron, základné umelecké školy v Žiari nad Hronom a v Hliníku
nad Hronom. V oblasti športu sme jedným z najdôležitejších partnerov MŠK
Žiar nad Hronom. V rámci sociálnych
inštitúcií nás teší dlhoročné partnerstvo s občianskymi združeniami Okáčik,
Svetielko nádeje, Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom a s domovmi soci-

Spolupráca so Súkromnou strednou školou technickou.

álnych služieb. Považujeme za správne
spolupracovať s inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity na pomoc rôznym hendikepovaným skupinám a organizáciami,
ktoré častokrát nahrádzajú povinnosti
štátu. Veľmi dôležitou skupinou, ktorej
venujeme zvýšenú pozornosť, sú školy
a predškolské zariadenia. Všetci vieme,
aká je situácia v školstve, bez ohľadu na
to, či hovoríme o školstve základnom,
strednom, či univerzitnom. Príprava detí
a mládeže do života je jedna z najdôležitejších priorít ľudstva. Preto sme aj
v tejto oblasti veľmi aktívni a snažíme sa
každým rokom prispieť ku skvalitneniu
prostredia, v ktorom sa deti vzdelávajú.“

Vďaka firme Nemak Slovakia sa
podarilo zrealizovať:
• rekonštrukcia futbalového štadióna
v Žiari nad Hronom (búranie spartakiádneho valu a príprava terénnych úprav
pod celou stavbou)
• rekonštrukcia športovej haly
v Žiari nad Hronom
• výstavba multifunkčného ihriska
Mareka Rakovského
• digitalizácia Kina Hron a výmena
sedenia v celom kine
• detské ihrisko v Parku Š. Moysesa
v Žiari nad Hronom v štýle rozprávky
o medovníkovej chalúpke
• nákup oxygenerátora
pre žiarsku nemocnicu
• pomoc utečencom z Ukrajiny
Podporené podujatia a projekty:
• benefičný koncert Na krídlach anjelov
• Nemak Žiarska basketbalová mikroliga
• MŠ na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom – zrenovovanie interiérov elokovaného pracoviska na Sládkovičovej ulici,
rekonštrukcia priestorov jedálne v elokovanom pracovisku na Ul. M. R. Štefánika,
zmodernizovanie priestorov v elokovanom
pracovisku na Rudenkovej ulici
• šesť nových PLC vybavených najnovšou
verziou programu Tiaportal pre SSOŠ technickú v Žiari nad Hronom

Investujeme preto veľa času a energie
do praktického vzdelávania študentov
priamo vo firme. Na jednej strane pomôžeme týmto študentom získať obraz
o tom, ako to v skutočnosti v praxi chodí,
na strane druhej máme príležitosť vychovať si z nich budúcich kolegov na rôzne
technické pozície. Je to pre nás výzva
a zároveň investícia do budúcnosti,“ vysvetľuje personálna manažérka.
Škola úzko spolupracuje so svojimi zriaďovateľskými firmami najmä v oblasti
poskytovania odborného výcviku študentom v duálnom systéme vzdelávania. Spoločnosť Nemak pomáha aj pri
príprave obsahu vzdelávania odborného
výcviku. Poskytuje exkurzie pre študentov, odborné stáže pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného
výcviku. „Spoločnosť Nemak, ako jedna
z najväčších zriaďovateľských firiem, je
v spolupráci a podpore školy veľmi aktívna,“ hovorí riaditeľka školy Ing. Ingrid
Astachová a dopĺňa: „V duálnom vzdelávaní má spoločnosť Nemak najviac študentov s podpísanou učebnou zmluvou.
V tomto školskom roku 2021/2022 to
bolo 42 študentov a v priestoroch spoločnosti vykonávalo odborný výcvik 24
študentov tretích a štvrtých ročníkov vo
všetkých odboroch, ktoré škola vyučuje. Konkrétnym výsledkom spolupráce

Nemak reflektuje na potreby
mesta, organizácií i jednotlivcov
Tým, že Nemak pôsobí v žiarskom priemyselnom parku, sa významnou mierou
podpisuje na stabilite mesta. Poskytuje
prácu nielen svojim zamestnancom,
ale aj mnohým dodávateľským firmám.
„Okrem toho, Nemak významným spôsobom demonštruje svoju spoločenskú
zodpovednosť. A to je veľkým prínosom
pre mesto Žiar nad Hronom a jeho okolie, že takáto firma nefunguje iba ako
podnikateľský subjekt za účelom zisku,
ale chce podporovať aj ľudí a komunity,“
hovorí primátor mesta Peter Antal a ako
podotýka, firma už podporila viacero
mestských projektov: „Vďaka tomu môžeme aj my skvalitňovať úroveň poskytovaných služieb pre obyvateľov alebo
celkovú kvalitu života v meste Žiar nad
Hronom. Za takúto pomoc sme vďační
a aj naďalej budeme rozvíjať naše partnerstvo. Skutočne si vážime, čo Nemak
pre naše mesto robí. Tak isto to, že Nemak sa správa zodpovedne a veľmi citlivo
reflektuje na potreby mesta, niektorých
organizácií, subjektov alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú či už sociálnu, alebo inú pomoc. Je to pravdepodobne aj
z toho hľadiska, že jeho top manažment
je tvorený domácimi manažérmi, dokonca viacerí z nich sú priamo zo Žiaru, čo
je vidieť aj vo vzťahu k mestu a k jeho
okoliu, a to vysoko hodnotíme. Mnoho
primátorov, s ktorými komunikujem,
nám závidí takých partnerov, akých sme
my našli v spoločnosti Nemak Slovakia.“
Podporované organizácie a inštitúcie:
• OZ Okáčik Žiar nad Hronom
• Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
• Mestský športový klub Žiar nad Hronom
• Mestské kultúrne centrum
v Žiari nad Hronom
• Spolok žiarskych seniorov
• Folklórny súbor Hron
• OZ Svetielko nádeje
• pomoc pre deti s autizmom SPOSA
• Golden partner Hokejového klubu
MŠK Žiar nad Hronom
• Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
• Nemak Žiarska basketbalová mikroliga
• HK Sport Trend
• Žiarski indiáni

Nemak podporuje aj hokejistov - Žiarskych indiánov.

• vybudovanie novej školskej kuchyne
v priestoroch ZŠ s MŠ Štefana Moysesa
v Žiari nad Hronom – zakúpenie gastro
techniky
• regionálny turnaj First LEGO League,
ktorého spoluorganizátorom je Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom
• Krížovky pre všetkých – Zábavné úlohy
pre bystré deti – participácia na projekte
vydavateľstva Petit Press (pracovné zošity distribuované do detských domovov
v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica
a Banská Štiavnica a deťom I. stupňa ZŠ
v týchto okresoch)
• koncert folkrockovej skupiny Janko Kulich
a Kolegium na Šibeničnom vrchu
Okrem mesta Žiar nad Hronom podporuje Nemak Slovakia aj Súkromnú strednú školu technickú v Žiari nad Hronom,
kde je zároveň aj jej spoluzriaďovateľom
v rámci združenia InTech. „Získať do
firmy šikovných a vzdelaných ľudí nie
je v dnešnej dobe vôbec jednoduché.

pri výučbe a spoločnej tvorbe osnov
vyučovania odborného výcviku bola
v školskom roku 2018/2019 realizácia
prvej praktickej maturitnej skúšky, ktorej zadanie pripravili spoločne učitelia
školy a odborníci spoločnosti a ktorá sa
konala na reálnych výrobných zariadeniach v priestoroch firmy. Vďaka tomu
sa v škole skvalitnila výučba programovania PLC, keď firma darovala škole šesť
programovateľných priemyselných PC
firmy Siemens a poskytuje aj svojich odborníkov na konzultácie pre učieľov školy pre zvládnutie tejto problematiky, ako
aj problematiky programovania robotov.
Na odporučenie firmy škola zakúpila vysoko sofistikivaný SW Plant Simulation
pre riadenie výrobných procesov, ktorý
firma reálne využíva a poskytuje škole
odbornú poradenskú činnosť pri výučbe
tohoto programu.“
(li)
Foto: archív Nemak Slovakia.

Nemak Žiarska basketbalová mikroliga.
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Plážové kúpalisko otvorilo svoje brány
V stredu 15. júna sa oficiálne začala
tohtoročná letná sezóna na žiarskom
plážovom kúpalisku. Bonusom k zakúpenej vstupenke bol v popoludňajších hodinách bezplatný koncert
skupiny Salco.
Prípravu kúpaliska majú na starosti mestské Technické služby, ktoré sa na letnú
sezónu pripravujú už niekoľko týždňov
pred samotným otvorením tak, aby
mohlo byť otvorené už v polovici júna.
A tento rok tomu prialo aj počasie.
Aj tento rok pracovníci technických
služieb pred otvorením sezóny vyčistili
areál kúpaliska, pokosili ho, urobili vyspravenie a náter bazéna, opravili a natreli prezliekacie kabínky, vyčistili a vydezinfikovali všetky spoločné priestory
a pripravili aj detský bazén s vyhrievanou
vodou. Údržbou prešiel aj tobogan, ktorému skontrolovali spoje a tento rok sa
vymenila aj guma na schodisku.
Na občerstvenie bude v prevádzke počas
sezóny hlavný bufet, altánok s pitím na
trávniku a v prípade potreby, pri vysokej
návštevnosti, aj mobilný bufet. Pri altán-
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Lesná pedagogika
v Úliku na „Dvojke“
„...je paradoxné, že sa nová generácia viac
zdržiava v interiéri, alebo sa hrá v syntetických vonkajších priestoroch – miestach,
kde nie je strom na lezenie, kukla z cikády
k objaveniu, alebo možnosť vymodelovať
koláč z blata. Je to to, čo chceme pre naše
deti?“
Patti

ku sú k dispozícii aj hojdacie siete či kreslá, ktoré môžete popri zaháňaní smädu
využiť na oddych.
Celkovo sa počas tejto sezóny bude
o pohodlie a bezpečnosť návštevníkov
starať pätnásť plavčíkov, ktorí sa budú
striedať, osem ľudí zabezpečujúcich
pokladne, čistotu areálu, strážnu službu
a samotné riadenie prevádzky. Otváracie hodiny budú v júni od 12.00 do 19.00

hodiny a od 1. júla do konca prevádzky
kúpaliska od 9.00 do 19.00 hodiny.

Zvýšené vstupné
Tento rok sa, vzhľadom na zvyšujúce sa
náklady, pristúpilo aj k zvýšeniu vstupného.
Za vstup v hlavnom čase od 9.00 do
16.00 hod. zaplatí dospelá osoba
5,50 eura, osoby od 3 do 19 rokov, VŠ
a doprovod ZŤP 4 eurá, dôchodca a ZŤP
osoba 3,50 eura, deti od 6 do 19 rokov
registrované v MŠK 2,50 eura, dospelí registrovaní v MŠK 3 eurá. Deti do 3 rokov
v sprievode rodiča, dieťa ZŤP a darcovia
krvi, držitelia zlatej a striebornej Janského plakety majú vstup zdarma.
Vstupné vo zvýhodnenom čase po
16.00 hod. je o čosi lacnejší. Dospelá osoba zaplatí 4 eurá, osoba od 3 do 19 rokov,
VŠ a doprovod ZŤP 3 eurá, dôchodca,
ZŤP a členovia MŠK 2 eurá.

Otvorenie sezóny na Plážovom kúpalisku spestril
návštevníkom aj koncert skupiny Salco.

V školskom klube detí v Úliku v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika si
deti mohli tento školský rok vyskúšať
aktivity Lesnej pedagogiky. Učenie
o lese sa stalo časťou aktivít v oddeleniach ŠKD ako súčasť enviromentálnej
výchovy k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Príroda
okolo nás je inšpirujúca pre nás všetkých a vďaka krásnemu areálu „Dvojky“ ho vieme užitočne využiť.
Úlikači si vo svojich oddeleniach zrealizovali aktivity, ktoré im umožnili precítiť,
pochopiť a prebádať tajomstvá stromov,
že sú podobné ľudskému telu, že žijú a sú
nenahraditeľné pre náš život. Viete ako
vzniká papier? Veď práve preto, a nielen preto, je dôležité rozprávať a učiť sa
o lese. K tomu nám pomohli aj tabuľky,
ktoré máme pripevnené na jednotlivých
druhoch stromov v našom areáli, aby
sme vedeli, ktorý strom ako vyzerá a ako
sa volá. Dokonca sa stromy v areáli našej
školy na nejaký čas stali domovom sovy
myšiarky ušatej, ktorá síce nehúka ako
obyčajná sova, ale škrieka. Pri jej sledo-

vaní sme si uvedomili, že všetko má svoj
zmysel a význam, že všetko do seba zapadá ako ozubené kolieska v hodinkách.
Kto žije v lese? I keď sa na prvý pohľad
zdá, že nám je to všetkým jasné a jednoduché, nie je to vždy tak. Vedeli by ste
rozoznať zvuky zvierat pri prechádzke
lesom? Alebo poznáte stopy? Možno ich
nevidíte, ani nepočujete, ale les je plný
zvukov, stôp a vôní. Aj o tom bolo naše
vzdelávanie v školskom klube. A aby
toho nebolo málo, navštívili nás so svojim zážitkovým učením známi sokoliari
zo Starej Ľubovne, sokoliari majstra Vagana. Sprostredkovali nám nadobudnuté vedomosti tými zážitkami, ktoré vidieť
v prírode môžeme len ťažko.
Už ste pohladkali orla skalného? Mimochodom, volá sa Džingischán a má
sedem rokov. Vedeli ste, že len jedno
zvieratko si dokáže hlavu otočiť úplne
až dozadu za chrbát? Teda, keď poviem,
že má oči vzadu na hlave, myslím to úplne vážne. A čo keby vám na hlave pristál
sokol pestrý? Aj to sa nám stalo. Bol malý
a vážil len 100 gramov, a preto mohol pristáť aj na hlavách našich prvákov.
Nie sme tu sami a záleží len na nás, ako
porozumieme prírode, ktorá je zatiaľ všade okolo nás.
Jana Pastorková,
vychovávateľka ŠKD Úlik

Za lehátko na celý deň zaplatíte 2 eurá,
rovnako tak za slnečník. V prípade, že
chcete v areáli kúpaliska športovať, využiť môžete stolný tenis, nohejbal, plážový
volejbal, bedminton a tenis.
(li)

Žiak na JEDNOTKU
Základná škola na Ul. Dr. Janského
ocenila v stredu 15. júna svojich najúspešnejších žiakov na významnom
podujatí s názvom Žiak na Jednotku.
Minulý rok nám ukázal, že si musíme
vážiť každý okamih, ktorý môžeme
tráviť spolu a tešiť sa z každého úspechu, ktorý nám život prinesie. Úspechy našich žiakov neprišli podporiť
len ich rodičia, ale aj ich spolužiaci
a pedagógovia.
Oceňovanie sa nezaobišlo bez prítomnosti hostí z mesta. Z odboru školstva
nás poctila návštevou Adriana Giláňová,
ktorá odovzdávala ceny v oblasti prírodných vied a techniky, pretože, ako sama
prezradila, má k technike veľmi blízko.
Ceny v tejto kategórii získali žiaci, ktorí sa
umiestnili na popredných miestach v súťažiach Matematický klokan, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Geografická
olympiáda, Biologická olympiáda, Technická olympiáda, Mladý technik a informatická súťaž iBobor. Ocenení boli Andrij
Dosyn, Nela Šárniková, Tomáš Chrobák,
Dávid Macko, Emma Busnyaková, Liliana
Kasčáková, Tadeáš Grus, Július Hajdoni,
Dávid Hlaváč, Alica Gocníková, Marek
Šulák, Saskia Laura Machovičová, Zuzana
Uhrovičová, Matúš Rajnoha, Jakub Chrobák, Kristián Lovčičan, Daniel Frič, Adrián
Dekýš a Eliška Pružinová.
Ceny v humanitnej oblasti odovzdala
žiakom Martina Klacek, a to v súťažiach
Hviezdoslavov Kubín, Čitateľský oriešok, Dejepisná olympiáda, Olympiáda
z anglického jazyka a medzinárodná
súťaž English Star. Sme hrdí na žiakov
Hannu Kahabkovú, Emu Orieškovú, Nelly Tonhajzerovú, Dávida Hlaváča, Radku
Mlynárčikovú, Timeu Balážovú, Katarínu
Mäčkovú, Romanu Sklenárová, Natáliu

Marek Ivanič víťazom v 3D
modelovaní SOLIDWORKS
Balážovú, Sarah Alžbetu Dekýšovú, Andrija Dosyna, Tamaru Šurkovú, Maxima
Bednárika, Emu Bedruňovú, Sorena
Brenkusa, Lauru Čerťaskú, Mateja Grznára, Tomáša Chrobáka, Simonu Plavcovú, Ninu Šištíkovú, Samuela Táborského,
Nelly Urblíkovú, Emmu Busnyakovú,
Lilianu Kaščákovú, Hanu Neshodovú,
Mareka Šuláka, Samaru Orgonášovú
a Patrika Trša.
Jednotka neustále podporuje rozvoj svojich žiakov aj v oblasti športu. Podpora sa
preniesla do formy viacerých úspechov
v kolektívnych, ale aj individuálnych
súťažiach, a to Beh oslobodenia, Stolnotenisová školská liga, 4-boj v atletike,
Malý futbal ml. žiakov a Mini futbal McDonald‘s Cup. Našich najúspešnejších
športovcov ocenila ekonomická riaditeľka spoločnosti FINALCAST Monika Chyliková. Ocenenie z rúk tejto nadanej športovkyne si prevzali Tobias Kanina, Tobias
Švec, Nela Šárniková, Matej Grznár, Jakub
Ondruš, Nella Prokeinová, Miroslav Minka, Natália Blážová, Petro Lucas, Samuel
Praženka, Lea Wagingerová, Ema Uhrí-

nová, Michal Bista, Boris Kicko, Martin
Mlynárik, Šimon Puliš, Hugo Vittek, Aurel
Šarközi, Benjamin Šarközi, Alex Gombáš,
Matej Osvald, Peter Doležal, Timotej Gordulič, Denis Kanina, Richard Renčo, Andrej Goral, Filip Kútik a Alex Líška.
Žiakov, ktorí počas školského roka dosiahli úspechy vo viacerých súťažiach,
ocenil samotný riaditeľ „Jednotky“, Marek
Baláž. Titul TOP ŽIAK si domov odniesli
dvaja žiaci, a to Margaréta Zuzana Mikulová, ktorá sa umiestnila na popredných
miestach v piatich súťažiach a Kristián
Lovčičan, ktorý uspel na popredných
miestach v desiatich súťažiach.
Nikto nemôže čakať, že uspeje v každej
súťaži hneď po prvom raze. Najväčší
úspech človeka nespočíva v tom, že nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane
a ide za svojím cieľom. Náročnú cestu
za cieľom nám pomáhajú zdolať ľudia,
ktorým na nás záleží. Či už sú to rodičia,
pedagógovia, alebo spolužiaci, patrí im
jedno veľké ĎAKUJEM.
Kolektív „Jednotky“

Študenti Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom, Marek Ivanič zo IV. AT, Martin
Kamiač a Aleš Kubiš z II. AP, sa zúčastnili súťaže 3D modelovanie v SOLIDWORKS na Strednej priemyselnej
škole technickej v Trnave.
Za účasti 66 študentov zo Stredných
priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol
Marek Ivanič z IV. AT, študent žiarskej
strednej školy, odboru technické lýceum,
veľký úspech. Umiestnil sa na 1. mieste,
čo je významné ocenenie v celoslovenskej pôsobnosti stredných škôl.

Študent odboru elektrotechnika Martin Kamiač sa umiestnil na 25. mieste a
študent odboru technické lýceum Aleš
Kubiš sa umiestnil na 27. mieste. Napriek
tomu, že títo študenti sú iba v 2. ročníku,
dosiahli v rámci celého Slovenska vysoké
umiestnenie. Všetkým trom gratulujeme
k dosiahnutým úspechom a sme vďační
za vzornú reprezentáciu školy, ktorá je
výsledkom ich príkladného prístupu ku
vzdelávaniu a dôslednej prípravy pedagogických zamestnancov školy.
SSOŠ technická
Foto: archív školy
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Žiaci na exkurzii v Centre
zhodnocovania odpadov

Žiar je jedným z top miest na Slovenku v triedení a zhodnocovaní odpadov. Samospráva verí, že aj pomocou
projektu Myslime environmentálne
a spoločne vyhrajme nad odpadom
doslova vyhráme nad odpadom.
V týchto dňoch projekt vstúpil do poslednej fázy, kedy sa pripravili finálne
aktivity pre deti.
Cieľom projektu je pomocou rôznych
informačných aktivít, ako sú letáky, plagáty, banery, roll-upy, videospoty, prednášky či exkurzia, predchádzať vzniku
komunálnych odpadov, správne triediť
odpady a tým zvýšiť mieru triedenia odpadov a množstva odpadov určených na
zhodnotenie. Zníži sa tým množstvo odpadov ukladaných na skládky odpadov.

si, že odhodením odpadu do koša v domácnosti či do stojiska tento nezmizne,
ale začína mu nový život niekde inde.
Okrem priestorov mali možnosť prezrieť
si aj informačné materiály týkajúce sa
kolobehu odpadov, triedenia a recyklácie, kompostovania odpadov, dobu rozkladu odpadov a veľa iných dôležitých
a zaujímavých informácií o odpade,“
konkretizuje ďalej Ivana Martincová. Pre
žiakov základných škôl je trvale k dispozícii putovný panelový systém zložený
z troch setov, každý po sedem panelov,
ktorý kompletne zahŕňa problematiku
komunálnych odpadov.

V piatok 3. júna sa v areáli Centra zhodnocovania odpadov uskutočnila exkurzia v zariadeniach na zhodnocovanie
odpadov pre žiakov prvého stupňa zo
základných škôl v Žiari nad Hronom.
V areáli sa nachádzajú napríklad dotrieďovacie linky, nakladanie s bioodpadom
či zvozová technika. Počas interaktívnej
exkurzie sa do projektu zapájali aj samotní žiaci, keď kládli otázky či riešil slovný
kvíz. „Žiaci videli v priamej prevádzke priestory, kde sa triedené odpady
z mesta dovážajú, dočasne uskladňujú,
následné putujú na dotrieďovacie linky,
kde sa ručne pretrieďujú a potom balíkujú,“ informuje na úvod Ivana Martincová z OŽP – Oddelenie odpadového
hospodárstva MsÚ s tým, že žiaci mohli
vnímať nielen zrakom (množstvá odpadov, techniku, prevádzku zariadení), ale
aj čuchom komunálne odpady, ktoré
vytvoríme a následne musia byť spracovávané. „Deti mali možnosť uvedomiť

V utorok 14. júna 2022 sa v rámci projektu uskutočnila ďalšia aktivita, a to interaktívne hudobno-rozprávkové pásmo
s piesňami a hranými scénkami. Zamerané boli na tému predchádzania vzniku
odpadov a ich správneho triedenia. Cieľovou skupinou boli deti materských škôl
zo Žiaru nad Hronom. „Detičky v rámci
projektu dostali tričká, maľovanky a pastelky s odpadovou tematikou. Rovnako
na tejto aktivite bol pre deti k dispozícii
aj informačný roll-up s témou odpadov
primeraný veku, ktorý majú trvale k dispozícii v každom elokovanom pracovisku
materskej školy pre potreby vzdelávacích aktivít,“ uzatvára Ivana Martincová.

Projekt vstupuje svojimi
aktivitami do finálnej fázy

Na projekt Myslime environmentálne
a spoločne vyhrajme nad odpadom získalo mesto dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške
31 914,33 eur.
(li)

Deti si vyskúšali čertovské vyučovanie
Medzinárodný deň detí máme za sebou a môžeme skonštatovať, že tohtoročné oslavy tohto sviatku boli pre
žiarske deti originálne. Spolu so svojimi rodičmi sa na chvíľu ocitli priamo
v čertovskej škole.
Celodenné podujatie pre deti sa uskutočnilo v sobotu 4. júna v Parku Štefana
Moysesa. Akcii a deťom prialo aj počasie,
preto si tento deň s bohatým programom mohli užiť do sýtosti.
Hlavnou témou a myšlienkou tohtoročných detských osláv bola Cesta rozprávkovým parkom, tentokrát s podtitulom
čertovská. V škole účinkovali herci z Divadelnej spoločnosti Prievidza, ktorí
spolupracujú aj pri projektoch, ako je
napríklad Festival duchov a strašidiel
v Bojniciciach alebo Kaufland detský
festival. Tentokrát sa prezliekli za čertov
a v čertovskej škole vyučovali nielen deti,
ale aj ich rodičov. A všetko v nej bolo úplne naopak. Absolvovali predmety ako
Neslušné správanie, TelocvYk, Varenie
a pripečenie, Prďák, Zlé jazyky a na záver
dostali Vystrčenie.
Vstup na podujatie bol opäť zdarma,
a tak sa to v parku len tak hemžilo rôznymi vekovými kategóriami. Na cestu par-

kom sa deti mohli vydať v pravidelných
intervaloch, v malých skupinách. Súčasťou podujatia bol aj sprievodný pódiový
program s divadielkami, maľovanie na
tvár, jazda na koni, súťaže a vystúpenia s moderátorom Kajom a psie kúsky

predviedla Lenka Líškayová so svojimi
dvomi chlpáčmi. Pripravené boli aj nafukovacie atrakcie za poplatok či stánky
s občerstvením.
(li)

Pozvánka na športovo-relaxačný
deň do Tekova
Vedenie Mestského Klubu dôchodcov pozýva svojich členov
na Športovo-relaxačný deň do Tekova, ktorý sa uskutoční
dňa 6. júla 2022.
Odchod o 7.30 hod. z Ulice M. R. Štefánika pri základnej škole
(„Dvojka“).
Zápis záujemcov sa bude konať v Klube dôchodcov dňa
28. júna 2022 v čase od 13.00 do 15.00 hod. Poplatok je vo
výške 7 eur na osobu.
Program:
1. Prehliadka hospodárstva arónie v obci Starý Tekov.
2. Prvé občerstvenie v sídle Bažantnice v obci Starý Tekov.
3. Športovanie v priestoroch Bažantnice.
4. Druhé občerstvenie, prehliadka priestorov Bažantnice,
voľný program. Ukončenie približne o 16.00 hod.
Viac informácií na čísle: 0902 132 999.
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Vedenie MKD – ZH

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľnosti pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností, a to:
• parcela C-KN č. 678/1 – ostatná plocha s výmerou 11 526 m2 zapísaná na LV č.
1136, a to v časti nachádzajúcej sa vo dvore bytových domov súp. č. 404, 579 a 395
na Ulici Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na
prenájom je orientačne 59,0 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
(ďalej len „záujemca“),
• účel nájmu: vybudovanie dvoch spevnených plôch na účel parkovania štyroch
osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 579,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom uzavretia zmluvy,

• cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za
dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/spevnenú plochu/
rok,
• záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou
uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
• záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 24.6.2022 do
9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia
a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom pozemok C-KN parcela č. 678/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom –
Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00
do 14.00 hod., tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.
(r)

Psíkovia, ktorí čakajú na domov
v žiarskom útulku
V žiarskom útulku pre psov na nový
domov čaká niekoľko štvornohých
chlpáčov. Vítaní sú nielen noví majitelia psíkov, ale aj dočaskári či venčiari.
Útulok sídli na Partizánskej ulici, v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu sa môžete
na psíkov prísť pozrieť priamo do útulku,
kde vám o každom psíkovi povedia všetko podstatné. Informovať sa môžete cez
správu na Facebooku (Žiarsky chlpáč),
alebo na mobilnom čísle 0948 082 206,
0905 334 594.
Každý pes prejde povinnou karanténou,
ktorá je 28 dní a počká si v útulku na svojho pôvodného majiteľa 45 dní od prijatia
do útulku.

Pes, ktorý nebude čipovaný, bude ihneď
veterinárne ošetrený (čipovanie, očkovanie a odčervenie). Ostatné psy budú
ošetrené podľa záznamov na čipe.
Po uplynutí 45 dní bude pes kastrovaný
a ponúknutý na adopciu. Adoptované
psíky idú do nového domova čipované,
očkované, odčervené a kastrované.
Pri adopcii sa podpisuje adopčný protokol a hradí adopčný poplatok.
Kontaktovať môžete útulok telefonicky
od 9.00 do 16.00 hod. na číslach: 0948
082 206, 0905 334 594. Po tejto dobe,
prosíme, len SÚRNE prípady!

obstarať, môžete ich aspoň prísť vyvenčiť, potešia sa každej jednej prechádzke.
Psíkom môžete pomôcť aj zakúpením
krmiva, dekami, uterákmi, hračkami alebo dezinfekciou.
Otváracie hodiny pre verejnosť:
Pondelok iba po telefonickom dohovore
Utorok až štvrtok
13.00 – 16.00 hod.
Piatok
iba po telefonickom dohovore
Sobota a nedeľa
10.00 – 16.00 hod.
V prípade, že chcete navštíviť útulok
mimo otváracích hodín, je potrebné sa
vopred dohodnúť so správkyňou útulku
na mobilnom čísle 0948 082 206.

Ak máte vzťah ku psom, no z rôznych dôvodov si žiadneho z nich nemôžete za-

LILA, LALA, LOLA

Rasa: mix špica a čivavy. Pohlavie: sučky. Vek: nar. 1.9.2021. Váha: max. 2,5 kg
Toto rozkošné trio maličkých sučiek u nás dostalo mená Lila, Lola a Lala. Lala – hnedá s bielou tvárou, Lila – hnedá, Lola - biela Sučky vážia iba do 2,5 kila, takže budú malého
vzrastu. Našli sme ich všetky tri vyhodené pri Žiari nad Hronom, v kríkoch blízko pri útulku, kde odovzdane čakali na svoj osud. Našťastie, práve osud im prial a do cesty im
postavil milú dievčinu, ktorá ich hneď odchytila a priviezla ku nám. Dnes sú už všetky tri psie slečny v bezpečí, je o ne postarané, dostávajú pravidelne jesť a prešli aj veterinárnym
ošetrením. Pri veterinárnej kontrole sme zistili, že sučky majú dva rady zubov. Takže v najbližších dňoch podstúpia operáciu. Všetky tri dievčatá socializujeme a hneď po skončení
povinnej doby budú ponúknuté na adopciu. Pôvodného majiteľa im nehľadáme.

ARAMIS

BONO

MIŠKA

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 20.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 21.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen
• 22.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 9950/1, Zvolen
• 23.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 24.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 25.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova, Ľudovíta Štúra 1774/2, Zvolen
• 26.6. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 27.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 2524/30, Zvolen
• 28.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 29.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 30.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avion, Mládežnícka 1039/12, Sliač
• 1.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 2.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 3.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland, ZH
• 4.7. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 275/1, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH sa slúži v lekárni Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina sa slúži v lekárni Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

Meno: Aramis. Rasa: kríženec. Vek: cca 1 rok

Rasa: kríženec nemecký ovčiak. Pohlavie: pes
Vek: nar. 1.6.2019

Aramis sa našiel spoločne s ďalšími dvomi psíkmi, ktorých
už máme umiestnených, ale on sa nám po dočaske opäť
vrátil do útulku. Je to veľmi temperamentný psík, ktorý
si vyžaduje ľudskú pozornosť. Keďže je sám aktívny,
hľadáme mu rovnako aktívnu rodinku a aktívneho
pána, ktorý bude mať na neho čas, dokáže s ním
pracovať a naučí ho všetko potrebné. Určite je to psík,
ktorý je vhodný na výlety, turistiku a dokonalý by bol
aj na agility. Chce to však viac trpezlivosti. Doteraz ho
to nemal kto naučiť, a tak je potrebné mu venovať viac
času, aby vo výchove dobehol zameškané.

Bona k nám do útulku priviezli s tým, že sa túlal po
meste Žiar nad Hronom už dlhšiu dobu. Je to psík
vhodný na stráženie. A najlepšie ako psí jedináčik, keďže
iných psov a sučky si dosť vyberá a väčšina z nich mu aj
tak nesedí. Bono potrebuje majiteľa, ktorý mu ukáže,
kde sú jeho hranice. Potom z neho bude perfektný pes
na dvor k rodinnému domu. Ako vychádza s deťmi, zatiaľ
nevieme. Bono je už kompletne veterinárne ošetrený,
očkovaný, odčervený a začipovaný. Čím skôr mu
hľadáme ten najlepší domov, pretože koterec v útulku
mu nerobí dobre na psychiku a už u nás schudol pár kíl.

Rasa: x amerického stafford teriéra. Pohlavie: sučka
Vek: 21.6.2016
Miška je mamičkou ôsmich rozkošných šteniatok. Do
útulku prišla z veľmi zlých pomerov – u pôvodného
majiteľa žila na hrubej reťazi, častokrát bez vody a bez
jedla, nemala ani len búdu. Miška má veľmi rada ľudí,
užíva si ich spoločnosť. Psíkov si k sebe vyberá podľa
sympatií. Ona sama je niekedy trošku tvrdohlavá, však
ako typický teriér. Miška je už kompletne veterinárne
ošetrená, očkovaná, odčervená a začipovaná.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odchádzam za
svetlom,
kdesi v diaľke
splyniem s ním.
Tým, ktorých
milujem,
na cestu
posvietim.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu milovanú
Evu Kravar,
ktorá nás navždy opustila dňa
31. mája 2022 vo veku
nedožitých 77 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým.
Nič už nie je
také, ako bolo
predtým.
Všade okolo
chýba tvoj hlas.
Mal si rád život, my teba a ty nás.
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 19. júna sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat, vnuk a kamarát
Ján Kádaši
vo veku nedožitých 32 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou,
ktorou ide
každý sám,
len brána
spomienok
ostala dokorán.
Ten, kto ťa poznal,
si spomenie
a ten, kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
Dňa 29. júna 2022 si pripomenieme
3. výročie, keď nás navždy opustil
náš drahý syn, brat a švagor
Jirko Baláž.
S láskou spomína mama, sestra
a brat s manželkou.

SPOMIENKA
Sú slová, ktorí ti
už nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme
a sú okamihy,
pre ktoré si
na teba stále
spomenieme.
Dňa 2. júna sme si pripomenuli
12. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ladislav Bárdi.
Mali sme ťa radi,
a preto nezabudneme.
Manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou
v srdci na teba
spomínať.
Dňa 10. júna sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
a milovaná mamička,
stará mama a prastará mama
Mária Obertášová
vo veku 98 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tak tíško odišla
duša tvoja.
Nestihla si
povedať: zbohom,
rodina moja.
Ďakujeme ti za
tvoju dobrotu,
lásku a úsmev,
ktoré si rozdávala.
Dňa 23. júna 2022 si pripomíname
11 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mama a stará mama
Ľudmila Čurná.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra s rodinou a syn.

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na
ktoré tisíckrát
spomíname.
Dňa 1. júla 2022
si pripomíname
11. výročie,
čo nás náhle opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec a brat
Karol Návrata.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra s rodinou
a brat s manželkou.

SPOMIENKA
Už len kyticu
kvetov a horiace
sviečky na hrob ti
môžeme dať
a vo svojom
srdci si
ťa navždy
usmiateho
zachovať.
Dňa 25. júna 2022 uplynie 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Vladimír Urblík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
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SPOMIENKA
Dňa 16. júna
uplynulo 20
rokov od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila
naša drahá
manželka, mama
a stará mama
Oľga Pulišová, rod. Liptáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Všetko zmizne,
len stopy
tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 17. júna sme
si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Jozef Juhás.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéry Ľubica
a Alica s manželom a vnúčatá Libor,
Lívia, Alica a pravnúčik Daniel.

Sú slová, ktoré ti
už nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme
a sú okamihy,
pre ktoré si
na teba stále
spomenieme.
Dňa 24. júna si pripomenieme
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starký
Marian Hárezník.
S láskou a úctou spomína manželka,
synovia, vnukovia s rodinami
a ostatná rodina.

Kto žil
v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel...
Dňa 11. júna sme
si pripomenuli
16 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a babka
Eva Foťková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 12. júna sme
si pripomenuli
3 roky od
smutnej chvíle,
čo nás navždy
opustila mama
a stará mama
Zlatica
Puťošová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Čas ubieha
a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta
a spomienky
v srdciach
zostávajú.
Dňa 18. júna
2022 uplynulo
23 rokov, čo nás opustil drahý
manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth
a Denisa a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Vyhasol tvojich
očí jas, nezaznie
viac tvoj milý hlas.
No si tu stále
s nami, nezostali
sme sami.
Otecko náš, ty
žiješ ďalej
v každom z nás.
Dňa 27. júna sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás náhle opustil náš drahý otecko,
dedulo, starý a prastarý otecko
Eduard Chvostek
z Janovej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Syn Eduard s rodinou,
dcéry Soňa a Viera s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Srdce krváca,
rozum
zostane stáť,
ústa šepkajú:
vráť sa nám,
ocko, vráť.
Slová nemožné,
no predsa, keby...
my však veríme, že stretneme
sa spolu v nebi zas.
Dňa 22. júna si pripomíname
11 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia
s priateľkami, vnučky Nelka,
Grétka a Kristínka.

SPOMIENKA
Smútime,
no necháme
ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 7. júna sme
si pripomenuli
8. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a prastarká
Mária Sitorová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ťažko je spomínať,
keď v očiach
slza stojí.
Ťažko je
zabudnúť, keď
srdce stále bolí.
Dňa
24. júna 2022 si
pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustila naša
mama, starká a kamarátka
Alžbeta Korbeľová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra,
syn a bratia s rodinami.

SPOMIENKA
Nezomrel.
Spí, len sen,
je krásny,
sníva sa mu
o tých, ktorých
miloval
a ktorí milovali
jeho.
Dňa 19. júna si pripomíname 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Vladimír Marko.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Dňa 8. marca
2022 sme si
pripomenuli
30 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Obertáš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Uzávierka čísla 13, ktoré vychádza
4. júla, je v utorok 28. júna.
Spomienky prijaté po tomto dátume
budú zaradené až do ďalšieho
vydania. Spomienky môžete podať aj
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Dňa 28. júna si
pripomenieme
29 rokov, kedy
nás navždy
opustila naša
milovaná
Emília Gibasová
zo Žiaru
nad Hronom.
Venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú deti, vnúčatá
a pravnúčatá.
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Do stolno-tenisového projektu
Školskej ligy sa zapojilo 83 detí

Striebro zo Schwechatu
pre žiarsku atletiku

STOLNÝ TENIS – ŠKOLSKÁ LIGA

ATLETIKA

V piatok 10. júna sa uskutočnilo tretie
kolo Školskej ligy v stolnom tenise.
Súboje sa odohrávali v Hliníku nad
Hronom za účasti 76 detí.
Projekt Školskej ligy má od 1. ročníka
2018/2019 stúpajúcu tendenciu v narastajúcom počte hráčov aj škôl a tiež v kvalitatívnej úrovni. V ročníku 2021/2022 sa
v skrátenom termíne do projektu Školskej ligy zapojilo celkove 83 detí zo siedmych základných škôl.
V skupine A súťažili Filip Truben
(ZŠ, Jilemnického ul., ZH), Michal Homola (ZŠ Angyalova, Kremnica), Juraj Cinkanič (ZŠ Angyalova, Kremnica) a Marek
Mladoň (ZŠ Fraňa Kráľa, ZC).
V skupine B súťažili Martin Hrmo
(ZŠ, Jilemnického ul., ZH), Nikolas Boška
(ZŠ s MŠ Š. Moysesa, ZH), Samuel Prokša (ZŠ Angyalova, Kremnica) a Radoslav
Drozd (ZŠ Hliník nad Hronom).
V skupine C súťažili Šimon Gubka
(ZŠ s MŠ Š. Moysesa, ZH), Kristián Cigánek (ZŠ Angyalova, Kremnica), Adrian
Protúš (ZŠ, Jilemnického ul., ZH) a Matúš
Gréger (ZŠ Hliník nad Hronom).

V skupine D súťažili Samuel Sedlák
(ZŠ Fraňa Kráľa, ZC), Luka Šedivý
(ZŠ, Jilemnického ul., ZH), Juraj Marianik
(ZŠ Angyalova, Kremnica) a Martin Bystričan (ZŠ Hliník nad Hronom).

Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
(860), Základná škola na Ulici Dr. Janského (330) a na štvrtom mieste skončila Základná škola na Angyalovej ulici
v Kremnici (140).

Bodové hodnotenie za prvé tri miesta
v každej kategórii: najviac bodov (1080)
získala Základná škola na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom, nasleduje

Bodové hodnotenie do 10. miesta
v každej kategórii:
• Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa Žiar nad Hronom – 230 bodov
• Základná škola Fraňa Kráľa, Žarnovica
– 220 bodov
• Základná škola Hliník nad Hronom –
120 bodov.
Jozef Barniak, STeK MŠK ZH

V nedeľu 5. júna sa v rakúskom
Schwechate konal už 50. ročník atletického memoriálu Franza-Schustera.
Slovenský atletický zväz nominoval
reprezentačný celok, do ktorého sa
dostali aj naše dve atlétky z Atletického klubu MŠK Žiar nad Hronom.
V hode oštepom Natália Bieliková,
v kategórii U18 a vo vrhu guľou, v kategórii U16, Ema Ijeoma Okoyeocha.
Vo Schwechate bol veľmi teplý letný
deň s teplotami nad 30 stupňov Celzia
a silným nárazovým vetrom. Ako prvá
začala svoju disciplínu Natália Bieliková
v hode oštepom. V silnej konkurencii
dievčat, hlavne z Poľska a Česka, sa prebojovala medzi finálovú osmičku. Škoda
len, že počas súťaže fúkal silný bočný
protivietor, a tak sa výkonom 36,29 m
síce priblížila tesne k svojmu osobnému
výkonu, ale to jej stačilo len na konečné
7. miesto. Pritom počas rozcvičovania

z krátkeho rozbehu, kým ešte nefúkal
vietor, lietal oštep za hranicu jej osobného výkonu.
O niečo neskôr nastúpila v súťaži dievčat
U16 vo vrhu guľou naša Ema, ako ju aj
usporiadatelia volali. Ema bola v súťaži
vrhačiek vekovo najmladšia a postupne,
ako z nej opadala tréma, sa aj jej výkony
zlepšovali. Nakoniec výkonom 11,58 m
obsadila skvelé 2. miesto a získala striebornú medailu.
Účasť na takýchto kvalitne obsadených
medzinárodných pretekoch je veľkou
školou „športového života“ nielen pre
každého pretekára, ale aj trénera. Tam
každý zistí, ako je na tom a kde sa momentálne pohybuje zahraničná konkurencia, v čom treba pridať v procese
tréningu, aby sme sa jej vyrovnali.
Miroslav Rybársky, tréner

Športové tábory
SPORTLEADER ACADEMY
Kempy plné pohybu,
zábavy a športu

Juniorka Janka Dubajová so zlatom
CYKLISTIKA

V sobotu 11. júna žiarski cyklisti pretekali v českom Starom Jičíne a súťažili o Český pohár v cestnej cyklistike. Jazdilo sa na zvlnenom okruhu
dlhom 16 kilometrov.
Staršia žiačka Tereza Ďuríková odjazdila
dve kolá a po bojovnom výkone obsadila výborné 6. miesto. Kadeti absolvovali
päť kôl a veľmi aktívny bol Dominik Sochan, ktorý sa zapojil do úniku. Napokon bol dostihnutý pelotónom. V špurte obsadil pekné 23. miesto. Alex Antal

skončil na 40. mieste. Junior Róbert Jackuliak odjazdil 96 kilometrov. Keďže sa
od začiatku pretekalo naplno, nezachytil
únik 14-člennej skupiny, a tak sa zapojil
do záverečného špurtu zvyšku pelotónu. Došpurtoval na peknom 26. mieste.
Medzi ženami skončila Vladimíra Zelinová na 27. mieste.
V Slovenskom raji sa uskutočnil ŠKODA
CUP v maratóne XCM na horských bicykloch. Naša zástupkyňa Janka Dubajová

po výbornom výkone zvíťazila v juniorkách a medzi ženami skončila tretia.
V nedeľu 12. júna sa predstavili žiaci
a kadet na horských bicykloch v Žarnovici na štarte v Slovenskom pohári XCO.
Na členitej trati s množstvom pumptrackových prvkov dostali poriadne zabrať
a nabrali množstvo skúseností. Jakub
Benča obsadil 21. miesto. Starší žiaci zabojovali a Maxim Májik obsadil
25. miesto, Marco Barényi 30. a Christian
Jelža 35. miesto. Mladší žiaci absolvovali stredný okruh, na ktorom Benjamín
Peszeki prišiel na 19. mieste a Alex Jelža
na 28. mieste.
CK MŠK ZH
Foto: CK MŠK.

ATLETIKA

Pripravuje sa 3. ročník pohybových
táborov počas letných prázdnin 2022.
Priebeh tábora vedie Štefan Muha,
hlavným organizátorom bude študent
FTVŠ v Banskej Bystrici a kondičný tréner
Lukáš Muha. Akadémia figuruje ambasádormi športu – majstrami Slovenska
a účastníkmi svetových podujatí. Tento
rok sa môžu deti tešiť táborov sa zúčastnia Peter Kováč, Adam Foltán a Marek
Novák. Novinkou táborov bude STREETWORKSHOP vedený PLANÉTOU POHYBU – BIOS, tanečná vsuvka a PARKOUR.
Tábory prebiehajú na športovej škole,
na žiarskej „Štvorke“, najúspešnejšej
športovej škole na strednom Slovensku
do 300 žiakov. V roku 2014 bola vďaka
telocvikárom Beník, Muha, Dobrovičová vyhlásená za najlepšiu školu roka na
Slovensku.
Akadémia má podporu a oporu v partneroch sponzoroch a atletickom, cyklistickom a basketbalovom klube.

Organizátor si vyhradil dva
termíny JÚL – 18. -22.7.
a AUGUST 15. – 19. 8.
Akadémia rastie a aktuálne figuruje
s 5 ambasádormi, 5 certifikovanými pedagógmi a trénermi a 2 animátormi. Po
aktívne strávenom lete pripravujú projekt pre školy - krúžky. Majú skúsenosti
aj so zimnou verziou – základnými kurzami bežkovania na Skalke pri Kremnici.
Kapacity táborov sú obmedzené. Cena
pred zľavami: 125 eur.
Strava je v cene, zľavy pre súrodencov,
tričká pri prihláškach do oboch turnusov
zdarma.
E-mail:
sportleaderacademy2020@gmail.com
Mobil:
0944 544 877 (Lukáš Muha)
Web:
www.sportleaderacademy.com
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Limit na EYOF a tri medaile idú z Majstrovstiev Slovenska do Žiaru
ATLETIKA

Počas víkendu 11. a 12. júna sa v Banskej Bystrici konali na novom národnom atletickom štadióne Majstrovstvá Slovenska dorastu v atletike.
Keďže koncom mesiaca júl sa na tomto štadióne koná najväčšie športové
podujatie mládeže v Európe EYOF,
tak si usporiadatelia urobili organizačnú generálku. Bol to tak náročný
víkend nielen pre usporiadateľov, ale
aj pre športovcov.
Náš Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom reprezentovali na tomto vrcholovom dorasteneckom podujatí Natália
Bieliková v hode oštepom a v trojskoku,
Ema Ijeoma Okoyeocha v hode guľou,
diskom a kladivom, Lukáš Kuzmický
v skoku do diaľky a bratia Ivo a Samo
Šlúchovci v behoch na 800 m a 1500 m.
V prvý deň podujatia nastúpili na svoje
disciplíny bratia Šlúchovci v behu na 800
m. Z bratov sa viac darilo Ivanovi, ktorý
obsadil časom 2:13,97 min. 11. miesto.
Mladší Samo časom 2:20,35 min. obsadil 20. miesto.
Vo vrhačských disciplínach nás reprezentovala staršia žiačka Ema Ijeoma
Okoyeocha. Hneď v prvom pokuse

12,08 m vo vrhu guľou sa priblížila
k svojmu maximu, čo dávalo nádej na
skvelé umiestnenie. Potom však prišla
nervozita a séria neplatných pokusov.
Nakoniec obsadila nešťastné, ale veľmi
pekné 4. miesto. V popoludňajších hodinách Ema ešte nastúpila aj v disciplíne hod diskom. Keďže sa nedokázala
vyrovnať s trémou a nervozitou, ďaleko
zaostala za svojim maximom a výkonom
27,78 m obsadila vo finálovej osmičke 8.
miesto.
V skoku do diaľky sme po pár dňoch
tréningu a skvelom osobáku z Nitry
(562 cm) prihlásili Lukáša Kuzmického
rovno na Majstrovstvá Slovesnka, prešiel výberom a dostal sa na preteky. Len
veľká tréma si vybrala svoju daň v jeho
výkone, keď skočil len 515 cm. Ale je to
pre neho veľká skúsenosť byť na takomto vrcholovom podujatí a veríme, že do
konca sezóny prekoná 600 cm.

Bieliková mali svoje disciplíny v rovnakom čase. Navyše, Natálii sa to poriadne
komplikovalo, keďže nastúpila na hod
oštepom a aj na trojskok, pričom rozdiel bol medzi ich začiatkom necelých
30 minút. To boli nervy, aj tréner „lietal“ po tribúne. Keďže oštep a trojskok
sa skáče v iných tretrách, tak v nedeľu
Natália asi vytvorila rekord v prezúvaní
sa počas pretekov. Ale poďme k pretekom. V hode oštepom sme išli s istotou na 2. miesto, pretože momentálne
Dominika Brnová na Slovensku nemá

konkurenciu. Natália si hneď v prvom
pokuse vytvorila nový skvelý výkon
39,48 m, čo jej v celej súťaži stačilo na
2. miesto. Týmto výkonom zároveň splnila aj B-limit na blížiace sa podujatie
EYOF a vybojovala si aj miestenku na
medzištátne stretnutie U18 (CZE-HUNSLO-SVK) v maďarskom Székesfehérváre
dňa 29. júna 2022.
V trojskoku dorasteniek bola rivalita
oveľa väčšia. Škoda prvého pokusu Natálii Bielikovej s prešľapom za hranicou
11 m. V ďalších pokusoch pomaly išli vý-

Zľava Natália Bieliková (AK MŠK), Karolína Citovická
(AK Slávia UK BA), Nicol Jánošíková (AK ZZO CA).

Roman Neuschl majstrom
Stredoslovenského zväzu
karate v kata
KARATE

Stredoslovenský pohár mládeže pokračoval
2. kolom ako Trstenský pohár. Turnaj sa konal
21. mája a bol zároveň Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate pre vekové kategórie do 11 rokov.
V konkurencii 258 pretekárov z 27 klubov z celého Slovenska sa našim karatistom z MŠK Žiar nad
Hronom darilo, keď sa v bodovej súťaži klubov
umiestnili na 4. mieste. Tituly majstrov Stredoslovenského zväzu karate si vybojovali Filip Adamec,
Viktória Beľová, Lenka Kučerová a Roman Neuschl.
V nemajstrovským kategóriách zlato vybojovali
Adam Dolnický, Adam Hudec, Alexandra Kalamárová a Viktória Šoltésová. So striebrom domov
odišli Urban Beňo, Filip Joseph Blaho, Olívia Černáková, Samuel Bohdan Harag, Nikola Kršiaková,
Adela Kučerová a Viktória Viglašská. Bronz vybojovali Adam Dolnický, Radoslava Kučerová, Jozef
Šipkovský a Viktória Viglašská.

Majstrovstvá Goju ryu

le Goju ryu. Na súťaži každoročne dosahujú pretekári MŠK Žiar nad Hronom výborné výsledky
a nebolo tomu inak ani v tomto ročníku. Všetkým
štartujúcim Žiarčanom sa podarilo prebojovať na
stupeň víťazov. So ziskom šesť zlatých, štyri strieborné a jedna bronzová medaila sa žiarski karatisti
umiestnili v medailovej štatistike na 3. mieste.
Majstrovské tituly si vybojovali Patrik Fuzák, Adam
Hudec, Nikola Kršiaková, Roman Neuschl, Viktória
Snopková a Viktória Šoltésová. Vicemajstrami sa
stali Adam Dolnický, Samuel Bohdan Harag, Alexandra Kalamárová a Radoslava Kučerová. Zbierku žiarskych úspechov uzavrela bronzom Karolína
Kortišová.
Majstrovstvá Goju ryu boli poslednou súťažou,
ktorá slúžila na doladenie formy pre Adama Dolnického, ktorý ako člen reprezentácie Slovenskej
republiky zabojuje na juniorských Majstrovstvách
Európy, ktoré sa konajú 17. – 19. júna v Prahe.
Ľubomír Striežovský, tréner

V Košiciach sa 28. mája konali Majstrovstvá v štý-

Úspešná výprava na Majstrovstvách Goju ryu.

V hode kladivom nastúpila už spokojná
a usmiata Ema Ijeoma Okoyeocha v lepšej nálade ako v sobotu. V kvalitnej konkurencii dvojice najlepších kladivárok
z TJ Orava Dolný Kubín si hneď v prvom
pokuse vytvorila nový osobný výkon
37,38 m a čo je ešte lepšie, celá jej séria šiestich pokusov bola vyrovnaná za
hranicou 37 m. Ema nakoniec obsadila
veľmi cenné 3. miesto.
Momentálne sa ešte pripravujeme na
bežecké podujatia do Trnavy, kde by
sme si ešte chceli zlepšiť osobné výkony
a potom hurá na prázdniny. Len Natália Bieliková bude mať prázdniny až po
EYOF, keďže sa musíme na toto podujatie pripraviť zodpovedne, aby sme tam
neboli len účastníci.
Miroslav Rybársky, tréner

Nový deň – nové šance
na dobré výsledky
V nedeľu prišiel nový deň a s ním aj
nové šance na dobré výsledky. V podstate Ema Ijeoma Okoyeocha aj Natália

kony hore a postupne sa z tretieho miesta dostala aj na prvé. Ale v poslednom
pokuse ju neskoršia víťazka Citovická výkonom 11,07 m preskočila o 6 cm, a tak si
pokusom 11,01 m vyrovnala svoj osobný
výkon a obsadila fantastické 2. miesto,
čím sa tiež kvalifikovala na medzištátne
stretnutie do Maďarska.

Ako bude vyzerať letná príprava
na sezónu v II. lige
FUTBAL

FK Pohronie sa od budúcej sezóny predstaví
v druhej najvyššej súťaži. Mužstvo povedie
Peter Lérant, ktorý k tímu zo Žiaru nad Hronom prišiel v závere Fortuna ligovej sezóny.
Skladba realizačného tímu je ešte stále otvorená, po jej skompletizovaní vás budeme informovať o ďalších menách na lavičke Pohronia.
Samotná letná príprava začala v pondelok 13. júna
a bude prebiehať v domácich podmienkach.
Káder mužstva prejde očakávanými zmenami.
Viacerým hráčom skončili zmluvy a pokračovať
v II. lige nebudú. Z tímu, ktorý obsadil poslednú
priečku elitnej súťaže, sa do letnej prípravy zapoja brankár Slančík, kapitán mužstva Patrik Blahút,
ďalej Klabník, Štrba, Ožvolda, Steinhübel, Sandal,
Šmatlák, Straka či Prachar. Ako informoval člen
prezídia klubu, Filip Holec, v hre je skupina hráčov, ktorí by mali doplniť tím žlto-modrých už na
začiatku prípravy. „Bude medzi nimi sedem hráčov
z regiónu Žiaru nad Hronom a zapracovať chceme
aj niekoľkých dorastencov z U19-ky, ktorí počas
celej uplynulej sezóny podávali zaujímavé výkony.
Mená prichádzajúcich hráčov budeme zverejňovať postupne.“

Cieľom letnej prípravy bude stabilizovať káder na
nadchádzajúcu druholigovú sezónu a využiť čas
na stmelenie tímu. „Chceme sa vyvarovať neustálym zmenám a personálnym turbulenciám, na
ktoré klub doplatil v minulej sezóne. Snažíme sa
vybudovať kostru tímu, o ktorú sa Pohronie môže
opierať dlhodobo. Ostala časť hráčov, o ktorých sa
vieme oprieť. Treba si pospomínať na to, čo v tomto klube fungovalo a bolo dobré, keď bol v II. lige
úspešný a na to sa snažiť nadviazať,“ hovorí Filip
Holec.
Prípravné zápasy
18.6. DAC Dunajská Streda – FK Pohronie
22.6. FK Pohronie – MFK Nová Baňa
25.6. KFC Komárno – FK Pohronie
29.6. zahraničný súper – zápas v riešení
2.7. FK Pohronie – ŠTK Šamorín
6.7. FK Pohronie – AS Trenčín
9.7. FK Pohronie – MFK Dukla
Banská Bystrica
O čase začiatku zápasov budeme informovať.
Zmena termínov alebo súperov je možná.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

