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Mladí sa často nemajú
s kým poradiť – zmeniť by
to mohol KONEKT

Opäť budú ocenení
najúspešnejší športovci
mesta Zvolen

Prijatý zákon o úľave na stravovaní
škôlkarov a školákov priniesol samosprávam problémy. Každá to vyriešila po svojom. Ako je to vo Zvolene?

Na konci januára vo Zvolene otvorilo brány nové centrum pre mladých.
Mladí ľudia do 29 rokov tu nájdu informácie ohľadom vzdelávania, pracovného uplatnenia, dobrovoľníctva či
štúdia v zahraničí.

Blíži sa 28. ročník oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Zvolen.
Toto podujatie prešlo od roku 1992
svojím vývojom. Dnes vzniká nová webová stránka.
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Založené v roku 1904

Už poznáme mená členov komisií,
mestskej rady aj sobášiacich
Kým prvé mestské zastupiteľstvo neprinieslo
očakávané výsledky a dohody, už na druhom
sa podarilo dohodnúť základné záležitosti týkajúce sa mestskej rady, komisií pri mestskom
zastupiteľstve, sobášiacich a výborov mestských
častí.
Kto sa ešte v decembri bál, že ho nebude mať
v novom roku kto zosobášiť, dnes už môže pokojne spávať. Mestské zastupiteľstvo si odhlasovalo až 10 osôb zodpovedných za sobášenie okrem primátorky. Z poslancov sú to: Filip Filatov,
Dušan Hruška, Branislav Husár, Michal Hybský,
Peter Košík, Tímea Laššáková, Martina Mészáros Bariaková, Miroslav Sližik, Matej Snopko,
Jaroslav Stehlík.
Ďalej sa na tomto druhom zasadnutí určili členovia mestskej rady, bolo určených šesť osôb, a
to Dušan Hruška, Branislav Husár, Michal Hybský, Peter Košík, Róbert Orság, Jaroslav Stehlík,
jedno miesto sa nechalo pre viceprimátora, ktorý
ešte v tej chvíli nebol známy.
Časovo náročné a vypäté bolo hlasovanie
o predsedoch a členoch komisií, aj to sa nakoniec ukončilo úspešne. Napokon boli určené
výbory mestských častí. Ich poslancov si určia
samotní členovia výborov hlasovaním na prvom stretnutí. O predsedoch výborov mestských častí vás budeme informovať v ďalšom
čísle novín.

-eh-

Komisie MsZ Zvolen
Komisia

Predseda komisie

Komisia financií, majetku a podnikania MsZ

Ing. Mgr. Lukáš Richtárech, MHA

Komisia ochrany verejného poriadku MsZ

JUDr. Martina Mészáros Bariaková

Komisia mládeže a športu MsZ

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

Komisia výstavby a územného rozvoja MsZ

Ing. Miroslav Kusein

Komisia životného prostredia MsZ

Ing. Milan Barna, PhD.

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
Komisia cestovného ruchu a kultúry MsZ
Komisia školstva a vzdelávania MsZ
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií MsZ
Komisia ZPOZ MsZ
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Kontrolná komisia MsZ

PhDr. Tímea Laššáková, PhD.
Róbert Vasil
Ing. Michal Hybský
Ing. Vladimír Lupták
Filip Filatov

Členovia Mestskej rady

Ing. Zuzana Niščáková
Matej Snopko

Mestská rada vo Zvolene
Ing. Peter Košík, PhD.
Ing. Branislav Husár
Ing. Dušan Hruška
Róbert Orság
Ing. Michal Hybský
Ing. Jaroslav Stehlík
viceprimátor
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Obedy v školách zdarma
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ÚVODOM

Milí Zvolenčania,
zima sa nám
ukazuje v plnej
kráse. Snehovú
nádielku privítali najmä deti,
tuhé mrazy vytvárajú možnosti športového
a relaxačného
vyžitia. Pre nás
na mestskom
úrade sú takéto dni obdobím zvýšenej pracovnej pohotovosti.
Po tom, čo v 90. rokoch vtedajší poslanci zrušili Technické služby mesta Zvolen,
zimnú údržbu ciest a chodníkov začali zabezpečovať vysúťažení dodávatelia. Týmto
spôsobom mesto až doposiaľ riešilo odhŕňanie snehu približne na 100 km ciest a
39 km chodníkov. V roku 2018 nám pribudla ďalšia povinnosť a my sa musíme postarať aj o chodníky, ktoré doposiaľ udržiavali
vlastníci a užívatelia bytových i nebytových
domov. Nová povinnosť si vynútila zabezpečenie zimnej údržby na ďalších 90 km
chodníkov. Pustili sme sa do práce, aby
sme sa popasovali s tým, čo nám štát hodil
na plecia.
Najskôr sme urobili podrobnú inventarizáciu chodníkov a rozdelili ich na tie, ktoré
je možné odhŕňať technikou a tie, ktoré je
nutné (kvôli rôznym prekážkam) čistiť ručne. Na základe získaných poznatkov sme
stanovili minimálny počet strojov, ktoré sú
potrebné na očistenie všetkých chodníkov
do šiestich hodín. Vypracovali sme súťažné podmienky a vyhlásili verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa čistenia chodníkov
na obdobie piatich rokov. Boli sme nemilo
prekvapení, keď sa do súťaže prihlásili len
dvaja uchádzači, pričom ani jeden z nich
nemal záujem o čistenie chodníkov v celom
meste (navyše ani jeden nespĺňal požadované podmienky súťaže). Koncom novembra
sme tak museli pristúpiť k zrušeniu celého
obstarávania a urýchlene hľadať iné riešenie. A to za situácie, keď na trhu nebol v ponuke dostatok strojov na údržbu chodníkov
(nakoľko sa v minulosti veľmi nekupovala).
Napokon sme do čistenia zapojili okrem
nášho komunálneho strediska aj Lesný
podnik mesta Zvolen a v spolupráci s miestnymi podnikateľskými subjektmi sme vyriešili situáciu aspoň na túto zimu.
Bolo to náročné, o to viac nás teší výsledok.
Dnes sme jedným z mála miest, ktoré má
pokrytú zimnú údržbu ciest i chodníkov
a ako jedna z mála samospráv sme nepodcenili novú povinnosť a čistíme cesty a chodníky pre našich Zvolenčanov tak, ako nám
to prikázal zákon.

Ing. Lenka Balkovičová

primátorka mesta

Vlak Zvolen – Šahy opäť premáva
Po pätnástich rokoch sa na trať medzi Zvolenom a Šahami vrátili vlaky. Podľa plánu
začali jazdiť 2. januára. Opätovné spustenie
trasy sprevádzalo nadšenie.

O možnosti opätovného spojenia medzi Zvolenom a Šahami sa rokovalo vo Zvolene už
v roku 2016. Na mestskom úrade sa stretlo sedem primátorov a starostov, zástupcov miest
a obcí, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej
V oboch smeroch premáva celkovo 22 vlakov blízkosti trate – Sliač, Zvolen, Krupina, Banská
najmä v pracovných dňoch. V prípade záujmu Bystrica, Dudince, Hontianske Nemce a Šahy.
verejnosti by spojov mohlo podľa informácií Vtedy sa hovorilo o predĺžení trate až do Budapešti, do ktorej chýba 300 m úseku na slovenministerstva ešte pribudnúť.

KRÁTKO
n

skej strane a 6,3 km na maďarskej strane. Túto
víziu sa zatiaľ nepodarilo naplniť.
Spustenie trasy Zvolen – Šahy ľudia aj samotní
primátori privítali s nadšením.
„Som veľmi rada, že sa to podarilo, aj keď to
v roku 2016 ešte nevyzeralo reálne. Po stretnutí
s pánom ministrom dopravy Ersékom minulý
rok sme už vedeli, že tento, pre mnohých sen
sa stane realitou,“ povedala primátorka Lenka
Balkovičová.
74-kilometrová trasa Zvolen – Šahy bola zastavená v roku 2003. Dôvodom bol nízky záujem cestujúcich. Trať bola udržiavaná len
pre potreby nákladnej dopravy. Jej opätovné
spustenie inicioval práve súčasný šéf rezortu
dopravy. „Celkovo 11 osobných vlakov premáva v úseku Zvolen – Šahy a opačne, 4 vlaky
v úseku Dudince – Šahy a 7 vlakov v úseku
Krupina – Zvolen. Rozloženie vlakov je zamerané na nosné sídla tohto regiónu, teda Krupinu, Zvolen, Dudince, Šahy a Hontianske
Nemce, ktoré majú najväčší potenciál z pohľadu mobility cestujúcich. Prioritne tieto vlaky zabezpečujú dopravu do/zo školy a práce.
Zároveň majú prípoje v Šahách na smer Čata
a vo Zvolene najmä na diaľkové spoje smer
Bratislava a Košice. Vlaky nebudú zastavovať
na zastávkach Bzovská Lehôtka, Devičie a Slatina, čím sa umožní rýchlejšie cestovanie,“ uvádza
sa v tlačovej správe ministerstva dopravy. -eh-

Budovanie osvetlenia priechodov je trend

Príprava R3

Začiatkom januára sa v zasadačke Mestského úradu Zvolen uskutočnilo verejné prerokovanie prípravy R3, trasy vedúcej zo Šiah
do Zvolena. Trasa je v etape prerokovania
jej vplyvov na životné prostredie. Jej trasovanie v niekoľkých variantoch v našom regióne už bolo načrtnuté v predchádzajúcich
rokoch (tunelom od Brezín, Budču). Záznam z prerokovania je dostupný na stránke zv-podujatia.com.

Občianska hliadka
pomohla mužovi
n

Dňa 11. januára 2019 členovia občianskej
hliadky pri mestskej políci Dušan a Róbert
vykonávali kontrolu verejného poriadku
v mieste železničnej stanice, kde ich oslovil
muž s prosbou o pomoc. Išlo o muža v dôchodkovom veku, ktorý sedel na lavičke a mal
bolesti dolných končatín, v dôsledku čoho sa
nedokázal postaviť. Občianska hliadka po zvážení situácie okamžite privolala prostredníctvom služobného telefónu rýchlu zdravotnú
službu. Po jej príchode pomohli záchranárom
muža naložiť do sanitky.

Kamerový systém odhalil
popíjanie mladistvých
n

Len za posledné štyri roky v meste Zvolen pribudlo bezpečnostné osvetlenie až na 32 priechodoch pre chodcov. Ledkové, stožiarové a mnohé
iné druhy osvetlenia majú pomôcť zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Dňa 13. januára 2019 v poobedňajších hodinách bol prostredníctvom bezpečnostného
kamerového systému zaznamenaný prípad
požívania alkoholu neplnoletými osobami.
Dvaja mladiství chlapci zo Zvolena konzumovali alkohol pred obchodným centrom
priamo zo sklenenej fľaše. Mestskí policajti ihneď vykonali neodkladné opatrenia
v zmysle zákona aj za prítomnosti zákonných zástupcov mladistvých osôb. Nakoľko
si prípad požívania alkoholu mladistvými
osobami vyžaduje dôsledné legislatívne
kroky, vec je predmetom ďalšieho riešenia
podľa osobitných predpisov.

Tmavé ulice sa pomaly stávajú minulosťou. Trend je jasný – vybudovať sieť bezpečnostných svietidiel v meste tak, aby bol prechod chodcov
po priechodoch bezpečnejší. „Tento trend je tu zhruba od roku 2015,
prišiel s novou dopravnou komisiou, mesto však dostávalo odporúčania na budovanie takéhoto bezpečnostného osvetlenia aj predtým
– od dopravnej polície,“ hovorí Dušan Gdovín z referátu dopravy
a upresňuje: „Počas uplynulých rokov sme takto osvetlili desiatky priechodov. Celkovo pribudlo 32 osvetlených priechodov v meste.“
Od čoho závisí, či je v danom mieste umiestnené ledkové, stožiarové
alebo reflexné svetlo? „Základom je stožiarové svietenie, ktoré sa pridáva na frekventované miesta priechodov, k tomu sa niekde pridávajú ešte
pozemné ledkové svetielka či výstražné oranžové svetlá.“ Osvetlenie
pribúda nielen na mestských komunikáciách, ale aj tých, ktoré patria
VÚC či štátu. V prvom rade ide o frekventované cesty v meste.

-eh-

V zime slúži bezdomovcom ohrievareň Obedy v školách zdarma
V dňoch najväčšieho chladu ľudia doslova
zomierajú na ulici. Ľudia bez domova nemajú kam ísť a musia čeliť neúprosnej zime.
Vo Zvolene v roku 2016 preto vznikla ohrievareň s jasným cieľom – aby ľudia ďalej nemuseli zomierať, v zime a často opustení.
Ohrievareň bola nevyužitý, chátrajúci objekt
stojaci vedľa útulku pre bezdomovcov na Strážach, ktorý bol zrekonštruovaný z rozpočtu
mesta. Zmestí sa doň cca 10 ľudí, ktorí si tu môžu oddýchnuť a zohriať sa. Pre všetkých sa podáva horúci čaj. „Ľudia prichádzajú od 18.00
do 8.00 ráno počas celej noci, kapacita býva
zvyčajne naplnená,“ hovorí Peter Zátroch, koordinátor útulku aj ohrievarne.
„Často k nám dovezú človeka, ktorého našli
na ulici,“ hovorí Zátroch, ktorý však zdôrazňuje, že ohrievareň nie je zdravotnícke zariadenie.
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Hovorí o tom, že mestám veľmi chýbajú „záchytky“, ktoré boli v roku 2004 zrušené. „Ak
je človek chorý alebo vo vážnom podnapitom
stave, u nás mu nevieme kvalifikovane pomôcť,
pretože na to nám chýba vybavenie aj odbornosť,“ hovorí Zátroch, ktorý apeluje na opätovné otvorenie „záchytiek“ a väčšiu spoluprácu
so zdravotníckymi zariadeniami a pracovníkmi.
Pomoc niekedy poskytne aj ohrievareň. Samozrejme, jej prevádzkovanie prináša aj svoje
problémy – nutnosť udržiavať poriadok a pokoj. „Medzi bezdomovcami niekedy dochádza
ku konfliktom, ktoré musíme riešiť. Tento rok
sa to, bohužiaľ, stalo už dvakrát – došlo k bitke
medzi dvoma mužmi,“ hovorí Zátroch.
Ohrievareň by mala byť sprístupnená do marca, keď sa očakáva príchod teplejšieho jarného
počasia. 
-eh-

Prijatý zákon o úľave na stravovaní škôlkarov a školákov priniesol
samosprávam problémy. Každá
to vyriešila po svojom. Ako je to
vo Zvolene?
Podľa medializovaných informácií
by od septembra tohto roka mali
mať všetci žiaci základných škôl
obedy zdarma a niektoré deti v materských školách už od januára.
Tieto informácie však nie sú presné,
pretože podľa zákona, ktorý vláda
prijala len v decembri minulého
roka, je zriaďovateľ povinný znížiť
platbu za dieťa v školskej jedálni
o poskytnutú dotáciu od štátu.
Štát poskytuje dotáciu vo výške 1,20 eur denne na stravu. Napríklad vo Zvolene prevyšuje
suma za celodennú stravu detí z materských škôl
schválenú dotáciu o 7 centov. „Nakoľko sme tieto financie nemali v rozpočte, rozhodli sme sa,
že túto sumu zatiaľ doplatia rodičia. V auguste
sa vzhľadom na rozpočet mesta prehodnotí,
ako bude ďalej zabezpečené stravovanie,“ hovorí Kamila Strapková z odboru školstva mesta Zvolen, ktorá dodáva, že materské školy si
túto sumu navyše uhradia aj z minuloročných
preplatkov rodičov. „Treba ešte raz zdôrazniť,
že podľa zákona štát hradí stravu len deťom
v predškolskom veku v materskej škole a deťom
z rodín v hmotnej núdzi,“ pripomína Strapková.
V prípade žiakov základnej školy mesto predpokladá, že nebude potrebné doplácať za stravu,
pretože výška dotácie 1,20 eur je zhodná so su-

mou, ktorú rodičia v súčasnosti platia za obedy.
Ďalšie náklady, ktoré súvisia s dodatočným vybavením alebo navýšením kapacít zamestnancov, štát pôvodne prisľúbil financovať. Strapková hovorí, že žiadne financie navyše zatiaľ školy
vo Zvolene nepocítili. „Dopad zavedenia obedov
zdarma sa viac prejaví v prípade základných škôl,
pretože je nutné počítať s vyšším záujmom o stravovanie žiakov v školskej jedálni. V materských
školách sa väčšina detí stravovala aj doteraz,“
zdôrazňuje Strapková. Preto samospráva očakáva vyššie náklady predovšetkým na zabezpečenie stravovania žiakov v školských jedálňach
pri základných školách a plánuje podporiť školy
investovaním účelových dotácií do technického
vybavenia školských jedální či podporiť školy
v prípade potreby zvýšenia počtu zamestnancov
školských jedální.
-eh-
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Mladí sa často nemajú s kým poradiť
– zmeniť by to mohol KONEKT
Na konci januára vo Zvolene otvorilo brány nové centrum pre mladých. Mladí ľudia
do 29 rokov tu nájdu informácie ohľadom
vzdelávania, pracovného uplatnenia, dobrovoľníctva či štúdia v zahraničí, ale zájsť sem
môžu, aj keď ich zaujíma kultúrne dianie či
jednoducho potrebujú poradiť.
KONEKT – poradenské centrum pre mladých
ľudí vzniklo vďaka spolupráci mesta, neziskovej organizácie Epic a ďalších zhruba tridsiatich ľudí zo štátneho, súkromného aj neziskového sektora. „Máme za sebou dva roky práce
a stretávania sa. Výsledkom tejto spolupráce
je KONEKT, neformálne miesto, kde sa mladí ľudia môžu cítiť bezpečne a kde nájdu od-

poveď na svoju otázku, prípadne aspoň radu,
kam zájsť, aby mohli svoj problém vyriešiť“
hovorí Ela Klementová z organizácie Epic, ktorá zastrešuje projekt Záruk. Ďalej vysvetľuje:
„Mladí ľudia nám pri viacerých zisťovaniach
hovorili, že im chýba možnosť sa s niekým
poradiť a porozprávať sa napr. o výbere školy
či povolania.“
KONEKT vznikol najmä vďaka podpore samosprávy. „Mesto nám
umožnilo fungovať tým,
že nám zabezpečilo
priestor v dome služieb,“
dodáva. V KONEKT-e
budú pracovať dvaja mladí koordinátori. Zároveň
sa tu budú mladí ľudia
stretávať na podujatiach
či pri konzultáciách s odborníkmi z úradu práce,
Centra
pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, OZ
Slatinka, Iuventy, Nadácie pre deti Slovenska,
kariérnymi poradcami
a ďalšími. „Je to priestor
otvorený pre všetkých,

budeme organizovať napr. aktivity pre zdravotne znevýhodnených v spolupráci s občianskym združením HANS,“ hovorí Ela Klementová. „Zároveň je možnosť v tomto priestore
zorganizovať vlastnú aktivitu, samozrejme,
ak je zameraná na vzdelávanie a mladých ľudí,“
hovorí Ela a dopĺňa: „V takom prípade sa záujemcovia môžu obrátiť na koordinátorov Alenku Trnkovú a Maťa Tóčika.“
KONEKT je pilotný projekt, ktorý by mal
skúšobne fungovať do augusta. Vznikol podľa
vzoru fínskych centier pre mladých Ohjaamo.
Fínske mesto Turku je od začiatku projektu
partnerom Zvolena.
„Túto spoluprácu si cením,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová a dodáva: „Oceňujem,
že KONEKT spoločne vytvorili riaditelia a učitelia škôl, zástupcovia podnikateľského sektora, zamestnanci štátnych inštitúcií a samotní
mladí ľudia. Práve mladí ľudia musia dať odpoveď na otázku, čo konkrétne potrebujú a ako
im napríklad mesto môže pomôcť.“
Z rozhovorov s mladými ľuďmi, ktoré prebiehali
v decembri v rámci prieskumu potrieb, vyplynulo, že dostupných informácií je množstvo,
ale nie vždy je možné ich nájsť a zorientovať sa
v nich. „Napríklad informácie o zamestnávateľoch vo Zvolene – KONEKT by mohol informovať o tom, aké firmy vo Zvolene sú, čo robia,
akých zamestnancov hľadajú, to by bola veľká
pomoc,“ povedala 27-ročná dievčina na prieskumnom stretnutí v decembri. Práve potrebami mladých ľudí by sa chcel KONEKT riadiť a
ponúkať im služby šité na mieru.

-eh-

Zvolenčania sa stretli, aby hovorili o kultúre
Viac ako tridsať zástupcov kultúrnych inštitúcií a takmer dvadsať
zástupcov verejnosti sa v polovici januára stretlo, aby spoločne hovorili o kultúre v meste. Na stretnutí zaznievali slová ako spolupráca,
sieťovanie a odpúšťanie si starých krívd.

Cieľom tohto stretnutia bolo zoznámiť ľudí medzi sebou a pomôcť vytvárať spolupráce. Mesto alebo mestský úrad v tomto prípade slúži ako
platforma pre diskusiu a koordináciu podujatí. Za okrúhlym stolom sa
najlepšie plánuje. „Na začiatku roka sme si hlavne spoločne prešli termíny plánovaných podujatí, aby sa neprekrývali,“ hovorí Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra a dodáva:
„Na stretnutí si niektoré organizácie rovno dohodli spoluprácu a zdalo
sa, že všetci odchádzali spokojní.“ Podľa Kochlicovej Ištókovej je dobrá
spolupráca o komunikácii, partnerstve, konštruktívnej kritike a schopnosti posúvať sa ďalej. „Nie je dôležité, kto podujatie organizuje, dôležité je, aby to ľudí bavilo, prinášalo radosť, zábavu, obohatilo,“ hovorí
a dodáva: „Zároveň nie je cieľom, aby všetko v meste organizoval úrad,
veľa ľudí z externého prostredia má dobré nápady a plány. Na úrade a
v Zvolenskom kultúrnom centre vždy bolo a bude počúvajúce ucho a
ponuka na spoluprácu, treba len prísť.“
V ďalšej časti nasledovalo stretnutie mesta s verejnosťou. „Cieľom tohto stretnutia bolo vypočuť si tých, ktorí nás často kritizujú, bohužiaľ,
najčastejšie v online svete,“ hovorí Kochlicová Ištóková. Miestnosť
tentoraz už nebola taká plná, ale svoj zmysel toto stretnutie malo. „Aj
tu nadviazali spoluprácu ľudia, ktorí sa predtým nepoznali. Niektorí
účastníci hovorili o tom, aké podujatia by sme ešte mohli organizovať,“
upresňuje. Mladá generácia viackrát spomenula chýbajúci klub či podnik v meste, kde by sa pravidelne konali koncerty, diskotéky a podujatia. Tento dopyt tu je. Vysvetľuje Kochlicová Ištóková: „Úlohou mesta
nie je organizovať diskotéku, to je príležitosť pre podnikateľov. A ak tu
takýto veľký dopyt verejnosti naozaj je, je to len otázka času, kedy sa

KRÁTKO

n

Do múzea zavítal srnec

Po niekoľkoročnej sérii výstav v Lesníckom
a drevárskom múzeu Zvolen Medveď hnedý,
Vlk dravý a Diviak lesný prišiel na rad najmenší zástupca čeľade jeleňovitých – Srnec
lesný. Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila
17. 1. a bola spojená s odbornou prednáškou
o živote tohto typického slovenského zvieraťa.
Výstava potrvá do 31. 3. a denne je prístupná
od 9.00 do 17.00 hod.

Na zámku vystavujú
študenti zo Zvolena aj Čiech
n

Do Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku zavítala netradičná výstava
Made in paper, ktorá predstavuje sériu papierových nábytkov navrhnutých študentmi
interiéru a dizajnu Technickej univerzity
vo Zvolene a Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Koncepcie mladých dizajnérov z Českej
republiky a Slovenska prinášajú nové pohľady na aplikovanie rôznych papierov či papierových materiálov v oblasti dizajnu nábytku.
Výstava začala 17. 1. a potrvá presne mesiac.
SNG je otvorená denne od 10.00 do 17.30
hod.

Do života uviedli CD
Dušana Holíka
n

Spomienku na Dušana Holíka oživuje CD
„Keď z Očovej pôjdem“, kde poslucháči nájdu nahrávky jeho spevu, hrania na píšťalke
či fujare. CD bolo predstavené 16. 1. v Krajskej knižnici Ľ. Štúra za účasti hostí a priateľov umelca. Návštevníci si mohli vypočuť
Ľudovú hudbu Miroslava Kapca, Jakuba
Očenáša, spev Márie Holíkovej a recitáciu
Lýdie Milanovej a Michala Gaja.

Opäť štartuje Filmový
skoro klub
n

v meste objaví podobná ponuka,“ dodala riaditeľka. Hovorilo sa aj
o tom, prečo v minulosti došlo k zrušeniu niektorých podnikov. „Je dôležité hľadať kompromisy. Nie je nevyhnutné hneď podnik rušiť, ak sa
podarí dohodnúť vyhovujúce podmienky pre obe strany. Samozrejme,
vždy je lepšie hlučné podniky prinášať do priestorov mimo husto osídlených oblastí, ako sú sídliská, kde si chcú ľudia oddýchnuť.“
Mesto môže organizáciu podujatí podporiť rôznymi spôsobmi: a) organizačne – referent kultúry poradí, aký je postup pri organizovaní,
na koho sa obrátiť, pomôže, poskytne priestor; b) materiálne – mesto
dáva na organizáciu podujatí dotácie – uzávierka býva do konca septembra, menšiu podporu je možné vo výnimočných prípadoch získať aj
počas roka. „Sme otvorení ľuďom, ktorí sa na kultúrnom živote mesta
majú záujem aktívne podieľať. Stačí navštíviť Zvolenské kultúrne centrum a tam iste získate informáciu, ktorú potrebujete,“ uzatvára Kochlicová Ištóková. 
-eh-

Po novom roku pokračujú premietania Filmového skoro klubu – každý posledný piatok
v mesiaci na Starej radnici a zdarma. 25. 1.
otvoríme rok 2019 klasickou muzikálovou
šou The rocky horor picture show, 22. 2.
budeme hľadať Vivian s filmom Hľadanie
Vivian Maier a 29.3. nahliadneme do života správne pubertálnej Christine s filmom
Lady bird. Nenechajte si ujsť filmové novinky aj klasiky.

Aforizmy
 Bohatstvo rodičov mení detí na dedičov.
 Vyplazený jazyk sa pred nikým neplazí.


Jozef Bily

Vodoodolná Biblia, najmenšia Biblia či mp3 – to všetko predstavila výstava

V januári do Zvolena opäť zavítala výstava
Biblia na cestách. 250 rôznych exemplárov
tejto najznámejšej knihy na svete si mohli návštevníci vychutnať v Krajskej knižnici Ľ. Štúra.

Výstava sa prvýkrát na Slovensku objavila
v roku 2011. „Vtedy obsahovala približne 100
kusov kníh, po siedmich rokoch ich je okolo
250,“ povedal organizátor výstavy Milan Šurman, ktorý sa s prítomnými divákmi podelil
o rôzne kuriózne druhy Biblie, dostupné na výstave. „Nájdete tu zaujímavosti ako Bibliu nahranú na mp3, ktorá bola vytvorená pre obyva-

teľov Papua-Novej Guiney, ktorí nevedia čítať,
preto počúvajú. Potom výnimočnú Bibliu Dalí,
ktorá je 17-kilová, pred ôsmimi rokmi sa predávala za 2 900 eur a jej cena ako zberateľského
kusu stále stúpa. Náš najmenší exponát má 3 x
4 cm, mládežníci zvyčajne testujú, či sú schopní niečo prečítať,“ zaujal Šurman. Podelil sa aj
o svoj príbeh, prečo považuje Bibliu za výnimočnú knihu. „Na Morave som štyri roky
pracoval s väzňami vo väznici Mírov, kde sme
študovali Bibliu. Zo siedmich ľudí sa dvaja-traja
rozhodli pokrstiť na dôkaz toho, že sa rozhodli
zmeniť,“ povedal a dodal: „Biblia nie je kúzelná
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kniha, ale má moc pre tých, ktorí ju berú vážne
a snažia sa jej porozumieť.“
Výstava ponúkla pohľad na rôzne prevedenia
Biblie, ktoré na jednom mieste jednoducho nenájdete. Jej otvorenie sprevádzal aj príhovor
novozvoleného biskupa západného dištriktu
evanjel. cirkvi augs. vyznania Jána Hroboňa.
Fascinuje ho, že napriek tomu, že bola napísaná
pred stovkami rokov, jej posolstvo je stále rovnaké. „Je to živá vec súčasnosti a niečo aj pre našu
budúcnosť,“ dodal. Prvá podoba Biblie bola spísaná okolo roku 100 n. l. a trvalo ďalšie storočia,
kým sa určil kánon novej zmluvy. 
-eh-

V KULTÚRE
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´ PODUJATÍ´
KALENDÁR
Február

FLO.RYT

Práce žiakov Súkromnej
strednej PinkHarmony, linoryt
a kvety

KKĽŠ

Február

Krajina - nekrajina
v Podpoľaní, Martina
Černáková

.

Stará radnica

4. – 28. 2.

Amfo 2019

Regionálna výstava a súťaž
fotografií

Výstava výtvarných prác žiakov
ZUŠ Nádvornej

POS

4. 2. - 28. 6.

Milo Urban:
BETA, KDE SI?

KKĽŠ

5. 2.

DJGT

Hĺbková pocitová
komunikácia

5. 2.
17.00 hod.
Luna - Nový začiatok

Koncert bicích a dychových nástrojov
Hudobno-tanečné štúdio Zvolen
Vstup voľný

5. 2.

Milo Urban:
BETA, KDE SI?

5. 2.

6. 2.

Komédia o večnom boji študentov
a kantorov.

Aktivizujúce a inovatívne
metódy vo výučbe
Prednáška pre učiteľov

6. 2.
18.30 hod.
DJGT

7. 2.
EDUpoint

7. 2.

Existencia utrpenia

Agatha Christie:
PASCA NA MYŠI

16.30 hod.
KKĽŠ

7. 2.
18.30 hod.

Nadčasová divadelná hra
A. Christie s vynikajúcou psychológiou
postáv a špecifickou atmosférou.

Miloš Meier
- Drumming Syndrome
Bubenícka show
www.drumpark.sk

4

Joga nekonečného uzla
a cesta zvukom

7. 2.
19.00 hod.
Total music

KALENDÁR PODUJATÍ

17.00 hod.

8. 2.

Mužský a ženský
princíp

18.00 hod.

Prednáška
Vstupné: 15 €
Viac info: 0918 420 441

Čierna komédia s originálnou
zápletkou a svojráznou mamou.

11. 2.

Voňavá lekárnička
~ prírodné riešenia

DJGT

6. 2.

Volejbalový zápas

17.00 hod.

Vstupné: 3 €
Viac info na: 0918 420 441
Luna - Nový začiatok

11. 2.

Pink Harmony:
Valentínsky večer

18.30 hod.

Povznášajúci večer hudby
a poézie v podaní žiakov
PinkHarmony

DJGT

11. 2.

O ženách a mužoch
Prednáška s OZ Súlad

18.30 hod.

Vstupné: 10 €

12. 2.

Ján Kákoš: O TROCH
KRÁSACH SVETA

18.30 hod.

18.30 hod.

TJ Slávia - Svidník

18.00 hod.

DJGT

12. 2.

TAJOMSTVO
PRESVEDČIVOSTI
www.avzvolen.sk

16.00-20.00 hod.
Akadémia vzdelávania
Zvolen

ŠH Zvolen-Západ

8. 2.

Alek Slon
– imaginaciones

17.00 hod.

Výstava diel

Volejbalový zápas

9. 2.
15.00 hod.

Hammel, Skrúcaný, Kuric, Jana
Filová, Tereza Králiková, DJ Laco
Hradský, ĽH Štefana Babjaka

Vstupenky: 0905 343 462,
recepcia Hotela Poľana

9. 2.
19.00 hod.

Hotel Poľana

DJGT

Koncert zvolenskej legendy

Zvonec pub

.
Zimný štadión

Ján Kákoš: O TROCH
KRÁSACH SVETA

9. 2.

ŠKOLSKÝ PLES

19.00 hod.
ZŠ Námestie mládeže

10. 2.
8.00 hod.

ŠH Zvolen-Západ

Ďalšie noviny doletia
do vašich schránok 4. 3. 2019

13. 2.

Rozprávka na Dobšinského motívy
o odvahe a skutočnej kráse.

Remeselná dielňa pre verejnosť

10.00 hod.
DJGT

13. 2.
16.00 hod.
POS

13. 2.

Vstupné: 15 €
www.anahata.sk

18.00 hod.
Anaháta

13. 2.

Carlo Goldoni:
ČERTICE

Nesmrteľná komédia o ženách.

Príď a staň sa dopravákom
nanečisto!

Desatoro

18.30 hod.
DJGT

14. 2.

DOD na SPŠ
dopravnej

Sprievodná prednáška
k výstave Biblia na cestách

14. 2.

Príbeh, ktorý ničí náš
svet

18.00 hod.

Prednáška Vlada Lobotku

Vstupné: 4€
Prihlasovanie na: 0903 557 566 Čajovňa Mandala

9:00 – 13:00 hod.
Sokolská 94,

16.30 hod.
KKĽŠ

18.30 hod.

DJGT

15. 2.

HKM Zvolen - HC 05
iClinic Bánská Bystrica

18.00 hod.

Hokejový zápas

www.ticketlive.sk

Zimný štadión

15. 2.

Bengt Ahlfors:
ILUZIONISTI

18.30 hod.

Kúzelná komédia o svete divadelných ilúzií venovaná jubileu
70 rokov Vladimíra Rohoňa.

DJGT

15. 2.

Majself & Grizzly
Energická show
naj interpretov, párty

21.00 hod.
Delta Club Zvolen

16. 2.

Valentínsky
volejbalový turnaj
žien TJ Slávia

9.00 hod.
ŠH TUZVO

16. 2.

Kurz pletenia košíkov
Remeselná dielňa
pre verejnosť

9.00 hod.
POS

16. 2.

BK ZŠ Zvolen – BK
AŠK Slávia Trnava

Basketbalový zápas kadetiek

ŠH Zvolen Západ

16. 2.

ZVOLENSKÝ
RIFĽOVÝ BÁL
Viac info na FB

18.00 hod.
Reštaurácia Centrum

16. 2.

SLIAČSKY
KÚPEĽNÝ PLES

Peter Nagy, Starmánia, Tereza
Králiková, ZUŠ Sliač, DJ Laco
Hradský. Vstupenky: 0918 853 935

19.00 hod.

Kúpele Sliač

16. 2.

Catastrofy, Rana,
Pivnica

20.00 hod.

Koncert kapiel

www.ticketlive.sk

DK ŽSR

Kurz hormonálnej jogy
pre ženy

16. – 17. 2.

Prihlasovanie do: 15.2.2019
Vstupné: 91 €
Prihlášky na: info@terapiajogou.sk,
0911 281 504, www.anahata.sk

budova školy

14. 2.

14. 2.

Valentínske predstavenie:
Milan Uhde, Miloš Štedroň:
BALADA PRE BANDITU
Živelný muzikál o divokosti
v srdci, slobode, láske, bojoch,
zbojníckej cti a zrade

Stará radnica

Tanec prirodzenosti

9. – 10. 2.

Medzinárodné preteky

19.00 hod.

Cestovateľská prednáška

20.00 hod.

Veľká cena Zvolena
v krasokorčuľovaní

12. 2.

Whiskyho cestovateľské
kino: Irán

Plstenie

9. 2.

ZVA Band

29. ročník turnaja v karate

18.30 hod.

Kultová ruská komédia.

www.ticketlive.sk, Ic Zvolen

ŠH Zvolen-Západ

ZVOLENSKÝ PLES

Vstupné: 20 €
www.zsmladezezv.sk

12. 2.

Nikolaj Koljada:
SLIEPKA

Galéria na Tehelnej

MVK Zvolen vs. VKM
Stará Lubovňa

DJGT

Čajovňa Mandala

8. 2.

Vinko Möderndorfer:
DREXLEROVCI

15.00 hod.

Rozprávka na Dobšinského motívy
o odvahe a skutočnej kráse.

Luna - Nový začiatok

Karate Zvolen Cup 2019
DJGT

8. 2.
Anaháta

9.30 hod.

Viac info na FB

Sprievodná prednáška k výstave
Biblia na cestách

DK Podborová

17.30 hod.

Beseda o budúcnosti budovy Budova bývalého
gymnázia
Gymnázia M. Bela, Sekier
Okružná, Sekier

Jaroslav Žák : ŠKOLA
ZÁKLAD ŽIVOTA

16.30 hod.

www.ticketportal.sk

10. 2.

Ján Kákoš: O TROCH
KRÁSACH SVETA

Prednáška o esenciálnych olejoch

8. 2.

Spievankovo a
kráľovná Harmónia

18.30 hod.
DJGT

Napĺňame budovy
- večer dobrej praxe
na Slovensku

budova školy
J. Švermu 1

19.00 hod.
Stará radnica

8. 2.

DOD na Strednej
odbornej škole technickej

www.anahata.sk

10.00 hod.

Silná dráma antických
rozmerov v prostredí
slovenskej dediny.

Tréningový workshop
Vstupné: 20 €
Viac info: 0918 420 441

9.00 hod.
Predstavenie komplexu škôl
PinkHarmony
J. Jesenského 42,
budova školy

Prezentácie odborov

Výstava fotografií rozpráva
alegorický príbeh lásky a života

Naša tvorba

8. 2.

Konzultačný deň

Anaháta

BK ZŠ Zvolen – BK Nové
Mesto nad Váhom
Bsketbalový zápas kadetiek

17. 2.

ŠH Zvolen Západ
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´ PODUJATÍ´
KALENDÁR
Reštart

Prednáškovo meditačný workshop

Vstupné: 15 €
Viac info na: 0918 420 441

17.00 hod.

Luna
– nový začiatok

19. 2.

PC školenie:
Super asistentka
www.avzvolen.sk

18. 2.

9.00 - 15.00 hod.

19. 2.
16.30 hod.

Prednáška

POS

20. 2.

Na ceste s chladnou
hlavou

Kvíz pre žiakov ZŠ organizovaný študentmi SPŠ dopravnej

9.00 hod.
KKĽŠ

20. 2.

Konštelácie

Viac info na: 0918 420 441

17.00 hod.
Luna – nový začiatok

Mantrovanie
~ Stillness in emotions
Spievanie mantier
Vstupné: 15 €
Viac info na: 0918 420 441

20. 2.

21. 2.

Sprievodná prednáška
k výstave Biblia na cestách

16.30 hod.
KKĽŠ

Ray Cooney:
LEKÁRSKE TAJOMSTVO
Svižná komédia z nemocnice,
ktorá potvrdzuje, že smiech
je najlepší lekár

21. 2.
18.30 hod.

DJGT

Rodinné, pracovné
a zdravotné konštelácie
Vstupné: 45 €
Prihlasovanie: www.anahata.sk

22. 2.
15.00 hod.

Striptíz pre dámy

Remeselná dielňa
pre verejnosť

16.00 hod.

Správa o výskyte trpaslíkov

DJGT

Hľadanie Vivian Mayer

22. 2.

Kapela Hmlisto

Nočný bar Hotela Poľana

22. 2.

MOMO a Kelso

Koncert
Viac info na FB

Zážitkový workshop
Vstupné: 49 €
Prihlasovanie: www.anahata.sk

17.30 hod.

18.00 hod.
Zimný štadión

22. 2.
19.30 hod.
Čajovňa Mandala

Jaroslav Dušek – beseda
a šamanský rituál

18.30 hod.

DJGT

28. 2.
17.30 hod.

Viac správ na:

Delta club

www.zvolenskenoviny.sk

9.00 hod.

Anaháta

Kongresové centrum
TUZVO

23. 2.

Fašiangové časy

Hudobno-tanečný program

28. 2.
17.30 hod.
DK ŽSR

Hosť: Lucia Ladiva Bužeková
www.ticketportal.sk
SNG Zvolenský zámok

Neprešlo jazykovou korektúrou.
Za zmenu v programe
zodpovedá vždy organizátor
podujatia.

Carlo Goldoni:
ČERTICE

Nesmrteľná komédia o ženách

28. 2.
18.30 hod.
DJGT

PRIPRAVUJETE v MARCI
PODUJATIE a CHCETE DAŤ
o ŇOM VEDIEŤ?
MÁTE ČLÁNOK, KTORÝ BY STE
CHCELI ZVEREJNIŤ?
Pošlite nám ho do 22. 2. na adresu
noviny@zvolen.sk
a nájdite sa budúci mesiac
v novinách.

hlasujte

19.00 hod.

Viac info na FB

o najpopulárnejšieho športovca mesta Zvolen
za rok 2018 na stránke
www.sportovecmestazvolen.sk
až do konca februára.

19.00 hod.

Reštaurácia Centrum

23. 2.

MVK Zvolen vs.
TJ Spartak Myjava

18.00 hod.

Volejbalový zápas

ŠH Zvolen-Západ

23. – 24. 2.

Pokojné zrodenie šťastné materstvo

Hypnopôrodný víkendový kurz
pre nastávajúce mamičky
www.hypnoterapia.eu.sk

Luna
- Nový začiatok

24. 2.

MVK Zvolen vs. COP
Trenčín
Volejbalový zápas

18.00 hod.
ŠH Zvolen-Západ

Zasadnutie mestského
zastupiteľstva

25. 2.
13.00 hod.

Zasadačka, prízemie MsÚ

25. 2.

Suché plstenie
Remeselná dielňa
pre verejnosť

BUDOVANIE
VLASTNEJ ZNAČKY
www.avzvolen.sk

Stará radnica

22. 2.

Anglická veselohra s pesničkami a vynaliezavými študentmi
Oxfordskej univerzity.

21.00 hod.

23. 2.

Plesová zábava

ZSZ, Univerzita 3. veku
Vstupné: 25 €
Viac info: 0903 155 592

27. 2.

Brandon Thomas:
CHARLEYHO TETA

23. 2.

Kurz pečenia
kváskového chleba

POS

Hosť mesiaca – RND:
22. 2.
Stanislav Štepka:
16.30 hod.
ČO SA SNÍVA TRPASLÍkom
19.30 hod.

Hokejový zápas
www.ticketlive.sk

21.00 hod.

Anaháta

22. 2.

Košikársky klub

HKM Zvolen - MAC
Újbuda

22. 2.

Zakázané ovocie

GENTEEL DANCE PLES
VO ZVOLENE

Návrat Ježiša Krista

Filmový skoro klub
Vstup voľný

Birnier bar

18.00 hod.

Luna – nový začiatok

Vstupné: 4 €

Techno party
Vstupné: 3/ 4 €
Viac info na FB

Akadémia vzdelávania Zvolen

Tajomstvá zdravého
života

Koncert

TechnøCardia & Sekvencia
22. 2.
Underground Session III.
21.00 hod.

16.00 hod.
POS

26. 2.
16.00 - 20.00 hod.
Akadémia vzdelávania
Zvolen

MHK Zvolen - MsHK
DOXXbet Žilina

Hokejový zápas
www.ticketlive.sk

ZVOLEN

26. 2.
17.30 hod.
Zimný štadión

Sledujte nás aj na FB:
www.facebook.com/zvolen.mesto
a buďte v obraze, čo sa deje v meste.
09769 09880 - lidl Zihadielko 4_A3_vyska_zlucene.indd 16
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Zvolenský spevácky zbor spieval v Čeríne
Zvolenský spevácky zbor pod vedením t. č.
zastupujúcej dirigentky Oľgy Brozmanovej
spieval 20. 1. 2019 priaznivcom zborového
spevu v krásnom priestore kostolíka v Čeríne. Na toto vystúpenie pozval zbor miestny
pán farár Mgr. Dušan Mesík - správca farnosti Čerín s cieľom spríjemniť obyvateľom
obce nedeľné popoludnie.
Program účinkujúceho speváckeho zboru
tvorilo viac hudobných blokov, v ktorých si poslucháči prítomní na koncerte mali možnosť
vypočuť skladby s vianočným podtónom (aby
na nedávne sviatky Vianoc tak rýchlo nezabudli), a potom rôzne skladby známych i menej známych, našich i zahraničných autorov
upravené pre zbor.
Cieľom stretnutia zborových spevákov a domáceho publika z obce Čerín bolo odovzdať
prítomným koncertný hudobný darček, aby sa
k poslucháčom, cez ponúknuté piesne a sviatočné slovo ešte na chvíľku vrátil krásny pocit šťastia a pohody z uplynulých vianočných
sviatkov. Domáci tak mali možnosť spoznať
vlani jubilujúci, už 135-ročný Zvolenský spevácky zbor a stať sa ďalšími jeho priaznivcami.
Priali by sme si, aby sa v budúcnosti aj v Čeríne
našiel niekto, kto by mal záujem vstúpiť do radov zborových spevákov, pretože dvere do speváckeho zboru sú otvorené každému kto vie
spievať, spieva rád a je mu blízky zborový spev.
A keďže repertoár zboru je naozaj rozmanitý,
nechýbali v programe tohto vystúpenia skladby sakrálne, spirituály, ale tiež piesne ľudové,
upravené pre zborový spev. V podaní zboro-

Ľudovít Kubáni
(1830 – 1869)

Ulicami mesta

Ulica vedúca popri Zvolenskej Európe nesie
meno po slovenskom
spisovateľovi Ľudovítovi Kubánim. Narodil sa v rodine učiteľa,
gymnázium absolvoval v Miškovci, Ožďanoch a v rokoch 1847 – 1848 v Levoči,
kde začal literárne tvoriť. Od roku 1849
pôsobil ako úradník a dozorca v sklenej
hute v Zlatnom, neskôr na slúžnovskom
úrade v Rimavskom Brezove a Rimavskej
Sobote. V tomto období sa stretával s viacerými slovenskými spisovateľmi, kultúrnymi či politickými činiteľmi, ako boli
Pavol Dobšinský, Štefan Marko Daxner
alebo Ján Botto. Vydával rukopisný časopis Hodiny zábavy a prispieval do ďalších
časopisov. V roku 1867 ostal bez práce a
so svojou početnou rodinou bol odkázaný na pomoc dobrodincov, až napokon
získal miesto v advokátskej kancelárii.
Ľudovít Kubáni bol všestranný literárny talent, vychovaný klasikmi. Najskôr
ako básnik nadväzoval na Sládkovičovu
lyriku. Hlavným motívom jeho básní
je smútok – dezilúzia ako výraz prevahy životných situácií nad citom a vôľou
jednotlivca. Jedinou oslavnou básňou
pripomína revolučné stretnutie v Martine. Kubániho tvorba nie je obsiahla, zato
patrí medzi literárne hodnotné, ktorým
sa završuje obdobie romantizmu na Slovensku. Podarilo sa mu zobraziť existenciu protichodných javov v 50. a 60. rokov
19. storočia na Slovensku, psychologické
rozpoloženie porevolučného človeka.
Veľký talent prejavil napr. v historickom
románe Valghata, ktorý však pre predčasnú smrť nedokončil. Známy je aj román
Mendík. Kubáni sa v próze často venuje
osobným témam, napr. skúsenostiam
z práce v sklárni.
Celý život čelil existenčným problémom,
ktoré sa výrazne odrazili na charaktere
jeho tvorby. Zahynul tragicky, pri kartách ho prebodol spoluhráč, jeho švagor a
evanjelický farár, Andrej Antalík.

-eh-zlatyfond.sme-wiki.com-
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vých spevákov na koncerte zazneli piesne z repertoáru zboru, ktorý vedenie zboru vybralo
s láskou pre spomínané publikum a tiež pre
priestor, v ktorom sa koncert v daný deň konal. Po záverečnej skladbe koncertu nasledovala veľmi srdečná rozlúčka spevákov zboru
s vedením farnosti, výmena darčekov a nechýbalo ani záverečné spoločné fotenie v prekrásnych priestoroch dominanty obce Čerín.
Kostol sv. Martina v ranogotickom slohu zo začiatku 14. storočia je jednou z najvzácnejších
pamiatok existujúcich v okolí Banskej Bystrice a Zvolena. Anna Dovčíková, ktorá sprevádzala celý koncert aj sprievodným slovom

na záver poďakovala prítomnému publiku
za milú pozornosť, a potlesk, ktorým boli
účinkujúci obdarúvaní počas vystúpenia.
Stretnutie sa skončilo prianím do nového
roka vysloveným za vedenie zboru a všetkých
účinkujúcich spevákov.
Na záver bola vyslovená nádej, že toto vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru
v Čeríne nebolo posledné, a aby zbor čoskoro
v priestoroch miestneho kostolíka mohol
opäť uviesť svoj nový program.

Anna Dovčíková, ZSZ, o. z. Zvolen

FOTO: Priska Joščáková

Oceňovanie žiakov
v školskom roku 2018/19
Dňa 19. 12. 2018 odbor školstva v rámci Spoločného školského úradu Zvolen ocenil 22 najúspešnejších žiakov na podujatí „Osobnosť
školy 2018“. Podujatie takéhoto typu sa uskutočnilo po desiatykrát.
Ocenenie žiakov sa uskutočnilo na Zvolenskom
zámku v troch kategóriách: žiaci I. stupňa ZŠ,
žiaci II. stupňa ZŠ a žiaci ZUŠ.
Hlavnou myšlienkou akcie bolo oceniť najlepších žiakov školy podľa kritérií, ktoré si
vypracovala každá škola samostatne. Deti tak
verejne dostali pozitívnu spätnú väzbu za svoju
školskú, mimoškolskú činnosť, či dobré správanie, ktoré oceňujú aj spolužiaci. Pripravené
kultúrno-spoločenské podujatie vyvolalo pozitívny ohlas a veríme, že zostane príjemnou
spomienkou pre ocenených žiakov.
Ceny oceneným odovzdali: primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, starosta
obce Dobrá Niva Ing. Martin Krúdy a vedúci
odboru školstva Mestského úradu vo Zvolene
Mgr. Miroslav Marcinko.
Myšlienku ocenenia žiakov prišli podporiť riaditelia škôl, pedagogickí zamestnanci a rodičia
žiakov.
Slávnostné dopoludnie sprievodným slovom
uvádzala Mgr. Miriam Rašnerová a kultúrnym
vystúpením obohatili prítomných hostí žiaci
Základnej umeleckej školy Nádvorná.

Miriam Rašnerová

Novoročný koncert Zvolenskej kapely
Mesto Zvolen spolu s partnermi pripravilo už
po štvrtý raz pre priaznivcov dychovej hudby
začiatkom roka tradičnú novoročnú „vinšovačku“, o ktorú sa postarala Zvolenská kapela
so svojimi sólistami.

V tretiu januárovú sobotu ožili priestory Divadla
J.G.Tajovského vo Zvolene príjemnými melódiami a dobrou zábavou na populárnom Novoročnom koncerte. Moderátorka večera, šarmantná
Andrea Krestianová privítala prítomných návštevníkov a hostí, medzi ktorými nechýbal ani
prednosta zvolenského Mestského úradu Jozef
Mikuš s manželkou. Potom sa už rozprúdil takmer stominútový hudobný kaleidoskop, v ktorom nechýbali známe polky, valčíky, tangá či

evergreeny, azda zo všetkých kútov Slovenska,
Čiech aj Moravy. Trojica obľúbených sólistov
- Anka Jakubíková, Jaroslav Knápek a Ľuboš
Kovačech, spolu s kapelníkom Martinom Brhlíkom a jeho brilantnou muzikantskou „jedenástkou“ neraz v takejto bezprostrednej atmosfére rozospievali či roztlieskali aj celé hľadisko divadelnej sály. Po záverečnom hudobnom
finále čakal na prítomných novoročný prípitok
so želaním, aby takýchto podobných vydarených akcií, najmä pre seniorov, bolo čo najviac
a aby sa aj o rok takto opäť všetci zišli v dobrom zdraví a v družnej zábave na jubilejnom
piatom novoročnom stretnutí so Zvolenskou
kapelou!

Text a foto: Marian Kološta

Ocenení žiaci:
Katarína Dvorská

Emma Čábyová

Bianka Vilhanová

Timotea Rovňanová

Jana Gavliaková

Samuel Melaga

Ivan Marianek

Paulínka Kristeľová

Linda Uhrinová

Hanka Krúdyová

Valér Výboch

Karolína Brozmanová

Júlia Jochimová

Vanda Výbošteková

Amália Jochimová

Jozef Lalík

Monika Píšová

Zuzana Pastierovičová

Peter Kováčik

Simona Bohovičová

Alexandra Gondová

Juraj Bublinec

Hlasujte, aby Zvolen získal ihrisko!

Zvolen opäť bojuje o detské ihrisko. Či ho zís- mestských častí, konkurencia je teda veľká. Lidl
ka, závisí od Zvolenčanov. No nielen od nich. ihrisko Žihadielko má rozmery 20 m x 16 m
a skladá sa z 8 herných prvkov. Ihrisko je oploAj tento rok sa Zvolen zapojil do súťaže na zís- tené a jeho súčasťou sú aj lavičky, odpadkové
kanie ihriska „Žihadielko“. Podľa svojich mož- koše, tabuľa pre informačný a prevádzkový poností navrhol do súťaže pozemok na Podboro- riadok. Určené je deťom vo veku 2 – 12 rokov.
vej, kde by malo ihrisko vzniknúť. Spolu s ním Zvolen vo svojej kategórii miest nad 33 000
sa do súťaže zapojilo ďalších 68 samospráv a obyvateľov aktuálne súperí s ďalšími dva-

nástimi mestami a mestskými časťami.
Podporiť ho môže každý jednotlivec hlasovaním prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.lidl.sk, kde je možnosť
denne udeliť svojmu favoritovi maximálne dva hlasy. Hlasovanie je otvorené až
do 28. februára. 
-eh-
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Rozhovor s poslancom
Filip Filatov/ VMČ 3: sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

 Po voľbách očami 20-ročného poslanca
Do poslaneckých lavíc zasadlo 25 poslancov, z toho
iniciatíva Zvolen pre ľudí
získala až 12 mandátov.
Podaril sa nám veľký
úspech, pretože s podporou niektorých nezávislých
poslancov vieme naplniť
veľkú časť našich priorít,
s ktorými sme išli do volieb. Máme veľkú zodpovednosť za život v meste a vo výboroch mestských častí.

Mrzí ma, že prvá názorová nezhoda nového zloženia poslancov nastala pri schvaľovaní navrhnutých sobášiacich, keď istý čas zastávala túto
funkciu iba primátorka.
4. 1. 2019 mestské zastupiteľstvo poverilo až desiatich poslancov funkciou sobášiacich. Teší ma,
že aj môj poslanecký mandát sa spája s krásnymi
životnými udalosťami, ako sú sobáše, uvítania
detí do života či odovzdávanie vysvedčení maturantom.
Ak sledujete komunálnu politiku v našom meste, určite vám neuniklo, že začiatok volebného
obdobia bol sprevádzaný názorovými nezhoda-

mi medzi iniciatívou Zvolen pre ľudí a Spoločne
pre Zvolen.
Pre občanov nie je dôležité delenie poslancov
na straníkov, nestraníkov, Zvolen pre ľudí alebo
Spoločne pre Zvolen... Ako predseda komisie
Zboru pre občianske záležitosti môžem konštatovať, že naše prvé úvodné zasadnutie bolo
úspešné, komunikovali sme otvorene a zhodli sa
na uzneseniach v rámci bodov programu. Máte
možnosť nahliadnuť do našich zápisníc zverejnených na webovej stránke mesta. Rovnako pozitívne som vnímal aj stretnutie výboru mestskej
časti na sídlisku Západ, mnohí poslanci pocho-

Odborná prax vo Švajčiarsku v lete 2019 pre mladých ľudí
Ešte neskončila zima, ale mnohí mladí ľudia
už teraz rozmýšľajú, ako účelne strávia leto a
letné prázdniny. Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 26 rokov,
ktorí ovládajú nemecký jazyk (aspoň na bežnej
konverzačnej úrovni), možnosť stráviť letnú
sezónu vo Švajčiarsku.
Odborná prax sa realizuje v zariadeniach cestovného ruchu v kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) v termíne od 9. júna 2019
do 8. októbra 2019. Prax začína dvomi týždňami intenzívneho vzdelávania v oblasti obsluhy
(v termíne od 9. 6. do 22. 6. 2019) v školskom hoteli v Luzerne v kolektíve mladých ľudí z Čiech,
Maďarska, Litvy a dokonca aj z Južnej Afriky.
V rámci kurzu je jeden deň exkurzia do vybraného strediska cestovného ruchu vo Švajčiarsku.
Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu v Luzerne 22.
júna 2019 švajčiarsky partner zabezpečí účastníkom odvoz do zariadení cestovného ruchu, v ktorých budú vybratí záujemcovia pracovať ďalších
tri a pol mesiaca do 8. októbra 2019. Leto prežijú
mladí ľudia v niektorom zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarskych Alpách v kantóne Graubünden ako pracovníci obsluhy alebo pomocníci
v kuchyni. V uvedenom kantóne sa nachádzajú
najznámejšie horské strediská Švajčiarska, ako sú
St. Moritz, Davos, Klosters, Lezerheide, Arosa a
iné (do strediska Klosters chodil lyžovať aj britský
princ Charles s manželkou Dianou a ich deťmi).
Prečo však nevyužiť voľný čas počas víkendov
na spoznávanie týchto stredísk, venovať sa vysokohorskej turistike, cykloturistike na horských
bicykloch, navštevovať diskotéky a využívať
bohatý nočný život v týchto strediskách? Okrem
toho je tu možnosť zdokonaliť sa v nemčine, získať nové skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu a horských stredísk v jednej z najrozvinutejších krajín cestovného ruchu v Európe a

získať diplom a vysvedčenie zo Švajčiarska, ktoré
možno využiť pri hľadaní zamestnania po skončení strednej alebo vysokej školy. Nezanedbateľná je aj garantovaná výška čistého mesačného zárobku vo výške 768 švajčiarskych frankov. Okrem
toho možno rátať v obsluhe s prepitným, resp.
s príplatkami za prácu nadčas. Z uvedenej sumy
sa už neplatí žiadna daň ani odvody, ani náklady
na stravovanie a ubytovanie. Je to v podstate „vreckové“. Ako s ním účastníci praxe naložia, je len na
nich. Možno si niečo kúpia, precestujú alebo ich
inak využijú vo Švajčiarsku, prípadne si ich prinesú domov a nasledujúci rok vycestujú niekam
do zahraničia. Máme skúsenosti, že viacerí zamestnávatelia vo Švajčiarsku požiadali praktikantov,
s ktorými boli mimoriadne spokojní, aby prišli na
prax aj v nasledujúcej zimnej alebo letnej sezóne,
ale za lepších platových podmienok (odpadne
totiž platiť školné). Prax možno príp. stráviť aj
s priateľom (priateľkou), pokiaľ spĺňa podmienky
(vek od 18 do 26 rokov, má aspoň základnú zna-

losť nemčiny) a úspešne absolvuje výberové konanie 12. februára 2019 na Strednej odbornej škole
hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ktoré
zahŕňa písomný test v nemčine a osobný pohovor s každým študentom v nemčine v rozsahu
cca 10 – 12 min. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
v Švajčiarsko-slovenskom združení cestovného
ruchu v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese:
peter.patus1@gmail.com, kde uvedú nasledovné
údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, názov a adresa školy (u študentov), zamestnávateľ
a jeho adresa (u ostatných záujemcov), domáca
adresa, číslo telefónu (pevná linka), číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa. Na základe
toho dostanú mailom prihlášku na prax a podrobné informácie o podmienkach praxe s ďalšími pokynmi, ako pokračovať. Odporúča sa
tiež pravidelne sledovať web. stránku združenia
– www.swiss-slovaktourism.sk, kde budú uverejnené aktuálne informácie k praxi.

Peter Patúš – riaditeľ združenia

Príklady dobrej praxe zo Strednej priemyselnej školy
dopravnej
Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej
vo Zvolene úspešne absolvovali v rámci projektu ERAZMUS + v školskom roku 2016/2017
odbornú prax vo firmách v Českej republike,
konkrétne v moravských mestách Havířov, Ostrava a Karviná. Po výborných skúsenostiach
sa k tomuto projektu opäť vraciame aj v tomto
školskom roku.
V spolupráci s českou sprostredkovateľskou organizáciou Agamos, s.r.o. má škola v projekte
„Prax dopravákov pre potreby praxe II“ zahrnutú nielen krátkodobú mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave, ale aj dlhodobú mobilitu Erasmus PRO.
V praxi to znamená, že prihlásení žiaci 3.roční-

ka po splnení podmienok, v termíne od 19. mája
do 31. mája 2019 absolvujú odbornú prax v mestách Olomouc, Havířov a Kopřivnice.
Študenti 4. ročníka absolvujú dlhodobú 90-dňovú prax v termíne júl až september 2019 v meste
Havířov.
Úspešné umiestnenie absolventov Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene na trhu
práce je výsledkom teoretickej, ale aj praktickej prípravy študentov, ktorú škola realizuje aj
v spolupráci s firmami v štátnom či v súkromnom rezorte v meste Zvolen a v jeho okolí.
Prítomnosť tvorí budúcnosť. Preto sa veľmi tešíme, že sme súčasťou prípravy budúcich odborníkov v oblasti dopravy, ktorí sa pripravujú na život
aj v zahraničí.
Vernárska, SPŠ dopravná

pili, že spolupráca môže byť stabilná, pokiaľ sa
odosobníme od sporov z minulosti a nebudeme
riešiť politickú príslušnosť. S týmto postojom nie
je stotožnený každý, možno práve preto zastupiteľstvá vyzerali tak, ako vyzerali. Urobte si vlastný názor, prečo tomu tak je, kto vyvoláva konflikty, kto má silné argumenty, kto len osočuje
a obviňuje. Ako občania máte právo sa vyjadrovať, klásť otázky a vyvíjať tlak na poslancov. Ak
nie ste s niečím spokojní, kontaktujte poslancov
vo vašom volebnom obvode, stretnite sa s nimi
a diskutujte. Možno práve vďaka vášmu podnetu
a názoru sa niečo v meste zmení.

Recept na šťastný život
Začiatkom nového roka v stredu
9. 1. 2019 sme
prežili príjemnú
hodinku v spoločnosti
pána
Ing. Milana Gondu, CSc., ktorý
v tomto mesiaci
oslávil krásne 90.
narodeniny.
Keď nám otvoril dvere, pani primátorka sa opýtala: ,,Kde je oslávenec?“ Veru,
tento príjemný pán ani náhodou nevyzerá na svoj vek. Pán Milan pochádza z Lučenca. Osem rokov študoval
na zvolenskom gymnáziu. Počas štúdia
na gymnáziu v roku 1948 bol zapísaný
do ČS. registra letcov ako pilot turistických lietadiel. Pôsobil v rámci letiska Tri duby. Spolu s pilotným diplomom dostal Strieborný odznak športového pilota Turistických motorových
lietadiel. Do roku 1952 pokračoval
v štúdiu na vysokej škole v Košiciach.
Štúdium o rok neskôr úspešne ukončil
na Vysokej škole lesníckej a drevárskej
vo Zvolene. Povinnej vojenskej službe venoval dvadsaťsedem mesiacov svojho života.
Pracoval v Lesoprojekte a vo Výskumnom
ústave lesného hospodárstva vo Zvolene
u pána prof. Dr. Ing. Jána Halaja, DrSc.
V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied
na Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene.
Miloval potulky prírodou a šport. Bol
členom telovýchovného spolku Sokol. Aktívne sa venoval atletike, gymnastike, vysokohorskej turistike a horolezectvu. Jeho
srdcovou záľubou bolo spomínané lietanie. V súčasnosti sa teší z dvoch synov,
piatich vnúčeniec a štyroch pravnúčeniec.
Opäť sa nám potvrdilo, že aktívny životný
štýl a záľuba v našej prekrásnej prírode je
dobrým receptom na spokojný dlhý život.

-mk-
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Opäť budú ocenení najúspešnejší športovci mesta Zvolen
Blíži sa 28. ročník oceňovania najúspešnejších
športovcov mesta Zvolen. Toto podujatie prešlo
od roku 1992 svojím vývojom.
Začalo sa oceňovaním najlepšieho športovca –
jednotlivca, postupne pribudlo aj oceňovanie
kolektívov a dnes sa udeľujú ceny až v 11 kategóriách. Vyberá sa tiež tréner roka, prebieha verejné hlasovanie o najpopulárnejšieho športovca
mesta a nad všetkými panuje Absolútny víťaz.
Kategórie sú rozdelené podľa veku, príslušnosti
k olympijským či iným športom.
„Cieľom vyhlásenia najlepších športovcov mesta
je oceniť výsledky dosiahnuté športovcami alebo
športovými kolektívmi mesta Zvolen za príslušný kalendárny rok a priblížiť ich širokej verejnosti,“ hovorí Marek Rojík, športový referent mesta
a dodáva: „Zároveň propagáciou najúspešnejších
športovcov a nimi dosiahnutých výsledkov motivovať najmä mladú generáciu k aktívnemu vzťahu k telovýchovným a športovým aktivitám, ktoré sú najlepšou prevenciou v boji proti drogovým

závislostiam či iným negatívnym spoločenským
javom. Šport je tiež súčasťou zdravého životného
štýlu.“
Doba sa mení, na popularite naberajú rôzne nové
športy a športové odvetvia, ľudia sa posúvajú
digitálnym smerom, čomu sa musí postupne
prispôsobovať aj také podujatie, akým je oceňovanie športovcov. „Ako jedno z prvých slovenských miest sme vytvorili webstránku určenú

na oceňovanie najlepších športovcov a propagáciu športu vo Zvolene.
Pozývame Vás na www.sportovecmestazvolen.sk,
kde nájdete nominovaných športovcov a informácie o ich dosiahnutých úspechoch. V priebehu
februára 2019 môžete hlasovať o najpopulárnejšieho športovca mesta Zvolen za rok 2018 prostredníctvom elektronickej ankety na webovej
stránke.
-mr-

Do Zvolena mieri Veľká cena v krasokorčuľovaní – prehliadka krásneho pohybu a umenia
Už 33. ročník Veľkej ceny sa bude konať
dňoch 9. – 10. 2. na zimnom štadióne vo Zvolene. Na ľad sa postaví približne 195 pretekárov zo Slovenska, ale aj Lotyšska a Čiech.
V sobotu ráno o 7.30 hod. odštartuje celé podujatie, ktoré je súčasťou Slovenského pohára
v krasokorčuľovaní, a záštitu nad ním opätovne prevzala primátorka mesta Lenka Balkovičová. Súťažiť budú pretekári a pretekárky vo
veku 4 – 25 rokov v 19 kategóriách.
Medzi pretekármi z celého Slovenska budú aj
deti a juniori z Krasokorčuliarskeho klubu
Zvolen, ktorý je organizátorom podujatia, a
rovnako aj zástupcovia Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen.

Podujatie je celý čas prístupné aj širokej verejnosti. Prečo sa Zvolenčanom oplatí prísť
pozrieť na túto prehliadku pohybu a umenia?
„Krasokorčuľovanie je určite jeden z najestetickejších športov, na ktoré sa dobre pozerá,
aj keď nemusíte presne rozumieť pravidlám.
A možno bude aj tombola,“ hovorí Ivana Urbanová z organizačného tímu podujatia. Avizuje,
že ak sa to podarí, zo súťaže by mal byť dostupný aj live prenos. „Všetky ďalšie informácie, ako aj výsledky súťaže nájdu záujemcovia
na našej webstránke www.sk.krasokkzvolen.
sk alebo stránke zväzu www.kraso.sk,“ dodáva
Urbanová, ktorá touto cestou všetkých srdečne
pozýva na toto výnimočné podujatie, organizované len každé dva roky. 
-eh-
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„klik“ viac. V siedmej triede som už robil 100
„klikov“. Dnes, keď to hovorím mladým, ktorých trénujem, tak neveria, že sa to dá (Smiech).
Na výške ma nahovorili, aby som chodil do „posilky“ a tam som po nejakom čase pochopil,
aké je dôležité posilňovať celé telo rovnomerne.
Vo Zvolene som pokračoval v TJ Slávia. V roku
1992 som sa prvýkrát zúčastnil súťaže v kondičnej kulturistike, ktorá sa konala v Martine.
Začiatky boli ťažké. Nedali sa zohnať súťažné
plavky ani farba potrebná na zvýraznenie svalového reliéfu tela. Vtedy sme sa najprv močili
vo vani v roztoku z hypermangánu, pokožka
chytila bordový nádych a pred vystúpením nasledoval náter s gaštanovým Palette, čo je ženská
farba na vlasy. Na toto s humorom spomínam.
Dnes je to inak, zaplatíte si a v kabínke vás nastriekajú ako auto. (Smiech) Ale už to stráca čaro,
všetko je o komercii, za všetko sa platí. Súťaže
mali dakedy obrovskú návštevnosť, na štadióne bolo niekoľko tisíc ľudí. Pohľad ľudí na tento
šport a aj samotní športovci sa zmenili.
Koncom minulého roka ste získali absolútne
prvenstvo v naturálnej kulturistike na VICTORIA Natural Cup 2018. Celkovo máte na konte
množstvo majstrovských titulov vo viacerých
kategóriách. Čím to je, že sa vám tak darí?
Snažím sa to robiť zdravo, v živote som neužil
žiadnu dopingovú látku, stravujem sa racionálne
a trénujem s rozumom. Sledujem, čo telo potrebuje, keď ma niečo bolí, nesilím to a pátram po
príčine. Môj tréning už nie je taký tvrdý, pretože
rešpektujem fyzické obmedzenia, ktoré mi časom logicky pribúdajú. Musím ale povedať, že
súťaženie nie je moja priorita. Pre mňa je dôležité, aby som sa dobre cítil a telo ma poslúchalo.
Súťaž je len dôvod na to, aby som znova prehod-

Turnaj Troch kráľov
vyhrali L-Trade
n

Začiatkom januára sa konal už 6. ročník turnaja v malom futbale o putovný pohár.
Základná časť sa hrala v dvoch päťčlenných
skupinách systémom každý s každým. Víťazi skupín postupovali priamo do semifinále a mužstvá z druhého a tretieho miesta v
skupinách museli ešte zabojovať vo štvrťfinálových zápasoch. Do finále sa prebojovali
mužstvá L-Trade a Oranjes. Finále bolo nesmierne vyrovnané, a tak o víťazovi turnaja
museli rozhodovať až pokutové kopy. V nich
sa viac darilo hráčom L-Trade, ktorí sa tak
z víťazstva na Trojkráľovom turnaji radovali už
po štvrtýkrát. Druhý skončil tím Oranjes
a tretí Remos. Víťazné družstvo získalo do
budúceho ročníka aj putovný pohár Turnaja
Troch kráľov. Individuálne ocenenie – Cenu
Fair Play venoval už tradične Ján Bosák. Tentoraz ju získal Vladimír Bobor (Oranjes).

Nesmel chýbať tradičný
šachový turnaj
n

22. 12. 2018 sa uskutočnil Vianočný šachový
turnaj Open v rapid šachu. Zúčastnilo sa ho
91 účastníkov. Zvíťazil GM/veľmajster/ Pacher Milan, Slovan Bratislava. Druhý bol Balazs Attila z Moldavy nad Bodvou a tretí FM
Karas Marek, Doprastav Bratislava. Turnaj
mal podľa prítomných výbornú úroveň.
(FOTO: Archív Krasokorčuliarsky klub Zvolen)

ROZHOVOR Kulturista Peter Winkler:
„Keď človek trénuje naturálne, skvalitňuje sa celý život.“
Peter Winkler (52) je
vo svete kulturistiky už
legendou. Na konte má
desiatky majstrovských
titulov a stále víťazí aj
medzi podstatne mladšími, ako je on. V rozhovore vysvetľuje, čo je
to naturálna kulturistika a aké sú jej výhody.
Venujete sa a súťažíte v tzv. naturálnej kulturistike. Čo to presne znamená – je to len šport
bez dopingu alebo aj niečo iné?
V prvom rade je to šport bez dopingu. Môže
sa to niekomu zdať absurdné, ale kto sa trochu
pohybuje v športe, vie, že mnohé výkony profesionálnych športovcov sú podávané umelo.
Športová kulturistika vo forme, v akej ju vnímame z médií, je na dopingu priamo závislá a aj
keď sa o tom nehovorí, je to do očí bijúce. Vidíte
100-kilových športovcov, masu svalov bez tuku,
čo je nezmysel. Ja cvičím celý život a aj keď sa
kvalita svalov zlepšuje, hmotnosť v dlhodobom
horizonte klesá. Dostať sa na vrchol v naturálnej
kulturistike trvá roky, stojí to kopec námahy,
nejde to hneď a podarí sa to len tým, ktorí na to
majú genetické predpoklady. Čo robím ja, je alternatíva pre tých, čo to chcú robiť zdravo. Tak,
ako existuje napr. zdravá – bio strava, tak existuje zdravý – naturálny šport.
Aká bola vaša cesta k tomuto športu?
Začalo to úplne nenápadne. Ako dieťa som sa
hýbal tak ako väčšina detí. Robil som atletiku,
posilňoval som s vlastnou váhou. Mladí chlapci
bývajú súťaživí a radi si navzájom porovnávajú
svoju výkonnosť. Ja som sa tak dostal k cvičeniu
„klikov“. Dal som si cieľ urobiť každý deň o jeden

KRÁTKO

notil svoj tréning a spôsob stravovania a samotná príprava na súťaž ma potom posunie zase
o kúsok ďalej.
Aká je vo vašej kategórii Masters II, t. j. 50 – 60
rokov konkurencia?
Môj cieľ nie je byť úspešný v kategórii 50 – 60
rokov, tam je konkurencia pomerne slabá. Stále
súťažím aj v hlavnej mužskej kategórii 21 – 40
rokov, a to je pre mňa hlavná výzva. Minulú jeseň som bol medzi mužmi na Slovensku prvý a
na ME druhý. To ma motivuje.
Mnoho mladých chlapcov začína s posilňovaním. Je niečo, na čo by mali myslieť, aby si neprivodili viac ujmy ako úžitku?
Keď dnes niekto začína, je veľa informácií, čo
všetko by mal. Podľa mňa je na začiatku najdôležitejšie zamerať sa na výkon (počet opakovaní,
zvyšovanie záťaže...) a želaná zmena výzoru príde až následne. Mladí sú dnes pod tlakom, vidia
všetky tie fotografie v časopisoch a chcú sa rýchlo priblížiť svojim idolom. Napr. mladé dievča
ešte ani necvičí, ale už vie, že chce byť fitneska.
Najprv si dá spraviť prsia, facelift, potom chvíľu
pocvičí, tréner nasadí diétku, často aj nejakú tú
chémiu a ide sa na súťaž. Zmena sa často udeje
tak rýchlo, že to má neblahý dopad na zdravie
vrátane toho psychického. Rodičom hovorím, či
toto je to, čo chcú mať zo svojej dcéry. Na druhej strane sú deti, ktoré naozaj športujú od mala.
Teraz práve trénujem mladé dievčatá, ktoré súťažia v detskom fitnes a s nimi je úžasné robiť.
Vedia, čo je to pohyb, bolesť, výdrž, disciplína. Aj
keď veľa závisí od genetiky, športujúce deti majú
veľkú šancu uspieť aj neskôr, a to nielen v športe.

-eh
FOTO: Archív Winkler
(Celý rozhovor nájdete na www.zvolenskenoviny.sk)

Slovenský pohár
v stolnom tenise aj u nás
n

V sobotu 12. 1. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo
Slovenského pohára mládeže v stolnom tenise v kategórii najmladší žiaci (ročníky 2008
a mladší). Podujatie prebiehalo na 8 stoloch
v priestore športovej haly na Technickej univerzite vo Zvolene. Turnaja sa zúčastnilo
66 hráčov z celého Slovenska vrátane najlepších hráčov podľa aktuálneho rebríčka. Hralo sa v 16 skupinách, do vyraďovacej časti
postúpilo najlepších 32 mladých stolných tenistov. Po náročných, celkovo 140 súbojoch
sa víťazom stal zverenec bývalého reprezentačného trénera Jarolíma Mika Pavol Kokavec (ŠK ŠOG Nitra).

Úspešní atléti
na majstrovstvách
v Bratislave
n

Tím z Ak Danica si z Majstrovstiev kraja,
ktoré sa konali 19. 1. v Bratislave priniesol
celkovo osem medailí. Titul majstra kraja
v doraste získal Gallay Igor – vo vrhu guľou /5kg/ výkonom 14,80 m. Mihaľko Jakub
– v behu na 60 m postúpil do finále a v ňom
časom 7,82 s obsadil 2. miesto, v behu 60 m
prek. obsadil tiež 2. miesto. Magula Marek
v behu na 200 m obsadil 3. miesto, v skoku
do výšky výkonom 165 cm obsadil 2. miesto. Melicherčík Ján v behu na 400 m obsadil
3. miesto, v behu na 200 m obsadil 8. miesto. V kategórii dospelých za ženy bodovala
Fiťmová Dominika vo vrhu guľou /4kg/,
ktorá výkonom 9,37 m obsadila 2. miesto.
Za mužov Mistrík Martin vo vrhu guľou
/7,26kg/ výkonom 10,53 m obsadil zase
2. miesto.
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