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Lyžiarom
sa darí
Na Majstrovstvách sveta v alpskom
lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi
bodovala aj Zvolenčanka Tereza
Jančová. Čo na to hovorí lyžiar Milan
Hofbauer? Prečítajte si v rozhovore
s ním.
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Čo sa zmenilo pre žiadateľov dotácií?
dáva na dotácie 1 % zo skutočných príjmov
z dane fyzických osôb (plus dotácie primátora
vo výške 12 000 eur a dotácie na činnosť klubov
v športových priestoroch mesta). Prístup miest
k dotáciám je rôzny, filozofia je jednoduchá:
Dotácia sú financie, o ktoré môže žiadať dotáciu mesto udeliť môže, ak na to má a ak sa
právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ) tak rozhodne.
žijúca alebo pôsobiaca na území mesta Zvolen. Zvolen je štedrý
Dotácia je určená na podporu všeobecne Podľa tejto filozofie patrí Zvolen na prvý pohľad
prospešných
alebo
verejnoprospešných k tým štedrým mestám. Podľa novelizácie VZN
služieb, z ktorých majú prínos väčšie skupiny č. 118 o dotáciách poskytovaných z rozpočtu
obyvateľov mesta. Žiadať môžu záujemcovia mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo
z oblastí: vzdelávanie a spoločenské hodnoty, paušálne až do výšky spolu 629 200 eur –
kultúra a šport, sociálne služby a zdravotníctvo, podľa odporúčaní komisií o pridelení dotácií.
miestny ekonomický rozvoj, cestovný ruch a Primátorka môže udeliť v rámci svojich
životné prostredie.
kompetencií dotácie do výšky 10 780 eur. Často
kritizovaný fakt, že najviac dotácií z rozpočtu
O výške dotácií rozhodujú mestá
Všeobecne platí, že je na každej samospráve, či ide na šport, je ovplyvnený skutočnosťou,
a koľko financií na dotácie vyhradí a tiež akým že veľká časť financií je určená priamo
spôsobom ich bude rozdeľovať. Podmienky na prevádzku športovísk v majetku mesta,
v jednotlivých mestách zvyčajne upravuje konkrétne zimného štadióna, ktorý má v správe
legislatíva s pôsobnosťou na území mesta HKM, a. s., Zvolen a letného futbalového
použitím všeobecno-záväzných nariadení štadióna, ktorý má v správe MFK Lokomotíva,
mesta. Napríklad Trnava vyčlenila na rok 2017 a. s. Pri odpočítaní týchto nákladov je skutočná
144 000 eur na dotácie, mesto Banská Bystrica dotácia na podporu mládežníckeho športu
podľa svojho všeobecno-záväzného nariadenia celkovo 71 600 eur. Na kultúru by v roku 2017
udeľuje na dotácie 2 % z predpokladaného malo putovať 32 600 eur. Na sociálnu oblasť
výnosu dane z príjmov na príslušný rok, čo bolo putuje 18 000 a aktuálne najmenej peňazí putuje
napr. v roku 2016 485 680 eur alebo Brezno na životné prostredie, t. j. 1 000 eur. Prečo sú

Chcete získať dotáciu od mesta
Zvolen? Podmienky sa zmenili. Čo si
treba všimnúť pri žiadaní o financie
a na čo netreba zabudnúť?

dotácie niekde vysoké a niekde nízke? „Výška
dotácií vychádza z východísk rozpočtu mesta
na roky 2016 – 2018, ktorú určilo mestské
zastupiteľstvo,“ hovorí Denisa Záchenská
z odboru rozvoja, ktorý má na starosti
administratívne
zabezpečovanie
dotácií.
Východiská určujú maximálne výšky dotácií
na jednotlivé oblasti: v prípade športu je to 91,8
%; v prípade vzdelávania a kultúry 5 %, v prípade
sociálnej oblasti 3 % a na životné prostredie ide
max. 0,2 %. Prednosta mestského úradu Jozef
Mikuš vysvetľuje bližšie: „Výška dotácií napr.
do kultúry alebo životného prostredia sa
môže zdať nízka, ale treba si uvedomiť, že
hlavné financie na životné prostredie a kultúru
sú zaradené do bežného rozpočtu mesta.“
Výška dotácií sa na základe rozhodnutia
poslancov
môže
kedykoľvek
zmeniť,
najbližšie asi v roku 2018. O pridelení dotácií
jednotlivým žiadateľom rozhodujú príslušné
komisie: komisia mládeže a športu, komisia
životného prostredia, komisia sociálnych vecí,
zdravotníctva a rozvoja bývania a komisia
cestovného ruchu a kultúry. Členov komisií
netvoria len poslanci, ale aj odborníci z danej
oblasti. Po rozdelení dotácií komisiami
schvaľuje rozdelenie celého balíka peňazí
mestské zastupiteľstvo.
(Pokračovanie na 2 strane).
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Drevené hračky sú „in“! Lesnícke
a drevárske múzeum vám predstaví
tie najlepšie hračky zo súťaže Etudy
z dreva XVIII.

A

Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu
rozsiahlych pozemkov na Barinách.
V budúcnosti by na ňom mali
vzniknúť športovo-relaxačné objekty.

Príďte sa zahrať
do múzea

Z

Zvolen kupuje pozemok.
Môže na ňom vzniknúť
plaváreň.
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Milí Zvolenčania,
každé mesto má svoje
špecifické malé i veľké
problémy. Ale každé mesto
by malo mať aj svoju
dlhodobú víziu, akým
smerom sa bude vyvíjať
a ako môže zlepšovať život
občanom mesta. Budúcnosť
v zástavbe mesta usmerňuje
územný plán mesta, ktorý bol schválený
poslancami v roku 2004 a postupne sa
tento plán mení a dopĺňa ako si vyžaduje
život. Dlhodobo už rozprávame o tom, že
mnohé objekty mesta určené na športové
aktivity a relax sú v kritickom technickom
stave a je otázkou krátkeho času, keď
prestanú nadobro plniť svoju funkciu.
Myslím tým najmä mestskú plaváreň
a kúpalisko Neresnica. Ich technický stav
je skutočne kritický a ich rekonštrukcie
by stáli nepomerne viac peňazí ako
výstavba nových. A hoci máme na rok 2017
v rozpočte peniaze na vybudovanie novej
čističky odpadových vôd a sociálnych
zariadení pre kúpalisko a aj peniaze
na nevyhnutné opravy plavárne, ich
použitie stále zvažujeme. Kladieme si veľa
otázok: koľko by sme museli investovať, aby
tieto objekty fungovali ešte aspoň 5 rokov?
Koľko finančných prostriedkov by sme
potrebovali na ich obnovu na ďalšie trvalé
užívanie? Ak čiastkovo zainvestujeme,
napr. do čističky vôd, čo všetko budeme
musieť ďalej riešiť na zabezpečenie
prevádzky? Ako vieme zabezpečiť zákonné
limity čo do parkovísk, kanalizácie,
technológií? Ako ďalej s vyrovnaním, resp.
nájmom cudzích pozemkov? Do toho
nám vstupuje komplikácia plánovaných
protipovodňových stavieb na potoku
Neresnica niekedy v období rokov 2017
– 2019. Preto sme veľmi vážne začali
zvažovať ponuku súkromnej vlastníčky
na odkúpenie veľkého pozemku na Barinách
(oproti Kocke na sídlisku Západ). Vyše
6 hektárový pozemok, ktorý je aj dopravne
dobre dostupný, umožní vybudovať
nové športovo-relaxačné zázemie mesta
(plaváreň,
kúpalisko,
športoviská,
parkoviská pre sídlisko Západ, technické
zázemie a pod.), ktoré by mohlo slúžiť
obyvateľom a návštevníkom mesta
desiatky rokov. Predstavili sme tento návrh
poslancom mesta a aj odborným komisiám,
ktoré ho podporili. A tak sa februárové
rokovanie mestského zastupiteľstva nieslo
v znamení diskusií na tému odkúpenia
pozemku a budovania práve nových
športových a relaxačných priestorov.
Cítila som, že sme odrazu všetci nadšení
a nabití energiou budovať niečo nové,
na vyššej úrovni, prosto niečo, čo by mohlo
Zvolenčanom dlhodobo spríjemniť život
v meste. Nemáme všetci rovnaký názor
na vec, ale jedno posolstvo z rokovania je:
chceme ísť do toho a po odkúpení pozemku
ideme spoločne pripravovať plán čo
najlepšieho využitia územia. Prvú otázku:
„kde?“ už teda máme vyriešenú.
Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta

΄
KRÁTKO

e-mail: inzercia@echo.sk

Čo sa zmenilo pre žiadateľov dotácií?
(Dokončenie z 1 strany).

Na rok 2018 treba žiadať do septembra
Novelizácia VZN o dotáciách priniesla
súčasným žiadateľom viaceré zmeny. „Je to
termín podávania žiadostí, ktorý bol ešte
v minulom roku do konca júna, teraz môžu
občania podať žiadosť o pridelenie dotácií
až do konca septembra,“ hovorí Denisa
Záchenská. Na podanie žiadosti je od roku
2017 nové tlačivo a nový je aj formulár
na vyhodnotenie dotácií. „Každá žiadosť
musí byť podaná dvakrát a občanov žiadame,
aby vyplnili pozorne každú kolonku tlačiva,
aby nedošlo k vráteniu žiadosti,“ vysvetľuje
Záchenská.
Ďalšou zmenou je nová povinná príloha
žiadosti, ktorou je výpis z registra trestov
právnickej osoby starší menej ako tri mesiace.

Administratíva okolo dotácií je náročná, ale dá
sa zvládnuť.
Netreba sa báť žiadať o dotácie, každoročne
žiadajú športové kluby, rôzne občianske
združenia, či organizácie poskytujúce služby
občanom. Novinkou je, že teraz môžu
o finančný príspevok (v prípade dotácie
primátorky) požiadať aj jednotlivci, ktorí nie
sú členmi žiadnej organizácie ani nepodnikajú.
Požiadať o dotáciu môžete napr. na podujatia,
ktoré pripravujete. Dôležité je uvedomiť si, že
žiadate o financie vždy na budúci rok, takže ak
požiadate do konca septembra 2017, dotácia
vám bude pridelená v roku 2018. Vyúčtovať
ju musíte do konca roka 2018, no mesto pri
dotáciách vyšších ako 1 000 eur monitoruje
čerpanie priebežne. Treba si preto dobre

Prieskum v domácnostiach



rozmyslieť, o koľko peňazí a na aké účely
požiadate. Dotácie sa neudeľujú na odmeny,
odpisy, splácanie pôžičiek alebo na obstaranie
návykových látok.

Fakty:

Mesto dáva na dotácie 629 200 eur ročne.
Dotáciu môžu čerpať právnické a fyzické

osoby (podnikatelia). O finančných
príspevok primátorky sa môže uchádzať aj
fyzická osoba.
Zmenilo sa tlačivo pre žiadateľov, aj spôsob
vyúčtovania.
Žiadať o dotáciu na nasledujúci rok je
možné do konca septembra.
O pridelení dotácií rozhodujú príslušné
komisie a zastupiteľstvo.
-ej-

Zvolen kupuje pozemok. Môže na ňom vzniknúť nová plaváreň

Mesto v roku 2016 prostredníctvom
médií ohlásilo svoj záujem nájsť
investora novej mestskej plavárne,
o ktorej sa medzi Zvolenčanmi hovorí
približne od roku 2005.
Na podnet vyhlásený mestom reagoval
jeden záujemca, ktorý mestu ponúkol
vybudovanie objektu s bazénom dĺžky
25 metrov a šírky šiestich plaveckých dráh,
wellness zázemím a kaviarňou. Požadoval
za to prenájom pozemkov za symbolické
jedno euro a možnosť prevádzkovať plaváreň
po dobu minimálne 10 rokov. „Ponuka bola
predstavená skupine poslancov, rozsiahlejšia
diskusia o podobe novej plavárne nás

aj letné kúpalisko. Jeho výhodou je výborná
poloha, prístup, napojenie na existujúcu
infraštruktúru. „Mohlo by to byť územie
určené na športovo-relaxačné aktivity, časť
by dokonca mohla slúžiť pre vybudovanie
chýbajúcich parkovacích plôch na sídlisku,“
vysvetlila primátorka. Budúcnosť pozemku
potvrdili
svojím
návrhom
poslanci
na februárovom zasadnutí: pôjde o objekty
slúžiace na športovo-relaxačné aktivity
obyvateľov. Po odkúpení mesto čaká zmena
územného plánu v tejto lokalite a potom by
sa mohlo začať s hľadaním ideálnej plavárne
vzhľadom na ekonomické možnosti mesta.
Dôležitým krokom na ceste k novej plavárni
bude určite dohoda o jej budúcej podobe. Ak
sa poslanci nedohodnú, realizácia projektu
novej plavárne sa môže opäť odsunúť.
však ešte len čaká,“ vysvetľuje primátorka
-ejLenka Balkovičová, ktorá v minulosti prišla
s návrhom desaťdráhovej plavárne, ten
však poslanci stiahli z rokovania mestského
zastupiteľstva.
Medzitým mesto dostalo ďalšiu ponuku:
možnosť odkúpenia rozsiahlych pozemkov Fun zóna, ktorú mesto prvýkrát
na Barinách v blízkosti sídliska Západ. otvorilo v roku 2015, sa stala
„Pozemky vo výmere cca 60 000 m² ponúkla skutočným centrom stretávania sa
majiteľka žijúca v Rakúsku, staršia pani, nielen pre Zvolenčanov, priestorom
ktorá ich chce odpredať mestu za výhodnú pre komunitné aktivity a miestom
cenu,“ hovorí primátorka. Návrhom sa oddychu v horúcich letných dňoch.
zaoberali príslušné komisie, na prvom Čím bude Fun zóna tento rok,
rokovaní zastupiteľstva kúpu odobrili aj ovplyvní aj budúci prevádzkovateľ.
poslanci, čím mesto získalo územie s veľkým
potenciálom pre rozvoj. Priestor je dokonca Mesto Zvolen opäť ponúka na prenájom
dostatočne veľký, aby tam teoreticky vzniklo priestory tzv. Fun zóny. Je to priestor
pre kultúrno-športové vyžitie, zároveň
poskytuje služby pohostinského charakteru.
Zvolenčania dobre vedia, že vo verejne
prístupnom priestore nájdu posedenie,
je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne
preliezačky pre deti, zónu na cvičenie, hranie
priestory pre prácu s deťmi a mládežou, čiže
spoločenských hier, basketbal. Mesto opäť
prostredia, ktoré dokáže motivovať,“ píše
ponúka všetky prvky Fun zóny do prenájmu.
Martin Kohút v liste mestu.
Uchádzať sa o ňu môže právnická osoba
Zámerom je vybudovať halu o rozmeroch
alebo podnikateľ, ktorý ponúkne min. výšku
20 x 40 m s celoročnou prevádzkou
nájmu 4 000 eur, s mestom uzavrie zmluvu
(v lete možnosť premeny na športovú halu)
na dobu od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 a vezme
zameranou hlavne na deti a mládež, ale aj
tak na seba zodpovednosť za majetok mesta.
na širokú verejnosť. Prevádzkovať tento
Tento prevádzkovateľ bude mať po skončení
štadión by mal priamo hokejový zväz
platnosti zmluvy možnosť opäť požiadať
po dobu 40 rokov za sumu hradenú mestom
o jej predĺženie, takže by sa nemuselo stať, že
vo výške 24 000 eur ročne. Podmienkou je
mesto bude nasledujúci rok hľadať ďalšieho
postaviť štadión v blízkosti škôl, aby priestor
nájomcu. O nájomcovi rozhodne súťaž, ktorá
mohol slúžiť deťom a mládeži a vybudovať
je pre záujemcov otvorená do 10. 4. 2017.
infraštruktúru. Mesto sa do výzvy SZĽH
Zvolenčania sa tak opäť môžu tešiť na oživenie
zapojilo. Či uspeje a či napokon štadión
centra mesta, ktoré v zime žije vďaka ľadovej
v meste vznikne, rozhodnú poslanci až
ploche, v prechodných ročných obdobiach, na
v nasledujúcom období.
jeseň a na jar dočasne ožíva jarmokmi a v lete
je už v plnej prevádzke vďaka zábavnej zóne
-ej– Fun zóne.
-ej-

Mesto sa uchádza o nový zimný „štadiónik“
Štát v záujme podporiť športovanie
mládeže rozhodol o výstavbe
niekoľkých malých štadiónov
v jednotlivých mestách. Slovenský
zväz ľadového hokeja (SZĽH) oslovil
primátorov a starostov
156 miest a obcí nad 5 000 obyvateľov
s možnosťou výstavby multifunkčných
športových centier pre deti a mládež,
ktorých súčasťou bude aj ľadová
plocha. Podmienkou je realizácia
celého projektu v areáloch základných
škôl či ich bezprostrednej blízkosti.
Cieľovou skupinou sú totiž deti od šiestich
do desiatich rokov. Plány na výstavbu
športových arén predostrel prezident SZĽH
Martin Kohút. „Účelom spoločného postupu
pre zlepšenie podmienok v mládežníckom
športe, teda aj v mládežníckom hokeji,
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STALO SA

Fun zóna tento rok

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje
zisťovanie údajov pre štatistiku
rodinných účtov. V zmysle vyhlášky
č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie
uskutoční aj v roku 2017. Účelom
štatistického zisťovania je o. i. získať
informácie o štruktúre, výške a vývoji
príjmov fyzických osôb v rôznych
typoch domácností. Výsledky zisťovania
sa využijú na zabezpečenie potrieb
informačného systému Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky,
požiadaviek ministerstiev a štátnych
organizácií, osobitne na poskytnutie
údajov na účely posudzovania úprav
súm životného minima. Zisťovanie
vo Zvolene sa uskutoční od 1. februára
2017 do 30. apríla 2017. V tomto období
budú vybrané domácnosti vo Zvolene
oslovené vopred listom, následne ich
navštívi pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať
sa v domácnostiach osobitným
poverením. Všetky informácie a
názory, ktoré v rámci tohto zisťovania
domácnosti jej obyvatelia poskytnú,
budú anonymné a použité výlučne
na štatistické účely.

Polopodzemné kontajnery



Zvolen v roku 2017 vybuduje ďalších
päť až sedem stojísk na polopodzemné
kontajnery.
Vzniknúť
by
mali
na Štefánikovej ul., na ul. V. P. Tótha,
v
MŠ
na
Bystrickom
rade,
na Družstevnej ul. a na Kozáčekovej ul.
Cena za päť stojísk polopodzemných
kontajnerov je 97 680 eur, s podporou
Recyklačného fondu by mohli vzniknúť
ďalšie dve.

Spoločný obecný úrad



Spoločný obecný úrad (SOÚ)so sídlom
vo Zvolene je od roku 2003 zriadený
na zabezpečovanie úloh preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku, ochrany prírody
a krajiny, školstva, vodnej správy
a originálnych právomocí samosprávy
na úseku opatrovateľskej služby,
sociálnej starostlivosti alebo školstva.
V súčasnosti má SOÚ 26 členov.
Od 1. 7. 2016 pristúpili do Spoločného
obecného úradu na úseku školstva
mesto Sliač a obec Vígľaš. Mestu
Zvolen bola v decembri 2016 doručená
žiadosť mesta Sliač
o pristúpení
k Zmluve o zriadení SOÚ aj
na úseku stavebnej správy. Mesto Sliač
však môže pristúpiť k činnosti SOÚ
až po súhlase nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov každej obce, ktorá
je účastníkom zmluvy.

Zvolen schválil výmenu
pozemkov za Borovú horu


Prevedenie pozemkov na Banskobystrický samosprávny kraj výmenou
za pozemok pod bývalými kúpeľmi
na Borovej hore schválili poslanci
na februárovom zasadnutí. Podľa
nového znaleckého posudku je hodnota nehnuteľností na Borovej hore
stanovená na výšku 551 316,49 eur.
Na základe znalcom stanovených hodnôt mestských pozemkov pod stavbami
BBsK boli zo znaleckého posudku
č.22/2016 vybraté pozemky mesta
v hodnote približujúcej sa čo najviac
hodnote majetku BBsK. Výmenu musí
schváliť ešte zastupiteľstvo BBsK.
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Najaktívnejší detský čitateľ prečítal
za rok 2016 až 252 kníh
e-mail: inzercia@echo.sk

Štart UPs po zvolensky



Zvolen bol posledným miestom, kde
sa v rámci Slovenska uskutočnila
talkshow o podnikaní pre podnikateľov.
Organizátorom bolo Central European
Startup Center. Na Starej radnici
vystúpili zvolenskí, ale aj regionálni
podnikatelia, svoje zastúpenie mala
aj Slovak business agency či Business
inovation center z Banskej Bystrice.
Inšpiratívne
podujatie
zaplnilo
13. februára priestory Starej radnice
všetkými vekovými kategóriami.

Už druhý ročník projektu Deti, hurá
do čítania organizuje Krajská knižnica
vo Zvolene. Majú deti o spisovateľov
a knihy záujem? Čítajú vôbec dnešné
deti?
Od septembra 2016 do marca 2017 vďaka
financiám z Fondu na podporu umenia
navštívili alebo ešte len navštívia knižnicu
vo Zvolene známi spisovatelia: najbližšie to
bude Zuzana Štelbaská, Ján Uličiansky či
Martina Matlovičová. V minulosti to boli
napríklad Ľubomír Feldek s manželkou,
Gabriela Futová či Peter Glocko. „Prínosom
aktivít má byť zvýšenie záujmu detí o čítanie,
spoznanie slovenských autorov, skvalitnenie
čítania s porozumením, rozvoj výtvarných a
komunikačných zručností, zlepšenie vzťahu
k materinskému jazyku a podpora poznania
prostredníctvom zážitkového učenia,“ hovorí
Zlatica Brodnianska z Krajskej knižnice
Ľudovíta Štúra.
Stretnutia s osobnosťami z učebníc
Ako deti vnímajú spisovateľov, poznajú ich
a ich tvorbu? „Deti sú veľmi vďačné publikum,
pokiaľ ich podujatie zaujme. Niekedy reagujú
veľmi spontánne, pri niektorých besedách
aktérov objímali alebo mali pre nich pripravené
prekvapenia v podobe milých kresieb či
básničiek. Na besedy si prinášajú aj vlastné
pamätníčky a knihy na podpis,“ hovorí
Brodnianska. Deti sa so súčasnými spisovateľmi
stretávajú v učebniciach slovenčiny a na každú
besedu sa usilovne pripravujú. Pozitívne dojmy
majú aj spisovatelia: „Spisovatelia si pochvaľujú,
že niektoré deti sú veľmi sčítané, páči sa im, že
poznajú ich tvorbu a sú na besedy pripravené.
Samozrejme, páči sa im aj naše pekné mesto
a knižnica,“ dodáva s úsmevom Brodnianska.
Neplatí teda, že by dnešné deti nečítali, podľa
slov knihovníčky, deti sú na tom rovnako ako

Marec – mesiac koncertov
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dospelí, niektoré čítajú veľa, iné málo. „Krajská
knižnica každoročne vyhodnocuje a oceňuje
troch svojich najaktívnejších detských čitateľov,
preto vieme povedať, že najaktívnejší detský
čitateľ prečítal za rok 2016 až 252 kníh, čím
zrejme zahanbil aj väčšinu dospelých,“ smeje sa
Brodnianska.
Čitateľov ubúda, ale nie vo Zvolene
Knižnica má momentálne spolu viac
ako 12 000 čitateľov, z toho vyše
3 000 tvoria detskí čitatelia. „Dá sa povedať, že
z dlhodobého hľadiska počet čitateľov nielen
v krajskej knižnici, ale celkovo v knižniciach
na Slovensku klesá, aj keď naša knižnica
zaznamenala minulý rok mierny nárast
čitateľov,“ hovorí riaditeľka knižnice Milota
Tornošová. Zvolenčanom sa ale podľa nej určite
oplatí vlastniť čitateľský preukaz. „Knižničný

Príďte sa zahrať do múzea

Drevené koníky s modrotlačou,
drevené skladačky, hojdačky, bábky,
drevené mesto; praktické aj zábavné
kúsky. Také sú drevené hračky,
ktoré nájdete až do konca marca
v Lesníckom a drevárskom múzeu
vo Zvolene.

Za výstavou Etudy z dreva je vlastne súťaž
s rovnomerným názvom, ktorá má za sebou už
svoj 18. ročník. Každoročne sa do nej zapájajú
študenti, jednotlivci, kolektívy, aj profesionálni
umelci a remeselníci, ktorí dokážu drevo
premeniť na živý a funkčný predmet. Súťaž
Etudy z dreva má každé tri roky tú istú tému
a rok 2017 sa nesie v duchu drevenej hračky.
„Hračky vyrobené z dreva majú na Slovensku
bohatú tradíciu, aj keď sa na to trochu zabudlo.
Je to kus prírody pretvorenej do veci, ktorá
na dieťa pôsobí svojím tvarom, opracovaním,
materiálom, povrchovou úpravou a technickým
prevedením,“ hovorí Miriam Turayová
z Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ako dodáva:
„Drevená hračka učí dieťa poznávať svet okolo
seba, prebúdza v ňom predstavivosť, učí ho
trpezlivosti a pomáha rozvíjať jeho motoriku.“
Naši predkovia si podľa nej tento prínos
hračiek z prírodných materiálov uvedomovali,
pretože boli nerozlučne spojení s prírodou
a mali vycibrený cit pre materiál. Pri pohľade
na súčasné hračky v Lesníckom múzeu to

vyzerá, že vzťah ľudí k drevu sa nezmenil. Možno
s ním dnes pracuje menej ľudí ako kedysi,
remeselná zručnosť sa stala výsadou tých, ktorí
ju majú možnosť študovať na školách, alebo
ich k tomu zavial osud, ale stále sa nájdu ľudia,
ktorí drevo milujú a vedia to s ním. Niekedy je
to zhoda náhod, ako to bolo v prípade víťaza
kategórie „sériovo vyrábaná drevená hračka“
Petra Hudáka z Moy Toy, ktorý bol dlhé roky
učiteľom fyziky a dnes vyrába drevené hračky.
Nepokladá sa za profesionála, ale táto činnosť
ho evidentne baví. V Etudách sa umiestnil
na prvom mieste s „Malým mestečkom“, kde
majú svoje miesto ešte aj smetiari.
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fond krajskej knižnice tvorí viac ako 182 tisíc
knižničných jednotiek. Okrem toho knižnica
odoberá okolo 237 titulov periodík,“ dodáva
riaditeľka. Na nákup knižničného fondu
použila knižnica v minulom roku finančné
prostriedky v sume viac ako 20 tisíc eur,
prevažne z dotácie Fondu na podporu umenia.
„Všetky druhy literatúry sa snažíme nakupovať
najmä podľa potreby a dopytu čitateľov. Občas
nám knihy darujú samotní autori, ktorým
knižnica umožní ich prezentáciu v priestoroch
knižnice. Knihy získavame aj formou darov
od obyvateľov, za čo je knižnica našim občanom
nesmierne vďačná,“ hovorí Brodnianska,
ktorá už dnes všetkých milovníkov literatúry
pozýva na Týždeň slovenských knižníc v dňoch
od 13. do 17. 3. 2017. „Pre všetkých návštevníkov
máme pripravené množstvo podujatí a bude aj
burza kníh,“ uzatvára Brodnianska.
-ej-

Marec nebude len mesiacom knihy,
ale aj mesiacom hudby. Počas mesiaca
vystúpia vo Zvolene viaceré známe
hudobné zoskupenia. Už 3. marca to
bude koncert kapiel ČAD a Catastrofy
v Dome kultúry ŽSR, 11. marca navštívi
Zvolen po prvýkrát česká skupina
Kryštof, ktorá takisto vystúpi v Dome
kultúry ŽSR, 17. marca to bude opäť
Katka Koščová a Neřež na Starej radnici,
30. marca koncert kapely Korben Dallas
v Dome kultúry ŽSR, ktorá predstaví
nový album Stredovek a na záver mesiaca
to bude koncert kapely Smola a Hrušky,
ktorá u nás oslávi dvadsiate výročie
svojej existencie. Koncerty organizuje
o. z. Dlhý, široký a bystrozraký a/ alebo
mesto Zvolen.

Prispejte šatstvom



Terénni sociálni pracovníci mesta
Zvolen vyhlasujú zbierku použitého
ošatenia, ktoré bude poskytnuté ľuďom
v núdzi. Zvolenčania môžu priniesť
detské, dámske, pánske oblečenie a
obuv, najmä oblečenie na bežné nosenie,
napr. mikiny, tričká, bundy, tepláky,
ďalej posteľnú bielizeň, deky a pod.
Nepoškodené šatstvo bude preberať
komunitné centrum Romano Jillo, ktoré
sídli v priestoroch bývalých Hronských
kasární na Balkáne vo Zvolene. Zbierka
ošatenia sa uskutoční v dňoch 14. a 15.
3. 2017 v čase od 08.00 hod do 15.00
hod.

Vychádza fotokniha
o Zvolene


Po prvýkrát
Inú skúsenosť mal Matúš Vaňo, študent
Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene,
ktorý na téme drevenej hračky pracoval
vôbec prvýkrát. „Bola to prvá skúsenosť. Ako
tému sme mali odrážadlo, učitelia nám s tým
pomáhali.“ Matúš vytvoril drevený motocykel
Jawa Pionier, pre staršiu generáciu známy aj
ako „Pekáč 05“. Porotcov zaujalo, že si vybral
akýsi symbol jednej generácie, na ktorý si už
sám nemôže veľmi pamätať. Svojím výrobkom
spojil tak dve generácie dokopy.
Stredná odborná škola drevárska dostala aj
cenu Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej
republiky za „pestrú kolekciu hračiek a ich
nápaditú prezentáciu“. „Tejto súťaži sa venujeme
každoročne a téma hračky bola pre deti, ktoré
už vyrástli zo svojich detských rokov, zaujímavá
– pristupovali k nej s kreativitou. To, že sme
získali až štyri ocenenia, nás milo prekvapilo,“
povedal riaditeľ odbornej školy Ing. Pavel
Laššák. Škola vyšla so súborom svojich hračiek
aj do terénu a vyskúšala ich v akcii – s deťmi
z materskej školy. „Bol to nápad pedagógov
a ako som videl na prezentačnom videu, oči
škôlkarov zažiarili hneď po otvorení krabice,
takže význam hračiek sa potvrdil,“ dodal
riaditeľ s úsmevom.
Do súťaže Etudy z dreva sa celkovo prihlásilo
16 prihlasovateľov, 66 autorov a 102 súťažných
predmetov. Predsedom poroty tak ako každý rok

Tretí a záverečný diel knižky Zvolen
v príbehoch a spomienkach obyvateľov
na roky 1918 – 1889 sa pomaly rodí.
Jeho autor, novinár Jozef Poliak,
za uplynulé mesiace zozbieral množstvo
dobových fotografií z rokov (ne)dávno
minulých, predovšetkým z rodinných
albumov ľudí. Výzva prispieť do knihy
zaujala 50 občanov, ktorí spolu poslali
až 1 000 fotografií. Autor knihy vybral
400 fotografií a kapitoly v knihe rozdelil
do siedmych častí: Pohľady na mesto,
Z rodinných albumov, Udalosti, Šport
kedysi, (Ne)zaniknutý Zvolen, Obrazy
a diela a Prvé reklamy. Snímky sú
bez opisov, aby podnietili spomienky
pamätníkov, no oživia určite aj fantáziu
tých, ktorí si zábery už nemôžu pamätať.
Kniha by mohla vyjsť už v marci.

bol prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., z Katedry
dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene. Cena
primátorky mesta poputovala do rúk Maroša
Seidmanna zo Školy úžitkového výtvarníctva
Josefa Vidru v Bratislave za výrobok: drevené
modulárne autíčko.
-ej-

V KULTÚRE
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I NZERCIA

΄ PODUJATÍ
KALENDÁR
Roman Uhliar – Fotky

1.3.-31.3.

Zimná výstava
Literárne príbehy detskými očami
Vstup voľný

AMFO
Regionálna súťaž a výstava a
matérskej fotograﬁckej tvorby

KKĽŠ

1.3.- 28.4.

Brandon Thomas:
CHARLEYHO TETA
Anglická veselohra s pesničkami a vynaliezavými študentmi
Oxfordskej univerzity.

POS

3.3.

Ticho rúk / Akt
Vernisáž výstavy

17.30 hod.

16.00 hod.

JOGAdeň

12.3.

4 rôzne cvičenia a deň plný
9.30 hod.
stretnutí
Občianske centrum OKO

Sála DJGT

Tvorivé dielne pre ZŠ

8.3.

14.00 hod.

1.3.- 28.4.

Regionálna súťaž a výstava
amatérskej výtvarnej tvorby

17.3.

Letušky z Paríža

POS

VÝTVARNÉ
SPEKTRUM 2017

e-mail: inzercia@echo.sk

13.3.

Divadelné predstavenie
19.00 hod.
Predpredaj: ticketportal.sk
Občianske centrum OKO

Remeselná dielňa z cyklu
Stretnutie s remeslom

8.3.

16.00 hod.

POS

8.3.

SVET (PODĽA)
URBANA
Kultové piesne, rebelské básne
a nežné pravdy Joža Urbana.

18.30 hod.

3.3.

Koncert ČAD
a Catastrofy

TÝŽDEŇ
SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC

13.3.- 17.3.

20.00 hod.
Dk ŽSR

Mária Ždánska
Výstava zbierky pohľadníc
a servítok s veľkonočnou
tematikou

Jana Filová and band,
DJ
Vstupenky: Jack´s pub

3.3.- 28.4.

Valéria Böhmová,
prezentácia autorky

19.00 hod.
Reštaurácia Centrum

5.3.

Jozef Cíger Hronský:
SMELÝ ZAJKO

15.00 hod.

Známa slovenská rozprávka
o dobrodružstvách Smelého
Zajka.

Sála DJGT

Rozprávka
o hlúpej žene
Divadlo Zelienka
Vstupenky: 2 € (IC Mesta)

Nikolaj Koljada:
SLIEPKA

Literárna moderna
Literárne pásmo študentom
PinkHarmony Academy

5.3.

16.00 hod.
Stará radnica

6.3.

Sála DJGT

Výcvikové stretnutie
peer aktivistov

16.30 hod.

Tajomstvá
zdravého života

9.3.

16.30 hod.

Prednáška pre verejnosť

Stretnutie občanov
s primátorkou
a vedením mesta

POS

9.3.
17.30 hod.

ZŠ Hrnčiarska, jedáleň

Brandon Thomas:
CHARLEYHO TETA
Anglická veselohra s pesničkami a vynaliezavými študentmi
Oxfordskej univerzity.

Pre ženy zo srdca (MDŽ)
Koncert žiakov súkromného
konzervatória PinkHarmony
Academy

9.3.

18.30 hod.

Sála DJGT

internát Dopravnej priemyslovky

10.3.

Kladenie vencov
pri príležitosti
oslobodenia mesta

Krzemieňová,
Nádorové ochorenia

DFK Zornička

7.3.

Lasica, Leško, Vacvalová
19.00 hod.
a Feldeková
Predpredaj v sieti ticketportal.sk
Dk Podborová
alebo v IC Zvolen

Kryštof
Srdcebeat tour
Predpredaj ticketportal.sk

11.3.

20.00 hod.

10.30 hod.

Beseda so spisovateľom

17.3.

V Očovej doma

17.3.

Katka Koščová a Neřež

Sála DJGT

14.3.

od 11.00 hod.

18.00 hod.

Stará radnica

Ročník tradičného
výstupu na vrch Zvolen

Otvorenie zvolenskej turistickej sezóny
venované 72. výročiu oslobodenia mesta pod
záštitou primátorky mesta Lenky Balkovičovej
Zraz účastníkov bude o 08.00 hod. pri pamätníku SA na Námestí SNP
Prihlášky na Pavel Fabian 0904 384 554

14.-15.3.

8.00-15.00 hod.

„Regionálna prehliadka
choreografií folklórnych
súborov“
Juraj Sarvaš:
OROL TATRANSKÝ
Poeticko-dramatická kompozícia
venovaná životu Ľ. Štúra.

15.3.

14.00 hod.

15.3.

17.00 hod.

Martina Matlovičová Králová
Tvorivé dielne s významnou
ilustrátorkou detských kníh
realizované v rámci projektu Deti,
hurá do čítania 2

KKĽŠ Zvolen

PRIPRAVUJETE PODUJATIE A CHCETE DAŤ O ŇOM VEDIEŤ? Pošlite nám ho do 29. 3. na adresu noviny@zvolen.sk a nájdite sa budúci mesiac v novinách.

4

KALENDÁR PODUJATÍ

18.3.

14.3.

16.00 hod.

CVČ Domino

Burza kníh, predaj
a kúpa kníh

17.3.

Ján Uličiansky

Vstupné: 12 € (Ic Mesta)

KKĽŠ Zvolen

Dk ŽSR

Sedem bez záruky

14.3.

11.00 hod.

Nám. SNP a Ústredné vojenské cintoríny

Tvorivá dielňa
pre ZŠ

CVČ Domino

Koncert k 80. výročiu FK Očovan 18.00 hod.
Predpredaj Ic Mesto
Dk ŽSR

9.00 hod.

KC Romano Jilo (býv. Hronské kasárne)

„Stretnutia
na Podpoľaní“

- podujatie určené pre ZŠ

ZŠ Námestie mládeže

Unikátny príbeh d
ospievajúcej Anny prenesený
zo stránok denníka na divadelnú
scénu.

Zbierka ošatenia
pre ľudí v núdzi

16.3.

Bavme sa športom

KKĽŠ Zvolen

Anna Franková:
DENNÍK ANNY
FRANKOVEJ

15.00 hod.

Sála DJGT

14.3.

Krajské kolo
v basketbale žiačok ZŠ

10.3.

Ray Cooney:
16.3.
LEKÁRSKE TAJOMSTVO 18.30 hod.

13.16.27.30.3.
CVČ Domino

KKĽŠ Zvolen

18.00 hod.

Kultová ruská komédia, ktorá umne dávkuje
humor, grotesku i melodrámu a zachytáva
túžby, sny, ilúzie, strasti a slasti hereckého
života i života ako takého.

9.3.

16.3.

10.30 hod.

13.3.

16.30 hod.
KKĽŠ Zvolen

ZŠ Námestie mládeže

MSÚ

4.3.

Zuzana Štelbaská,
beseda s autorkou

Svižná komédia z nemocnice,
ktorá potvrdzuje, že smiech je
najlepší lekár.

Štúdio DJGT

9.3.

Sála DJGT

KKĽŠ Zvolen

Galéria na Tehelnej

Krajské kolo
v basketbale žiačok ZŠ

10.00 hod.

Známa slovenská rozprávka
o dobrodružstvách Zajka, ktorý
prekonal svoj strach.

CVČ Domino

Misky z pedigu

16.3.

Jozef Cíger Hronský:
SMELÝ ZAJKO
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18.3.
Dk ŽSR

21.3.

10.00 hod.
Sála DJGT

21.3.

10.30 hod.

KKĽŠ Zvolen

΄ PODUJATÍ
KALENDÁR
e-mail: inzercia@echo.sk

21.3.

Stanislav Štepka:
LÁS-KA-NIE

18.30 hod.

došincov v inovovanom uvedení.

Sála DJGT

28.3.

Literárny klub

16.00 hod.

POS

Jedna z najúspešnejších hier Ra-

Erika Jarkovská
„krst“ knihy Posledný potomok

22.3.

Veľkonočné ozdoby
Remeselná dielňa pre verejnosť

POS

17.00 hod.

KKĽŠ Zvolen

Štát vs. samospráva:
22.3.
Súperi alebo partneri?
18.00 hod.
Kde sa v tomto vzťahu
nachádza alebo stráca Stará radnica
hlas občana?
Verejná diskusia za účasti
primátorky

29.3.

16.00 hod.

William Shakespeare:
SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Shakespearova komédia o tom
najkrajšom krotení - ľúbostnom.

Okresné kolo v malom
futbale žiakov ZŠ
– Jednota Cup

29.3.

18.30 hod.

Sála DJGT

30.3.

9.00 hod.

Futbalový štadión MFK Zvolen

MONODRÁMY

22.3.

17.30 hod.
Komorné divadlo J. M. Pinku

22.3.

Nikolaj Koljada:
SLIEPKA

18.30 hod.

Kultová ruská komédia, ktorá
umne dávkuje humor, grotesku
i melodrámu a zachytáva túžby,
sny, ilúzie, strasti a slasti hereckého života i života ako takého.

Sála DJGT

Korben Dallas
/Stredovek

30.3.

Predpredaj na predpredaj.
zoznam.sk

Detský literárny Zvolen
KKĽŠ

Noc s Andersenom
Noc v knižnici plná hier a zábavy
pre organizované kolektívy detí

19.00 hod.

Predpredaj na ticketportal.sk

Dk Podborová

Zo sveta
Program o vysťahovaleckých
piesňach

25.3.

17.30 hod.

Dk ŽSR

31.3.

9.00 hod.

31.3.

18.00 hod.
KKĽŠ Zvolen

22.3.

Pro tebe cokoliv:
slovenská premiéra
Divadlo Kalich

20.00 hod.

31.3.

Nikolaj Koljada:
SLIEPKA

18.30 hod.

Kultová ruská komédia, ktorá
umne dávkuje humor, grotesku
i melodrámu a zachytáva túžby,
sny, ilúzie, strasti a slasti hereckého života i života ako takého.

27.3.

13.00 hod.

Zasadačka MsÚ

Svetový deň divadla:
Antonín Procházka:
CELEBRITY s.r.o.
(s besedou)
Komédia z televízneho zákulisia odhaľujúca celebrity v tom
pravom svetle.

27.3.

18.30 hod.

Sála DJGT

28.3.

Brandon Thomas:
CHARLEYHO TETA

16.00 hod.

Anglická veselohra s pesničkami a vynaliezavými študentmi
Oxfordskej univerzity.

Sála DJGT

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

Smola a hrušky
20 rokov tour
Predpredaj:
predpredaj.zoznam.sk

(Pomocná príručka „Ťahák do vrecka pre rodičov budúceho prváčika/prváčky základnej školy“)

31.3.

20.00 hod.
Dk ŽSR

od 14. 00 hod. do 18. 00 hod.
od 08. 00 hod. do 12. 00 hod.

Základné školy budú realizovať zápis detí
do prvého ročníka v zmysle platného VZN
č. 175 o určení školských obvodov na území
mesta Zvolen. Zákonní zástupcovia dieťaťa
k zápisu do I. ročníka základnej školy
na príslušný školský rok potrebujú občiansky
preukaz a rodný list dieťaťa.
Prihlásiť dieťa do I. ročníka ZŠ na základné
vzdelávanie je povinnosťou zákonných zástupcov.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zákonní
zástupcovia dopúšťajú priestupku v zmysle
§ 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Mesto Zvolen im
môže uložiť pokutu.

´ NOVINY | 2. MAREC 2017
ZVOLENSKÉ

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 10.04. –
24.04.2017
10.04. – 13.04.2017
Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na
Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej
a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná
Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka
ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca
a Školskej,
Pribinova-Nábrežie, Kráľová - pri cintoríne, Sekier
dolina – bývalý obchod, Lučenecká cesta 20, Lučenecká
cesta 15,
20.04. – 24.04.2017
Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93,
M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova
22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu
28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35,
Malinovského,
MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 24.04. – 27.04.2017
Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl.
43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného
času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku –
pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku –
konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové
– za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska
cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22, Bakova Jama,
Zakazuje sa:
prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie
odpadov vedľa nich
do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy
nábytku
Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
- konáre, bioodpad
- elektroodpad a nebezpečné odpady - možnosť
odovzdania do zberného dvoru

Máte doma budúceho žiačika? I. diel.

Zápis detí do I. ročníka
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Zvolen na školský rok 2017/2018
prebieha v meste Zvolen v dňoch:
21. 04. 2017 (piatok)
22. 04. 2017 (sobota)

MČ III. – Tepličky, Stráže
23.03. – 27.03.2017
Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická,
Novozámocká, Stráže 7-13,
MČ IV. – Podborová, Borová Hora
+ MČ VI. – CMZ západ
27.03. – 03.04.2017
27.03. – 30.03.2017
križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie, Ružová
50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová,
Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka
za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13,
Kubániho,
30.03. – 03.04.2017
Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika,
Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova
52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu,
Jilemnického pri ZŠ,
Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Vansovej pri
Stavoprojekte, Vansovej 35,
MČ V. – CMZ východ
03.04. – 10.04.2017
03.04. – 06.04.2017
Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – oproti sklenárstvu
IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách
Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc
Komenského a Podjavorinskej,
Ferienčíkova,
križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul.
Kalinčiakovej a Hurbanovej,
06.04. – 10.04.2017
križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul.
Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej
a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej
a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov
Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej,
Hronského 15 – pri nadjazde,

Sála DJGT

POS

Zasadnutie mestského
zastupiteľstva

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV
PRE JARNÉ ČISTENIE v dňoch 23.03. – 27.04.2017

Každá rodina pred zápisom svojho dieťaťa si začína
uvedomovať veľkú zodpovednosť, že musí svoje dieťa
prihlásiť do základnej školy na plnenie povinnej školskej
dochádzky. Zodpovednosť je o to vyššia, pretože kým dieťa
navštevovalo materskú školu, navštevovalo ju dobrovoľne.
Veľký medzník v živote dieťaťa nastáva po dovŕšení šiesteho
roku života. Rodičia (zákonní zástupcovia) ho musia
v zmysle školskej legislatívy povinne prihlásiť na plnenie
povinnej školskej dochádzky. V prípade, že tak neurobia,
dopúšťajú sa priestupku, za čo im môže mesto udeliť pokutu.
Rodiny, ktoré majú malého budúceho prváčika či prváčku,
často sa stretávajú s nezodpovedanými otázkami, na ktoré
im v tomto „ťaháku“ chceme dať výstižné odpovede.
1. Kedy sa začína pre dieťa povinná školská dochádzka?
Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského
roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku
a dosiahne školskú spôsobilosť.
2. Čo sa rozumie pod pojmom „školská spôsobilosť“?
Školská spôsobilosť je súhrn psychických, fyzických
a sociálnych schopností, ktoré dieťaťu umožňujú stať
sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovnovzdelávacieho programu základnej školy.
3.Je možné oslobodiť dieťa od plnenia povinnej školskej
dochádzky?
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej
dochádzky.Povinná školská dochádzka je desaťročná a
trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši
16. rok veku.
4. Ako postupovať v prípade, že dieťa má 6 rokov
a nedosahuje školskú spôsobilosť?
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú
spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský
rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej
školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou
žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ
školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení

do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa
navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy
s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný
zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou
školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu
alebo nultý ročník.
5. Ako má postupovať rodič v prípade, že dieťa nedovŕšilo
6. rok veku a chce, aby ho základná škola prijala
na plnenie povinnej školskej dochádzky?
Ak zákonný zástupca dieťaťa (rodič) požiada o to, aby bolo
na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté
dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti
predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, Dukelských
hrdinov 44, Zvolen) a súhlasné vyjadrenie všeobecného
lekára pre deti a dorast.
6. Aké sú možnosti, ak rodičia majú všeobecne intelektovo
nadané dieťa?
Školou pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
(ďalej „VIN“) je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Zvolen Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen,
ktorá poskytuje podľa školského vzdelávacieho programu
APROGEN vzdelávanie vo všetkých ročníkoch. Podmienky
a kritériá prijímania detí s VIN do I. ročníka škola zverejňuje
na svojom webovom sídle.
7. V ktorých školách možno plniť povinnú školskú
dochádzku (ďalej „PŠD“)?
PŠD je možné plniť nielen v štátnych základných školách,
ale aj cirkevných alebo súkromných základných školách.
Na území mesta Zvolen je 6 štátnych základných škôl,
1 cirkevná škola ZŠ sv. D. Sávia, 1 špeciálna základná škola.
Neštátne (súkromné) základné školy na území mesta Zvolen
svoju činnosť zatiaľ neuvádzajú.
8. Kedy sa v základných školách vo Zvolene uskutoční
zápis detí do I. ročníka?
Zápis detí do I. ročníka ZŠ sa musí uskutočniť v čase
od 1. apríla do 30. apríla. Mesto Zvolen určilo všeobecne
záväzným nariadením presný čas a miesto zápisu. Podľa
VZN č. 174/2016 je to tretí aprílový týždeň v piatok od 14.00
hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.
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e-mail: inzercia@echo.sk

Jozef Pivka: „Naším cieľom je ľudí naučiť smetiarsku abecedu.“

Zvolenčania triedia asi 18 % až 23% odpadu. Je to
málo, no viac ako slovenský priemer.
Vo Zvolene sa odpad triedi dvadsať rokov a jeho
výsledky sú oproti iným mestám slušné. Systém,
ktorý má zavedený dlhodobo prekračuje zákonom
stanovené kritériá. Takže ten netreba radikálne
meniť, len zdokonaľovať a udržiavať. Dôležité v tejto
chvíli je naučiť ľudí triediť dobre, aby sa nestávalo,
že v nádobe na plasty nájdeme komunálny odpad.
Už len nevyprázdnené obaly nám komplikujú prácu:
znečistia nielen kontajner, ale všetok odpad
vo vozidle, ktorý sa potom nedá použiť. Treba ale
povedať, že vždy, keď sa v meste zavedie nová nádoba
ako naposledy na bioodpad či kovy, prvé mesiace
ľudia hádžu do nej všetko, ale postupne sa to zlepšuje.
Je známe, že ľudia plnia smetiaky aj nesprávnym
odpadom. Koľko percent nachádzate takéhoto
odpadu v kontajneroch?
Nežiaducich prímesí je v kontajneroch
do 15%, ale je zbytočné polemizovať, či je to veľa
alebo málo. Naším cieľom je naučiť ľudí smetiarsku
abecedu. Už aj malé dieťa vie, že do žltých nádob
patrí čistý plast, do modrých papier, do zelených
vyprázdnené fľaše zo skla alebo zaváranín,
do červeného plechovky a kovy a do hnedého
bioodpad. Toto je abeceda, ktorú by mal poznať
každý tak, ako vie čítať a písať, a ak ju nepozná, je
analfabet. (smiech).
Čo sa deje s triedeným odpadom po jeho odvezení?
Odpad sa vozí na triediacu halu, kde sa
ďalej ručne triedi a spracováva. Následne sa
zlisuje do balíkov, ktoré potom odvážame
do
spracovateľských
závodov.
Bohužiaľ,
na Slovensku za posledné roky zmizlo viacero
spracovateľov týchto odpadov, takže väčšinu
druhotných surovín vozíme do zahraničia.
Na Slovensku sú spracovatelia PET fliaš, papiera
a skla. Ale napr. kartón, ktorého je najviac, či
fóliu, alebo iné druhy plastov musíme distribuovať
do zahraničia.
Odpad v triediacej hale sa opätovne triedi?
Áno. V takej podobe, v akej k nám prichádza, sa ďalej
nedá distribuovať. Jeho spracovatelia ho potrebujú
v úplne inej forme, pretože jedni odoberajú napr.
polypropylén, druhí polyetylén, jedni PET fľaše,...
dokonca odoberajú rôzne farby. Musíme preto ďalej
vytriediť nielen znečistené a nepoužiteľné druhy
plastov, ale aj jednotlivé druhy, podľa toho, ako ich
vyžadujú spracovatelia.
Kde máte spracovateľov, ak vravíte, že
na Slovensku už nie sú?
Vozíme napr. do Holandska, do Rakúska,
do Nemecka, či Poľska.
Sú aj zložky, ktoré sa zužitkovať ďalej nedajú?
Samozrejme, volá sa to odpad z triedenia. Mnohokrát
sú to aj kusy, o ktorých si myslíme, že sa dajú
spracovať, ale v skutočnosti sa nedajú. Kedysi bol napr.
saponát na riad v mäkkom, polypropylénovom alebo
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p akékoľvek spracovanie či zhodnocovanie
pre
o
odpadu.
Čím viac budeme chcieť s odpadom
m
manipulovať,
tým viac to bude stáť. Kto z vás chce
p k nám hrabať sa v odpadkoch zadarmo? Ak
prísť
vo
vozíme
každý farebný kontajner zo sídliska či spred
d
domu
zvlášť autom, tak je to určite drahšie ako keď
sm to vozili všetko spolu. Ak s tým odpadom niekto
sme
m či technologicky, alebo ľudskou prácou niečo
musí
u
urobiť,
tak je to určite drahšie ako vysypanie na
sk
skládke.
Takže to, že sa budeme správať ekologicky
n
nebude
znamenať, že ušetríme, ale naopak bude nás
to stáť viac. Mnohokrát si ľudia mylne myslia, že ak
tr
triedia,
mali by menej platiť alebo by im mal byť
n
niekto
vďačný. No, veď to je ich odpad, ich hnuteľná
ve ich vizitka a oni sú povinní sa oň postarať! Táto
vec,
zo
zodpovednosť
stále v našincoch absentuje a radšej
sa vybíjajú v rôznych „odborných komentároch“
polyetylénovom obale a dnes sa vyrába v tvrdších, a
či na sociálnych sieťach v štýle „nebudem dobrý,
lacnejších obaloch, na ktoré chýbajú spracovatelia. Je
nebudem“ či „mňa sa to netýka“.
za tým chýbajúca regulácia v obaloch. Výrobcovia
majú úplne voľnú ruku, v čom a ako zabalia výrobok,
Aké sú ešte možnosti spracovania odpadov?
chýba regulácia.
Skládkovanie je zatiaľ najlacnejšie, ale
postupným
zvýšením
cien
poplatkov
Kto určuje, ktorý odpad bude spracovaný a ktorý
za skládkovanie sa možno dostane na úroveň
nie?
cien spaľovní. Spaľovne v SR máme zatiaľ dve:
Trh. Akonáhle existuje na daný sortiment
v Bratislave a v Košiciach. Sú viacnásobne drahšie.
odberateľ a spracovateľ, tak je možné spracovať
Majú náročnejšie procesy, ich odpisy, investičné aj
a ďalej distribuovať takmer čokoľvek. Je
prevádzkové náklady sú vyššie. Ďalšou možnosťou sú
potrebné uviesť aj to, že zhodnocovanie
cementárne, tie ale mnohokrát celoročne neprijímajú
odpadov hneď neznamená, že vám niekto
odpad a radšej prijímajú odpad za vyššie ceny
za ten odpad zaplatí, mnohokrát je to naopak.
zo zahraničia. Cementárne potrebujú odpad
Ak ale náklady na zhodnocovanie prevyšujú náklady
na výrobu veľkého tepla pre vypaľovanie cementu.
na zneškodnenie, tak to stráca zmysel.
Odpad pre cementárne sa najprv spracúva
na surovinu, ktorá spĺňa určité požiadavky.
Čo sa deje s bioodpadom?
Takže možností, ako odpad spracovať je viacero.
Bioodpad vozíme na kompostáreň. Tam sa podrví,
Hierarchia odpadového hospodárstva hovorí, že
preosieva, prekope a kompostuje. Zvolen zbiera
najprv treba odpadom predchádzať - nenakupovať,
bioodpad od roku 2006, čo je možno najdlhšie
potom treba vzniknuté odpady triediť, potom
na Slovensku. Preto mi príde niekedy aj smiešne,
recyklovať, potom energeticky zhodnotiť a
že je v súčasnosti okolo bioodpadu taká publicita.
až potom ich skládkovať. Faktom je, že na rast cien
Ako by sme objavili teplú vodu. (smiech) My
za spracovanie odpadov sa musíme pripraviť. To, ako
využívame kompost na rekultiváciu skládky miesto
žijeme teraz, nie je trvalo udržateľné.
rekultivačnej zeminy. Časť bioodpadu je spracovaná
na energetické účely. Rozbiehame aj nové projekty
Riešenie je určite aj v nevytváraní odpadov alebo
v oblasti spracovania bioodpadu, ktoré ale teraz ešte
ich minimalizácii. Nie je to zrejme otázka na firmu,
nie je vhodné prezentovať.
pre ktorú je odpad chlebodarcom, ale predsa len.
Viete ako vznikol prvý odpad? S príchodom človeka
Aký je „životný cyklus“ skládky?
– Homo Sapiens Sapiens - bol v prírode prvým
Pri výstavbe nového telesa skládky budujeme
tvorom, ktorý dokázal vyprodukovať niečo tak
niekoľko menších kaziet. Tým sa snažíme eliminovať
„geniálne“ ako je nepotrebný, často pre prírodu
náklady na objem dažďovej vody, ktoré treba vyčistiť
škodlivý odpad. Ja sám, keď vidím, čo ľudia majú
či odpariť z telesa. Naplnenie do uzavretia kazety trvá
v nákupných košíkoch, len krútim hlavou. Málokto
cca 5 - 6 rokov. Všetky skládky musia byť dnes podľa
sa zamýšľa, čo kupuje, a ako je to zabalené. Ako som
zákona vybavené izolačnou fóliou, majú senzorické
povedal, tento životný štýl nie je trvalo udržateľný.
merania tesnosti fólie, taktiež minerálne tesnenie a
Takže kým tu bude ľudstvo, budeme mať dosť práce.
vo svojom okolí kontrolné vrty podzemných
vôd. Taktiež majú zachytávané znečistené
vody a vybudované odvádzanie skládkového
plynu, ktorý vzniká rozkladom odpadu, a
ktorý sa využíva na výrobu elektrickej energie.
Po naplnení takejto kazety sa to prekryje a uzavrie
nepriepustnými vrstvami, zatrávni sa a ďalej sa
kosí a monitoruje. Plyn, ktorý vzniká pri rozklade,
sa odsáva a slúži ako plyn na pohon generátora
na výrobu elektriny. Tým znižujeme vplyv skládky
na ovzdušie. Zvolenčanom slúži skládka
vo Zvolenskej Slatine, kde v súčasnosti zatvárame
jednu kazetu a otvárame novú. Obyvatelia okresov
Zvolen, Detva a Krupina majú na dvadsaťpäť
rokov vyriešený priestor pre svoj odpad, čo nie je
v súčasnosti taký bežný jav.

FOTO:
VIABONA SLOVAKIA

Marius Pedersen je vo Zvolene
už viac ako dvadsať rokov.
Na Slovensko priniesol dánske
postupy v oblasti odpadov, ktoré
sa stále vyvíjajú. Za svoje aktivity
v oblasti osvety získal v roku
2015 ocenenie ViaBona Slovakia:
Zelená firma. Regionálny riaditeľ
prevádzky vo Zvolene Jozef Pivka
hovorí, že Slováci by sa od Dánov
mali v prvom rade naučiť,
ako správne triediť.

Od prvého júla spracúvajú odpad organizácie
zodpovednosti výrobcov, do ktorých prispievajú
výrobcovia produktov a obalov. Vám práca ostala,
platí ju ale teraz OZV, nie samospráva ako to bolo
predtým. Prinieslo to pre vašu firmu aj ďalšie
zmeny?
Tzv. OZV nespracúvajú odpad, ale majú len
zabezpečiť financovanie jeho zberu a zhodnotenia.
My sme zberová spoločnosť - vývozca, pokiaľ si nás
obec a OZV zazmluvnia. Celý tento systém je zatiaľ
na začiatku, nastavuje sa v procesoch a na relevantné
výsledky si treba počkať.
Čo zákon o odpadoch a s ním spojené zmeny?
Aj ten priniesol nepriaznivé výsledky. Hlavne
spoplatnenie drobného stavebného odpadu,
čo sa negatívne podpísalo na využívaní
zberných dvorov obyvateľmi a dovoz staveného
odpadu sa tým znížil o 2/3 oproti obdobiu
pred účinnosťou tohto zákona (viď graf). Dvadsať
rokov sme viedli obyvateľov k návyku používať
zberné dvory pre svoje odpady a podiel odpadov
odovzdaných v zberných dvoroch už dosahoval cca 10
%, čo je slušné. Západoeurópske krajiny majú lepšie
výsledky v oblasti triedenia aj preto, že do zberných
dvorov odovzdajú 20-30 % svojej produkcie. Je to
najefektívnejší systém zberu odpadu. Tento nový
zákon motivuje ľudí presne k opačnému správaniu
a vedie, bohužiaľ, k vzniku čiernych skládok.
Marius Pedersen má pôvod v Dánsku. Aké
postupy z Dánska sa vám darí preniesť
na Slovensko a čo je neprenosné?
Rád by som povedal to, že Dán nikdy nehodí
do triedeného odpadu zmesový komunál. (Smiech).
Dáni sú pre nás príkladom a vedú nás k slušnému
podnikaniu, k vzťahu k životnému prostrediu,
k vzťahu k zamestnancom a ich podmienkam
aj bezpečnosti práce a ochrane zdravia a najmä
k slušnosti voči štátu či samospráve - platiť dane
tam, kde podnikáme, čo práve nie je celoslovenským
trendom.
Čo aktuálne pripravujete?
V súčasnosti dokončujeme stavebné práce
súvisiace so spustením novej triediacej
optickej linky, ktorá zvýši kapacitu spracovania
odpadov, pričom práca bude menej náročná
pre tých, ktorí sa na spracovaní odpadov
podieľajú. Ako náhle bude prestavba hotová,
chceme zorganizovať Deň otvorených dverí, aby
ľudia videli, aká je cesta odpadu a čo sa s ním
deje. Som tiež rád, že mesto Zvolen ide budovať
ďalšie stojiská polopodzemných kontajnerov,
čo zvýši úroveň odpadového hospodárstva
v meste, ale aj komfort obyvateľov.
-ej-

Cena za skládkovanie sa má ale navyšovať.
Áno,
štát
bude
zákonné
poplatky
za skládkovanie odpadov zvyšovať. Treba
s tým v blízkej budúcnosti počítať. To ale platí
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Ing. Jana Babicová / VO č. 5 – Centrálna mestská zóna Východ
V meste Zvolen sa aktuálne
veľa rozpráva o plavárni
a Neresnici. Ako vidíte
budúcnosť týchto dvoch objektov
a aké riešenie sa podľa vás mestu
ponúka?
V meste je bohužiaľ zatiaľ len
jediná plaváreň a jediné mestské
kúpalisko, keď nepočítam
súkromné kúpalisko na Orlíku.

Obidva objekty sú bohužiaľ
v technickom stave takom, ako
sú, aj keď na plavárni sa z času
na čas niečo urobí, a mesto nemá
finančné prostriedky na ich
rekonštrukciu. Mesto by malo
hľadať záujemcov o ich prenájom
a mal by to byť dlhodobý
prenájom, aby sa záujemcom
oplatilo do zariadení investovať.

S tým súvisí kúpa pozemku
na Barinách. Súhlasíte s týmto
návrhom a čo by podľa Vás
na tomto pozemku mohlo stáť?
Áno, je to dobrý nápad. Konečne
chce mesto aj niečo kúpiť, nielen
predať. Pozemok by mal byť
kúpený s cieľom vybudovania
športovo-relaxačného centra,
v ktorom by bola umiestnená

krytá plaváreň, letné kúpalisko,
letný štadión, poprípade by tam
bolo možné umiestniť ďalšie
doplnkové športovo-relaxačné
aktivity. Mesto pre tento účel
už vypracovalo aj zjednodušený
urbanistický návrh. Ale treba
začať pozemkom.
V tomto období mesto
schvaľuje dotácie pre jednotlivé

rozhodli ako s nimi naložiť...
S tým súvisí kúpa pozemku
na Barinách. Súhlasíte s týmto
návrhom a čo by podľa vás na
tomto pozemku mohlo stáť?
S určitosťou môžem povedať, že
súhlasím s odkúpením pozemkov
na Barinách, a vlastne nadviažem
na predošlé riadky. Zvolenčania si
zaslúžia, aby mali priestory
s multifunkčným využitím

vo svojom meste, na šport,
rekreáciu a relax, a nie dochádzať
do okolitých miest. Logicky týmto
dosiahneme aj finančný efekt v
prospech mesta. V spomínanej
lokalite by mohol vyrásť perfektný
športovo-rekreačno-relaxačný
komplex (plaváreň, kúpalisko,
hokejová hala, atletická dráha,
futbalové ihrisko).
V tomto období mesto

organizácie. Ako ste spokojná
s ich rozdelením, pridali by ste,
ubrali by ste?
Dotácií nikdy nebude dosť, šport,
kultúra, sociálne zariadenie,
životné prostredie... Na toto
sú vytvorené predsa odborné
komisie, aby jednotlivé žiadosti
zvážili. Ja sa k dotáciám nechcem
vyjadrovať.

Peter Hričina/ VO č. 3 - sídlisko Západ-Tepličky, Stráž

 V meste Zvolen sa aktuálne
veľa rozpráva o plavárni a

Neresnici. Ako vidíte budúcnosť
týchto dvoch objektov a aké
riešenie sa podľa vás mestu
ponúka?
Máte pravdu, otázka okolo týchto
dvoch prevádzok rezonuje
v našom meste už značne dlho,
myslím si že všetci veľmi dobre
vieme v akom technickom stave
sa nachádzajú mestská plaváreň
a tak isto kúpalisko Neresnica.

Plaváreň aj kúpalisko v tomto čase
už určite nespĺňajú požiadavky a
nároky či už staršej alebo mladšej
generácie. Je mi úprimne veľmi
ľúto ako rodenému Zvolenčanovi,
že spomínané prevádzky z roka
na rok viac a viac chátrajú. Aj keď
tieto dve zariadenia sú mojou
srdcovkou, pretože od detstva
som ich rád navštevoval, je
najvyší čas, aby sme sa správne

OČAMI MLADŠÍCH

Ošetrovanie
ovocných
stromov

Recept na šťastný život
Mária Totkovičová (90) je
vo svojom veku stále
mimoriadne čulá. Už
od dverí nás víta so širokým
úsmevom a jej dobrá
nálada nás rozveseľuje
hneď po prekročení prahu.
Pochádza z Môťovej, kde sa
zoznámila aj so svojím manželom, s ktorým
mala jedného syna. Manžel bohužiaľ zomrel
pred tridsiatimi rokmi, no Máriin otec sa dožil
až 96 rokov. Mária mala dve sestry, jedna,
mladšia ešte žije. „Aj sa pohádame,“ smeje
sa. Pani Mária pracovala v administratíve
na okresnom priemyselnom podniku.
Ako mladá prečkala aj vojnu, až 3 mesiace
prežila v pivnici. Medzi jej záľuby vždy
patrilo háčkovanie, štrikovanie, rada chodila
do záhrady a do sauny. Jej receptom na dlhý
život by bol určite pohyb, aj dnes ešte behá
po byte, normálne vyjde po schodoch na tretie
poschodie a aj na cintorín chodí pešo. „Syn
sa na to hnevá,“ smeje sa. Stále sleduje, čo sa
okolo nej deje: číta, pozerá televízor. Najradšej
trávi čas so svojou vnučkou, ktorá má
27 rokov.
-ej-

Skoré jarné alebo neskoré
zimné obdobie je ako stvorené
na ošetrovanie drevín. S touto
myšlienkou prišli členovia
Podborovského
spolku
o. z. k nápadu zorganizovať
workshop
ošetrovania
ovocných stromov na sídlisku.
S podporou Nadácie Zdravé
mesto prizvali súčasných
a
bývalých
študentov
Technickej univerzity Jána
Supuku a Niku Herchlovú,
aby Podborovčanov naučili,
ako na to. Študenti vysvetlili
presný postup orezávania
drevín a umožnili účastníkom,
aby si aktivitu sami vyskúšali.
Spoločnými silami ošetrili
viacero starých stromov
na sídlisku a dali im tak
šancu na kvalitnejší život.
-ej-

Aforizmy

schvaľuje dotácie pre jednotlivé
organizácie. Ako ste spokojný
s ich rozdelením, pridali by ste,
ubrali by ste niekde?
Toto je veľmi ťažká a zároveň
ľahká otázka. Povedzme si
úprimne, kto by nechcel vyššie
dotácie, aby si naplnil svoje ciele,
čiže odpoveď znie: neuberať,
ale pridávať... Ale z čoho, keď
rozpočet sa nedá nafúknuť.

Tiene holokaustu na „deviatke“

Analfabetom je
človek, ktorý vie čítať,
ale nečíta.
Z myšlienkových
pochodov nebolievajú
nohy, ale hlavy.
Jozef Bily

Základné školy počas roka iniciatívne
vytvoria alebo spoluvytvárajú množstvo
projektov. Veľmi aktívna je v tomto smere
aj Základná škola Námestie mládeže
na Západe, ktorá dňa 23. februára
predstavila verejnosti svoj projekt Tiene
holokaustu.

Cieľom projektu, ktorý vznikol v spolupráci
s Múzeom SNP a Raiffeisen bankou bolo
priblížiť deťom problematiku holokaustu počas
druhej svetovej vojny. Projekt sa realizoval
viacerými spôsobmi: prostredníctvom návštev
múzeí, návštevou koncentračných táborov,
prostredníctvom debát so žiakmi, čítaním z knihy

Anna Franková a mnohým iným. Výsledkom
je expozícia v priestoroch školy s názvom
Nezabudnime, učme sa, neopakujme chyby,
knižnica plná kníh s touto problematikou a ďalšie
materiály, ktoré škola vypracovala spoločne
s múzeom. Žiaci vytvorili vlastné video o priebehu
projektu.
-ej-
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Úspech v snežnom volejbale



Slovenské reprezentantky vo volejbale
Silvia Poszmiková a Eva Eleková
nasadené ako prvé vybojovali bronz
v
tureckom
stredisku
Erciyes
na úvodnom tohtoročnom podujatí
CEV EuropeanTour 2017 v snežnom
volejbale. 19. 2. v súboji o tretie miesto
Slovenky zvíťazili 2 : 1 (-6, 11, 5)
nad piatou nasadenou domácou
dvojicou Aleyna Venceová, Nursel Yaren
Sencelová. Eva Eleková je kapitánkou TJ
Slávia Zvolen.

Na majstrovstvách v St. Moritz bodovala
aj mladučká Zvolenčanka
V polovici februára Slovensko
potešila výborná správa priamo
zo švajčiarskych svahov. Spomedzi
svetovej špičky bodoval
na majstrovstvách sveta v alpskom
lyžovaní aj náš tím. Slovenská
reprezentácia vďaka striebru dosiahla
zatiaľ svoj historický úspech.
Tím Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová,
Matej Falat a Andreas Žampa získali
15. 2. v St. Moritzi striebro z tímovej súťaže.
Z celkovo štyroch paralelných jázd na svahu
vyhrali Vlhová a Velez-Zuzulová všetky. Falat
vyhral dve jazdy a Žampa ani jednu, jeho
čas však prispel k celkovému hodnoteniu.
Na súpiske boli aj ďalší Slováci a medzi nimi
aj mladučká Tereza Jančová, ktorá tento
rok dosiahla vek len 17 rokov a už šliape
na päty svojim starším kolegyniam.
V kategórii obrovský slalom dosiahla Jančová
49. miesto a Vlhová skončila na 8. mieste.

Zvolenský Carate cup



Vo Zvolene sa 12. februára konal
27. ročník Carate cup. Halu na ZŠ
Námestie mládeže zaplnilo až 331
pretekárov zo 40 klubov zo Slovenska,
z Česka, zo Srbska a Rumunska.
Bodovali na ňom aj domáci: Karate
klub Zvolen získal 1 prvé (Samo Pavúr),
1 druhé (Miroslav Selecký) a 1 tretie
miesto (Pavel Slavkov) v kategórii
kumite. Tím Budokan Zvolen získal dve
tretie miesta v kategórii jednotlivcov
(Lucia Kováčová – Kata kadetky 14 –
15 rokov a Matej Žuffa – Kumite starší
žiaci 10 – 11 rokov do 35kg) a jedno
druhé miesto (Pavol Szolár – Kata
seniori nad 16 rokov).

FOTO: ARCHÍV VERONIKA VELEZ-ZUZULOVÁ

Pre Slovákov to boli dôležité chvíle a Zvolenčania
sa môžu tešiť: Jančovú čaká v budúcnosti určite
množstvo ďalších úspechov, už dnes sníva
o olympiáde. „Štartovať na olympijských hrách

v juhokórejskom Pchjongčchangu v roku 2018
je jedným z mojich veľkých snov,“ povedala
v rozhovore pre noviny v marci minulého
roka.
-ej-

ROZHOVOR
Hofbauer: „Značím si miesta na mape, kde som už lyžoval.“
Má 75 rokov, stále lyžuje a v lete
trénuje štyrikrát do týždňa na bicykli.
Na konte má 6 pódiových umiestnení
vo Svetovom pohári Masters,
9 víťazstiev v medzinárodných
FIS pretekoch, 8 titulov Majstra
Slovenska. Na Masters cupe
v rakúskom Hochfuegene v decembri
obsadil v prvom slalome tretie a
v druhom slalome štvrté miesto. Teraz
sa chystá do Švajčiarska, ak mu na to
vyjdú peniaze. Milan Hofbauer.
Odkedy lyžujete?
Rodičia ma postavili na lyže, keď som mal
4 – 5 rokov. Pretekársky som začal, až keď
som prišiel do Zvolena na vysokú školu.
Po škole som ostal v partii športovcov,
jazdila sa národná liga, kde sme hneď
prvú sezónu skončili tretí. To boli začiatky
súťažného športu.

pády, to nepočítam. Ale vážnejšie zlomeniny
sa mi našťastie v poslednej dobe vyhýbajú.
No mal som pre rokmi aj nehodu, vo Vrátnej
sa mi zlomila prilba. Pätnásť minút som mal
výpadok, kde som, čo som, ako som sem
prišiel. Je to skúsenosť. (smiech)
Čo je pre vás najväčší úspech?
To, že som sa dostal medzi špičku Masters,
som tam 6. sezónu. Už aj kolegovia, ktorí
so mnou pretekajú, aj tí mladí, ma považujú
za súpera. Nie vždy je to o veku, niekedy
hovoria za aj skúsenosti. Technika ostáva, aj
keď je jasné, že trochu ubúda síl.

pre deti zabezpečiť tréningy, aj preteky. Dnes
je lyžovanie šport pre tých, čo majú peniaze.
Napr. dievčatá, ktoré sú na majstrovstvách
v St. Moritzi, už majú po všetkých stránkach
slušné zabezpečenie a dobré výsledky sa
dostavili. Aj napriek tomu, že cesta k tomu
nebola jednoduchá, najmä Veronika VelezZuzulová s otcom Timotejom to dlhú dobu
mali veľmi ťažké. Podobne sú na tom aj
bratia Žampovci, ktorých na súčasnú úroveň
dotiahol otec Tomáš. Samozrejme, finančné
zabezpečenie športovca nestačí. Musí tam
byť aj talent.

Máte šancu ísť aj na Majstrovstvách sveta
Čo Mont Blanc, na ktorom ste boli v roku Masters vo švajčiarskom Meringene
FOTO: ARCHÍV MILAN HOFBAUER
2006? To je tiež úspech.
(20 až 24.3.2017). Je to však finančne
Je, ale tam išlo o niečo iné. Nebolo to ľahké, náročné, podobne ako iné preteky. Ako
úroveň a keď som sa tam dostal prvýkrát, prvýkrát som sa stretol s vyššou nadmorskou svoju účasť financujete?
bol som ohúrený úrovňou pretekov. Som výškou, v ktorej už organizmus funguje Švajčiarsko je veľmi drahé. Cesta je asi
šťastný, že som videl strediská, o ktorých inak ako normálne. Stalo sa mi, že keď som 1300 km, ktorú si musím sám odšoférovať,
som dovtedy len sníval. Neveril som, že si hore zapínal topánky, zakrútila sa mi hneď druhý deň ráno treba nastúpiť na svah
sa tam niekedy v živote dostanem. Dnes si hlava. Nikomu som to nepovedal, až večer a majstrovstvá trvajú takmer celý týždeň.
Kým letocelý
je obdobím
pohybu
pri ktorých
sa Zvolenčania
a ešte aj Ďalšie podujatia športovej jesene:
pomaly značím
na mape
miesta, kde
som už prizapotili
Lyžovaniu ste sa venovali
život bezprirodzeného
vínku, Námestie
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jeseň
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vysnívaný kopec.
spolu so študentami na inventúrach
Hneď prvýkrát som si zlomil jednu nohu, Ako sa na preteky pripravujete?
vo veľkoobchodných centrách po celej
potom druhú, no a od tretieho roku som sa Celý rok. V lete jazdím veľa na bicykli Lyžujete takmer celý život. Môžete republike. Môžem si vyberať kedy a kde
3 – 4-krát do týždňa, keď nemám čas, porovnať podmienky pre lyžiarov za vašej a aspoň som medzi mladými. (smiech)
do toho už pustil. Robím to desať rokov.
spravím 30 km, ak mám viac času tak aktívnej reprezentácie a dnes?
Neskôr ste založili Ski Senior klub 70 – 80 km. Plus posilovňa posilňovňa, Môžem to porovnať na úrovni Zvolena. Keď Zdá sa mi, že si stále plníte sny a nemáte
a zúčastňujete sa rôznych súťaží Masters plávanie a záhradka. Neuveríte, koľko človek som začínal, lyžovanie nebolo také drahé, limit.
po celom svete. Čím sú tieto súťaže spraví drepov na záhrade. (smiech)
neboli ani vleky, chodilo sa pešo. Vybudovali Človek má vždy niečo pred sebou. Uvidíme,
špecifické?
sme si tu pekné stredisko na Zálužnej, čo mi život ešte prinesie. (úsmev)
Na národnej úrovni sú organizované všade Čo zranenia?
lokálne firmy nám dali nejaké peniaze,
-ejrovnako. Svetový pohár má už obrovskú Musím zaklopať. Také bežné, ako vyvrtnutia, cestovali sme na režijné lístky. Dokázali sme
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