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Prezidentka poďakovala sociálnym pracovníkom v Žiari
Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci svojich regionálnych výjazdov
navštívila aj Žiar nad Hronom. Nešlo však o oficiálnu návštevu mesta. Osobne prišla poďakovať našim
terénnym sociálnym pracovníkom
za ich prácu v prvej línii počas pandémie.
Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok
15. mája v rámci regionálneho výjazdu
Ďakujeme vám! navštívila vojakov
a príslušníkov policajného zboru na
hraničnom priechode Rusovce-Rajka
a zamestnancov rôznych prevádzok,
dobrovoľníkov, zdravotný personál,
učiteľov, predavačky a terénnych sociálnych pracovníkov v Trnave, Banke,
Slepčanoch a Žiari nad Hronom. „Dnes
som stretla veľa tvárí, veľa úsmevov
spoza rúšok. Z rôznych kútov Slovenska
a s jednou spoločnou črtou. Boli to ľudia
pomoci a odvahy. Ľudia, ktorí pracovali v čase, keď sme mali najväčší strach.
Bola som sa im poďakovať, lebo vďaka
nim a ich profesiám bola kríza pre nás
znesiteľná. Ďakujem vám. I keď je vaša
práca často spoločensky aj finančne nedocenená, krízový čas ukázal, akí ste pre
nás nenahraditeľní,“ uviedla na margo
ľudí v tzv. prvej línii. Podľa prezidentky
nám táto kríza ukázala hodnotu súdržnosti a solidarity. „Ukázala, že keď máme
spoločný cieľ, dokážeme naozaj veľké
veci. Nebojme sa ďakovať a nestraťme
odhodlanie pomáhať.“
Prezidentka zároveň apelovala na zachovanie si solidarity a súdržnosti aj
naďalej. Tú budeme potrebovať, aby
sme zvládli aj dôsledky ekonomickej

že sme cítili jej skutočný záujem o človeka,“ dodala Minárová.

Sociálnej práci sa nevenuje
dostatočná pozornosť

Poďakovanie si od prezidentky prevzala aj Adriana Šarköziová, ktorá
dlhodobo pôsobí ako terénna sociálna pracovníčka v Žiari nad Hronom.

komunitného centra a MOPS pôsobiace v komunite sa spolupodieľali na príprave krízového plánu a aj v spolupráci
s mestom sa im podarilo situáciu ukážkovo zvládnuť,“ uviedla na margo ocenenia žiarskych sociálnych pracovníkov.

Pozvanie od primátora mesta
Osobne prítomný bol pri návšteve prezidentky aj primátor Peter Antal, ktorý
ju pri tejto príležitosti pozval na oficiálnu návštevu nášho mesta. „Verím, že
pani prezidentka moje pozvanie prijme.
Pri oficiálnej návšteve mesta jej budeme môcť ukázať nielen historický kaštieľ
a náš krásny park, ale aj zrekonštruované športoviská,“ naznačil žiarsky primátor a na margo jej návštevy v osade Pod
Kortinou podotkol: „Pani prezidentka
prišla do osady poďakovať našim zamestnancom, na ktorých som hrdý, ako
robia svoju prácu a nielen v čase súčasnej pandémie. Do osady chodili za
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plánované zákroky
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S prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa stretol aj primátor Peter Antal,
ktorý ju pri tejto príležitosti pozval na oficiálnu návštevu nášho mesta.
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a sociálnej krízy. „Budeme vďaka nej
pripravenejší v prípade, ak by sa pandémia vrátila v druhej vlne. Náš život,
našťastie, už o trochu viac pripomína
ten pred pandémiou. Aj keď k úplnému
víťazstvu nad vírusom je ešte dlhá cesta, už teraz je jasné, že bez obrovského
nasadenia množstva ľudí by sme to nedokázali zvládnuť tak úspešne. Ukázali
sme, že všade na Slovensku žijú dobrí
ľudia pripravení pomáhať druhým. Patrí
im obrovské ďakujem,“ dodala prezidentka Čaputová.
Oceniť prácu žiarskych terénnych sociálnych pracovníkov sa Zuzana Čaputová rozhodla na základe dostupných
informácií a referencií z terénu. „Terénna sociálna práca v Žiari nad Hronom
je kvalitne a dlhodobo poskytovaná,
čo sa potvrdilo aj v čase aktuálnej krízy.
Sociálne pracovníčky, zamestnankyne

každých okolností, pričom nevedeli, či
niekto z nich do tejto oblasti nepriniesol chorobu. Tešme sa z toho, že v našej
osade nebol zistený koronavírus a že
sme ako mesto dopadli najlepšie, ako
sme mohli.“
Prezidentka sa zaujímala o spoluprácu
ľudí v osade so sociálnymi pracovníkmi
V osade Pod Kortinou žije podľa posledných štatistík 416 ľudí. V súčasnosti
máme v Žiari nad Hronom štyroch terénnych sociálnych pracovníkov, troch
komunitných pracovníkov a osem
pracovníkov pre miestnu občiansku
poriadkovú službu. „Poďakovanie pani
prezidentky považujem za vysoké morálne ocenenie práce našich terénnych
sociálnych pracovníčok a ich kolegov
z komunitného centra a miestnych občianskych hliadok,“ reagovala na ocenenie práce svojich pracovníčok vedúca

Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
Monika Minárová a ako podotkla: „Kolegovia si to zaslúžia po každej stránke
– ľudskej i kolegiálnej. Každý sme mali
strach a obavu o vlastné zdravie. Museli
sme sa navzájom podporovať a ani na
chvíľu nenechať panike a strachu ovládnuť nás. Nebolo jednoduché pohotovo
zareagovať na neznámu situáciu.“ Nie
raz preto pracovníci sociálneho odboru museli improvizovať, hľadať nápady, myšlienky, inšpirovať sa riešeniami
z iných miest či štátov. Propagačné
materiály sa museli upravovať na letáky menších rozmerov, aby sa dostali
ku každému a čo najrýchlejšie. Keď sa
zavreli obchody a nemali šancu poradiť
ľuďom z osady, kde si majú zabezpečiť
rúška, museli pohnúť rozumom a vlastnými rukami im zo dňa na deň pomôcť
– z nepoužitých bavlnených tričiek
vyrobili nákrčníky. „To všetko chcelo
riešenia hneď a veľmi rýchlo. Nákupy
základných potravín, lieky, prevzatie dávok na pošte... to všetko zrazu bol veľký
problém. Všade na vstupoch sa objavili
plagáty bez rúška a rukavíc vstup zakázaný! Dievčence neváhali, študovali
na internete, zobrali nožnice do rúk
a nákrčníky boli za tri hodiny na svete.
Občianske hliadky sa pridali a pomohli
s ich distribúciou. Komuniťáčky zas neskôr pomáhali už aj pri šití rúšok. Všetci
spoločne takmer každý deň približne od
20. marca pomáhajú učiteľom z našich
základných škôl, ale aj z Kremnice doručovať deťom z osady učebné materiály.
Dokonca pomáhajú deťom popasovať
sa aj s novým učivom,“ priblížila Monika Minárová. Ako ďalej naznačila, počas
svojej návštevy v osade sa prezidentka
zaujímala o spoluprácu ľudí v osade so
sociálnymi pracovníkmi. „Či nám ohlasujú stratu zamestnania, či sa stotožňujú s dodržiavaním opatrení hlavného
hygienika, či vyhľadávajú zdravotnícke
ošetrenie, ak majú nejaký problém. Asi
mi všetci prítomní, ktorí sme sa v osade
s prezidentkou stretli, dajú za pravdu,

Medzi tých, ktorým prezidentka za ich
prácu poďakovala osobne, patrí aj terénna sociálna pracovníčka Adriana
Šarköziová. Stretnutie s prezidentkou
vníma ako nezabudnuteľný zážitok,
ktorý ešte stále v nej a v jej kolegyniam
rezonuje. „Na uchovanie si pamiatky na
túto udalosť sme si vyrobili pamätný list,
kde sa nám prezidentka podpísala a kde
sme si vložili spoločnú fotografiu. Tento
pamätný list si chceme dať zarámovať
a týmto si tak zvečniť spomienku z návštevy hlavy štátu,“ prezradila Adriana
a ako ďalej podotkla: „Toto gesto spojené s ocenením od prezidentky vnímam
ako obrovskú česť, poctu, ktorá sa nám
ako kolektívu terénnych sociálnych pracovníkov dostala. Je to pre nás veľmi
motivujúce a povzbudzujúce. Myslím
si, že podobné ocenenie si zaslúžia aj
mnohí ďalší pracovníci TSP, respektíve
všetky pomáhajúce profesie pracujúce v teréne v čase najväčšieho výskytu
pandémie a rizika spojeného s nákazou.“ Ako nám Adriana ďalej naznačila,
spoločnosť sociálnu prácu, a obzvlášť
terénnu sociálnu prácu, vníma veľakrát
negatívne. Nedostáva sa jej dostatočná
pozornosť, ale ani uznanie. „Možno je
to tým, že pracujeme s cieľovou skupinou, ktorú spoločnosť zväčša odsudzuje
a stavia sa k nej negatívne. Ak si vašu
prácu všimnú ostatní, znamená to, že
svoju prácu robíte dobre. No ak si príde
výkon práce oceniť samotná prezidentka, podporí vašu prácu, dokonca vám
poďakuje a vyjadrí sa, že robíte záslužnú
a neoceniteľnú prácu, tak si poviete, že
tá práca má zmysel. Určite nás to povzbudilo a dodalo silu v našej práci ďalej
pokračovať.“ Samozrejme, Adriany sme
sa opýtali aj na to, čo im Zuzana Čaputová pri stretnutí a oceňovaní hovorila.
„Veľmi pochvalne sa vyjadrovala k výkonu našej práce. Dostala veľmi dobré
recenzie o terénnej sociálnej práci u nás
v meste Žiar nad Hronom, a práve preto
nás poctila svojou návštevou. Zaujímala
sa o aktivity, ktoré sme v čase koronavírusu vykonávali, o krízovom pláne,
ktorý sme si pripravili, ak by sa Covid-19
vyskytol v osade. Ale tiež sa zaujímala
o to, či sme čelili nejakým problémom
a ako sme sa s nimi dokázali vysporiadať. Zaujímalo ju aj to, či obyvatelia
rómskej lokality dodržiavali vládne
nariadenia, či sme mali pozitívne testovaných a o spoluprácu s ďalšími našimi
kolegami, ktorí pracovali v teréne.“
(li)

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia miestnej občianskej hliadky,
komunitného centra či terénnej sociálnej práce.
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Žiarska nemocnica zvýšila hygienický štandard
a volá pacientov na prehliadku či plánovaný zákrok

Neodkladajte už viac návštevu lekára, plánovanú operáciu či preventívnu
prehliadku. K tomuto vyzývajú svojich pacientov nemocnice Svet zdravia, vrátane žiarskej nemocnice. Pre
bezpečnosť pacientov i zdravotníkov
zvýšili svoje hygienické štandardy.
Každý hospitalizovaný pacient dostane
rúško, nájde na izbe dezinfekciu na ruky
a priestory zdravotníckych zariadení
prejdú počas dňa viacnásobným čistením. Nemocnice Svet zdravia a polikliniky ProCare sa dnes postupne chcú
venovať všetkým pacientom, o ktorých
sa pre koronavírus dočasne starať nemohli. „Epidemiologická situácia na
Slovensku je dnes veľmi dobrá a v našich zariadeniach sa preto postupne
vraciame k plánovaným operáciám či
preventívnym prehliadkam. Naše nemocnice a polikliniky dosahovali vyšší
hygienický štandard už aj pred koronakrízou, keďže v nich pôsobia nemocniční
epidemiológovia, a tak nás nezaskočila
ani epidémia a dokázali sme pomerne
rýchlo reagovať. Dnes sme sa však rozhodli tento štandard opätovne posilniť,
aby sa pacienti, ktorí k nám prídu na plánovaný zákrok, cítili maximálne v bezpečí. Sme radi, že nám situácia dovolila sa
o nich znova začať starať a pomôcť im
tak s ich zdravotným problémom,“ hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet
zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír
Dvorový.

Pacient by mal mať rúško, keď vyjde zo
svojej izby na chodbu, kde môže stretnúť
iných pacientov alebo zdravotnícky personál. Samozrejme, nebudú ho nosiť pacienti, ktorí majú problémy s dýchaním,“
vysvetľuje hlavná epidemiologička siete
ProCare a Svet zdravia Jana Skalová.

sa v prostredí nenachádzajú patogénne
a podmienene patogénne mikroorganizmy, ktoré by mohli pacienta počas pobytu v nemocnici ohroziť. Za posledných
päť rokov sme urobili viac ako 6,5-tisíc
takýchto sterov z rôznych povrchov vo
vyšetrovacích priestoroch, ako aj na izbách pacientov – z podláh, stolíkov na
prípravu liekov, klávesníc od počítača, infúznych stojanov, postelí, stolov, stoličiek
a ďalších predmetov. Dokonca robíme
stery aj z čistých lôžok pripravených pre
nových pacientov, aby sme zistili, či sú
dobre vydezinfikované,“ podotýka epidemiologička. Ako dodáva, koronavírus
v prostredí sa takto zistiť nedá. Avšak, ak
by sme v stere z prostredia našli napríklad mikrób, ktorý sa bežne nachádza na
sliznici nosa a úst, je možné podľa s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že pokiaľ by sa v tomto prostredí
nachádzal človek s ochorením COVID-19,
bude sa tam vyskytovať aj koronavírus.

Dezinfekcia na každej izbe

Triedenie pacientov

Na každej izbe má tiež pacient k dispozícii dezinfekciu na ruky. Môže si ich
tak umyť nielen mydlom a vodou, ale aj
špeciálnym roztokom, ktorý efektívnejšie
ničí mikróby. Dávkovače s dezinfekciou
sú umiestnené všade okrem špeciálnych
pracovísk, akým je napríklad psychiatrické oddelenie, a to z bezpečnostných
dôvodov. „Častá a dôkladná hygiena
rúk je jeden z najdôležitejších nástrojov
prevencie pred všetkými typmi infekcií.
V rámci prevencie pred nozokomiálnymi
nákazami sledujeme napríklad spotrebu
dezinfekcie zdravotníckymi pracovníkmi.
Kým spočiatku sme v našej sieti míňali
iba desať litrov dezinfekcie na tisíc lôžkodní, za prvý kvartál tohto roka to bolo
už 21 litrov. To je výborné, keďže ECDC
odporúča spotrebu na úrovni aspoň
20 litrov,“ vysvetľuje Skalová s tým, že
v tomto období chcú viac pozornosti
v tomto smere venovať pacientom.

Naďalej tiež bude fungovať v nemocniciach triáž pacientov. Každému pacientovi, ktorý chce zariadenie navštíviť,
pri vstupe do budovy merajú teplotu,
kontrolujú nosenie rúška, poskytujú dezinfekciu na ruky a pýtajú sa na otázky
ohľadom prípadných respiračných syndrómov. Na základe prvotnej anamnézy
potom suspektných pacientov nasmerujú do červenej zóny, ostatní môžu
pokračovať na oddelenie, na ktoré plánovali ísť.

Každý hospitalizovaný
pacient dostane rúško

Podľa platnej legislatívy na Slovensku
sa ambulancie musia dezinfikovať jedenkrát, lôžkové oddelenia dvakrát
a intenzivistické pracoviská trikrát denne. Počas pandémie v nemocniciach
Svet zdravia nabehli na režim, akoby
celá nemocnica bola jedno intenzivistické pracovisko. To znamená, že všetky
priestory bez rozdielu sa dezinfikujú tri
razy za deň. „Zabezpečujeme zároveň aj
mikrobiologický monitoring prostredia.
Pravidelne odoberáme stery z povrchu
zdravotníckych zariadení a zisťujeme, či

Rozšírený hygienický štandard, ktorý
nemocnice a polikliniky zavádzajú po
koronavíruse, nazvali Hygiena+. V nemocniciach je jeho súčasťou napríklad
poskytnutie ochranného chirurgického
rúška každému hospitalizovanému pacientovi. „Vždy, keď to bude potrebné,
mu ho vymeníme. Napríklad, ak mu
v dôsledku častého kašľania a kýchania
zvlhne a prestane plniť svoju funkciu.

Aj chodby čistené ako
intenzivistické pracovisko

Nízka koncentrácia
pacientov v poliklinikách
Rovnako zvýšená dezinfekcia priestorov,
teda trikrát denne, platí v poliklinikách
ProCare. Tie postupne zároveň prechádzajú na systém tzv. self triáže, teda
svojpomocného smerovania pacienta
procesom triáže pomocou inštruktážnych bannerov a navigačných pásov.
Zvýšené boli počty dávkovačov dezinfekčných roztokov v priestoroch polikliník a pacientom tiež poskytujú rúška,
ak ich nemajú. Nízku koncentráciu ľudí
v čakárňach zabezpečujú cez telefonickú rezerváciu termínov a zabraňujú tak
tomu, aby sa pacienti stretávali na malom priestore vo väčších počtoch.
Zdravotníci zároveň pripravili kampaň s odkazom Zostali ste doma pre
nás, pripravení sme dnes pre vás.
Vytvorená bola aj webová stránka
www.procare.sk/hygiena-plus, kde pacienti nájdu všetky potrebné informácie.
(r)

Na Oddychovej zóne Hviezdoška vymenia
staré herné prvky za nové
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Mesto podporilo gastro
prevádzky

Mesto sa rozhodlo, že za symbolické
1 euro umožní podnikateľom zriadenie terás na vybranom mieste. Ako
pôvodne primátor mesta Peter Antal
avizoval, malo to byť iba na dobu, kým
nebude možné opäť prevádzkovať
vnútorné prevádzky.
„Keďže hlavný hygienik SR už povolil aj
otvorenie vnútorných priestorov reštaurácií, čo sme v dobe avizovania ešte
nevedeli a terasy by mali eurový nájom
doslova pár dní, rozhodli sme sa, že im
túto dobu prenájmu za 1 euro predĺžime
o mesiac. Verím, že sa ich prevádzky už
veľmi skoro rozbehnú naplno,“ konštatuje žiarsky primátor.
Viacerí podnikatelia kvôli opatreniam
v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu utrpeli straty. Žiarska samospráva
sa rozhodla podporiť týchto podnikateľov tak, že za terasy zaplatia symbolické
euro na mesiac. „Majitelia si môžu vytvoriť malú terasu, a teda vyloženie stolov
a stoličiek aj tam, kde by to inak nebolo
možné. Napríklad v časti chodníka či
trávnika, musí to však byť mestský pozemok,“ vysvetľuje primátor Peter Antal.
V čase uzávierky našich novín požiadalo o zriadenie terasy za 1 euro trinásť
podnikateľov, mesto však vyhovelo iba

jedenástim. Dvaja podnikatelia dostali
zamietavé stanovisko. „V jednom prípade
so zriadením terasy nesúhlasili obyvatelia bytového domu, ktorí spísali petíciu
a v druhom prípade by terasa zaberala
časť parkovacích miest,“ dodáva na záver
Antal.

Čo musíme na terasách
dodržiavať
• medzi stolmi vo vonkajších priestoroch
musia byť zachované odstupy minimálne 2 metre
• za jedným stolom môžu byť prítomné
iba 2 osoby alebo rodičia s deťmi
• nie je povolená prítomnosť verejnosti
vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok
• návšteva hygienických zariadení prevádzky je povolená
• toalety budú dezinfikované každú hodinu a aj na toaletách a aj na samotnej
prevádzke budú pre hostí k dispozícii
dezinfekčné prostriedky na ruky
• stoly budú dezinfikované po každom
hosťovi
(li)

Jasličkári sa vrátia do
vynovených priestorov
Mestské detské jasle neotáľali a využili čas uzatvorenia zariadenia sociálnych služieb na hygienický náter. Najmenšie detičky sa tak vrátia do ešte
krajších a hygienickejších priestorov
mestského zariadenia v období, keď
je hygiena na prvom mieste.
Pracovníčky mestských detských jaslí
intenzívne pracujú na splnení všetkých
kritérií, ktoré sú vyhlásené hlavným hygienikom Slovenska pre znovuotvorenie
zariadenia po ukončení obdobia uzatvorenia jaslí z dôvodu pandémie. Všetky

potrebné hygienické a dezinfekčné prostriedky, ako ochranné návleky, rukavice
či dezinfekcia, sú pripravené.
Veríme, že po vyhlásení usmernenia
otvoriť zariadenia starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa, prispejeme
k zosúladeniu rodinného a pracovného
života v čo najbezpečnejšom prostredí
so splnenými najvyššími štandardmi
hygieny pre užívateľov sociálnej služby
mesta Žiar nad Hronom.
(r)

Staré herné prvky, ktoré sa nachádzajú na oddychovej zóne Hviezdoška, už
nahlodal zub času. Ide najmä o veľkú
hernú zostavu. Preto tieto staré herné
prvky mesto demontujeme a už onedlho
ich vymení za nové. Prosíme preto všetkých, ktorí oddychovú zónu navštevujú,
aby nateraz opáskované staré herné prvky nepoužívali. Ich používanie je len na
vlastnú zodpovednosť!
(r)
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Berchtoldt staviteľ
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Príchod Grófa Berchtoldta znamenal pre kaštieľ a aj pre celý
Sv. Kríž nové obdobie zveľaďovania a stavebného rozvoja.
Ako sme už spomínali, úpravy
v kaštieli prinavrátili krásu a noblesu obdobia konca baroka. Vybudovanie arkádových chodieb
a stavebné úpravy kaplnky sú
doteraz výrazným prvkom celého
areálu kaštieľa.
V rámci stavebnej činnosti nesmieme zabudnúť aj na vybudovanie,
či lepšie povedané úpravu mlyna
a parku. Sem vniesol prvky francúzskeho parku s úpravou romantických zákutí. V neposlednom rade,
výstavba bola zameraná aj na rozširovanie hospodárskej zástavby
kaštieľa, a to úpravou existujúcich
hospodárskych dvorov a sýpok a aj
následné rozšírenie o ďalší hospo-

dársky dvor, ktorý môžeme označiť
ako tretie nádvorie. Pozostatky, alebo ak chcete doklady o ňom, sú ešte
stále zachované.
Budova s čelnou fasádou, smerom
na hlavnú cestu na druhom – hospodárskom nádvorí, bola postavená v predchádzajúcom období (ešte
nebol realizovaný výskum). Bola
v tomto čase upravená v niektorých
častiach novou klenbou. V posledných dňoch som si tak všimol budovu domu č. 22 s výraznými klenbami v podjazde vstupnej brány, čo
dokumentuje prestavbu a možno
aj výstavbu tejto budovy druhého
– hospodárskeho nádvoria kaštieľa.
Samozrejme, budova domu, v ktorej je spomínaný podchod, je staršia
a doteraz je potvrdená podľa stavebných úprav do konca 18. storočia (Gojdič), na koniec baroka. Novo
upravená fasáda s novo vytvorený-

mi okennými otvormi ani zďaleka
nepripomína noblesu barokových
stavieb, ale je to daň novej doby. No
v podjazde vstupnej brány sa skvejú
krásne, hlboko vmurované a dobre
zachovalé, takzvané pruské klenby.

Svojou typológiou a precíznosťou
práce sú priam totožné s pruskými
klenbami Berchtoldtových arkád
v kaštieli. To dokazuje, že ich bezpochyby dal, ako aj celú budovu,
vybudovať gróf Berchtold.

Tak prvé ako aj druhé nádvorie hospodárskych dvorov malo
a má vysoké štítové steny, ktoré
uzatvárali a chránili hospodársky
dvor a pri nich boli vybudované
hospodárske stavby kaštieľa. Na
prvom – hospodárskom nádvorí
je okrem budovy vtedajšej správy
zachovalá len štítová stena. Stajne
ako aj hospodárske stavby boli odstránené a teraz sa tam nachádza
areál bývalej školy. Na druhom
- hospodárskom nádvorí je však
z veľkej časti zachovalá výstavba.
Vybudovanie druhého hospodárskeho traktu dokumentuje nárast
hospodárskej činnosti a majetku
kaštieľa, kedy bolo nutné vybudovanie a rozšírenie priestorov správy a budov s využitím pre spracovanie a uskladnenie tovaru.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiaci sa môžu vrátiť do škôl
Obnovenie školskej dochádzky
v materských a základných školách
je naplánované na jún. O tom, či sa
škola alebo škôlka otvorí, rozhodol
zriaďovateľ. Týka sa to aj prevádzky
školských klubov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú
tri základné školy – Základná škola na
Ulici Dr. Janského, Základná škola na
Ulici M. R. Štefánika, Základná škola na
Jilemnického ulici a Materská škola na
Ulici Dr. Janského, pod ktorú patrí niekoľko elokovaných pracovísk. Okrem
toho na území mesta pôsobí aj Základná škola s materskou školou Š. Moysesa,
ktorú každý pozná pod názvom cirkevná
škola.
„Mesto Žiar nad Hronom posledný májový týždeň, v súčinnosti s riaditeľmi základných a materských škôl, vyhodnotilo podmienky prevádzky a organizáciu
vyučovacieho procesu v jednotlivých
školách,“ informuje Adriana Giláňová,
metodička školstva MsÚ a ako podotýka, zisťoval sa záujem zo strany rodičov,

keďže účasť žiakov na vyučovaní v základných školách je dobrovoľná. „Posledné dni pred začiatkom vyučovania sme
zabezpečili hygienické opatrenia, vrátane dezinfekcie priestorov, ktoré vyplývajú z pokynov rezortu. Mesto Žiar nad
Hronom v spolupráci so zamestnancami všetkých škôl a školských zariadení
urobilo všetky potrebné kroky k tomu,
aby mohli byť školy k 1. júnu pripravené
na návrat detí a žiakov po bezpečnostnej aj hygienickej stránke,“ ubezpečuje
Adriana Giláňová.
Materská škola bude otvorená v čase od
6.30 do 15.30 hod., základné školy v čase
od 7.00 hod. do 16.00 hod.. „Zariadenie
školského stravovania bude poskytovať
stravu deťom a žiakom, ktorí prostredníctvom zákonných zástupcov prejavili
záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy či základnej školy,“ dodáva
Giláňová.
Stredné školy budú môcť realizovať komisionálne skúšky či prijímacie pohovory, v jazykových školách sa budú môcť

ré majú od 1. septembra začať plniť povinnú školskú dochádzku, a potom deti
spĺňajúce ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.

konať štátne jazykové skúšky. Obnovuje sa tiež prevádzka zariadení školského
stravovania. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVŠ) SR zverejnilo na svojom webe aj odporúčania
a usmernenia, ako by mali školy a škôlky
po otvorení fungovať.
Návrat do základných škôl sa týka žiakov
nultého a prvého až piateho ročníka. Základné školy pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a základné školy pri zdravotníckych zariadeniach sú otvorené pre žiakov prvého až
deviateho ročníka. Navštevovanie ma-

Altánok v parku prejde rekonštrukciou

Na altánku v rybníku v Parku Štefana
Moysesa sa podpísal nielen zub času,
ale aj vandali, ktorí vyryli do zábradlia
rôzne nápisy, či dokonca niektoré časti povylamovali. Tento altánok preto
prejde celkovou rekonštrukciou.
„Náš altánok na rybníku v parku nahlodal
zub času, ale aj vandali. Z toho dôvodu,
v rámci jeho zachovania, pristúpili naše
Technické služby k jeho rekonštrukcii.
Mal by byť novou dominantou nášho
parku, ktorá však zostane neprístupná
verejnosti. Okrem vopred dohodnutých
návštev, napr. z dôvodu fotenia, keďže
nie je možné zabrániť jeho sústavnému
poškodzovaniu,“ uviedol primátor Peter
Antal.
V rámci rekonštrukcie sa opraví strecha a vymení krytina, osadia sa nové
podlahy, vyrobí sa nová výplň zábradlia,
okrasné prvky, celý altánok bude nanovo

natretý. „Odhadovaný termín ukončenia
prác je jún tohto roku,“ uvádza riaditeľ
technických služieb Igor Rozenberg
s tým, že altánok má zdravý základ. „Altánok sme, na odporúčanie primátora,
dali opieskovať, čím zvýrazníme kresbu
dreva. Predtým sme odstránili všetky poškodené časti. Výsledný vzhľad altánku
by mal byť, ako na dobovej fotografii,
teda červená strecha s bielym lemovaním,“ uzatvára Rozenberg.

veci a byť aktívnejší pri ich ochrane. Veď
je to predsa majetok všetkých, ak je to
mestské. Ale, pravdaže, ak nájdeme nejaký spôsob ochrany, ktorý umožní sprístupniť altánok, budem len rád. Najlepšou ochranou by bola kamera, ktorá by
priestor monitorovala. Možno aj to bude
konečné riešenie, keďže kábel do tejto
časti máme dotiahnutý,“ skonštatoval na
margo sprístupnenia objektu verejnosti
primátor mesta.

Kamera ako jedna
z možností ochrany

Dobový altánok je situovaný na jednom
z rybníkov. Postaviť ho dal biskup Štefan
Moyses. Dnes je poznačený rukou vandalov, ktorí ho posprejovali a vylámali
niektoré jeho časti. Práve preto sa mesto
rozhodlo altánok obnoviť a vrátiť ho do
pôvodnej podoby z 19. storočia.
(kr, li)

Žiarčania sa tejto myšlienke potešili.
Primátorovi však položili otázku, prečo
nemôže byť altánok prístupný aj verejnosti. „Niečo, čo postavili naši predkovia
niekedy začiatkom minulého storočia,
je našou povinnosťou zachovať pre
naše deti. Ľudia sa musia naučiť si vážiť

terských a základných škôl je dobrovoľné a rodič nebude stíhaný za to, že dieťa
neumiestni do školy, ak sa bojí o jeho
zdravie, či ak účasť nie je možná z kapacitných dôvodov.
Zriaďovateľ umiestni v škole prednostne deti zdravotníckych pracovníkov,
policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo Ozbrojených síl
SR. Tiež deti pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Ďalšie v poradí
na nástup do základných a materských
škôl sú deti rodičov, ktorí vykonávajú
prácu mimo domu. Nasledujú deti, kto-

V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac
20 žiakov na jednu triedu. Zamestnanci
materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné
vzdialenosti medzi deťmi pri hrových
aktivitách, vzdelávaní i oddychu. V materských i základných školách bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a rúk.
Pri príchode budú deťom merať teplotu.
Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od šiesteho do
deviateho ročníka, budú mať naďalej
dištančné vyučovanie. Rodičia, ktorí
sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni
do škôl, budú mať aj naďalej nárok na
dávku ošetrovné. Deťom, ktorým bude
umožnené navštevovať školy, sprístupnia opäť aj dopravu vlakmi zadarmo.
(r)

V živom kútiku máme
nové prírastky
Páriku emu hnedého, ktorý svoj domov našiel v žiarskom minizoo, sa podarilo vysedieť mláďatá. Je to vôbec
po prvýkrát, čo sa týmto jedincom
podarilo rozmnožiť svoju rodinu.
Tri rozkošné mláďatá prišli na svet iba
pred niekoľkými týždňami. Ako vysvetľuje zástupca riaditeľa mestských Technických služieb Peter Jagoš, párik emu hnedého je v žiarskom parku od roku 2012.
„Odvtedy mal vajíčka iba raz, ale na nich
ani nesedel. Teraz sa konečne podarilo
mláďatká aj vysedieť. O vajíčka sa staral
samček, preto sme ho počas sedenia od
samice oddelili, aby ho nerušila,“ približuje Jagoš a ako podotýka, je zaujímavé,
že samec mláďatá po vyliahnutí aj vychováva a všade chodia spolu s ním.

Dnes sú už mláďatá pštrosa sebestačné, hneď po vyliahnutí ich však bolo
potrebné dokrmovať. „Pštrosia rodina
zostane zatiaľ pokope. Minimálne počas
leta. Potom sa rozhodneme, či v parku
ostanú, s čím by súvisela aj úprava výbehu,“ dodáva Peter Jagoš. Ako na záver
poznamenáva, okrem malých pštrosíčat
sa v minizoo tešia aj z prírastkov malých
kengúr, ktoré majú kengury červenokrké. Žiarčania si tiež veľmi obľúbili aj ostatné zvieratká, ktoré sa v živom kútiku
nachádzajú. Pravidelne sa sem rodinky
s deťmi chodia pozerať na ovce, kozy,
kamerunské ovce, somáriky, shettlandského poníka a niekoľko prasiatok.
(li)
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Červeno-biele kontajnery
vám ušetria čas a všetkým
životné prostredie
V uliciach nášho mesta pribudli nové
stacionárne kontajnery na elektroodpad, batérie či akumulátory. Patríme
tak k jedným z mála miest, ktoré majú
takéto kontajnery k dispozícii.
Do komunálneho odpadu vyradené
elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. organizuje od pondelka
8. júna do piatka 12. júna Dni jarnej
čistoty 2020, v rámci ktorých majú
obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa
hlavne objemného odpadu v blízkosti
ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu,
a to od 14.00 do 18.00 hod.
Kontajnery slúžia na zber objemného
odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a pod. Ide
o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu
jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách
zberných nádob alebo pri rodinných
domoch.
Do kontajnerov je zakázané umiestňovať
drobný stavebný odpad! Ako je napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly, betón a ich zmeny a pod.
Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva
na Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici
SNP 131 v Žiari nad Hronom za poplatok
podľa VZN o miestnom poplatku.
Ďalej je do kontajnera zakázané ukladať
triedené zložky odpadu (papier, kovy,
plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky
a zmesový komunálny odpad.
Všetky druhy odpadov je možné
umiestniť na zbernom dvore, zmesový
komunálny odpad štandardne len do
zberných nádob pôvodcu.
Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou

na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do
18.00 hod. K dispozícii bude asistencia.
Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých
je v meste rozmiestnených spolu osem
kusov.
Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to
z dôvodu zabezpečenia operatívneho
výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní
jarnej čistoty.
Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali
aktuálne opatrenia stanovené Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
v súvislosti s COVID 19.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.
Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov

stojísk zberných nádob, aby využili dni
jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený
vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto
umiestnený odpad je v zmysle zákona
a VZN čiernou skládkou.
Opakovane žiadame obyvateľov, aby
nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv.
káričkárom (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že
takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych
skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené
z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky
vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.
Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho
riešenia umiestnenia kontajnera na iné
stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jarnej čistoty
Pondelok 8. júna
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Jilemnického ulica
– druhé parkovisko poniže ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Š. Pártošovej – parkovisko ST č. 27
6. M. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ulica č. 10
– pri stojisku 005
8. Ulica SNP č. 143
– oproti čerpacej stanici
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred ZŠ

Utorok 9. júna
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Komenského ulica č. 18
– pri stojisku č. 82
2. Ulica M. R. Štefánika
– poniže parkoviska ZŠ
3. Jiráskova ulica
– parčík za predajňou kníh
4. A. Dubčeka – pri cukrárni
5. A. Dubčeka
– pri zdravotníckych potrebách
6. A. Dubčeka – medzi TS, s. r. o.
a Rolvisom

7. Ulica M. R. Štefánika 456 – vchod č. 40
8. J. Hollého č. 7
9. M. Chrásteka
– pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred ZŠ

Streda 10. júna
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
2. A. Kmeťa – cirkevná škola
3. A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
4. Hviezdoslavova ulica č. 1
5. Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
6. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie
– parkovisko pri cukrárni
8. Dukelských hrdinov
– pri BD 329, ST 51
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred ZŠ

Štvrtok 11. júna
od 14.00 do 18.00 hod.
1. M. Benku – pri detskom ihrisku
2. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
3. Pod Donátom
– bývalé telekomunikácie
4. Krížna ulica – pri Stavite

5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
6. Lúčna ulica
7. Medzi vodami
8. Partizánska ulica č. 115
9. Partizánska ulica – športová hala
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred ZŠ

Piatok 12. júna
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Šášovské Podhradie – Valašský šenk
2. Šášovské Podhradie – časť Píla,
stred ulice pred domom č. 366
3. Šášovské Podhradie – stred dediny
(autobusová zastávka)
4. Šášovské Podhradie – pod hradom
5. Kutinky
6. J. Kráľa/A. Štefanku – na rohu ulice
7. Kukučínova ulica – parčík
8. Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred ZŠ

Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

Kde nájdete tieto kontajnery
1. Ul. A. Štefanku pri stojisku č. 94
2. Ul. Hviezdoslavova 57, pri stojisku č. 39
3. Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku pri
II. ZŠ, pri mliečnom automate
4. Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi stojiskami č. 80 a č. 81
5. Ul. Rudenkova, pri spoločnosti Stavit
6. Šášovské Podhradie, autobusová zastávka pod hradom
7. Ul. Bernolákova, vedľa stojiska 16, blízko I. ZŠ
8. Ul. Svitavská, parkovisko

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové
fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.
Zdroj: ASEKOL SK, s. r. o., Bratislava,
Internet. Upravil: odbor OŽPaI
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Jedinečné podujatie RTVS odštartovalo v Žiari
RTVS uvádza na obrazovkách Jednotky jedinečný a výnimočne komponovaný program na dvoroch sídlisk,
ktorý si v štyroch priamych prenosoch
môžu diváci pozrieť aj z obývačiek
svojich domovov. Prvé mesto, odkiaľ
verejnoprávna televízia prenášala
priamy prenos, bol v piatok 15. mája
Žiar nad Hronom. Za miesto vysielania si televízia vybrala sídlisko na
Hviezdoslavovej ulici.
Naživo program mohli sledovať diváci
na celom Slovensku a obyvatelia bytoviek okolo Oddychovej zóny Hviezdoška
aj priamo zo svojich balkónov či okien.
V jednotlivých častiach programu sa
predstavili obľúbené kapely a speváci,
zazneli tóny tradičného folklóru, vystúpili známi speváci, špičkoví umelci iných
žánrov z divadla, z poézie, ale i z oblasti vážnej hudby. Inak tomu nebolo ani
v našom meste. Postupne sa na pódiu
vystriedali umelci ako Vidiek, Cimbal
Brothers či Trombitáši. Žiarčanom sa
prihovorili aj herci Jozef Vajda či Roman
Pomajbo a športovec a bývalý hokejista
Boris Valábik. Pozvanie do Žiaru prijal
aj profesor Vladimír Krčméry, slovenský lekár, vedec, odborník na tropickú
medicínu, infektológiu a onkológiu.
Programom sprevádzali Katarína Brychtová a Juraj Šoko Tabaček. „Na koncert sa
nesmierne teším, že takýmto spôsobom
sa priblížime divákom. Nechceme, aby
chodili diváci za nami, chceme, aby nám
tlieskali z balkónov svojich domovov.
Aj takýmto spôsobom môže byť medzi
nami a ľuďmi skvelá interakcia. S prirodzeným nadšením a radosťou,“ konštatovala pred priamym prenosom Katka
Brychtová.

Potleskom im vzdať hold,“ hovorí organizátor projektu Martin Frimmer a producent programu, Dano Dangl, dopĺňa,
ako vznikla myšlienka pripraviť takýto
program: „Myšlienka vznikla z toho, že
umelci zostali doma a chýbajú im diváci a, naopak, ľuďom umelci. Ľudia sú
prirodzene doma, a tak nám napadol
variant, že umelci môžu ísť za divákmi.
Uvedomujeme si, že najviac divákov je
na sídliskách. Pootvárajú okná , vyjdú
na balkóny a môžu mať plnohodnotný
koncert, ktorý sa aj priamo prenáša do
domácností. Druhým pilierom projektu
je fakt, že koncertmi sa pomáha, majú
charitatívny rozmer, k čomu umelci
prispejú i svojou troškou.“

Moderátori Juraj Šoko Tabaček a Katarína Brychtová.

relácii dozvedelo aj o našich umelcoch
Janko Kulich & Kolegium, ktorí zrejme
ako prví prišli s myšlienkou organizovať
koncerty priamo pod oknami obyvateľov
mesta a inšpirovali svojim podomovým
muzicírovaním aj RTVS.

„

Spoluprácu ako v meste
Žiar nad Hronom by nám
závidel každý organizátor
veľkých podujatí.
Marián Prevendarčík,
PR manažér RTVS

Počas priameho prenosu.

Príprava podujatia sa začala v piatok už
od 7.00 hodiny, kedy do mesta dorazila
svetelná a zvuková technika. Následne
prišiel prenosový voz. Približne o 13.00
hodine prebiehala zvuková skúška a od
15.00 hodiny generálka podujatia. Samotný priamy prenos začal o 20.30 hodine za veľkého potlesku a jasotu Žiarčanov. Tí dostali aj priestor postaviť sa pred
kameru a prihovoriť sa svojim známym
prostredníctvom obrazoviek. Moderátor večera Šoko sa dokonca v jednom
prestrihu ocitol aj priamo v byte, kde
sa dobre zabávali štyri slečny a ktoré aj
„vyspovedal“. Celé Slovensko sa vďaka

Súčasťou programu je výrazný charitatívny moment, realizovaný cez zbierku
#ktopomozeslovensku, do ktorej môžu
prispievať diváci, ale aj organizácie a firmy. Výťažok zbierky putuje iniciatíve Kto
pomôže Slovensku.

Žiarčania takúto zmenu počas koronakrízy uvítali a atmosféru prirovnali k nášmu
City festu, akurát si podujatie pozreli vo
svojich obývačkách v televízii. „Ďakujem
krásne z Anglicka, bola to super kultúra
a pohľad aj na môj byt a kamarátky. Veľká
vďaka,“ napísala na sociálnej sieti Ingrid.
Podujatie sa páčilo aj Henriete: „Bolo to
super. Síce spoza TV, 870 kilometrov ďaleko od môjho rodného sídliska... Aj tak
som ostala smutná a o mojej dcérke ani
nevravím. Tešila som sa, že uvidím rodičov a dcérka starých rodičov, no ostalo
to len pri úsmevných slzách. Aj tak vám
patrí veľké ďakujeme.“ U vás doma pote-

Rozhovor s Borisom Valábikom.

šilo aj Petra, ktorý sa tak na chvíľu ocitol
opäť doma, v Žiari nad Hronom. Videl aj
svojich kamarátov. „Dúfam, že už v lete
budem môcť prísť,“ poznamenal. Na naše
mesto sa však nepozeralo len celé Slovensko. „Vďaka mesto Žiar nad Hronom.
Aj sestričku som videla na balkóne, až
tu, spoza oceánu,“ napísala na Facebooku Alena.

Kultúru naživo si zaslúžia
aj ľudia v menších mestách
Možno ste si rovnako ako my položili
otázku, prečo sa podujatie U vás doma
vysielalo pilotne práve z nášho mesta.
Odpoveď sme hľadali u Mariána Prevendarčíka, PR manažéra z odboru komunikácie. „Tých dôvodov bolo niekoľko, ale
dva dôvody boli kľúčové. Snaha priniesť
našu myšlienku aj do miest, ktoré nepatria medzi najväčšie, ale na druhej strane,
rovnako ako v iných mestách, v nich žijú
srdeční ľudia, ktorí si zaslúžia kultúru naživo. Ľudia v meste, menovite primátor
Peter Antal a vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž boli k nám, organizátorom a RTVS, mimoriadne ústretoví
a ochotní. Tak úžasnú spoluprácu ako
v meste Žiar nad Hronom by nám závidel každý organizátor veľkých podujatí,“
pochválil Žiar nad Hronom Prevendarčík a prezradil, čo bolo inšpiráciou na
tvorbu takéhoto podujatia: „Inšpiráciou
pre Dana Dangla, tvorcu myšlienky, boli
zatvorené divadlá či kiná, zrušené podujatia a dialógy s umelcami, s ktorými sme
v dennom kontakte a ktorí zo dňa na deň
zostali bez divákov a bez práce.“ Organizátori podujatia a samotná verejnoprávna televízia si pochvaľujú aj celkovú atmosféru na našom sídlisku. „Atmosféra
bola fantastická. Obyvatelia sídliska boli
ústretoví a úžasne reagovali. Mesto Žiar
nám vyšlo úžasne v ústrety. O všetkých
umelcov aj hostí bolo kráľovsky postarané aj napriek zlému počasiu počas prípravy. Ďakujeme,“ dodal na záver Marián
Prevendarčík.

Žiar zdraví Slovensko.

Umelcom chýbajú diváci,
preto chodia za nimi
Ako sme už spomenuli, základným cieľom projektu je pobaviť, povzbudiť v časoch koronakrízy , ale hlavne poďakovať
všetkým tým, ktorí boli a sú v tzv. prvej
línii. „Poďakovať treba týmto ľuďom,
lekárom, personálu v seniorských zariadeniach, v nemocniciach, ale aj obyčajným ľuďom v obchodoch, ktorí nám
teraz už dovolili trošku slobodnejšie
dýchať. Niektorých chceme pozvať aj na
pódium, porozprávať sa s nimi, poďakovať , pretože oni čelili hrozbe zoči – voči.

Posledný koncert sa odohrá v 5. júna
v Bratislave. Ani v hlavnom meste nebudú na sídliskových pódiách chýbať
zaujímavé umelecké osobnosti. Hudobným headlinerom bude skupina Hex.
Moderátormi večera budú Marianna
Ďurianová a Šarkan. Diváci nielen na
sídlisku, ale i pri televíznych obrazovkách
sa budú môcť pobaviť aj na divadelnom
predstavení Prišla som bojovať o svojho
manžela... alebo – A čo ja, láska?, v ktorom účinkujú Martin Mňahončák, Marta
Sládečková, Dominika Kavašová, Zuzka
Porubjaková. Hosťom bratislavského
koncertu bude Róbert Mistrík.
(li)

Pozvanie do Žiaru nad Hronon prijal aj prof. Krčméry.

Janko Kulich & Kolégium.

Priestor pred kamerou dostali aj samotní Žiarčania.
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Život v nových priestoroch
Je tomu rok od momentu, kedy sa Súkromná obchodná akadémia presťahovala z kaštieľa do bývalého Domu
kultúry na námestí. Porozprávali sme
sa s riaditeľom školy Alexandrom Fričom o tom, ako to prebiehalo, čo bolo
dôvodom presťahovania sa, ale aj o vyučovaní v čase koronakrízy.
Prečo ste sa rozhodli presťahovať školu?
Ako je známe, v lete 2018 pôvodný majiteľ
kaštieľa a zriaďovateľ Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom, firma
Males, avizoval predaj objektu kaštieľa
a priľahlých objektov mestu Žiar nad
Hronom. Samotný predaj sa uskutočnil
v októbri 2018. Bolo jasné, že pôvodný
zriaďovateľ nemal záujem o zachovanie
školy vo svojej pôsobnosti. Preto sme sa
rozhodli hľadať nového zriaďovateľa, ktorý by prevzal našu školu a súčasne mal
priestory, kam ju presťahovať. Dohodli
sme sa so spoločnosťou Deutsch – Slowakische Akademien, ktorá patrí do portfólia nemeckého koncernu Europäische
Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
(EBG) so sídlom v Magdeburgu. V Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36
škôl a vzdelávacích centier a má bohaté
skúsenosti s duálnym a odborným vzdelávaním. Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien je v súčasnosti najväčší
súkromný zriaďovateľ škôl na Slovensku.
Súhlas s takouto zmenou prejavili aj študenti školy a ich rodičia. Veľká vďaka patrí
takisto primátorovi Žiaru nad Hronom
Petrovi Antalovi, ktorý tiež podporil zachovanie školy v meste a bol nápomocný pri
uskutočňovaní zmeny zriaďovateľa. Celé
leto 2019 sme pripravovali nové priestory
pre študentov v priestoroch SSOŠP EBG
na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad
Hronom. A 1. septembra 2019 sme privítali našich študentov v nových priestoroch.
Sme škola, ktorá ako jediná v okrese ponúka štúdium ekonomického odboru 6317 M
obchodná akadémia. Je to odbor, ktorý
pripravuje absolventov na pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických,

obchodno-podnikateľských a administratívnych činností prierezovo vo všetkých
odvetviach národného hospodárstva.

váhavých krokoch našich zverencov teraz
môžem konštatovať, že väčšina pristupuje
k svojím povinnostiam zodpovedne a pravidelne sa zúčastňujú na vyučovaní a plnia
zadané úlohy.

V koľkých triedach sa vyučuje?
Momentálne máme 4 triedy. Každá trieda
je vybavená interaktívnou tabuľou, PC
alebo tabletmi. Vybudovali sme lokálnu
počítačovú sieť pre potreby komunikácie
v rámci školy pre študentov a učiteľov.
Koľko máte študentov a koľko ich pripadá na jednu triedu?
Celkovo je 50 študentov v dennom štúdiu a v nadchádzajúcom školskom roku
plánujeme prijať 24 študentov do prvého
ročníka.
Aké možnosti máte v nových priestoroch, čo vám „chýbalo“ v kaštieli?
Zdieľame priestory so SSOŠP EBG. Študenti sa navzájom spoznali a už sme aj
spoločne robili niektoré aktivity. Tvoríme
taký jeden veľký kolektív. Táto zmena dala
príležitosť zapojiť sa študentom a vyučujúcim našej školy do projektu podporovaného Slovenským inštitútom mládeže Iuventa, Rozvojovou agentúrou BBSK Dobrý kraj
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Cieľom projektu je propagácia
miestnych kultúrnych pamiatok. Rozhodli
sme sa spropagovať dve z nich, konkrétne národnú kultúrnu pamiatku biskupský
kaštieľ a Dom kultúry ZSNP, ktorý patrí
medzi nehnuteľné pamätihodnosti mesta. Na tieto budovy sme sa zamerali z toho
dôvodu, že v jednej z nich v minulosti sídlila a v druhej v súčasnosti sídli naša škola – Súkromná obchodná akadémia DSA
Žiar nad Hronom. V rámci tohto projektu
sa 18. októbra 2019 uskutočnila prednáška
spojená s besedou s Petrom Mosným, kastelánom biskupského kaštieľa, na ktorej
sa zúčastnili žiaci základných a stredných
škôl. V rámci projektu bola inštalovaná
informačná tabuľa o kaštieli a súčasnom
sídle našej školy.
Koľko absolventov každý rok absolvuje
študijný odbor a koľko z nich si vyberie
štúdium na vysokej škole?

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení prebiehalo
za prísnych hygienických opatrení.
Naša škola má len jeden odbor: 6317 M
obchodná akadémia. Od roku 2005 školu
absolvovalo 700 žiakov. Na vysoké školy sa
priemerne hlási 65 % našich absolventov.
Najdôležitejšie je to, že si nájdu uplatnenie v praxi. Ich miera nezamestnanosti za
sledované obdobie 2005 - 2019 bola iba
1,54 % (info z ÚPSVaR). Naši absolventi sa
hlásia predovšetkým na vysoké školy zamerané na ekonomiku, právo, informatiku.
Ich prednosťou na vysokých školách s ekonomickým zameraním je všeobecný ekonomický prehľad, podvojné a jednoduché
účtovníctvo a jazyková zdatnosť.
V čase koronavírusu ste prešli na
dištančné vyučovanie. Akou formou
ho zabezpečujete?
Ihneď po oznámení prerušenia vyučovania sme sa rozhodli využívať cloudové
úložisko na Google Disku, kde sme vytvorili štruktúru priečinkov predmetov pre
každú triedu. Vyučujúci ukladali zadanie
do príslušných priečinkov a študenti riešili zadané úlohy a riešenia ukladali naspäť.
Táto forma bola nedostatočná (chýbala
interakcia medzi učiteľom a študentom),
preto sme sa rozhodli v ďalšom období začať využívať softvér Team z balíku Office
365, ktorý nám zabezpečil náš zriaďovateľ
DSA. Absolvovali sme krátke interné školenie a už od druhého týždňa sme začali
vyučovať aj s využitím videokonferencií.

Celé toto obdobie sme vyučovali podľa pôvodného rozvrhu. Študentom táto
nová forma už vyhovovala viac a taktiež
sme skrátili rozvrh hodín. Teraz sa učia od
8.00 do 12.45 hod. s 15-minútovými prestávkami. Formu a spôsob práce si už volia
učitelia podľa potreby. Niektoré predmety
sme integrovali do jedného, pri niektorých
sme skrátili časovú dotáciu. Výhodou pre
našu školu bolo to, že väčšinu materiálov na vyučovanie už máme spracované
v elektronickej podobe a učitelia využívajú PC skoro na každej vyučovacej hodine
a sú zruční pri práci na PC. Každý týždeň
sa s učiteľmi stretávame online a vymieňame si skúsenosti a postrehy z takejto
formy vyučovania, poprípade reagujeme
na potreby študentov.
Akou formou je riešená klasifikácia žiakov 1. - 3. ročníka?
Podľa usmernenia ministerstva školstva
sme vypracovali smernicu, kde je presne
uvedené, ako budú študenti klasifikovaní
priebežne a na konci školského roka. Väčšina predmetov je klasifikovaná „klasicky“
známkami a niektoré len hodnotením
„absolvoval“. Oboznámili sme s týmito
pokynmi aj rodičov študentov. Hneď na
začiatku sme ich požiadali, aby usmernili
svoje deti a vyžadovali od nich zodpovedný prístup k tejto forme vyučovania. Za
čo im patrí naša vďaka. Po počiatočných

Ako hodnotia takúto formu vyučovania
pedagógovia a ako študenti? Ako sa popasovali s online vyučovaním?
Na začiatku, kým sme našli tú správnu
mieru záťaže pre obe strany, to bolo dosť
náročné. Ale oplatilo sa. Teraz, keď už využívame rôzne formy vedenia vyučovacej
hodiny, je to pre študentov zaujímavejšie.
Nie je to len o zadávaní úloh, ale aj možnosti vysvetliť, konzultovať, alebo pomôcť
pri plnení úloh či vysvetlení novej učebnej
látky.
V rámci duálneho vzdelávania ponúka
vaša škola pre študentov aj stáže vo
firmách?
Priebežne sme oslovili firmy v našom
okrese, aby sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Momentálne prebieha
ich certifikácia, t. j. potvrdenie podmienok
pre možnosť zapojenia sa do systému DV.
Po absolvovaní tejto etapy podpíšeme
s oslovenými firmami zmluvy o duálnom
vzdelávaní a začneme oslovovať budúcich prvákov. Žiaľ, terajšia situácia spomalila tento proces, ale som presvedčený, že
v najbližšej dobe, keď dôjde k uvoľneniu
obmedzení, v ňom budeme pokračovať.
Spomeniem firmy, ktoré prejavili záujem:
mesto Žiar nad Hronom, EBG, Ekonoom
Sk, K-system, Nemak, Pharmacopola.
V ktorých ročníkoch je potrebné absolvovať prax vo firmách? Vyhľadávajú si
ju sami študenti, alebo im ju ponúka
škola?
Študenti našej školy vykonávajú odbornú prax v treťom ročníku tri týždne a vo
štvrtom ročníku dva týždne. Miesto si žiaci
vyhľadávajú sami. Podmienkou je, aby na
danom pracovisku absolvovali požadované činnosti a následne vyhotovili správu
z odbornej praxe, ktorú pred komisiou
musia obhájiť.
Rozhovor spracoval Filip Šebeň.

Školy otvoria svoje brány na jeden mesiac
V prevádzke budú aj jedálne a školské kluby detí

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu
Slovenskej republiky umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho
ročníka základných škôl a školských
klubov detí od 1. júna 2020. Zisťovali
sme, ako sa na znovuotvorenie, v tomto prípade na jeden mesiac, pripravili
žiarske školy, koľko rodičov využilo
možnosť poslať svoje deti znovu do
školy a ako to bude so stravovaním
v školských jedálňach.
V prípade Základnej školy na Ul. Dr. Janského ide o žiakov 0. až 5. ročníka. „Na
výchovu a vzdelávanie sa od 1. júna prihlásilo 199 žiakov, výchova a vzdelávanie
sa uskutoční v 13 skupinách,“ informuje
riaditeľ školy Marek Baláž a naznačuje,
ako bude prebiehať príchod žiakov do
školy: „Príchod žiakov bude v skupinách,
to znamená v časových úsekoch – v 10-minútových intervaloch, podľa pripraveného
rozpisu z dôvodu predchádzania šírenia
zbytočného zhromažďovania sa.“ Ako
Marek Baláž podotýka, zabezpečená je
dostatočná hygiena, pravidelný ranný filter, ako je meranie teploty pred budovou
školy každému žiakovi a následná dezinfekcia rúk. Rúško je samozrejmosť. Škola
bude pre svojich žiakov otvorená v čase
od 7.00 do 16.00 hodiny. „V prevádzke
bude aj školská jedáleň a školský klub detí.
Príchod žiakov na obed bude realizovaný
podľa vypracovaného harmonogramu,
opäť s dodržaním všetkých hygienických
usmernení. V prípade priaznivého počasia
budú naši žiaci tráviť čas aj v školskej biozáhradke, na veľkom školskom ihrisku či
školskom dvore. Pre žiakov, ktorí nenastúpia do školy od 1. júna je naďalej zabezpečená forma dištančného vzdelávania,“
dodáva riaditeľ žiarskej „Jednotky“.

tvára Drahomíra Hanzlíková.

Na svoje znovuotvorenie sa Základná škola na Ulici M. R. Štefánika pripravovala už
v predstihu. „Uvedomili sme si, že otvorením školy budeme musieť dodržiavať
prísne hygienické a ochranné opatrenia,
a preto sme si začali pripravovať sumár, čo
všetko budeme musieť nakúpiť. Od zriaďovateľa sme dostali dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu
a dezinfekciu na upratovanie priestorov
školy. Do každej budovy, vrátane školskej
jedálne a ŠKD sme objednali bezdotykové
dávkovače na ruky. Tie sme spolu so zásobníkmi papierových utierok a košov na
papierové utierky pripravili aj do každého
sociálneho zariadenia,“ vysvetľuje situáciu
na „Dvojke“ riaditeľka školy Ľubica Baranová a ako podotýka, nakúpené majú aj
dostatočné množstvo bezdotykových teplomerov. Posledný májový týždeň tiež škola vydenzifikovala učebne, pripravila rozvrhy hodín a riaditeľka vydala podmienky
prevádzky školy, povinnosti žiakov, rodičov a učiteľov, ktoré sú zverejnené aj na
webovej stránke „Dvojky“. „Aj napriek obmedzujúcim hygienickým predpisom sa
na našich žiakov veľmi tešíme a ja verím,

že vzniknutú situáciu spoločne zvládneme,“ uzatvára Ľubica Baranová.
Ako každé školské zariadenia, aj Základná škola na Jilemnického ulici sa na svoje
opätovné otvorenie pripravuje s maximálnou zodpovednosťou. „Vzhľadom
na personálne, materiálne a priestorové
podmienky školy otvárame naše brány
pre žiakov 1. až 5. ročníka,“ hovorí riaditeľka „Štvorky“ Drahomíra Hanzlíková. Ako
zdôrazňuje, po realizovanom prieskume
o zaradenie školákov do procesu edukácie
si v škole stanovili podmienky a organizáciu vyučovania, ktorá bude odlišná od tej
súčasnej. „Pripravili sme podmienky, ktoré
nielen žiakom, ale aj zamestnancom školy
zabezpečia dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Dokážeme zabezpečiť vyučovanie aj v základnej škole
a po vzájomnej spolupráci s kolektívom aj
dištančnú formu vzdelávania tým žiakom,
ktorí do školy nenastúpia. Školská jedáleň
sa taktiež pripravuje na obnovenie svojej
prevádzky. Budeme obnovovať aj prevádzku školského klubu detí, ale taktiež
v inom režime, ako bolo doposiaľ,“ uza-

Podľa údajov, ktoré nám poskytla metodička MsÚ Adriana Giláňová, v troch
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v 1. až 4. ročníku spolu
638 žiakov a v piatom ročníku 216 žiakov.
„Z tohto počtu prejavilo záujem o umiestnenie do školy spolu 587 detí, čo je 69 %
z celkového počtu,“ konkretizuje Adriana
Giláňová. Keď si to rozmeníme na drobné,
na „Jednotke“ sa do vyučovacieho procesu zaradí spolu 199 žiakov, na „Dvojke“ 297 a na „Štvorke“ 91. O stravovanie
v školských jedálňach prejavilo záujem až
80 percent žiakov a o pobyt v školskom
klube detí 75 percent. „Spolu máme prihlásených 470 stravníkov a do školského
klubu detí bude chodiť 348 žiakov,“ dodáva Giláňová. Ako na záver naznačuje, od 1. júna sa znova otvárajú aj brány
žiarskych škôlok. Z celkového počtu 556
škôlkarov sa do jednotlivých elokovaných
pracovísk vráti spolu 360 detí.

V cirkevnej škole obnovia
prevádzku pre 150 žiakov školy
a 35 detí materskej školy
Na znovuotvorenie školy sa starostlivo pripravovali aj v Základnej škole s materskou
školou Š. Moysesa. „Už dlho sme očakávali
termín znovuotvorenia škôl. Musím pravdivo povedať, že sme sa na to začali pripravovať už od prvých zmienok ministerstva školstva o tejto možnosti,“ konštatuje
riaditeľka cirkevnej školy s tým, že už od
prerušenia vyučovania upratovačky dôkladne vydezinfikovali priestory, zariadenia, triedy i odborné učebne a skrinky. Profesionálna firma strojovo vyčistila podlahy

v priestoroch školy. „Začali sme s nákupom
dezinfekčných a ochranných prostriedkov.
Zakúpili sme rúška, štíty, rozprašovače,
bezdotykové dezinfekčné dávkovače do
vestibulu školy a k školskej jedálni, zásobníky papiera do tried k umývadlám. Všetko
pripravujeme v súlade s pokynmi a nariadeniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ. Vo vestibule
bude ranný dozor, ktorý bude merať všetkým, ktorí vstúpia do objektu školy, teplotu a odsledujú dezinfekciu rúk,“ podotýka
na margo prísnych hygienických opatrení Mária Ulrichová. Od júna sa do škôlky
vráti 35 detí, do základnej školy približne
150 žiakov a do školského klubu detí približne 70 žiakov, kde sa otvorí 8 oddelení.
„Všetci pedagogickí zamestnanci sa budú
spolupodieľať na personálnom obsadení
pri jednotlivých triedach a oddeleniach
školského klubu detí. Naša kuchyňa bude
variť za prísnych bezpečnostných podmienok. Tak isto bude prebiehať aj stravovanie
detí v školskej jedálni so zvýšeným dozorom a časovým harmonogramom,“ naznačuje riaditeľka školy a ako zdôrazňuje,
návrat detí do školských lavíc znamená aj
prípravu pedagógov na túto mimoriadnu
situáciu: „V triedach 1. stupňa sa o žiakov
bude starať triedny učiteľ s asistentom.
Uprednostní sa utvrdzovanie učiva hravou formou a pobyt vonku. Žiaci, ktorí
nenastúpia, sa budú naďalej vzdelávať
dištančnou formou. Môžeme skonštatovať, že ako škola sme urobili maximum pre
bezpečný návrat našich detí i pedagógov.
Verím, že všetko prebehne v pokoji a zdraví. Všetkým ďakujeme za odvedenú obetavú prácu a ochotu. Tešíme sa na spoločné
stretnutie.“
(li)
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Cyklotrasy – kam do okolia Žiaru na bicykli
V okrese Žiar nad Hronom je spolu 21 oficiálnych cyklotrás, ktoré majú spolu 200 kilometrov. Okrem týchto oficiálnych trás však
môžu milovníci cyklistiky využiť aj cesty, ktoré nie sú oficiálne označené ako cyklotrasy. (Zdroj: internet, cyklotrasa.oma.sk)

V samotnom meste majú cyklisti k dispozícii aj 3,65 kilometra dlhý cyklochodník,
ktorý spája Žiar nad Hronom s priemyselným parkom. Okrem hlavnej trasy sú
na cyklokomunikácii aj doplnkové cyklistické trasy. Pozdĺž cyklochodníka je
umiestnených 103 cyklostojanov a dva uzamykateľné prístrešky pre 20 bicyklov.
V budúcnosti má cyklotrasa spojiť aj naše mesto so susednou obcou Lutila.
Štrkový chodník začne na Partizánskej ulici a bude kopírovať Lutilský potok
zo strany mesta a končiť bude na ceste do Lutily. Jeho dĺžka bude približne tri
kilometre.

Veľký hodrušský okruh
Dĺžka trasy: 40 km.
Typ cesty: nespevnená cesta: 34 km, cesta III. triedy: 3,1 km, ulica: 2,6 km.
Trasa vedie cez obce: Hodruša – Hámre: 34 km, Dolné Hámre: 14,8 km, Banská Hodruša: 13 km, Kopanice: 6,1 km,
Banská Štiavnica: 3,3 km, Štiavnické Bane: 2,1 km, Banky: 2 km.

Barborská cesta
Vyhniansky okruh
Dĺžka trasy: 189 km.
Typ cesty: nespevnená cesta: 103 km, cesta III. triedy: 29 km, ulica: 21 km, cesta I. triedy: 11,7 km, nespevnený
chodník: 4,6 km, chodník: 4,1 km, cyklistický chodník: 4,1 km, neklasifikovaná cesta: 3,6 km, prístupová komunikácia:
2,6 km, chodník pre chodcov: 1,15 km.
Trasa vedie cez obce: Banská Bystrica (20 km), Špania Dolina (14,2 km), Banská Štiavnica (13,6 km), Zvolen
(11,3 km), Sliač (9,7 km), Staré Hory (9,6 km), Kremnica (9,3 km), Krahule (8,2 km), Banský Studenec (8,2 km),
Radvaň (6,4 km).

Západný cyklookruh
Dĺžka trasy: 21 km.
Typ cesty: nespevnená cesta: 20 km, ulica: 403 m, nespevnený chodník: 285 m, cesta II. triedy: 108 m.
Trasa vedie cez obce: Krahule (12,3 km), Turček (6,3 km), Horný Turček (6,3 km), Kremnica (2,1 km).

Pivovarský okruh
Dĺžka trasy: 12,5 km.
Typ cesty: nespevnená cesta: 7,9 km, ulica: 2,3 km, cesta III. triedy: 1,23 km, neklasifikovaná cesta: 0,87 km, nespevnený chodník: 270 m, prístupová komunikácia: 73 m.
Trasa vedie cez obce: Vyhne: 12,5 km.
Profil trasy: z 12,5 km dlhej trasy je 5,7 km stúpanie (o 662 m), 6,6 km klesanie (o 0,71 km) a -12 260 m je rovina.

Bolemanova trasa
Dĺžka trasy: 12,2 km.
Typ cesty: nespevnená cesta: 10 km, neklasifikovaná cesta: 1,13 km, cesta III. triedy: 0,92 km, prístupová komunikácia:
164 m.
Trasa vedie cez obce: Banská Štiavnica (4,9 km), Vyhne (4,1 km), Repište (3,2 km), Banky (3,1 km).

Typ cesty: nespevnená cesta: 17 km, cesta III. triedy: 1,6 km, ulica: 1,59 km, neklasifikovaná cesta: 1,13 km, prístupová
komunikácia: 151 m.
Trasa vedie cez obce: Vyhne: 9,3 km, Repište: 7,5 km, Banská Štiavnica: 3,7 km, Banky: 3,7 km, Hliník nad Hronom:
0,87 km.
Profil trasy: Z 21 km dlhej trasy je 10,4 km stúpanie (o 1,19 km), 10,6 km klesanie (o 1,19 km) a -20 942 m je rovina.

Lillova hamovačka
Dĺžka trasy: 4,6 km.
Typ cesty: nespevnená cesta: 3,5 km, ulica: 1,04 km.
Trasa vedie cez obce: Vyhne: 3,5 km, Dolné Hámre: 0,82 km, Hodruša – Hámre: 0,82 km, Žarnovica: 290 m, Žarnovica – Lukavica: 290 m.
Profil trasy: Z 4,6 km dlhej trasy je 1,70 km stúpanie (o 166 m), 2,9 m km klesanie (o 356 m) a zvyšok je rovina.

Žiar nad Hronom – Lovča – Dolná
Trnávka – Dolná Ždaňa – Horná
Ždaňa – Prochot
Dĺžka trasy: cca 18 km + späť.
Do Prochota sa cez malebné dedinky dostaneme za približne 1,5 hodiny. Trasa je nenáročná, zvládnu ju aj začínajúci
cyklisti.

Žiar nad Hronom – Lutila – Slaská
– Kosorín – Janova Lehota
Dĺžka trasy: cca 16 km + späť.
Cestu do Janovej Lehoty zvládneme za približne 1,5 hodiny mimo hlavného ťahu, cez obce Lutila, Slaská, Kosorín
a Janova Lehota. Vrátiť sa môžeme tým istým okruhom, alebo hlavným ťahom cez Dubník. Túto cestu však až tak
neodporúčame, keďže hrozí kolízia s vozidlami.
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Žiar nad Hronom – Lovča
– Dolná Trnávka – Dolná Ždaňa
– Hliník nad Hronom
Dĺžka trasy: cca 10 km + späť.
Túto pomerne nenáročnú trasu zvládneme zo Žiaru do Hliníka za približne 40 minút. Počas jazdy si v Lovči môžeme
odbočiť z hlavnej trasy a pozrieť sa na tzv. Lovčiansku Maru. Naspäť do Žiaru sa môžeme vrátiť po rovnakej trase, alebo
z Hliníka cez Lehôtku pod Brehmi pokračovať na Priemyselnú ulicu a odtiaľ do mesta.

Kremnica – Lúčky – Kopernica – Lutila
– Žiar nad Hronom – Trnavá Hora –
Jastrabá – Ihráč – Nevoľné – Kremnica
Dĺžka trasy: 48 km.
Typ cesty: cesta III. triedy: 38 km, prístupová komunikácia: 4,9 km, ulica: 3,6 km, cesta I. triedy: 1,55 km, nespevnená
cesta: 303 m.
Trasa vedie cez obce: Kremnica: 8,1 km, Lutila: 7,9 km, Žiar nad Hronom: 7,8 km, Kopernica: 5,5 km, Pitelová: 5,3 km,
Ihráč: 4,3 km, Nevoľné: 2,7 km, Lúčky: 2,7 km, Jastrabá: 2,1 km, Trnavá Hora: 1,88 km.

Kremnica – Kremnické Bane –
Kunešov – Slaská – Kopernica –
Lúčky – Kremnica
Dĺžka trasy: 38,5 km. Z toho: 13,5 km je značená cyklotrasa, úsek Slaská - Kopernica - Lúčky - Kremnica + 25 km
odporúčaná cyklotrasa.
Minimálna n. v. 362 m n. m, maximálna n. v. 980 m n.m.
Typ cesty: povrch a druh komunikácií: asfaltový povrch, štátna cesta III. triedy, makadam, nespevnená lesná cesta.
Prevýšenie: 618 m. Trasa: Kremnica: 4,5 km, Kremnické Bane: 3 km, Kunešov: 18 km, Slaská: 7 km, Kopernica: 3 km,
Lúčky: 2,5 km.

Trnavá Hora – Hronská Dúbrava
– Železná Breznica – Tŕnie –
Turová – Budča - Zvolen
Dĺžka trasy: 24 km.
Minimálna n. v. 270 m n. m, maximálna n. v. 544 m n. m.
Povrch a druh komunikácií: asfaltový povrch, štátne cesty II. a III. triedy.
Trasa: Trnavá Hora: 4,5 km, Hronská Dúbrava: 6 km, Železná Breznica: 2,5 km, Tŕnie: 2 km, Turová: 3,5 km, Budča:
5 km, Zvolen. Táto navrhovaná cyklotrasa môže slúžiť ako prepojenie Pohronsko – Kremnického okruhu.

Voznica – Richňava
(Štiavnické Bane)
Z obce Voznica, okres Žarnovica, vedie krásna trasa cez les k tajchu Richňava v Štiavnických Baniach. Cesta je síce
asfaltka, ale nestretnete tu žiadne auto, maximálne tak miestnych gazdov, ktorí si chystajú drevo. Po udržiavanej ceste
sa dostanete po niekoľkých kilometrov k zábrane. Tu sa môžete vybrať rovno stupákom priamo do Štiavnických Baní,
alebo za rampou odbočíte smerom doľava a cez Kopanice sa tiež dostanete, ale z opačnej strany, k tajchu Richňava.
Treba počítať, že pri menej zdatných cyklistoch pôjde o poldňový výlet. Pri tajchu si však môžete oddýchnuť. Okolie je
udržiavané, dá sa tu aj osviežiť chutnými nápojmi. Tí zdatnejší sa v tajchu môžu aj vykúpať.

Žiar nad Hronom – Pitelová – Trnavá Hora
– Jalná – Močiar – Podhorie – Banská Belá
– Kozelník – Hronská Breznica
– Hronská Dúbrava
Dĺžka trasy: viac ako 60 km.
Zo Žiaru nad Hronom sa po hlavnej ceste dostaneme do Trnavej Hory a po moste prejdeme na opačný breh Hrona, do
Jalnej. Pokračujeme podjazdom popod diaľnicu a sme na ceste na Močiar. Na približne 6 km nastúpame necelých 400
výškových metrov. Cesta začína na asfalte, ale čím ďalej vyššie pôjdeme, tým je povrch horší, postupne sa mení na makadam. Z Močiara pokračujeme po asfaltke smerom na Podhorie. To už máme za sebou takmer 20 km a poriadne stúpanie.
V Podhorí sa môžeme rozhodnúť, či pokračovať smerom na Repište, Sklené Teplice, Hliník nad Hronom a Lehôtku pod
Brehmi naspäť do Žiaru. Alebo sa vyberieme po trase smerom na Banskú Belú. Pokračujeme po hlavnej ceste smerom na
Kozelník, ďalej do Hronskej Breznice, odkiaľ po moste prejdeme cez Hron na Hronskú Dúbravu a odtiaľ už pokračujeme
naspäť do Žiaru nad Hronom.

Žiar nad Hronom – Šášovské
Podhradie – Pitelová – Trnavá Hora
– Hronská Dúbrava (horná časť)
Dĺžka trasy: viac ako 15 km.
Trvanie: cca 1,50 hodiny.
Zo Žiaru nad Hronom sa vydáme po hlavnej ceste cez Šášovské Podhradie, Pitelovú, Trnavú Horu až prídeme do Hronskej
Dúbravy. Cez obec pokračujeme smerom na Zvolen a takmer pri konci obce odbočíme doľava do kopca, kde pokračujeme
na hornú Hronskú Dúbravu. Tu sa pripravme na poriadne stúpanie. Po vyjdení do hornej časti obce sa však môžeme
pokochať krásnym pohľadom na okolie. Ak máte radi mliečne výrobky, u miestneho farmára si môžete kúpiť napríklad
domáci ovčí syr.

Žiar nad Hronom – Šášovské Podhradie –
Pitelová – Trnavá Hora – Ihráč Píla – Ihráč –
Nevoľné – Kremnica (Horná Ves – Dolná Ves
– Bartošova Lehôtka – Stará Kremnička)
Dĺžka trasy: po Nevoľné cca 23 km.
Trvanie: cca 2 hodiny.
Zo Žiaru nad Hronom budeme po hlavnej ceste smerom na Trnavú Horu pokračovať popri Tralalande na Ihráč Pílu, ďalej
do obce Ihráč. To už nastupuje poriadne stúpanie, ale to najťažšie ešte len príde smerom na Nevoľné, kde je nadmorská
výška viac ako 700 m n. m. Z Nevoľného môžeme pokračovať do Kremnice, odtiaľ do Žiaru naspäť cez Hornú a Dolnú Ves,
Bartošovu Lehôtku a Starú Kremničku. Alebo, ak sa rozhodneme, tak v Bartošovej Lehôtke sa môžeme odbočiť doľava
a pokračovať stupákom na Jastrabú a odtiaľ naspäť cez Trnavú Horu a Pitelovú do Žiaru.

Žiar nad Hronom – Šášovské
Podhradie – Podhorie
– Sklené Teplice
Dĺžka trasy: 40 km.
Trvanie: s krátkymi prestávkami cca 3 hodiny.
Trasa: Žiar nad Hronom – Šášovské Podhradie – Podhorie – Sklené Teplice – Lehôtka pod Brehmi – Ladomerská
Vieska – Žiar nad Hronom.
Zo Žiaru nad Hronom sa vydáme popri Rybárskej bašte smerom do mestskej časti Šášovské Podhradie. V Šášove pôjdeme hlavnou cestou pozdĺž, až nakoniec tejto mestskej časti, smerom do lesa. Potom sa vydáme lesom po lesnej ceste.
Miestami bude výraznejšie stúpanie, miestami minimálne stúpanie. Cesta lesom je zo začiatku upravená, neskôr je
terén dosť neupravený, sú úseky, kde musíte bicykel tlačiť. Takýto terén netrvá dlho. Keď vyjdete z lesa, dostanete sa
na hlavnú asfaltovú cestu medzi Močiarom a Podhorím, ktorá je značená aj ako cyklotrasa, aj ako turistická trasa, no
jazdia po nej aj autá. Na tejto ceste sa dáme smerom doprava, na Podhorie. Touto cestou pôjdeme až do Sklených Teplíc,
Lehôtky pod Brehmi, Žiaru nad Hronom.

Cyklotrasy – kam do okolia Žiaru na bicykli
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POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 1.6. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 2.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 3.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 4.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska
158, Hliník
• 5.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 6.6. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 7.6. 8.00 – 12.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
13.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 8.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 9.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 10.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 11.6. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 12.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 13.6. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 14.6. 8.00 – 12.00 h lekáreň Nuklues, Sládkovičova 8
13.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8

RIADKOVÁ INZERCIA
• Kúpim staré plakety, medaily,
vyznamenania, odznaky, mince.
Kontakt: 0904 506 160 (SMS, WhatsApp,
Viber), mincestor@pobox.sk
• Predám 2-izbový byt v centre mesta.
Byt sa nachádza v tehlovom dome na
treťom poschodí. Byt prešiel čiastočnou
rekonštrukciou (elektroinštalácia,
podlahy). Nízke mesačné náklady na
byt. Cena: 61 000 eur. T: 0908 058 873
• Vymením garáž pri planetáriu
za garáž pri polícii. Dohoda.
T: 0949 111 533
• Ponúkame úradné a neúradné
preklady do vyše 80 jazykov.
T: 0902 247 550
• Hľadám do prenájmu 1 - 2-izbový byt
v ZH, do 350 eur. T: 0904 347 856
• Vezmem do prenájmu záhradku
v Žiari nad Hronom, alebo v okolí do
5 km. T: 0940 805 929, 0948 241 560

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA
Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje svoj zámer priameho
predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar
nad Hronom – pozemku, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Šášovské Podhradie,
obec Žiar nad Hronom, identifikovaného
Geometrickým plánom č. 44562578051/2019, vyhotoveným GEODESY SERVICE,
s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, a to:
• diel č. 3 s výmerou 34 m2, vytvorený
z pôvodnej EKN parcely č. 390/1, vedenej ako
ostatná plocha s celkovou výmerou 10 645 m2,
ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 54/6 –

zastavaná plocha s výmerou 34 m2,
za kúpnu cenu 10 €/ m2, stanovenej na základe
cenovej mapy mesta.
Všeobecná hodnota pozemku je vo výške
9,68 €/m2, určená na základe Znaleckého
posudku č. 90/2020, vyhotoveného dňa
23.05.2020.
Predmetný pozemok je situovaný pozdĺž
miestnej komunikácie, v katastrálnom území
Šášovské Podhradie.
Bližšie informácie a podmienky predloženia
cenovej ponuky záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
ekonomiky a financovania – č. dv. 17, tel.
045/678 71 32, na webovej stránke mesta
alebo na úradnej tabuli mesta.

Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť otvorila
zákaznícke centrá
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská
Bystrica vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pristúpila od 18. mája
k opätovnému otvoreniu svojich zákazníckych centier.
Pri návšteve zákazníckych centier je nevyhnutné dodržiavať opatrenia vydané
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zákazníci sú povinní dodržiavať nasledovné hygienické a bezpečnostné opatrenia:

12.30 – 17.00 hod.
• Štvrtok: nestránkový deň
• Piatok: 7.30 – 12.00 hod.

• Použiť ochranné rúško alebo inú ochranu horných dýchacích ciest.
• Dezinfikovať si ruky pri vstupe na zákaznícke centrum.
• Vstupovať po jednom, podľa pokynov
obsluhujúceho personálu a vzhľadom na
povolený počet zákazníkov /25 m2.
• Dodržiavať odstup osôb min. 2 metre.
• Čakať na vyzvanie k vybaveniu pred
budovou zákazníckeho centra.

Naďalej však odporúčame uprednostniť
elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie: e-mail: cc@stvps.sk, telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234.

Zároveň sa menia stránkové hodiny
všetkých zákazníckych centier nasledovne:
• Pondelok: 7.30 - 11.30 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
• Utorok: 7.30 – 11.30 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
• Streda: 7.30 – 11.30 hod.,

Stránkové hodiny technických oddelení:
• Pondelok: 7.30 – 11.30 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
• Streda: 7.30 – 11.30 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
*čas od 11.30 hod. – do 12.30 hod. je vyhradený na obednú prestávku a dezinfekciu
priestorov

SPOMIENKA
Utekajú roky,
plynie čas,
ale naďalej ťa
má v srdci
každý z nás.
Dňa 2. júna
uplynie 20
smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Augustín Baláž
vo veku 32 rokov.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2. júna si
pripomenieme
20. výročie od
chvíle, kedy nás
navždy opustil
milovaný manžel,
otec a starý otec
Štefan Horváth.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je krutý,
to najdrahšie
nám vzal,
len bolesť
v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna si
pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ladislav Bárdi.
Mali sme ťa radi, a preto
nezabudneme.
Manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Hviezdy pre teba
prestali svietiť
a slnko hriať,
ale tí, ktorí ťa tak
veľmi milovali,
neprestali na teba
spomínať.
Tak ako z tvojich
očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca života.
Dňa 23. mája uplynulo 5 rokov,
ako nás navždy opustila
naša milovaná
Valéria Pivarčiová, rod. Šimková
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou a láskou spomína
celá rodina.

Dotĺklo srdce,
ktoré sme
tak milovali,
klesli ruky, ktoré
pre nás pracovali.
Už niet návratu
a ani nádeje,
len cestička
k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob
ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Dňa 4. júna si pripomíname 8 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Pavel Ďurčov
zo Žiaru nad Hronom
vo veku 62 rokov.
S láskou a úctou na neho spomínajú
manželka Miroslava, synovia Pavol,
Peter, Miroslav a dcéry Miroslava
a Gabriela s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 6. mája uplynul 1 rok od
smutnej chvíle, keď nás vo veku
90 rokov navždy opustila
naša mama a starká
Alžbeta Janeková
a dňa 25. mája sme si pripomenuli
22 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starký
Gabriel Janek.
S láskou na nich spomínajú všetky
deti a vnúčatá.

Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 18. mája
uplynulo
10 rokov, kedy
nás navždy
opustila naša drahá mama,
starká a prastarká
Katarína Zvarová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Uzávierka čísla, ktoré vychádza 15. júna, je v utorok 9. júna.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú
uverejnené až v ďalšom vydaní. Spomienky si
môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Z pera čitateľa
V tých časoch, keď som v Hliníku choval koňa, som
na dohodu natieral okná a dvere na žiarskej fare.
Zistil som, že sú vo dvore veľké maštale. Preto som
farárovi (p. Dovala) povedal, že chodím do Hliníka
ku koňom. Ukázal som mu fotografie a opýtal som
sa, či by som nemohol na fare ustajniť dva kone.
Chvíľu váhal, ale súhlasil, ak maštaľ vyčistíme
a vymaľujeme. Do týždňa boli kone v Žiari na
fare. Veľká záhrada, padané jabĺčka na kŕmenie
a záhradka na sadenie zeleniny. Bolo to za
protislužbu, robil som 10 rokov opravára elektro,
vodoinštalácie, ďalej kúrenia a takmer všetko.
Každý, kto má podmienky – maštaľ a pasienky,
by choval koňa, lebo je to najkrajšie zviera, ktoré
sprevádza človeka tisícročia. Pre kone bola napísaná
modlitba: Nasýť ma, pane, napoj ma a daj mi čistú
maštaľ, keď skončená je denná práca. Hovor so
mnou, lebo tvoj hlas mi nahradzuje remene. Ak
budeš ku mne láskavý, budem ti slúžiť a nájdeš
miesto v mojom srdci. Netrhaj remeňmi, prosím,
nesiahaj po biči, daj mi čas, aby som pochopil tvoj
úmysel. Nebi ma, keď ti nerozumiem. Nemaj ma
za hlúpeho, keď nesplním tvoju vôľu, možno sedlo
a podkovy nie sú v poriadku. Neuväzuj ma na krátko
a nestrihaj mi chvost, ktorý jediný je zbraňou proti
muchám. Ak poznáš, že sa moje dni krátia, až ti
nebude môcť slúžiť môj milovaný pane, prosím,
nenechaj ma hladovať, mrznúť a nepredávaj
ma. Buď tak láskavý a milosrdný, priprav mi
rýchlu milosrdnú smrť a Boh sa ti odmení tu na
zemi a na večnosti. Tvoj služobník. Nabudúce
o Topoľčiankach.
František
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Prvá alebo druhá liga?
HOKEJ – II. LIGA

Aj keď hokejová sezóna bola oficiálne
ukončená predčasne 12. marca 2020,
žiarski indiáni sa nevzdávajú a idú
ďalej. Ukončenie súťaže 2. ligy seniorov pre sezónu 2019/2020 prijali so
vztýčenou hlavou.
Žiarski hokejisti súťaž ukončili víťazstvom
vo finále play off západnej skupiny, čím
čiastočne naplnili svoj predsezónny cieľ.
Indiáni budú navždy zapísaní v histórii
žiarskeho hokeja ako majstri, ktorí po desiatich rokoch vykorčuľovali vo veľkom
štýle a vyhrali skupinové play off!
„O našom ďalšom hokejovom pôsobení
rozhodnú kompetentné orgány, ale čo je
dôležité, ideme spolu ďalej. Či to budú
boje v Slovenskej hokejovej lige, alebo si
sezónu ešte raz zopakujeme so súpermi,
ktorých poznáme, teraz nie je podstatné.
Dôležité je poraziť čo najskôr zákerný vírus, aby sme mohli opäť naplniť žiarsky
zimák a všetci spoločne sa zabávať hokejom,“ uvádza klub na svojej webovej
stránke.
Potešili sme sa z víťazstva vo finálovej
dráme s Púchovom, stali sme sa majstrami Západnej skupiny, ale situácia
v spoločnosti, skomplikovaná vírusom,

cie. Prijať ju, alebo si sezónu zopakovať
a zodvihnúť víťaznú trofej nad hlavu
s vami, našimi vernými fanúšikmi? Alebo urobiť krok do neznáma? Musíme byť
zodpovední a všetko dôkladne zvážiť.

nám neumožnila pridať čerešničku na
torte v podobe veľkého finále celej súťaže. Sezóna skončila len za kancelárskym
stolom, na ľade sa nedobojovalo a nad
naplnením cieľa, za ktorým sme kráčali od začiatku sezóny, ostal visieť veľký
otáznik. Víťazom a postupujúcim sa nestal v historickej sezóne nikto. Stojíme
pred neľahkou úlohou, rozhodnúť sa, čo
ďalej v týchto ťažkých chvíľach. Tak ako
nad predchádzajúcou, tak aj nad budúcou sezónou visí viacero otáznikov, ktoré
musíme vyriešiť.
Aktuálne sa nachádzame v čase, kedy ľudia prichádzajú o prácu, zatvorili sa prevádzky a viaceré firmy pracujú v úspor-

Cyklisti trénujú naplno

nom režime. Ekonomická situácia určite
ovplyvní aj našich sponzorov, ktorí nás
podporovali a vďaka ním sme boli svedkami veľmi úspešnej sezóny hneď v prvom roku návratu hokeja do Žiaru nad
Hronom. Je ťažké v tejto chvíli predpovedať, aké budú možnosti podpory nášho
klubu v nadchádzajúcej sezóne. Jedno
je však isté. Bez ohľadu na to, akú súťaž
budeme hrať, naďalej ostávame indiáni.
S podporou najstaršieho výrobcu motoriek v Amerike môžeme počítať naďalej.

Hlasujte v ankete
Od vedenia zväzu a Slovenskej hokejovej ligy prišla ponuka na získanie licen-

V 2. lige sme sa hneď v úvodnej sezóne
dostali do povedomia hokejovej verejnosti na celom Slovensku. Vďačíme za
to fantastickej podpore fanúšikov, ktorí
stáli pri nás doma aj vonku a napĺňali
Slovalco arénu. Spoznali sme súperov,
fanúšikovia si vytvorili priateľské vzťahy
s fanklubmi súpera, tešili sme sa z dôležitých víťazstiev. V prípade, že si sezónu
zopakujeme, môžeme sa tešiť z týchto
okamihov ešte raz. Urobíme všetko preto, aby sme udržali pohromade káder,
ktorý vás zabával hokejom počas celej
sezóny a veríme, že to spolu už dotiahneme do úplného konca.
Ak prijmeme ponúknutú licenciu, čaká
nás niečo nové. Aby sme dôstojne vedeli
obstáť v konkurencii popredných tímov
ako Skalica, Martin, Žilina a ďalších, ktorí
majú extraligové ambície a majú na súpiske hráčov s bohatými extraligovými
a reprezentačnými skúsenosťami, budeme potrebovať minimálne trojnásobný

rozpočet. Pôjde o profesionálnu súťaž,
v ktorej nás čakajú minimálne dva zápasy do týždňa a okrem toho minimálne
3 tréningy. Doteraz nás hokej neživil, každý hráč mal svoju prácu, niektorí chodili
do školy a treba počítať aj s tým, že nie
každý sa bude chcieť svojej práce vzdať,
najmä v tejto náročnej dobe, spôsobenej
vírusom. Budeme musieť obmeniť väčšinu kádra a v konkurencii popredných
tímov sa zrejme nebudeme tešiť ani
z toľkých víťazstiev. Budete nás podporovať, aj keď sa bude prehrávať? Budete
chodiť na hokej v stredu, aj v piatok? To
všetko sú otázky, ktoré si musíme spoločne zodpovedať skôr, ako sa rozhodneme.
Nechceme to urobiť sami, pretože aj vy,
fanúšikovia, ste neodmysliteľnou súčasťou našej indiánskej rodiny. Zamyslite sa
spolu s nami a pomôžte nám rozhodnúť
sa či 1., alebo 2. liga. Hlasujte v našej ankete a vyjadrite svoj názor, či ste za postup do Slovenskej hokejovej ligy, alebo
za zotrvanie v 2. lige a zopakovanie si
úspešnej sezóny. Anketu nájdete na webovej stránke www.hkmskziar.sk.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Žiarski atléti vyskúšali novú dráhu
Atléti žiarskeho klubu testovali novú
atletickú dráhu. V areáli Základnej
školy na Jilemnického ulici tak bolo
posledné dni rušno.
Novú atletickú dráhu buduje mesto
v areáli „Štvorky“. Prioritne ju budú využívať športovci, ktorí patria pod Atletický
klub MŠK Žiar nad Hronom, ale aj žiaci
školy. Počas posledných dní už niektorí
atléti „testovali“ nový tartan na ešte novotou voňajúcej dráhe. Dráha však oficiálne nie je dokončená, žiarski atléti ju
iba testovali počas tréningov. Tie zatiaľ
prebiehajú skupinovo, pričom sa dbá na
hygienické opatrenia.

Cyklisti žiarskeho klubu nezaháľali ani
počas pandémie a prípravu brali rovnako zodpovedne, ako v čase súťaží.
Zdá sa, že sa postupne blýska na dobré
časy v športe, a preto aj žiarski cyklisti
každým dňom naberajú do nôh ďalšie
a ďalšie kilometre. Ako sa v klube zhodujú, trénovať sa dá, aj keď sem tam zaprší
a slnko vykukne len na chvíľu. Zvečnené

na fotografiách, takto vyzeral jeden z tréningov v miestnych kopcoch. „Príprava
na začiatok tohtoročnej posunutej sezóny je v plnom prúde a my veríme, že
čoskoro začneme konečne pretekať,“
konštatujú cyklisti žiarskeho CK MŠK.
(r)
Foto: archív CK MŠK.

„Vytvorili sme menšie skupiny, pričom
každej sa venuje jeden tréner. Snažíme
sa trénovať tak, aby sme sa naraz nestretávali viacerí. Dodržujeme povinné
rozostupy v prípade, že chcú atléti behať bez rúška. Ak chcú behať vedľa seba,
musia mať nasadené na tvári rúška,“ vysvetľuje prezident AK MŠK Adam Pajunk
s tým, že pri deťoch je síce nariadenia
problematickejšie dodržiavať, ale zatiaľ
sa im to darí. Predovšetkým malí atléti

sa veľmi tešia, že mohli ísť trénovať von,
spolu so svojimi kamarátmi. Ani počas
krízových opatrení však neoddychovali.
„Deťom sme dávali individuálne plány,
aby trénovali aj doma a udržiavali sa tak
v kondícii. Neskôr, keď už bolo povolené
športovať aj vonku, tak väčšina z nich
chodila behávať aj priamo do prírody,“
naznačuje Adam Pajunk. Ako dodáva,

tréningové plány zostavovali tréneri pre
svojich zverencov tak, aby ich zvládali aj
bez pomoci, dôležité bolo, že sú v pohybe. Dnes už trénuje približne 90 percent
atlétov z klubu. Ako prví sa do tréningového procesu zapojili najmladší atléti,
neskôr sa pridali aj tí starší.
(li)

Prečo zaradiť dieťa do športovej triedy
na „Štvorke“
Základná škola na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom, so súhlasom zriaďovateľa, ktorým je mesto Žiar nad
Hronom, opäť otvára v školskom roku
2020/2021 v 5. ročníku športovú triedu. Cieľom zriadenia športovej triedy
na škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov v športoch, ktoré
majú v meste tradíciu a úspechy.
Súčasťou vyučovacieho procesu je
športová príprava, ktorú zabezpečujú
kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci
a školský tréner. Odbornú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní tréneri športových klubov. Žiakom športovej triedy vedenie školy vytvára výborné podmienky
pre ich športový a vedomostný rozvoj, čo
sa prejavuje aj vo výsledkoch detí. Žiaci
počas školského roka majú rozvrh hodín
prispôsobený tak, aby mohli absolvovať
športovú prípravu a tréningy a súčasne
napredovali aj vo výchove a vzdelávaní.
Súčasťou prípravy na súťaže boli v uplynulom období napr. aj športové sústredenia našich cyklistov, futbalistov i špor-

tovcov v individuálnych športoch. O tom,
že skĺbiť vzdelávanie a úspešnú športovú
kariéru sa dá, svedčia aj výsledky školákov i absolventov, ktorí reprezentujú
svoje kluby na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.
Kliknite na webové sídlo školy
www.zsjilemnickehozh.edupage.org,
kde nájdete najúspešnejších športovcov
školy.

Čo vaše dieťa čaká
v športovej triede
• rozvrh hodín so zameraním na športovú
prípravu v rozsahu 3 hodín týždenne,
• získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
• využívanie atletickej dráhy, multifunkčného ihriska s umelou trávnatou plochou
v areáli školy a 2 telocvične,
• starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského mliečneho programu,

• v prípade potreby možnosť diétneho stravovania,
• vhodné využitie voľného času bohatou
krúžkovou činnosťou,
• kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu,
• podpora zdravého životného štýlu aj vyučovacím predmetom Zdravý životný štýl
v anglickom/nemeckom jazyku,
• rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
• výchovno-vzdelávací proces v novovybudovaných odborných učebniach fyziky,
chémie a biológie s využitím interaktívneho a projektového vyučovania,
• nadobúdanie vedomostí účasťou na exkurziách a výletoch,
• prezentácia výsledkov a zaujímavých
aktivít na aktualizovanej webovom sídle
školy.
Prijatie do triedy je podmienené dobrým
zdravotným stavom žiakov. Bližšie informácie vám podajú na riaditeľstve školy.
(r)
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Fortuna liga by sa mala opäť rozbehnúť 13. júna
zdravotníctva v dostatočnom časovom
predstihu, doposiaľ ho však nemáme
schválený ani pripomienkovaný. Tento
krok už nie je na nás. Definitívne stanovisko musia dať orgány na úrovni štátu.
Dôvod č. 3: Napnutá termínová listina

Pokračovať by mala v skrátenej verzii. Dohodli sa na tom kluby Fortuna
ligy na Prezídiu Únie ligových klubov
(ÚLK).
Definitívne musí dať reštartu Fortuna
ligy zelenú Úrad verejného zdravotníctva, resp. orgány na úrovni štátu. Ak sa
tak stane, najvyššia slovenská futbalová súťaž sa naplno rozbehne 13. júna
prvým kolom nadstavby. Kluby Fortuna
ligy sa na Prezídiu ÚLK dohodli na jednokolovej nadstavbe. V tomto prípade sa
tak spolu neodohrá desať kôl, ako bolo
pôvodne naplánované, ale päť. „Chcem
sa poďakovať klubom. Diskusia nebola
ľahká, ale konečný výsledok je pozitívny najmä pre futbal. Našli sme spolu
riešenie, ako súťaž dohrať. Verím, že sa
nám podarí reštart úspešne zvládnuť.
Definitívne nám reštart musia potvrdiť
orgány na úrovni štátu. Máme iba mediálne prezentovaný termín reštartu
súťažných športových podujatí od 3.6.
Termín reštartu 6. júna by tak mohol byť
ohrozený, ďalším argumentom je napätá termínová listina z pohľadu UEFA,
ktorej spoločne so SFZ naše rozhodnutie odkomunikujeme. Skrátená verzia je
tak najlepším možným riešením v tejto
náročnej situácii,“ ozrejmil detaily výsledku Prezídia ÚLK jej prezident Ivan Kozák.
Prezídium ÚLK zároveň prijalo uznesenie

o tom, že v aktuálnej sezóne z dôvodu
pandémie COVID-19 nebude žiadny
klub zostupovať a nebude sa hrať baráž
o účasť vo Fortuna lige. „Všetky kolá sa
odohrajú počas víkendov. Súťaž bude
trvať do 11. júla, resp. v prípade baráže
o Európsku ligu, do 17. júla. Na základe
diskusie s predstaviteľmi SFZ sú zároveň
vytvorené termínové možnosti na odohratie semifinálových zápasov a finále
Slovnaft Cup-u,“ doplnil prezident ÚLK.

ÚLK vysvetľuje, prečo
skrátená nadstavba
Kritiku berieme, plne si uvedomujeme,
že 10-kolová plná nadstavba by bola zo
športového pohľadu atraktívnejšia po
všetkých stránkach. Takisto rozhodnutie
o neúčasti fanúšikov na zápasoch nás
bolí. Momentálne ale musíme akceptovať realitu dnešných dní. V konečnom
dôsledku išlo totiž o jedinú možnú alternatívu, ako dohrať aktuálny ročník
a zabezpečiť férový súboj o posledné európske pohárové priečky. Rozhodnutie
odohrať skrátenú nadstavbu sa nerodilo
ľahko, no nakoniec zvíťazilo u väčšiny
klubov.

Za skrátenú nadstavbu
bolo až 9 z 12 klubov

Dôvod č. 1: Nie je povolená organizácia súťažných športových podujatí
Najzásadnejší fakt je, že doposiaľ nie je
na Slovensku povolená organizácia súťažných športových podujatí, na rozdiel
od okolitých krajín, kde majú reštarty súťaží úspešne za sebou. Plná nadstavba by
bola z hľadiska napnutej termínovej listiny možná len v prípade, ak by sme Fortuna ligu reštartovali 6. júna. Ak Ústredný
krízový štáb SR povolí organizáciu súťažných športových podujatí 3. júna (zatiaľ
nie je isté, či sa tak stane), nebolo by
možné reštartovať ligu už o 3 dni, keďže
ide o profesionálnu a nie amatérsku súťaž. Treba povedať, že momentálne nevieme ani to, či bude Fortuna ligu možné
reštartovať 13. júna. Je to ale pravdepodobnejšie a skrátená nadstavba nám
poskytuje dostatočný čas na prípravu aj
v prípade opatrení, ktoré doteraz nie sú
pre nás jasne určené.
Dôvod č. 2: Nemáme potvrdený Manuál organizácie stretnutí ani Medicínsky protokol
Okrem iného, ÚLK vydala Manuál organizácie stretnutí a Medicínsky protokol,
ktorý určuje pravidlá, za akých sa môže
reštart Fortuna ligy uskutočniť. Všetky
materiály sme poslali Úradu verejného

Plná nadstavba by prichádzala do úvahy len vtedy, ak by sa nám Fortuna liga
podarila reštartovať už 6. júna, od tohto
dátumu by sa liga (vrátane zápasov Slovnaft Cupu) hrala nonstop vo formáte anglických týždňov, až do 18.7., s možným
UEL play-off až v nasledujúcom týždni
s výnimkou zo strany UEFA pre nahlásenie prípadného posledného účastníka UEFA Európskej ligy. Podstatným
faktom totiž je, že do 20.7.2020 musíme
UEFA nahlásiť pohárových účastníkov,
teda tie mužstvá, ktoré si vybojujú účasť
v predkolách Ligy majstrov a Európskej
ligy, kde sa 1. predkolá majú štartovať
28.7.2020. V prípade reštartu o týždeň
neskôr, teda 13.6., plná 10-kolová nadstavba už z termínového hľadiska nie je
možná. Nepomohli by ani anglické týždne, keďže tri termíny vypĺňa Slovnaft Cup
svojimi semifinálovými zápasmi a finále.
Termín 20. júla posunúť už nemôžeme.
Takú máme informáciu od UEFA.
Dôvod č. 4: Ekonomická a športová
stránka
Kluby Fortuna ligy prirodzene zohľadňovali aj ekonomickú a športovú stránku.
Po športovej stránke sa hrá v 5-kolovej
nadstavbe systémom každý s každým
raz. Kluby brali do úvahy aj fakt, že pri
skrátenej nadstavbe budú mať väčší
časový priestor na prípravu na novú sezónu, na vyriešenie všetkých neočakávaných športových otázok, ktoré prerušenie Fortuna ligy na 3 mesiace prinieslo.
Tu treba spomenúť aj diskutovanú tému
o nevypadávajúcom a nepostupujúcom
z 2. ligy. Áno, športová stránka skráteným
modelom utrpí, to nikto nespochybňuje.

Na druhú stranu si treba uvedomiť ďalšie, hlbšie súvislosti. Na rokovaní Prezídia ÚLK bol prítomný predseda Asociácie
klubov 2. ligy Peter Švec, ktorý prezentoval aktuálny stav v 2. lige, problémy niektorých klubov a ochotu prispôsobiť sa
výsledku Prezídia. To, že nikto nepostúpi
z 2. ligy, resp. nezostúpi z Fortuna ligy,
má len odporúčací charakter. Definitívny
verdikt prinesie Výkonný výbor SFZ, ktorý rozhodne až po stredajšom rokovaní
riadiaceho orgánu 2. ligy. Na vysvetlenie, 2. liga a Fortuna liga musia ukončiť
sezóny v rovnakom termíne vzhľadom
k barážovým stretnutiam, čo vytvára ešte
väčší tlak ako vo Fortuna lige na termíny
odohratia všetkých kôl. To, že Prezídium
svojim rozhodnutím znemožnilo priamy
postup Banskej Bystrici, prípadne ďalšiemu klubu prostredníctvom baráže,
rázne odmietame. Rezolútne odmietame aj otázky integrity, futbal sa k tejto
téme ako jediný šport postavil veľmi
zodpovedne. Oddelenie integrity SFZ
úzko spolupracuje s UEFA a akékoľvek
ovplyvňovanie výsledkov z rôznych dôvodov bude vždy riadne potrestané.
Dôvod č. 5: Futbal bez divákov
Futbal sa hrá pre divákov. Emócie na
štadióne po strelení gólu nič nenahradí.
Či už pozitívne, alebo negatívne. Okolité krajiny, ktoré majú reštart za sebou,
hrajú bez divákov. Rovnaký scenár má
platiť u nás. Nie je to ono a nebolo by to
ono ani v plnej, ani v skrátenej nadstavbe. Za čo najskorší návrat fanúšikov na
tribúny budeme určite bojovať spoločne so všetkými klubmi. Zatiaľ pracujeme
na tom, aby každý pravý fanúšik svojho
klubu videl svoj klub prostredníctvom
TV alebo internetového prenosu. O presnom harmonograme zápasov budeme
informovať čo najskôr, po potvrdení TV
prenosov.
Zdroj: www.fortunaliga.sk

Obranca Petr Pavlík: Rodinu som nevidel takmer tri mesiace
Koronakríza a s ňou súvisiace karanténne opatrenia rozdelili nejednu rodinu na Slovensku. Aj niektorí hráči
nášho Áčka museli zvážiť, či ostanú
v meste, alebo sa vrátia do svojho rodiska. Pred rozhodnutím, či ostať na
Slovensku, alebo sa vrátiť do Čiech
stál aj náš obranca Petr Pavlík.
Ešte 10. marca sa v našom klube zastavil
tréningový proces. Chalani dostali individuálny tréningový plán a rozpŕchli sa
domov. „Neviem, ako ostatní chalani,
ale ja som nečakal, že to bude na tak
dlho a budú až také obmedzenia. Nie
je to príjemné, keď sa rozbehne liga,
všetko je pripravené a príde prestávka
na x týždňov,“ hovorí na úvod Petr, ktorý
s manželkou Zuzanou stál pred otázkou,
kde prečkať pandémiu. „Keď sme sa dozvedeli, že sa ukončila liga, vrátil som sa
do Senice, kde s rodinou bývame. Sledovali sme situáciu nielen na Slovensku,
ale aj v Čechách a keď sa začalo hovoriť
o uzavretí hraníc, rozhodli sme sa, že
bude najlepšie, aby manželka s dcérou
Sofii odišli domov do Čiech. Nepočítali sme s tým, že to bude na tak dlho,“
hovorí ďalej o situácii obranca Pavlík
s tým, že rodinu nevidel už takmer tri

keby odišiel do Čiech, musel by ísť do
dvojtýždňovej karantény, rovnako ako
pri návrate na Slovensko. Podľa aktuálnych informácií by však už tento týždeň
mohol vycestovať do Čiech za rodinou.
Podmienkou je však negatívny test na
koronavírus a povolenie z Ministerstva
zahraničných vecí SR. „Záleží aj na trénerovi či a na koľko ma pustí,“ vysvetľuje
Petr, ktorý ale jedným dychom priznáva,
že akonáhle dostane povolenie, nasadá
do auta a odchádza. „Neviem, či by sme
to opäť takto riešili, ale spätne hodnotím toto naše rozhodnutie za dobré,“
uvažuje hlavne o prípade, kedy by jeho
manželka či dcéra potrebovali lekársku
starostlivosť.
Petr Pavlík s dcérkou.

mesiace. „Samozrejme, komunikujeme
cez telefón, posielame si fotky, ale rodina mi veľmi chýba. Dcéra bude mať
o mesiac dva a pol roka a robí obrovské
pokroky, rozrozprávala sa. Na Slovensku som ostal sám s našim štvornohým
miláčikom Ozzym, bez ktorého by som
to asi nezvládol,“ priznáva Petr s tým, že

Karanténu strávil Petr väčšinou na záhrade, staral sa o stromy, kosil trávnik,
dokonca vymaľoval kúpeľňu. „Na začiatku som chcel všetko rýchlo stihnúť,
ale postupne som zistil, že si čas musím
rozvrhnúť, aby som každý deň mal čo robiť. Samozrejme, čas mi vypĺňali aj individuálne tréningy. Tie sme zvládli dobre,
čo potvrdili aj testy, ktoré sme robili po
návrate na štadión. Keď je človek sám
doma, neprinúti sa ale tak trénovať, ako

v kolektíve,“ konštatuje obranca Pohronia s tým, že víta opätovné spustenie
ligy a verí, že jeho rodina sa už čoskoro
vráti za ním na Slovensko.
Petr Pavlík je v Pohroní od začiatku tohto roka na hosťovaní zo Zbrojovky Brno.
„Oslovil ma tréner Radványi, s ktorým
sme sa už poznali z Myjavy. Neskôr mi
zavolal aj športový riaditeľ Miroslav Fi-

lipko, či by som bol ochotný prísť hrať za
Pohronie, súhlasil som,“ spomína na začiatky spolupráce náš obranca a dodáva,
že v Brne by nedostával toľko priestoru.
32-ročnému rodákovi z Opavy nie sú slovenské kluby neznáme, hrával napríklad
za FK Senica či Spartak Myjava.
(kr)

Psík Ozzy je súčasťou rodiny.

