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Mesto získalo 150 000 eur na zariadenie pre seniorov
Mestská nezisková organizácia
DOMOV PRI KAŠTIELI požiadala
Banskobystrický samosprávny kraj
o dotáciu za účelom zabezpečenia
materiálno-technického vybavenia novovybudovaného zariadenia
pre seniorov pri kaštieli. Ten mestu
vyhovel a schválil dotáciu vo výške
150 000 eur.
Výška požadovanej dotácie bola
200 000 eur, schválená však bola suma
150 000 eur. „O dotáciu z Banskobystrického kraja požiadala nezisková
organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.,
ako poskytovateľ sociálnej pobytovej
služby, ktorú budú prijímať odkázaní
občania v zariadení pre seniorov,“ hovorí na úvod Monika Minárová, vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
v Žiari nad Hronom a dodáva, že neziskovú organizáciu, pre účel poskytovania pobytovej sociálnej služby pre seniorov, zriadilo mesto Žiar nad Hronom
ešte v roku 2019.
„Dotácia 150 000 eur je účelovo viazaná, konkrétne a v zmysle platného VZN
BBSK o dotáciách, ako nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu BBSK za účelom rozvoja sociálnych
služieb pre seniorov v regiónoch BBSK.
V našom prípade ide o výdavky súvisiace so zabezpečením materiálno-technického vybavenia novovybudovaného zariadenia pre seniorov. V prvom
rade pôjde o obstaranie interiérového
vybavenia zariadenia pre seniorov, a to
skrine, stoly, stoličky, poličky a vešiakové steny. V tomto prípade ide o základné vybavenie izieb v zmysle platnej
legislatívy – Vyhlášky č. 259/2008 Z.z.
o minimálnych požiadavkách na byty
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Ďalej sa tieto zdroje použijú
na zabezpečenie ostatného vybavenia, a to pre výdajňu stravy, kuchyne
a jedálne, na kúpu textílií, zdravotníckych potrieb a pomôcok pre seniorov
či kúpu elektroniky, a teda pre všetky
ostatné priestory, ktoré sú nevyhnutné
pre zabezpečenia poskytovania služby
v tomto zariadení,“ vysvetľuje ďalej
Minárová s tým, že pravdepodobne sa
mesto bude, ako zriaďovateľ neziskovej
organizácie, podieľať na spolufinancovaní.

„

Dotácia je účelovo viazaná.
V prvom rade sa využije
na obstaranie interiérového
vybavenia.

de o veľkú koordináciu rôznych odborov - sociálneho, projektového, správy
majetku, verejného obstarávania, ekonomického, technických pracovníkov
a predpokladáme, že uvítame v určitých fázach a pri určitých činnostiach
aj dobrovoľníkov. Aj tu by som využila
tento priestor na poďakovanie všetkým
zainteresovaným kolegom z úradu, ale
aj zainteresovaným organizáciám na
území mesta či mimo neho, ktorých
sme oslovili, za poradenstvo, za doterajšiu spoluprácu, pochopenie, dobrú
vôľu a ochotu,“ ďakuje Minárová.

O prácu v zariadení je záujem
Posledný májový týždeň prebehla
kolaudácia budovy zariadenia pre seniorov. V súčasnej dobe je nezisková
organizácia v procese registrácie do
registra poskytovateľov sociálnych
služieb v rámci BBSK. „Ide o proces
stále sa vyvíjajúci a bude pokračovať
až do 30. augusta tohto roku. Vypracúvajú sa viaceré a rôzne povinné prílohy
k žiadosti, ako sú napríklad VZN o sociálnych službách. Bolo nutné do VZN
zahrnúť vznik neziskovej organizácie,
ktorá bude poskytovateľom tejto novej služby, musela sa pripraviť celá
ekonomika budúceho zariadenia - postaviť rozpočet, cenník poskytovaných
služieb, personálna matica, pripravujú
sa náplne práce na jednotlivé odborné
a všeobecné pracovné pozície, musíme
získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre budúcu budovu zariadenia
pre seniorov,“ konštatuje Monika Minárová s tým, že tejto agende sa venujú zamestnanci odboru starostlivosti
o obyvateľa popri svojej bežnej agende, ktorú musia zabezpečovať.

touto cestou ďakujeme,“ dodáva vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa.
Zhotovením tohto zoznamu, ako aj
jeho zabezpečením, sa mesto preukazuje pri kontrole pracovníkov z BBSK
pre povinné vybavenie priestorov, kde
budú budúci prijímatelia žiť svoju ďalšiu časť svojho života, vrátane technických priestorov, ako sú sklady, dielňa,
šatne, sociálne zariadenia či spoločné
priestory. „Na to, aby sme interiérové
vybavenie mohli do priestorov nášho
zariadenia inštalovať, sa musí niekoľko stopoložkový zoznam legislatívne
správne obstarať. Proces verejného obstarania nie je jednoduchý a vyžaduje si
veľmi veľa času na prípravu podkladov

Záujemcovia o prácu v zariadení sa na
mesto obracajú s otázkou, kedy môžu
posielať svoje žiadosti. „Súbežne budú
prebiehať prípravné práce pre výberové konania a pohovory, podanie žiadosti o finančný príspevok (tzv. dotáciu) na
MPSVaR SR, na poskytovanie sociálnej
služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou. Pre tento krok je podmienkou mať právoplatnú registráciu
v registri poskytovateľov sociálnych
služieb BBSK a dodržať zákonom o sociálnych službách stanovený termín
podania žiadosti, a teda najneskôr
do 31. augusta tohto roku. V prípade
schválenia tejto žiadosti, nezisková
organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
túto finančnú podporu získa pre na-

Pripravený je aj zoznam
interiérového vybavenia
každej jednej miestnosti
„Pred pol rokom sme pripravovali zoznam interiérového vybavenia každej
jednej miestnosti v budove zariadenia,
ktorý je tak isto súčasťou žiadosti o registráciu. Išlo o náročný proces, ktorý
sa komplikoval pandemickými opatreniami. Nemohli sme navštíviť okolité zariadenia pre konzultáciu, taktiež
bola v tejto veci náročná komunikácia
po telefóne či e-mailom, keďže kolegovia v zariadeniach zažívali ťažké chvíle,
izolácie, ale najmä pracovného vyťaženia. I napriek tomu sme našli mnohých
ochotných nám poradiť, za čo im aj

Vizualizácia spoločenskej miestnosti a jedálne.

pre samotné obstaranie. Ďalej sa museli pripraviť prevádzkové poriadky pre
zariadenie a pre výdajňu jedla, musíme
pripraviť dodávateľské vzťahy na služby, ako sú pranie či dovoz stravy,“ konštatuje ďalej Minárová s tým, že počet
úkonov je veľmi veľký a náročný na čas
a objem spracovania dát.

Domov pri kaštieli hľadá
zamestnancov
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Dotácia sa využije na kúpu interiérového vybavenia.

Môžeme teda povedať, že po kolaudácii bude pokračovať obdobie verejného obstarávania, dodávania obstarávaného majetku, vyskladňovanie
a zariaďovanie jednotlivých priestorov.
„Tieto činnosti budú zabezpečované
zamestnancami mestského úradu. Pôj-

sledujúci rozpočtový rok 2022. Zákon
predpisuje účel tejto dotácie - je to
spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej
služby,“ dodáva na záver vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Žiari
nad Hronom, Monika Minárová.
(kr)
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Kúpalisko sa pripravuje na sezónu
Voda do veľkého bazéna sa už napúšťa

cenníka, kedy sa mierne upravila výška vstupného. Ako Jagoš ďalej hovorí:
„Tento rok cenník nemeníme, zostáva
rovnaký ako v sezóne 2020. Dospelá
osoba zaplatí za vstup v hlavnom čase
4 eurá, osoby od 3 do 19 rokov 3 eurá,
dôchodcovia a ZŤP 2 eurá. Poplatok za
lehátko či slnečník je od vlani na sume
2 eurá.“ Ako po ostatné roky, v areáli kúpaliska môžete využiť aj možnosť zahrať
si plážový volejbal, stolný tenis či tenis.
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Rekonštrukcia
elektroinštalácie
v dome smútku

Bazén sa vyspravil
a nanovo natrel
Technické služby sa už v týchto dňoch
pripravujú na sezónu na plážovom
kúpalisku. Aj keď dnes ešte nemôžeme presne povedať, kedy sa brány
kúpaliska v tomto roku otvoria prvýkrát, aktuálne sa už napúšťa voda do
veľkého bazéna.
Predpokladaný termín otvorenia plážového kúpaliska nateraz technické služby nevedia presne určiť. Peter Jagoš,
zástupca riaditeľa mestskej eseročky,
však verí, že situácia aj počasie budú
priaznivé a kúpalisko čoskoro privíta
prvých návštevníkov v tomto roku.
„Kúpalisko bude na sezónu pripravené
približne od polovice júna. Aktuálne
napúšťame vodu do veľkého bazéna.
Termín otvorenia budeme prispôsobovať aktuálnemu počasiu, ale dlhodobé
predpovede zatiaľ veštia chladný jún,“
konštatuje s tým, že po otvorení zostanú otváracie hodiny nezmenené oproti
predchádzajúcim rokom. To znamená,
že ak sa kúpalisko otvorí už v júni, cez

pracovný týždeň bude otvorené od
12.00 do 19.00 hodiny a cez víkend
od 9.00 hodiny. V hlavnej sezóne, teda
počas júla a augusta bude otvorené od
9.00 do 19.00 hodiny s tým, že posledný
vstup je o 18.00 hodine.

S vyhrievanou vodou
v detskom bazéne
Dobrou správou pre rodičov s deťmi je,
že voda v detskom bazéne je už od minulej sezóny vyhrievaná. „Úpravu sme
zrealizovali už v minulom roku, kedy sa
zakúpilo nové tepelné čerpadlo vzduch
– voda s výkonom 15 kW v hodnote
2 350 eur. Toto čerpadlo vyhrieva vodu
na 28 stupňov. Okrem toho používame
na noc aj kryciu plachtu, aby sa bazén
čo najmenej ochladil,“ vysvetľuje Jagoš.

Cenník zostáva na úrovni
minulej sezóny
Minulý rok sa pristúpilo aj k zmene

Ešte predtým, ako za brány kúpaliska
prejdú prví návštevníci, bolo potrebné
ho na sezónu pripraviť. To znamená,
že sa celý areál vyčistil, pokosil, orezali
sa stromy, vyspravil a nanovo sa natrel
bazén. V súčasnosti sa už začínajú čistiť
aj vnútorné priestory. Čo sa týka občerstvenia, nateraz sa nič nemení. „Prevádzkovateľ bufetov mal záujem otvoriť
aj tretie miesto, ale jeho v žiadosti nebolo ešte v roku 2019 vyhovené. V prípade,
že sa korona situácia zastabilizuje, má
však rozšíriť služby a bude znova žiadať
mesto o súhlas,“ približuje situáciu s občerstvením Peter Jagoš.
V súvislosti s pandémiou je aj v tejto
sezóne potrebné očakávať určité opatrenia. Aké, to však ešte v týchto dňoch
technické služby povedať nevedia. „To
budeme vedieť aktuálne pri otváraní.
Predpokladáme však, že prevádzka nebude výrazne obmedzovaná, tak ako
tomu bolo aj v minulom roku,“ dodáva
na záver Peter Jagoš.
(li)

Službu mobilného očkovania využilo
už viac ako 4 000 ľudí
V očkovacích centrách Banskobystrického samosprávneho kraja dostalo ku koncu uplynulého týždňa
vakcínu proti COVID-19 už takmer
88 500 ľudí. Ďalších vyše 4200 zaočkovali mobilné očkovacie jednotky
priamo v obciach.
V ôsmich očkovacích centrách, ktorých
zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, dostalo v priebehu minulého týždňa vakcínu celkovo 14 435
ľudí. Celkový počet obyvateľov, ktorých
veľkokapacitné centrá v Banskej Bystrici, Zvolene, Žiari nad Hronom, Brezne,
Lučenci, Revúcej, Veľkom Krtíši a v Rimavskej Sobote zaočkovali, tak dosahuje hranicu 88 500 zaočkovaných.
„Najviac ľudí sme uplynulý týždeň zaočkovali v Banskej Bystrici a v Žiari nad

Hronom, najmenej vo Veľkom Krtíši.
Zaznamenali sme nárast záujmu o mobilné očkovanie, vakcínu priamo v obciach sme takto podali už 4222 ľudom.
Veľmi príjemne nás prekvapil záujem
o očkovanie v takých obciach ako napríklad Hucín, Kameňany či Ratková,
kde sme prekročili vo vekovej skupine
60+ osemdesiatpercentný podiel zaočkovanosti,“ povedal podpredseda BBSK
Ondrej Lunter.

Kraj zaregistruje tých,
ktorým neprišla pozvánka
na druhú dávku vakcíny
Banskobystrický samosprávny kraj zároveň prišiel s riešením pre ľudí, ktorí stále nedostali pozvánku na druhú dávku
očkovania a od podania prvej dávky

už v prípade vakcíny od AstraZeneca
uplynulo viac ako 12 týždňov a v prípade vakcíny Pfizer viac ako 5 týždňov.
„Hoci NCZI i ministerstvo zdravotníctva
deklarovali, že ľudia pozvánky na druhú
dávku dostanú prostredníctvom SMS
alebo mailu, v niektorých prípadoch sa
tak nestalo. Ak je to aj váš prípad, vyplňte registračný formulár na stránke
kraja a budeme vás kontaktovať s ponukou termínu. Je pre nás dôležité, aby
boli správne preočkovaní všetci tí, ktorí
dostali prvú dávku vakcíny, preto tento
formulár môžete využiť aj v prípade,
ak vám pozvánka prišla, ale na termín
ste sa nemohli dostaviť,“ vysvetlil Ondrej Lunter. Ten zároveň upozornil, že
kraj začal na svojej stránke venovanej
očkovaniu zverejňovať okrem štatistík
po jednotlivých očkovacích centrách
aj štatistiky zaočkovanosti podľa veku
a okresu. „Konečne sme sa dostali aj
k týmto údajom, síce nie až na úroveň
miest a obcí, ale aspoň okresov. Dáta
síce nie sú aktuálne v reálnom čase a je
tam aj niekoľkotýždňový posun, no sú
pre nás dôležitým ukazovateľom toho,
kde máme naše očkovacie snahy ešte
viac posilniť,“ uzavrel vicežupan.
(r)

Dom smútku na žiarskom cintoríne
bol vybudovaný v 60. – 70. rokoch
minulého storočia. Zásadnejšie rekonštrukčné práce mesto začalo realizovať po roku 2004, kedy sa robila
rekonštrukcia ozvučenia, výmena
okien, výmena časti zariaďovacích
prvkov, výmena interiérových dverí
v obradnej sieni, vchodových dverí,
oprava strechy a oprava kanalizácie.
„Objekt bol však postavený bez vykurovania, čo predovšetkým v chladných
mesiacoch roka znižuje komfort vykonávaných obradov,“ hovorí na úvod
projektová manažérka mesta Ľudmila
Paššáková s tým, že nedostatočné sú
aj svetelnotechnické podmienky v jeho
obradnej časti. Mesto sa preto rozhodlo
požiadať o dotáciu na rekonštrukciu
elektroinštalácie v dome smútku. „Ešte
v marci tohto roku sme požiadali o dotáciu vo výške takmer 11 000 eur MAS
Žiarska kotlina v rámci Operačného
programu Program rozvoja vidieka,“ hovorí ďalej projektová manažérka s tým,
že realizácia je naplánovaná na október
až december tohto roku.
V rámci rekonštrukcie by sa mali dopĺňať vývody pre elektrokúrenie zapínané priamo v zimnom období počas

pohrebov, osvetlenia vo vnútri objektu,
revízia jestvujúcich obvodov vrátane
bleskozvodu, realizácia napojenie nového rozvádzača R-K-O, doplnenie istenia a osadenie núdzového svietidla na
chóre a pri východe z objektu.

„

Doplnia sa aj vývody
pre elektrokúrenie zapínané
v zimnom období počas
pohrebov.

Cieľom tohto projektu je zlepšiť služby
pre obyvateľov nášho mesta modernizáciou Domu smútku v Žiari nad Hronom. „Projekt je zameraný na rekonštrukciu elektroinštalácie doplnením
vývodov pre elektrokúrenie a osvetlenia vo vnútri objektu. Technické zhodnotenie domu smútku zvýši komfort
vykonávaných pohrebných obradov
pre všetkých obyvateľov mesta. Je to
investícia zameraná na rekonštrukciu
a modernizáciu existujúceho domu
smútku,“ dodala na záver projektová
manažérka mesta Ľudmila Paššáková
s tým, že celkové výdavky na rekonštrukciu budú presne 10 832 eur.
(kr)

Kde vás ešte v Žiari otestujú
antigénovými testami
Mobilné odberové miesto v areáli
Nemocnice Svet zdravia Žiar nad
Hronom, ktoré realizovalo antigénové testovanie pre verejnosť, na základe usmernenia od MZ SR od 25. mája
ukončilo svoju prevádzku.
Objednaní záujemcovia o antigénové testovanie budú preobjednaní do
iných odberových miest. „Od začiatku
mesiaca do 22. mája zdravotníci otestovali v žiarskej nemocnici celkovo 1942
záujemcov, z čoho pozitívny výsledok
na COVID-19 mali ôsmi,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana
Fedáková.
Na COVID lôžkach žiarskej nemocnice
boli k 24. máju hospitalizovaní dvaja pacienti, pričom žiadny z nich nepotrebuje
podporu umelej pľúcnej ventilácie.

Rovnako je už zrušené aj odberové
miesto Slovenského Červeného kríža na
Ulici Š. Moysesa a netestuje ani RÚVZ na
Ulici Cyrila a Metoda.
Kde vás ešte otestujú:
• DEJ, s. r. o. (MsKC) - SNP 119
Pondelok - nedeľa 8.00 - 12.00 hod./13.00
- 17.00 hod.
• Nemocenská BB (Dom kultúry,
vchod od tržnice) - Nám. Matice slovenskej 406/23
Pondelok – nedeľa 8.00 - 12.00 hod./13.00
- 17.00 hod.
• MediPack s. r. o., Priemyselná 37
Pondelok - nedeľa 8.00 - 13.00 hod./14.00
- 17.00 hod.
(li)

V domácej karanténe nie je žiadny zo
zamestnancov nemocnice.
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Život v kaštieli
v 18. storočí
Pred nedávnom sa mi dostali do
rúk staré nákresy kaštieľa. Popis
využitia jednotlivých miestností
bol s opisom v latinčine. Aj keď
moja latinčina nie je najlepšia,
začal som sa boriť s textom v jednej ruke, s latinským slovníkom
v druhej.
Text s nákresom pochádza asi z polovice 18. storočia od pátra Huga
Hanzaela, geometra Ostrihomského arcibiskupstva. Aj keď je časovo
vzdialený od doby prestavby arcibiskupom Petrom Pázmaňom, viac
menej opisuje stav z jeho doby.

Predo mnou sa objavovali správy,
ktoré ma stále viac „vťahovali“ do
doby a života v kaštieli. Pomaly
odchádzala predstava o honosných miestnostiach a objavovala
sa realita, ktorá ma niekedy až zarazila. Viac ako polovicu miestností
kaštieľa zaberali hospodársky využívané priestory, skladov, kočiarní
a miestností, ktoré by som skôr
nazval sýpkami ako sálami.

„

V malej tmavej komôrke
s jediným malým okienkom
bolo väzenie.
Okrem týchto priestorov boli naľavo za vstupnou bránou priestory,
kde boli ubytovaní drábi. Jediné

Miestnosť biča
Čo ma však ešte viac zarazilo bolo,
keď som v texte našiel zmienku
o miestnosti „biča“, v ktorej sa bičovali ľudia. Pravdepodobne tam bol
dereš. Teraz je to pekná miestnosť
s rokokovou výzdobou, ktorú dal
spraviť barón Berchtold.
sály so štukovou výzdobou boli
na druhom podlaží a popisovali
sa ako miestnosti, ktoré obývala
nejaká pani – presne určiť sa mi to
nepodarilo. No čítajúc ďalej som
sa dozvedel niečo, čo ma zarazilo.
V jednej malej, tmavej komôrke
s mohutnými drevenými dverami,
obitými klincami so širokou hlavičkou a s jediným malým okienkom,

ktoré by som skôr nazval škárou,
bolo väzenie. Spomínam si, že
keď som prišiel do kaštieľa, bola
to tmavá komora s vyhodenými
nepotrebnými vecami, starými
črepníkmi, debničkami, zlomenými
lopatami a metlami. Keď som teraz
vošiel dnu a zavrel dvere, bolo to
veľmi deprimujúce, určite by som
sa tam nechcel dlhšie zdržiavať.

A tak som si pomaly uvedomoval,
prečo tu nebola kaplnka. Kaštieľ
v tej dobe stálych revolučných
udalostí a bojov bol viac pevnosťou ako honosným sídlom ostrihomských arcibiskupov. Tu vládla
brachiálna moc viac ako vľúdne
slovo.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Mesto zvažuje odstránenie kontajnerov na šatstvo
Samozrejmosťou v našom meste sú
kontajnery na šatstvo. Občania tak
majú možnosť zbavovať sa starého
oblečenia priamo pri svojich bydliskách. Tieto kontajnery však pravidelne niektorí občania vyberajú a v ich
okolí tak vznikajú čierne skládky.
Radnica preto zvažuje, že ich z ulíc
mesta odstráni.
Firma, ktorá mestu kontajnery poskytuje, robí zber šatstva každé dva týždne.
Pri poslednom výbere, a to v časti IBV,
ich však čakalo nepríjemné prekvapenie. „Okolo jedného kontajnera bolo
vyhádzané šatstvo, navyše priamo
v kontajneri bol uložený aj iný odpad.
Na fotografiách vidno, že niekto sa takto
zbavil tehly alebo časopisu. Pri druhom
kontajneri zase zberová služba našla vyhodenú igelitku s komunálnym odpadom,“ neskrýva rozhorčenie Ivana Martincová, referentka Odboru životného
prostredia MsÚ a ako pokračuje: „Stávajú sa rôzne prípady. Veľmi častým javom
je, že osoby neoprávnene vstupujú do
kontajnerov, vyberú si podľa potreby
vhodné oblečenie a čo vyhádžu, je
potom rozhádzané v okolí kontajnera.

Druhým negatívnym javom je, že ľudia
do týchto kontajnerov naozaj nevhadzujú iba to, čo tam patrí, ale vhodia
tam aj iný nevhodný odpad, ktorý šatstvo znehodnocuje a obsah je následne
znehodnotený. Služba, ktorá vykonáva
výber kontajnera, má tak sťaženú prácu, lebo musí veci vyselektovať a musia
sa odpady niekam umiestniť. Mrzí ma
to, pretože možnosti na odovzdávanie
odpadov v našom meste vysoko prekračujú štandard Slovenska.“

obsah sa stáva predmetom vandalizmu,
rozhádže sa po okolí a vznikajú čierne
skládky. Je to neestetické a obyvatelia
sa na to pravidelne sťažujú. Je to veľmi
náročné, pretože keď hneď v tej chvíli,
keď vidia človeka v kontajneri, nevolajú
mestskú políciu a neupozornia na to,
nám sa to potom ťažko rieši a môžeme
už len riešiť rozhádzané šatstvo,“ opisuje
ďalšie problémy Ivana Martincová a ako
podotýka, kontajnery sa pri násilnom
vlámaní poškodzujú, čo sú náklady pre
majiteľa.

„

To, čo sa deje v našom
meste, sa deje aj v iných
mestách a je to prejavom
nášho správania, vzťahu
k životnému prostrediu,
nekultúrnosti a ľahostajnosti.
V súčasnosti je na území mesta rozmiestnených 24 kontajnerov na šatstvo.
V našom meste pritom plnia dôležitú
úlohu. „Obyvatelia sa pravidelne zbavujú či už šatstva, alebo rôzneho textilu, obuvi a hračiek. Zvykli si na tieto

Keď kontajnery odstránime,
šatstvo bude možné odovzdať
iba na Zbernom dvore
kontajnery a sú vo veľkom využívané,
čo vidíme z ich pravidelnej naplnenosti.
Je nám ľúto týchto negatívnych javov,
kedy sa do kontajnerov dostávajú ľudia.
Stáva sa aj to, že občania v dobrej vôli
nechajú šatstvo vedľa kontajnera, aby si
ho niekto mohol zobrať. Bohužiaľ, míňa
sa to zámeru a účelu a stáva sa, že tento

Šášovský hrad cez leto ožije

Chystajú sa komentované aj nočné prehliadky
V sobotu 29. mája sa na Šášovskom
hrade uskutočnila brigáda, ktorú
organizovalo Združenie na záchranu hradu Šášov. A keďže minulý rok
boli milovníci nášho hradu ukrátení
o tradičné akcie, ktoré sa tu pravidelne organizujú, máme pre nich dobré
správy. Šášovské hradné hry tento
rok budú!
Počas májovej brigády sa pôvodne plánoval zber a vynášanie kameňov. Nakoniec to však dopadlo inak. „Venovali sme
sa odstraňovaniu závalu sutiny spred
vstupu do ľadovne, kde máme zložený
materiál, ktorý budeme v sezóne potrebovať. Napájali sme tiež nádrž na zber
dažďovej vody v delovej veži na ďalšiu

700-litrovú nádrž, a tak v jej útrobách
vieme zachytávať už 2,1 kubíka vody,“
hovorí predseda Združenia na záchranu
hradu Šášov Rastislav Uhrovič a prezrádza, kedy a aké podujatia sa na hrade
najbližšie uskutočnia: „Šášovské hradné
hry sa budú konať v sobotu 7. augusta
a v piatok 24. septembra sa Žiarčania
môžu tešiť na Večer na hrade.“

Vystúpenia šermiarov
či sokoliarov
V spolupráci s OOCR Región Gron
a Krajskou organizáciou cestovného
ruchu BBSK organizuje združenie aj
komentované prehliadky. „Ide o denné

prehliadky. Prvú už máme za sebou,
konala sa v máji. Najbližšie sa uskutočnia 19. júna a 4. septembra. Tieto
budú spojené s vystúpením šermiarov,
respektíve sokoliarov. Naplánované
sú aj nočné prehliadky, a to 17. júla,
27. augusta a 15. októbra, kedy si návštevníci podujatia môžu užiť prehliadku
nočnej oblohy v spolupráci s Krajskou
hvezdárňou a planetáriom Maximiliána
Hella v Žiari nad Hronom,“ spresňuje
Rastislav Uhrovič.

Keďže sa tieto negatívne javy pri kontajneroch so šatstvom opakujú, mesto
zvažuje ich odstránenie z priestranstva
ulíc. „Určite by to bola škoda, pretože sú
využívané. Keď sme ich v meste nemali,
bol po nich neustále dopyt. Ak by došlo k ich odstráneniu, vrátili by sme sa
k systému, že zber šatstva by bol v meste iba centralizovaný, a to na Zbernom
dvore. Obyvatelia by sa aj naďalej mohli

celoročne zbavovať šatstva, ale už nie
v blízkosti svojho bydliska,“ naznačuje
možný scenár po odstránení kontajnerov z územia mesta Ivana Martincová
a ako konkretizuje, v roku 2019 sa vyzbieralo takmer 60 ton šatstva a v minulom roku to bolo takmer 30 ton, čo
však bolo spôsobené pandemickou situáciou. Z environmentálneho hľadiska
zber šatstva má naozaj veľký význam,
pretože sa tento druh odpadu odčlení
od ostatného odpadu, ktorý sa ukladá
na skládky. Plnia sa tak ciele, kedy sa
znižuje množstvo odpadu ukladaného
na skládku a materiálovo alebo energeticky sa ďalej využíva. „Preto ak budete
vidieť niekoho, že sa okolo kontajnerov
pohybuje a snaží sa do nich vstúpiť, alebo vyberá ich obsah, je potrebné ihneď
volať mestskú políciu na číslo 159. Nahlásite ulicu a miesto, kde je kontajner,
aby sa to hneď riešilo. V opačnom prípade môžeme riešiť už len odstraňovanie neporiadku,“ dodáva na záver Ivana
Martincová.
(li)

Mestská tržnica s bohatou
ponukou ovocia,
zeleniny aj priesad

Expozícia pod hradom
je pripravená na sezónu
V zimných mesiacoch hrad oddychoval, ale na jar sa robili na hrade menšie
opravy a dorábali sa niektoré veci. Ako
Rastislav Uhrovič na záver konkretizuje:
„Napríklad sa upevňovala fólia na jednom z prestropení tak, aby sa zvýšila
efektivita zachytávania dažďovej vody,
odstraňovala sa náletová vegetácia
v areáli dolného hradu, ale tiež sa tento
areál kosil, robili sa poriadky na hrade,
pripravovala sa naša expozícii pod hradom na sezónu. Tieto práce boli vykonávané ľuďmi angažujúcimi sa v našom
združení.“
(li)
Foto: Združenie na záchranu
hradu Šášov.

Už niekoľko týždňov je znovu otvorená mestská tržnica, ktorá sa nachádza za bývalým Domom kultúry. Nakúpiť môžete zeleninu, ovocie, kvety,
priesady či domáce vajíčka.
Tržnica je počas pracovných dní otvorená v čase od 6.00 do 18.00 hodiny
a v sobotu od 5.00 do 13.00 hodiny.
Prví zákazníci si prišli nakúpiť hlavne
priesady rastlín či okrasné kvety. Nepohrdli však ani prvou jarnou zeleninou, ako sú reďkovky či cibuľka. V týchto dňoch sú už v ponuke aj paradajky,
paprika, kukurica, uhorky, z ovocia melóny či jahody.

Rozostupy a jednosmerný pohyb
Podmienky fungovania tržnice upravuje vyhláška k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.
Jednotlivé predajné miesta musia byť
umiestnené v najmenej dvojmetrových
rozstupoch. Nekryté a čiastočne kryté
trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov
a regulovaný vstup a výstup z trhoviska.
Tržnica je otvorená v zmysle Vyhlášky
č. 131 ÚVZ SR, účinnej od 22. marca
2021.
(li)

4

KULTÚRA

Mestské noviny I 7. jún 2021

Po stopách biskupov v kaštieli Žiar nad Hronom
Kedy môžete prísť na
komentovanú prehliadku
Prehliadky sa budú konať raz za mesiac
v nedeľu, konkrétne 20. júna, 11. júla,
8. augusta, 19. septembra, 17. októbra
a 7. novembra od 15.00 hodiny. Dĺžka
programu je približne 1,5 až 2 hodiny.
Cena za prehliadku je 5 eur za osobu, deti
do 8 rokov majú vstup zdarma. Miesto
stretnutia účastníkov: Kostol Povýšenia
Svätého kríža. Kapacita prehliadky je limitovaná, preto odporúčame rezerváciu
zážitku vopred, ale je možné prísť aj priamo na miesto. Program je vhodný pre organizované skupiny, ale aj jednotlivcov.
Prehliadky sú určené širokej verejnosti,
ale sú vhodné aj pre rodiny s deťmi.
(li)

Izba Š. Moysesa. Prehliadkou vás prevedie kastelán Peter Mosný.

V krypte v Kostole Povýšenia sv. Kríža je pochovaných niekoľko biskupov.

Podujatie usporadúvajú Pohronská
hradná cesta, Za horami, za dolami
a Región GRON najbližšie už v nedeľu
20. júna o 15.00 hodine v biskupskom
kaštieli v Žiari nad Hronom.
Nechajte sa strhnúť dych berúcim príbehom žiarskeho kaštieľa, ktorý vám rozpovie skúsený sprievodca.
Monumentálna stavba, pamätajúca stredovek, dostala nové kontúry začiatkom
17. storočia. Dovtedy počúvala strategické príbehy vodcov, rytierskych zlodejov i bojovníkov. Kaštieľ dal postaviť
ostrihomský arcibiskup a kardinál Peter
Pazmáň. Z kaštieľa sa tak stalo letné sídlo

arcibiskupov a neskôr i trvalé sídlo banskobystrických biskupov.
Prehliadkou vás prevedie kastelán Peter
Mosný a začnete na pôvodnom starom
námestí pri kostole oproti kaštieľu, z ktorého sa dostanete až ku krypte v kostole.
Miesto posledného odpočinku tu našiel
aj významný slovenský národovec a niekdajší obyvateľ kaštieľa, Štefan Moyses.
Krok za krokom sa vám bude odhaľovať
slávna história mesta Svätý Kríž nad Hronom, ktoré dnes poznáme už len ako Žiar
nad Hronom. Mesto s bohatou históriou
a plné legiend bolo svedkom významných historických míľnikov.

Súčasťou prehliadky je aj Galéria Jula Považana.

Zaži hrady inak: Komentovaná prehliadka hradu Šášov
Čo vás čaká

Súčasťou hradnej cesty je aj pamätná izba.

Využite príležitosť dozvedieť sa viac,
ako je bežné. Vydajte sa spoznávať
dejiny Šášovského hradu, ktorým vás
prevedie hradný pán Rastislav Uhrovič.
V rámci Pohronskej hradnej cesty môžete
už v sobotu 19. júna o 10.00 hodine zažiť
komentovanú prehliadku hradu Šášov.
Prehliadku doplnia dobové scénky, ktoré priblížia významné udalosti či život na
hrade. Dĺžka programu je približne 1,5 až
2 hodiny. Za prehliadku zaplatíte 5 eur za
osobu, deti do 8 rokov majú prehliadku
zdarma. Po zaplatení rezervácie vám na
e-mail príde poukaz, na základe ktorého
môžete absolvovať zážitok.

Keďže je kapacita limitovaná, odporúčame vám zážitok vopred rezervovať,
ale je možné prísť aj priamo na miesto.
Program je vhodný pre organizované
skupiny, ale aj jednotlivcov a prehliadky sú určené širokej verejnosti, ale sú
vhodné aj pre rodiny s deťmi. Miesto
stretnutia je pod hradom pri pamätnej
izbe o 10.00 hodine. Parkovať môžete
priamo pod hradom pod skalným bralom. Z parkoviska je to 30 minút chôdze
stredne náročnou lesnou cestou. Výstup
na hrad je súčasťou prehliadky. V prípade extrémne zlého počasia sa prehliadka
ruší a uskutoční sa v náhradnom termíne.

Písal sa rok 1424 a Šášovský hrad do vienka od svojho manžela kráľa Žigmunda
Luxemburského dostala kráľovná Barbora Celjská. Široko-ďaleko o nej putovali
neuveriteľné klebety a do dejín sa zapísala ako Čierna kráľovná. Viac sa dozviete
počas prehliadky, ktorú začnete v pamätnej izbe pod hradom, kde nahliadnete
do domácností tunajších obyvateľov.
Čaká vás nenáročný výstup a množstvo
zaujímavých informácií o tom, ako vyzeral hrad kedysi a ako by mohol vyzerať
v budúcnosti. V sále kráľovnej Barbory sa
napokon pred vami odhalí časť jej legendou opradeného života.
(li)
Foto: archív Združenie
na záchranu hradu Šášov
Na hrad je nenáročný výstup.

Blahoželanie
pre milú našu
mamičku
Dňa 25. júna sa dožíva 70 rokov
p. Božena Debnárová.
Mamka naša milá,
dnes veľký sviatok máš.
Nadišla tá chvíľa, keď 70-ku máš.
Spomínaš na mladosť,
na roky prežité,
v mysli sa objavia spomienky.
Spomenieš si na čas,
keď mladá si bola,
s chuťou púšťala sa
do každého boja.
Života si sa nikdy nebála,
každú výzvu si hrdo prijala.
Dlhé roky si sa nám
ako deťom venovala
a ako oko v hlave si nás strážila.
Dôchodok si si ešte neužila,
už o ďalšiu robotu si sa postarala.
O všetkých si sa vždy s láskou starala
a opateru im dávala.
A keď konečne mala byť pohoda,
pribudla ďalšia nechcená robota.
Ďakujeme mami
a ži ešte dlho s nami.
Prajeme ti všetko najlepšie
k narodeninám, veľa zdravia,
šťastia a lásky.
Dcéry Janette a Eva,
syn Roman a manžel Emil,
nevesta Miroslava, vnúčatá
Jaroslav, Michal, Roman, Paulína,
Matúš, pravnúčatá Leonardo
a Mathias, sestra
Milka s rodinou, sestra Katarína
s rodinou, brat Milan s rodinou,
švagriná Oľga s rodinou.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 7.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 8.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen
• 9.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke, E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 10.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok, A. Hlinku 64, Zvolen
• 11.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
• 12.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel, Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 13.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
• 14.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 15.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 16.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 17.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, Bystrický rad 81, Zvolen
• 18.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, OD Kaufland, SNP 116, ZH
• 19.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica, Sokolská 275/1, Zvolen
• 20.6. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen

Podanie žiadosti o poskytovanie
sociálnej služby v novom
zariadení pre seniorov
Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV
PRI KAŠTIELI je 1.12.2021.
Záujemca o poskytovanie sociálnej
služby v tomto novom zariadení pre
seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI si môže
podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou
posudku a fotokópiou právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami sú fotokópia
rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške
dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej
osoby s overeným podpisom.
Príslušné doklady k stiahnutiu,
následne k vyplneniu nájdete na
www.ziar.sk/domovprikastielno.
Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá
v kompletnom stave s vyššie uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu, využite mesiace jún, júl

Z pera čitateľa
Radošov dvor
Kráčal pokojne, bol ešte zadýchaný, ale cítil, že sa udialo zasa niečo mimoriadne. Hrala hudba,
potom čosi hlásili do mikrofónu. Celkom sa mu to páčilo, najmä, keď videl okolo samé úsmevy
a potľapkávania. Atmosféra bola príjemná, napätie opadlo. Zastal, stál hrdo, jeho pevné svaly
sa občas napli.
„Keby tu tak bola Afra a videla ma!“, spomenul si na jej veľké hnedé oči, krásne telo a štíhle nohy.
Až ho to striaslo a párkrát pohodil hlavou.
„Stoj! Stoj pokojne!“, začul pri uchu známy dievčenský hlas, ktorý mal tak rád a jej pevná ruka
ho držala.
Hlasy pri ňom boli milé, hladkala ho čiasi ruka i hlas. Blížili sa k nim za hudby dvaja ľudia, usmievali
sa a potľapkali ho.
Z mikrofónu sa ozvalo: Sedemročný žrebec, Radslav, zvíťazil v parkúre s jazdkyňou juniorkou...
Zaznel potlesk, ona sa uklonila a kôň hrabol nohou.
„Tak, náš víťaz!“, hovorili dvaja a deklarovali ho. Mal tieto chvíle rád. Aj klus vo víťaznom kole,
on s kokardou pri uchu, ona s medailou na krku. Či sa mu chcelo poskočiť! Ale jej ruka v bielych
rukavičkách ho stále držala za uzdu.
„Dobre, dobre Radoško. Sme víťazi, ďakujem,“ žartovne mu pomykala hrivu, spletenú do malých
uzlíčkov. Smiala sa šťastím, zoskočila z neho a odvádzala ho do stajne.
„Keby mi tak rozumela!“, obtrel sa o ňu. „Povedal by som jej aj ja, že ďakujem za to, čo všetko pre
mňa urobila, s akou láskou sa o mňa denno denne starala.“
„No, ako, mládež? Podarilo sa to!“, vítal ich tréner pred stajňou, kde mal Radoš miesto aj ostatní
pretekári, jeho súperi.
„A čo noha? V poriadku“, vyzvedal sa. Pozrel na Radošovu zabandážovanú nohu, kým preberal
uzdu, hladkajúc ho po peknej spotenej srsti a viedol dnu.
„Veru, ľahké to nebolo,“ povedala jazdkyňa. „Radoš pred štartom vycítil moje napätie, začal byť
nepokojný, fŕkal, ale snažila som sa ho ukľudniť i seba.“
„Ste bojovníci!“, usúdil tréner. „Všetko preskočil i čas mal dobrý. Tŕpol som, ako s vodnou
priekopou, ako to zdolá.“

a august 2021 na jeho vystavenie. Doba
od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy
30 dní. Využite letné mesiace na to, aby
sme vám vašu kompletnú žiadosť riadne
zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!
Všetky tlačivá predkladajte na
kontaktnú adresu od 1.9.2021:
Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
Poznámka do rohu obálky:
ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI

„Veľmi som sa sústredila, nič iné som nevnímala, iba Radoša a prekážky,“ hovorí jazdkyňa. „Viedla
som ho tak, aby dobre skákal, aby mu pred prekážkami vyšli kroky, aj pred vodnou. A skočili
sme! Sláva!“ Usmieva sa na Radoša a obdarí ho pusou. „Idem sa prezliecť. Vykrokuj ho, nech sa
vydýcha.“
Radosť bol spokojný, lebo aj ona bola spokojná. Vnímal to. Bol trocha unavený, ale v dobrých
rukách trénera bol zabezpečený.
„Poď, koníček náš, odstrojím ťa, oddýchni si,“ prihovára sa mu tréner. „Bol si super! Som hrdý na
teba! Od rána si už toho mal dosť.“
Aký je konský život? Život pretekára? Ťažký, veselý, nudný, pracovný? Ako si zvyká jazdecký kôň
na svojho ošetrovateľa, jazdca či trénera? Zvykne si. Cvičený kôň vie, v čích rukách je. Vycíti, ak je
v rukách detí, má ich rád. Vtedy je kľudný. Ide majú rady kone.
Mária Szolnokyová
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Pozn.: Poviedka získala Cenu a Diplom v kategórii Próza pre deti a mládež na celoslovenskej
literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno v Žiline 15.10.2004

Voľné pracovné miesta do zariadenia pre seniorov
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania
žiadostí do zamestnania do neziskovej
organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.,
ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovné
pozície:
Ekonóm
• úplné stredné vzdelanie s maturitou
ekonomického smeru
• prax v podvojnom účtovníctve,
personalistika, mzdy
• ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• dobré komunikačné
a organizačné schopnosti
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

• pozitívny a proaktívny prístup
k zverenej práci, k seniorom

Všetci uchádzači o zamestnanie musia
spĺňať predpoklady pre výkon práce
vo verejnom záujme podľa Zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon
o sociálnych službách.

Údržbár/vodič
• stredné vzdelanie
• prax v odbore (vítané sú certifikáty
pre prácu správcu technických zariadení)
• vodičské oprávnenie skupiny
B podmienkou
• ochota pracovať v dvojzmennej
prevádzke a cez víkendy, sviatky
• základné ovládanie práce s PC
• zdravotný preukaz – práca s potravinami

Pracovné podmienky
• pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok
s možnosťou predĺženia pracovného
pomeru na dobu neurčitú
• nástup do práce: predpoklad
v mesiaci november 2021

Recepčný
• stredné odborné vzdelanie
• pokles vykonávať zárobkovú činnosť, t. j.
mať priznaný invalidný dôchodok – vítané

Zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku
• úplné stredné vzdelanie
ekonomického smeru
• ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• dobré komunikačné
a organizačné schopnosti
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
• zdravotný preukaz – práca
s potravinami			

Zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku
• úplné stredné vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo poskytovanie
zdravotnej starostlivosti
• prax zdravotnej sestry – vítaná
• manažérske zručnosti
• pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
• práca s PC ovládanie práce s PC
(Word, Excel, Cygnus)
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
• zdravotný preukaz – práca s potravinami

Upratovačka/výdaj stravy
• základné vzdelanie
• zdravotný preukaz – práca s potravinami

Opatrovateľ/-ka
• úplné stredné vzdelanie,
alebo akreditovaný kurz opatrovania

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme

najmenej v rozsahu 220 hodín
• prax v odbore – vítaná
• ochota pracovať v trojzmennej prevádzke
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Sociálny zamestnanec
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
so zameraním sociálna práca
• prax v odbore – vítaná
• pozitívny a proaktívny prístup s seniorom

• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
Rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut
• úplné stredné vzdelanie alebo vyššie
odborné vzdelanie v odbore
• prax v odbore – vítaná
• práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
• zdravotný preukaz – práca s potravinami
• vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku
označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.
Žiadosti doručte na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom.
Uzávierka prijímania žiadostí je
31.8.2021.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky oznámený.
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Nový cestovný semafor schválila vláda,
výnimky z karantény budú pre zaočkovaných
Čo rozumieme pod
pojmom pendler

Krajiny sú rozdelené z hľadiska rizikovosti na zelené, červené a čierne. Semafor je účinný od pondelka
31. mája.
Rozdelenie krajín sa bude aktualizovať
raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch aj skôr. Na základe tohto semaforu vydá Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky vyhlášku, ktorá
bude riešiť detaily režimu na hraniciach,
vrátane výnimiek pre pendlerov alebo
iné skupiny ľudí.

• osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorá pracuje na území susedného štátu a má o tom doklad podľa
prílohy č. 1 vyhlášky
• osoba s trvalým alebo prechodným
pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km, ktorý pracuje
na území SR a má o tom doklad podľa
prílohy č. 1 vyhlášky.

Cieľom cestovného semafora je umožniť
osobám relatívne bezpečné cestovanie
do zahraničia a súčasne minimalizovať
import nových infekcií alebo mutácií.

1. Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní COVID-19 nahradiť aj občania SR, ktorí vstupujú na naše
územie a majú prechodný alebo trvalý
pobyt v susedných štátoch do 100 km.

Zelené krajiny

2. Naďalej platia výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test
(bez ohľadu na zelený, červený a čierny
systém), napríklad pre posádky nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel, zdravotnej služby vykonávajúcej transport či
pohrebných služieb. Ďalšie výnimky sú
uvedené v paragrafe 7 vyhlášky.

• štáty EÚ a štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou
• členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan),
Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur
Výnimky z povinnosti karantény budú
platiť pre osoby zaočkované proti COVID-19, a to mRNA vakcínou, ak uplynulo
14 dní od druhej dávky, zaočkovaní vektorovou vakcínou, ak uplynuli 4 týždne
od 1. dávky – 14 dní po prvej dávke
ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do
180 dní od prekonania COVID-19, mladší
ako 18 rokov, ostatní 14-dňová domáca
karanténa, ktorá môže byť ukončená
negatívnym Ag alebo RT-PCR testom po
príchode už v prvý deň izolácie.

3. Naďalej platia výnimky z domácej
karantény pre študentov, ľudí starajúcich sa o blízke osoby a ďalšie iné osoby
bližšie špecifikované v paragrafe 9 vyhlášky. Niektoré situácie si predloženie
negatívneho testu nevyžadujú, iné áno.
Tam, kde je potrebné mať pri sebe výsledok negatívneho testu, je možné ho
nahradiť dokladom o očkovaní alebo
prekonaní COVID-19.

Červené krajiny
• krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou
• Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora,
Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada,
Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké,
Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko,
Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan
Povinná bude 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy
deň.

Čierne krajiny
• Neodporúča sa do nich cestovať.
• Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na
zelenom a červenom zozname.
Povinná bude 14-dňová karanténa, ktorá bude pokračovať nezávisle od výsledku RT-PCR testu z 8. dňa.

Cestovný semafor:
Vyhláška upravujúca
režim na hraniciach
Účinnosť vyhlášky je od 31. mája a týka
osôb, ktoré vstupujú na územie SR po
6.00 hod.
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva
SR upravuje režim na hraniciach v súlade
s podmienkami schváleného systému
pre epidemiologickú kontrolu hraníc
počas pandémie COVID-19 (cestovný semafor). Zároveň aktualizuje podmienky
vstupu na naše územie pre pendlerov,
občanov SR pracujúcich mimo nášho
územia či cudzincov pracujúcich na
našom území s tým, že zohľadňuje ich
imunitný status (očkovanie, prekonanie
COVID-19).

Systém cestovného semaforu
Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme.

Zelené krajiny: krajiny EÚ alebo mimo
EÚ s vysokou mierou zaočkovanosti
a priaznivou epidemiologickou situáciou

Konkrétne, že osoba:

Červené krajiny: krajiny mimo EÚ
s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez
prítomnosti nebezpečných variantov
pandemického vírusu

• bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19
a od tejto udalosti uplynulo viac ako
28 dní,

Čierne krajiny: krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami.

Pravidlá platné pre príchod
zo všetkých systémov
(zelený, červený, čierny)
Najneskôr bezprostredne pri vstupe na
územie SR sú osoby povinné registrovať
na http://korona.gov.sk/ehranica a byť
schopné preukázať sa na požiadanie
potvrdením o registrácii pri vstupe aj
počas pobytu na území SR.
Ak na územie SR osoba vstupuje letecky,
musí predtým zároveň vyplniť formulár
na www.mindop.sk/covid/.
Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho
objavia príznaky COVID-19, je povinný to
ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či
pediatrovi; ak na území SR lekára nemá,
nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Ďalšie dôležité zmeny
(pendleri a pod.)
1. Zmierňujú sa podmienky pre pendlerov, povinný negatívny test (RT-PCR,
antigénový test) nie starší ako 7 dní pri
prechode cez hranice (neplatí pre deti
do 10 rokov) možno po novom nahradiť
dokladom o očkovaní alebo dokladom
o prekonaní COVID-19.

• bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA
vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od
tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

• je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania
proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo
vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180
dní od prekonania ochorenia COVID-19,
• prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

4. Po novom s podmienkou antigénového testu môžu na územie SR bez karantény vstúpiť aj študenti slovenských
škôl z Ukrajiny (7-dňový Ag test) a blízke
osoby snúbencov (dvojdňový Ag test).
Súčasne sa doprecizovalo, že vstup na
územie SR s antigénovým testom platí
len pre umelcov, ktorí majú trvalý alebo
prechodný pobyt v susedných krajinách
s výnimkou Ukrajiny.
Zdroj: Ministerstvo
zdravotníctva SR
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Challenge Day
v Centre voľného času

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom ponúklo výzvu všetkým základným školám v meste Žiar nad Hronom,
zameranú na reštart športu v meste,
podporu pohybu a zdravého životného štýlu pod názvom Challenge day,
ktorý sa uskutočnil 26. mája.
Cieľom výzvy bolo motivovať žiakov
k pohybu v akejkoľvek ľubovoľnej podobe v limite aspoň 15 minút. Challenge
day spojil všetky základné školy pôsobiace na území mesta Žiar nad Hronom, bez
ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť.
Jednotlivé školy si zvolili rôznu formu
športovania vo svojom areáli a nezabudli
na dôležitosť celej výzvy k pohybu. Pripravili slávnostné otvorenie tohto podujatia a niektorí pedagógovia sa aktívne
postavili čelom k výzve, sami sa stali
súčasťou pohybu a športovania spolu
so žiakmi.

Školský rok 2020/2021 bol na priestor
školských športových súťaží, športových
voľnočasových záujmových útvarov skúpy, preto žiarske Centrum voľného času
ponúklo práve nesúťažnú, dobrovoľnú
výzvu k naštartovaniu zdravého pohybu.
Potešil nás kladný postoj základných škôl
aj Špeciálnej základnej školy, ktoré prijali
naše pozvanie.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom,
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii
Challenge day, za podporu myšlienky
a významu celého podujatia, za dobrú
náladu a úžasnú atmosféru, ktorú sme
zažili na každej škole. Tešíme sa na spoluprácu pri realizácii ďalších výziev, ktoré
sú aj napriek námahe pre žiakov i pedagógov spojivkom.
Helena Gáfriková,
Petronela Černická

iBOBOR na „Jednotke“
K prioritám Základnej školy na
Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom
patrí už dlho aj rozvoj digitálnych
zručností, logického a informatického
myslenia žiakov. Žiaci sa pravidelne
zapájajú do rôznych súťaží tohto typu.
Jednou z nich je aj medzinárodná súťaž
Informatický bobor – iBobor, ktorá vznikla v Litve a jej litovský názov Bebras sa
používa aj na medzinárodných podujatiach. Symbolom tejto súťaže je skutočný
bobor. Je to usilovné, inteligentné a čulé
zvieratko.

OTVÁRA SA ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA PRE DETI OD 3 DO 6 ROKOV
Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej
na Ulici Sama Chalupku 315/16 v Kremnici
oznamuje, že od 1. septembra 2021
otvára Špeciálnu materskú školu pre
deti od 3 do 6 rokov.
Prevádzka MŠ bude v novozriadených
a zrekonštruovaných priestoroch denne od
7. 00 do 15. 00 hod.
Pre deti ponúkame:
• individuálny prístup,

• tvorivý prístup,
• kvalitný edukačný proces,
• využívanie alternatívnych prístupov a metód,
• získanie nových zručností cez manipuláciu
a experimentovanie s hračkami a stavebnicami,
• arteterapiu,
• skupinové hudobné aktivity.
V prípade záujmu nás kontaktujte na
telefónnom čísle: 045/ 674 22 14 alebo na
e-mailovej adrese: skola@szsi.sk

V tomto školskom roku sa súťaž konala
v 54 krajinách a zapojilo sa do nej bezmála tri milióny žiakov. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu
inak, organizátori zo všetkých krajín sa
raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú
databázu úloh na ďalší ročník súťaže.
Žiaci „Jednotky“ sa tak môžu porovnávať
s tými vo svete.
A veru sa porovnali. Na „Jednotke“ máme
žiakov, ktorí svojim výsledkom predbehli 90 % svojich rovesníkov. V tomto
školskom roku je našou najúspešnejšou
súťažiacou Ninka Glázerová z V.A. Vo
svojej kategórii nenašla premožiteľa.
A to sa súťaže na Slovensku zúčastnilo

takmer 15 000 rovesníkov, no úspešným
riešiteľom nebola ani len polovica z nich.
Spolu s ďalšími asi 1000 deťmi dosiahla
plný počet bodov. Gratulujeme, Ninka!
Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné
technológie u všetkých žiakov. Súťaž

chce iniciovať v deťoch využívanie IKT,
posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. A na „Jednotke“ sa nám
to darí.
Katka Mlynárčiková, pedagogička
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Triedený odpad v otázkach a odpovediach
Ako sa spracováva komunálny odpad
na Slovensku?
Najviac komunálneho odpadu na Slovensku končí, žiaľ, na skládkach odpadu (až 73 %). Približne 8 % odpadu sa
recykluje a ďalších 8 % sa kompostuje.
Zvyšných 11 % sa zhodnocuje v spaľovniach odpadu. Na Slovensku máme dve
spaľovne komunálneho odpadu v Bratislave a Košiciach, ktoré využívajú odpadové teplo pri výrobe elektrickej energie
a na vykurovanie. Napríklad spaľovňa
v Bratislave vyrobí ročne elektrinu asi
pre 22 000 domácností.
Prečo sa niektoré druhy odpadu
(napr. plasty, kovy, nápojové kartóny) zbierajú do jedného kontajnera?
Dôvodom môžu byť náklady na odpadové hospodárstvo a šetrenie priestoru
na stojiskách. Odpad z farebných nádob
sa dotrieďuje na triediacich linkách, kde
sa oddeľujú jednotlivé komodity. Keďže
odpadu v podobe kovov a nápojových
kartónov produkujeme menej, v niektorých obciach sa môžu zbierať spoločne
do jedného kontajnera alebo vreca.
Každá obec má však vlastný systém triedenia. Preto treba dôkladne sledovať
označenie na kontajneroch, webovú
stránku obce alebo osloviť vašu zberovú
spoločnosť.
Prečo niektoré zberové spoločnosti
vyvážajú odpad z viacerých kontajnerov v jednom nákladnom aute?
Kvôli dopravným nákladom. Kovy a ná-

Patria do plastov aj obaly od oleja?
1. Ak ide o plastové obaly z jedlého oleja z kuchyne, tak po vyprázdnení patria
tieto obaly (fľaše) do plastov, čiže do žltej
zbernej nádoby.
2. Ak ide o obaly z technického oleja
(motorový olej a pod.), ktorý vznikol obyvateľovi z domácností, takýto obal patrí
na zberný dvor, keďže v obale sú zostatky
obsahu s obsahom nebezpečných látok.
Tak isto ak sú to obaly z farieb, lakov, lepidiel technického zamerania.
Prečo treba vytriedený odpad zošliapnuť?
Aby sa do kontajnerov zmestilo viac odpadu a rovnako aj do zberného auta. Nechceme predsa, aby zberová spoločnosť
odvážala vzduch.
pojové kartóny tvoria najmenšie množstvá v komunálnom odpade (spolu
približne 8 %). Tieto komodity by nedokázali naplniť jedno nákladné auto, preto
ich zberová spoločnosť odváža spoločne
a následne na dotrieďovacích linkách
triedi na jednotlivé druhy odpadu.

Nie. Plasty sa v procese recyklácie prepierajú, netreba ich preto umývať. Nezabúdajme, že aj voda je vzácny zdroj!
Avšak obaly od chemikálií alebo iných
nebezpečných látok a zvyškami jedla
hrubo znečistený odpad do triedeného
zberu nepatria.

Prečo sa systém triedenia odpadu líši
v jednotlivých mestách a obciach?
Pretože odpadové hospodárstvo je
v každej obci a meste prispôsobené
miestnym špecifikám, ako napr. geografickému rozpoloženiu obce či možnostiam zberovej spoločnosti, ktorá zber
vykonáva.

Ako rozlíšim, o aký odpad ide?
Sledujte označenia na obaloch. Symboly recyklácie vám naznačia, že daný obal
alebo výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku býva aj označenie materiálu,
z ktorého bol obal vyrobený.

Patria do plastov aj obaly od čistiacich a kozmetických prostriedkov?
Samozrejme. Ide prevažne o HDPE
plasty, ktoré sú veľmi hodnotnou druhotnou surovinou. Ich objem však pred
vhodením do príslušného kontajnera
nezabudnite zmenšiť zošliapnutím, aby
zberová spoločnosť neodvážala vzduch.

Kam patria nápojové kartóny?
Odborne sa nápojovému kartónu povie
viacvrstvový kombinovaný materiál na
báze lepenky (VKM), pretože pozostáva
z dvoch až troch druhov materiálu. Zvyčajne tvorí 73 % obalu papier, 23 % plast
a 4 % hliník. VKM sa nezbierajú spolu
s papierom, pretože sa pri VKM používa

Treba kelímky od jogurtov poriadne
poumývať?

Ako recyklovať a separovať svetelné
zdroje, žiarovky, žiarivky a LED žiarovky

iná technológia recyklácie ako pri papieri. V každej obci a meste sa môžu VKM
zbierať inak, niekde samostatne, u nás je
to spolu s plastmi a kovmi (plechovky).
Je potrebné si všímať označenia na kontajneroch.
Kam s elektroodpadom?
Elektroodpad obsahuje vzácne kovy, ako
aj nebezpečné látky, preto nepatrí do
zmesového komunálneho odpadu. Na
zabezpečenie jeho ekologickej recyklácie môžete použitý elektrospotrebič bezplatne odovzdať v predajni elektrozariadení pri kúpe nového elektrospotrebiča
– tzv. systém spätného zberu, zanesením
na zberný dvor, pri mobilnom zbere organizovanom v obci a na zbernom mieste elektroodpadu. Spotrebiče odovzdávajte v kompletnom stave, nerozoberajte
ich, ani z nich nič nevyberajte.
Kam patria žiarivky a žiarovky?
Pri žiarivkách a LED žiarovkách ide o elektroodpad, pretože obsahujú nebezpečné
látky a ťažké kovy. Možno ich bezplatne
odniesť na zberný dvor alebo odovzdať
v predajniach s elektrozariadeniami alebo svetelnou technikou výmenou kus za
kus pri nákupe novej žiarivky. Naopak,
klasické žiarovky (normálky, iluminačné,
sviečkové, reflektorové, halogénové...)
patria do zmesového komunálneho odpadu, keďže nejde o nebezpečný odpad.
Zdroj: naturpack.sk
Foto: TASR

Čo sa dá vyrobiť
z recyklovaných plastov

Ako triediť a separovať
LED žiarovky
LED žiarovky neobsahujú žiadne ťažké
a iné zdraviu škodlivé kovy a plyny, preto je recyklácia týchto svetelných zdrojov
veľmi jednoduchá a vítaná. LED žiarovky
sú jednoduché elektrické zariadenia,
ktoré sa po vypovedaní svojej životnosti
môžu znovu použiť. Je veľa typov LED
žiaroviek, ale hlavná štruktúra skoro každej LED žiarovky je:
1. Pätica – spodná kovová časť žiarovky.
Časť, ktorá sa dá opätovne využiť.
Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky a LED žiarovky
raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Keďže je možné z nich využiť
viac ako 80 percent materiálov, je
veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.

Prečo separovaný
zber žiariviek?
V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť. V nerozbitom stave žiarivky
a ani výbojky nie sú škodlivé. Avšak, ak sa
rozbijú – na skládke odpadu, úmyselne
pri manipulácii – ortuť spolu s ďalšími
toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva do ovzdušia. Týmto sa znečisťuje nielen životné
prostredie, ale vdychovanie ortuťových
pár poškodzuje aj ľudské zdravie.

Aké typy žiariviek
a výbojok sa separujú
• Lineárne žiarivky – nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarivky kruhové, tvaru
U a indukčné.
• Kompaktné žiarivky – kompaktné
žiarivky bez integrovaných predradníkov s kolíkovými päticami, kompaktné

žiarivky s integrovaným elektronickým
predradníkom.
• Vysokotlakové a nízkotlakové výbojky – výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové a xenónové.

Svetelné zdroje, ktoré nie sú
určené na triedený zber
Žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky, to sú žiarovky klasické, iluminačné, sviečkové, dekoračné,
smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na sieťové
napätie.

Kde odovzdávať
žiarivky a výbojky
• Na partnerských obchodných miestach
vykonávajúcich pre občanov spätný odber
nefunkčných žiariviek a výbojok.
• Počas organizovaných mobilných zberov.
• Kolektívne systémy zberu a zhodnocovania odpadov ponúkajú preveľkých pôvodcov takéhoto odpadu vypracovanie individuálnych riešení prenakladanie s takýmto
odpadom.
Každý pôvodca elektroodpadu, napr. aj
vyhorených svetelných zdrojov, teda aj
vy, má právo ho bezplatne odovzdať na
určených miestach.

2. Telo – telo žiarovky býva buď plastové, alebo kovové. Ak je kovové, je to pasívny chladič žiarovky. Toto sú časti, ktoré
sa dajú opätovne použiť.
3. Elektronika – elektronika je zväčša
umiestnená v tele žiarovky, býva najčastejšou príčinou ukončenia životnosti
žiarovky. Nepoškodené elektronické časti sú recyklovateľné.
4. Hlava žiarovky – najčastejšie z hliníka, skla a plastu. Všetky materiály je
možné znovu použiť.
5. LED diódy – ďalšia najčastejšia príčina
životnosti. LED dióda sa skladá z epoxidovej časti a kovových častí. Epoxidová
časť je recyklovateľná taktiež ako kovové
časti.
6. Krycie sklíčko alebo optika – plne
recyklovateľné alebo znovu použiteľné.
Je dôležité si uvedomiť, že každý pôvodca elektroodpadu, ako sú aj LED žiarovky, má právo bezplatne odovzdať alebo
zaslať elektro odpad priamo dodávateľovi alebo predajcovi.
Zdroj: www.uspornaziarovka.sk

Ľudstvo vyrába obrovské množstvo
plastového odpadu, ktorý často končí v spaľovniach a vo svetových oceánoch. Každý deň sa použije a zlikviduje približne 100 miliónov plastových
fliaš, pričom 80 % z nich sa nijako nespracuje ani nerozloží.
Čoraz viac spoločností si tento fakt uvedomuje a začali preto pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne. Plasty
sa totiž dajú eliminovať a efektívne recyklovať. Vďaka inovatívnym výrobcom
tak vzniknú výrobky, ktoré sú ekologické
a vôbec pritom nezaostávajú dizajnom
a kvalitou.
Na svetovom trhu už nájdete značky,
ktoré produkujú z recyklovaných PET
fliaš štýlové bytové doplnky, tenisky,
športové doplnky či dokonca aj časti pre
detské ihriská. Z každého plastu sa vyrába niečo iné. Napríklad, detské ihriská sa
vyrábajú z tvrdších obalov používaných
v drogériách na šampón či aviváž. Z plastových tašiek zas dokážu vyrobiť pevné
lavičky do parku alebo ich znovu využiť
na výrobu rovnakých plastových tašiek.
Plastové fľaše dokáže dobre zužitkovať
aj módny priemysel. Vedia z nich vyrobiť

tričká, svetre, flísové bundy, už spomínané tenisky alebo dokonca spací vak.
Aby sa vyrobilo dostatočné množstvo
plastových vlákien, z ktorých vznikne nové cool tričko, je treba približne
10 fliaš. Vytvorenie svetra si vyžaduje
63 fliaš a pre vytvorenie dostatočnej
izolácie (vlákniny) pre lyžiarsku bundu
je treba iba 14 fliaš. Na spací vak je potrebných 114 fliaš.
K spoločnostiam, ktoré sa problému
plastového odpadu nestavajú chrbtom,
patrí aj legendárna česká značka minerálnej vody Mattoni. Jej vody prechádzajú do jednotných obalov zelenej farby,
ktoré spĺňajú základné predpoklady
na efektívnejšiu recykláciu. Najlepšie
recyklovateľný PET pochádza z čírych,
modrých alebo zelených fliaš. Aj to je
dôvod, prečo Mattoni znižuje počet používaných farieb a všetky fľaše prezliekla
do zelenej. Nové obaly sú rovnako ako
predošlé 100 % recyklovateľné, vrátane
vrchnákov a etikiet.
Zdroj: internet
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ďakujeme
všetkých
príbuzným,
priateľom,
susedom,
bývalým
kolegyniam
a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili
našu drahú mamu a starkú
Esteru Bérešovú,
ktorá nás vo veku 80 rokov navždy
opustila dňa 20. mája 2021.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Čas plynie, zastaviť sa nedá,
no spomienka na vás je večne živá.
Aj keď už nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami.
Kto v srdci žije, neumiera
a na vašom hrobe
to kvietok pripomína.
Dňa 13. júna si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila naša
drahá mamička, starká a prastarká
Mária Bojová
a dňa 14. júla uplynie 9 rokov
od chvíle, kedy nás opustil
náš milovaný otecko
Imrich Bojo.
S láskou spomínajú dcéra Mária
a syn Milan s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Čas plynie, smútok
zostáva, tá strata
v srdci bolieť
neprestáva...
Dňa 5. júna sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý syn, brat a otec
Branislav Pružina
vo veku nedožitých 47 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie,
ale spomienky
na teba nám
zostávajú.
Dňa 5. júna
uplynulo 5 rokov
od chvíle, kedy
nás navždy
opustila naša maminka,
babka a prababka
Mária Majerčíková
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra
a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
tých, ktorých
opustil,
ten nezomrel...
Dňa 6. júna sme
si pripomenuli
5 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Anna Barancová – Zapletalová,
rod. Hodžová.
Všetkých, ktorí si na ňu spomínate
aj ako na učiteľku materskej školy
či verejne aktívnu ženu,
prosíme o tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
deti a vnúčatá.

SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v duši.
Láska, ktorú
rozdávala,
máme stále
v srdci.
Dňa 28. mája sme
si pripomenuli nedožitých
90 rokov našej drahej mamičky,
starej mamy a babky
Magdalény Honekovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
a synovia s rodinami.

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

SPOMIENKA
Všetko zmizne, len
stopy tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú...
Dňa 13. júna si
pripomíname
9. výročie od
smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Otília Pavelková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je krutý,
to najdrahšie
nám vzal,
len bolesť
v srdciach
ponechal.
Dňa 2. júna sme
si pripomenuli
11. 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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Svetový deň bez tabaku
Každý rok 31. mája sa pozornosť
upriami na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov
a nepriameho pôsobenia cigaretovému dymu. Svetový deň bez tabaku
má ľudí odradiť od užívania tabaku
v akejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby
aktívne propagovali životný štýl bez
tabaku.
Zmyslom Svetového dňa bez tabaku je
zlepšiť informovanie o nepriaznivých
zdravotných následkoch fajčenia.

Prečo je prestať fajčiť
také ťažké?
Nikotín je vysoko návyková látka. Prestať fajčiť je preto také ťažké, lebo po
jeho vysadení sa rýchlo dostavia nepríjemné abstinenčné príznaky. Najhoršia
je zrejme podráždenosť, pretože nikotín
dokáže prekonávať mozgovo krvnú bariéru a stimulovať receptory zodpovedné
za príjemné pocity.

Tipy na odvykanie od fajčenia

ný spôsob potláčania chuti na cigaretu.
Počas nej sa zapichujú tenké ihličky na
konkrétne miesta na tele prepojené
s ústami, pľúcami a dýchacími cestami.
Výsledkom je zníženie chuti zapáliť si.
3. Cvičenie
Štúdie ukázali, že už 5-minútové cvičenie
o strednej intenzite vyvolá krátkodobé
zníženie chuti po fajčení.
4. Nikotínové náplaste
Hovorí sa, že závislosť na nikotíne je
dokonca silnejšia ako závislosť na niektorých tvrdých drogách, ako sú heroín
či kokaín. Za mnohé škodlivé účinky fajčenia zodpovedá vyčerpanie viacerých
dôležitých antioxidantov, hlavne vitamínov C a E, betakaroténu, glutatiónu,
koenzýmu Q10 či kyseliny alfalipoovej.
Mnohí ľudia, ktorí vyskúšali nikotínové
náplaste tvrdia, že sú naozaj prínosné.
Dávkovanie sa stanovuje podľa množstva vyfajčených cigariet za deň a frekvencie fajčenia. Konkrétnejšie by vám
s tým vedel poradiť váš lekár.

5. Limetky
Žuvanie limetkovej kôry (dobre očistenej od postrekov), keď na vás dôjdu abstinenčné príznaky, ich pomáha účinne
zredukovať. Zodpovedný za to je hlavne
vysoký obsah antioxidantov a vitamínu
C v kôre z limetiek.
6. Aromaterapia
Výskumníci vystavovali fajčiarov počas
druhej spánkovej fázy (ne-REM spánok)
vôni cigaretového dymu a pokazených
vajec, respektíve pokazeným rybám v trvaní jedného týždňa. Výsledkom bolo, že
počas uvedeného obdobia fajčili menej.
7. Meditácia
Štúdie skúmali, aký vplyv má cielené
praktizovanie meditácie a sústredenia sa
počas ťažkého obdobia odvykania a výskytu abstinenčných príznakov. Zistili,
že to účinne pomáhalo fajčiarom oveľa
ľahšie sa vzdať cigariet.
Zdroj: www.domacaliecba.sk, upravil
RÚVZ Žiar nad Hronom – oddelenie
podpory zdravia a výchovy k zdraviu

1. Horčík
Horčík znižuje závislosť na nikotíne potláčaním NMDA receptorov, ktoré stimulujú vylučovanie dopamínu. Inými
slovami, horčík zníži pocity blaženosti,
ktoré vám fajčenie prináša.
2. Akupunktúra
Akupunktúra ako súčasť tradičnej čínskej medicíny sa ukázala ako ďalší účin-

Zubná pohotovosť vo Zvolene skončila
Pacienti z nášho okresu pocestujú do Bystrice
Hronom alebo Krupina. Od 1. mája tu
však služby pohotovosti skončili. Je to
hlavne kvôli nedostatku adekvátneho
personálu a v neposlednom rade sú to
aj ekonomické dôvody. Pacienti zo šiestich spádových okresov tak budú musieť
dochádzať až do Banskej Bystrice. To je
v niektorých prípadoch aj päťdesiat kilometrov.
Pacientov s akútnou bolesťou zubov
čaká ďalšie cestovanie. Doteraz pacienti zo žiarskeho okresu museli za
zubnou pohotovosťou cestovať do
Zvolena. Zubná pohotovosť tu však
od prvého mája pre problémy s financovaním skončila.
Zubnú pohotovosť vo Zvolene navštívili mesačne stovky akútnych pacientov
z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad

„Samosprávne kraje nedisponujú nejakými pákami, vďaka ktorým by dokázali
prinútiť poskytovateľa, aby zabezpečoval služby pohotovosti,“ uviedla Lenka
Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja. Podľa aktuálneho nariadenia vlády je definovaná
potreba minimálne jednej zubnej pohotovosti na štyristotisíc obyvateľov. Ako
informovalo Ministerstva zdravotníctva

SR, mala by sa prehodnotiť ambulantná
sieť, a to sa týka práve aj zubných ambulancií.
Podľa zubných lekárov je však problémom aj zlé materiálno-technické vybavenie zubných pohotovostí či neadekvátne finančné ohodnotenie a motivácia
vykonávať zubnú pohotovosť. Kým zubní
lekári majú tri alebo štyri eurá na hodinu,
pre porovnanie, všeobecní lekári majú
v prípade pohotovostnej služby garantovanú mzdu dvanásť eur na hodinu. Tento stav by mal aspoň čiastočne napraviť
návrh novely zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti. Návrhom novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti by sa mal parlament zaoberať v júni.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
Ponúkam na predaj chalupu v obci Dekýš - okres Banská Štiavnica. Pozostáva z 2 izieb,
obývacej miestnosti s krbom spojenej s kuchyňou, kúpeľne s WC, chodby, špajzy
a menšej pivnice. Za domom je dreváreň s ďalšou miestnosťou, ktorá slúži na odkladanie
záhradného nábytku a náradia. Plocha pozemku 822 m2 je v spoluvlastníckom podiele.
Chalupa sa predáva aj so zariadením. Cena 110-tisíc eur. Pri vážnom záujme dohoda
na cene možná. T: 0908 582 465
Predám mrazničku zn. Whirpool, 4 šuplíky, 88 litrov. Raz používaná. T: 0903 732 774
Kúpim 1-izbový byt v ZH. Platím hotovosťou. Ideálne na poslednom poschodí
s výťahom. T: 0905 293 895
Som žena v dôchodku (60 r.). Touto cestou si hľadám priateľku na výlety, plávanie
a vzájomnú pomoc. Prosím, muži, nehláste sa. Auto mám, do 50 km. T: 0905 293 895

Poprosím, ak rozprávate po španielsky a bývate v okrese Žiar nad Hronom a máte čas
a záujem so mnou rozprávať (naživo, nie online) po španielsky - ozvite sa mi na telefón
0903 520 688. Mám základy španielčiny, hovorím po anglicky a rozumiem nemecky.
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur. T: 0904 404 926
Dám do prenájmu garsónku pri poisťovni. Čiastočne zariadená, s internetom. Jednej
slušnej osobe. Cena: 250 €. Dvojmesačný depozit podmienkou. T: 0908 904 710
Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame na sídlisku v 2-izbovom
byte s výťahom. Len na denné nákupy a upratovanie bytu. T: 0905 293 895
Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla. Som zodpovedný.
T: 0903 575 921

Hľadáme opatrovateľa/opatrovateľku k nasej mamičke v Žiari nad Hronom, v čase od

Hľadám prenájom pre mladý zamestnaný pár s dieťaťom na dlhodobo, najlepšie
2/3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Volajte alebo píšte sms na číslo 0944 587 314.

15.00 každý deň a v sobotu, nedeľu na viac hodín i celý deň. Kontakt: limbora@gmail.
com, minova.maria@gmail.com, 00420/777144770

Ponúkame zemné a výkopové práce traktorbágrom. T: 0911 233 365

Kto má záujem o objednanie, ponúkame: 15-týždňové mládky, nosnice - 5,90 €/ks,
7-mesačné nosnice - 4,50 €/ks, 9-mesačné nosnice - 3,50 €/ks, 13-týždňové morky 4,50 €/kg, cena: 13,90 €/ks. Objednávky prijímame na čísle: 0908 582 295. Objednanú
hydinu dovezieme zákazníkovi do domu.
Predám 2-izbový byt, 66 m2, na 3. poschodí, Vansovej ulica 4, v Žiari nad Hronom.
T: 0905 852 632, 0905 195 236

Predám 2- izbový byt v Banskej Bystrici, v obľúbenej lokalite SÍDLISKO. Byt je slnečný,
orientovaný na JZ. Ide o tehlový byt, na druhom poschodí s výťahom. Len seriózny
záujem. T: 0917 879 243. RK nevolať!!!

RIADKOVÚ INZERCIU MÔŽETE PODAŤ BEZPLATNE
PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY WWW.NOVINY.ZIAR.SK.
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Ungvarský získal ďalšie druhé miesto

Rytieri a Indiáni spoločne

CYKLISTIKA

HOKEJ

sa podarilo odpútať 9-člennej skupine,
kde boli aj naši Matúš Ďurík a Róbert
Jackuliak. Napokon Ďurík bodoval
v záverečnej bodovačke a získal 2 body.
Stačilo mu to na celkové 10. miesto.
Jackuliak síce nebodoval, ale pomáhal
Ďuríkovi v špurtoch. Napokon skončil
na 14. mieste. Najvyššie skončil Félix
Štanceľ na 6. mieste, keď vyhral prvú
bodovačku a v polovici pretekov ešte
stále viedol. Napokon ale nezachytil
únik vedúcej skupiny. Alex Antal prišiel
na 26. mieste. Junior a aktuálny majster
SR Lukáš Ungvarský získal 2. miesto po
veľmi peknom bojovom výkone. Zdolal
ho iba M. Svrček, ktorý jazdí v Taliansku
v TEAM Franco Ballerini.
Aj druhé kolo Slovenského pohára
v cestnej cyklistike bolo pre žiarsky
Cyklistický klub napriek nepriaznivému počasiu a absencii niekoľkých
pretekárov pre zranenie úspešné. Na
letisku v Dolnom Hričove sa na štarte
zišla slušná konkurencia, keď štartovali aj pretekári zo zahraničia.
Počas takmer celých pretekov pršalo
a fúkal silný vietor a chlad tiež nepridal
na pohode.

druhom štarte 29. miesto a Jakub Benča 34. miesto.
Kadeti opäť jazdili veľmi aktívne. Stále
sa nastupovalo, každý sa pokúšal o únik
a zisk bodov na bodovačkách. Napokon

V ženách a juniorkách zvíťazila suverénne Vladimíra Zelinová, ktorá je na
hosťovaní v Dukle Bratislava.
CK MŠK
Foto: J. Melicher.

V kategórii Mini štartoval Alex Jelža,
ktorý odťahal takmer celé preteky na
špici. V špurte obsadil 11. miesto. Mladší žiaci odjazdili 6 okruhov bodovacej
jazdy a najlepšie sa darilo Benjamínovi
Peszekimu, ktorý nebodoval a skončil
na 16. mieste, Martin Dekýš prišiel na
22. mieste. Žiačky odjazdili tiež 6 okruhov a naša Tereza Ďuríková sa snažila
bojovať v špurte o body do poradia.
Napokon obsadila 12. miesto. Starší
žiaci bojovali na rozmočenej trati a Filip
Záhorec bodoval aj na bodovačkách.
Napokon po bojovom výkone obsadil
pekné 7. miesto so stratou 5 bodov
na pódium. Jakub Glezgo obsadil
23. miesto, Maroš Čerťaský pri svojom

Sezóna 2020/2021 priniesla množstvo zaujímavých súbojov, zvolenskému HKM extraligový majstrovský
titul, prvoligovým Spišiakom zasa
postup medzi hokejovú elitu. Tímy
z nižších súťaží sa však kvôli pandemickým opatreniam mohli dianiu na
hokejových štadiónoch iba prizerať
a množstvo mladých talentovaných
hráčov nemalo príležitosť rozvíjať
svoje hokejové zručnosti. Práve teraz
však prichádza čas postaviť sa znova
na nohy, dobehnúť zameškané a posúvať sa dopredu.
Týka sa to aj hokejového Žiaru nad Hronom. Po tom, čo sa v sezóne 2019/2020
hokej vrátil do tohto mesta, sa Indiáni
hneď tešili z víťazstva v západnej skupine. K tomuto triumfu veľkou mierou
pomohla aj spolupráca so Zvolenom.
V mužstve Žiaru dostávali príležitosť rozohrať sa hráči HKM Martin Magdolen,
Jakub Dubina a indiánsky dres obliekal
aj člen majstrovského tímu Ján Chlepčok.
Obojstrannú prospešnosť tohto prepojenia si pochvaľovali oba kluby, preto
v týchto dňoch posunuli svoju spoluprácu oficiálne na vyšší stupeň. Zástup-

covia HKM a HK MŠK podpísali zmluvu
o vytvorení farmárskeho tímu a spoločnými silami sa uchádzajú o miestenku
v Slovenskej hokejovej lige pre mužstvo
Žiaru nad Hronom, ktorý by v druhej najvyššej republikovej súťaži pôsobil ako
farma Zvolena.
Vznikla by tak možnosť priniesť známe
tváre a zvučné mená aj mimo extraligu,
veď vďační fanúšikovia na vynovenom
žiarskom štadióne si takisto želajú vidieť kvalitný hokej. Predovšetkým by
sa však zrodila tak potrebná šanca pre
mladé talenty rýchlejšie sa adaptovať
v seniorskom hokeji. Viac príležitostí
pre mladých hokejistov prinesie väčšiu
a rýchlejšiu možnosť individuálneho rastu jednotlivcov a tiež väčšiu pravdepodobnosť, že mladí hráči aj po ukončení
pôsobenia medzi juniormi pri hokeji zotrvajú a hráčska základňa na Slovensku
sa bude rozširovať.
Bol by to konkrétny krok k napĺňaniu
nastolenej filozofie a myšlienok vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja
o vytváraní podmienok pre talentovaných mladých hráčov.
Zdroj: www.hkmskziar.sk

Juniori reštartovali svoju sezónu neúspešne
BASKETBAL

SBA reštartovala celoslovenské súťaže v chlapčenských kategóriách
U15, U17 a U19. Pomocnú ruku pri organizovaní kvalifikačných turnajov
o postup na Majstrovstvá Slovenska
v kategóriách U19 – juniori a U15 –
starší žiaci podal aj MŠK BK Žiar nad
Hronom.
V piatok až nedeľu 28. - 30. mája sa v ZUS
aréne odohrali zápasy 1. kvalifikačného
turnaja skupiny východ o postup na
M-SR v kategórii JUNIORI U19. Za prísnych epidemiologických opatrení mohli
zápasy sledovať aj diváci. Kapacitu hľadiska bolo možné využiť na 25 %, čo je
69 divákov. Kvalifikačný turnaj starších
žiakov v skupine východ sa v priestoroch ZUS arény odohrá posledný júnový
víkend.

1. kvalifikačný turnaj
o postup na M-SR JUNIORI
U19 – skupina VÝCHOD
Piatok 28.5.2021
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 64:70 (36:29)

do konca zápasu sme držali so súperom
krok. V závere sa prejavila väčšia skúsenosť prievidzských hráčov, hlavne tých,
ktorí si vyskúšali v práve končiacej sa sezóne aj extraligu. Ešte 30 sekúnd pred
koncom sme hrali o víťazstvo v zápase,
ale po chybách, ktoré vyplývali z veľkého chcenia rozhodnúť zápas, sme nakoniec záver zápasu nezvládli a s favoritom
sme prehrali tesne o 6 bodov. Našim
chlapcom napriek prehre patrí pochvala a moje uznanie za predvedený výkon
v tom to zápase.

Prehra po zbabranom
druhom polčase
Nedeľa 30.5.2021
KB Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar
nad Hronom 73:60 (33:26)
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Kežmarok 89:25 (43:19)

Zápasy domácich
Výborný zápas po reštarte

Sobota 29.5.2021
BKM Iskra Svit – MBK Victoria Žilina
83:69 (45:30)

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
PRIEVIDZA 64:70 (13:14, 23:15, 10:24,
18:17)

MBA Prievidza – TU Košice 94:82
(50:39)

Body: Marek Novák 24, Matej Bobok 12,
Matej Golebiowski 8, Marek Grochal 8,
Richard Truben 5, Jakub Švec 4, Pavel
Király 3. Hrali: Patrik Ďurica, Adrián
Kňažko.

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 88:63 (40:40)

V prvom zápase po reštarte sezóny sme
videli vyrovnaný a kvalitný juniorský
basketbal. Hráči na obidvoch stranách
sa konečne dočkali a mohli si po dlhom
čase opäť vyskúšať zápasový adrenalín. Zápas bol vyrovnaný po celú dobu,
družstvá sa striedali vo vedení. Prvý
polčas sme po úspešných streleckých
pokusoch lepšie zvládli my a dokázali sme ho vyhrať o 7 bodov. Škoda, že
hneď od začiatku druhej časti hry sme
dostali svojho súpera našou slabšou
obranou na koňa a dovolili sme hosťom
veľmi rýchlo vyrovnať stav stretnutia,
dokonca sme ich pustili do mierneho
vedenia. Napriek tomu naši hráči stále
dávali do hry srdce a hrali s veľkou energiou. Zápas dokázali opäť vyrovnať a až

MBK Victória Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 88:63 (25:18, 15:22, 28:6,
20:17)
Body: Marek Grochal 17, Marek Novák
14, Jakub Švec 9, Richard Truben 6, Adrián Kňažko 6, Matej Bobok 5, Patrik Ďurica 4, Pavel Király 2.
V sobotnom zápase sme s družstvom zo
Žiliny sme dokázali držať krok len v prvom polčase. Od začiatku bol náš súper všade o krok vredu. Hrali rýchlejšie
a hlavne v obrane tvrdšie. Napriek tomu
sme pred koncom prvého polčasu mohli
vybudovať malý náskok, ale vlastnou
nedôslednosťou pri zakončovaní sa tak
nestalo. Začiatok druhého polčasu rozhodol o osude zápasu. My sme nepremenili 3-4 voľné strely spod koša a náš
súper chytil streleckú slinu a rozstrieľal

nás spoza perimetra, keď mal hlavne
trojkovú streľbu nadpriemerne úspešnú.
Čo však bola hlavne chyba našej obrannej hry, keď sme veľmi slabo dostupovali
k strieľajúcim hráčom Žiliny. A tak sme
postupne padli aj mentálne a zápas sme
prehrali.

Na Košice sme nestačili
KB Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar
nad Hronom 73:60 (22:18, 11:8, 27:15,
13:19)
Body: Richard Truben 18, Marek Grochal
13, Marek Novák 10, Jakub Švec 6, Matej
Bobok 5, Pavel Király 4, Adrián Kňažko 2,
Patrik Ďurica 2.
V poslednom zápase domáceho kvalifikačného turnaja ligy juniorov sme
začali znovu dosť vlažne, čo sa prejavilo na tom, že Košičania si vybudovali
v prvom polčase mierny náskok. Druhý
polčas sme začali podobne ako v sobotu, nedokázali sme premeniť otvorené
strelecké pozície či už spod koša, alebo
z perimetra. Veľký problém nám začala
robiť zónová obrana, do ktorej sme sa
nevedeli presadiť aj napriek zmenám
v útočnom systéme. Veľké množstvo
nepremenených situácií pod útočným
košom nás obralo o dobrý výsledok.
V závere sme sa aj snažili zónovým presingom o zmenu výsledku, ale, bohužiaľ,
tá sa nedostavila.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy, asistent
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Futbalisti Pohronia zvládli aj posledný zápas sezóny
a v konečnom hodnotení obsadili 9. miesto
Fortuna ligu si tak zahrajú aj v ďalšom ročníku
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie – MFK Ružomberok 1:0
(0:0)
Gól: 49. Chěja. Rozhodovali: Dohál –
Poláček, E. Weiss, ŽK: Weir - Kojnok,
J. Maslo, Zsigmund, Mojžiš, ČK: 25.
Kojnok (Ružomberok) po 2. ŽK, 399
divákov.
FK Pohronie: Hrdlička – Mazan, Štrba,
Heurtaux (79. P. Pavlík), Petrák – Adamec
(87. Špiriak) – Blahút (79. Galuška), Weir
(87. N´Zeyi), Fadera (64. Ladji), Badolo –
Chvěja
Ružomberok: Krajčírik – Kojnok, J. Maslo, Luka (79. Brenkus), Mojžiš – Gerec,
Kochan, Zsigmund (79. Filinský), Luterán
(29.Čurma), Kubík (51. Múdry) – R. Kružliak (51. Boďa)
Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v sobotu 22. mája v záverečnom 10. kole
Fortuna ligy v skupine o udržanie sa
doma nad Ružomberkom 1:0.
V prvom polčase mali prevahu domáci
futbalisti, ale nepretavili ju do gólovej
podoby. K dvom dobrým hlavičkám sa
dostal v šestnástke Badolo, najprv po
centri Mazana zamestnal brankára, neskôr po centri Blahúta mieril nad brvno.
Ružomberčania pohrozili v úvode Luteránom spoza veľkého vápna, tečovaná
lopta putovala vedľa žrde a v 22. minúte Gerec hľadal z pravej strany voľného
Kružliaka pred bránkou a takmer sa mu
to podarilo. Pohronie pohrozilo o minútu neskôr z priameho kopu Weira,
tentoraz hlavičkoval Štrba a iba tesne

Takto sa radovali hráči Pohronia z gólu proti Ružomberku.
Ondrěj Chvěja najprv nepremenil penaltu, potom opäť minul,
ale jeho ďalšia akcia už skončila v sieti brankára Krajčírika.

minul ľavú žrď. V 25. minúte sa z ihriska
po druhej žltej karte porúčal hosťujúci Kojnok. Ružomberčania sa ešte viac
zatiahli, ale slušný prienik predviedol
Kružliak, mal pred sebou iba dvoch
obrancov súpera, neprebil sa napokon
cez nich do koncovky. V 38. minúte domáci Adamec z asi 15 m mieril vedľa .
O minútu na to zahral rukou v šestnástke Maslo a nariadenú penaltu nevyužil
Chvěja, loptu poslal tesne vedľa pravej
žrde.
Chvěja sa dostal do vyloženej šance
aj na začiatku druhého polčasu. Bol

James Michael Weir, odchovanec Manchesteru United,
nateraz odohral svoj posledný zápas na našich trávnikoch.
Od budúcej sezóny bude obliekať dres maďarského MTK Budapešť.

Pohronie zaznamenalo v 32 zápasoch 38 bodov. Zaujímavosťou je,
že rovnaké číslo svieti aj v kolónke vstrelených a inkasovaných gólov.

voľný v pokutovom území, no prepálil
bránku. Chuť si však napravilo o malú
chvíľu, ked Petrák poslal z ľavej strany
dobrú loptu k bližšej žrdi, kde operoval český kanonier a dokázal zblízka
otvoriť skóre – 1:0. Druhý gól mal v 59.
minúte na hlave Fadera, no neporadil
si s dobrou príležitosťou v malom vápne. Skúšal to i Adamec dobrou strelou
z asi dvadsiatich metrov, mieril tesne
vedľa pravej žrde. Podobne dopadol
aj aktívny Badolo na ľavej strane šestnástky, strieľal síce pohotovo, no lopta
putovala pár centimetrov nad brvno.
Oslabený Ružomberok sa dostal pred
bránku súpera až v 83. minúte po dobrom brejku, no Múdry veľmi zle realizoval koncovku, loptu poslal trestuhodne
vedľa žrde. Domáci si záver stretnutia
postrážili a zaslúžene vyhrali.
Jan Kameník, tréner Pohronia: „Boli
sme od začiatku viac aktívni než súper.
Snažili sme sa cez krídelné priestory
otvoriť hru a dostať sa pred bránku
centrovanými loptami. Vytvorili sme
si aj šance. Náš výkon v prvom polčase
vygradoval do pokutového kopu, ktorý sme nepremenili. Hráčov to trošku
ovplyvnilo, no zdvihli sa na začiatku
druhého polčasu, dali sme gól. Druhý
polčas však hodnotím horšie než ten
prvý. Po našom góle sme neboli uvoľnení, dopadla na nás ťarcha okamžiku.
Hráči sa viackrát špatne rozhodovali,
nevedeli pridať druhý gól. Napokon
sme sa snažili dobre brániť, nepustiť
súpera do brejku. Jeden krát sa nám
to nepodarilo, Ružomberok mal veľkú
šancu, to sa nám stávať nemôže. Snažili sme sa to však dohrať do víťazného
konca a za to chcem chlapcom poďakovať. “
Ján Haspra, tréner Ružomberka:
„Streli sa dve vyrovnané mužstvá. Aj
zápas tomu od začiatku nasvedčoval.
Bolo to bojovné, no dostavila sa nepríjemná situácia s našim vylúčeným hráčom. Od toho momentu prevzal tak-

Alieu Fadera z Gambie patril v tejto sezóne medzi piliere mužstva.
V 31 zápasoch strelil 5 gólov a pridal aj rovnaký počet asistencií,
čím sa stal najlepším nahrávačom svojho tímu.

tovku zápasu domáci tím. Pohronie si
vytváralo šance, bolo lepšie. Na začiatku druhého polčasu sa súper ujal vedenia, potom to už bolo vyrovnané v poli.
My sme sa pokúšali zápas zvrátiť v náš
prospech, no bolo to kŕčovité a nepodarilo sa nám napokon otočiť výsledok.
Pohronie zvíťazilo zaslúžene.“
Libor Hrdlička, brankár Pohronia:
„Bol to nervózny zápas. Mohol byť menej nervózny ak by sme dali skôr gól. Po

vylúčení hráča súpera sme viac držali
loptu a dali aspoň ten jeden gól. Teší
nás, že sme sa zachránili, išlo nám o krk,
ale mali sme na to, aby sme sa zachránili aj skôr. Mňa teší, že som päť zápasov neinkasoval žiadny gól, ale musím
pochváliť aj obranu a je to celotímová
práca.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Jan Kameník končí
na lavičke FK Pohronie

39-ročný tréner Ján Kameník odkoučoval na lavičke Pohronia
24 zápasov s bilanciou 7 víťazstiev, 7 prehier a 10 remíz.

Na základe vzájomnej dohody
FK Pohronie ukončilo spoluprácu
s trénerom A-tímu Janom Kameníkom, ktorá vyvrcholila úspešným
zvládnutím zachránením sa vo Fortuna lige v sezóne 2020/21.
„Napriek tomu, že Jan Kameník už ďalej
nebude pokračovať vo vedení nášho
tímu, považujeme ho za talentovaného
a tvrdo pracujúceho profesionála, ktorý
pripravil náš tím na získanie dostatočného počtu bodov na splnenie zák-

ladného cieľa – záchrany v najvyššej
súťaže,“ uvádza klub na svojej oficiálnej
webovej stránke.
Okrem trénera sa klub rozlúčil aj s hráčmi, ktorým končia kontrakty alebo
hosťovania. Ide o brankára Tomáša
Jenča, Petra Pavlíka (prestupuje do
tímu FK Senica), Thomasa Heurtauxa,
Jamesa Weira (prestupuje do tímu
MTK Budapešť) a Ondřeja Chvěju.
(r)

