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Žiar nad Hronom pozná výsledky prvého
skríningového testovania
V rámci celoplošného antigénového testovania sprístupnilo mesto
Žiar nad Hronom občanom odberové miestnosti na území mesta aj
v priemyselnom parku. Testovalo
sa od piatku 22. januára do nedele
24. januára.
V piatok sa odberové miestnosti otvorili
v troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a od soboty
do nedele boli otvorené odberové
miestnosti v rámci celého mesta, vrátane Kortiny, Šášovského Podhradia
a priemyselného parku, ktorý bol na
testovanie prioritne určený zamestnancom a ich rodinným príslušníkom.
Prvý deň využilo na testovanie 1 437
občanov, z nich šesť bolo pozitívnych. V sobotu sa otvorilo jedenásť

Online registrácia na testovanie
Počas skríningového testovania mohli
Žiarčania využiť možnosť vopred sa
na testovanie objednať, a to prostredníctvom online registrácie. Vyplnením
krátkeho formulára mohli občania na
jedno telefónne číslo registrovať maximálne štyri osoby na jedno odberové
miesto. Ako doklad slúžila SMS alebo
e-mailová správa, ktorú stačilo predložiť administrátorovi odberovej miestnosti. „Registrovaný sa na test musel
dostaviť presne na objednaný čas. Ak
termín zmeškal, strácal nárok na vykonanie testu v danej miestnosti a registráciu musel zopakovať. Samozrejme,
občania sa v Žiari mohli otestovať aj
v miestnostiach, kde sa testy vykonávali bez registrácie a poradia,“ spresnil
skej nemocnice na Sládkovičovej 11 cez
národný online formulár na stránke:
www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.
Podľa informácií z ministerstva zdravotníctva budú otestovaní len občania s takouto časenkou. Na testovanie
môžu Žiarčania naďalej v pracovné dni
od 9.00 do 13.00 hod. využiť aj priestory
Radničnej reštaurácie na Ulici Š. Moysesa. Vláda od stredy 27. januára nariadila
mať negatívny výsledok testu pre tých,
ktorí chcú ísť do práce či do prírody. Tí,
ktorí nemajú test, môžu chodiť len do
potravín či k lekárovi.

Telocvične žiarskych škôl sú
kompletne zrekonštruované
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miestností a tri v priemyselnom parku.
Možnosť otestovať sa využilo 3 237
ľudí, z nich 40 bolo pozitívnych. V nedeľu už bolo na testovanie k dispozícii
menej odberových miest. „Mnoho Žiarčanov využilo na testovanie možnosť
online registrovania, vďaka čomu sa
v piatok ani sobotu netvorili dlhé rady
a testovalo sa vo väčšine miestností
takmer bez čakania. Preto sme v nedeľu
pristúpili k redukcii odberových miestností,“ vysvetlil primátor Peter Antal
s tým, že sa zrušili dve miestnosti na
hotelovej škole a miestnosť v Pohronskom osvetovom stredisku. V nedeľu sa
nakoniec nechalo otestovať 2 083 ľudí,
z ktorých 31 bolo pozitívnych. „Celková pozitivita za tri dni testovania vyšla v našom meste na 1,488 percenta,“
skonštatoval primátor.

informácie vedúci Kancelárie primátora
mesta Martin Baláž.

Pomoc s registráciou
Novinkou bola tentokrát aj akási
hot-linka, na ktorej operátor pomohol
volajúcim v prípade, že sa na testovanie
nevedeli registrovať. „Na tejto linke sa
však neposkytovali informácie týkajúce
sa testovania či pandémie. Slúžila iba
ako pomoc pre tých, ktorí si nevedeli
poradiť s online registráciou,“ podotkol
Martin Baláž.

Ako to bude vyzerať po testovaní
Testovanie pokračuje
• otestovať antigénovými testami sa dá
v našom meste aj naďalej, a to na objednávkový systém v priestoroch žiar-

Rozdelenie Slovenska
na dve polovice
• už počas víkendu 30. a 31. januára
prebehne ďalšie plošné testovanie
minimálne v 37 okresoch, ktoré budú
vyhodnotené ako tie horšie v miere
pozitivity ľudí, ktorí sa prišli otestovať. Pre tieto okresy bude platiť zákaz
vychádzania od 3. februára. Ľudia sa
budú musieť znovu preukazovať novým negatívnym výsledkom testu,
ktorý nie je starší ako sedem dní, až do
nedele 7. februára. Tie okresy s lepšími

výsledkami budú fungovať ako počas
lockdownu od nového roka bez nutnosti testov.
Otvorenie prevádzok
• od 8. februára chce vláda v reakcii na
zlepšujúcu sa situáciu spustiť COVID automat, ktorý určuje, kedy sa čo otvára.
Na prvých miestach sú bežné obchodné prevádzky, ktoré nastúpia do režimu ako pred lockdownom, čiže budú
musieť spĺňať prísne epidemiologické
nariadenia, no budú môcť privítať zákazníkov. Podľa ministra zdravotníctva
to však bude podmienené negatívnym
testom nie starším ako 7 dní pre tých,
ktorí tieto obchody chcú navštevovať.
Rovnako sa spustia lyžiarske strediská,
ktoré tiež budú vyžadovať test od zákazníkov, a to nie starší ako 48 hodín.
Návrat do bežného režimu
• kedy sa budú spúšťať hromadné
podujatia, či otvárať reštaurácie zatiaľ
nie je jasné. Podľa COVID automatu je
to možné určovať regionálne podľa
situácie v okresoch, no musia klesnúť
nové prípady koronavírusu aj počet
ľudí v nemocniciach.
(li)
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Od januára platí nová sadzba za zber komunálneho odpadu
Ešte v decembri 2020 schválili žiarski
poslanci zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Nová sadzba platí od
1. januára 2021 pre všetkých poplatníkov na území mesta Žiar na Hronom.
Od januára je v platnosti nové znenie
VZN č. 13/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi. K úprave nariadenia pristúpilo
mesto z dôvodu úpravy viacerých ustanovení upravujúcich podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi na území
mesta, vzhľadom k zmeneným podmienkam v meste, ako aj z dôvodu noviel zákona o odpadoch platných a účinných
od 1. júla 2020 a nasledujúce. Posledná
úprava doteraz platného VZN bola vypracovaná a schválená v máji 2017.
V platnosti je od januára sadzba
0,030 eura za liter komunálneho odpadu. „K zvýšeniu poplatku pre všetkých
poplatníkov na území mesta sme pristúpili z dôvodu novelizácie odpadovej
legislatívy, a tou je povinnosť zaviesť

Novelizácia odpadovej legislatívy vyžaduje zákonné zabezpečenie zberu
biologický rozložiteľného kuchynského
odpadu (BRKO), zmenou systému mesto
zabezpečí zvýšenie komfortu zberu pre
obyvateľov a zvýšenie efektívnosti zberu
- zvýšenie miery vytriedenia komunálneho odpadu. „Navýšenie poplatku súvisí
so zmenou nakladania s BRKO v časti
IBV, pre rodinné aj bytové domy. V časti
KBV sme túto povinnosť zabezpečili už
v roku 2017. Domácnosti v IBV obdržia
nové 240-litrové zberné nádoby, do ktorých sa bude zbierať odpad zo zelene, ale
aj odpad z kuchyne, presné vymedzenie,
čo patrí a čo nie je vo VZN a v letáčiku pre
domácnosti,“ približuje ďalej Ivana Martincová.
a zabezpečiť triedený zber kuchynských
odpadov,“ informuje Ivana Martincová,
referent odpadového hospodárstva
MsÚ a ako ďalej vysvetľuje: „V platnosti
sú striktnejšie podmienky, kedy legisla-

tíva určuje aj spôsob a zber do zberných
nádob alebo kompostovacích zásobníkov, stanovuje minimálny objem nádoby
a minimálnu frekvenciu vývozov.“

Nové znenie VZN so sebou
prináša viacero zmien
„Občania dostanú nové nádoby, mení
sa frekvencia zberu odpadu a pri spoločnom zbere zeleného odpadu a BRKO

sa zvyšuje aj frekvencia zberu. Kým doteraz bol zber dvakrát mesačne, v zimných
mesiacoch jedenkrát, nová frekvencia
stanovuje zber v zimných mesiacoch
dvakrát mesačne a marec až november
štyrikrát mesačne,“ približuje zmeny súvisiace s novým znením VZN Ivana Martincová.
V poplatku za odvoz odpadu sú zahrnuté zber, preprava a zhodnotenie, resp.
zneškodnenie zmesového komunálneho
odpadu, použitého jedlého oleja, BRKO
a BRO z domácností, zber a zneškodnenie čiernych skládok, vykonávanie dní
čistoty, prevádzkovanie zberného dvora (napr. zber nebezpečného odpadu,
elektroodpady a iné), zber objemného
odpadu, zberné nádoby na ZKO a BRKO,
dezinfekcia zberných nádob a zber vianočných stromčekov. Naposledy sa sadzba za komunálny odpad menila k 1. januáru 2019.
(li)

„Štvorka“ s novou palubovkou v telocvičniach
V oboch telocvičniach Základnej školy
na Jilemnického ulici opravili začiatkom roka palubovku. Môžeme teda
skonštatovať, že telocvične v našich
základných školách sú komplet zrekonštruované.
„S rekonštrukčnými prácami v telocvičniach školy sa začalo ešte 4. januára tohto roku a trvali dva týždne,“ povedala na
úvod riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková s tým, že k dnešnému dňu sú obe
telocvične nalakované a potrvá ešte niekoľko týždňov, kým lak dozrie a budú sa
môcť využívať. „Verím, že už v tom čase
budú mať naši školáci prezenčnú výučbu a zrekonštruované priestory naplno
využijú,“ dodala riaditeľka, podľa ktorej
tieto telocvične budú môcť využívať aj
nadšenci športu, ktorí sú v športových
kluboch nášho mesta.

Prečo škola pristúpila
k rekonštrukcii?
„Z dôvodu veľkého opotrebenia oboch
podláh,“ vysvetlila ďalej Hanzlíková
s tým, že priestory telocviční aktívne

využívajú nielen v rámci edukácie žiakov „Štvorky“, ale aj v popoludňajších
hodinách počas záujmovej činnosti či
tréningového procesu MŠK. „Pred mimoriadnou situáciou a uzavretím športovísk sme mali telocvične obsadené do
neskorých večerných hodín každý deň.
Využívali ich malí futbalisti, karatisti,
cyklisti, atléti, hokejisti i deti z Centra
voľného času. Dvakrát do týždňa sa
u nás stretávajú aj mladí nadšenci folklóru zo súboru Hron. Naposledy bola
palubovka opravená vo veľkej telocvični
a vymenená v malej telocvični počas letných prázdnin v roku 2007. V tomto čase
sa opravil aj obklad stien,“ dodala Drahomíra Hanzlíková. Ako spresnila, náklady
na rekonštrukciu paluboviek sa vyšplhali
do výšky 9 549 eur. Celková plocha opravených, brúsených a lakovaných podláh
bola 382 štvorcových metrov.

Skrášlili aj interiér
Škola využila čas, ktorý vznikol mimoriadnou situáciou, aj na skrášlenie interiéru. „Zamerali sme sa na priestory

vchodu do telocvične a stien v malej
a veľkej telocvični, a to nielen preto, že
sme škola športová. Máme nový náter
na stenách, pribudli nálepky športovcov,

Wifi zadarmo na viacerých miestach v meste
Vďaka projektu Wifi pre teba budú
mať Žiarčania k dispozícii prístup
k bezplatnému internetu na viacerých miestach na území mesta. Bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu bude v minimálnej
rýchlosti 30 Mbit za sekundu.
Na projekt Wifi pre teba získalo mesto
dotáciu zo zdrojov Európskej únie a Štátneho rozpočtu vo výške 13 775 eur.
Z vlastného rozpočtu na tento projekt
prispeje mesto sumou 805 eur.
Mesto vďaka tomuto projektu vybuduje
prístupové body na verejných priestranstvách. Pripojenie bude bezplatné pre
všetkých občanov či návštevníkov mesta, ktorí sa v daných lokalitách budú
chcieť na internet pripojiť.
„Desať prístupových bodov bude
umiestnených vo viacerých lokalitách
mesta, najmä na miestach komunitného života,“ približuje vedúci Kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a konkretizuje: „Bezplatné pripojenie na internet bude v časti IBV, na Pod vrškoch, na

Námestí Matice slovenskej, v kaštieli, na
Oddychovej zóne Etapa, od námestia
smerom k Základnej škole na Ulici Dr.
Janského, na Oddychovej zóne Hviezdoška, na autobusovej stanici a na sídlisku
Sever.“
Lokality sa vyberali podľa frekvencie
pohybu ľudí na daných miestach. Bez-

platný internet bude pritom dostupný
v okruhu približne 100 štvorcových metrov od prístupového bodu. Ako Martin
Baláž podotýka, s realizáciou projektu sa
začne v tomto roku, dokončený by mal
byť do konca roka, najneskôr začiatkom
roku 2022.
(li)

ako motivácia pre žiakov. Okrem toho sa
počas prvej vlny vybudovala posilňovňa,
ktorá bude podporným prostriedkom na
rozvoj pohybových schopností detí,“ vy-

menovala ďalej Hanzlíková a ako naznačila, s týmito aktivitami chcú pokračovať
aj ďalej. „Do budúceho obdobia by sme
chceli zrekonštruovať šatne a sociálne
zariadenia taktiež v priestoroch, ktoré
využívajú žiaci a športovci. Budeme sa
snažiť vymeniť osvetlenie v oboch telocvičniach. Keď budú telocvične opäť
obsadené a bude sa z nich ozývať hlas
detí, budeme si môcť povedať: Stálo za
to! Avšak máme aj iné plány, o ktorých
budeme informovať postupne,“ dodala
Hanzlíková s tým, že tieto rekonštrukcie
by neboli možné bez podpory primátora
mesta, poslancov, firiem a rôznych organizácií či priaznivcov športu. „Úprimne
všetkým ďakujem za vypočutie našich
návrhov, ich podporu a pomoc pri realizácii. Som presvedčená, že spolupráca
školy s menovanými subjektmi bude aj
naďalej pokračovať na takej dobrej úrovni ako doposiaľ,“ uzatvorila riaditeľka
„Štvorky“ Drahomíra Hanzlíková.
(kr)

V žiarskej nemocnici sa vlani
narodilo o vyše 70 bábätiek viac
V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad
Hronom sa počas roka 2020 uskutočnilo celkovo 648 pôrodov. Oproti predošlému roku išlo o nárast o 73 pôrodov, keďže v roku 2019 nemocnica
eviduje 575 pôrodov. Nemocnica vyšší
počet pôrodov pripisuje najmä individuálnemu prístupu k mamičkám.
Spomedzi celkovo 651 novorodencov
mamičky priviedli na svet 335 dievčat
a 316 chlapcov. V žiarskej pôrodnici sa
narodili aj tri dvojčatá.
Ako informovala hovorkyňa spoločnosti
Svet zdravia Jana Fedáková, medzi najčastejšími dievčenskými menami, aké rodičia dávali svojim novorodencom, patrili
minulý rok Ema, Eliška a Hana. „U chlapcov zase dominovali mená Jakub, Michal
a Matej,“ spresnila.

vážil 3620 gramov a meral 51 centimetrov. Mamička je z obce Kamenec pod
Vtáčnikom.
„Mamičky majú v žiarskej pôrodnici možnosť vytvoriť si spoločne s personálom
individuálny pôrodný plán, nemocnica
tiež uplatňuje bonding (kontakt bábätka s matkou koža na kožu). Mamičky si
môžu vypožičať domov pre svoje bábätko monitor dychu, či dať odobrať
pupočníkovú krv,“ uzatvára Jana Fedáková a ako podotýka, všetky informácie mamičky nájdu na webovej stránke
www.mojaporodnica.sk.
(li)

Prvé dieťatko tohto roku prišlo v žiarskej pôrodnici na svet 1. januára
o 6.54 hod. Malý Slavomír po narodení
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Prestavba kaštieľa
Vráťme sa k prácam na obnove
kaštieľa. Možno sa budeme v niektorých prípadoch opakovať, ale
ak chceme dodržať časovú postupnosť, musíme sa v rámci postupu prác na obnove vracať aj
k už publikovaným veciam. Však
všetci iste vieme, že opakovanie
je matkou múdrosti, a preto si zopakujeme niektoré nám už známe skutočnosti.
Práce postupovali etapovite, ako
sme si ich rozdelili na začiatku a pokračujeme s oboznamovaním sa so
štvrtou etapou stavebnej obnovy
kaštieľa.

Významnú zmenu v priestore
kaštieľa spôsobila novovybudovaná
arkádová chodba na nádvorí. Mohutné, široké nezasklené chodby,
zaklenuté „pruskou“ klenbou, dodali priestoru rozihranosť, meniac
tak kaštieľ na luxusné sídlo. Chodby
arkád zároveň umožňovali vybudovanie vstupov do jednotlivých
miestností aj zo strany nádvoria,
v druhom podlaží kaštieľa. Zároveň
bolo umožnené obsluhovať kúreniská kachľových pecí umiestnených v jednotlivých miestnostiach
zo strany nádvoria. Tak sa zamedzilo
vstupovaniu služobníctva do miestnosti v prípade rokovania alebo prítomnosti biskupa. Zároveň sa za-

Daňové priznania
k miestnym daniam
Občania môžu od 25. januára osobne
podať priznanie k miestnym daniam
(k dani z nehnuteľností) na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom.
Kto podáva daňové priznanie k miestnym daniam (k dani z nehnuteľností) na
rok 2021:
• občan, ktorý nadobudol do osobného
vlastníctva (kúpa, darovanie...) nehnuteľnosť v roku 2020,
• občan, ktorému v roku 2020 zaniklo
vlastníctvo nehnuteľnosti (predaj, darovanie, zámena...),
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• občan u ktorého nastala v roku 2020
zmena vo výmere m2,
• občan u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Daňovník, ktorý podal priznanie
k miestnym daniam v roku 2020 (alebo
skôr) a v priebehu roka 2020 nadobudol
ďalšiu nehnuteľnosť, podáva čiastkové
priznanie k miestnym daniam.
(r)

medzilo zadymovaniu interiéru pri
obsluhe pecí. Tieto pecné otvory sa
zachovali v ich pôvodnom stave a je
ich pri obhliadke kaštieľa možné pozrieť si. Sú orámované kamenným
ostrením s lištou.

Chodba na druhom podlaží nebola
zaklenutá. Mala rovný strop a neboli
tu ani vytvorené arkády. Presvetľujú
ju len široké okná zo strany nádvoria
a zdvojené okná v centrálnej časti
chodby, juhozápadného krídla.

Výstavbou arkádových chodieb na
dolnom podlaží nádvoria musela
byť zasypaná aj studňa, ktorá bola
zdrojom vody pre kuchyňu kaštieľa.
Bola vtedy umiestnenú v jej blízkosti
v severovýchodnom krídle kaštieľa.
Zároveň v tejto časti úprav nádvoria
bolo zasypané aj točité schodište,
ktorým sa vstupovalo do pivníc. Nádvorie kaštieľa bolo zadláždené, čím
sa umožnil mohutným prechodom
podbrania vstupovať kočom priamo
na nádvorie kaštieľa.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Opustil nás MUDr. Milan Maňkoš
V stredu 20. januára nás navždy opustil chirurg MUDr. Milan Maňkoš. Pán
doktor Maňkoš by sa 23. januára 2021
dožil 75 rokov.
MUDr. Milan Maňkoš vyštudoval medicínu v Martine v roku 1979 a hneď
po ukončení štúdia ako mladý lekár
nastúpil do nemocnice v Žiari nad Hronom. Jeho zameraním bola chirurgia
a v tomto odbore získal aj špecializáciu I. a II. stupňa. Pracoval ako lekár na
oddelení aj na chirurgickej ambulancii.
Pacienti aj kolegovia, všetci ho uznávali
ako lekára a mali ho radi ako človeka. Aj
on ich mal určite rád, veď s nimi v nemocnici strávil takmer 42 rokov. Všetkým bude chýbať jeho ochota, ľudskosť,
úsmev a pokora. Aj keď ho pacienti a kolegovia zdravotníci stratili ako chirurga,
pre všetkých zostane ich vzorom.
Česť jeho pamiatke.

Na očkovanie v žiarskej nemocnici sa môžu určené skupiny prihlásiť online
Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet
zdravia Žiar nad Hronom sa môžu
určené skupiny ľudí prihlásiť online
prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. Prvé voľné
termíny sú konkrétne definovaným
skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka
25. januára.
Očkovanie v žiarskej nemocnici sa bude
konať vo vakcinačnom centre v budove
polikliniky na druhom poschodí. Pripravená je jedna ambulancia s celkovou
dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 120 ľudí. Vakcinačné centrum bude
v prevádzke od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do
12.45 hod.
Aktuálne je na stránke korona.gov.sk
otvorené prihlasovanie pre:
• zdravotníckych pracovníkov
• študentov zdravotníckeho lekárskeho
a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
• zamestnancov obslužnej organizácie,
ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
• zamestnancov zariadenia sociálnych
služieb (napríklad domova sociálnych
služieb)
• terénnych sociálnych pracovníkov
•zamestnancov nemocnice, ktorí prichádza do kontaktu s pacientom
• zamestnancov záchrannej zdravotnej
služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom
• zamestnancov mobilného odberného
miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu
s testovanou osobou
• osoby nad 85 rokov
• osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo nábo-

ženskej spoločnosti registrovanej podľa
osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením
COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
„Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do tejto
skupiny patrí, a to napríklad potvrdením
o zamestnaní či služobným preukazom.
Termín na podanie druhej dávky vakcíny
mu bude pridelený automaticky,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia
Jana Fedáková a ako podotýka, po nahlásení sa na termín nemocnica následne na
základe dopytu objednáva daný počet
vakcín.
Po príchode do vakcinačného centra,
respektíve ambulancie vypĺňa pacient
dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové
faktory. Po vykonaní všetkých náležitých
úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií.
„Po tomto kroku je potrebné, aby pacient
počkal na pozorovanie približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto
doba predĺžená na 30 minút,“ spresňuje
Jana Fedáková a ako dodáva: „V žiarskej
nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vyše
200 zamestnancov. Na tento týždeň má

nemocnica objednaných 144 dávok vakcín a aktuálne očkuje zamestnancov DSS
a PZ SR. K dnešnému dňu bolo zaočkovaných vyše 600 osôb.“

Aktuálne sa môžu registrovať
na očkovanie
Prvá fáza
Osoba je:
1. zdravotníckym pracovníkom,
2. študentom zdravotníckeho lekárskeho
a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
3. zamestnancom zariadenia sociálnych
služieb,
4. terénnym sociálnym pracovníkom,
5. zamestnancom obslužnej organizácie,
ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej
zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej
služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti registrovanej
podľa osobitného predpisu poskytuje
duchovnú službu pre pacientov s ocho-

rením COVID-19 v nemocnici alebo pre
prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu
s testovanou osobou,
b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky
a odo dňa podania prvej dávky očkovacej
látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych
dní,
c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili
všetky osoby objednané prostredníctvom
centrálneho objednávkového systému
a poskytovateľ môže dávky očkovacej
látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu
v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým
sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo
osobám s ochorením podľa bodu E písm.
b), ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky
podať osobe podľa predchádzajúcej vety,
môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením
podľa bodu E písm. b),
d) očkovanie je organizované pre väčšiu
skupinu:
1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby
poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1) a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych
služieb,
2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva
hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia , ak toto
očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti,
3. osôb aktuálne absolvujúcich ambu-

lantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie
zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia
vykonáva,
4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí
očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom
prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.
Druhá fáza
Osoba bola zaočkovaná v prvej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej
85 rokov.

Na COVID lôžkach leží
viac ako 30 pacientov
Na COVID lôžkach žiarskej nemocnice
bolo k utorku 26. januára hospitalizovaných 33 pacientov, z toho traja potrebujú
podporu umelej pľúcnej ventilácie. „V domácej karanténe máme 27 zamestnancov
nemocnice v Žiari nad Hronom a žiadneho zamestnanca nemocnice v Banskej
Štiavnici,“ potvrdzuje informácie Jana Fedáková. Čo sa týka vakcinácie, nemocnica
mala naplnené kapacity prvých troch dní
posledného januárového týždňa. „Denne
je k dispozícii 120 termínov. V nemocnici
bolo ku koncu januára zaočkovaných viac
ako 600 ľudí,“ dodáva na záver Fedáková
s tým, že žiarska nemocnica vzhľadom
na aktuálnu epidemiologickú situáciu
poskytuje iba neodkladnú zdravotnú
starostlivosť.
(li)
Foto: zdroj Svet zdravia.
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JANUÁR

APRÍL

Schválením rozpočtu mesto uvoľnilo na
rekonštrukciu bývalého Domu kultúry financie
v objeme 100 000 eur, ktoré sa použili na
celkovú rekonštrukciu osvetlenia a kúrenia
v časti, ktorú má mesto vo svojom vlastníctve,
a teda v kinosále, vedľajších vstupných
priestoroch a prvého poschodia zadného
traktu.

Začalo sa s dlho avizovanou rekonštrukciou
krytej plavárne. Mesto financuje rekonštrukciu
krytej plavárne z vlastných zdrojov. V rozpočte
má na tento účel vyčlenených 1,2 milióna
eur, ďalších 600 000 eur dostalo na opravu
plavárne ako sponzorský dar.

Martin Čamaj, študentom žiarskeho gymnázia,
sa rozhodol v období, kedy celý svet bojuje
s korona vírusom, pomôcť slovenským
zdravotníkom. Pomáhal s výrobou ochranných
tvárových štítov.

Na dvoch miestach v meste umiestnilo mesto
automaty, v ktorých boli umiestnené cenovo
dostupné ochranné rúška. Vedenie mesta
tak urobilo po vzore niektorých slovenských
samospráv.

Nová fasáda, osvetlenie aj ďalšie odborné
učebne. Technická škola dostáva nový šat,
ale dočká sa aj nových technológií. Na
rekonštrukciu získala dotáciu vo výške viac
ako 1,2 milióna eur.

Mesto Žiar nad Hronom spustilo mobilnú
aplikáciu SOM, vďaka ktorej sa zo svojho
mobilu dozviete aktuálne informácie
o meste, nájdete tu cestovný poriadok, ale aj
pripravované kultúrne či športové podujatia
a burzu.

FEBRUÁR

MÁJ
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.

Tradičné fašiangy spojené so zabíjačkou
aj zábavou mohli Žiarčania zažiť priamo
v Svätokrížskom dome. Od rána sa tu
porciovalo prasiatko, ktoré sa spracúvalo na
zabíjačkové dobroty. Kto nemá rád mäso,
pochutiť si mohol na sladkých dobrotách
a priestor na tvorivé aktivity dostali aj deti.
V utorok 11. februára sa celým Slovenskom
prehnala veterná smršť, ktorá dostala meno
Sabina. Nárazy vetra v niektorých momentoch
dosahovali rýchlosť až 80 kilometrov za
hodinu. Vyčíňanie počasia sa hneď z rána
prejavilo aj v Parku Štefana Moysesa. Prudký
vietor sa tu postaral o niekoľko zlomených
stromov.

Jedinečné podujatie RTVS odštartovalo
v Žiari. Výnimočne komponovaný program
na dvoroch sídlisk, ktorý si v štyroch priamych
prenosoch mohli diváci pozrieť aj z obývačiek
svojich domovov, mal premiéru v piatok
15. mája a za miesto vysielania si televízia
vybrala sídlisko na Hviezdoslavovej ulici.

V sobotu 29. februára sa konali voľby do
národnej rady, v ktorých sme na ďalšie štyri
roky volili politické strany a poslancov, ktorí
nás budú zastupovať v parlamente. Víťazom
sa stalo hnutie OĽaNO, druhá skončila strana
SMER-SD, tretie hnutie Sme rodina, štvrtá
Kotlebova ĽSNS. Do parlamentu sa dostala aj
Sloboda a Solidarita a strana Za ľudí.

Mestské detské jasle neotáľali a využili čas
uzatvorenia zariadenia sociálnych služieb
na hygienický náter. Najmenšie detičky sa
tak vrátili do ešte krajších a hygienickejších
priestorov mestského zariadenia v období,
keď je hygiena na prvom mieste.

MAREC

JÚN
Od júna 2020 si snúbenci môžu svoje ÁNO
povedať aj v biskupskej sále nášho kaštieľa.
V prípade využitia na sobáš si snúbenci
s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom
zaplatia za biskupskú sálu 70 eur za obrad.
Snúbencov bez trvalého pobytu v našom
meste vyjde obrad na 120 eur.

Mesto začalo so zabezpečovaním rúšok
pre seniorov nad 70 rokov a poskytovaním
pomoci pri nákupoch. „Na pomoc od štátu
už nebudeme čakať, seniorov z mesta sa
pokúsime ochrániť sami,“ povedal primátor
Peter Antal.

Ošetrovali sa dreviny v areáli školských
zariadení. Odborníci prešli všetky dvory
materských a základných škôl v meste, kde
rastú vyššie dreviny, najmä ihličnany. Neobišli
ani jeden strom. Z tohto množstva vybrali
také, ktoré ošetria a ktoré sa vyrúbu.

„Jednotka“ má na ihrisku nový umelý trávnik.
Na výmenu umelého trávnika v areáli školy
získalo mesto dotáciu 10 000 eur z Úradu vlády
Slovenskej republiky.

Novú atletickú dráhu postavilo mesto pre
športovcov v areáli Základnej školy na
Jilemnického ulici. Prioritne tu budú športovať
žiaci školy, ale na organizovanie súťaží či na
tréningy ju bude vyžívať aj žiarsky Atletický
klub.

Do kina a divadla sa už dostanú aj vozíčkari.
Od júna je v žiarskom Mestskom kultúrnom
centre osadená šikmá schodisková plošina na
schody, ktoré vedú na poschodie do kina či
divadelnej sály.
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JÚL

OKTÓBER
Napriek negatívnym dopadom na finančnú
situáciu mestskej pokladnice mesto začalo
s opravou zničených chodníkov. Opravilo sa
niekoľko miestnych komunikácií v celkovej
dĺžke 1 442 metrov a výmere približne
2 800 štvorcových metrov. Z rozpočtu sa na
rekonštrukciou vyčlenilo 50 000 eur.

V Mestskom ovocnom sade ošetrili stromy
biopostrekom. Postrek proti voškám sa robí
pravidelne a založený je výlučne na biologickej
báze. V roku 2020 sa odstránili aj výmladky
z kmeňov ovocných drevín.

Začalo sa s opravou historického múru. Začalo
sa s pokládkou betónových platní, ktoré majú
vrch múru ochrániť pred dažďom, snehom
a inými nepriaznivými poveternostnými
podmienkami. Oprava koruny múru vyšla
mesto na 10 042 eur.

Do Rozprávkového lesa v parku pribudli
nové herné prvky. Najmenších obyvateľov
mesta potešilo mesto tabuľou na kreslenie
a lezeckou pavučinkou.

Biskupský kaštieľ sa otvoril verejnosti.
Prvá komentovaná prehliadka sa konala
v júli. Vďaka projektu tu vznikla Pamätná
izba prvého predsedu Matice slovenskej
a banskobystrického biskupa Štefana Moysesa.

AUGUST

Vyliaty Hron vyhnal z obydlí niekoľko rodín
z osady. Hladina vody dosiahla v ranných
hodinách hladinu 313 centimetrov a prietok
362 m3/s. Tok rieky sa rozlial aj v blízkosti
osady Pod Kortinou. Zasahovať tu musel
DHZM a prvú základnú pomoc poskytlo aj
samotné mesto pre 14 ľudí, ktorých ubytovalo
na Jadrane.

NOVEMBER
Obľúbený festival vína sa uskutočnil až
v náhradnom termíne v auguste. Podujatia
sa kvôli platným obmedzeniam mohlo
zúčastniť maximálne 1 000 návštevníkov.
Počas Vína v parku obdivovali návštevníci aj
zrekonštruované priestory kaštieľa.

Do života bol v meste oficiálne uvedený
BalíkoBOX. Zákazníci môžu cez BalíkoBOXY
uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO
alebo faktúry s PAY by square kódom. Slúžia
aj na pohodlné a jednoduché doručovanie
balíkov a balíkových zásielok.

Domáca opatrovateľská služba dostala nové
priestory. Každý pracovný deň sa v kancelárii
začína zápisom opatrovateľov do dochádzky
a pracovným stretnutím s koordinátorkou.
Každý deň musia dostávať aktuálne
informácie o tých, o ktorých sa starajú. Nové
sídlo kancelárie pre DOS nájdete v budove
na Námestí Matice slovenskej č. 409 na
1. poschodí.
Vymenil sa starý opotrebovaný zelený
koberec na pomocnom ihrisku. Nová umelá
tráva rozhodne skvalitní tréningový proces
ako A - tímu, tak aj mládeže. Raz mesačne sa
bude trávnik kefovať. V zime sa odstráni sneh
a následne sa bude tráva kefovať od snehu.

Beer fest, festival gulášu a piva sa niesol
v tropickom duchu vďaka vysokým
horúčavám. Ani teplo však neodradilo
súťažiach, aby navarili vynikajúce guláše. Na
podujatí ste sa už tradične mohli schladiť
vďaka kvalitnému čapovanému pivu.

Po prvýkrát sa uskutočnilo celoplošné
testovanie
obyvateľov
Slovenska.
V odberových miestach v Žiari nad Hronom
pracovalo 109 ľudí. Odbery sa robili na
dvanástich miestach. Testovanie v prvom kole
využilo v našom meste takmer 7 900 ľudí.

SEPTEMBER

DECEMBER

Mesto predstavilo plán rekonštrukcie záhrady
pre seniorov pri kaštieli. Priestor sa nachádza
za budovou, kde vzniká domov dôchodcov.
Momentálne je to neudržiavaná zarastená
súčasť parku, ktorú chce mesto upraviť tak,
aby slúžila potrebám seniorov, dobudovať
chcú vchod z budovy, altánok so sedením,
vysadiť trvalkové záhony či záhony kríkov
a okrasné jablone a javory.
Svetová novinka v nasvecovaní prechodov
je nainštalovaná pred žiarskou školou
„Jednotkou“. Priechod pred školou na Ulici
Dr. Janského je osvietený LED systémom. Ten
špeciálne počas tmy nasvieti a zvýrazní osoby,
ktoré ním prechádzajú.

FK Pohronie sa stal partnerom Svetielka
nádeje. Pomáhať bude onkologicky chorým
deťom. Prijatím spoločného memoranda
oba subjekty deklarovali partnerstvo pri
presadzovaní hodnôt a cieľov zameraných
na pomoc a skvalitňovanie života detí
s onkologickými ochoreniami.

Mikuláš so svojimi pomocníkmi prišiel po
dlhých rokoch do Žiaru na koči ťahanom
koňmi. A keďže aj v decembri stále platil
zákaz zhromažďovania, vedenie mesta a MsKC
vymysleli sprievod, kedy mikulášsky sprievod
prešiel mestom a potešil deti v každej časti
mesta.

Vyschnuté stromy na námestí sa nahradili
novými. Dva vyschnuté stromy sa odstránili
a na ich miesto sa vysadili platan javorolistý
a jedľa srienistá. Jaseň nahradili platanom
z toho dôvodu, že lepšie znáša extrémne
podmienky.

V ovocnom sade pribudli tabuľky s názvami
rastlín. Žiarska mládež spoločne s Odborom
životného prostredia MsÚ takto zveľadili
priestor v parku, vďaka čomu sa aj mladí ľudia
učia rozoznávať rastliny.
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Lockdown spojený s deväťdňovým celoslovenským nepovinným testovaním
Prísnejší zákaz vychádzania
Na Slovensku platí núdzový stav. Od
27. januára začal platiť prísnejší zákaz
vychádzania. Jeho skončenie sa predpokladá, ak počet hospitalizovaných
pacientov klesne pod 2 500. V opačnom
prípade bude jeho platnosť predĺžená
do 7. februára 2021. Zákaz vychádzania
stále platí od 05.00 ráno do 01.00 hod.
v noci.
Zákaz vychádzania bude spojený
s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom rokovaní
vlády v nedeľu 17. januára premiér
Igor Matovič oznámil, že skríning by
mal byť základom pre ďalšie cielené
testovanie v jednotlivých okresoch.
Vláda zároveň predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Po celoplošnom
skríningu je od 27. januára podmienkou
cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo
antigénový test. Rovnako podmienka
negatívneho testu platí aj pre pobyt
v prírode, nebude sa však týkať mládeže
do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov.
Po celoplošnom skríningu sa Slovensko
rozdelí podľa výsledkov na 37 horších
a 36 lepších okresoch. V horších okresoch
sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym
testom. Okresy, ktoré na tom budú
lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do
stavu, ktorý je v súčasnosti.

Výnimku z testovania majú mať ľudia,
ktorí prekonali ochorenie COVID-19
a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90
dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia,
ktorí absolvovali dve dávky očkovania
a po poslednej dávke počkali ešte 14
dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.

• MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20 - exteriér, Nová Baňa, Prevádzka: pondelok
- piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Mobilné odberové miesta, ktoré
môžete navštíviť bez objednania

Zoznam odberných miest,
len na objednanie

• Mobilné odberové miesto, Slovenský
Červený kríž, priestory bývalej reštaurácie, Š. Moysesa 439/46, Žiar nad Hronom.
Prevádzka: pondelok - piatok v čase od
9.00 do 13.00 hod.

• Nemocnica Žiar nad Hronom - Svet
zdravia a.s., Sládkovičova 11, Žiar nad
Hronom. Prevádzka: pondelok - piatok
od 7.00 do 15.00 hod. Na test sa môžete
objednať tu: www.old.korona.gov.sk/
covid-19-patient-form.php

• Mobilné odberové miesto, Slovenský
Červený kríž, Kultúrne centrum, Kammerhofská 177/1, Banská Štiavnica.
Prevádzka: pondelok - piatok v čase od
9.00 do 19.00 hod., sobota od 8.00 do
17.00 hod.
• Mobilné odberové miesto, MEDIFORM,
s.r.o., mobilný kontajner, Bystrická 1595,

Žarnovica, Prevádzka: pondelok - piatok
od 9.00 do 13.00 hod.

Na test sa môžete objednať tu: www.old.
korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

• RÚVZ Žiar nad Hronom, Ul. Cyrila
a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom.
Prevádzka: utorok, streda, štvrtok od
9.00 do 11.00 hod. Na test sa môžete
objednať tu: www.old.korona.gov.sk/
covid-19-patient-form.php

Kto nepotrebuje test
Prevádzkovateľ zariadení je
oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom
teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený
do týchto dokladov nahliadnuť. Nová vyhláška nadobudla účinnosť od 27. januára
od 5.00 hod. do 2. februára.
Vyhláška upravuje zákaz vstupu
zamestnancov na pracoviská
zamestnávateľa či povinnosť
prevádzkovateľov vrátane škôl
a školských zariadení zamedziť
vstupu osôb do priestorov ich
prevádzok, pričom stanovuje množstvo výnimiek z tejto
povinnosti pre rôzne skupiny
osôb. Základnou výnimkou je
schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR
alebo antigénového testu na
ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára.
Medzi prevádzky zaraďuje ÚVZ
SR všetky verejné aj súkromné
budovy a objekty vrátane budov orgánov verejnej moci prevádzkované na komerčný aj nekomerčný účel, okrem domov,
bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie. Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia

sú povinní na všetky vstupy
viditeľne umiestniť oznam
o zákaze vstupu a výnimkách
zo zákazu vstupu podľa tejto
vyhlášky.
Potvrdenie o negatívnom teste nepotrebujú na pracoviskách napríklad osoby, ktoré
prekonali ochorenie COVID-19
a majú potvrdenie nie staršie
ako tri mesiace alebo im bolo
ochorenie diagnostikované od
2. novembra 2020 do 17. januára. Uplatniť si ju môžu aj osoby zaočkované druhou dávkou
vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
Test sa nevyžaduje ani od zamestnancov so zdravotnou
kontraindikáciou, závažnou
poruchou autistického spektra, s ťažkým, vrodeným alebo
získaným imunodeficitom.
Pravidlo neplatí ani pre onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii,
ktorí majú leukopéniu, alebo
osoby s onkologickou liečbou
alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napríklad
biologickou liečbou) z dôvodu
rizika z omeškania pravidelného

podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby.
Test nepotrebujú ani osoby,
ktoré mali od 18. januára až
26. januára nariadenú izoláciu
regionálnym úradom verejného
zdravotníctva alebo nariadenú
pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom a nemuseli
sa podrobiť testu na ochorenie
COVID-19. Výnimku majú aj deti
do desiatich rokov.
V ďalších priestoroch, vrátane škôl, majú navyše výnimku
aj osoby nad 65 rokov veku,
žiaci nultého ročníka, prvého
až štvrtého ročníka základnej
školy a žiaci základnej školy pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vo všetkých ročníkoch. Test sa
nevyžaduje od dieťaťa ani pri
vstupe do základnej školy či do
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Negatívny test nie je potrebný
pri nákupe s cieľom obstarania nevyhnutných základných
životných potrieb v najbližšej
maloobchodnej predajni ani
v lekárenskom zariadení. Nevyžaduje sa ani v zdravotníckom
zariadení pri návšteve s cieľom
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky
alebo plánovanej zdravotnej
starostlivosti, alebo sprevádzania blízkej osoby a príbuzného. Rovnako test nie je nutný
v zariadení, kde sídli všeobecný
lekár či pediater danej osoby.
Výnimka platí aj na cestu na
PCR alebo antigénový test na
ochorenie COVID-19. Bez testu
možno ísť aj na pohreb, sobáš
či krst blízkej osoby.
(r)

Prehľad najdôležitejších
zmien od 1.1.2021
• Negatívny antigénový alebo PCR test
budete potrebovať aj na cestu do práce,
do prírody, na úrad či na poštu. Stále
platí, že každý, kto môže robiť z domu, by
nemal ísť do sídla firmy. Tí, ktorí pracovať
z domu nemôžu, by mali mať potvrdenie
od zamestnávateľa, že povaha ich profesie neumožňuje home office.
• Prechádzky do prírody však môžu bez
testu absolvovať iba deti pod 15 rokov
a seniori nad 65 rokov. Bez negatívneho testu však budete môcť navštíviť
najbližšie potraviny, drogériu, lekáreň,
či absolvovať vychádzku so psom do
1 000 metrov od vášho bydliska.
• V prípade, ak sa školy otvoria, negatívny
test na cestu do školy budú potrebovať
aj žiaci druhého stupňa či stredných škôl.
K tomu by pre väčšinu žiakov malo prísť
1. februára 2021.
• Slovensko bude nasledovné dni
rozdelené na 36 okresov v závislosti od
miery pozitívne testovaných ľudí. Ak

niektoré z nich vykážu menšiu mieru
pozitivity než ostatné okresy, ľudia sa od
3. februára s negatívnymi testami preukazovať nemusia a zákaz vychádzania
bude miernejší.

S akými testami sa budeme
musieť preukázať
od 27. januára 2021
Až na výnimky sa budú ľudia musieť
preukázať buď výsledkom antigénového
testu, PCR testu, alebo dokladom, že
v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie Covid-19. Testovať sa musia
dať aj ľudia, ktorí už dostali prvú dávku
vakcíny proti koronavírusu. Ľudia, ktorí
napríklad v zahraničí už dostali dve
dávky vakcíny, a od druhej dávky ubehlo
14 dní, test potrebovať nebudú.

Ako staré testy budú potrebné
• od 27. januára do 2. februára 2021
sa budú musieť ľudia preukázať
negatívnym testom vykonaným kedykoľvek od 18. januára;
• od 3. februára do 7. februára 2021
sa budú musieť ľudia preukázať
negatívnym testom vykonaným kedykoľvek od 27. januára (tu však platí, že
v tomto termíne sa už povinnosť nebude
týkať všetkých obyvateľov, je potrebné
sa riadiť pravidlami v danom okrese)
(r)
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Elektronické sčítanie obyvateľov sa
uskutoční od 15.2. do 31.3.2021
posúva sa len asistované sčítanie

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa
uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. do 31. 3. 2021.
Sčítanie obyvateľov bude
plne elektronické, absolútne
bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne,
prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na
www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym
(seniorom), ak ich o to požiadajú.
V zmysle novely zákona sa posúva
termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie
obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút.
Sčítavať sa obyvatelia budú z po-

hodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu
s cudzím človekom. Na sčítanie
postačí mobil, tablet, notebook
alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať
k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu
asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo
nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie
povinnosti sčítať sa môže využiť
asistované sčítanie. To znamená,
že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou,
kde ho sčíta stacionárny asistent,
alebo môže telefonicky požiadať
o mobilného asistenta, ktorý ho
navštívi doma a sčíta ho.

Ako uviedla Ľudmila Ivančíková
generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie,
vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín
asistovaného sčítania, aby sme
ochránili zdravie všetkých zúčastnených. „Asistované sčítanie sa
v zmysle novely zákona začne od
1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do
31. 10. 2021,“ doplnila Ivančíková.

Zdroje informácií
Odporúčame obyvateľom, aby
podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň k sčítaniu obyvateľov
a navštívili stránku www.scitanie.
sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube
všade pod názvom SODB 2021
alebo Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021.

ZBERNÝ DVOR JE UZATVORENÝ
Zberný dvor, ktorý sa nachádza na Ulici SNP v areáli Technických služieb, s. r. o., bude z dôvodu pandemickej situácie uzatvorený do odvolania.

8

MHD

Mestské noviny I 1. február 2021

Cestovný poriadok MHD platný od 13. decembra 2020
Prinášame vám cestovný poriadok Mestskej hromadnej dopravy,
ktorý platí od 13. decembra 2020.
Žiadne podstatné zmeny sa neudiali, ale zrušilo sa zachádzanie
MHD na železničnú stanicu s tým,
že autobusy budú zastavovať na
nadjazde. Niektoré spoje nebude
robiť napr. linka č. 1, ale linka č. 5
a naopak. Spoje v časoch, na aké
boli ľudia zvyknutí, zostávajú.
To, čo možno cestujúci postrehnú
najskôr je, že sa menia názvy niektorých zastávok, ktoré buď už neboli
aktuálne, alebo sa žiadalo ich výstižnejšie pomenovanie. Od 1. januára
2021 sa zmenila aj výška cestovného.

Zmena názvov autobusových
zastávok MHD
Vedenie mesta rozhodlo o zmene
niektorých názvov autobusových
zastávok Mestskej hromadnej dopra-

vy s účinnosťou od 1. januára 2021.
Zmena názvov vyplýva z ich dlhodobej neaktuálnosti, snahe mesta o zosúladenie názvov zastávok s oficiálnym pomenovaním ulíc a priblížením
názvov zastávok zvyklostiam a zažívaným pojmom cestujúcej verejnosti.
Ide o nasledovné zastávky
(pôvodný názov – nový názov):
• Agrostav – Priemyselná ulica
• Obchodná akadémia – Kaštieľ
• Ulica Kmeťova – cirkevná škola
(jedna zastávka v blízkosti Ul. SNP)
• Planetárium (obe zastávky v blízkosti
Ul. Dukelských hrdinov)
• Reštaurácia Lux – Ul. M. R. Štefánika
• Hotel Luna – Tesco
(zastávky v oboch smeroch)
• Benzinol – sídlisko Sever

(r)
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v spomienkach
však budeš žiť
stále s nami.
Úprimne
ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho drahého
manžela, ocka, starkého a dedka
Ladislava Holosa,
ktorý nás navždy opustil dňa
9. decembra 2020 vo veku 82 rokov.
Poďakovanie patrí aj lekárom
a zdravotníckemu personálu
oddelenia Covid v Nemocnici
Žiar nad Hronom za ich ľudský
prístup a pomoc v posledných
chvíľach jeho života.
Manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Úsmev mal
na perách,
dobrotu v srdci
a lásku v duši.
Dňa 10. februára
si pripomíname
5 rokov od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ing. Ján Sekerka.
S láskou na neho spomína
manželka, deti s rodinami
a vnúčatá s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Čas plynie, bolesť
zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 25. januára sme si pripomenuli
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša milovaná
Ľubka Zúbriková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Koho bohovia
milujú, ten
umiera mladý.
Ľúbime ťa navždy.
Dňa 9. februára
si pripomíname
1. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
milovaný syn, brat a strýko
Jaroslav Bača.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomína
mamička Erika, sestra Erika
s rodinou a ostatná smútiaca
rodina.

SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach
veľký žiaľ.
Kto žije v srdciach
svojich milých, nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí.
Dňa 31. januára si pripomíname
5. výročie od chvíle, kedy nás náhle
opustil milovaný manžel, otec,
starý otec, prastarý otec
Ján Cesnak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 3. februára si
pripomíname
7. výročie od
úmrtia našej
mamy, dcéry,
tety a sestry
Beaty Kozovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomína celá smútiaca rodina.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

Oznam: malý zdroj
znečisťovania ovzdušia
Právnické a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie sú povinné v zmysle
§ 6 ods. 4 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
oznámiť každoročne do 15. februára

mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín,
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
A ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti
odlučovacích zariadení.
Bližšie informácie na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária
č. 11, alebo na tel. čísle 045/678 71 24,
0905 867 571 (Ing. Gendiarová), alebo na
webovej stránke mesta www.ziar.sk.
Za nesplnenie povinností uvedených
v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí
mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta
do 663,87 eura.
(r)

RIADKOVÁ INZERCIA
Hľadám prácu vodiča dodávkového alebo
osobného vozidla. T: 0903 575 921
Predám mrazničku na 4 šuplíky. ZH. Cena dohodou.
T: 0944 155 922
Predám miešačku na 5 fúrikov. ZH. Cena dohodou.
T: 0944 155 922
Predám cirkulár, 4,5 kW motor, na kolesách. ZH.
Cena dohodou. T: 0944 155 922
Ponúkam doučovanie ruského jazyka.
T: 0905 968 575
Dám do prenájmu garáž za políciou, bez el. energie.
T: 0903 547 431
Súrne hľadám 2 alebo 3-izbový byt v cene
350 - 420 eur. RK nevolať! T: 0904 019 125
Prenajmem garáž za okresným súdom.
T: 0918 112 161
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 1.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna,
Kozáčeka 2 182/11, Zvolen
• 2.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok,
A. Hlinku 64, Zvolen
• 3.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Červený mak,
Nám. SNP 84, Zvolen
• 4.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel,
Kuzmányho nábrežie 2524/30, Zvolen
• 5.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia,
Š. Moysesa 75, ZH
• 6.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153, ZH
• 7.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 8.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu,
Europa Schopping Center, Nám. SNP, Zvolen
• 9.2. 20.00 -22.00 h lekáreň Benu, SNP 116,
OC Kaufland, ZH
• 10.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Danica,
Sokolská 2751, Zvolen

• 11.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Kaufland,
Hronská 8160, Zvolen
• 12.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
Obchodná 9520, Zvolen
• 13.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
Priemyselná 650, ZH
• 14.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
Jana Jiskru 8, Zvolen
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 650, ZH slúži
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH.
Za lekáreň Slatina, SNP 345, Zvolenská Slatina slúži
lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

Uzávierka čísla 3, ktoré vychádza 15. februára, je v utorok 9. februára. Spomienky prijaté po tomto dátume budú
zaradené až do ďalšieho vydania.
Z dôvodu pandemickej situácie preferujeme telefonické podanie na čísle 045/678 71 75, alebo prostredníctvom e-mailu:
mn@ziar.sk. Smútočné oznámenia môžete podať aj na informáciách MsÚ v pondelok, stredu a v piatok v čase od 8.00
do 15.00 hod.
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Uši k duši

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB opäť spúšťajú dobrovoľnícky program Uši k duši. Ide o telefonickú linku pre všetkých ľudí, ktorí sa dlhodobým
trvaním pandémie cítia byť osamelí.
Program Uši k duši nadväzuje na úspešnú pilotnú
verziu, ktorá bola zrealizovaná počas prvej vlny
pandémie. Do programu sa vtedy zapojilo viacero
klientov z radov seniorov, rodičov s malými deťmi,
ktorí potrebovali povzbudiť, ďalej ľudí zdravotne
znevýhodnení, ktorí ostali bez sociálneho kontaktu, ale aj osamelí mladí ľudia. Na druhej strane
linky boli dobrovoľníci a dobrovoľníčky z radov
študentov. „Vnímame, že dlhodobé pretrvávajúce pôsobenie pandémie koronavírusu začína mať
negatívne dôsledky u rôznorodej skupiny obyvateľstva. Nová skúsenosť, ktorá nás zastihla nepripravených, trvá už takmer rok a mnohým chýba
akýkoľvek sociálny kontakt či pestrosť vzťahov.
Chaos naokolo vytvára stres, ktorý trvá už príliš
dlho a izolácia prináša negatívne naladenie,“ vysvetľuje opodstatnenie takejto linky koordinátorka
programu Veronika Kosková.

Uši k duši pokračuje vo svojej myšlienke byť linkou
akejsi bútľavej vŕby, na ktorej vás vypočujú vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky. V rozhovoroch
sa môžete porozprávať o tom, čo vás ťaží či teší
a robí vám radosť. Nejde o odborné poradenstvo ani o informačnú linku o koronavíruse, ale o
krátke pravidelné telefonické hovory, ktoré majú
osamelých ľudí povzbudiť. Tiež im dávajú priestor
na porozprávanie sa o bežných radostiach a starostiach, na vyrozprávanie sa z pocitov, ktoré zažívajú, či možnosť pozitívne sa naladiť a zvládať
túto náročnú situáciu. „Centrum dobrovoľníctva
a Katedra sociálnej práce PF UMB spoločne vypracovali metodiku. Dobrovoľníkmi na linke budú
tentokrát študenti odboru sociálnej práce, ktorí si
zároveň takto budú môcť uskutočniť prax, ktorú
pre protiepidemické opatrenia nemôžu vykonávať v zariadeniach. Samozrejme, všetci študenti
prejdú vstupným školením a počas pôsobenia v
programe budú mať k dispozícii svojich tútorov a
možnosť pravidelnej supervíziem,“ dodáva Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá zastrešuje nový
program na Pedagogickej fakulte UMB a školí dobrovoľníkov na túto činnosť.

Ako linka funguje
Linka funguje tak, že sa osamelý človek alebo napr.
aj jeho príbuzní skontaktujú s Centrom dobrovoľníctva. Po prvom rozhovore sa ujasnia očakávania
a predstaví sa celý systém fungovania linky. Následne sa v krátkej dobe ozve osamelému človeku
dobrovoľník alebo dobrovoľníčka – akási spriaznená duša. Počas trvania programu si volajú pravidelne raz do týždňa po dobu 20 - 30 minút. Je
zabezpečené, že vždy volá ten istý dobrovoľník či
dobrovoľníčka tomu istému klientovi. Zotrvanie v
programe je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek
ukončiť. Pre klientov je bezplatné.
(r)

11

Telefonické prihlasovanie na očkovanie
pre seniorov nad 85 rokov

Call centrum rezortu zdravotníctva ponúka
možnosť zaregistrovať seba alebo blízkych na
očkovanie proti COVID-19. Rezort rozšíril možnosti COVID-19 infolinky najmä pre starších
ľudí, ktorí často nemajú prístup na internet či
dostatočné zručnosti.
Zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie
proti COVID-19 je už možné aj telefonicky. Túto
možnosť ponúka call centrum rezortu zdravotníctva. Po zavolaní si môže volajúci vybrať zo štyroch
možností. Okrem registrácie na očkovanie môžu
ľudia získať informácie k aktuálnym opatreniam,
ale aj zmeniť termín testovania a očkovania.
Najmä starší ľudia často nemajú prístup na internet
či dostatočné zručnosti. Ministerstvo zdravotníctva preto rozšírilo možnosti COVID-19 infolinky. Na
očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich
príbuzných aj na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia
+421 270 074 174). Zavolať na tieto čísla môžete
aj pri zmene termínu očkovania, ale aj testovania,
v rámci odberných miest v pôsobnosti rezortu.
Odporúčame však na registráciu na očkovanie

využívať prioritne registračný formulár. Ten môžu
vyplniť aj príbuzní. Pri registrácii môžu zadať svoj
e-mailový a telefonický kontakt (mobilné číslo).
Kapacity infolinky tak zostanú voľné pre ľudí, ktorí
nemajú inú možnosť prihlásenia sa.
Menu infolinky ministerstva zdravotníctva
(možnosti zaznejú po vašom zavolaní)
1 – informácie k aktuálnym opatreniam
2 – zmena v požiadavke na testovanie
3 – zmena v požiadavke na očkovanie
4 – registrácia na očkovanie (prioritne pre osoby 85+)
Odberové miestnosti v pôsobnosti rezortu
zdravotníctva
Nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11:
7.00 – 15.00 h, pondelok – piatok, objednávkový
systém
RÚVZ Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23,
9.00 – 11.00 h, utorok – streda – štvrtok, objednávkový systém
Zdroj: health.gov.sk
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Atlét Adam Hriň chce Slovensko reprezentovať na ME v Talline
ATLETIKA

Atlét Adam Hriň sa na budúcu sezónu
pripravuje v Španielsku. V krátkom
rozhovore nám prezradil, čo ho na
poli atletiky čaká v roku 2021.
„Vzhľadom k problémom s trénovaním
na halovú sezónu, halu absolvujem len
doplnkovo. Napriek tomu by som rád
predviedol výkon na úrovni limitu na
MEJ 735 cm. Hlavným mojím cieľom je
účasť na MEJ U20 v Talline. V hre je ešte
aj MSJ U20 v Nairobi, ale tam je výrazne
tvrdší limit 758 cm. Výkonnosť v sezóne
ukáže, či sa aj týchto pretekov zúčastním,“ prezrádza na úvod Adam, ktorému
do limitu na Majstrovstvá Európy chýbajú 2 centimetre.
Ako vyzerali vaše tréningy a prečo
práve Španielsko?
Sústredenie v Španielsku bolo zamerané
hlavne na objemovú prípravu vo všetkých oblastiach tréningu. Veľa beháme,
hlavne na pláži a pieskových dunách,
v parku, posilňujeme s vlastnou hmotnosťou, robíme všeobecné odrazy, imitácie techniky. Len v posledných dvoch
týždňoch 4-týždňového sústredenia
sme absolvovali pár tréningov na štadióne, kde sme konečne robili aj špeciálnu

kyňa pre zmenu dlhoročnej reprezentantky v trojskoku Dany Velďákovej
a šprintérka Leonie Engel.
Boli vaše tréningy niečím špeciálne?
Pre mňa boli tréningy na tomto sústredení skoro všetky špeciálne. Behali sme
a posilňovali na piesku na pláži, behali
sme kopce do pieskových dún, skákali
sme techniku diaľky z vysokých strmých
dún, posilňovali sme na kaskádach v amfiteátri a podobne. Pomaly všetky tréningové prostriedky boli nové, aj vďaka
prostrediu, kde sme boli.

Adam Hriň. Foto: atletika.sk

techniku v sektore. Pre sústredenie sme
si vybrali ostrov Gran Canaria z dôvodu,
že tu je stále počasie 12 mesiacov v roku
a hlavne preto, že z krajín Európskej únie
sú Kanárske ostrovy najmenej zasiahnuté Coronou.
S kým ste trénovali na sústredení?
Trénoval som hlavne s diaľkarom Sta-

nislavom Krajčírom, zverencom bývalej
reprezentantky v skoku do diaľky Jany
Velďákovej, s ktorým sme sa výborne
hecovali. Súčasne s nami na sústredení
bola reprezentantka v trojskoku, zverenkyňa môjho trénera Radoslava Dubovského, Zuzana Ďurkechová, diaľkarka
a trojskokanka Silvia Kaliašová, zveren-

V ktorej konkrétne disciplíne súťažíte, resp. na akú sa pripravujete?
Prioritne sa pripravujem na skok do diaľky, v ktorej by som rád súťažil na vrcholnom podujatí budúcej sezóny na ME
U20 v Talline. Ale určite nezanedbám ani
prípravu v trojskoku. Určite si ale v sezóne chcem zabehnúť aj nejaký šprint.
Aký máte za sebou rok, čo ste absolvoval a aké výsledky ste dosiahol?
Celý rok 2020 bol trošku zvláštny. Nebol žiadny vrchol. Corona ovplyvňovala
prípravu a aj súťaže. Keďže som vhupol

do sezóny ešte nie veľmi dobre fyzicky
pripravený, dvakrát som si privodil v sezóne menšie svalové zranenie. Napriek
tomu som si vytvoril osobný rekord
v skoku do diaľky 733 cm a len 2 cm som
zaostal za limitom na MEJ. Aj v trojskoku
som sa zlepšil na 14,45 m, ale tomu sa zatiaľ venujem len okrajovo z krátkych rozbehov. Ttréner mi to zakazuje, nedovolí
mi skákať naplno, že si mám ešte počkať,
keď na to budem pripravený.
Ak sa uvoľnia opatrenia a život sa
vráti do normálu, ktoré súťaže budú
prvé, ktoré absolvujete?
Stále čakáme, čo bude. Znovu uvažujeme, že vyrazíme na sústredenie na GC,
keďže doma na SR sa nikde nedá trénovať kvôli tvrdému lockdownu. SAZ
vytvoril verzie možnej halovej sezóny
a v každej je pre nás prvý Elán míting
31.1. Pravdepodobne ešte absolvujeme
MSR dospelých a juniorov v druhej polovici februára. A potom až letná sezóna,
ktorá snáď už bude normálna.
(li)

Pohronie vstúpilo do prípravy s novými tvárami
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Thomas Heurtaux
Našu defenzívu posilnil koncom januára
Thomas Heurtaux. Získali sme veľkú posilu do zadných radov. Skúsený 32-ročný francúzsky stredný obranca Thomas
Heurtaux má na svojom konte viac ako
100 ligových štartov v Serii A za Udinese
Calcio a Hellas Verona. Do nášho klubu
prichádza s jedinou misiou – zlepšiť defenzívnu činnosť a vybojovať pre náš
klub záchranu v prvej lige. „Som šťastný, že som sem prišiel. Pohronie je malý
klub, ale zatiaľ tu všetko dobre funguje,
takže som spokojný. Teším sa na zápasy
a som pripravený maximálne pomôcť
tomuto tímu a klubu pobiť sa o úspech
v zostávajúcej časti sezóny,“ povedal
Thomas po prvých dňoch v našom
klube. Tréner Jan Kameník si získanie
nového obrancu veľmi pochvaľuje: „Ide
o veľmi kvalitného a skúseného hráča.
Som rád, že sa nám ho podarilo získať
do mužstva. Som presvedčený, že bude
veľmi platný v bojoch o záchranu. Nielen
na ihrisku, skúsenosťami a osobnosťou
bude patriť aj medzi lídrov nášho tímu.“

Samuel Jenat je rodákom
z Hliníka nad Hronom.
Do Pohronia prišiel
z druholigovej Petržalky.

stredopoliar v závere prvého prípravného stretnutia zasiahol aj do hry a ukázal
niekoľko zaujímavých momentov. Jeho
prednosťami by mala byť rýchlosť a práca s loptou.
Petr Galuška
Konkurenciu v ofenzíve nášho tímu
posilnil 24-ročný český útočník Petr Galuška, ktorý prichádza od Fortunaligistu
z ČR - MFK Karviná. V Pohroní sa už objavil aj v prípravných stretnutiach, v zápase s Duklou B. Bystrica vsietil druhý gól.

V troch prípravných zápasoch
jedna prehra a dve výhry

Francúzky obranca Thomas
Heurtaux má na svojom konte
viac ako 100 ligových štartov
v talianskej Serii A.

Andrej Štrba podúval stabilné
výkony v Liptovskom Mikuláši.
Do žiarskeho tímu prišiel vystužiť
defenzívne rady.

Andrej Štrba
Mladý, 22-ročný stopér, ktorý podával
výborné a stabilné výkony v druholigovom MFK Liptovský Mikuláš. Tento
rodák z Čadce v minulosti pôsobil aj
v Interi Bratislava. Jeho bývalý tréner
a súčasný športový manažér nášho klu-

bu Štefan Zaťko verí, že sa dokáže presadiť aj v zápasoch Fortuna ligy: „Andrej
je perspektívny a ambiciózny hráč. Je to
veľmi dôrazný stopér, dostatočne agresívny a navyše typický víťazný tip, preto
som presvedčený, že našej obrannej hre
určite pomôže.“

Zostava FK Pohronie: Jenčo – Petrák, Štrba, Pavlík, Župa – Bangala, Zemko – Weir,
Fadera, Badolo – Chvěja. Na striedanie:
Dovec, Kafrík, Ludha, Jenat, Ustaník, Malle, Dao, Galuška.

Samuel Jenat
Oporou Pohronia by mal byť aj mladík
Samuel Jenat. Do kádra pripojil tiež od
januára. 19-ročný stredný obranca, odchovanec MFK Dukla Banská Bystrica,
ktorý už mužský futbal skúsil v Podbrezovej alebo v Petržalke, je rodákom zo
susedného Hliníka nad Hronom, kde aj
aktuálne žije. Športový manažér Štefan
Zaťko o Samuelovi Jenatovi hovorí: „Je
to talentovaný mladý futbalista, ktorý
u nás dostane šancu vyzrieť na ligového obrancu. Rátame s ním najmä ako
perspektívou do budúcnosti.“

Góly: 20. Chvěja, 35. Malle, 85. Malle

MŠK Žilina – FK Pohronie 2:0 (1:0)

Ofenzívny hráč Petr Galuška prišiel
do Pohronia z tímu MFK Karviná,
ktorý účastníkom najvyššej
súťaže v Českej republike.

Góly: 16. Paur, 53. Goljan

Malijský mladík Ladji Malle prišiel
do tímu Pohronia z AS Bamako.
V zápase proti Púchovu sa mu
podarilo vsietiť dva góly.

Ladji Malle
Do A-tímu prišiel začiatkom roka aj Ladji
Malle, talent z Mali. 19-ročný ofenzívny

FK Pohronie – MŠK Púchov 3:0 (2:0)
Zostava FK Pohronie: Hrdlička – Petrák,
Pavlík, Štrba, Župa – Ellie, Weir – Fadera,
Malle, Galuška – Chvěja. Na striedanie:
Badolo, Zemko, Ustaník, Adler, Dao.

MFK Dukla Banská Bystrica – FK Pohronie 2:3 (1:1)
Góly: 7. Kvocera, 87. Dolný – 20. Chvěja,
60. Galuška, 65. Chvěja
Zostava FK Pohronie: Jenčo – Heurtaux,
Pavlík, Štrba, Župa, Badolo, Bangala, Weir,
Fadera, Chvěja, Adler. Na striedanie: Hrdlička, Petrák, Galuška, Blahút, Jenat, Malle,
Dao.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

