Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom I ročník XV. I číslo 20 I 5. október 2020 I cena: zdarma I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V Žiari by mala vzniknúť nová záhradkárska oblasť

V tomto čísle:
Unikátne nasvietenie priechodu
pre chodcov
Strana 2

Primátor Peter Antal prichádza s nápadom vytvorenia novej záhradkárskej osady v katastri mesta. Ľudia by
si tu mohli kúpiť časť pozemku spolu
s malou chatkou práve na tento účel.
Ešte predtým, ako sa mesto pustí do
spracovania projektu, bolo potrebné
zistiť predbežný záujem ľudí. „Zabezpečiť takýto projekt určite nebude jednoduché, preto mesto musí dopredu
vedieť záujem ľudí,“ zdôrazňuje Martin Baláž, vedúci Kancelárie primátora
mesta.

„
Náš región prepojíme
cyklotrasami
Strana 2

Vyrastie v našom meste
súkromná materská škola?
Strana 2

Medzinárodné cyklistické
preteky aj cez naše mesto
Strana 9

Pošli ďalej, daruj kúsok seba
Strana 3

V novej záhradkárskej
oblasti by mohlo vzniknúť
približne sto záhradiek.

Mesto má k dispozícii pozemok s rozlohou približne 65 000 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza v časti Podháj,
pri majeri nad Lutilským potokom.
Práve na tomto pozemku, ktorý nie
je možné využiť na žiadnu zástavbu,
chce primátor vytvoriť novú záhradkársku oblasť. „Orientačne vieme hovoriť
o tom, že by tu mohlo byť približne sto
záhradiek. Každý pozemok by mal mať
rozlohu približne 500 až 600 metrov
štvorcových,“ konkretizuje ďalej Martin Baláž s tým, že je potrebné počítať
aj s vytvorením infraštruktúry: „Pokiaľ
by mesto išlo do tohto projektu, našou
úlohou by bolo vybudovať komunikáciu, priviesť sem elektrinu a zabezpečiť
úžitkovú vodu na polievanie.“ Prístup
na pozemky je možné riešiť od Lutilského potoka, ale aj zo strany od bytoviek z Lutily. Mesto sa rozhodne pre
alternatívu, ktorá bude jednoduchšia
a lacnejšia.

„

Stále viac mladých ľudí
chce relaxovať prácou vo
vlastnej záhradke.
Peter Antal, primátor mesta

Primátor sám rád záhradkárči, preto rozumie tým, ktorí chcú relaxovať prácou
v záhrade a mať tak vypestované vlastné ovocie či zeleninu. „Jedným z mojich
hobby je aj záhradka a všetko, čo k nej
patrí. Ovocné stromy, zelenina, drobné
ovocie, k tomu kúsok trávnika pre deti.
Viedol ma k tomu môj otec, a tak mi
to nejako zostalo. Môj vzťah k tomu
koníčku som sa snažil s pomocou mojich zamestnancov vyjadriť aj v našom
mestskom sade. Mám však ten pocit, že
je stále viac aj mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú ako ja, a teda že chcú relaxovať
prácou v záhrade,“ hovorí na margo
zámeru vytvoriť novú záhradkársku
oblasť primátor Peter Antal.

Súčasťou pozemku
aj malá drevená chatka
Cenu za pozemok zatiaľ mesto nemá
určenú. Bude však stanovená tak, že
zohľadní náklady mesta na vybudovanie projektu a aj samotnú cenu pozemku. Ten by sa mal predávať aj s malou
drevenou chatkou. „Uvažujeme, že
mesto by vybudovalo na každom pozemku chatku. Zabezpečí sa tým jednotnosť výstavby, keďže tam môžu byť
postavené iba záhradné chatky s určitou maximálnou obytnou plochou,“
podotýka Baláž a ako upozorňuje, chatky nebudú určené na celoročné býva-

Mesto má k dispozícii pozemok nad Lutilským potokom, v časti Podháj.

nie, pôjde iba o stavby postavené na
ploche 25 metrov štvorcových. A tým,
že by sa výstavba robila celoplošne,
vie mesto verejným obstarávaním zabezpečiť dodávateľa s priaznivou cenou. „Novou záhradkárskou oblasťou
chceme vyjsť v ústrety ľudom, ktorí
neplánujú výstavbu alebo kúpu vlastného rodinného domu. Ale tým, že žijú
v meste, chceli by vlastniť malú záhradku, kde by si mohli niečo dopestovať,
prípadne tam prísť iba si oddýchnuť,“
dodáva na záver Martin Baláž.

„

Do projektu záhradiek
ideme, žiadosti však ešte
neprijímame.
Peter Antal, primátor mesta

Keďže zo strany mesta nejde o hotový projekt, cieľom bolo najskôr zistiť
záujem u ľudí a vyvolať diskusiu na

túto tému. „Na základe množstva pozitívnych reakcií sme sa rozhodli, že do
tohto projektu ideme. Bude potrebné
pre danú parcelu zmeniť územný plán
mesta. Tento proces trvá zhruba rok.
Počas neho pripravíme projekt realizácie aj s potrebnou infraštruktúrou.
Na základe neho sa dostaneme ku
konečnej cene, za ktorú budeme parcely záujemcom predávať,“ informuje
primátor Peter Antal a ako dodáva: „Až
vtedy, keď budeme vedieť ponúknuť
konkrétne informácie a cenu, začneme prijímať žiadosti o kúpu pozemkov.
Čiže bude potrebné ešte pár mesiacov
počkať. Všetko budeme intenzívne komunikovať a o našej ponuke sa včas dozviete. Dnes teda ešte žiadne žiadosti
neprijímame, keď ich začneme prijímať,
spôsob aj termín vopred oznámime.“
(li)
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Svetová novinka v nasvecovaní prechodov
je nainštalovaná pred žiarskou školou

Mestské noviny I 5. október 2020

Začalo sa s opravou
zničených chodníkov

svojom území. „Momentálne riešenie sa
dá meniť. To znamená, že sa dá meniť
farba osvetlenia, intenzita osvetlenia
a dokonca sa dajú meniť aj obrazce, ktoré sa premietajú na vozovku,“ približuje
prednosta MsÚ v Žiari nad Hronom Juraj
Miškovič s tým, že projekt je momentálne v skúšobnej prevádzke a mesto zaň
neplatí.

Chodci na priechode sú lepšie viditeľní.

Priechod pred Základnou školou na
Ulici Dr. Janského je osvietený LED
systémom. Ten špeciálne počas tmy
nasvieti a zvýrazní osoby, ktoré ním
prechádzajú. Ide o unikátny projekt,
ktorého skúšobný prototyp nájdete
iba v Žiari nad Hronom.
„Som rád, že Žiar nad Hronom si zachováva status inovatívneho mesta, ktoré
drží krok s novinkami v oblasti SMART
technológií,“ konštatuje primátor Peter Antal. Celú technológiu nasvietenia
vyvinula bratislavská spoločnosť aria33
v spolupráci s mestom. Priechod pre
chodcov, ktorý je nasvietený takýmto
systémom, nepotrebuje nasvietenie
z lámp, stačí mu zariadenie, ktoré pripomína 3D premietačku. „Akonáhle človek
vstúpi do priechodu alebo do priestoru
priechodu pre chodov, jeho telo sa stáva
akýmsi projekčným plátnom, kde sa zobrazia vysoko kontrastné obrazce, a tak
je lepšie viditeľný pre prichádzajúcich
vodičov,“ hovorí na margo novinky Filip
Kovalovský, riaditeľ vývojárskej spoločnosti a naznačuje cenu takéhoto zariadenia: „Očakávame, že cenová hladina
sa bude pohybovať na úrovni bežne

dostupných momentálnych riešení na
trhu.“

„

Chodec je na priechode
lepšie viditeľný pre
prichádzajúcich vodičov.

Unikátne zariadenie je zatiaľ nainštalované na skúšku iba pred žiarskou
„Jednotkou“. Ak sa projekt ukáže ako
úspešný, mesto by ho rozšírilo na viaceré kritické priechody pre chodcov na

Konštrukčné riešenie zariadenia by malo
byť koncipované tak, aby nedochádzalo
k oslepovaniu vodičov prichádzajúcich
vozidiel. Základom zariadenia je zdroj
viditeľného bezpečného LED svetla, ktoré je špecificky modulované prostredníctvom sústavy optických šošoviek
a vnútorných elementov. Crosswalk je
špeciálne navrhnutý tak, aby prostredníctvom projekcie sústredených vysokovizibilných bodov o rôznom priemere projektoval tieto body do celého
objemového priestoru priechodu pre
chodcov. Akonáhle sa človek dostane do
priestoru priechodu pre chodcov, tieto
body sú automaticky projektované na
telá chodcov prechádzajúcich cez priechod a tým zvyšujú viditeľnosť chodcov
na priechodoch pre chodcov pre prichádzajúcich vodičov.
(li)

Opravy sa dočká aj chodník na Partizánskej ulici.

V tomto roku opraví mesto niekoľko
miestnych komunikácií v celkovej
dĺžke 1 442 metrov a výmere približne 2 800 metrov štvorcových. Z rozpočtu sa na rekonštrukciu vyčlenilo
50 000 eur.
Napriek negatívnym dopadom na finančnú situáciu mestskej pokladnice
a iným finančne náročným investičným
akciám, mesto v rámci plánovaných
opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií v tomto roku opraví aspoň niektoré chodníky.
Ide o chodník na Ulici SNP od kaštieľa
k mostu cez rieku Hron, na Partizánskej

ulici popred rodinné domy (pod Šibeničným vrchom), na Svätokrížskom námestí popred predajňu autodielov, popred
bytový dom č. 334 na Ulici Dukelských
hrdinov, na Ulici A. Dubčeka pri bytovom dome č. 375/35 a na Vansovej ulici
popred bytový dom č. 535 zo strany od
vchodov. Opravy všetkých chodníkov by
mali byť ukončené do 31. októbra tohto
roku, maximálne však do 15. novembra,
keďže, aj v súvislosti so začiatkom obdobia zimnej údržby, sú po tomto termíne
v našom meste všetky zemné práce zakázané.
(kr)

Spoločnosť EBG chce v Žiari postaviť
súkromnú materskú školu
ešte budeme musieť počkať. Ako však vo
svojej žiadosti spoločnosť, okrem iného,
uvádza, v spolupráci so základnou školou by upravili areál školy pre športové využitie. „Radi by sme ponúkli naše
skúsenosti a možnosti pri vybudovaní
novej materskej školy, ktorá by doplnila
rôznorodosť ponúkaných vzdelávacích
programov pre deti,“ píše sa v žiadosti.

Ulica. A. Dubčeka.

Mesto plánuje vyznačovať
cyklotrasy v regióne

Orientácia na výučbu cudzích
jazykov a environmentálnu
výchovu
Pozemok, na ktorom by mohla stáť nová materská škola,
je v areáli „Jednotky“.

Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili žiarski
poslanci zámer prenájmu nehnuteľného majetku pre Európske vzdelávacie
strediská pre povolanie a spoločnosť
(EBG). Pozemok sa nachádza v areáli
Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
Spoločnosť tu chce postaviť súkromnú
materskú školu.
Spoločnosť EBG je v meste Žiar nad
Hronom etablovaná ako zriaďovateľ
Súkromnej strednej odbornej školy pe-

dagogickej EBG. Skontaktovali sme sa
aj s Marekom Nikelom, štatutárnym zástupcom spoločnosti. Ako sa však k danej veci vyjadril: „Plánujeme stretnutie
s vedením mesta a potom postupne
budeme pripravovať podklady pre projekt. Bližšie informácie by sme mali mať
do niekoľkých dní, maximálne týždňov,“
reagoval na naše otázky Marek Nikel. Na
odpovede ohľadom začatia výstavby,
otvorenia či poplatkov za umiestnenie
dieťaťa do súkromného zariadenia si tak

Spoločnosť EBG plánuje rozšíriť kapacity
mesta v materských školách o predbežný počet 40 detí. Súkromná materská
škola by mala byť orientovaná na výučbu cudzích jazykov a environmentálnu
výchovu. Pracovná doba by mala byť
rozšírená podľa potreby až do večerných
hodín a rodičia môžu počítať aj s možnosťou prepravy detí pri vyzdvihnutí
a odovzdaní. Ako stojí v uznesení, kolaudácia stavby by mala byť najneskôr do
24 mesiacov od podpísania zmluvy. Viac
informácií vám poskytneme po stretnutí
zástupcov spoločnosti s vedením mesta.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom chce náš región
prepojiť s okolitými regiónmi v Banskobystrickom kraji, a to pomocou už
existujúcich cyklotrás. Hľadá preto
dobrovoľníkov z radov cyklistov, ktorí
by pomohli tieto trasy vytipovať a následne aj vyznačiť. Následne by sa mali

tieto cyklotrasy zakresliť do cyklomapy.
Ak by ste mali záujem o spoluprácu, napíšte správu na facebook mesta, alebo
pošlite vaše meno a kontaktné údaje na
e-mail: mn@ziar.sk.
(r)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Výstavba kaštieľa III.
Vráťme sa k dobe renesančnej
prestavby kaštieľa a začnime
o vstupoch a schodiskách, ktoré
zabezpečovali komunikáciu medzi jednotlivými časťami budov
a ich podlaží.
Za priestorom pre koče bolo schodisko, ktoré, ako jediné, je zachované dodnes viac menej v pôvodnom
stave. Vstup tvorí kamenný, bohato
zdobený renesančný portál, za ktorým je dobové drevené schodisko,
vedúce na druhé podlažie. Dvakrát
lomené schodisko je v hornej časti
ukončené masívnym barokovým
zábradlím s elipsovitými otvormi. Je
to jediný zachovalý architektonický
prvok tohto druhu v areáli kaštieľa.
Oproti cez nádvorie, na opačnej strane kaštieľa, bolo ďalšie schodisko

do kachľových pecí z vonku. Bolo
to z dôvodu menšieho zadymenia miestností, v ktorých sa pec
nachádzala a spĺňalo to aj úlohu
zachovania súkromia v obytných
priestoroch kaštieľa.

Studňa umiestnená neďaleko
vstupu do kaplnky

vedúce na druhé podlažie. Toto
schodisko však bolo odstránené,
pravdepodobne pri úpravách „sály
terrény“, z ktorej sa prechádza na
terasu pred kaštieľom zo strany parku. Na druhé podlažie budovy viedli ešte ďalšie dve drevené vonkajšie
schodiská vybudované v západnom

a východnom kúte nádvoria kaštieľa.
Schodisko v západnom kúte viedlo
na drevenú podestu, z ktorej sa obsluhovali kachľové pece v priľahlých
miestnostiach druhého podlažia.
Cez v súčasnosti zamurované pecné
otvory, ktoré sú dobre viditeľné na
poschodí, služobníctvo prikladalo

Schodisko vo východnom kúte
viedlo na drevenú pavlač, ktorá
prebiehala po celom severovýchodnom krídle a malo obdobnú
úlohu. Vodu v kaštieli čerpali zo
studne vykopanej vo východnej časti nádvoria. Studňa bola
prekrytá drevenou nadstavbou, na
vrchole zdobenou „cibuľkou“. Bola
umiestnená neďaleko vstupu do
kaplnky, ktorá však v tom čase ešte
neplnila svoju funkciu. Za „sálou
terrénou“ z východnej strany bol

byt kľučiara s centrálne umiestnenou chodbičkou, na klenbe ktorej
je pekná, bohato zdobená plastická štuka znázorňujúca kvet.
Severné, chladnejšie krídlo kaštieľa slúžilo ako kuchyňa a miestnosti slúžiace k jej prevádzke zaberali polovicu prvého podlažia
severného krídla. Boli využívané
služobníctvom zabezpečujúcim
prevádzku kaštieľa. Jedna z miestností v severnom krídle slúžila ako
latrína s dvomi sedíliami. Ostatné
priestory v časti južného krídla, ako
aj východná polovica severozápadného krídla, sa v čase opáta Hazaela, ktorý nám zanechal tento opis,
nevyužívali, alebo boli bez stáleho
využitia.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala
prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt Sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2021
(SODB 2021), ktorý sa realizuje na
celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas
letných mesiacov – za celé Slovensko sa
blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto
hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste
najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom
a Banskobystrickom kraji, kde sa počet
editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 %
bytov, čo vysoko prekračuje slovenský
priemer.

Prínos sčítania
v Banskobystrickom kraji
Do sčítania je v kraji zapojených 516
samospráv. Celkový podiel editovaných bytov dosahuje 57,67 %, pričom
v systéme pracuje 81 % obcí. V auguste k Balážom, Gemerským Dechtárom,
Vlkyni a Železnej Breznici pribudli ďalšie obce, ktoré spracovali 100 % bytov:
Jestice, Klokoč, Konrádovce, Lukovištia,
Medzibrod, Ploské, Veľká Ves, Vyšný
Skálnik a Zádor. Najviac bytov editovali
veľké mestá – Zvolen a Banská Bystrica
(v Banskej Bystrici je od začiatku sčítania

a kanalizáciu.
• Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či
centrálne zásobovanie teplom víťazí nad
potrebou vlastného kúrenia.

editovaných 11 836 bytov (27,32 %), vo
Zvolene 9 587 bytov (49,58%)).

Všeobecné informácie o sčítaní
• 1. fáza projektu Sčítanie domov a bytov
v období od 1. júna 2020 do 12. februára
2021
• 2. fáza projektu Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do
31. marca 2021
Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná
v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá,
obce a mestské časti Bratislavy a Košíc
v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch
bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie
domov a bytov sa realizuje do 12.2.2021.
Po tomto termíne nastáva druhá fáza
projektu, sčítanie obyvateľov.

Základné otázky a odpovede
k sčítaniu domov a bytov
Na Slovensku sa doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021
bude ako integrované sčítanie. V čom
je základný rozdiel?
Základný rozdiel je v tom, že sa budú
využívať okrem údajov od obyvateľov
aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa
na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už
začalo 1. júna 2020 a trvá do 12. febru-

Ako môže Slovensko
využiť údaje so sčítania

ára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia, a to od 15.2.2021 do 31.3.2021.
Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze.
Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.
Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti
obyvateľov?
Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré
realizuje samospráva. Pred začiatkom
sčítania Štatistický úrad SR pripravil
podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov
obcí sme zaškolili a majú k dispozícii
videá, dokumenty a školiace materiály.
S údajmi teda v obciach pracujú výlučne
zaškolené osoby, ktoré majú prístup do
systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme
k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb.
Do elektronického systému sčítania sa

Žiarska mládež získala prostriedky
na zatraktívnenie Klubu mladých

Vďaka grantovému programu Tu
sa nám páči, tu chceme žiť, čo je už
13. ročník, môže žiarska mládež pokračovať v zatraktívňovaní Klubu mladých v priestoroch Mestského kultúr-

neho centra. OZ ZAŽIAR získalo grant
na projekt Tam, kde sa cítiš dobre.
„Chceme, aby sa všetci v týchto priestoroch cítili príjemne. Priestor Klubu mladých síce existuje, ale nie je dostatoč-

ne príťažlivý a práve preto ho chceme
vylepšiť. Možno aj takýmito malými
krokmi,“ vysvetľuje Veronika Fabianová,
koordinátorka práce s mládežou. Tým,
že sa už existujúce priestory zatraktívnia, očakáva OZ ZAŽIAR zvýšenie počtu mladých v priestoroch klubu a ich
efektívnejšie využívanie voľného času.
„Svojpomocne chceme zrenovovať drevené stĺpy - obrúsiť a nanovo ich natrieť.
Taktiež je potrebné ošetriť prednú stenu,
na ktorej strhneme tapety a natrieme ju.
Na zadnej drevenej stene, ktorá sa nachádza za sedením, vznikne veľký tematický obraz rukou umelca, ktorý sa dlhé
roky venuje streetartu a maľuje rôznymi
technikami,“ naznačuje najbližšie práce
Fabianová. Ako na záver dodáva, za maľbu patrí poďakovanie Ivanovi Jakušovskému a za podporu nápadu Centru pre
filantropiu, n. o.
(li)

nám k dnešnému dňu zapojili všetky
obce.

Aké informácie prinesie
sčítanie domov a bytov
• Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
• Získame prehľad o formách vlastníctva
bytov.
• Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
• Zistíme, ako obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie
byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto
preferencia líši podľa regiónov.
• Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
• Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás
prevládajú.
• Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn

• Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.
• Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení
a základných škôl.
• Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.
• Na plánovanie budovania nájomných
bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych
regiónoch SR.
SODB 2021 je súčasťou celosvetového
programu populačných, domových
a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich
sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku
má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa
realizuje vo všetkých členských štátoch
v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do
konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr
do konca roku 2024. Informácie k SODB
nájdete na adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon
č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.
ŠÚ SR

V žiarskej nemocnici platí
zákaz návštev

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou
koronavírusu pristúpilo vedenie nemocnice v Žiari nad Hronom k zákazu
návštev na lôžkových oddeleniach.
Zákaz platí od soboty 12. septembra.
Ako informovala hovorkyňa spoločnosti
Svet zdravia Jana Fedáková: „Na zákla-

de zhoršenej epidemiologickej situácie
v súvislosti s pandémiou koronavírusu
platí od 12. septembra v Nemocnici Svet
zdravia Žiar nad Hronom zákaz návštev
na všetkých lôžkových oddeleniach. Zákaz platí do odvolania.“
(li)
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Pošli to ďalej, daruj kúsok seba
Za netradičných podmienok v dôsledku koronavírusu sa na Slovensku po dvanásty krát raz uskutočnila
kampaň, ktorá dala komukoľvek príležitosť vyskúšať si dobrovoľnícku
činnosť a priniesť dôkaz dobra do
svojho okolia. Príležitosti sa chopila
aj žiarska mládež.
„Počas dvoch dní bol na námestí umiestnený stôl, pri ktorom bolo možné pristaviť sa a maľovať putovné kamienky.
Akciu sme nazvali Pošli to ďalej, daruj
kúsok seba,“ približuje Veronika Fabianová, koordinátorka práce s mládežou
a ako naznačuje, reakcie okoloidúcich
boli veľmi dobré: „Ľudia sa pristavovali
a nad naše očakávania, aktivita sa im veľmi páčila. Niektorí sa vrátili aj viackrát.“
Počas dvoch dní sa do maľovania putovných kamienkov zapojilo 63 ľudí, pričom
najstaršia účastníčka mala 72 rokov
a najmladší účastník 2 roky. „Zapájali
sa naozaj všetci – od dôchodcov, po
rodiny s deťmi,“ podotýka ďalej Fabianová s tým, že kamienok mohol a stále
môže namaľovať každý. Zospodu na

kamienok stačí napísať svoje meno,
odfotografovať seba s kamienkom alebo iba kamienok a fotografiu poslať na
facebookovú stránku Žiarska mládež.
Následne kamienok položte na vhodné
viditeľné miesto, zatiaľ kdekoľvek na
území mesta.

„

Kamienky maľovali deti,
mládež aj seniori. Niektorí sa
vrátili aj viackrát.

Myšlienka maľovania, rozdávania a hľadania kamienkov pochádza z Rakúska.
Rozbehla sa už aj v susednom Česku
a možno touto aktivitou podporíme jej
rozvoj aj na Slovensku. Doteraz namaľované kamienky sa v rámci mesta umiestnili na Oddychovú zónu Etapa, v Parku
Štefana Moysesa, pri nemocnici, v okolí
škôl či na autobusovej stanici. Žiarska
mládež má už aj spätnú reakciu ľudí,
ktorí našli kamienky. „Niektorí z nich
nám poslali fotografie. Ale zďaleka to
stále nie sú všetky kamienky, ktoré sme

Kamienky môžete nájsť kdekoľvek v meste.

rozniesli po meste,“ spresňuje Veronika
Fabianová a ako na záver dodáva, pri
maľovaní kamienkov sa medze nekladú.
Človek nemusí byť ani umelec, stačí, keď
budú kamienky namaľované v dobrej
viere a urobia niekomu radosť.

Týždeň dobrovoľníctva
prebiehal na celom Slovensku
Takmer dve stovky organizácií v rámci Týždňa dobrovoľníctva aj tento rok
otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým
si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom.
Výsledkom je, že 2778 dobrovoľníkov
odpracovalo 7606,5 dobrovoľníckych
hodín, čo pri prepočte na ekonomickú
hodnotu práce znamená, že ľudia venovali Slovensku 25 353 eur.
Aj v Banskobystrickom kraji sa Týždeň
dobrovoľníctva uskutočnil takmer v zaužívanej podobe, aj keď bezpečnostné
opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín. 33 organizácií
umožnilo záujemcom zapojiť sa do prípravy podujatí a propagačných materiálov, estetizácie vonkajších priestorov,
náučných chodníkov, opravy vedeckých
hračiek či výroby vzdelávacích materiálov. Spolu 703 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok venovalo 1713 hodín svojho
času. „V Banskobystrickom kraji má už
kampaň Týždňa dobrovoľníctva svojich
stálych účastníkov - organizácie, ktoré
sa zapájajú každoročne, či už občianske združenia, alebo viaceré zariadenia
sociálnych služieb. Tie sa tento ročník
zamerali najmä na zveľaďovacie aktivity
v exteriéri. V tomto roku sa zapojilo aj
viacero základných škôl, najmä z mesta
Žiar nad Hronom, ktoré spoločne zrealizovali rozmanité aktivity, a to nielen

Nápad s maľovaním kamienkov prišiel od žiarskej mládeže.

Fantázii sa medze nekladú.

v rámci svojej školy, ale aj ako službu
iným komunitám. Tešíme sa, že nám tak
vyrastá nová generácia s prodobrovoľníckym potenciálom,“ popisuje priebeh
kampane koordinátorka Lucia Rossová
z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a jej slová potvrdzuje aj koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva Dominika
Hradiská z Platformy dobrovoľníckych
centier a organizácií, ktorá je organizátorom podujatia: „Sme nadšení, že tradícia Týždňa dobrovoľníctva sa každý rok
na Slovensku upevňuje, čo sa odráža aj

na počte záujemcov, ktorý v ostatných
rokoch výrazne narastal. O to viac sme
radi, že sme napokon mohli Týždeň dobrovoľníctva zorganizovať aj v tomto neľahkom roku poznačenom pandémiou,
kedy boli aktivity aj kapacity obmedzené. Opäť sa ale ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť
nezištne pomáhať je úprimná a veľká.
Všetkým účastníkom a účastníčkam,
ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme.“
(li)

Od nového školského roka je obchodná akadémia
zapojená do duálneho vzdelávania
Od septembra minulého roku je zriaďovateľom Súkromnej obchodnej
akadémie DSA spoločnosť Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien. Nový
zriaďovateľ školy deklaroval, že
v obchodnej akadémii chce využívať
svoje know-how a skúsenosti, ktoré
získal počas piatich rokov svojho pôsobenia na Slovensku.
Pred rokom škola zmenila svoje sídlo.
Z kaštieľa sa presťahovala na námestie,
do bývalého Domu kultúry. A aj keď
v nedávnej minulosti škola zápasila
s problémami s počtom študentov,
dnes je situácia iná. „V školskom roku
2019/2020 u nás maturovalo 12 študentov, pričom všetci si zvolili administratívnu formu maturity,“ približuje
riaditeľ školy Alexander Frič a ako ďalej
informuje, na prijímacie konanie na
nový školský rok sa prihlásilo až 50 záujemcov: „Z týchto záujemcov sme prijali
22 študentov, pre ktorých sme otvorili
jednu triedu. Celkovo máme po jednej
triede v každom ročníku. Myslím si, že

zmena zriaďovateľa, sídla školy a zapojenie do duálneho vzdelávania zvýšilo
záujem o štúdium na našej škole. Sme
jediná škola v okrese, ktorá ponúka žiakom odbor s ekonomickým zameraním.
Vďaka podpore zriaďovateľa a vedenia
mesta škola s vyše 50-ročnou tradíciou
dostala šancu na svoj ďalší rozvoj.“
Od nového školského roka je obchodná akadémia zapojená do duálneho
vzdelávania. Študenti, ktorí sa prihlásia
do takejto formy vzdelávania, absolvujú vyučovací proces jedenkrát do
týždňa u zamestnávateľov. „Záujem zo
strany zamestnávateľov prejavili firmy
Nemak Slovakia, Pharmacopola, EBG,
Ekonoom.sk, mesto Žiar nad Hronom
a obec Prestavlky,“ konkretizuje Alexander Frič s tým, že v septembri sa
uskutočnili výberové konania študentov, kde si zamestnávatelia vybrali spomedzi prihlásených záujemcov o duálne
vzdelávanie. Ako naznačuje, do takejto
formy vyučovania by škola chcela zapojiť aj ďalšie firmy, preto stále oslovujú

Približne jedna tretina študentov sú chlapci.

záujemcov o vstup do duálneho vzdelávania. „V spolupráci so zamestnávateľmi by sme chceli prispôsobiť náš Školský
vzdelávací program pre všetky odvetvia,
v ktorých naši študenti budú absolvovať
duálne vzdelávanie,“ podotýka.
Štúdium na obchodnej akadémii je zamerané na odborné ekonomické predmety. Dôraz sa kladie na jednoduché
účtovníctvo, podvojné účtovníctvo,
mzdovú agendu a všeobecný ekonomický prehľad. Študenti sa naučia
písať desaťprstovou hmatovou metódou a získajú praktické zručnosti práce
v aplikáciách kancelárskeho balíka MS
OFFICE. Môžu sa zapájať do rôznych
súťaží, olympiád či projektov. „Od nového školského roka sme sa zapojili do
rozvojového programu ceny vojvodu
z Edinburghu. Tento program dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu
rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život. Študenti
počas štúdia absolvujú odbornú prax
v 3. a 4. ročníku u zamestnávateľov, ktorých si sami zvolia. Na odbornej praxi
vykonávajú praktické činnosti, ktoré sa
naučili v škole a po absolvovaní praxe
obhajujú záverečnú prácu pred odbornou komisiou,“ konkretizuje riaditeľ
školy a ako ďalej prezrádza, digitálne
zručnosti študentov a učiteľov a ich pripravenosť prejsť na iné formy vyučovania sa ukázali v marci, keď boli zavreté
školy: „Vďaka zriaďovateľovi sme mali
k dispozícii kontá Office 365 a po krátkom preškolení sme hneď začali využívať aplikáciu Teams na online vyučovanie. Myslím si, že v prípade opätovného
zatvorenia školy by vyučovací proces
nebol prerušený a vieme flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu.“

Po ukončení štúdia sa študenti zamestnávajú v rôznych profesiách.

Študenti nachádzajú uplatnenie
v širokom zábere profesií
Obchodná akadémia je známa tým, že
väčšinu zo študentov tvoria dievčatá.
Boli síce ročníky, kedy sa na školu prijímali v rovnakom pomere chlapci aj dievčatá, ale v súčasnosti opäť v triedach dominuje nežnejšie pohlavie. „Dievčat je
viac, iba približne jedna tretina študentov sú chlapci,“ spresňuje Alexander Frič
a vysvetľuje, kde sa po skončení štúdia
uplatňujú študenti školy: „Tu sa to nedá
jednoznačne určiť. Zamestnania s ekonomickým zameraním majú veľmi široký
rozsah, ale aj v ostatných profesiách je
základný ekonomický prehľad dôležitý
a, samozrejme, aj u živnostníkov. Našich
absolventov môžete stretnúť na rôznych
pozíciách v štátnej správe, samospráve,
rôznych inštitúciách, výrobných a nevýrobných podnikoch, bankách. Niektorí
ako živnostníci ponúkajú svoje služby

v ekonomickej oblasti. Dôležité je, že
naši absolventi nekončia na úradoch
práce, ale sa zamestnajú vo veľmi širokom zábere profesií. A veľká časť absolventov pokračuje aj v štúdiu na vysokých školách. Tu tiež nie sú limitovaní
výberom. Prednostne sú to vysoké školy
a fakulty s ekonomickým zameraním, ale
aj právnické fakulty či informatika.“
Kedysi v škole študovali aj študenti na
pomaturitnej forme štúdia. Momentálne takúto formu škola neponúka. „Nie je
momentálne dostatočný záujem o túto
formu vzdelávania na otvorenie ročníka,“ konštatuje na záver Alexander Frič
a ako dodáva, jednou z hlavných priorít
školy je práve výraznejšie zameranie sa
na duálne vzdelávanie.
(li)

Z pera čitateľa
Rodeo je súťaž, pri ktorej kôň s jazdcom za čo
najkratší čas prekonáva dráhu okolo barelov –
sudov. Každý rok na ranči Rušeň v obci Železná
Breznica pri Zvolene organizovali Deň koní.
Aj ja s rodinou sme cez víkend boli na tejto
slávnosti. Ubytovanie, stravovanie a zábava
boli do noci. Veľa koní, jazdcov, detí aj psov
sa tešilo z programu pripraveného majiteľom
ranča. Kto mal odvahu jazdiť, dalo sa požičať
koňa a tešiť sa z pohybu po čerstvom vzduchu
v lone prírody.
Každého koňa som oceňoval, pohladil a na
niektorých jazdil. Najviac ma zaujal kôň,
ktorého volali Cyro. Bol to 10-ročný valach,
na ktorom sa vozili deti. Dobrá povaha,
tmavý hnedák, poslušný, s bielou hviezdou
medzi očami. Vyhľadal som jeho majiteľa
a navrhol som mu výmenu za môjho
5-ročného Dastina. Dastin bol Tenper, ktorý
nerád nosil bojazlivých jazdcov. Keď vycítil,
že jazdec je bojazlivý, tak ho zhodil. Ja som
potreboval kľudného koňa, ako pre deti, tak
pre starších ľudí. Majiteľ Cyra sľúbil, že ma
navštívi na doline pod Kľačanmi a pozrie sa
na Markusa Dastina. Sľub dodržal a za týždeň
prišiel. O tom nabudúce.
František

Ponúkam doučovanie
ruského jazyka.
T: 0905 968 575
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Október – Mesiac úcty k starším

Doznievanie

Hudba: Marika Szolnokyová
Text: Edo Drienko
Doznieva už vaša tichá pieseň,
tichá pieseň dávno načatá.
V tónoch žitia znie ten život,
v ktorom rastú vnúčatá.
Koľko lásky odznelo v tej piesni,
koľko lístkov Stromu života.
Z chlapcov muži a z dcér ženy,
po izbe vám vnúčik cupotá.

Refr./1
Keď v korune láska sídli
chráni pokoj celej rodiny,
večerami jasné hviezdy
nosia svetlo do zlej tmy.
Refr./2
Nech je vášho žitia
akokoľvek strapatá,
farbami, čo vetrom letia
obdarujte vnúčatá.
Hoci farby jesene vás postriebria,
z múdrych očí, z vašej lásky
zdravú vodu načieram.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 5.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 6.10. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 7.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 8.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 9.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 10.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13

• 11.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 12.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 13.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 14.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan,
Dr. Janského 1529
• 15.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 16.10. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19
• 17.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 18.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158,
Hliník nad Hronom
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116 (OC Kaufland)
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ:
prenájom nebytových priestorov - Reštaurácia
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením
§9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len
„súťaž“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme,
ktorej predmetom sú nebytové priestory
nachádzajúce sa v stavbe – Administratívna

budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46,
postavenej na CKN parcele č. 644 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 619 m2,
nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom
Žiar nad Hronom – katastrálny odbor, pre
Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to:

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

je potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom. Pri osobnom doručení
navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni
mestského úradu, a to v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod. Lehota na predkladanie
ponúk: od 11.9.2020 do 30.10.2020 do
12.00 hod. V tejto lehote musia byť ponuky
doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka
predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
(r)

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn.
súčasné zariadenie a vybavenie nebytových
priestorov nie je súčasťou predmetu nájmu).
Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke
s viditeľným označením:„Obchodná verejná súťaž
– Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“

MESTO HĽADÁ ZÁUJEMCOV O OPATROVNÍCTVO
Hľadáme aktívnych seniorov a seniorky, ale aj ostatných záujemcov, ktorí majú chuť, silu a záujem
realizovať sa v opatere tých, ktorí to potrebujú viac ako vy sami.
Ak máte záujem aj takto tráviť vaše voľné chvíle, prihláste sa! Veľmi radi vám poskytneme viac
informácií a veľmi radi vás uvítame v radoch našich profesionálnych opatrovateliek v domácej
opatrovateľskej službe.
Ak poznáte aj vo svojom širšom okolí niekoho, kto by mal záujem a predpísané vzdelanie (minimálne
220-hodinový kurz opatrovateľov alebo stredné zdravotné vzdelanie), pošlite ho za nami. Kontakt:
MsÚ Žiar nad Hronom, veronika.pachnikova@ziar.sk, č. t.: 045/678 71 38, dagmar.stifnerova@ziar.sk,
č. t.: 045/678 71 59.
(r)
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Nová vlna opatrení proti šíreniu koronavírusu
Od štvrtka 1. októbra platí na Slovensku nová vlna opatrení proti šíreniu
koronavírusu. Zakázané sú hromadné podujatia, obmedzili sa otváracie hodiny v baroch a reštauráciách
a rúška sú povinné aj v exteriéroch.
Ústredný krízový štáb však prijal aj
viacero výnimiek.

Menia sa pravidlá pri
hromadných podujatiach

Fitnescentrá, plavárne
a wellness
Fitnescentrá ostávajú otvorené, všetci
návštevníci však musia nosiť rúško. V prípade plavárne alebo wellness sa rúška
odporúčajú v spoločných priestoroch,
ako sú šatne alebo recepcia.

Reštaurácie

Na hromadných podujatiach môže byť
50 ľudí, do toho sa rátajú aj účastníci.
V prípade, že počet osôb vystupujúcich
v mene organizátora presiahne počet
50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
Tieto pravidlá platia pre všetky hromadné podujatia, to sú napr. divadlá, kultúrne podujatia či bohoslužby.

Otvárací čas pre reštaurácie, podniky, bufety či kaviarne je od 6.00 do
22.00 hod. Zákaz platí pre všetky zariadenia verejného stravovania, kde sa
nedá sedieť. Výnimku nonstop prevádzky majú rozvoz stravy a nápojov a predaj
cez okienko. V reštauráciách platí nosenie rúška, aj odstup 2 metrov. Rúško si
môžete dať dole iba pri konzumácii nápojov a jedál.

Zmeny v obchodoch
Aj naďalej sú povinné rúška v obchodoch aj obchodných domoch, rovnako
tak dezinfekcia rúk. Dodržiavať sa musia
aj dvojmetrové odstupy. Počet zákazníkov bude obmedzený podľa veľkosti
prevádzky – jeden zákazník na plochu
10 metrov štvorcových. V prípade obchodných domov sa to bude prepočítavať na jednotlivé prevádzky, nie na
spoločné priestory.

Rúška povinné aj v exteriéri
Povinnosť nosiť rúška sa zavádza aj
v exteriéri v prípade, ak sa stretnete
s ľuďmi mimo spoločnej domácnosti
a nachádzate sa na vzdialenosť menšiu
ako 2 metre. Ak teda pôjdete do prírody
s rodinou, rúška nemusíte mať.
Pri rúškach v školách sa nič nemení. Naďalej sú povinné na stredných školách
a na druhom stupni základných škôl. Na
prvom stupni ZŠ sa rúška dôrazne odporúčajú. Školy sa zatiaľ zatvárať nebudú,
na dištančné vzdelávanie prechádzajú
vo väčšej miere len vysoké školy.

Zvýšia sa kontroly
Zvýšia sa kontroly na dodržiavanie
nových nariadení, ktoré bude zabezpečovať Policajný zbor. Naďalej platí
sankcionovanie ľudí, ktorí tieto opatrenia nebudú dodržiavať. Kto poruší

Používanie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na
zhoršenie epidemiologickej situácie
spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na
ochorenie COVID - 19 v Slovenskej
republike vydal opatrenie, ktorým
uložil zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch
verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa), ako
je napríklad rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
určil výnimky z tohto zákazu.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne
vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní
alebo rozprávaní. Prekrytie horných

dýchacích ciest je jedným z dôležitých
nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej
republiky. Cieľom je zabrániť prenosu
kvapôčok od nosičov tohto ochorenia
a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06.00 hod. do
odvolania pohybovať sa na verejnosti
v exteriéroch, v priestoroch interiérov
budov alebo v prostriedkoch verejnej
dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad
rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
• detí do 3 rokov veku,
• osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

• osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných
osôb vzdialené viac ako 2 metre,
• osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
• vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami
v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
• žiakov prvého stupňa základnej školy
v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
• žiakov so stredným a ťažkým mentálnym
alebo sluchovým postihnutím,
• deti v interiéri materskej školy a jaslí,
• osoby pri výkone športu,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný
pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• osoby vo wellness a priestoroch umelých
kúpalísk,
• účastníkov zotavovacích podujatí pre
deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho
podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej
prírode,
• zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

nariadenie vlády o nosení rúška, udelí
sa mu pokuta. Tá môže byť v blokovom
konaní až 1 000 eur, v správnom konaní
dokonca 1 659 eur. Za porušenie zákazu
hromadného podujatia môžete dostať
pokutu až do 20-tisíc eur.

Núdzový stav
Vláda schválila vyhlásenie núdzového
stavu. Platí od štvrtka 1. októbra a zatiaľ
má trvať 45 dní. „Uvidíme, ako sa nám

prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme,
alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu,“ vysvetlil premiér Igor Matovič.
Núdzový stav môže trvať maximálne
90 dní a vyhlasujú ho, ak bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života
a zdravia osôb.
(r)

Situácia na Slovensku sa zhoršuje,
kraj zavádza plošný zákaz návštev
v zariadeniach sociálnych služieb

V reakcii na narastajúce čísla pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19
na Slovensku Krízový štáb pri Úrade
Banskobystrického samosprávneho
kraja (BBSK) rozhodol o plošnom
zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.
Toto nariadenie vstupuje do platnosti
od utorka 29. septembra a platiť bude
až do odvolania. „Riaditeľ zariadenia
môže udeliť výnimku zo zákazu návštev
v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID – 19 nie
starším ako 48 hodín. Výnimka sa ďalej
udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu
klienta v paliatívnom štádiu života, samozrejme, pri zabezpečení všetkých
opatrení a tak, aby sa návštevníci nestretli s inými klientmi zariadenia,“ po-

vedala Denisa Nincová, riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb
Úradu BBSK.
Riaditelia zariadení sociálnych služieb
tiež dostali pokyn, aby klientov edukovali, aby svoj pohyb a pobyt mimo
zariadenia obmedzili na nevyhnutné
minimum a pri používaní všetkých
ochranných prostriedkov. „Zvýšená
pozornosť je venovaná monitorovaniu
zdravotného stavu klientov a zamestnancov zariadení. Pri pobyte klientov
v nemocnici budeme zdravotnícke zariadenia žiadať o vykonanie PCR testu
pred ich prepustením. Ak takýto test nemocnice nevykonajú, klienta otestujeme pomocou dostupných rýchlotestov
a umiestnime do karanténnej miestnosti
na 14 dní,“ doplnila Denisa Nincová.
(r)
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64. ročník medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska aj cez naše mesto

Víťazný tím Deceuninck–Quick-Step.

V piatok 18. septembra sa v rámci medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska dostali cyklisti aj do
nášho mesta a okolitých obcí. Cyklisti
svoju púť začali v Žiline a cez Banskú
Bystricu, Žiar nad Hronom a Topoľčianky ju ukončili v Skalici.
Najväčší cyklistický sviatok na Slovensku si nenechalo ujsť viacero svetových
celkov, takže fanúšikovia cyklistiky si aj
tento rok užili a na vlastné oči pozreli kvalitnú cyklistiku. Cyklistom prialo
aj počasie. Jediné, čo trochu narúšalo
priebeh pretekov, boli prísne hygienické pravidlá, ktoré sa zaviedli kvôli druhej
vlne epidémie koronavírusu.

Preteky patria medzi špičku
podujatí vo svojej kategórii
Z pôvodne avizovaných WT celkov ani
jeden neodriekol príchod na Slovensko.
Pri rozhodovaní o ich účasti zavážili i výsledky rankingu Procyclingstats.com.
Podľa neho sú preteky Okolo Slovenska
4. najlepším etapovým podujatím kategórie UCI 2.1 na svete. I preto ani jeden
z pôvodne avizovaných celkov najvyššej ligy nezmenil rozhodnutie v prípade
svojej účasti na nich. Počas nedávnych
ročníkov na nich triumfovali aktuálni víťazi Tour de France. V prvej tohtoročnej
etape „starej dámy“ zvíťazil Alexander
Kristoff, ktorý posledný vavrín pred TdF
získal práve na minuloročnom Okolo
Slovenska v prvej pol etape v Bardejove. Druhú etapu Tour de France vyhral
Julian Alaphilippe, ktorý sa stal v roku
2018 víťazom prvej etapy, a zároveň aj
celkovým víťazom Okolo Slovenska.

Súťaže, klasifikácie, ceny
Počas štyroch etáp Okolo Slovenska pretekári bojovali o 4 dresy. Najvzácnejšou
trofejou bol žltý dres lídra celkového
poradia. Dres víťaza bodovacej súťaže zmenil tento rok farbu a namiesto
modrej bodkovanej farby bol víťaz v zelenej. Najlepší vrchár bol oblečený do
červených bodiek a najlepší pretekár
do 23 rokov získal biely dres. Pre slo-

venských jazdcov bola vypísaná súťaž
o najlepšieho Slováka, ktorej víťaz si po
každej etape prevzal dres vo farbách
slovenskej trikolóry. Po každej etape,
okrem časovky, sa vyhodnocoval aj najbojovnejší jazdec etapy, ktorý nasledujúci deň niesol červené číslo. Na záver
bolo vyhodnotené najlepšie družstvo
pretekov. Celkovo sa súťažilo o ceny vo
výške 51 100 eur.

Sprievodný program
Aj tento rok fanúšikov potešili i stánky
partnerov. V cieli atmosféru pretekov
dokresľovala kapela Hudba z Marsu
a program bol doplnený aj miestnymi
účinkujúcimi. Prístup do cieľového miesta však bol kvôli opatreniam súvisiacim
s druhou vlnou epidémie umožnený
len tisícke nadšencov cyklistiky. Na suveníry z pretekov a darčeky reklamných
partnerov si mohli fanúšikovia prísť
k cestám, kadiaľ viedla trať pretekov.
V predstihu pelotónu išla reklamná kolóna s maskotom pretekov kamzíkom
Tatríkom.

V Žiari sa druhýkrát radoval
Martin Laas, Steimle ostal
v žltom drese
Tretia etapa tento rok previedla cyklistov z Banskej Bystrice cez tri horské prémie až do Žiaru nad Hronom. Posledné
kilometre previerky boli na mieste, kde
finišovali aj spoločné majstrovstvá pred
tromi rokmi. V žltom drese sa druhýkrát prezentoval Jannik Steimle z Deceuninck – Quick Step. Začiatok etapy
však pre neho nebol dobrý. Hneď na
prvej horskej prémii sa balík roztrhal
a keďže musel riešil mechanické problémy, ostal až v tretej skupine. Pomerne
rýchlo sa však druhá a tretia skupina
spojili a športový riaditeľ mu napokon
na pomoc poslal štyroch kolegov. Vďaka nim sa tak mladý nemec po hodine
a pol vrátil naspäť do balíka. Až potom
sa tempo zmiernilo a zrodil sa hlavný
únik dňa. Boli v ňom Jenthe Biermans
(Israel Start-Up Nation), Kristián Hoče-

var (Adria Mobil), Peter Kusztor (Novo
Nordisk), Andrea Pietrobon (Cycling
Team Friuli) a Idar Andersen (Uno-X Pro
Cycling). Najvyšší náskok týchto jazdcov
počas etapy bol päť minút. Na ich dobehnutí pracovali predovšetkým ľudia
zo Sunwebu. Nico Denz mal veľkú šancu
na žltý dres. Na rýchlostných prémiách
zbieral bonifikácie najmä Biermans,
ktorý bol dvanásty v celkovom poradí. Najodolnejšími pretekármi z úniku
boli Pietrobon a Andersen. Talian to ale
v jednom z posledných kopčekov musel
vzdať. Andersen sa pred cieľom dokázal
osamostatniť a dlho trápil pelotón. Nór
definitívne kapituloval až tri kilometre
pred páskou. V hromadnom šprinte sa
po prvej etape opäť radoval Estónec
Martin Laas v službách Bory. Druhé pódium na pretekoch vybojoval Sean de
Bie (Bingoal – Wallonie Bruxelles), tretí
skončil David Van der Poel (Alpecin –
Fenix). JHannik Steimle v závere skončil
piaty a keďže nechal za sebou Denza,
obliekol si žltý dres. Slušne šiel aj Lukáš
Kubiš. Ako jediný slovenský pretekár sa
udržal v balíku až do konca a napokon
finišoval na 19. mieste. Martin Laas si na
pódiu prevzal aj zelený dres.

V záverečnej etape
zvíťazil Barbier, Steimle
celkovým víťazom
Posledná previerka zaviedla cyklistov
z Topoľčianok do Skalice. O víťazovi súťaže o bodkovaný dres už bolo rozhodnuté. Kenny Molly (Bingoal – Wallonie
Bruxelles) mal dostatočný náskok pred
svojimi súpermi. O žltý dres bojovali
Jannik Steimle a Nico Denz. Na úvodnej
horskej prémií pozbieral najviac bodov
Fernando Barceló (Cofidis). Nasledovala
rýchlostná prémia v Topoľčanoch, kde
Denz získal tri bonifikačné sekundy
a priebežne sa obliekal do žltého dresu. Ďalšiu rýchlostnú prémiu ovládol
Steimle a v celkovom poradí sa zaradil
pred Denza. Obidvaja mali rovnaký čas.
Únik dňa tvorili Jonas Rapp (Hrinkow
Advarics Cycleang), Jakub Otruba (Elkov – Kasper), Kristián Hočevar (Adria
Mobil) a Nikolaj Cherkasov (Gazprom
– RusVelo). Medzi únikom a pelotón sa
dlhší čas pohyboval Ján Andrej Cully
(Dukla BB). Najvyšší náskok vedúceho
kvarteta bol päť minút. Čech strácal
v celkovom poradí len 28 sekúnd, a tak
sa virtuálne stal lídrom pretekov. Sloven-

Estónec Martin Laas na pódiu v Žiari v zelenom drese.

ský reprezentant sa vrátil do pelotónu
47 km pred páskou, vedúca skupina bola
eliminovaná 6 000 metrov pred cieľom.
V záverečnom šprinte sa presadil Rudy
Barbier pred Álvarom Hodegom (Deceuninck – Quick-Step). Tretí skončil
Martin Laas, ktorý si tak udržal zelený
dres. Jannik Steimle prišiel do cieľa na
10. mieste a keďže Denz nebral bonifikácie, Nemec mohol sláviť najväčší kariérny úspech. Najlepším Slovákom bol
v poslednej etape Lukáš Kubiš (Dukla
BB), do cieľa prišiel na 41. mieste. Za najbojovnejšieho pretekára vyhlásili Jonasa
Rappa. Lukáš Kubiš ako najlepší Slovák
dokončil preteky na 37. mieste. Pretekári
z Deceunincku nezostali nič dlžní svojej povesti tímu, ktorý získava víťazstvá
so železnou pravidelnosťou a v každej
etape boli blízko k prvenstvu. V krátkej
časovke bol najrýchlejší Steimle a Belgičania brali hneď tri druhé miesta. Druhá
etapa priniesla striebro pre celkového
víťaza a do tretice bol druhý v skalickom
hromadnom šprinte aj Hodeg. Nestratil
sa ani obhajca prvenstva Yves Lampaert,
ktorý v GC finišoval na 8. mieste.
Zdroj: www.okoloslovenska.com

Maskot kamzík Tatrík.

Hudba z Marsu.
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 28. SEPTEMBRU 2020

Čašník/čašníčka v kaviarni: Lucky event,
Kremnica, e-mail: luccky.event@gmail.com
Čašník servírka: Pohoda Puh, Žiar nad
Hronom, T: 0905 755 021

Lekár psychiater: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica,
T: 045/670 56 20

Čašník, servírka: Liečebné termálne kúpele, Sklené Teplice, T: 0918 800 041

Lekár špecialista v odbore gynekológia a pôrodníctvo: Svet
zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Dokumentárny pracovník: Všeobecná nemocnica, Žiar nad Hronom,
T: 0911 330 486

Lekár špecialista v odbore kardiológia:
Všeob. nemocnica, Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Finančný konzultant: Jaroslava Mokrošová, Žiar nad Hronom, T: 0905 287 632
Hlavný čašník/čašníčka: Guldiner, Skalka, T: 0915 788 281
Hlavný účtovník: Stavebné bytové družstvo, Žiar nad Hronom, T: 045/670 82 42
Chyžná/upratovačka: Bukaj, Vyhne,
T: 0915 311 852
Chyžná/asistent vedúcej housekeepingu: Aspect – Vyhne, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk
Klientsky poradca: Kooperativa, Žiar nad
Hronom, T: 0918 410 204

Prevádzkový elektrikár: Pivovar STEIGER, Vyhne, T: 045/678 72 34

Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom, T: 045/672 71 71

Lekár špecialista v odbore neonatológia: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Operátor v drevárskej výrobe: Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom,
T: 0917 887 417

Prevádzkový montér vodovodov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Kremnica, T: 048/432 73 63

Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS, Žiar
nad Hronom, T: 045/672 24 17

Lekár špecialista v odbore pediatria:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Operátor výroby: ALU SLOVAKIA, Hliník nad Hronom, e-mail:
osvaldova@aluslovakia.sk

Psychológ NP DEI III: Centrum pre deti
a rodiny, Kremnica, T: 0918 907 779

Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5 t:
M KONZULT SLOVENSKO, Lovčica – Trubín,
T: 0918 343 054

Lekár špecialista v odbore rádiológia: Všeobecná nemocnica, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Operátor výroby: Nemak HPDC, Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom,
T: 0917 887 417

Recepčný/á: Hotel GOLFER, Kremnica,
T: 0907 809 500

Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie,
T: 0903 544 723

Rozvoz pizze: Simona Kovalčíková, Dolná
Ždaňa, e-mail: kovalcikova31@gmail.com

Vodič MKD: GENERAL TRUCKING, Žiar nad
Hronom, T: 0905 921 333

Sestra: Všeobecná nemocnica, Žiar nad
Hronom: T: 0911 330 486

Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica,
T: 0903 527 767

Stavebný montážnik jednoduchých

Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad
Hronom, T: 045/601 65 81

Lekár špecialista v odbore urológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Lekár v odbore nefrológia: NOVAMED,
Žiar nad Hronom, T: 048/439 91 80

Kuchár – creative chef: SPAM, Kremnica,
T: 0911 590 640

Lekár záchrannej zdravotnej služby:
Záchranná zdravotná služba, Žiar nad Hronom, T: 02/682 06 131

Kuchár: Centrál J.S.J., Kremnica,
T: 0911 553 203

Lekár záchranňnej služby: Záchranná zdravotná služba, Žiar nad Hronom,
T: 02/682 06 131

Kuchár: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Maliar natierač: MET-KOV, Ladomerská
Vieska, T: 0903 583 398

Kuchár: Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule,
T: 0908 217 392, 045/674 28 46

Masérka - tradičná thajská masáž: ASPECT – Vyhne, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk

Lekár absolvent: Všeobecná nemocnica,
Žiar nad Hronom, T: 0911 330 486
Lekár absolvent: NOVAMED, Žiar nad Hronom, T: 048/439 91 80

Vodič autobusu: Slovenská autobusová
doprava, Žiar nad Hronom, T: 045/531 33 01

Prochot,

Kontrolór kvality: MPL Group, Žiar nad
Hronom, e-mail: plevka@mplgroup.sk

Kuchár/ka v školskej jedálni: Súkromná
škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica,
e-mail: sekretariat@suvkremnica.edu.sk

Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica, T: 0904 648 880

Vodič: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
T: 0903 583 398

Vodič kamiónu: Marián Piovarči - M.P.
nákup, sprostredkovanie, predaj, Žiar nad
Hronom, T: 0948 803 169

Lekár špecialista v odbore
vnútorné lekárstvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Kuchár/kuchárka: REMESLO TERMÁL,
Vyhne, T: 0917 972 546

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, T: 0917 527 153

Predavač mäsa a mäsových výrobkov: TAURIS Cassovia, Kremnica, e-mail:
kardosova@tauris.sk

Predavač/ka: CRAZY DREAM, Žiar nad
Hronom, T: 0919 800 700

Kontrolór kvality – automobilový
priemysel: TRIGO Slovakia, Žiar nad Hronom, T: 0911 432 456

Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica, T: 0903 922 708

Obrábač kovov: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom,
T: 0917 112 330
Opatrovateľ ka:
T: 0915 657 674

Obec

Operátor zlievarenských strojov: ABILITY, Kremnica, T: 0918 677 700
Pekár – hlavný peciar: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk
Pekár – linkový operátor: Prievidzské
pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka,
e-mail: praca@ppc.sk
Pekár – miesič: Prievidzské pekárne
a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail:
praca@ppc.sk
Pekár: Agentúra Person Education Servis,
Žiar nad Hronom, T: 0917 887 417
Pekár balkánskych pekárskych výrobkov: AN-PEK, Kremnica, T: 0948 764 200
Pomocník v sklade: TEMPO SLOVAKIA,
Kremnica, T: 0904 648 880
Pomocný pracovník údržby: Obchodné domy PRIOR STRED, Žiar nad Hronom,
T: 045/533 36 72

Masérka thajských masáží: RASCON,
Lovča, e-mail: jakub.rapcan@rascon.sk

Pomocný pracovník v pekárskej výrobe: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Montážny pracovník: Ján Téglás TEGYALU-PLAST, Ladomerská Vieska,
T: 0910 781 139

Poradca vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, T: 0915 851 797

Montér suchých stavieb: LUGA
Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Murár: BARBITRANS, Ladomerská Vieska,
T: 0903 510 469

Praktická sestra: Všeobecná nemocnica,
Žiar nad Hronom, T: 0911 330 486
Predajca: MERKUR SLOVAKIA, Žiar nad
Hronom, T: 0905 427 823

stavieb: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Stavebný robotník: APES Solutions, Žiar
nad Hronom, T: 0907 817 479

Vodič nákladného vozidla 7,5 t: GENERAL TRUCKING, Žiar nad Hronom,
T: 915 628 823

Strážnik: SBS KOBRA Martin, Kremnica, T: 0905 302 149

Vodič nákladnej dopravy skupina C
– plachtové solo vozidlo: AutoTrend –
Transport, Žiar nad Hronom, T: 0911 156 888

Strojársky pracovník vo výrobe:
evAlex Aluminium, Žiar nad Hronom,
T: 0911 921 967

Vodič vozidla do 3,5 t: MANUEL, Šášovské
Podhradie, T: 0903 544 723

Školský psychológ: Súkromná stredná
odborná škola technická, Žiar nad Hronom,
T: 0918 909 901

Zástupca riaditeľa školy pre všeobecné a umel. vzdelávanie: Súkromná
škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica,
T: 0917 710 015

Ťahač – zlaňovač: Laná, Žiar nad Hronom,
T: 045/601 53 06

Zlievač formovač/odlievač kovov: ALACO, Hliník nad Hronom, T: 045/676 24 55

Účtovníčka: KBúčto, Lutila, T: 0905 362 124

Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK,
Žiar nad Hronom, T: 0917 527 153

Údržbár/elektrikár: Liečebné termálne
kúpele, Sklené Teplice, T: 0905 898 633
Upratovačka: Prievidzské pekárne
a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail:
praca@ppc.sk
Upratovačka: ASPECT – Vyhne, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk
Vedúca/vedúci predajne mäsa a mäsových výrobkov: TAURIS Cassovia, Kremnica, e-mail: kardosova@tauris.sk
Vodič: BARBITRANS, Ladomerská Vieska,
T: 0903 510 469

Zubný lekár: MUDr. Elena Považancová, Žiar nad Hronom, e-mail:
eliska1209@gmail.com
Zvárač: APES Solutions, Žiar nad Hronom,
T: 0917 887 417
Zvárač: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
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Európa mieri k uhlíkovej neutralite

Slovensku môže k nižším emisiám pomôcť aj geotermálna energia
Postupné nahrádzanie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie je
trend vo všetkých vyspelých krajinách. Tento prístup od členských štátov vyžaduje aj Európska únia, ktorá
najnovšie sprísňuje pravidlá týkajúce
sa vypúšťania emisií. Na ceste k ekologickejšej produkcii tepla a elektriny
môže na Slovensku zohrať významnú
úlohu geotermálna energia, ktorú zatiaľ využívame v minimálnej miere.
Európska komisia predstavila minulý
týždeň plán znížiť emisie skleníkových
plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 %
v porovnaní s úrovňami z roku 1990.
Zámer má pomôcť dosiahnuť klimatickú neutrálnosť na kontinente do roku
2050, s čím počíta aj Európska zelená
dohoda (European Green Deal). Únia
zároveň prichádza s pravidlami pre
nový mechanizmus financovania energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom
uľahčiť členským štátom spoluprácu pri
financovaní projektov v tejto oblasti.
Najväčším zdrojom emisií skleníkových
plynov v EÚ sú totiž emisie CO2 zo spaľovania fosílnych palív (uhlie, zemný plyn,
ropa), na ktoré sa vo svojom energetickom mixe spolieha aj Slovensko. Nahrádzanie týchto palív obnoviteľnými
zdrojmi energie je dlhodobý cieľ, ktorý
si stanovili krajiny EÚ. Podľa aktuálnej
smernice by do roku 2030 malo z obnoviteľných zdrojov pochádzať 32 percent
využívanej energie (namiesto súčasných
19 percent).
Pri využívaní obnoviteľných zdrojov
energie sa často hovorí o slnečnej či veternej energii, no menej o geotermálnej energii. Tá má pritom aj v prípade
Slovenska značný potenciál – krajina sa
nachádza z veľkej časti na horninovom
podloží, ktoré získavaniu „energie zo
zeme“ praje, pretože má vysoký tepelný (geotermický) gradient. Ten indikuje
nárast teploty pod povrchom zeme vo
vzťahu k hĺbke. Na Slovensku dosahuje

tepelný gradient 38 stupňov Celzia na
kilometer oproti celosvetovému priemeru, ktorý je 30 stupňov Celzia na kilometer. „V niektorých oblastiach je to
aj 45 stupňov Celzia. Inak povedané,
na čerpanie horúcej vody z útrob zeme
netreba vŕtať až tak hlboko. Doterajší prieskum potvrdil, že na Slovensku
máme viacero takýchto lokalít,“ hovorí
Michal Mašek zo spoločnosti PW Energy,
ktorá sa zaoberá možnosťami využitia
geotermálnej energie na Slovensku.

Začala sa geotermálna dekáda
V mnohých európskych krajinách sa geotermálna energia využíva na výrobu
elektriny, tepla a chladu už desaťročia.
Na rozdiel od slnka či vetra, ide o zdroj
nezávislý od vonkajších vplyvov – je
k dispozícii nepretržite 24 hodín bez
výrazných výkyvov, aj preto sa považuje za jeden z najspoľahlivejších zdrojov
z pohľadu stability prenosovej sústavy.
Tento typ energie zároveň patrí k čistým
zdrojom takmer s nulovými vplyvmi na
životné prostredie. Ide navyše o prakticky nevyčerpateľný zdroj. Práve vďaka vysokému potenciálu geotermálnej
energie, jej ekonomickým výhodám
a minimálnej ekologickej záťaži sa odborníci zhodujú na tom, že nasledujúce
obdobie počas rokov 2020 – 2030 sa
bude môcť označovať aj ako „geotermálna dekáda“. Nahrávajú tomu aj aktuálne dáta o tom, ako sa geotermálna
energia v Európe rapídne dostáva do
popredia – za posledné desaťročie sa
inštalovaný výkon zariadení na jej využitie viac ako zdvojnásobil. Podľa údajov
inštitúcie EGEC (European Geothermal
Energy Council) bolo v roku 2019 na kontinente 130 geotermálnych elektrární
s inštalovaným výkonom 3 306 MWe,
a to dovedna v 10 krajinách. Len za jediný rok išlo o nárast kapacity o 5 percent
vďaka realizácii projektov v Turecku,
Nemecku a na Islande. Výroba geoter-

málnej elektriny má však v Európe ešte
väčší potenciál – už počas vlaňajška
bolo v procese výstavby 36 elektrární
a vo fáze plánovania ďalších 124 projektov. Podľa údajov EGEC by sa tak počet
prevádzkovaných zariadení v horizonte
5 – 8 rokov mohol zdvojnásobiť.
Európskymi lídrami vo výrobe geotermálnej elektriny sú Turecko, Taliansko
a Island. Tieto tri ekonomiky sa podieľajú na celkovom výkone až 97 percentami. Inštalovaná kapacita Turecka vlani
predstavovala 1 523 MWe (podiel 46 %
z celkovej produkcie v Európe), v prípade Talianska išlo o 916 MWe (28 %)
a Islandu o 754 MWe (23 %). Geotermálne elektrárne nájdeme aj v Nemecku,
Portugalsku, Chorvátsku, Francúzsku,
Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku. Slovensko zatiaľ svoju geotermálnu elektráreň
nemá. V roku 1969, teda pred 50 rokmi,
predstavoval výkon geotermálnych
elektrární na starom kontinente iba
250 MWe. V roku 1989 vzrástla kapacita
na 500 MWe a pred desiatimi rokmi, teda
v roku 2009, išlo už o výkon na úrovni
1 500 MWe. Najväčší skok sa však Európe
podaril za posledné desaťročie, keď sa
kapacita viac ako zdvojnásobila a dosiahla vlani úroveň 3306 MWe.

V produkcii tepla vedie Island
Ešte častejšie sa geotermálna energia
v Európe využíva na výrobu tepla a chladu pre budovy či v priemysle, službách
a poľnohospodárstve. Podľa údajov
EGEC predstavovala v roku 2019 kapacita geotermálneho vykurovania a výroby
chladu v Európe 5 394 MWt. Týkala sa 25
európskych ekonomík s 327 zariadeniami. Počas roku 2019 pribudlo 11 nových
systémov predovšetkým v Holandsku,
ale aj v Taliansku, Grécku a v Španielsku. Aj v tomto prípade je potenciál väčší
a v horizonte niekoľkých rokov má pribudnúť približne 230 ďalších zariadení

geotermálneho vykurovania či výroby
chladu. Najväčší prírastok zariadení sa
pritom očakáva vo Francúzsku (asi 40)
a v Nemecku (asi 34). Expanziu oproti aktuálnemu stavu má v pláne aj susedné
Poľsko, kde by malo v dohľadnom čase
pribudnúť približne 20 zariadení.
Európskym lídrom v prípade geotermálneho vykurovania a výroby chladu je Island, kde inštalovaná kapacita
predstavovala vlani 2 172 MWt (trhový
podiel vyše 40 %). Na Slovensku bola inštalovaná kapacita v roku 2019 v prípade
geotermálneho vykurovania a výroby
chladu na úrovni nevýrazných 17 MWt.
Aj v tomto prípade prírodné zdroje vytvárajú predpoklad na rozsiahlejšie využitie. K aktuálnym štyrom zariadeniam
(Sereď, Galanta, Šaľa, Veľký Meder) by
tak v dohľadnom čase mohli pribudnúť
ďalšie určené na geotermálne vykurovanie či výrobu chladu.

Príležitosť aj pre Slovensko
„Na Slovensku máme vzhľadom na hydrogeotermálne podmienky značný
potenciál, najmä pokiaľ ide o výrobu
tepla, ktoré zároveň dokážeme efektívne využiť. Prakticky v každom väčšom
meste sa nachádza sústava centrálneho
zásobovania teplom, a to je optimálne
východisko pre využitie geotermálnej

energie. Energia zo zeme sa dá napojiť
na už vybudované vykurovacie systémy,“ vysvetľuje odborník na geotermálnu energiu Oto Halás. Pri geotermálnych
projektoch vzniká určité riziko, pretože
vopred nie je garantované, aká bude
výdatnosť zdroja. Podľa odborníka sa
však dá eliminovať spracovaním kvalitnej hydrogeologickej štúdie spolu s prípadnými seizmickými a ďalšími meraniami. Práve postoj Únie a ciele členských
štátov by aj na Slovensku mohli otvoriť
cestu pre nové projekty v oblasti využitia geotermálnej energie, čo zapadá do
konceptu zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. Hoci sú pri týchto projektoch často vyššie počiatočné investície,
benefity sú zrejmé – udržateľný a lokálny zdroj energie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý je ohľaduplný
k životnému prostrediu. „Využívaním
geotermálnej energie by sme mohli
čiastočne nahradiť spaľovanie fosílnych
palív, teda uhlia a zemného plynu. Vďaka tomu by došlo k úspore nákladov, ale
aj k znižovaniu závislosti od primárnych
zdrojov palív, ktoré na Slovensko stále
dovážame. Samozrejme, podstatné je aj
zásadné zníženie emisií,“ dodáva Halás.
(zdroj: EGEC)

Recyklujme: Použime znovu, použime inak, opravme
Sklenené fľaše: Sú najvhodnejšie na
dlhšie uchovávanie minerálnych vôd,
pokiaľ si ich chodíme naberať ku prameňom. Obdobne využime aj použité
PET fľaše.
Sklenené kahance: Stačí kúpiť náplne
do kahancov, nekupujme nové kahance. Triedený odpad na cintorínoch nie
je bežne zavedený, a tak kahance spolu
s ostatnými odpadmi končia na skládkach.

Mnoho vecí, ktoré používame, sú
jednorazové, teda po použití končia
v tom lepšom prípade v triedenom
zbere, v tom horšom na skládke,
v spaľovni alebo v prírode. Kvôli príliš
krátkemu životnému cyklu vecí vzniká veľké množstvo odpadov, s ktorým si momentálne nevieme poradiť
ekologicky prijateľným spôsobom.
Pritom mnoho z týchto vecí je možné
opätovne používať, použiť ich inak, či
ich ešte opraviť a používať ďalej. Opätovné používanie má vyššiu prioritu ako
recyklácia, pretože spotrebuje menej
ľudskej práce, menej energie, menej
vyťažených surovín, a tým sa menej
znečistí životné prostredie. Opätovné
používanie je aj vytvorenie nového výrobku z častí starých výrobkov, zvyškov
z výroby, z prepravy, použitých obalov
a podobne. Pri pretváraní týchto materiálov sa zväčša využívajú jednoduché postupy, ktoré nie sú náročné na

energiu či prácu. Opätovné požívanie
je zaujímavou možnosťou uplatnenia
pre výrobcov, remeselníkov, chránené
dielne, centrá opätovného používania,
ale aj pre nás, jednotlivcov. Je len na nás,
či sme ochotní pripustiť drobné zmeny
v našich zvyklostiach, aby sme veci používali znovu, dlhšie a na našej vynaliezavosti a tvorivosti, ako nájsť veciam nové
využitie.

Použime znovu
Stavebné materiály: Staré pálené tehly zo stavieb sú pevné a majú charakteristický nezameniteľný vzhľad, keď
sú neomietnuté. Kusy betónu, muriva,
použime do základov stavby.
Obkladačky, dlaždice: Staré obkladačky, dlaždice sa výborne hodia na tvorbu
mozaiky, či už na podlahe, stenách, alebo ako dekoratívny prvok okolo umývadla, sprchy.

Papier: Na papier tlačme obojstranne,
jednostranne potlačené papiere používajme znovu. Prednostne používajme
recyklovaný papier, moderné recyklované papiere sú na nerozoznanie od
bežných nerecyklovaných.

Použime inak
Pet fľaše: Po zrezaní poslúžia ako kvetináče, nádoby na skrutky či iné drobnosti, kŕmidlo pre vtáky. Dajú sa však použiť
aj ako tienidlá na lampy (len na žiarivky,
resp. svetelné zdroje, ktoré sa nezohrievajú na vyššie teploty) alebo rôzne iné
výrobky, náročnejšie na prácu.
Drevené palety: Môžeme ich použiť na
výrobu sedacej súpravy, stolíku. Veľmi
ľahko z nich môžeme urobiť kompostér.
Po pridaní pár dosiek a prichytení na
stenu poslúžia ako vertikálne záhrady.
Ich pospájaním ich môžeme využiť aj na
zložitejšie konštrukcie.
Tetrapak: Po nastrihnutí a nalepení
suchého zipsu poslúži ako peňaženka.
Taktiež poslúži ako kvetináč, nádobka
na skrutky či iné drobnosti.

Pneumatiky: Z pneumatiky sa dajú
vyrezaním vyrobiť hojdačky rôznych
tvarov. Osadením do zeme a vhodným
rozostavením poslúžia na detských ihriskách. Po uložení na seba a vložení
plastového vreca poslúžia ako odpadová nádoba.
Záclony: Dajú sa z nich vyrobiť ekologické náhrady jednorazových sáčkov
pre nákup zeleniny a ovocia. Stačí nám
ihla a niť.
Plechový sud: Môžeme si z neho vyrobiť rotačný kompostér, ktorý nám poslúži pre efektívne kompostovanie – mate-

riál nie je potrebné prekopávať, stačí sud
párkrát otočiť, čím dôjde k premiešaniu
kompostovaného materiálu.
Papier: Z prútov zo zrolovaného papiera si môžeme košikárskou technikou
upliesť košík, misku.
Textil: Veľmi dobre poslúži na výrobu
kobercov, tkaním z natrhaných alebo nastrihaných pruhov textilu, alebo vypletaním do kruhu, čo sú tradičné techniky.
Zdroj: internet
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POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

Odišiel, už nie je
medzi nami,
ale žije v srdciach
nás, ktorí sme ho
milovali.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,

Každý deň svojho
života žila som
vďačne,
veď život nie
je náhoda
a žiť je šťastie.
Ďakujeme
všetkým

Na rozlúčku...
Tichučko spinká...
Už zaspalo
dievčatko malé,
veď sudičky mu
do vienka dali
len smútok, žiaľ,
trápenie...

priateľom, susedom, kolegom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho drahého
manžela, otca, syna, brata a švagra
Pavla Koštenského,
ktorý nás navždy opustil
dňa 6. septembra 2020
vo veku 52 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu milovanú
Máriu Baloghovú,
ktorá nás navždy opustila dňa
11. septembra 2020 vo veku
nedožitých 70 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaci synovia Ladislav
a Peter s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ale to všetko pominie a príde chvíľa
prekrásna, keď otvoria sa nebesá
a jej duša maličká má celkom
blízko k hviezdičkám...
Už nie je bolesť, nie je plač,
len lásky je tam nadostač,
v tom krásnom Božom kráľovstve,
kde sa s ňou všetci stretneme.
Dňa 29. septembra uplynulo
7 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša milovaná
Natálka Škvarková
vo veku 1 roka.
S láskou spomínajú rodičia, starí
rodičia a ostatní príbuzní.

Ako poďakovať za všetko,
keď vás tu už niet.
Ako poďakovať, keď ste odišli
v ten druhý svet.
Tak aspoň spomienkou tichou
k hrobu položiť kvet.
Ďakujeme.
V týchto dňoch sme si pripomenuli
výročie úmrtia našich rodičov
Gizky Dvončovej, rod. Páločnej
† 10.8.2000, 20 rokov
Michala Dvonča
† 2.9.1991, 29 rokov
zo Žiaru nad Hronom.
Spomínajú s úctou rodina
a priatelia.

SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Dňa 1. októbra
uplynulo 10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Ivan Beňo.
S láskou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami.

Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechajúc
všetkých, ktorých
si mal rád.
Za všetky tie tvoje
trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh
večnej milosti.
Dňa 14. októbra si pripomíname
smutné 1. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec, brat a švagor
Ján Sekereš
vo veku 66 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Ďakuje manželka Helka
s deťmi.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechal všetkých
a všetko,
čo si mal rád.
S tichou
spomienkou ku
hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Dňa 7. októbra si pripomíname
17 rokov od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
otecko a starý ocko
Juraj Fujaček.
*2.11.1939 - †7.10.2003
S láskou a vďakou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Už navždy vám prestali hviezdy
svietiť, slnko hriať,
ale tí, ktorí vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname
12. výročie od smrti
Pavla Meleka
a 29. výročie smrti manželky
Celestíny.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.

Spomeňte si na svojich
najbližších spolu s nami
Uzávierka čísla 21,
ktoré vychádza 19. októbra
je v utorok 13. októbra.
Spomienky prijaté po tomto termíne
budú uverejnené až v ďalšom
vydaní. Spomienky si môžete podať
prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
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Svetový deň
Alzheimerovej choroby

Svetová zdravotnícka organizácia
v roku 1994 vyhlásila 21. september
za Svetový deň Alzheimerovej choroby a od roku 2013 je september Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.
Alzheimerova choroba je veľmi pomaly
sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie
mozgu, ktoré vedie k zániku nervových
buniek a nervových spojení. Postihuje
predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú
dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Patrí medzi najčastejšie sa
vyskytujúci typ demencie.

Zdravo sa stravujte - strava je palivom
pre telo i mozog. Dobre fungujúci mozog si môžeme udržať zdravou a vyváženou stravou. Stredomorská strava bohatá na ovocie, obilniny, ryby, strukoviny,
čerstvú zeleninu a olivový olej pomáha
znižovať riziko demencie. Potraviny, ktoré sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny znižujú riziko Alzheimerovej choroby.
Potrebný je dostatočný príjem kyseliny
listovej, vitamínov skupiny B a vitamín E.
Odporúča sa piť voda, čerstvo pripravené šťavy, zelený čaj.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu
medzi 10 hlavných smrteľných ochorení.
Čím skôr sa choroba rozpozná, čím skôr
sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na
zmiernenie priebehu.

Stimulujte svoj mozog - stimulovanie
mozgu duševnou aktivitou môže brániť
rozvoju Alzheimerovej choroby a iných
typov demencií. Stimulujte svoj mozog:
čítaním kníh, dennej tlače, písaním (napr.
denníka, vlastných myšlienok), intelektuálnymi hrami (šach, monopoly), štúdiom
cudzích jazykov, hraním na hudobnom
nástroji, učením sa hre na hudobnom nástroji, vzdelávaním sa popri práci (v tom
čo vás zaujíma a napĺňa), zúčastňovaním
sa na školeniach, prednáškach, seminároch, riešením krížoviek, sudoku, rébusov, hádaniek, plánovaním pracovného
týždňa, plánovaním nejakého podujatia,
domácich osláv. Trénovať vybavovanie
spomienok – rozpomenúť si na sny, na
zážitky z detstva. Správne kombinovať
fyzickú a duševnú činnosť, vedieť odpočívať a mať dostatok kvalitného spánku.
Buďte sociálne aktívny - sociálne aktivity sú tiež prospešné pre mozog, pretože
komunikácia, plánovanie a organizovanie rôznych aktivít stimulujú mozgové
funkcie, udržujú človeka v aktivite, pričom pomáhajú znižovať riziko demencie aj depresie. Dôležité je nájsť si čas
na rodinu a priateľov prostredníctvom
spoločných záujmových aktivít.

Ako možno zmierniť nástup
Alzheimerovej choroby
Nasledovné body zahŕňajú spôsoby,
ako je možné redukovať riziko rozvoja
Alzheimerovej choroby.
Starajte sa o svoje srdce - fajčenie, vysoký
krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu,
kardiovaskulárne choroby zvyšujú pravdepodobnosť získania Alzheimerovej
choroby. Týmto problémom je možné
predchádzať zdravým životným štýlom
a je ich možné efektívne liečiť.
Buďte fyzicky aktívny - fyzická aktivita
a cvičenie môžu pomáhať kontrolovať
krvný tlak a váhu, rovnako tak aj redukovať riziko diabetu 2. typu a niektorých
foriem rakoviny. Existujú dôkazy, ktoré
naznačujú, že fyzická aktivita môže pomáhať redukovať riziko rozvoja demencie. Fyzická aktivita posilňuje imunitný
systém, zvyšuje mozgovú aktivitu, posilňuje kardiovaskulárny systém, znižuje
hladinu škodlivého cholesterolu, posilňuje steny ciev, normalizuje/vyrovnáva
krvný tlak. Dôležité je realizovať fyzickú
aktivitu na čerstvom vzduchu.

Opäť tu máme jeseň. Na cestách buďte opatrní
Už tu máme jeseň a s ňou súvisiace
náhle zmeny poveternostných podmienok, ako je znížená viditeľnosť,
sychravé počasie, hmla, nízke teploty,
skracovanie dňa či iné obmedzujúce
podmienky na cestách. Dážď a hmla
znižujú viditeľnosť a mokrá vozovka
zase zvyšuje pravdepodobnosť, že sa
vozidlo dostane do šmyku a možnej
následnej dopravnej kolízie. Preto
základným pravidlom v sťažených
podmienkach je prispôsobiť najmä
rýchlosť a techniku jazdy svojim
schopnostiam a poveternostným
podmienkam, ako aj rešpektovanie
pravidiel cestnej premávky.
Častými príčinami vzniku dopravných
nehôd je mnohokrát práve neprimeraná
rýchlosť jazdy, neprispôsobenie rýchlosti jazdy zmeneným poveternostným
podmienkam a tiež nevenovanie sa plne
vedeniu vozidla.
Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími
účastníkmi cestnej premávky, pretože

v tomto období sa skôr stmieva. Stávajú
sa preto na cestách výrazne menej viditeľnými. Preto je veľmi dôležité myslieť
hlavne na svoju bezpečnosť a dobrú
viditeľnosť na okrajoch ciest, či už je to
v obci, alebo mimo nej. Týmto účastníkom cestnej premávky opätovne pripomíname povinné používanie reflexných
prvkov alebo mať na sebe oblečený reflexný bezpečnostný odev, ktoré im ukladá zákon. Pri prechádzaní cez cestu treba
byť ostražitý a používať vyznačené priechody pre chodcov. Odporúčame radšej
sa viackrát presvedčiť, či je bezpečné cez

cestu prejsť. Stále sa na našich cestách
však stretávame s prípadmi, kedy nie sú
chodci a cyklisti dostatočne viditeľní. Aj
toto sú dôvody, prečo by sme mali byť za
volantom viac ohľaduplní a predvídaví.
K jesennému obdobiu neodmysliteľne
patrí aj lesná či poľná zver. Objavuje sa pri
cestách, najmä medzi obcami, spravidla
v ranných hodinách a podvečer, keď sa
stmieva a viditeľnosť vodičov je znížená.
Preto by vodiči na miestach, kde je veľká
pravdepodobnosť, že sa zver na ceste
objaví, mali byť mimoriadne opatrní.
Preto radíme, že ak sa už zviera dostane

na vozovku, nesnažte sa mu vyhnúť vo
vysokých rýchlostiach. Následky šmyku
totiž môžu byť oveľa horšie, ako samotná zrážka so zvieraťom, to platí najmä pri
jazde po diaľnici. Ak vodič zrazí poľovnú
zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom. Následne treba zavolať políciu,
ktorá informuje príslušné združenie, či
už poľovné združenie, štátnu ochranu
prírody, alebo správcu cestnej komunikácie. Neodporúčame dotýkať sa zvieraťa
a v žiadnom prípade ho nedávať do auta.
Ak sa preukáže neoprávnené prisvojenie
cudzej zveri, takéto konanie je možné
kvalifikovať ako trestný čin pytliactva, za
ktorý hrozí trest odňatia slobody až na
dva roky.
Našim cieľom je v prvom rade ovplyvniť
bezpečnosť a plynulosť na cestách, a to
predovšetkým zabrániť stratám na ľudských životoch a znížiť počet dopravných
nehôd.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Jedným z ochranných faktorov Alzheimerovej choroby je stály tréning mozgu.
RÚVZ Žiar nad Hronom

JESENNÁ DERATIZÁCIA
KANÁLOVEJ SÚSTAVY
Od 30. septembra do 15. októbra 2020
bude spoločnosť UOS – Uni Outsource
Services vykonávať preventívnu deratizáciu
kanalizačnej sústavy vo vlastníctve alebo
v správe StVPS v našom meste, a to v čase
od 7.00 do 15.30 hodiny. Upozorňujeme
občanov, aby si ustriehli svojich domácich
miláčikov, hrozí nebezpečenstvo otravy.
Zároveň upozorňujeme, aby ste sa
nedotýkali náhodne nájdených nástrah
alebo uhynutých škodcov.
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So Sereďou doma delíme body

Žiarske atlétky zlaté

FUTBAL – FORTUNA LIGA

ATLETIKA

Góly: 15. Žofčák, 53. Trusa. Rozhodoval:
Kráľovič, bez kariet, 377 divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Markovič –
M. Kolesár, Pino Soler, Vovkun, Vojtko –
Neofytidis – Phillips, Ivanov (56. Spoljarič),
Žofčák (88. Hirnij), Popovic (73. Kountouriotis) – Trusa
FK Pohronie: Jenčo – Badolo, Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Mazan, Weir (69. Abrahám), Petrák (56. Obročník) – Fadera
– Bimenyimana (80. Matič)

Burundský útočník Bimenyimana je v aktuálnej sezóne najlepším
strelcom svojho tímu. V šiestich odohraných zápasoch vo Fortuna lige
strelil súperom 3 góly, rovnaký počet pridal aj v Slovnaft cupe.

7. kolo:
FK Pohronie – ŠKF Sereď 2:2 (2:2)

a po rohu hlavičkoval Hučko presne pod
brvno, no zaskvel sa gólman Jenčo.

Góly: 19. P. Pavlík, 27. Bimenyimana
– 5. Špehar, 16. Pankarićan. Rozhodovali: Dohál – Štrbo, Straka. ŽK: Špiriak,
Chríbik, P. Pavlík – Duranski, Slaninka, 1 000 divákov (maximálny počet).

V druhom polčase mali prvú šancu domáci. V 51. minúte po priamom kope
Weira hlavičkoval na päťke Fadera a len
tesne minul ľavú žrď. Sereď sa nevedela vymaniť spod tlaku, ktorý vyvíjali
futbalisti spod Šibeničného vrchu, no
i napriek tomu mohla ísť do vedenia po
hodine hry z brejku. Potoma zakončoval
akciu, ale z 15 metrov mieril vedľa bránky. Neskôr zaujal prienik Pankaričana,
z uhla Jenča nepokoril. Aktívnejší hráč
Pohronia neustále bili do súpera, najmä
po štandardkách si vytvárali nebezpečné situácie, v závere ich mali niekoľko,
no nevyťažili z nich gól. A mohli za to
pykať, pretože v poslednej minúte po
priamom kope hostí hlavičkoval Djiby Ba
a Jenčo len s námahou zasiahol loptu na
bránkovej čiare.

FK Pohronie: Jenčo – Badolo, P. Pavlík,
Špiriak, Župa – Blahút, Chríbik, Weir – Fadera, Bimenyimana (83. Abrahám), Mazan
(74. Petrák)
ŠKF Sereď: Yakubu – Morong, Djiby
Ba, Ľ. Michalík (59. Slaninka), Hučko –
Duranski, Potoma (78. Šumský) – Bušnja
(89. Jureškin), Pankarićan (78. Čelikovič),
Iván – Špehar (89. Jarović)
V 7. kole Fortuna ligy privítalo FK Pohronie na domácej pôde futbalistov
ŠKF Sereď. Počiatočný dvojgólový
náskok síce hostia neudržali, sériu
bez prehry v lige však natiahli na päť
zápasov.
Úvod stretnutia patril hosťom. Do vedenia išli už v piatej minúte, keď Pankaričan
našiel na ofsajdovej línii Špehara, ten šiel
sám na brankára Jenča, obišiel ho a pohodlne skóroval. Domáci s reklamáciou
ofsajdu neuspeli. V pätnástej minúte
však mohli vyrovnať, lenže Bimenyimana z dobrej pozície pálil vysoko nad brvno. Ujala sa akcia na opačnej strane, dlhý
center z ľavej strany našiel na vzdialenejšej žrdi Špehara, ten hlavou poslal loptu
do stredu šestnástky a tam operoval
Pankaričan - 0:2. Pohronie odpovedalo
do troch minút z brejku. Rýchleho Bimenyimana zastavil síce Duranski, no lopta
sa dostala k Pavlíkovi, ten pokračoval
k šestnástke a z jej hranici vystrelil presne k žrdi – 1:2. A to nebolo všetko, pretože v 27. minúte po priamom kope Weira
Yakubu centrovanú loptu iba vyrazil,
následne ho preloboval Pavlík a z metra hlavičkoval úspešne Bimenyimana
– 2:2. Do prestávky potom mohli ísť do
vedenia opäť hostia, avšak Pankaričan
pálil voľný v šestnástke do bočnej siete

Tri body ostali Michalovciam
8. kolo:
FK Zemplín Michalovce - FK Pohronie
2:0 (1:0)

Na hre domáceho tímu bola od úvodných minút viditeľná snaha o rýchly gól.
V 8. minúte sa k strele z väčšej vzdialenosti dostal Kolesár, jeho efektný pokus
však minul bránku. V 15. minúte však
už domácim vyšiel protiútok. Popovic
sa uvoľnil aj vďaka zaváhaniu obrancu
Badola a z jeho prihrávky ťažil Žofčák,
ktorý ľavačkou prekonal Jenča - 1:0. Snahy hostí o vyrovnanie sa často končili
nepresnými prihrávkami v strede poľa
a v ich hre chýbal aj moment prekvapenia. V závere prvého polčasu si hráči
Pohronia vypracovali miernu prevahu,
avšak bez nebezpečného zakončenia.
Dôležitý moment prišiel v 53. minúte
zápasu. V rýchlom protiútoku Žofčák
priťukol loptu Trusovi, ktorý prestrelil
brankára Jenča a upravil na 2:0. Hostia
sa síce naďalej snažili o strelecký úspech,
mali loptu viac na kopačkách, ale aktívna defenzíva Michalovčanov bola pre
nich veľkou prekážkou a neustále hrozila protiútokmi. V 66. minúte sa v jednom
z nich ocitol Popovic, ale s jeho zakončením si Jenčo poradil. Ku gólu krátko
na to neviedlo ani zakončenie Spoljariča, ktorý poslal loptu tesne nad bránku
hostí. Michalovčania si už v závere bez
problémov postrážili druhé víťazstvo
v sezóne. Aj napriek nemu im v ligovej
tabuľke patrí po 8. kolách predposledné
miesto.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

V nedeľu 27. septembra sa v Dubnici nad Váhom konalo finálové kolo
Majstrovstiev stredoslovenského
kraja dorastu a juniorov. Žiarski atléti priniesli domov za družstvá zlato
a bronz.
Na pretekoch štartovali juniori narodení v rokoch 2001 a 2002 a dorastenci,
ročník narodenia 2003 – 2004. „Pred
piatimi rokmi sme si s trénermi dali za
cieľ vychovať atlétky, ktoré nám prinesú z tejto súťaže najcennejší kov. Na
finálovom kole stredoslovenského pohára naše dievčatá obsadili 1. miesto

Spolu pre futbal. Futbalistov FK Pohronie prišli na domáci zápas so Sereďou podporiť aj priaznivci hokejových
indiánov, ktorí rozšírili tradičný domáci fanklub. Ich prítomnosť na štadióne ocenili hráči potleskom.

Darilo sa však aj chlapcom. Síce menej, ako dievčatám, ale cenný kov priniesli do Žiaru aj oni. „Chlapci sa chceli
prebojovať na 2. miesto. Žiaľ, chýbalo
im pár bodov, a tak nakoniec obsadili
3. miesto,“ dodal Pajunk.
(li)

Mladšie žiačky v Hnúšti štvrté
VOLEJBAL – POHÁR MESTA HNÚŠŤA

Družstvo mladších žiačok cestovalo v sobotu 26. septembra na turnaj
o pohár mesta Hnúšťa. V Hnúšti štartovalo šesť družstiev.
Počas soboty sa Žiarčanky stretli so
súperkami z Krupiny (0:2), Levíc B
(1:2), Hnúšte A (2:0), Hnúšte B (2:0)
a Levíc A (0:2).
V konečnom účtovaní dve výhry stačili
len na štvrté miesto. V zápasoch sa ukázali rezervy nášho družstva, na ktorých
sa musí v tréningu popracovať. Svojím
výkonom príjemne prekvapila Sofia
Tončová.

Rýchlonohý Patrik Blahút patrí k stabilným členom základnej zostavy aj
v tento sezóne. Na svoj prvý gól v najvyššej súťaži však stále ešte čaká.

spomedzi 15 tímov,“ uviedol na margo získaného zlata prezident AK MŠK
Adam Pajunk a ako podotkol, dievčatá
sa týmto umiestnením prebojovali na
Majstrovstvá Slovenska.

Konečné poradie:
1. TJ ŠK VK Krupina
2. Palas VK Levice A
3. Palas VK Levice B
4. MŠK Žiar nad Hronom
5. VK Iskra Hnúšťa B
6. VK Iskra Hnúšťa A
Zostava: Zuzana Uhrovičová, Viktória
Šimková, Karolína Tapferová, Timea Vallová, Liliana Skladanová, Katarína Kováčová, Martina Hricová, Laura Vencelová,
Bianka Štefanková, Sofia Tončová, trénerky Alena Bieliková a Eva Bieliková.
VK MŠK
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Vznikol nový športový klub – mužský Basketbalový klub
MŠK Žiar nad Hronom
BASKETBAL

Ilustračné foto.

Dňa 24. augusta 2020, rozhodnutím
Valného zhromaždenia MŠK Žiar
nad Hronom, došlo v organizačnej
štruktúre MŠK k zmene. Po hokeji
a v podstate aj futbale ide o logické
pokračovanie oddeľovania riadenia
a manažovania činnosti mládežníckeho a seniorského športu v našom
meste. Z iniciatívy členov Správnej
rady Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom, a po dohode s vedením Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom, sa teda mládež a muži
v žiarskom basketbale rozhodli ísť
každý svojou cestou.
Vedenie mládežníckeho Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom sa môže
teraz naplno venovať napríklad náboru
do prípraviek, školskej mikrolige a rozširovaniu základov pyramídy basketbalistov v našom meste. Vedenie mužského
basketbalu zase čakajú náročné práce
v zháňaní financií a v zlepšení marketingovej práce okolo vrcholu žiarskej
basketbalovej pyramídy. Basketbal patrí
v našom meste historicky medzi top
športy. Vždy mal veľmi širokú základňu,
veľa zanietených funkcionárov a hlavne

trénerov, basketbalových odborníkov
ako Kiss, Pavúk, Štábel, Gejza Nagy,
Štefan Baláž, Mlynarčík, Grznár, Vívoda,
Fridrichová, Marek Baláž, Norbert Nagy
či Horváth. Vychoval veľa talentovaných
hráčov, ktorí sa uplatnili v extralige
a rovnako bol vždy liahňou viacerých
výborných hráčov, ktorí obliekli reprezentačný dres, či už v mládežníckych,
alebo seniorských súťažiach. Len za
ostatné roky D. Baláž, Bohunický, Žiak,
Kráľ, R. Grznár, Kysela, Štefanec, Slávik,
Oravec, Kádaši, S. Horváth, Novák a Kret.
Súčasná doba, keď sa všetkým športom
v Žiari nesmierne darí, kladie na jednotlivé športové kluby nové výzvy a nároky. V škôlkach aj školách na prvom
stupni rastie boj klubov o každé jedno
športuchtivé dieťa. Aj my, basketbalisti,
musíme novým trendom v športe čeliť
a byť na nové výzvy pripravení. Preto
mňa, ako dlhoročného basketbalového
trénera a funkcionára, potešil fakt, že
sme sa v prítomnosti primátora mesta a vedenia oboch basketbalových
klubov dohodli na rozdelení a hlavne
vzájomnej spolupráci. Tá je základnou

podmienkou rozvoja a ďalšieho napredovania basketbalu v našom meste. Basketbalový klub sa môže naplno venovať
koncepčnej práci s deťmi a mládežou,
mužský basketbalový klub zase bude
pre juniorov, odchovancov basketbalového klubu vytvárať čo najlepšie podmienky. Aby všetci hráči, basketbalisti
od prípraviek až po dorast, mali vzory
a videli, kam sa raz môžu dostať.

V kádri je momentálne zazmluvnených 18 hráčov, prvú polovicu hráčov predstavujeme
v tomto vydaní, druhú v nasledujúcom.

Mužský basketbal v Žiari nad Hronom
určite nepôjde komerčnou cestou. Dôraz bude klásť na športovú stránku, na
presadenie sa vlastných odchovancov.
Je jasné, že bez pomoci hráčov so skúsenosťami z extraligy to nepôjde. Vedenie
klubu však máme jasno v tom, že tím
bude vždy vyskladaný z mužov legionárov, z mužov odchovancov žiarskeho
basketbalu a z juniorov, vždy vo vyváženom pomere. V týchto dňoch prebiehajú intenzívne prípravné práce na
rozbehnutí MBK MŠK Žiar nad Hronom.
Dobrou správou je, že sa k basketbalu
opäť pomaly vracajú ľudia, ktorí ho ešte
nedávno nasmerovali na súčasnú cestu
úspechu. Nové logo klubu, nový web
a nová FB stránka klubu sú už pripravené na spustenie.

Karol Kučera

Norbert Nagy

Maroš Vrtík

Ondrej Haviar

Jaroslav Supuka

Michal Dolník

Adam Stehlík

Tomáš Bobok

Matej Golebiowski

Marek Grochal

Adrián Kňažko

MBK MŠK Žiar nad Hronom prihlásil
svoje družstvo do 1. ligy mužov, kde
bude v úvode hrať svoje zápasy v skupine východ. Cieľom je nadviazať na
výborné výkony z minulej sezóny, prerušenej pre koronavírus, postúpiť do
skupiny o 1. - 6. miesto a dostať sa opätovne v 1.lige do bojov o prvé priečky.
Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na zápas
s extraligistami, keďže sa MBK MŠK Žiar
nad Hronom prihlásil aj do Slovenského pohára. Tím povedie naďalej Karol
Kučera, vynikajúci tréner s FIBA licenciou
a skúsenosťami zo slovenskej reprezentácie. V kádri je momentálne zazmluvnených 18 hráčov, prvú polovicu hráčov
predstavujeme v tomto vydaní, druhú
v nasledujúcom. Internetová a FB stránka klubu bude spustená v pondelok
5. októbra. Všetky informácie si môžete
nájsť na www.mbkziar.sk.
Mgr. Norbert Nagy,
poverený vedením klubu

Predstavujeme mužský káder
MBK MŠK Žiar nad Hronom

tréner

190cm, 83kg
post: pivot, krídlo
materský klub:
Žiar nad Hronom

206cm, 106kg
post: pivot
materský klub:
Handlová

192cm, 85kg
post: pivot, krídlo
materský klub:
Žiar nad Hronom

178cm, 68kg
post: rozohrávač
materský klub:
Handlová

193cm, 87kg
post: krídlo
materský klub:
Handlová

182cm, 70 kg
post: rozohrávač
materský klub:
Žiar nad Hronom

asistent

175cm, 65kg
post: rozohrávač
materský klub:
Žiar nad Hronom

187cm, 79kg
post: krídlo
materský klub:
Žiar nad Hronom

180cm, 69kg
post: krídlo, rozohrávač
materský klub:
Žiar nad Hronom

