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Prehľad nových opatrení proti pandémii koronavírusu
Zákaz vychádzania, platia však aj výnimky
Slovensko čaká lockdown. Vláda vo
štvrtok 22. októbra oznámila, že na
nasledujúce tri týždne chce znížiť
mobilitu ľudí na minimum, a tak pristupuje k nariadeniu zákazu vychádzania.
Celý proces bude mať viaceré výnimky,
no už teraz je jasné, že dôležitým prvkom bude celoplošné testovanie. Človek, ktorý bude negatívne testovaný,
sa totiž bude môcť voľne pohybovať.
Okrem toho, od pondelka 26. októbra
sa zatvárajú po stredných aj základné
školy s výnimkou prvého stupňa, ktorý
sa bude naďalej vyučovať priamo v školách.

Obchody
• vláda nenariadila uzatvorenie obchodov či služieb
• Sulík oznámil, že po celoplošnom testovaní bude možné opätovné chodenie
do viacerých prevádzok aj reštaurácii či
divadiel

Školy
• od pondelka 26. októbra do 27. novembra, štyri týždne budú uzavreté všetky
školy a prejde sa na dištančnú výučbu
• výnimka detské jasle, materské školy
a prvý stupeň základných škôl

Zákaz vychádzania
Bardejov, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo
• zákaz vychádzania od 24. októbra do
1. novembra a od 2. novembra do 8. no-

vembra
• výnimka v čase od 1.00 do 5.00 hod.
• bez testu môžete ísť do najbližších potravín, lekárne, k lekárovi, starostlivosť
o blízku osobu, starostlivosť o vlastné
hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby

Ostatné okresy Slovenska
(platí aj pre Oravu a Bardejov,
ale len pre ľudí s negatívnym testom)
• zákaz vychádzania od 26. októbra do
1. novembra a od 2. novembra do 8. novembra
• výnimka v čase od 1.00 do 5.00 hod.
• výnimkou zo zákazu je cesta na testovanie
• výnimkou je aj cesta do zamestnania,
sprevádzanie dieťaťa do školy
• možno ísť aj do najbližších potravín,
lekárne, za lekárom, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska,
pohreby, cesta na poštu, do banky, do
poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu
• pobyt v prírode v okrese bydliska
V dňoch 31. októbra a 1. novembra sa
uskutoční prvé kolo celoplošného testovania.

Hranice

s Ukrajinou. Na hraniciach s Českom sa
bude pokračovať v náhodných kontrolách.

Zákaz vychádzania sa vzťahuje
aj na návštevu cintorínov
Blížia sa Dušičky a mnoho ľudí sa každoročne v tieto dni chystá na návštevu
cintorínov. Tento rok bude iný. Návšteva
cintorínov totiž medzi výnimky nepatrí.
Počas zákazu vychádzania sa totiž na
cintoríny chodiť nemá, a to ani počas
sviatku Všetkých svätých a Spomienky
na zosnulých. Ako povedal premiér Igor
Matovič: „Platia pravidlá, ktoré platia.
Keď si dáte do toho otázku, či môžete
ísť na cintorín, z toho vám výsledok
vyjde. Nemusím vám to explicitne povedať, však máme zákaz vychádzania,
máme určené prevádzky alebo výnimky,
ktorých sa to týka. Ja som tam cintoríny
nenašiel, takže buďme naozaj zodpovední.“
Výnimkou sú iba pohreby. Ľudia tu však
musia v exteriéri dodržiavať od seba
vzdialenosť dva metre a počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie
prekročiť koncentráciu jedna osoba na
15 štvorcových metrov.

Čo teda naozaj môžeme?
Cesta do zamestnania
Cesta do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zákazu vychádzania.

Slovensko sprísni režim na hraniciach

Zoznam odberných miest
v Žiari nad Hronom
určených na plošné
testovanie COVID-19

Športovanie
Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na
športovanie. V okrese bydliska však
môžete ísť do prírody, mimo zastavanej
časti mesta alebo obce.
Donášková služba a doručovanie tovaru
Donášková služba a doručovanie tovaru
je cesta za výkonom podnikateľskej činnosti, preto sa nepovažujú za porušenie
zákazu vychádzania.
Návšteva pošty
Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na
návštevu pošty, čiže zásielku si môžete
vyzdvihnúť aj podať.
Otvorenie barov a reštaurácií
Otvorenie barov a reštaurácií je zakázané. Prevádzky môžu jedlo a nápoje
podávať len vonku na terase alebo so
sebou.
Striedavá starostlivosť o dieťa
Na túto situáciu sa vzťahuje výnimka
o opatrovaní blízkej osoby. Rodič ale
nemôže ísť pozrieť svoje deti, ktoré sú
u starých rodičov v inom okrese.
Kde sa mám dať testovať
Test môžete absolvovať na najbližšom
ľubovoľnom odbernom mieste v čase od
7.00 do 12.00 hod. a 13.00 – 22.00 hod.
Nemusíte sa vracať do miesta trvalého
bydliska.
Mám nárok na pandemickú PN, ak sa
nepôjdem dať otestovať a zostanem
doma?
Kto nepôjde na testy, musí sa z práce

uvoľniť, pretože tzv. pandemickú PN
nedostane. Na ňu má nárok iba ten, kto
sa testovania zúčastní a vyjde mu pozitívny výsledok.
Pokuty za nedodržiavanie opatrení
Polícia bude dodržiavanie zákazu vychádzania kontrolovať a v prípade
porušenia bude každý prípad riešiť
individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní
do 1000 eur a v správnom konaní do
1659 eur.
Nárok podnikateľov na kompenzáciu
od štátu
Štát aj naďalej poskytuje príspevky z tzv.
balíka prvej pomoci. Zamestnávatelia
si môžu vybrať medzi príspevkom na
mzdu zamestnanca vo výške 80 percent superhrubej mzdy, alebo najviac
1100 eur, alebo príspevok pri poklese tržieb, ktorý je najviac 810 eur na zamestnanca. Živnostníci, ktorí zamestnávajú,
majú tiež nárok na príspevok pri poklese
tržieb vo výške od 270 do 810 eur.
Fungovanie súdov
Ministerstvo spravodlivosti odporúča
súdom zrušiť, resp. odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania, verejné
zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť
od 24. októbra do 1. novembra, príp. do
8. novembra. Odporúčanie zrušiť a odročiť pojednávania platí aj pre notárov
vykonávajúcich dedičské pojednávania,
ako aj pre súdnych exekútorov pri úkonoch, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť osôb.

V súvislosti s plošným testovaním obyvateľov na COVID-19, ktoré sa
bude konať od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra, a teda
v sobotu a nedeľu, prinášame zoznam odberných miest spolu s ulicami,
ktoré pod odberné miesto spadajú.

Ako sa vyhnúť dlhému
čakaniu na testovanie
1. Tak, že využijete odberné miesto, ku ktorému prislúcha vaša ulica a váš dom.
2. Tak, že pôjdete na test v deň, ku ktorému prislúcha začiatočné písmeno
vášho priezviska:
SOBOTA: obyvatelia s priezviskami začínajúcimi od A po L,
NEDEĽA: obyvatelia s priezviskami začínajúcimi od M po Z.
Testovať sa môžete v čase od 7.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 22.00 hod.

ODBERNÉ MIESTA A K NIM PRISLÚCHAJÚCE ULICE
Odberné miesto č. 1:
SOŠ obchodu a služieb – pred telocvičňou,
Jilemnického ulica

Bernolákova – celá ulica, Hurbanova – celá ulica,
J. Považana – celá ulica, Jilemnického – celá ulica, Rázusova 527/2 - 4, SNP 595/141, 596/143, 597/145, Tajovského
539/8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 - 28, 551/30,
552/32, 561/34, Vansovej 533/1 - 3, 534/5-7

Odberné miesto č. 2:

Odberné miesto č. 3:

MsKC, SNP 119

MsKC, SNP 121

A. Štefanku 897/2 - 4, 1372/6 – 8 - 10, J. Kráľa 900/1 - 11,
1372/33 - 35, Jesenského – celá ulica, Partizánska – celá
ulica, Pod Donátom 897/8 – 10 - 12, 1375/2 – 4 - 6, SNP
600/94, Štúrova – celá ulica

A. Hlinku – celá ulica, A. Štefanku 898/1 - 3, 902/5 - 7,
Družstevná – celá ulica, J. Kráľa 899/13 – 15 – 17 – 19 – 21
- 23, 902/25 – 27 – 29 - 31, Krížna – celá ulica, Lúčna – celá
ulica, M. Benku 902/5 – 7 - 9, 1376/1 - 3, 2716/15, 1504/11,
1505/2, 1506/4, Opatovská – celá ulica, Pod Donátom
898/14 – 16 – 18 – 20 - 22, Pod háj, Pod vršky – celá ulica,
Rudenkova – celá ulica, Š. Petruša – celá ulica
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Odberné miesto č. 4:

Odberné miesto č. 5:

Odberné miesto č. 6:

SOŠ obchodu a služieb – pred telocvičňou,
Jilemnického ulica

SSOŠ pedagogická EBG,
Nám. Matice slovenskej 23

SSOŠ pedagogická EBG,
Nám. Matice slovenskej 23

M. Chrásteka 505/1, 506/3, Novomeského – celá ulica,
Rázusova 523/1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, Sládkovičova 500/32,
501/34 – 36 – 38 - 40, SNP 1144/149, Svitavská 532/2,
903/6 – 8 – 10 – 12 - 14, 904/16 – 18 – 20 – 22 – 24 - 26,
Š. Pártošovej, Tajovského 539/2, 4, 6, Vansovej 535/2 – 4
– 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18

A. Dubčeka 384/2 - 4, 385/6 - 8, 386/10 - 12, 387/14 – 16 18, Dr. Janského 475/25 – 27 – 29 - 31, Jiráskova 396/1 - 3,
397/5 - 7, 398/9 – 11 - 13, 402/2 - 4, Komenského – celá ulica,
M. R. Štefánika 458/1, 459/3 – 5 - 7, 460/9 – 11 – 13 - 15,
462/19, 465/25 – 27 – 29 - 31, 466/33, MUDr. Straku – celá
ulica, Nám. Matice slovenskej 404/1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11
– 13 - 15, Sládkovičova 481/3, 482/5, 483/7, 489/2, 491/6,
493/10, 495/14, SNP 573/89 – 91 – 93 - 95, 575/97, 577/101,
579/105, Š. Moysesa 438/42 - 44

A. Dubčeka 369/15 - 17, 370/19 - 21, 371/23, 372/25 - 27,
373/29 - 31, 375/35, 376/37, 377/39, 379/43, 388/20 – 22 - 24,
389/26 - 28, 390/30 – 32 - 34, Dr. Janského 427/15, 456/23,
473/17 – 19 - 21, Dukelských hrdinov 334/26 - 28, 335/30
- 32, 336/34 - 36, Jiráskova 399/15 – 17 - 19, 400/21 - 23,
401/25 – 27 - 29, 423/6, 451/8, M. R. Štefánika 450/2 - 4,
451/6 – 8 - 10, 452/12 – 14 – 16 – 18 - 20, 453/22, 454/24
– 26 - 28, 455/30 – 32 - 34, 456/36 – 38 – 40 – 42 – 44 - 46,
Nám. Matice slovenskej 407/27 – 29 - 31, 410/12 – 14 - 16,
423/25, 451/33, 452/18, Š. Moysesa 421/45 - 47, 422/49 - 51,
423/53 – 55 - 57

Odberné miesto č. 7:
Pohronské osvetové stredisko,
Dukelských hrdinov 21

Odberné miesto č. 8:
Gymnázium, J. Kollára 2

Odberné miesto č. 9:
Kultúrny dom Šášovské Podhradie

A. Kmeťa 339/13 - 15, Hviezdoslavova 274/1 – 3 – 5 – 7 – 9
– 11 – 13 – 15 - 17, 275/19 – 21 – 23 – 25 – 27 - 29, 277/31 –
33 - 35, 279/37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 57
- 59, Medzi vodami – celá ulica, SNP 1/1, 2/3, 3/5, 4/7, 5/9,
7/15, 9/21, 11/25, 12/27, 15/33, 16/35, 17/37, 29/67, 34/83,
35/2, 44/20, 47/26, 49/30, 50/32, 51/34, 52/36, 53/38, 55/42,
62/56, 63/58, 64/60, 65/62, 67/66, 68/68, 70/72, 72/76, 74/80,
76/84, 77/86, 78/88, 2764/138, Svätokrížske námestie –
celá ulica, Š. Moysesa 430/6 - 8, 431/14

Hviezdoslavova 280/2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 - 16, 281/18
– 20 – 22 – 24 – 26 – 28 - 30, 283/32 – 34 – 36 – 38 – 40
- 42, 284/44 – 46 – 48 – 50 - 52, Kukučínova – celá ulica,
Šoltésovej – celá ulica, Záhradná – celá ulica

Odberné miesto č. 11:
Odberné miesto č. 10:

II. ZŠ - telocvičňa, M. R. Štefánika 17

I. ZŠ - telocvičňa, Dr. Janského 2

Obyvatelia s TP: mesto Žiar nad Hronom, Dr. Janského
443/13, 447/5, 468/1 - 3, 470/7 – 9 - 11, 477/4 J. Hollého
– celá ulica, M. Chrásteka 502/2 - 4, 503/6 - 8, 504/10
- 12, 507/5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 - 17, 509/11, 511/23,
Nám. Matice slovenskej 424/10, Sládkovičova 498/20 – 22
– 24 – 26 – 28 - 30, 499/16 - 18, 1509/17, SNP 580/107 - 109,
582/113 - 115, 583/113, Svitavská 507/1 – 3 - 5, Š. Moysesa
424/59 – 61 - 63, 425/65 – 67 – 69 - 71, 427/75 – 77 – 79 - 81,
440/48 – 50 - 52, 441/54 – 56 – 58 - 60, 442/62 – 64 - 66,
443/70 – 72 - 74

A. Dubčeka 365/1 - 3, 366/5, 367/7 - 9, 368/11 - 13,
382/49, 383/51, A. Kmeťa 341/19 – 21 - 23, 342/25 - 27,
349/14 – 16 - 18, 350/20 - 22, Cyrila a Metoda – celá ulica,
Dukelských hrdinov 316/1 – 3 - 5, 317/7 – 9 - 11, 318/13 - 15,
319/17, 320/19, 322/23, 324/27 - 29, 325/31 – 33 - 35, 326/37
– 39 - 41, 327/43 - 45, 328/47 - 49, 329/51 - 53, 330/2 – 4 - 6,
331/8 – 10 -12, 332/14 – 16 - 18, 333/20 – 22 - 24, Hutníkov
– celá ulica, J. Kollára – celá ulica, Š. Moysesa 412/3 – 5 – 7
– 9 - 11, 413/13 – 15 - 17, 414/19 – 21 - 23, 415/25 - 27, 416/29
- 31, 417/33 - 35, 419/37 – 39 – 41 - 43, 432/16 – 18 - 20,
433/22 – 24 - 26, 434/28, 435/30 - 32, 436/34 - 36, 437/38 - 40

Šášovské Podhradie, Kutinky

Odberné miesto č. 12:
Kortína
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Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid-19

O TESTOVANÍ
Celoplošné testovanie obyvateľov
Slovenska sa uskutoční od 31. októbra
do 1. novembra 2020 a 7. až 8. novembra
2020. Celoplošné testovanie pomôže
zachytiť skryté ohniská nákazy
a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu
získajú naši lekári čas a priestor na to,
aby sa postarali o chorých. Tým, že
sa prídeme otestovať, zistíme nielen
svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme

ochrániť aj svojich blízkych a ľudí
v širšom okolí.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?
• Testovanie bude dobrovoľné a budú sa
na ňom môcť zúčastniť všetci od desať
rokov.
• Neodporúča sa len tým, ktorí majú
nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo
svojich domovoch, prípadne všetkým
obyvateľom so zníženou mobilitou

či zdravotnými obmedzeniami, ktorí
sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu
kontaktu.
• Na testovaní sa nezúčastnia
k lienti
domovov
so ciálnych
služieb a hospitalizovaní pacienti
v nemocniciach, ktorým bude
testovanie vykonané priamo vo svojich
zariadeniach.
• Testovanie prebehne počas dvoch
víkendov po sebe. Odporúča sa
absolvovať obe testovania. Medzi
testovaniami – rovnako ako teraz – sa
odporúča eliminovať stretávanie na
nevyhnutné minimum a dodržiavať
schválené epidemiologické opatrenia.
• Kde to bude možné, bude testovanie
prebiehať vo vonkajšom prostredí.
Postup odberov bude jednosmerný, aby
sa znížil počet osôb na jednom mieste.
• Testovanie prebehne za prísnych
epidemiologických opatrení, miestnosti
budú dezinfikované.
• Na poriadok a dodržiavanie pravidiel
bude dohliadať prítomný príslušník
Policajného zboru SR a Ozbrojených síl
SR.
• Testujúci personál bude vopred
testovaný.
• Vzorky potrebné pre testovanie bude
odoberať len zdravotnícky personál.
• Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
• Test môžete absolvovať na ľubovoľnom
odbernom mieste v čase 07.00 - 12.00 h

a 13.00 - 22.00 h, nemusíte sa vracať do
miesta trvalého bydliska. Prosíme vás
však, aby ste prioritne využívali odberné
miesta zriadené vo vašom meste alebo
obci.
• V prípade pozitívneho výsledku testu
jednej z osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti bude k dispozícii niekoľko
ubytovacích zariadení, v ktorých bude
možnosť absolvovať povinnú karanténu
s cieľom eliminácie rizika vzájomnej
nákazy.
• Slovákom, ktorí žijú v zahraničí,
neodporúčame cestovať na Slovensko
kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa
na nich podmienky platné od 1. októbra
2020 uverejnené na stránke Ministerstva
zdravotníctva SR na korona.gov.sk,
ktoré určujú podmienky pri návrate
z bezpečných a menej bezpečných
krajín.
• Ak máte záujem vypomôcť ako
zdravotníck y
personál
alebo
dobrovoľník, registrujte sa na portáli
Ministerstva zdravotníctva SR na
korona.gov.sk.
• V prípade, že viete odberné miesta
podporiť materiálne (stany, ionizátory,
germicídne
žiariče,
ochranné
a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie
ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo
lokálnu samosprávu.

POSTUP TESTOVANIA
NA ODBERNOM MIESTE
• Po vstupe do odberného miesta
si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné
prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA
• Následne vás čakajú jednoduché
administratívne úkony – určenému
pracovníkovi sa preukážete občianskym
preukazom,
• Vypíšete formulár potrebný na
registráciu,
• Po registrácii dostanete pridelené číslo
a vreckovku.

ODBER
• Zdravotníkovi odovzdáte pridelené
číslo,
• Zdravotník vám následne odoberie
vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY
• Na výsledky počkáte vo vyhradenom,
vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
• Zdravotník vás privolá podľa
prideleného čísla k pracovisku,
• Opäť predložíte zdravotníkovi
občiansky preukaz,
• Zdravotník vypíše certifikát, kde
vyznačí výsledok vášho testu,
• Zdravotník vám odovzdá certifikát
v zatvorenej obálke, kde bude poučenie,
čo robiť v prípade negatívneho
a pozitívneho výsledku,
• Odchádzate z odberného miesta,
v prípade pozitívneho výsledku do
domácej 10-dňovej karantény.
• Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom

kole celoplošného testovania.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ
SOM NEGATÍVNY
• Odporúčame vám opätovne sa
zúčastniť na celoplošnom testovaní
o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu
ochorenia, kedy sa infekcia ešte
neprejavila.
SOM POZITÍVNY
1. Čo najskôr po získaní výsledku
sa presuňte do domácej 10-dňovej
karantény. Tí čo nechcú absolvovať
karanténu v domácom prostredí,
budú môcť absolvovať karanténu
v súkromnom hotelovom zariadení,
ktoré bude prispôsobené na režim
karantény. Viac informácií o zariadeniach
poskytne minister dopravy.
2. O výsledku testu informujte svojho
všeobecného lekára (v prípade dieťaťa
všeobecného lekára pre deti a dorast)
telefonicky, mailom, SMS. O mieste
karantény informujete príslušný úrad
podľa pokynov vášho lekára.
3. O výsledku testu informujte aj všetky
osoby, s ktorými ste boli v úzkom
kontakte, a to v období 2 dní pred
odberom. Požiadajte ich, aby rovnako
absolvovali celoplošné testovanie
alebo sa prihlásili na testovanie
prostredníctvom stránky korona.gov.sk.
Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť
domácej 10-dňovej karantény až do
výsledku negatívneho testu.
4. Denne sledujte vlastné príznaky
typické pre ochorenie spôsobené
COVID-19 (aspoň jedného z príznakov:
kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti
alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte
si denne teplotu.
5. V prípade objavenia sa niektorého
z vyššie uvedených príznakov
telefonicky kontaktujte svojho
ošetrujúceho lekára alebo územne
príslušný Regionálny úrad verejného
zdravotníctva a následne sa riaďte ich
pokynmi.
6. Dodržujte prísnu hygienu rúk
a nosenie rúška (v prípade spoločnej
domácnosti sa držte ďalej od ostatných,
pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej
izbe, používajte kúpeľňu oddelene
od ostatných osôb v domácnosti,
používajte vyčlenený riad, bielizeň
a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte
spoločné priestory..).
7. Nestretávajte sa s inými osobami,
okrem osôb v spoločnej domácnosti.
8. Nikam necestujte.
9. Neprijímajte návštevy v bydlisku
alebo v mieste vašej karantény.
10. Karanténu môžete opustiť po
10 dňoch za podmienky, že ste posledné
3 dni nemali klinické príznaky alebo
ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou
alebo pozitívnou osobou na COVID-19.
Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje
negatívny test. U mnohých osôb
pretrváva pozitivita testu, ale samotný
vírus po uvedenom časovom limite už
nie je schopný prenosu z človeka na
človeka, teda osoba sa nepovažuje za
infekčnú.
Zdroj: MO SR

Domáca opatrovateľská služba
dostala nové priestory
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je zriaďovateľom sociálnej služby domáca
opatrovateľská služba (DOS), v zmysle zákona zavádza aj v tejto službe
Podmienky kvality poskytovanej
sociálnej služby a vypracováva tzv.
Štandardy.
„Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej služby voči prijímateľovi,
ale aj zvyšovať podmienky a efektivitu
práce opatrovateľov,“ informuje vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
Monika Minárová a ako ďalej približuje:
„Keďže v ich radoch máme služobne širokú vekovú škálu kolegov, viacerí z nich
prechádzajú turbulentným obdobím.
Musia akceptovať novinky v pracovných
postupoch, ktoré sa rokmi nemenili
a stali sa rutinnými. Niektoré procesy sú
dobré a nič na nich neplánujeme meniť.
Niektoré postupy sú, bohužiaľ, nedostačujúce, či už z bezpečnostného hľadiska,
alebo z hľadiska efektivity práce.“ Ako
Minárová podotýka, niektoré procesy sú
v zmysle zákona, ale v praxi prekračovali
rámec opatrovateľstva a zachádzali do
ošetrovateľských činností. To znamená
do činností, ktoré poskytujú komerčné
firmy orientujúce sa napríklad na upratovanie.

O opatrovateľskú
službu je veľký záujem
„O DOS v našom meste je veľký záujem.
Na základe štatistických údajov, ktoré sú
za posledné dva roky, sme preto pristú-

pili k vytvoreniu nových priestorov pre
túto službu,“ hovorí ďalej Monika Minárová a konkretizuje: „V minulom roku
sme vydali 33 rozhodnutí o odkázanosti na DOS, tento rok 35. Kým vlani sme
opatrovali 53 občanov mesta, tento rok
je to už 56 občanov. Zároveň sme zvýšili počet opatrovateľov. Vlani sme mali
takmer 20 opatrovateľov, tento rok sme
ich počet o dvoch navýšili.“ Zvyšovanie
miezd pracovníkov vo verejnom sektore,
zabezpečenie ochranných pracovných
pomôcok a prostriedkov, nárast potrebného odborne zdatného personálu
- opatrovateľov, to všetko vplýva na výdavky a náklady zriaďovateľa a poskytovateľa akejkoľvek služby, opatrovateľskej
nevynímajúc.

Opatrovatelia sú mnohokrát
jediná návšteva ich klientov
„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.
K mnohým z nich prichádzajú v daný deň
ako jediná návšteva. Ďalej deň pokračuje
nielen telefonickou komunikáciou s prijímateľmi opatrovateľskej služby, ale aj
osobnými návštevami opatrovateľov tejto kancelárie a končí pri závere pracovnej doby, a to odpísaním sa z dochádzky
a krátkym zhodnotením, čo sa udialo
a čo sa môže očakávať,“ naznačuje bežný deň žiarskych opatrovateliek Monika
Minárová s tým, že práve tento náročný
dennodenný proces a neustále sa zvyšujúci počet opatrovateľov si vyžiadal
zmenu priestorov pre domácu opatrovateľskú službu.
Nové sídlo kancelárie pre DOS nájdete
v budove na Námestí Matice slovenskej č. 409 (sídli tu napríklad aj ordinácia zubného lekára či prokuratúra), na
1. poschodí. Kontakty zostávajú nezmenené. Sociálne poradenstvo vám
poskytne Dagmar Štifnerová, MsÚ,
prízemie, kanc. č. 1, tel.: 045/678 71 59,
dagmar.stifnerova@ziar.sk a koordinovanie už samotnej DOS koordinuje Veronika Páchniková, mobil: 0915 912 940,
veronika.pachnikova@ziar.sk.
(li)

Opravuje sa aj chodník ku kaštieľu

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. Z mestského rozpočtu
sa na rekonštrukciu vyčlenilo 50 000 eur.
V rámci rekonštrukcie sa opraví chodník
na Ulici SNP od kaštieľa k mostu cez rieku Hron, na Partizánskej ulici popred rodinné domy (pod Šibeničným vrchom),
na Svätokrížskom námestí popred pre-

Žiarske Céčko sa budúci rok
zameria na menšie podujatia
a väčšie exteriérové akcie

Kolektív žiarskych opatrovateľov.

Koordinátorka DOS Veronika Páchniková.

Ako sme už niekoľkokrát avizovali,
tohto roku mesto opraví chodníky
v celkovej dĺžke 1 442 metrov a výmere približne 2 800 štvorcových
metrov.
V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia chodníka na Ulici SNP od kaštieľa
k mostu cez rieku Hron v dĺžke takmer
511 metrov.
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dajňu 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.
(li)

Janko Kulich, producent MsKC.

S príchodom koronavírusu sa neobmedzili iba stretnutia s našimi priateľmi či blízkymi. Doslova na frak dostáva aj kultúra. Prázdne sú divadlá,
kiná, rušia sa koncerty či detské predstavenia. Útlm a ticho nastalo aj v Žiari. Ako je to dnes s kultúrou v našom
meste? Žije ešte? Pýtali sme sa producenta MsKC Janka Kulicha.
„Kultúra v Žiari žije, len momentálne
spí,“ hovorí na úvod Janko Kulich a ako
podotýka: „Čakáme na prvú možnosť
a príležitosť dostať sa k divákovi. Sme
presvedčení, že nás potrebuje rovnako
tak ako my jeho. Zatiaľ využívame čas
na plánovanie dramaturgie 2021 a novej stratégie, čo sa týka kultúry vzhľadom na situáciu v tomto roku. Zároveň
robíme poriadky a venujeme sa menším
opravám v MsKC, na ktoré za normálnych okolností nie je čas.“
Vianoce sa nezadržateľne blížia, a tak sa
natíska logická otázka, príde aj Mikuláš?
A čo ostatné vianočné programy? „Stále
nevieme, čo bude. Sme však pripravení
realizovať vianočné projekty. Ak nebudú povolené hromadné akcie, vezmeme
Mikuláša s čertom a anjelom na potulky
po celom meste, sídliskách pod okná
detí. Nevieme si predstaviť, že by Mikuláš neprišiel. To určite nedovolíme. Čo sa
týka vianočných koncertov na námestí,
nemáme ešte žiadne usmernenia. Ak
budú povolené čo i len menšie akcie, tak
ponúkneme Žiarčanom niekoľko kultúrnych vystúpení. No a ak by nie, budeme
uvažovať nad mobilnou produkciou,“
naznačuje možnosti Kulich.
Keďže kultúra momentálne spí, menej
práce majú aj pracovníci Céčka. Časť
z nich ostala doma a časť z nich pracuje
z domu, pričom každodenne spolu komunikujú online. „Prípadne sa raz za čas
v úzkom kruhu stretneme v MsKC a riešime nápady, návrhy, postupy. Ale, ako
sme už spomenuli, v tak veľkej budove
ako je MsKC, je vždy čo riešiť, opravovať, upratovať a vylepšovať,“ konštatuje
Janko Kulich, ktorý je nielen producentom MsKC, ale aj frontmanom kapely
Kolegium, s ktorou na jar pripravili sériu putovných koncertov. Aspoň takým
spôsobom sa tak ľudia dostali ku kultúre. Zaujímalo nás, či neplánujú niečo aj
na obdobie vianočných sviatkov: „Áno,
pripravujeme takýto projekt, ale použijeme ho len v čase najväčšej núdze. Je
to veľmi náročné na čas a v zimnom ob-

dobí to bude ešte náročnejšie. Veríme,
že menšie akcie už budú povolené v exteriéroch a že sa s divákmi stretneme.“

Budúci rok bude kultúra
v Žiari vyzerať úplne inak
Ľudia sú už po kultúre hladní, pýtajú sa,
či sa dostanú k tohtoročným zrušeným
predstaveniam, alebo ich čakajú nové
projekty. „Budúci rok bude pravdepodobne kultúra vyzerať úplne inak,“ priznáva Kulich a ako prezrádza: „Budeme
sa viac zameriavať na pravidelnejšie
menšie podujatia a na väčšie exteriérové akcie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli požiadať primátora mesta Petra
Antala o pomoc a podporu našich zámerov o vybudovanie tzv. exteriérovej
sály - záhrady v priestore za MsKC. Tiež
sme navrhli dobudovať priestor v parku
s dreveným pódium na Mestský amfiteáter. Prioritne sa venujeme príprave
podkladov pre projekt riešenia priestoru za MsKC. Projektovú časť sme zverili
do rúk projektanta, ktorý tiež navrhol
letný pavilón na námestí. O zútulnenie
priestoru, resp. pretvorenie technického priestoru na záhradu sme požiadali
renomovaných záhradníkov známych
z TV projektu Nová záhrada.“
Janko Kulich priznáva, že jemu, ako
človeku, ktorý je takmer celý život spätý s kultúrou, v týchto dňoch chýbajú
ľudia, plné sály, úsmevy divákov, ale aj
ich nápady či kritiky. „Chýba mi hudba,
divadlo, tanec, humor a najmä tie emócie, ktoré vo mne umenie vzbudzuje.
Chýba mi život na chodbách a v sálach
nášho kulturáka, bežný život s kolegami,
prípravy akcií... Je toho veľa,“ netají a na
záver dáva radu, ako a čím si prázdno,
ktoré po kultúre zostalo, môžu ľudia naplniť: „Najprv by som ich rád poprosil,
aby umelcov nehanili, nenadávali im.
Bojujú o prežitie tak isto ako mnoho
iných ľudí. Sme v tom všetci spolu, musíme sa navzájom podporovať. Umenie
má momentálne tiež home office, takže dobrá kniha, skvelá hudba, online
predstavenie je po ruke vždy, ale nič
nezalepí dieru v duši lepšie ako tvoriť.
Takže, milí Žiarčania, teším sa, že po tejto
kríze a odluke sa počet umelcov v meste
zdvojnásobí a spoznáme vo vás nových
básnikov, textárov, spevákov, hudobníkov, maliarov a tanečníkov.“
(li)
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Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Vybudovanie parku
V rámci výstavby kaštieľa sa upravovalo aj jeho okolie, lepšie povedané budoval sa park, ktorý sa po
čase stal jeho významnou súčasťou. Od tých dôb sa však značne
zmenil a výrazne sa zmenšila aj
jeho rozloha.
Počas dlhých rokov sa na parku
„podpísali“ rôzne necitlivé zásahy.
Hlavne necitlivo umiestnené stavby, ktoré výrazne zmenili a zmenšili
rozlohu pôvodného parku.
Vráťme sa však k jeho histórii. Na
Hazaelovej štúdii kaštieľa z polovice
18. storočia je zakreslené aj upravené okolie kaštieľa. Na nej je dobre viditeľná terasa pred južným krídlom

kaštieľa, ktorá je dodnes zachovalá. Svojim murivom sa napájala na
obvodový múr, ktorý ohraničoval
plochu veľkej záhrady aj s vodným
tokom Lutilského potoka, ktorý sa
tak stal súčasťou tejto záhrady. Do
parku sa vstupovalo zo strany hlavnej cesty cez polkruhovo zaklenutý
vstupný portál. Tento bol pri neskorších stavebných úpravách kaštieľa
premiestnený a stal sa súčasťou hospodárskych objektov na novo vybudovanom druhom nádvorí kaštieľa.
Jeho poloha a tvar už zostali nezmenené a boli rešpektované aj pri
neskorších prestavbách v 20. storočí.
Veľký portál v súčasnosti tvorí časť
východnej fasády obnovovaného
objektu seniorov na druhom – hospodárskom nádvorí kaštieľa.
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„

Do parku sa vstupovalo
zo strany hlavnej cesty.

Ohradný múr parku plnil aj
obrannú funkciu, ktorého súčasťou
boli aj okrúhle vežičky na nárožiach
hradby. Boli prekryté strechami
s ozdobnými „cibuľkami“.

Polovica 18. storočia.

V hradbe sa nachádzajú aj strieľne,
ktoré dopĺňali jeho obrannú funkciu, súčasťou opevnenia bola aj
vysunutá terasa pred juhovýchodným krídlom kaštieľa. Vyrovnávala
pokles terénu k potoku Lutila a výškou svojho muriva bránila vstup.
Terasu podopierali mohutné oporné piliere (vtom čase nebolo ešte
vybudované kamenné schodište).

Aj na priek tomu však v roku 1745
bola nutná oprava staticky narušeného muriva, ktoré bolo spevnené
ďalšími opornými múrmi. Východné nárožie kaštieľa začalo taktiež
klesať a zosúvať sa dole svahom,
preto bolo nutné k nárožiu pristavať mohutný oporný pilier.
Na korune múru terasy prístupnej
zo sály terreny bol vybudovaný
obranný múr s pásom strieľni. Celá
plocha terasy však tvorila súčasť
záhrady a bol na nej vystavaný zvýšený altánok s cibuľovou strechou.
Ten skrášľoval priestory oddychu
vo francúzskej záhrade vytvorenej
na terase.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Žiaci nosenie rúšok akceptujú

Disciplinovaní sú aj pri dodržiavaní hygienických opatrení
Od pondelka 26. októbra prešli všetky základné školy od druhého stupňa na dištančný spôsob vyučovania,
zatiaľ do 27. novembra. Dovtedy však
v škole platili pravidlá, kedy museli
žiaci druhého stupňa rúška nosiť a na
prvom stupni sa odporúčali. Na takýto spôsob vyučovania sa už počas leta
pripravovali aj žiarske základné školy. Rozhovor s riaditeľkou Základnej
školy na Jilemnického ulici vznikol
v čase, keď ešte platili pôvodné pravidlá. Ako teda vyzerá bežný deň, do
ktorého síce neviditeľne, ale predsa
len zasiahla korona?
Vyučovanie v škole prebieha podľa štandardnej organizácie vyučovania ako po
iné školské roky. „Žiaci vstupujú do budovy školy dvoma určenými vchodmi,
kde je umiestnená dezinfekcia. Po vydezinfikovaní rúk pokračujú ďalej, kde ich
už čaká ranná služba, ktorá zabezpečuje
zdravotný filter – meranie teploty, rúška, rozostupy, ale aj kontrolu, či si žiaci
ruky naozaj vydezinfikovali. Prezúvajú
a prezliekajú sa na pripravených lavičkách pred svojou triedou,“ približuje
riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková.

Prestávky v triedach
Vzhľadom na dodržiavanie hygienicko-epidemických opatrení, žiaci trávia
prestávky vo svojich triedach. Tí, ktorí
majú zakúpenú mliečnu desiatu, idú
cez 15-minútovú prestávku do školskej
jedálne, kde majú označené stoly, pri
ktorých môžu sedieť. Po ich odchode

kuchárky zabezpečia dezinfekciu stolov i stoličiek a upratovačka dezinfekciu
kľučiek a podlahy. „Pohyb, ktorý žiakom
počas prestávok určite chýba, sa snažia pedagógovia vynahradiť aktivitami
v školskom areáli. Nie je to len v čase
telesnej a športovej výchovy, ale aj na
hodinách, ktorých povaha to umožňuje,“ naznačuje Drahomíra Hanzlíková.
Dezinfekcia je k dispozícii žiakom školy
pri hlavnom vchode do budovy školy,
pri bočnom vchode, ktorým vstupujú do
školy starší žiaci, ale aj pri vchode z a do
Školského klubu detí. Samozrejmosťou
je dezinfekcia pri vstupe do školskej
jedálne. „Rovnako tak sme ju dali aj do
každej triedy, odbornej učebne či zborovne školy,“ podotýka riaditeľka s tým,
že v prípade, ak do školy vstupuje so
súhlasom riaditeľa cudzí návštevník,
okrem vyhlásenia o bezinfekčnosti má
pripravenú dezinfekciu aj pri vrátnikovi
školy.
Do 12. októbra bolo nosenie rúšok pre
žiakov 1. stupňa dobrovoľné. Aj napriek
tomu niektorí žiaci rúška nosili. Školáci od 5. ročníka mali rúška povinné od
začiatku školského roka. Od 12. októbra
je nosenie rúšok v škole povinné nielen pre zamestnancov školy, ale aj pre
všetkých školákov. „Musím povedať, že
naši žiaci sú zodpovední a naozaj ich nemusíme upozorňovať na dodržiavanie
opatrení, ktoré sú zavedené na všetkých
školách. Všetkým za to patrí moje obrovské poďakovanie, veď situácia, v ktorej

sa všetci nachádzame, je veľmi ťažká
a zodpovednosť a vzájomná podpora
je mimoriadne dôležitá nielen pre mňa,
ako riaditeľku školy, ale aj pre všetkých
ostatných,“ konštatuje riaditeľka na margo povinného nosenia rúšok.

Pri zvýšenej teplote
je žiak izolovaný
vo vyhradenej miestnosti
Keďže pri každom príchode do školy sa
žiakom meria telesná teplota, musí byť
vedenie školy pripravené aj na možnosť,
že u niekoho možno zaznamenajú vyššiu teplotu. Čo v takom prípade? „Nemusím asi ani hovoriť, aká som šťastná, že
sme takýto prípad nezaznamenali. A to
zdravotný filter robíme zodpovedne,
dokonca sami žiaci chcú, aby sme im

teplotu zmerali. No keby takáto situácia predsa len nastala, okamžite by sme
kontaktovali zákonného zástupcu žiaka,
ktorý by do jeho príchodu čakal vo vyhradenej miestnosti. Tú sme si vytvorili
už na začiatku školského roka a slúži na
izolovanie dieťaťa v prípade príznakov
ochorenia,“ vysvetľuje Drahomíra Hanzlíková.
Od začiatku školského roka chodili na
vyučovanie všetci žiaci. Aj tí, ktorí ešte
na jar mali dištančné vyučovanie. Keby
ste sa spýtali akéhokoľvek pedagóga,
určite by vám povedal, že chce, aby vyučovanie prebiehalo čo najdlhšie prezenčne. „Prítomnosť učiteľa vo vzdelávaní nenahradí žiadna interaktívna
technológia. Osobný kontakt, individuálny prístup a názornosť vo vzdelávaní

je nielen podľa môjho názoru veľmi
dôležitý, no v niektorých prípadoch
aj nevyhnutný,“ zamýšľa sa riaditeľka
„Štvorky“ a približuje: „Naša škola sa na
dištančnú formu vzdelávania v tomto
školskom roku vopred pripravila. Vedenie školy učiteľom pripravilo rozvrhy na
online výučbu tak, aby sme zabezpečili
vyučovanie každého predmetu. Samozrejme, že hlavný dôraz sa kládol na
nosné predmety a výchovy sa stali len
doplňujúcimi. Okrem toho sme si určili platformu, ktorú budeme používať
v čase dištančnej výučby. Rodičom sme
poslali prihlasovacie údaje a na webovej
stránke školy zverejnili návod, ako sa do
danej platformy prihlásiť. Naši učitelia
stihli prebrať a v mnohých prípadoch aj
vyskúšať funkcionality danej platformy
so svojimi žiakmi. Touto cestou by som
sa im chcela poďakovať, že aj napriek
hektickej dobe a častým zmenám, ku
ktorým v edukácii dochádza, boli ochotní pracovať na sebe a rozvíjať sa vo svojich digitálnych zručnostiach.“ Ako na
záver Drahomíra Hanzlíková žiakov aj
rodičov školy uisťuje, kedykoľvek môžu
požiadať o pomoc: „Sme tu pre nich aj
v čase, keď prebieha dištančné vzdelávanie. Veď vyučovanie sa neprerušuje,
mení len formu a všetky práva a povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na
vyučovaní zostávajú pre žiakov i rodičov
nezmenené.“
(li)

Snúbenci opatrenia počas obradu rešpektujú
Niektorí sa sobášia iba so svedkami

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu zasiahli aj do života viacerých
snúbencov, ktorí si sobáš plánovali
v tomto roku. Od marca 2020, keď sa
zaviedli opatrenia na Slovensku počas prvej vlny, sa zrušili štyri sobášne
obrady a na iné termíny sa preložilo
osem sobášov.
Väčšinou sa sobáše prekladali na budúci
rok alebo koniec leta tohto roka. „Jeden
pár snúbencov, ktorý mal mať sobášny
obrad v apríli 2020 v parku, sa vtedy
rozhodol pre tohtoročný októbrový
termín. Žiaľ, prišla druhá vlna koronavírusu a snúbenci opäť boli nútení riešiť,
čo ďalej. Či preložiť obrad už tretíkrát,
alebo si povedať manželské ÁNO len
za prítomnosti svedkov. Nebolo to pre
nich jednoduché, veď pôvodne mali mať
sobáš za prítomnosti približne 60 hostí.
Nakoniec zvážili, že už nebudú ďalej ča-

kať a zosobášia sa v októbri 2020 len pri
svedkoch,“ hovorí Silvia Hlôšková, odborná pracovníčka Zboru pre občianske
záležitosti. Ako tiež konštatuje, koronavírus skomplikoval sobáš aj snúbencom,
ktorí sa mali zosobášiť v parku v septembri za účasti približne 80 svadobných
hostí: „Dva dni pred ich veľkým dňom sa
dozvedeli, že boli v priamom kontakte
s pozitívne testovaným človekom a sobáš museli zrušiť, respektíve dodatočne
sa obrad preložil na leto 2021.“
Napriek tomu, v tomto roku sa od začiatku prvej vlny pandémie, kedy začali platiť obmedzenia, až do 25. októbra uskutočnilo osem sobášov v parku, jeden
sobáš na nádvorí kaštieľa, jeden sobáš
v Biskupskej sále a tridsaťpäť sobášov
v Obradnej sále MsKC. „Svadobní hostia
si už na to od jari zvykli a úplne samozrejme prijímajú opatrenia. To znamená,

mať na obrade v interiéri rúško (okrem
ženícha a nevesty) a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Sobášiaci a matrikárka
nepodávajú ženíchovi s nevestou ruku
pri gratulácii, vynecháva sa slávnostný
prípitok, po každom obrade sa dezinfikujú kľučky na dverách, obradný stôl
a miestnosť sa vyvetrá,“ približuje Silvia
Hlôšková, ako vyzerá sobáš za protipandemických opatrení.
Po sprísnení opatrení počas momentálnej druhej vlny, kedy môže byť jeden
človek na 15 štvorcových metrov, v obradnej sieni MsKC aj v Biskupskej sále tak
môže byť prítomných osem ľudí, vrátane tých, ktorí vykonávajú obrad. To sú
matrikárka, poslanec mestského zastupiteľstva a zvukový technik. „Obradu sa
preto zúčastňujú len snúbenci a svedkovia. Snúbenci to rešpektujú a zatiaľ
nikto z nich nepreložil obrad na neskorší

termín,“ dodáva na záver Silvia Hlošková
s tým, že v novembri sú nahlásené zatiaľ
dva sobášne obrady s predpokladaným
počtom 20 hostí. So snúbencami ešte
pracovníci ZPOZu budú komunikovať,

či sa zosobášia s vylúčením hostí, alebo
preferujú možnosť obrad preložiť na
budúci rok.
(li)

Z pera čitateľa
Ako každý chalan som mal rád motory. Nemal
som vodičák, ale som sa chcel voziť. Kúpil som
si pioniera, malú motorku a vozil som sa do
závodu cez Kortinu do práce. Ale raz, pred
mostom, stál policajt s terčíkom STOP. Vedľa
neho motorka VB. Zastavil som... „Vodič, váš
vodičský preukaz.“ Odpovedám: „Zabudol
som ho.“ Na čo policajt reagoval: „Zaplatíte
20 korún a dostavíte sa na oddelenie VB.“

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 30.10. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 31.10. 8.00 – 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 1.11. 8.00 – 12.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
13.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 2.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 3.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 4.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica

Za týždeň som išiel a tam som sa dozvedel,
že mi vystavili kartu nevodiča s poznámkou –
zákaz nastúpiť do kurzu. Smutný som odišiel
domov.
Mal som šťastie. Na Novej Bani končil kurz
na motocykle. Navštívil som učiteľa, že
chcem urobiť skúšky. Priateľ – učiteľ vypísal
žiadosť a oznámil deň skúšok. Ja som zatajil,
že mám zákaz robiť kurz a dúfal som, že mi
to nezistí učiteľ. Stalo sa. Skúšky som spravil
a dostal som na Novej Bani vodičský na malé
motocykle. Zázrakom a nepozornosťou
polície mohol som jazdiť do práce na pionieri.
To trvalo do doby, keď som sa oženil. Potom
som kúpil veľkú motorku 175 a vozili sme sa
s manželkou po Slovensku. Neskôr sa nám
narodil syn. Ako ďalej, o tom nabudúce.
František

Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00
hod. otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

V októbri si žiaci Základnej školy na
Ulici M. R Štefánika opäť spomenuli na
opustených psíkov v žiarskom útulku.
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat
zorganizovala „Dvojka“ zbierku. Deti psíkom doniesli množstvo maškŕt, piškót,
mäsových konzerv a granúl. Nechýbali
ani deky, uteráky, matrac, misky, vôdzka,
obojky a veľa hračiek. Okrem toho žiaci
z 1. D, 2. A, 2. C, 3. D a 4. A, B, C vyzbiera-

ZBERNÝ DVOJ JE ZATVORENÝ
Spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.
oznamuje, že od 24. októbra do odvolania bude z dôvodu
opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu a zhoršenej
epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky
zberný dvor zatvorený.

Poštová známka rozmerov 54,4 ×
44,4 mm, vrátane perforácie, vychádza
vo forme upraveného tlačového listu so
štyrmi známkami. Známka je vytlačená
technikou oceľotlače z plochej platne
v kombinácii s ofsetom. Na poštovej
známke Ferdinand Katona je dielo slo-

venského maliara Skorá jar v Belianskych
Tatrách a na poštovej známke Ladislav
Vychodil je scénografický návrh operného predstavenia diela Leoša Janáčka: Vec
Makropulos z roku 1973.

HĽADÁME DOMOV
TACOS

Žiaci z „Dvojky“ boli opäť štedrí

• 5.11. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 6.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 7.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 8.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník nad Hronom
• 9.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 10.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 11.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21,
Kremnica
• 12.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 13.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 14.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 15.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan,
Dr. Janského 1529

Slovenská pošta vydáva dve poštové
známky s umeleckým motívom

Slovenská pošta vydala v utorok
20. októbra dve poštové známky. Prvú
s názvom UMENIE: Ferdinand Katona
(1864 – 1932) s nominálnou hodnotou
2,10 eura a druhú UMENIE: Ladislav
Vychodil (1920 – 2005) s nominálnou
hodnotou 2,20 eura.
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NACHOS

li 120 eur. Plné auto spolu s finančným
darom zaniesli do útulku. Poďakovanie
patrí všetkým žiakom a netreba zabudnúť ani na tých, ktorí sa pod vedením
učiteľky Martiny Bobokovej učia, že
voľný čas sa dá prežiť aj na vychádzke
s útulkáčom.
Martina Polachová

Záložka do knihy spája školy

Už niekoľko rokov sa Základná škola
na Jilemnického ulici zapája do projektu Záložka do knihy spája školy pod vedením učiteľky Vladimíry
Schwarzovej.
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu
školských knižníc 2020 už 11. ročník
česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá s témou
Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básni
alebo v próze.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
Žiaci 2. - 4. ročníka zo žiarskej „Štvorky“
v mesiaci október zhotovili záložky rozmanitých tvarov a veľkostí, ktoré odoslali
partnerskej škole v Mikuloviciach. Okrem
výmeny záložiek nadviazali kontakty
a dozvedeli sa zaujímavosti zo života
žiakov v Českej republike.
(r)

ODPOČET VODOMEROV
DENIS

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. oznamuje občanom mesta Žiar nad
Hronom, že v rodinných domoch od 5. novembra bude pracovník spoločnosti realizovať odpočty
vodomerov.
Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19, odčítač bude realizovať
odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

Tacos bol odobratý z rómskej osady, má tri mesiace.
Jeho súrodenec je Nachos, rovnako ako on môže
mať v dospelosti približne 25 kg. Chutí mu jesť, je
veľmi hravý a zvedavý. Hľadá sa mu zodpovedná
rodina, ktorá je pripravená na výchovu šteniatka
a ktorá vie, že šteniatko ciká, kaká, hryzie a možno
aj niečo zničí.

Nachos bol odobratý z rómskej osady. Má tri
mesiace. Ako každé šteniatko, je veľmi hravý,
zvedavý, zaujíma ho všetko nové. V dospelosti
môže mať približne 25 kg. Hľadá sa mu zodpovedná
rodina, ktorá je pripravená na výchovu šteniatka
a ktorá vie, že šteniatko ciká, kaká, hryzie a možno
aj niečo zničí. Nachos je 3x odčervený, očkovaný
a čipovaný.

Denisko je približne 4-ročný kríženec ovčiaka. So
sučkami je znášanlivý, so psami podľa sympatií.
Veľmi rád chodí na prechádzky. Domov mu hľadáme
ideálne v rodinnom dome, kde by bol členom
rodiny a cítil by lásku, ktorá mu v doterajšom živote
chýbala. Je to rozumný psík, napriek tomu v útulku
čaká na svoj domov zo všetkých psíkov najdlhšie.

Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne číslo 0948 082 206.
Otváracie hodiny útulku sú pondelok až piatok od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu a nedeľu od 12.00 do 15.00 hod. Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné stretnutie. Galériu psíkov k adopcii si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke OZ Strážni anjeli.

Ďalej žiada občanov, ktorých vodomer nie je voľne prístupný k odpočtu, aby stav vodomeru si
odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste, aby sa zamedzilo
priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom. Na odberných miestach, kde vodomer nebude
sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru, odčítač zanechá odčítací
lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mailové adresy, kde bude možné nahlásiť stav
vodomeru.
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Ako prebieha dištančné vzdelávanie na technickej škole

Od pondelka 12. októbra vyučujú
všetky stredné školy formou
dištančného vzdelávania. Výnimkou
nie je ani Súkromná stredná
odborná škola technická, kde
prebieha dištančné vzdelávanie vo
všetkých predmetoch teoretického
a
prak t ické ho
v y učovania
prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Formou dištančného vzdelávania
prebieha aj odborný výcvik
študentov, ktorí ho majú v školských
dielňach. Študenti vyšších ročníkov
majú odborný výcvik na pracoviskách
firiem.
„Pripravili sme upravený rozvrh.
To znamená, že prebiehajú všetky
vyučovacie hodiny, ale v upravenom
režime v blokoch, aby bolo jednoduchšie
sa so študentmi spojiť, vysvetliť im učivo
a zadať úlohu,“ informuje riaditeľka školy
Beata Tóthová a ako približuje, počas
dištančného vyučovania je aj časť, kde
môžu študenti pracovať samostatne.
V závere bloku sa potom opäť spájajú
s učiteľom a dostanú spätnú väzbu,
prípadne si môžu odkonzultovať tie veci,
ktoré potrebujú.
Dištančné vzdelávanie prebieha na
každom predmete inak. „Samozrejme,
jednoduchšie je to na teoretických
predmetoch. Ale keďže sme odborná
škola, už aj na týchto predmetoch
využívame pomerne veľa technológií.
Kde sa dalo, tam sme zabezpečili
vzdialené prístupy študentom na
počítače a pripájajú sa napríklad na
grafické systémy. Kreslia v programe
SolidWorks, kedy sa pripoja z domu
na školské počítače, ktoré sú v reálnej
učebni a na nich kreslia v grafickom
programe. To zároveň sleduje ich
vyučujúci na monitore a môže ich aj
hneď opravovať. Takto si vie prepnúť
viacerých študentov, pracovať s nimi
a navigovať ich,“ naznačuje Tóthová
a ako podotýka, tento systém funguje

aj vďaka tomu, že počítače študentov
sú poprepájané na učiteľský počítač aj
počas bežného školského roka. „Jediný
problém bol, aby sme zabezpečili aj
pripojenie študentov na diaľku. Ale
systém sme už mali predtým odskúšaný,
a to nám dosť značne pomohlo,“
konštatuje riaditeľka školy.

Praktické zručnosti
sa cez počítač nedajú získať
Väčší problém pri dištančnom
vzdelávaní je s predmetmi praktického
zamerania, pretože nájsť zadanie,
ktoré sú študenti schopní realizovať
doma je pomerne veľmi ťažké. Na
viacerých predmetoch vedia učitelia
využívať aj videá, ktoré sa dajú nájsť
na internete. „Na odbornej škole
s prevahou praktického vyučovania je
pre študentov veľkou nevýhodou, že
musia byť doma. Klasické vyučovanie
sa dištančnou formou ani nedá úplne
nahradiť, pretože praktické zručnosti
z domu cez počítač sa nedajú získať.
Dajú sa získať iba pri tých predmetoch,
kde máme softvéry, ktoré môžu využívať
aj z domu. Ale tam, kde už treba získať
manuálnu zručnosť, je to na diaľku
zložité. Aj keď učitelia natáčajú videá
z predvádzania niektorých praktických
zručností, nie je to to isté, ako keď to
robí sám študent. Verím, že takáto
forma vyučovania nepotrvá dlho a že sa
dostaneme čím skôr do škôl,“ približuje
nevýhody dištančného vzdelávania
Beata Tóthová.
Naopak , v ýhodu dištančného
vzdelávania vidí riaditeľka školy v tom,
že oveľa viac záleží na samotnom
študentovi, ako bude k štúdiu
pristupovať. Ďaleko väčší priestor tiež
dostávajú nielen samotní študenti, ale
aj učitelia, ktorí takýmto spôsobom
pracujú na vôľových vlastnostiach
študenta. „Napríklad na telesnej

výchove si študenti do mobilov
nainštalovali aplikácie, aby sa aj hýbali
a nielen sedeli pri počítači. Počas
hodiny telesnej výchovy si spustia
aplikáciu, idú sa prejsť, alebo si zabehať
a potom svoju trasu pošlú učiteľovi,
ktorý to vyhodnotí,“ konkretizuje a ako
naznačuje, pre študentov chce škola
vypísať súťaž, kde vyhodnotí, ktorý
z nich bol najrýchlejší, či ktorý prešiel
najviac kilometrov.

Odborná prax vo firmách
naďalej pokračuje
Dištančné vzdelávanie prebieha cez
internet, ktorý už dnes má každá
domácnosť. Stále sa však nájdu aj takí,
ktorí nemajú možnosť pripojenia. Ako
v takom prípade prebieha vyučovanie?
„Našťastie, je iba zopár študentov,
ktorí nemajú pripojenie na internet.
Konkrétne hovoríme možno o piatich.

Tým posielame zadania úloh poštou
a oni ich poštou doručia naspäť,
prípadne ich osobne donesú do školy,“
vysvetľuje ďalej riaditeľka školy.
Aj keď na vyučovanie študenti do
školy nechodia, praktické vyučovanie
v zriaďovateľských firmách naďalej
pokračuje. „Dohodli sme sa, že študenti
budú odborné výcviky robiť priamo vo
firmách. To je totiž tá časť štúdia, ktorá
sa absolútne nedá nahradiť,“ zdôrazňuje
Beata Tóthová s tým, že duálni študenti,
ale aj neduálni vo vyšších ročníkoch
a dokonca aj študenti druhého ročníka
trojročného odboru chodia na prax do
zriaďovateľských firiem školy, ktorými sú
Slovalco, Nemak, Hydro Extrusion, Fagor
Ederlan Slovensko, Tubapack a Remeslo
strojal. Niekoľko študentov chodí na
odborný výcvik aj do Continentalu.
Prax majú každý druhý týždeň. „Verím,
že danú situáciu spolu dobre zvládneme
tak, aby študenti nemali problémy
pri ukončovaní štúdia, respektíve pri
ďalšom uplatnení,“ dodáva na záver
Beata Tóthová, riaditeľka školy.

Ako vidia dištančné
vzdelávanie učitelia
Ľubomír Kršjak, majster odborného
výcviku prvých a druhých ročníkov
Študenti odboru mechanik –
mechatronik sa v týchto dňoch idú
učiť ručné spracovanie kovov, takže
preberajú meranie či orysovanie. Majster
sa im zároveň snaží jednotlivé náradie
ukazovať a nahradiť im tak praktickú
časť štúdia, ako keby boli v skutočnosti
na odbornom výcviku. „Snažíme sa

študentom čo najviac priblížiť, pretože
na odbornom výcviku je dištančné
vzdelávanie zložitejšie. Prax je zložité
ukázať, preto sa snažíme využívať takú
formu, aby si formou obrázkov a videí
jednotlivé témy dokázali predstaviť. To
je jediná možnosť, ktorú môžeme teraz
urobiť, keďže fyzicky sa nemôžeme
zúčastniť odborného v ýcviku.
Z doterajších skúseností môžem
konštatovať, že chlapci to zvládajú a aj
chápu takúto situáciu. Zodpovedne
sa pripravujú, nevymeškávajú hodiny
a snažia sa pochopiť dané témy takouto
formou. Som rád, že sa nám to darí.“
Katarína Barančoková, triedna
učiteľka I. AM a zástupca v triede
III. AM, učí programovanie
Na vyučovanie cez internet sa pripravuje
dôsledne a pre študentov pripravuje
vlastné videá. To, čo sa študenti naučia
na jej hodinách, budú potrebovať aj
na odbornej praxi vo firmách. „Učím
praktické veci a bez toho, aby študenti
videli, čo robím, sa to nedá realizovať.
Reálne pred kamerou zapájam
zariadenia a tiež skúšam funkčnosť

programov, ktoré mi pošlú študenti.
Oni doma pracujú na voľne šíriteľných
verziách, prípadne zadania robia ručne.
Ja im robím krátke, 5 až 10-minútové
videá, od jednoduchých zapojení až po
zložitejšie programy. Mojim cieľom je,
aby študenti videli, ako to robím, pretože
keby sedeli v školských laviciach, robili
by to oni.“
Miroslav Spielmann, majster
odborného výcviku
Vyučovanie odborného výcviku online
spôsobom nie je vôbec jednoduché.
Odborný výcvik je praktické vyučovanie
a študenti na ňom vytvárajú hotové
výrobky. Na ich výrobu potrebujú
materiál, stroje a vôbec vybavenie celej
dielne, ktoré spravidla doma nemajú.
„Ako formu vyučovania sme teda
zvolili online spôsob. Vyučujeme tromi
spôsobmi. Prvý je taký, že si na kanáli
YouTube nájdeme tematicky zamerané
video, ktoré vyhovuje osnovám. Na
toto video pošleme študentom link.
Pozrú si ho a my vytvoríme z tohto
videa test, ktorý pošleme študentom na
vypracovanie. Na vypracovanie im dáme
určitý čas a potom nám ho pošlú späť.
Vzhľadom k tomu, že študent je duša
vynaliezavá, na druhý deň, ešte pred
oznámkovaním, dávame z pozretého
videa kontrolné otázky a až na základe
testu a súčasne kontrolných otázok
dostane študent známku. Druhý spôsob
je, pokiaľ nenájdeme potrebné video,
že cez program ZOOM si nastavíme
zdieľanie obrazovky. Kreslím, v mojom
prípade elektrickú schému, na svojej
obrazovke a študentom vysvetľujem,
ako vzniká. Pred očami im vzniká
zariadenie z jednotlivých súčiastok.
Každú jednu súčiastku im vysvetľujem,
ako funguje, až im vznikne komplexný
funkčný ucelený blok, ktorý môžu
analyzovať. Rovnako z tohto výkladu
vytvoríme test, ktorý študentom
pošleme. Opäť sú pred oznámkovaním
kontrolné otázky. Tretí spôsob výučby je
jednoduchší. Uplatňujeme ho u prvákov.
Majú napríklad tému opracovanie
kovov, kde súborná práca je vyrobiť
krabičky z pozinkovaného plechu. Našiel
som doma krabičku z čaju, ukázal som
ju študentom a oni ju musia rozkresliť
v rozvinutom stave, okótovať a potom
napísať technologický postup, ako by
krabičku ohýbali a ako by ju vyrobili, aby
bola pekná a použiteľná.“
(li)
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RIADKOVÁ INZERCIA
• Ponúkam doučovanie ruského jazyka.
T: 0905 968 575
• Vezmem do dlhodobého podnájmu
1 alebo 2-izbový byt v Žiari nad Hronom
za rozumnú cenu. Súrne T: 0940 328 008
• Hľadám súrne podnájom - byt alebo
rod. dom. Cena od 250 do 300 eur. Žiar
nad Hronom. T: 0944 210 925
• Kúpim minimálne 4-izbový rodinný
dom so záhradou priamo v Žiari nad
Hronom. Nie som realitná kancelária.
T: 0905 961 020
• Dám do prenájmu, s možnosťou
odkúpenia, dva veľké susediace
4-izbové byty s rozlohou 2 x 100 m2.
S parkovaním. T: 0915 233 347

Počas Dní jesennej čistoty sa vyviezlo
takmer 60 ton objemného odpadu

Dni jesennej čistoty 2020 boli tradične organizované Mestom Žiar nad
Hronom – odborom odpadového
hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami – Žiar
nad Hronom, a.s. Obyvatelia mesta sa
tak mohli zadarmo zbaviť objemného
odpadu.
Dni jesennej čistoty sa konali v dňoch
od 28. septembra do 2. októbra. Veľkokapacitné kontajnery boli dostupné už
v osvedčenom skrátenom čase, a to od
14.00 do 18.00 hodiny, keďže je takto
stanovená doba využitá efektívne. K veľkokapacitným kontajnerom boli pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD.
Pri kontajneroch bola zabezpečená asistencia, ktorej úlohou bolo odkontrolovať správne nakladanie s dovezenými
odpadmi, a zároveň zabrániť negatívnym javom, kedy niektorí obyvatelia

vyberajú uložený odpad priamo z kontajnerov.
Počas konania neboli zaznamenané
žiadne vážne porušenia nakladania
s objemným odpadom. Veľkokapacitné
kontajnery boli umiestnené na osvedčených a technicky dostupných stanovištiach.

Dni jesennej čistoty v číslach
Celkovo sa uskutočnilo 74 vývozov,
počas ktorých sa vyviezlo 58,170 tony
objemného odpadu. V porovnaní
s počtom vývozov z jari 2020, počas
Dní jesennej čistoty sa uskutočnil vyšší
počet vývozov a v tonách to predstavuje rozdiel o 0,8 tony menej objemného
odpadu. Najviac vývozov bolo vo štvrtok 1. októbra a v piatok 2. októbra, a to
konkrétne v počte 18. Najmenej vývozov bolo v stredu 30. septembra, a to

konkrétne v počte 10.
Okrem objemného odpadu sa vyzbieralo aj drevo – 11,180 tony. Tohto bolo
o 2,49 tony menej vyvezeného v porovnaní s vývozom na jar 2020. Elektrické
zariadenia - 2,370 tony, čo predstavuje
o 1,31 tony menej oproti vývozu na jar
2020. Okrem toho sa ľudia zbavovali
prostredníctvom mobilnej zberne aj
žiariviek, farieb a kovov (žiarivky a iné
– 0,030 tony, farby – 0,650 tony, oleje
a tuky – 0,170 tony, vyradené zariadenia
s obsahom chlóru – 1,680 tony, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti – 2,720 tony).
Najbližšie dni čistoty sa budú realizovať
na jar 2021. Presný termín konania bude
obyvateľom oznámený vopred prostredníctvom dostupných médií.
OŽP

• Predám garsónku v Žiari nad
Hronom, Ul. A. Sládkoviča 17, na
ôsmom poschodí, rozloha 22,49 m2,
plus balkón. Byt má samostatne
kuchyňu a jednu izbu, kúpeľňa spolu
s WC (vaňa). Byt je čiastočne zariadený,
v prípade záujmu sa môžeme dohodnúť
na predaji aj s nábytkom. Cena bytu:
30 000 eur. T: 0940 535 454
• Kúpim 1-izbový byt v Žiari nad
Hronom. Platba v hotovosti.
T: 0907 538 119
• Prenajmem nezariadenú garsónku
pre jednu osobu, s loggiou, na
Sládkovičovej ulici. Cena: 230 eur
mesačne, plus 2-mesačný depozit.
T: 0908 904 710

• Predám 1-árovú záhradu pod
Kauflandom s chatkou. Záhrada nie
je v osobnom vlastníctve a v chatke
je potrebné urobiť opravy. Cena:
1 200 eur. T: 0944 155 928

RIADKOVÁ INZERCIA
ZADARMO AJ
NA NAŠOM WEBE
Riadkovú inzerciu si
môžete zadarmo podať
prostredníctvom webovej
stránky www.noviny.ziar.sk
alebo e-mailom na
mn@ziar.sk

Žiarskym zdravotníkom
pomáhajú aj príslušníci
ozbrojených síl

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je pre bezpečnosť hospitalizovaných pacientov i personálu
v žiarskej nemocnici zavedená triáž
(triedenie) pacientov. Uskutočňuje
sa pred vstupom do budovy nemocnice, rovnako ako počas prvej vlny
pandémie.
Na triážnom stanovisku všetkým prichádzajúcim pacientom zdravotníci žiarskej
nemocnice odmerajú telesnú teplotu
a zisťujú možné symptómy ochorenia
COVID-19. „Pýtajú sa napríklad na kašeľ,
dýchacie ťažkosti, stratu čuchu a chuti,
na možný kontakt s infikovanou osobou, zisťujú cestovateľskú anamnézu,“
informuje hovorkyňa spoločnosti Svet
zdravia Jana Fedákový s tým, že pacienti podpisujú dotazník. V prípade,
ak pacient nevykazuje symptómy charakteristické pre ochorenie COVID-19,
dostane zelený náramok a pokračuje
v štandardnom režime na ambulanciu
alebo oddelenie. „Vstup do nemocnice
je možný len s prideleným náramkom.
Ak pacient vykazuje príznaky ochorenia,
dostane červený náramok, je nasmerovaný do červenej zóny nemocnice a lekár rozhodne o ďalšom postupe,“ upozorňuje ďalej Fedáková a ako naznačuje,
zdravotníkom na triážnom stanovisku
pomáhajú aj príslušníci Ozbrojených síl
SR, ktorí dohliadajú na bezpečnosť pacientov i personálu.

Ako funguje triáž pacientov
Triáž funguje 24 hodín denne 7 dní
v týždni. V tomto režime funguje od
1. októbra. Predtým fungovala od 7.00
do 15.30 h a mimo týchto časov boli
pacienti triážovaní na urgente, ostatné
vstupy boli uzatvorené. „Triáž na poliklinike je vykonávaná pred vstupom
do ambulancií, pričom obsahuje to isté
- meranie a zaznamenanie teploty, rovnako zodpovedanie otázok z triážneho
dotazníka a záznam podpisuje pacient,“
vysvetľuje Jana Fedáková.

Zákaz návštev
na lôžkových oddeleniach
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú návštevy na všetkých
lôžkových oddeleniach zakázané až do
odvolania. Rovnako nie je z epidemiologických dôvodov povolená sprevádzajúca osoba pri pôrode. Nemocnica však
poskytuje všetku zdravotnú starostlivosť. Čo však v prípade, že je potrebné
hospitalizovanému pacientovi priniesť
do nemocnice napríklad oblečenie alebo iné veci? Ako mu ich môže odovzdať?
„Po dohode s jednotlivými oddeleniami
a triážnymi pracovníkmi prinášajú príbuzní pacientom potrebné veci v dohodnutom čase. Tieto si prídu prevziať
sanitári z jednotlivých oddelení k vstupným dverám nemocnice. Cez víkend zabezpečuje odnos vecí pracovník triáže,
prípadne vojak,“ spresňuje Fedáková.

Prístup pacientov na RTG
alebo sono vyšetrenie
Pacienti prichádzajúci napríklad na sono
vyšetrenie, RTG či do ambulancie chirurgie prechádzajú triážou a v prípade, že
je osoba odtriážovaná zelenou cestou,
prechádza na predmetné pracovisko.
„Aby nedochádzalo ku kumulácii osôb
pred jednotlivými pracoviskami, máme
zavedený číselný systém, podľa ktorého
sú pacienti volaní. Rovnako rozostupy
osôb kontrolujú a manažujú vojaci z triáže,“ dodáva na záver Jana Fedáková
a ako spresňuje, v týchto dňoch
je v žiarskej nemocnici na COVID pracovisku hospitalizovaných 12 pacientov.
V domácej karanténe je 12 zamestnancov nemocnice. Kapacita COVID pracoviska je 18 lôžok na reprofilizovanom
COVID pracovisku a 1 izolované lôžko
s UPV na OAIM.
(li)
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 26. OKTÓBRU 2020
Administratívny pracovník: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica, tel.: +421904648880,
e-mail: daxnerova@tempodaxner.sk
Apretovač: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702316
Automechanik: ICEL, Ladomerská Vieska, tel.:
+4216830666, e-mail: jelzova@icel.sk
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943, e-mail:
titanduboczi@stonline.sk
Automechanik: VOMA - SK, Šášovské Podhradie - Píla 205, tel.: +421907750051, e-mail:
harachova@voma.sk
Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra Person Education Servis, Hliník nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Čašník – brigáda: FLOREN, Kremnica, tel.:
+421907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk
Čašník: ASPECT - VYHNE, e-mail:
asistent@hotelsitno.sk
Čašník: Obecné lesy Krahule, tel.:
+421907020471, e-mail: ubytovanie@krahule.
sk
Čašník, servírka: Pohoda Pub, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905755021, e-mail:
martinsnopko007@gmail.com
Čašník, servírka: Liečebné termálne kúpele,
Sklené Teplice, tel.: +421918800041, e-mail:
sandorova@kupeleskleneteplice.sk
Čašník/čašníčka: GULDINER, Skalka, tel.: +421915788281, e-mail:
breznicka.guldiner@gmail.com
Dokumentárny pracovník: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Ekonóm/personalista školy: Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom,
e-mail: szus.hlinik@gmail.com
Elektrikár, pomocný elektrikár:
BBC Systém, Hliník nad Hronom, e-mail:
bbcsystem@bbcsystem.eu
Hlavný účtovník: Stavebné bytové družstvo,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456708242, e-mail:
kotorova@sbdzh.sk
Chyžná/upratovačka: Bukaj, Vyhne, tel.:
+421915311852, e-mail: vladokrajco@gmail.
com
Klientsky poradca: KOOPERATIVA, Žiar
nad Hronom, tel.: +421918410204, e-mail:
orsagovam@koop.sk
Kontrolór kvality – automobilový priemysel: TRIGO Slovakia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911432456, e-mail:
hr.slovakia@trigogroup.com
Kontrolór kvality: MPL Group, Žiar nad Hronom, e-mail: plevka@mplgroup.sk
Kuchár – creative chef: SPAM, Kremnica, tel.: +421911590640, e-mail:
schmidtova@minciar.com

Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica, tel.:
+421903922708
Kuchár: Centrál J.S.J., Kremnica, tel.:
+421911553203, e-mail: info@hotel-central.sk
Kuchár: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule, tel.: +421908217392, +421456742846,
e-mail: stredeuropy@skikrahule.sk
Kuchár/kuchárka: REMESLO TERMÁL,
Vyhne, tel.: +421917972546, e-mail:
mergova@termalvyhne.sk
Kuchár/ka: Obecné lesy Krahule, tel.:
+421907020471, e-mail: ubytovanie@krahule.
sk
Kuchár/ka v školskej jedálni: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, e-mail:
sekretariat@suvkremnica.edu.sk
Lekár absolvent: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár absolvent: NOVAMED, Žiar nad
Hronom, tel.: +421484399180, e-mail:
lubicafindova@novamed.sk
Lekár psychiater: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica, tel.:
+421456705620, e-mail: namestniklps@pnkca.
sk
Lekár špecialista v odbore gynekológia a
pôrodníctvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore kardiológia: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore neonatológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.
zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore pediatria: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore rádiológia: Svet
zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore urológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore vnútorné lekárstvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár v odbore nefrológia, resp.
nefrológ v príprave: NOVAMED, Žiar nad
Hronom, tel.: +421484399180, e-mail:
lubicafindova@novamed.sk
Lekár záchrannej zdravotnej služby: Záchranná zdravotná služba, Žiar nad
Hronom, tel.: +421268206131, e-mail:
barbora.murcova@emergencyba.sk

Lekár záchrannej zdravotnej služby: Záchranná zdravotná služba, Žiar nad
Hronom, tel.: +421268206131, e-mail:
barbora.murcova@emergencyba.sk
Maliar natierač: MET-KOV, Ladomerská Vieska,
tel.: +421903583398, e-mail: peter@met-kov.sk
Masérka - tradičná thajská masáž: ASPECT VYHNE, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
Masérka thajských masáží: RASCON, Lovča,
e-mail: jakub.rapcan@rascon.sk
Montážny pracovník: Ján Téglás – TEGYALU –
PLAST, Ladomerská Vieska, tel.: +421910781139,
e-mail: tegyaluplastzh@gmail.com
Montér suchých stavieb: LUGA Trade, Žiar nad
Hronom, e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Poradca vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915851797, e-mail:
monika.binder@os.allianzsp.sk
Pracovník /pracovníčka na úseku inžinierskej činnosti: ARDIS, Žiar nad Hronom, tel.:
+4210456735641, e-mail: ardis@ardis.sk

Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456722417, e-mail:
broda.milan@tir.sk

Pracovník SBS: FENIX Security, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenixsecurity.sk

Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t:
M KONZULT SLOVENSKO, Lovčica -Trubín, tel.:
+421918343054, e-mail: info@mkonzult.sk

Pracovník vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915851797, e-mail:
monika.binder@os.allianzsp.sk

Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903544723, e-mail: manuel@manuel.sk

Obrábač kovov: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk

Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica, tel.: +421904648880, e-mail:
daxnerova@tempodaxner.sk

Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917112330, e-mail: suhajdova@ddzh.sk

Prevádzkov ý elektrikár: Pivovar STEIGER, Vyhne, tel.: 0456787234,
e-mail: imichalska@steiger.eu

Opatrovateľ ka:
Obec
tel.:
+ 421915657674,
jesienka.prochot@gmail.com

Prochot,
e - mail:

Recepčný/á: hotel GOLFER, Kremnica, tel.:
+421907809500, e-mail: z.bielikova@golfer.sk

Operátor drevárskej výroby: Drevinka, Hliník
nad Hronom, e-mail: info@drevinka.com

Servisný technik plastových a hliníkových
okien: AB TEAM, Ladomerská Vieska, tel.:
+421905499231, e-mail: abteam@abteam.sk

Operátor v drevárskej výrobe: Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Sestra: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Operátor výroby: Agentúra Person Education
Servis, Žiar nad Hronom, tel.: +421917887417,
e-mail: kuruc@apes.sk

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Operátor výroby uhlíkových materiálov:
VUM, Žiar nad Hronom, tel.: +4216012445,
e-mail: mackova.lubica@vum.sk

Stavebný robotník: APES Solutions, Žiar
nad Hronom, tel.: +421907817479, e-mail:
mizerak@apes.sk

Operátor zlievarenských strojov: ABILITY, Kremnica, tel.: +421918677700, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk

Strážnik: SBS KOBRA Martin, Kremnica, tel.:
+421905302149, e-mail: sbskobra@gmail.com

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 balkánskych pekárskych výrobkov:
AN-PEK, Kremnica, tel.: +421948764200, e-mail:
dusansobek@gmail.com
Pomocník v sklade: TEMPO SLOVAKIA,
Kremnica, tel.: +421904648880, e-mail:
daxnerova@tempodaxner.sk
Pomocný pracovník v pekárskej výrobe:
Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456727171, e-mail: info@coratrans.sk

Pracovník SBS: Darkstar, Žiar nad Hronom, tel.: +421917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenix-security.sk

Praktická sestra: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

Pekár – hlavný peciar: Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova Lehôtka, e-mail:
praca@ppc.sk

Vodič kamiónu: Marián Piovarči - M.P.
nákup, sprostredkovanie, predaj, Žiar nad
Hronom, tel.: +421948803169, e-mail:
m.ppiovarci@stonline.sk

Strážnik strážnej služby: SG Security, Žiar
nad Hronom, tel.: +421 948 343 266, e-mail:
slavik@sgsecurity.sk
Školský psychológ: Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad
Hronom, tel.: +421918909901, e-mail:
ssostzh.personalne@gmail.com
Ťahač – zlaňovač: Laná, Žiar nad Hronom, tel.: +421 45 601 5306, e-mail:
udickova.emilia@lana.sk
Účtovníčka: KBúčto, Lutila, tel.:
+421905362124, e-mail: kbucto@gmail.com
Vodič – strojník montážnych plošín:
Jasenský Jozef - PRÁCE S PLOŠINOU, Žiar
nad Hronom, tel.: +421905623231, e-mail:
jasenskyplosiny@gmail.com
Vodič autobusu: Slovenská autobusová doprava Zvolen, Žiar nad Hronom, tel.: +421455313301,
e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk

Vodič MKD: GENERAL TRUCKING, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905921333, e-mail:
s.pruzina@generaltrucking.sk
Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica, tel.: +421903527767, e-mail:
tempo@tempodaxner.sk
Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456016581, e-mail: katarina.titurusova@bring.com
Vodič nákladného vozidla 7,5t: GENERAL
TRUCKING, Žiar nad Hronom, tel.: +421 915 628
823, e-mail: a.matuska@generaltrucking.sk
Vodič nákladnej dopravy skupina „C“ –
plachtové solo vozidlo: AutoTrend – Transport, Žiar nad Hronom, tel.: +421911156888,
e-mail: info@autotrendtransport.sk
Vodič osobného motorového vozidla: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar
nad Hronom, tel.: +421911507068, e-mail:
zh.tomasovicova@uvzsr.sk
Vodič vozidla do 3,5t: MANUEL, Šášovské
Podhradie, tel.: +421903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk
Vozíčkar: Drevinka, Hliník nad Hronom, e-mail:
info@drevinka.com
Zástupca riaditeľa školy pre všeobecné a umel. vzdelávanie: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, tel.:
+421917710015, e-mail: Kemel@segroup.sk
Zdravotná sestra: JL-Dent, Žiar nad
Hronom, tel.: +421901720398, e-mail:
dr.stranak@gmail.com
Zlievač formovač, Odlievač kovov: ALACO, Hliník nad Hronom, tel.: +421456762455,
+421456762455, e-mail: mkarvasova@alaco.sk
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk
Zubný lekár: MUDr. Elena Považancová, Žiar
nad Hronom, e-mail: eliska1209@gmail.com
Zvárač: APES Solutions, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Zvárač: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ako tíško žila,
tak tíško odišla,
skromná vo svojej
živote, veľká
vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 9. novembra
uplynie 11 rokov,
Kto žil v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel...
Dňa 2. novembra uplynú 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Edita Černajová
*1.3.1934 - †2.11.2017
a dňa 10. novembra si
pripomíname 3 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec
Daniel Černaj.
*21.7.1934 - †10.11.2017
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku spolu s nami.
S láskou v srdci spomínajú synovia
Daniel, Dušan a Ivan s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
tých, ktorých
opustil, ten
nezomrel.
Dňa 2. novembra
si pripomíname
20 rokov od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil drahý
manžel, otec, starý otec a švagor
Ján Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Uzávierka čísla 23, ktoré vychádza
16. novembra, je v utorok 10. novembra.
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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kedy nás navždy opustila
naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra
Iveta s rodinou, vnučka
Lenka s rodinou.

SPOMIENKA
Len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok
ti iba priať
a s veľkou láskou
a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 9. novembra si pripomíname
15. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína syn Marian
s rodinou.

SPOMIENKA
Opäť prišiel
ten čas trošku
sa zastaviť,
poďakovať
a vrátiť sa
k tebe späť
v myšlienkach...
Dňa 1. novembra
si pripomíname 8 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Ďuračka.
Ďakujeme, že si spomeniete
spolu s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Odišla si od nás,
ale všetko krásne,
čo si nám dala,
zostalo v nás.
Úsmev si mala
na perách,
dobrotu v srdci
a lásku v duši.

Čas neúprosne
beží a nevráti,
čo vzal,
len spomienky,
úcta, smútok
a láska
v srdciach
zostáva.

Dňa 26. októbra sme si pripomenuli
21. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky a starej mamy
Márii Kúšovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Dňa 2. novembra si pripomíname
6 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Miroslav Miklík.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Dňa 3. novembra
si pripomíname
10. výročie od
chvíle, keď nás
opustil náš drahý
manžel, otec
a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Už 7 rokov spíš
svoj večný sen,
očiam si odišiel,
ale v srdciach
našich si
nám ostal.
Zabudnúť sa nedá
na človeka,
ktorý nás miloval a my jeho tiež,
chýbaš nám všade každý deň.
Dňa 6. novembra uplynie 7 rokov
od nešťastnej udalosti, pri ktorej
tragicky zahynul náš syn, brat,
vnuk, synovec a veľmi dobrý priateľ
Richard Laco
vo veku 31 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a neutíchajúcou bolesťou
v srdci si každý deň na neho
spomína smútiaca rodina.

Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa
31. októbra si
pripomíname
1 rok od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustila naša
drahá manželka, mamička,
stará mama a prastará mama
Mária Čaklošová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
28. októbra sme
si pripomenuli
20. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša milovaná mamička
Helena Husárová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si na ňu spolu s nami.
Spomínajú dcéra a syn
s rodinou.

SPOMIENKA

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás.
Tento rok si pripomíname
4. a 31. výročie úmrtia
našich rodičov
Veroniky Hagarovej
a
Jána Hagaru.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou na nich spomína dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa
1. októbra sme
si pripomenuli
3 roky, keď
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Róbert Baran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. novembra
si pripomíname
8. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
otec, starý otec
a brat
Konštantín Puliš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú deti s rodinami.

Vykurovacia sezóna začala
Staráte sa o komín dobre?

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov
v domácnostiach počas vykurovacej
sezóny je predovšetkým nedbanlivosť
a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného
čistenia a kontroly komínov a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať váš komín? Robíte veľkú chybu!
S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať
značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že
dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú

nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne
niekoľko ľudských životov.
Aby vás nepostihlo niečo podobné, je
potrebné predchádzať chybám, ktoré
sa na vzniku požiarov priamo podieľajú.

Najčastejšie chyby
• Nevhodný výber druhu palivového
spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na
ktorý je určený.
• Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
o ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výko-

nom do 50 kW, raz za: 4 mesiace: spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
o 6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
o 12 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
o ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za: 2 mesiace: spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na
kvapalné palivá,
o 6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá.
o v občasne užívaných stavbách raz za
2 roky.
• Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu
mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená
výrobcom).
• Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.).
• Neodborné pripojenie spotrebiča ku
komínu (môže to vykonať len kominár
alebo revízny technik komínov).
Aby ste predišli ničivým katastrofám,

mali by ste komínu venovať pozornosť
a dôkladne sa oň starať. Zároveň vás
upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,
dymovodov a komínových telies, kde
v priestupkovom konaní môže Okresné

riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až
do výšky 331 eur.
OR HAZZ
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Šipkovský so striebrom
z austrálskeho Sydney

S Trenčínom nerozhodne,
Senici sme podľahli v závere

KARATE

FUTBAL – FORTUNA LIGA

Súčasná doba veľmi športu nepraje. Trénovanie je veľmi obmedzené
a klasické súťaže sú úplne zrušené.
Mnoho športovcov stráca motiváciu
trénovať. Športové zväzy hľadajú
cesty, ako motivovať športovcov k aktívnej činnosti. Jednou možnosťou sú
online súťaže. Slovenský zväz karate
už jednu takúto súťaž organizoval
v júni a na rade sú ďalšie. Trend online súťaží vo svete sa derie do popredia a ani karatistom z MŠK Žiar nad
Hronom účasť na súťaži svetového
formátu neunikla.
Traja karatisti z MŠK Žiar nad Hronom
skúsili šťastie na interkontinentálnom
e-turnaji KATANA INTERCONTINENTAL
KARATE LEAGUE E-TOURNAMENT. Turnaj má 5 kôl. Toto kolo bolo už tretie
v poradí a konalo sa virtuálne v Sydney.
Turnaja sa zúčastnilo 472 pretekárov
z 38 štátov z celého sveta. Medzi dekorovanými pretekármi boli aj farby žiarskeho MŠK vďaka Jozefovi Šipkovskému.
Turnaj mal najprv základnú časť, v ktorej
sa bodovali videá a 8 najlepších sa prebojovalo do časti, kde už bol KO systém.
Naši traja pretekári Adam Hudec, Nikola
Kršiaková a Jozef Šipkovský nahrali svoje
zostavy a čakalo sa na hodnotenie rozhodcov. Jozef Šipkovský sa v kategórii
10-ročných chlapcov umiestnil bodovo na 2 - 3. mieste, Adam Hudec medzi 12-ročnými chlapcami na 4. mieste
a Nikola Kršiaková medzi 13-ročnými
dievčatami na 11. mieste. Obaja chalani postúpili do ďalších bojov. Tu mal

V zápase proti Senici sa gólovo presadil obranca FK Pohronie
a reprezentant Slovenska do 21 rokov Dominik Špiriak
(na snímke vo výskoku).

Adam smolu na vylosovanie, keď hneď
do prvého kola chytil neskoršieho víťaza
z Egyptu. Adam podal super výkon, keď
prehral len o jednu desatinku bodu za
svojim súperom. Keďže súťaž bola bez
repasáže, do bojov už viac nezasiahol.

Do každého kola nahrávali
pretekári novú zostavu
Jozef postúpil výhrami nad súperom
z Portorika a výhrou nad slovenským
kolegom do finále. Tu ho čakal papierovo silnejší súper, čo sa prejavilo aj vo
výslednom verdikte. Striebro z takéhoto
turnaja je však určite veľkým úspechom,
však zanechal za sebou pretekárov z Japonska, Talianska, Francúzska či Portorika.

Súťaž bola náročná v tom, že do každého kola pretekári nahrávali novú zostavu, a tak museli byť stále pripravení
na nahrávanie, počas celého súťažného
týždňa. Pre všetkých zúčastnených,
vrátane trénera a rodičov pretekárov,
to bola cenná skúsenosť. Všetkým trom
pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta i Slovenska a nám
zostáva dúfať, že napriek dobrým skúsenostiam z videosúťaže sa predsa len čím
skôr vrátime z virtuálneho prostredia do
našich tréningových priestorov a súťažných hál v reálnom svete.
Ľubomír Striežovský

AS Trenčín - FK Pohronie 1:1 (1:0)

FK Pohronie – FK Senica 1:2 (1:0)

Góly: 26. El Mahdioui - 59. Weir, ŽK: Ikoba - Obročník, Rozhodovali: A. Somoláni
- Kováč, Roszbeck, bez divákov

Góly: 32. Špiriak – 61. Fotr, 71. Malec, ŽK:
Jacko, Mazan - Šimčák, Gallovič, Fryšták
ČK: 88. Jacko (Pohronie) po druhej ŽK,
Rozhodovali: Kružliak – Ferenc, Borsányi

AS Trenčín: Šemrinec - Ligeon, Šulek,
Križan, Pirinen - El Mahdioui, Zubairu Roguljič (68. Tučný), Kadák (83. Corryn),
Ghali - Ikoba (76. Depetris)
FK Pohronie: Jenčo - Jacko, Pavlík, Špiriak
- Badolo, Weir, Obročník (85. Chríbik), Mazan, Petrák (61. Župa) - Blahút (73. Fadera),
Bimenyimana (85. Matič)
Futbalisti AS Trenčín remizovali
v 10. kole Fortuna ligy na štadióne v Žiline s FK Pohronie 1:1. Premiéru vo funkcii
hlavného trénera Pohronia absolvoval
Čech Jan Kameník, ktorý počas reprezentačnej prestávky nahradil Mikuláša
Radványiho.

FK Pohronie: Jenčo – Jacko, P. Pavlík, Špiriak – Badolo, Obročník (74. Chríbik), Weir,
Župa – Blahút (63. Audino), Bimenyimana
(70. Fadera), Mazan
FK Senica: Fryšták – Addo, Asanović,
J. Nemec – Gallovič (90+2 Mašulovič) - Kopečný, Piroska, Totka (46. Fotr, 90.+ Eneji),
Šimčák – Berisha (46. Yenne), Malec
Futbalisti FK Pohronie prehrali v 11. kole
Fortuna ligy na domácej pôde s FK Senica 1:2.

Tréner Kameník o kádri aj o svojom pôsobení v Pohroní
FUTBAL – FORTUNA LIGA - ROZHOVOR

V sobotu naše Áčko odohralo domáci
zápas proti Senici. Bol to druhý duel
pod taktovkou nového trénera Jana
Kameníka. Ako hodnotí tím, hráčov
a svoj prvý zápas s Pohroním proti
Trenčínu?
Prišli ste do klubu pred 10. kolom
ligy, ako sa trénerovi nastupuje do
„rozbehnutého vlaku“?
Vždy je to trochu zložitejšie. Musíte
rýchlo spoznať prostredie, zladiť sa s realizačným tímom a poznať hráčov. Nie
je veľa času na zásadné zmeny. Všetko
smeruje k súťaži.
Ani tréningový proces nie je možné
zmeniť okamžite, skôr postupne. Každý
tréner má svoju predstavu a chce ju realizovať. Vždy to ale musí ísť ruku v ruke
s tým, aby to hráči dokázali prijať a zvykli
si. Na druhú stranu, je nutné povedať, že
sa s tímom pracovalo dobre a hráči sú
pripravení.
Ako hodnotíte káder? Chýba vám nejaký hráč - post, napríklad útočník,
stredopoliar...?
Zatiaľ je na objektívne hodnotenie
skoro. Hráčov poznám len necelé dva
týždne. Potrebujem viac času a viac
zápasov, aby som to dokázal posúdiť.
O konkrétnom doplnení tímu sa však

bavíme, stále hľadám varianty. Môže sa
stať, že ešte niekto príde, dokonca o jednom príchode už rokujeme. Snáď sa to
podarí dotiahnuť do konca.
Stihli ste sa už s tímom zoznámiť,
poznáte jednotlivých hráčov? Máte
spätnú reakciu, aká vládne v tíme atmosféra po vašom príchode?
S tímom som sa zoznámil rýchlo, s hráčmi sa snažím každý deň rozprávať.
Chcem ich čo najviac poznať. Neustále
sa o nich bavíme aj s realizačným tímom. Nejakú predstavu už mám. Cítim, že v tíme vládne dobrá pracovná
atmosféra, ktorú si ale musíme chrániť.
Akýkoľvek problém budeme hneď riešiť.
Celý realizačný tím to podrobne sleduje.
Mojim želaním je, aby sa hráči cítili dobre, aby sa tešili na každý tréning i keď sa
bude tvrdo pracovať. Len tak sa môžu
zlepšovať.
Aké sú silné stránky nášho tímu?
Silná stránka nášho tímu bude práve
tím. Aby sme uspeli, musia sa všetci
hráči tímu prispôsobiť. Ten je vždy na
prvom mieste. Potom sa môžu vyprofilovať individuality, ktoré rozhodnú v zásadným momentoch zápasu.
Na slovenskej futbalovej scéne ste
pomerne málo známy, čo očakávate

od vašej premiéry v najvyššej futbalovej lige?
Očakávam, že to bude náročná sezóna.
Tímy sú kvalitné a my niektoré z nich
chceme dostať pod seba. Moje premiéra
nie je až tak podstatná. Dôležití sú hráči.
Teším sa na každý zápas a prajem si, aby
sa nám darilo, aby sme boli výsledkovo
i herne úspešní a aby sa hráči zlepšovali.
Vedenie klubu sa pred začiatkom sezóny vyjadrilo, že cieľom je 10. priečka v tabuľke. Je, podľa vás, tento cieľ
reálny?
Cieľ je reálny. Vynaložíme na to maximálne úsilie.
S tímom ste už ako tréner odohrali
prvý zápas, proti Trenčínu, môžete ho
zhodnotiť- bola tam zvolená pomer-

ne netradičná formácia, čo vás viedlo
k tomuto kroku - dvaja hrotoví útočníci a v strede poľa až piati hráči. Prechádza Pohronie na moderný futbal?
Každý tréner verí nejakému rozostavaniu a spôsobu hry. Na druhú stranu,
chcem, aby sme boli variabilní a mali
pripravené viaceré varianty. Budeme sa
rozhodovať podľa toho, ktorých hráčov
budeme mať k dispozícii a aká bude
ich aktuálna forma. Skôr než moderní,
chceme byť úspešní a chceme, aby futbal v Pohroní ľudí bavil.
Ako ste sa vlastne dostali k futbalu
a čo je aj netradičné, rovno na trénerskú stoličku? Určite ste si niekedy
vyskúšali, aké je to obuť si kopačky.
Čo je ťažšie - koučovať, alebo hrať?

Futbal ma baví od malička. Priviedli ma
k nemu rodičia a veľmi ma v tom podporovali. Hral som na niekoľkých úrovniach. Do tej najvyššej som sa ale, ako
hráč, nedostal. Pomerne skoro som začal pracovať ako tréner a priviedlo ma to
až na najvyššiu úroveň v Čechách a teraz
aj na Slovensku. So Zlínom som si vyskúšal základnú skupinu Európskej ligy. V tej
dobe som tam pôsobil ako asistent. Obe
dve role - hráčska i trénerská, sú veľmi
náročné a jednoznačne povedať, ktorá
je ťažšia, nejde. Na každej pozícii sú na
vás kladené vysoké nároky a neustále
ste pod kontrolou. Futbal ale tiež prináša nádherné momenty a najmä radosť
po víťaznom stretnutí je neopísateľná.
Na trénerskú stoličku u nás nastupujete po Mikulášovi Radványim, čo je
medzi slovenskými trénermi zvučné
meno. Neobávate sa porovnávania?
Porovnávaniu sa nevyhnem, je to prirodzená súčasť trénerskej práce. Ja si jeho
osoby veľmi vážim. Je to skúsený tréner,
ktorý toho veľa dokázal. Nehľadiac na
to, že pre Pohronie v minulej sezóne zachránil najvyššiu súťaž. V súčasnej dobe
je družstvo dobre pripravené, a to je výsledok jeho práce, spoločne s realizačným tímom. Prajem mu len to najlepšie.
(kr)

