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Ako dopadlo celoplošné testovanie v Žiari nad Hronom
tovania realizovali deň pred celoštátnym testovaním.
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Cez víkend 31. októbra a 1. novembra sa uskutočnilo prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov
Slovenska na prítomnosť ochorenia COVID-19. Operácia Spoločná
zodpovednosť mala svoje pilotné
testovanie na Orave a v Bardejove.
V druhom kole sa plošne testovalo
v štyridsiatich piatich okresoch.
V odberových miestach v Žiari nad
Hronom pracovalo 109 ľudí. V piatich
miestach boli posilnené počty zdravotníkov, aby sa odbery urýchlili a ich
počet sa zvýšil. Odbery sa robili na dvanástich miestach: na dvoch miestach
v SOŠ obchodu a služieb pred telocvičňou, rovnako na dvoch miestach
v Mestskom kultúrnom centre a SSOŠ
pedagogickej na Námestí Matice slovenskej, v Pohronskom osvetovom
stredisku, na Gymnáziu Milana Rúfusa,
v Kultúrnom dome v Šášovskom Podhradí, v telocvični Základnej školy na
Ulici Dr. Janského, v telocvični Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika a na
Kortine. Počas druhého dňa testovania
sa obyvatelia mesta mohli nechať otestovať aj na odberovom mieste, ktoré
bolo zriadené v priestoroch Bieleho
domu na námestí.

Aby sme sa v Žiari vyhli dlhému čakaniu
na testovanie, obyvateľom sa odporúčalo využiť odberné miesto, ku ktorému prislúcha ich ulica a dom. Rovnako
tak sa skrátili čakacie doby vďaka rozdeleniu testovaných podľa začiatočného písmena priezviska. V sobotu sa
odporúčalo prísť na testovanie obyvateľom s priezviskami začínajúci od A po
L a v nedeľu od M po Z. Testovalo sa
od 7.00 do 22.00 hod. s prestávkami,
posledný ster bol pritom o 21.30 hod.

Testovanie v prvom kole využilo
v našom meste takmer 7 900 ľudí
V odberových miestach sa počas soboty dalo otestovať 5 900 ľudí, z nich
bolo 14 pozitívnych. Počet testovaných
pritom nie je počet obyvateľov mesta,
ktorí absolvovali test, ale počet ľudí,
ktorí navštívili odberné miesta v meste. Mnohí Žiarčania sa totiž dávali testovať aj v okolitých obciach. V nedeľu
bolo otestovaných 1 934 ľudí, z toho
identifikovaných bolo 8 pozitívnych
prípadov. V štatistike nie sú zahrnuté
testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov spoločnosti Slovalco
a Nemocnice Svet zdravia, ktoré si tes-

V druhom kole sa vzhľadom na výsledky z prvého kola testovalo iba v 45
okresoch: Senica, Skalica, Dolný Kubín,
Martin, Námestovo, Turčianske Teplice,
Humenné, Medzilaborce, Michalovce,
Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou,
Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad,
Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová
Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad
Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto
nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov,
Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva,
Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové
Mesto, Žilina.
„Keďže v našom meste býva veľké
množstvo ľudí, ktorí pracujú vo Zvolene
alebo v Banskej Bystrici, požiadal som
cestou Okresného úradu Ozbrojené
sily SR o umožnenie zriadenia jedného
odberového miesta aj v našom meste
pre druhé kolo testovania,“ uviedol
primátor Peter Antal a dodal: „Mesto
Žiar nad Hronom sa rozhodlo vytvoriť
počas soboty jednu odberovú miestnosť, napriek tomu, že náš okres nemal
povinnosť absolvovať druhé kolo testovania. Otestovať sa mohli obyvatelia
nášho mesta a okolitých obcí, ktorí sa
chceli dobrovoľne testovať, alebo ktorí

sa museli testovať napríklad z dôvodu
dochádzania do zamestnania v okresoch, kde bolo povinné druhé kolo.
Verím, že sme týmto uľahčili život viacerých obyvateľom, ktorí tak nemuseli
absolvovať testovanie mimo svojho
bydliska.“
V sobotu 7. novembra sa nechalo v Žiari
otestovať 1 293 ľudí, z nich nikto nebol
pozitívny. „Myslím, že môžeme byť
všetci spokojní, ako sa to v našom okrese vyvíja a dúfam, že to bude smerovať
k uvoľňovanie opatrení aspoň v regiónoch, ako je ten náš. Myslím, že školy
by mohli bez problémov fungovať.
Nemáme žiadnu takú školu, kde by dochádzal niekto z Oravy alebo iného červeného miesta. Sme zodpovední, dodržiavame opatrenia, nestretávame sa,
ale musíme cítiť aj „odmenu“ za našu
zodpovednosť,“ konštatoval Antal.
Primátor tiež na sociálnej sieti poďakoval prípravnému tímu, ktorý v našom
meste zabezpečoval plošné testovanie.
„Takmer dva týždne intenzívnych prípravných prác a celý víkend od skorého
rána do neskorého večera. Moji kolegovia akciu pripravili úplne na jednotku
a nezaznamenali sme jeden vážnejší
problém. Som hrdý, že takíto ľudia pracujú pre naše mesto a sú veľmi dobre
zohratí,“ pochválil pracovníkov mesta
primátor.
(li)

Celoplošné testovanie na Slovensku v číslach
Druhé kolo testovania
povinné iba v 45 okresoch

Počas celoplošného testovania sa
v prvom kole podarilo otestovať
celkovo 3 625 332 ľudí. Pozitívny
test malo 38 359. Izolovať sa tak, na
základe výsledkov, malo približne
1 percento testovaných.
Ide pritom o súhrnný údaj testov zo
všetkých odberových miest Ozbrojených síl SR, vrátane testov vykonaných
externe, a to v nemocniciach, v rámci
ministerstiev, v domovoch sociálnych
služieb, vo firmách alebo podnikoch
kritickej infraštruktúry.
Predpokladaný počet účastníkov testovania v prvom kole predstavoval približne 3,7 až 3,8 milióna ľudí. Z pohľadu
percentuálneho podielu pozitívnych
testov vyšla najhoršie Čadca. Medzi
okresy s vyšším pomerom patrí aj Stará
Ľubovňa a Púchov. Naopak, najnižší pomer pozitívnych prípadov zaznamenali
okresy Revúca, Banská Štiavnica a Rožňava. Najviac ľudí sa prišlo testovať do
Žiliny a najmenej do Medzilaboriec.

V sobotu 7. novembra otestovali na Slovensku 1 297 571 ľudí. Infekčných z nich
bolo 8 172, čo predstavuje 0,63 percenta. V nedeľu 8. novembra otvorili
Ozbrojené sily SR 2 670 odberových
miest, celkovo na testovaní pracovalo
20 874 osôb. V druhom kole otestovali
2 044 855 ľudí, z nich bolo 13 509 infekčných.

Počas prvého dňa prvého kola celoplošného testovania boli otvorené
všetky zo 4 950 plánovaných odberových miest, pričom funkčných bolo
4 912 z nich. Na testovaní v prvý deň
pracovalo celkovo 4 873 odberových
tímov. V nedeľu bolo otvorených 4 883
odberových miest.

Podľa údajov z Ministerstva obrany SR,
priamo v teréne bolo počas prvého
testovacieho víkendu viac ako 40 000
vojakov, policajtov, hasičov a záchranárov, zdravotníkov, príslušníkov finančnej správy a samosprávy a množstvo
dobrovoľníkov.

Dosah testovania sa podľa ministra
obrany SR Jaroslava Naďa ukáže za
dva až tri týždne. Premiér Matovič tiež
pripustil plošné testovanie koncom
novembra. Testovanie v pravidelných
intervaloch v jednotlivých okresoch
by pritom podľa Matoviča mohlo prispieť k uvoľňovaniu epidemiologických
opatrení. S testovaním antigénovými
testami na hraniciach by sa malo začať
v nedeľu 15. novembra.
(li)
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V žiarskej nemocnici otestovali
viac ako tisíc ľudí
Presne 28 931 ľudí otestovali v sieti
nemocníc Svet zdravia a polikliník
ProCare počas dvoch dní (29. a 30.
októbra). Na 27 odberných miestach
testovali zdravotníci všetkých zamestnancov siete, vrátane ich rodinných príslušníkov a pri lôžkach
všetkých hospitalizovaných pacientov. Ako pozitívnych bolo antigénovými testami označených 317 ľudí, čo
predstavuje 1,1 percenta z celkového
počtu testovaných osôb, pričom vyše
polovicu z tohto počtu tvorili príbuzní zamestnancov. Zdravotníkov
bolo pozitívne testovaných necelých
0,3 percenta.
„V žiarskej nemocnici sme počas štvrtka a piatka 29. a 30. októbra otestovali
celkovo 1 033 ľudí. Ako pozitívni boli
antigénovými testami označení iba
traja ľudia, čo predstavuje 0,29 percenta z celkového počtu testovaných osôb.
Spomedzi týchto osôb nie je ani jeden
zdravotník či pacient. Ako negatívnych
testy označili 1030 osôb,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana
Fedáková a ako dodáva, testovalo sa aj
v poliklinike ProCare Žiar nad Hronom,
kde bolo otestovaných celkovo 153 ľudí,
pričom všetci mali negatívne výsledky
testov.

Zdravotníci z COVID pracovísk
medzi infikovanými nefigurujú
Z celkového počtu 28 931 testovaných
ľudí bolo 317 pozitívnych, čo predstavuje 1,1 percenta, pričom až 55 percent
z tohto počtu tvorili príbuzní zdravotníckych pracovníkov. Ďalších 33 percent sú
zdravotnícki aj nezdravotnícki zamestnanci siete a zvyšných 12 percent tvorili
pacienti. Spomedzi zamestnancov siete

patrili medzi najviac infikovanú skupinu
ostatní zdravotnícki pracovníci a sestry.
„Z podrobnejšieho epidemiologického hľadiska sme zaznamenali najmä
pozitivity v rámci rodinných kontaktov
a v rámci pracovných skupín, ak došlo
k nedodržaniu odporúčaní o ochrane
rúškom. Najviac exponovaná skupina
zdravotníckych pracovníkov, teda tí,
ktorí sa starajú o pacientov s COVID-19,
sa adekvátne chráni, preto nefigurujú
medzi pozitívne testovanými,“ vysvetlil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ
siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare. Na základe týchto výsledkov je podľa generálneho riaditeľa
siete zrejmé, že dôsledné dodržiavanie
disciplíny pri nosení rúšok a tiež dodržiavanie základných hygienických opatrení sú najdôležitejšími opatreniami pre
prevenciu prenosu ochorenia. „Spolu
s dodržiavaním odstupov a cieleným
testovaním rizikových a exponovaných
skupín majú potenciál ovplyvniť šírenie
pandémie,“ podotkol.

Štátu išlo na pomoc pri plošnom
testovaní 800 zamestnancov
Odberové tímy testovali hospitalizovaných pacientov, zamestnancov a najbližších príbuzných zamestnancov bez
toho, aby došlo k prerušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a poliklinikách siete. Testovanie
sa uskutočnilo v skoršom termíne, aby
nemocnice neboli zaťažené víkendovým plošným testovaním, zdravotníci
sa mohli do celoslovenského testovania
zapojiť, a zároveň bola zabezpečená
prevádzka zdravotníckych zariadení.
Sieť ProCare a Svet zdravia totiž poslala
na pomoc štátu pri plošnom testovaní
približne 800 svojich zamestnancov,
z ktorých sú drvivá väčšina zdravotníci,
čím významne pomáhajú v zabezpečení
odberových miest zdravotníkmi a dobrovoľníkmi.
(li)
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V Slovalcu vykonali 1 181 testov

Žiarska hlinikáreň, ktorá je prvkom
kritickej infraštruktúry štátu, dostala výnimku pri plošnom testovaní na
COVID-19.
V spoločnosti Slovalco sa testovalo počas troch dní, a to od 30. októbra do
1. novembra, a teda v piatok, sobotu
a nedeľu, v spolupráci s partnerskou
poliklinikou a PZS ProCare. Organizačnú
a administratívnu časť procesu zabezpečovali samotní zamestnanci spoločnosti.
Počas uvedených troch dní vykonali
1181 testov svojich zamestnancov, zamestnancov stálych dodávateľov a rodinných príslušníkov týchto skupín.
Z celkového počtu testovaných bolo
14 pozitívnych, z toho dvaja zamestnanci spoločnosti, pričom ani jeden
z nich sa nenakazil v práci. Slovalco má
od jarných mesiacov prijaté prísne pravidlá zamerané na minimalizáciu rizika
šírenia nákazy.
Nikto zo zamestnancov sa nerozhodol
podstúpiť karanténu z dôvodu neúčasti
na teste. V karanténe sú iba traja zamest-

nanci z dôvodu nariadenia RÚVZ, a to
buď z dôvodu pozitívneho testu, alebo
z dôvodu výskytu pozitivity u osoby,
s ktorou boli v úzkom kontakte.
Slovalco má záujem testovať svojich
zamestnancov aj naďalej a komunikuje
o tejto možnosti so štátnymi orgánmi.
Generálny riaditeľ Slovalca by rád touto
cestou vyjadril poďakovanie tímu, ktorý sa na príprave a organizácii akcie podieľal. Za spoločnosť ProCare: Adriana
Šaušová, Monika Babincová, Karin
Horváthová, Jana Hrmová, Michal Hrmo,
Alžbeta Stanková a študentka medicíny
Caroline Turazová, za spoločnosť IPS
Cleaning: Iveta Vnenčáková a za Slovalco: Bálint Nagypál, Romana Žlkovanová,
Petra Michálková, Milan Pellegrín, Jana
Prausová, Stanislava Pőssová, Alexandra
Mlynariková, Karol Kozák, Eva Dvončová, Marek Mihálik, Jozef Pilnik, Miroslav
Drgoňa, Helena Novodomcová a Peter
Oťapka.
(kr)

Do osady chodili na
testovanie aj ľudia z mesta

O testovanie prejavili záujem aj imobilní občania

Záujem o celoplošné víkendové testovania prejavili aj občania, ktorí sa
z rôznych dôvodov nemohli osobne
dostaviť na odberné miesta. Takýchto
občanov navštívila odberová jednotka priamo v ich domovoch.
„O testovanie doma požiadalo 36 obyvateľov mesta,“ informuje Erika Rajčanová
z Oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ
a ako spresňuje, odbery v domácnostiach robila odberová jednotka Armády
SR a domácnosti navštívili v prvom kole
testovania v nedeľu 1. novembra. Najčastejšie išlo o občanov po operáciách,

ktorí majú zlomeniny, prípadne sú na
invalidnom vozíku.

Občania sa správali slušne,
mestská polícia nemusela
zasahovať
Kontrolu verejného poriadku počas
oboch víkendových testovaniach zabezpečovala aj Mestská polícia v Žiari nad
Hronom. Išlo hlavne o ochranu, kontrolu verejného poriadku a dodržiavanie
opatrení úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verej-

ného zdravia. „Činnosť a kontrola mestských policajtov bola sústredená hlavne na odberné miesta a blízke okolie,“
konštatuje starší inšpektor Juraj Horváth
s tým, že mestskí policajti úzko spolupracovali s koordinátormi odberných
miest, ktorým pomáhali pri technicko-materiálnom zabezpečení, odvozu
a dovozu testovacieho materiálu, koordinovania dopravy a parkovania, stráženia stanov a majetku potrebného pri
testovaní. „Pred samotným testovaním,
už počas týždňa, zabezpečovali mestskí policajti s koordinátormi označenie
odberných miest, bezpečnostných zón
a vzdialeností páskami tak, aby bola
zabezpečená bezpečnosť testovaných
osôb, ako aj testujúceho personálu. Tiež
mali za úlohu informovať osoby bez
domova (bezdomovcov – neprispôsobivých občanov), ktoré sa pohybujú
v našom meste, o možnosti a potrebe
sa ísť dať otestovať. Okrem konkrétnych
informácií kedy, kde a o koľkej bude prebiehať testovanie, im bolo vysvetlené,
aký je postup testovania a čo je potrebné na testovanie. Aj keď pred niektorými odbernými miestami boli dlhé rady,
občania sa správali slušne, dodržiavali
pokyny, rozostupy, a preto nedošlo ani
k žiadnym incidentom, ktoré by musela
mestská polícia riešiť a sankcionovať,“
uzatvára Juraj Horváth.
(li)

V rámci celoplošného testovania obyvateľstva sa v osade Pod Kortinou
testovalo len v sobotu 31. októbra,
keďže počet ľudí žijúcich v tejto rómskej lokalite nie je tak vysoký.
„Dva dni pre testovaním sme informovali obyvateľov Kortiny o termíne a mieste
odberného miesta. Samozrejme, nielen
obyvateľov Kortiny, ale aj iné časti mesta, kde sa nachádza naša cieľová skupina, do ktorej patria aj ľudia bez domova,
ktorí sa tiež zúčastnili testovania,“ hovorí
na úvod terénna sociálna pracovníčka
Adriana Šarköziová a ako podotýka,
testovanie prebiehalo úplne pokojne,
bez akýchkoľvek nepokojov či protestov: „Ľudia boli ohľaduplní k starším
a chorým, ktorých boli ochotní uprednostniť. Očakávali sme, že ľudia budú
prichádzať na testovanie medzi ôsmou
a deviatou hodinou ráno, ale rad ľudí sa
vytvoril ešte pred príchodom testovacieho tímu.“ Účasť v osade bola vysoká.
Otestovaných ľudí bolo celkom 409. Na
odberné miesto na Kortine však prichá-

dzali aj ľudia z mesta, nielen Rómovia,
ale aj ľudia z majority. „Preto je počet
testovaných tak vysoký. Ak by sa prišli
testovať iba ľudia žijúci na Kortine, bol
by počet testovaných približne 250,“
naznačuje Adriana Šarköziová s tým, že
všetci zúčastnení mali negatívne výsledky. Obyvateľov osady tiež chváli za to,
že boli disciplinovaní a trpezliví, dokonca mali skutočný záujem o testovanie.
Mnohí však mali obavy zo samotného
odberu. „Báli sa, že to bude bolestivé.
Všetci to nakoniec veľmi dobre zvládli,
dokonca aj malé deti, ktoré to dali bez
problémov. Vládla tu pokojná atmosféra
i napriek tomu, že niektorí stáli v daždi
aj hodinu a pol, kým sa dostali k odberu,“ dodáva na záver terénna sociálna
pracovníčka. V osade Pod Kortinou sa
s testovaním začalo tesne po siedmej
hodine ráno a posledný odber sa vykonal po deviatej hodine večer.
(li)
Foto: ATV.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaštieľ v období
povstaní

z ktorých sa obyvateľstvo dlho spamätávalo.

Historické udalosti na prelome
16. a 17. storočia sa veľmi významnou mierou zapísali do dejín kaštieľa. Obdobia povstaní
a tureckej expanzie na našom
území zanechali významné stopy
na obyvateľstve, ako aj na mestečku Sv. Kríž. Často boli sprevádzané devastáciou a ničením, ako
to už v povstaniach býva.
Kaštieľ obsadil povstalci Juraja I. Rákocziho roku 1644. Ako keby toho
nebolo dosť, v roku 1647 na kaštieľ
a mestečko zaútočili Turci, aj keď
boli neúspešní a pri útoku odrazení, zanechali však po sebe stopy,

Následkom týchto udalostí, ako aj
časté prepady rabujúcich Turkov
v okolí, boli pre arcibiskupa Juraja Lippaya dôvodom, prečo dal
kaštieľ opevniť a stala sa tak z neho
pevnosť využívaná posádkou cisárskych vojsk. Po porážke Turkov
v boji medzi Žarnovicou a Sv. Krížom, víťazný generál Ľudovít de Souches v kaštieli umiestnil lazaret pre
ranených vojakov. No a v roku 1684
bol kaštieľ opäť dobitý vojskom Imricha Tököliho.
Počas ďalšieho povstania ho obsadil František II. Rákoczy, a to v roku
1703 a zotrval v kaštieli až do roku
1706, kedy ho dobilo späť zase cisár-

Zimný štadión prívalové dažde zvládol
Začiatkom októbra vládlo v našom
meste upršané počasie. Už 14. októbra sa ale na viacerých miestach
Slovenska vyliali vodné toky a dochádzalo k zaplaveniu, či už vozoviek, alebo rodinných domov. Hron
dosahoval hladinu 313 centimetrov
a prietok 362 m3/s.
V minulosti, práve pri takomto počasí
dochádzalo k zatopeniu zimného štadióna. Ten vytopilo minimálne deväťkrát. V roku 2014 došlo k tejto situácii
hneď dvakrát, 5. augusta a v noci 14. augusta počas smršte. Počas záplav roku
2014 zatopilo starú sociálnu budovu,
čpavkový kanál, hraciu plochu a okolie. Počas poslednej rekonštrukcie bol
zimný štadión, okrem zabezpečenia
proti spodnej vode, zabezpečený aj
proti možnej povodni.

„

Vlastné protipovodňové
opatrenia boli súčasťou
projektu.

„Oslovený Slovenský vodohospodársky
podnik mal zámer zmeniť profil
prímestského potoka nazývaného
Žiarsky kanál, avšak, pokiaľ viem,
zámer zostal v roku 2018 iba v podobe
projektu, na uskutočnenie neboli
peniaze,“ hovorí na úvod vedúci
zimného štadióna Branislav Šťastný
a dodáva, že preto došlo zo strany
realizátora rekonštrukcie zimného
štadióna k vykonaniu vlastných
protipovodňových opatrení, ktoré boli
súčasťou projektu. „V mieste zimného
štadióna je potok naďalej vedený pod
povrchom - v potrubí, ktoré postačuje
na bežné aj zvýšené prietoky vody.
Určitými technickými úpravami bolo
dosiahnuté, že táto voda priamo
neohrozuje interiér štadióna. Samotný
zimný štadión je chránený po obvode
4-metrovou železobetónovou stenou,
ktorá je jedným z protipovodňových
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ske vojsko pod vedením generála
Quida von Starhemberga. Následne
po tom sa v kaštieli usídlil vrchný veliteľ cisárskych vojsk Sieghert Heister. Počas týchto bojových udalostí,
ktorými trpeli najviac obyvatelia Sv.
Kríža, sa mestečko a jeho okolie úplne vyľudnilo.
Treba však poukázať na zaujímavý fakt - na kaštieli ako budove sa
nezaznamenali žiadne devastačné
zásahy. Lebo záznamy v účtovných
knihách v nasledujúcich rokoch hovoria o výdavkoch na zariaďovanie
interiérov miestnosti kaštieľa. A nespomínajú sa výdavky na odstraňovanie devastačných zásahov do budov. Dochádza len k oprave alebo
výmene strešnej krytiny a k prácam
na údržbe objektu.

Nastala relatívne pokojná doba po
obdobiach stavovských povstaní,
ktorá dala možnosť realizovať stavebné úpravy v areáli kaštieľa. Tie
sa však nedotýkali budov kaštieľa,
ale boli zamerané na priestor presunutej terasy pred jeho východným
krídlom. Terasa bola vytvorená
zásypom, ktorý bol stabilizovaný
obvodovým murivom. Práce na nej
sa spomínajú od roku 1740, kedy
bola vybudovaná aj nová pivnica,
napojená na terasu z jej východnej
strany.
Tieto stavebné úpravy môžeme
považovať za jeho tretiu stavebnú
etapu.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Nový umelý koberec bude
spĺňať parametre FIFA

Fanúšikovia si vždy radi nájdu cestu na zimák.

opatrení. Zo strany prítoku potoka
a prednej strany štadióna, kde sú
zápasové vchody, bol pôvodný terén
zvýšený násypom o niekoľko metrov
a terénnymi úpravami sa dosiahlo
to, že v prípade vybreženia potoka
sa „veľká voda“ odvádza núdzovým
korytom – profilom vytvoreným za
zimným štadiónom, teda po obtečení
budovy v jej zadnej časti sa voda vracia
späť do pôvodného profilu,“ vysvetľuje
ďalej Šťastný s tým, že počas minulých
daždivých dní voda v potoku stúpla,
ale jej množstvo dokázalo preniesť
potrubie pod povrchom, jeho kapacita
bola využitá na 80 až 85 percent.

„

V čase zvýšenej hladiny
vody je potrebné sledovať
jej výšku a čistiť mrežu pred
vstupom vody do potrubia.

„Do interiéru sa voda nedostala a zimný
štadión aj s jeho bezprostredným
okolím nezasiahla žiadna záplava,“
hodnotí vedúci zimného štadióna
a dodáva: „Dôležitým, doposiaľ
nespomenutým opatrením, je v čase

Archívny záber na zaplavený štadión. To je už minulosť.

zvýšenej hladiny vody potreba
sledovať jej výšku a pravidelne čistiť
tzv. mrežu pred vstupom vody do
potrubia (uzavretého profilu), kde
sa zachytávajú rôzne naplaveniny
(konáre, kmene stromov, smeti). Touto
činnosťou, ktorá bola vykonávaná
v daždivých dňoch každé dve hodiny,
sa zabezpečil bezproblémový, a hlavne
voľný prietok potrubím.“ Práve toto
protipovodňové opatrenie bolo,
podľa Šťastného, jedným z hlavných
opatrení, ktoré zabránilo vybreženiu
potoka z bežného profilu. „Nemenej
dôležité je aj pravidelné čistenie koryta
potoka,“ dodáva vedúci štadióna s tým,
že v prípade zaplavenia štadióna by
hrozili, samozrejme, materiálne škody.

Situácia z otvorenia sa tento
rok nezopakovala
Tí, ktorí sa zúčastnili slávnostného
otvorenia zimného štadióna, si isto
pamätajú aj na zaplavené priľahlé parkovacie plochy. „Došlo k zatrávneniu,
a tým spevneniu svahov nad parkoviskami, k úprave brehu núdzového
koryta, cez ktorý sa dostala voda pri
otvorení zimného štadióna na spodné
betónové parkovisko, bol zabezpečený odtok dažďovej vody z asfaltového
chodníka mimo parkoviská. Situácia,
aká nastala počas otvorenia, sa preto
tohto roku nezopakovala. Samozrejme, voda je živel a pri silných a dlho
trvajúcich dažďoch je možné očakávať
nekomfortnú situáciu na štrkových
násypových parkoviskách, príjazdovej
komunikácii či starom betónovom,
nevyspádovanom, parkovisku. Týmto
plochám sa bude potrebné v budúcnosti ešte venovať, aby tvorili dôstojnú
súčasť zrekonštruovanej arény,“ dodáva na záver vedúci zimného štadióna
Branislav Šťastný.
(kr)

V týchto dňoch meníme náš starý
opotrebovaný zelený koberec. Nová
umelá tráva rozhodne skvalitní tréningový proces ako A - tímu, tak
aj mládeže. Na otázky, prečo klub
pristúpil k výmene trávnika a koľko
bude táto oprava stáť, nám odpovedal Igor Rozenberg, predseda predstavenstva spoločnosti.
Prečo ste pristúpili k výmene umelého trávnika, ako dlho slúžil starý?
Do majetku sme umelý trávnik zaraďovali v mesiaci apríl 2006. Teda bol v užívaní 14,5 roka. Umelý trávnik stratil svoje
parametre, hlavne z hľadiska pružnosti
plochy. Už dlhšie obdobie sme mali
sťažnosti na tento stav od mládežníckych trénerov a rodičov. Vyvrcholilo to
tým, že A-tim išiel trénovať do Zlatých
Moraviec. Podľa kondičného trénera by
si hráči mohli privodiť zranenie a keďže
chýba v čase COVIDu aj potrebná rehabilitácia, stav sa stal alarmujúci. Využili
sme zároveň príležitosť, kedy mládež
nemôže trénovať a ihrisko je k dispozícii na realizáciu diela. Vek 14,5 roka je
na umelú trávu úctyhodný, miestami sa
výška vlasu blížila už k 1,5 cm.
Kto realizuje výmenu?
Ide o spoločnosť MARO, s.r.o. zo Sučian.
Kedy začala výmena a kedy je predpokladaný termín ukončenia prác?
S realizáciou sme začali posledný októbrový týždeň a predpokladaný termín
dokončenia je polovica novembra. Nachádzame sa v zhoršených poveternostných podmienkach, preto presný termín
nevieme určiť. Hlavne pieskovanie trávnika nie je možné, pokiaľ vonku prší. Ke-

ďže práve dnes končíme s lepením, mráz
nám už vadiť nebude.
Aké sú náklady na túto výmenu?
Celková cena diela je 129 983 eur bez
DPH plus 50 percent nákladov na testovanie parametrov FIFA akreditovanou
spoločnosťou, čo činí 2 490 eur bez DPH.
Teda po realizácii budú skontrolované
požadované FIFA parametre priamo na
umelom trávniku.
Bolo potrebné upraviť aj plochu pod
umelým kobercom?
Pôvodný trávnik ostal na svojom mieste.
Tým sme na jednej strane ušetrili približne 16 000 eur, na odstránení povrchu
pôvodného trávnika, plus na nevyčíslenej likvidácii hmoty na skládke. Na
druhej strane sme získali kratší čas pre
realizáciu.
Kto bude po dokončení využívať
nový umelý trávnik?
Hráči klubu. Umelá tráva však bude
k dispozícii aj na objednávku pre iné
futbalové kluby.
Starostlivosť o živý trávnik je nepomerne náročnejšia, avšak aj o takúto plochu je potrebné starať sa. Aká
bude jeho pravidelná údržba?
Raz mesačne sa bude trávnik kefovať.
V zime sa odstráni sneh a následne sa
bude tráva kefovať od snehu.
Aká je životnosť nového trávnika?
Minimálne 10 rokov. Veríme však, že
minimálne toľko, koľko bol na mieste
pôvodný trávnik.
(kr)
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Ako som prišiel o panenstvá
Viem, jedna láska je vždy prvá, začína
Miroslav Válek svoju báseň. Pre Pyka,
hlavného hrdinu tohto poviedkového románu, sa však láska stáva akoby prvou
zakaždým, keď sa s ňou stretne. A pritom
Pykove skúsenosti s dievčatami a mladými ženami nie sú sentimentálne. Prýšti
z nich život, mladosť, dravosť a len občas
trpké poznanie, že niekedy ani ten najvrúcnejší cit nezachráni milovanú bytosť.
Spisovateľovi Petrovi Šrankovi sa podaril
malý zázrak. Jeho rozprávanie o premene
chlapca na muža je plné láskavého humoru, bizarných situácií, krehkého milovania
a toľkého porozumenia, že možno aj vy
uveríte v možnosť opätovnej premeny
ženy v pannu, ak naozaj miluje muža…
Na úvod sme si dovolili použiť túto
anotáciu k novému románu žiarskeho
spisovateľa Petra Šranka – Ako som prišiel o panenstvá. Kniha by sa pokojne
mohla volať aj Moje prvé razy. Alebo
Moje prvékráty. Rozpráva o tínedžerovi
Pykovi a o tých najdôležitejších veciach,
ktoré zažil prvýkrát v živote alebo ktoré
sa ho v živote prvýkrát silno dotkli. Obsahuje päť príbehov z jeho stredoškolských čias (na každý ročník školy jeden
plus posledné prázdniny), v ktorých sa
z chlapca stáva chlap, z mantáka romantik, z múzofóba múzofil, zo skleníkovej
kvetinky skalná ruža... Zoznam je veľmi
dlhý. Musel si však pridať k oficiálnemu
vzdelávaciemu procesu zopár súkromných predmetov a súkromných učiteliek.
Peťovi už knižne vyšli básnická zbierka
Definitíva, poeticko-erotický román Múzofil a zbierka krátky textov Jednohubky
1. Prvýkrát však vydáva pod hlavičkou
najväčšieho slovenského vydavateľstva.
„Kniha má najmenej tri anotácie a každá osloví iného čitateľa,“ naznačuje na
úvod nášho rozhovoru, v ktorom nám
prezradil, ako vznikla spolupráca s Ikarom, ako dlho svoj najnovší román písal,
ale aj to, prečo sa nateraz nevenuje textovaniu pesničiek.
Máš už za sebou niekoľko úspešných
počinov, no po prvýkrát ti vychádza
titul v najväčšom slovenskom vydavateľstve Ikar. Ako sa podarila táto
spolupráca?
Jednoducho. Poslal som, vybrali si, vydali. Až neskôr mi došlo, že som mal
vlastne šťastie, lebo z rukopisov, ktoré
im prídu, tak skončí asi každý desiaty.

prečítať veľké romány Tolstého či Stendhala, no internet zmenil pomery. Dĺžkovo najobľúbenejšími žánrami sa stali
esemeska, tvít a status na Facebooku.
Ťažko si potom udržať pozornosť textom dlhším ako blog. Preto som nový
román písal tak, aby sa dal čítať po častiach. Má päť samostatných príbehov,
každý je dramaticky uzavretý, lebo má
svoju vlastnú zápletku aj rozuzlenie. Stačí hodinka či dve času a čitateľ sa dozvie
všetko od začiatku do konca. Päťkrát. To
by mohli zvládnuť aj tí, pre ktorých je už
román veľkým sústom.
Bude mať kniha pokračovanie?
Záleží na tom, aká bude odozva. Napísať
ju nebolo jednoduché práve pre to, čo
som spomínal vyššie. Príbehov, zápletiek, rozuzlení, peripetií či katarzií je tam
na päť románov, len som to zhustil do
jedného. Výhoda pre čitateľa, nevýhoda
pre autora.

Foto: Vanda Kollárová.

Dobre. Ale poker zatiaľ hrávať spolu nechodíme, ako Vtierka Castle, ktorý mastil
karty s najlepšími americkými spisovateľmi. Budem musieť niečo zorganizovať, napíšem pánoovi Joovi Nesboovi.
Ako dlho si na novej knihe pracoval
a kde si čerpal inšpirácie?
Román vznikal v etapách. Keď nahliadnem do svojho autorského denníka
a vyhľadám dátumy začiatku a konca,
trvalo to dva a pol roka. No v skutočnosti som písal asi rok čistého času. Z toho
zo dva mesiace korektúry v spolupráci s editorkou. A inšpirácie? Fantázia,
pozorné počúvanie cudzích príbehov
a vlastné spomienky.
Kto by si knihu mal určite prečítať
a komu ju, pre zachovanie duševného
zdravia, neodporúčaš?
Neublíži nikomu nad pätnásť rokov. Ale
pre zachovanie duševného zdravia by ju
nemali čítať moralisti a puritáni. Naopak,
tí, ktorí majú radi šťavnaté príbehy, poetické opisy milovania, dejové prekvapenia či oddychový humor, tí si ju dokážu

skvelo vychutnať.
Vystupuje v knihe niekto z predchádzajúcich kníh? Alebo ide o úplne
novú líniu príbehov?
Kniha je prequelom, teda tým, čo sa
stalo pred, románu Múzofil, preto majú
aj spoločnú hlavnú postavu. V Múzofilovi je Pyko zrelým chlapom po vysokej
škole, v „Panenstvách“ sa jeho príbehy
začínajú. Je tínedžerom.
Má Pyko predlohu v reálnej postave,
alebo je to úplne vymyslený hrdina?
Niekde medzi tým, ale tak to už v beletrii
býva. O reálnych postavách sa píšu životopisy, o vymyslených fantasy.
Čo bolo najťažšie pri písaní tejto
knihy a, naopak, po skúsenostiach
z predchádzajúceho písania, čo
najľahšie? Skúsenosti už boli, takže
čoho si sa vyvaroval?
Po vydaní predchádzajúceho románu
som si uvedomil, že čitateľské zvyklosti nastupujúcej generácie sa radikálne
zmenili. My sme boli schopní trpezlivo

Kto bol prvým čitateľom a aká bola
reakcia?
Keďže som písal na etapy, prví čitatelia
čítali len prvú, presnejšie nakoniec tretiu, časť tohto románu. Odozvy výborné, jedna čitateľka napísala, že zmeškala
do práce, lebo musela dočítať do konca. Celú knihu ako prvá čítala editorka
vydavateľa, bola nadšená. Najviac ma
potešilo, že mi po prečítaní tipovala vek
24 rokov. To je dôkaz, že moje výhovorky
na oneskorenú pubertu majú racionálny
základ.
Zo skúseností viem, že niektoré vydavateľstvá dosť zasahujú do obsahu
a chcú, aby autor niektoré pasáže či
kapitoly prerobil. Ako to bolo v tvojom prípade – mal si úplne voľnú
ruku, alebo si musel niekde urobiť
ústupky? Za akých podmienok si
ochotný ustúpiť?
Ústupky som robiť nemusel. V procese
korektúr a editorského „česania“ som
urobil dosť zmien, ale tie sa ústupkami
nazývať nedajú, lebo som s nimi súhlasil, boli pre dobro veci. Naviac, vydava-

teľstvu môžem ďakovať za to, že sa im
ponúknutá verzia zdala krátka a donútili
ma napísať ešte jednu, piatu časť. A tá je
podľa mňa nakoniec z knihy najlepšia.
Kniha má veľmi pekný obal. Je podľa
tvojich predstáv?
Profesionálna grafička mi poslala desať
návrhov, doma som urobil anketu a tento návrh vyšiel u nás víťazne. Som rád,
že aj u vydavateľa. Ja som síce koketoval
ešte s jedným, pikantnejším, ale bolo mi
jasné, že by nebol pre každého.
Kde si knihu môžeme kúpiť?
Niekto má rád vôňu tlače, šuchot obracaných stránok a naslinené prsty. Ten
číta papierové knihy. Iný má zasa rád
vôňu displeja, šuchot pixelov a tisíce
kníh vo veľkosti jednej. Ten hľadá e-knihy. Môj nový román vychádza v ústrety
obom skupinám čitateľov. Dá sa kúpiť
v kamenných obchodoch, napríklad
aj v žiarskom kníhkupectve, alebo
v e-shopoch (bux.sk alebo martinus.
sk). Kto chce podpis či venovanie, musí
si ma odchytiť. Stále nosím pre istotu so
sebou jeden výtlačok. Chcel by som tu
spomenúť jednu výhodu e-knihy, ktorú
si nie každý uvedomuje – máte ju v svojej „knihovničke“ do piatich minút z ktoréhokoľvek miesta na svete.
Kedy bude ďalšia kniha? Alebo, nebodaj, už máš ďalšiu rozpísanú?
Stále mám niečo rozpísané. No doba
kultúre nepraje. Aj tento román mal
vyjsť v máji, vyšiel až v septembri, a to
môžem byť rád, lebo niektoré tituly
muselo vydavateľstvo odložiť ešte výraznejšie alebo na neurčito.
Čo tvoje hudobné počiny, stíhaš sa
venovať aj pesničkám a textovaniu?
V tomto žánri mám pauzu. Ak mi niečo
napadane, smeruje to k protestsongu
a do toho sa mi veľmi nechce, načo prispievať k negativizmu, ktorého tu teraz
máme veľa. A textovať pre iných? Majú
existenčné problémy, do nových projektov sa nehrnú.

Ikar zastrešuje najúspešnejších slovenských i zahraničných autorov, ako
sú Banáš, Vasilková, Karika či Jo Nesbo. Cítiš sa dobre v ich spoločnosti?

Foto: Diana Laslopová.

Knihu máš dopísanú, blížia sa Vianoce. Ako ich stráviš, s kým, ako sa na
tieto sviatky vo všeobecnosti pripravuješ?
V kruhu rodiny. I keď ten je vždy skôr
viacuholníkom ako kruhom. Tento rok
z toho asi viac ako štvoruholník neurobíme. Vianoce budú určite iné ako zvyčajne. Možno budeme mať dovolené
Ježiška pustiť iba s rúškom a negatívnym
testom. Nechám mu pod stromčekom
dezinfekciu, zavriem dvere a v kuchyni
počkám, čo si za takýto prístup zaslúžim.
Viac informácií o Petrovi Šrankovi aj
o jeho najnovšej knihe nájdete na webovej stránke www.petersrank.sk. Ak
s ním chcete byť v kontakte, prihláste
sa na odber newslettera alebo ho sledujte na Facebooku. „Ešte o jednu vec
by som chcel čitateľov požiadať. Dnes
kniha, o ktorej sa na internete nehovorí,
neexistuje, aj keby bola akokoľvek dobrá. Preto by som chcel poprosiť každého,
kto túto moju prečíta, aby o tom zanechal aspoň drobnú stopu. Malú recenziu,
názor, komentár, selfie s ňou v Austrálii
či Pitelovej. Kdekoľvek na sociálnych sieťach, ale najlepšie tam, kde takéto hodnotenia podporujú (bux.sk, martinus.sk,
goodreads.com...) Urobme z toho nový
čitateľský zvyk. Nehovorím len za seba
a za túto knihu, hovorím za všetkých
necelebritných autorov a všetky ich necelebritné knihy,“ dodáva na záver Peťo
Šrank.
(li)
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O knihe

Ukážka

Kniha rozpráva o tínedžerovi Pykovi
a o tých najdôležitejších veciach, ktoré
zažil prvýkrát v živote, alebo ktoré sa
ho v živote prvýkrát silno dotkli. Obsahuje päť príbehov z jeho stredoškolských čias (na každý ročník školy jeden
plus posledné prázdniny), v ktorých sa
z chlapca stáva chlap, z mantáka romantik, z múzofóba múzofil, zo skleníkovej
kvetinky skalná ruža… zoznam je veľmi
dlhý. Musel si však pridať k oficiálnemu
vzdelávaciemu procesu zopár súkromných predmetov a súkromných učiteliek.
V poviedke Psie roky má prvák Pyko asi
pätnásť rokov a predmetu Prvá láska ho
učí Nikola. Presvedčí ho, že stojí za to
merať čas wow chvíľami. Môžeš sa dozvedieť napríklad aj to, ako môže jedna
biela kvapka zmeniť vzťah, aký je rozdiel
medzi komiksovým a poetickým videním nahého dievčaťa, ako spolu súvisia
požiare a prezervatívy.

„Sexturistika od Bangkoku po Manilu,“
prečítal som z prvého lístka, čo som vytiahol zo Suchého šiltovky.

V poviedke Výrobca panien má druhák
Pyko asi šestnásť rokov a predmetu Prvá
múza ho učí Biba. Dá mu poznanie, že
jednoznačne platí – kvalitná múza, polovica úspechu. Možno sa dozvieš, prečo
múzy dávajú jazýčkové, ako sa píše Báseň o hovne, ktorá nie je o hovne, ako
vyzerá pánsky hymen.
V poviedke Zimomriavky má tretiak
Pyko asi sedemnásť rokov a predmetu
Prvý príbeh ho učí Saida. Ukáže mu čaro
mystifikácie a čaro staršej ženy. Možno
sa dozvieš, aký je pravdivý mýtus o vzni-

Konečne sme mali po maturite a začínali sa naše posledné spoločné prázdniny.
Chceli sme zažiť niečo mimoriadne,
dobrodružné a nezabudnuteľné. V prvej
fáze výberu každý z nás napísal na kus
papiera svoj návrh takým spôsobom,
aby presvedčil ostatných. Zatiaľ bez
akéhokoľvek filtra, ktorý by obmedzoval fantáziu. Opäť som siahol do šiltovky
a vyťahoval lístok za lístkom.
Pri písaní knihy Ako som prišiel o panenstvá.

ku sveta a obriezky, či sa oplatí chovať
chlapa len kvôli vajciam, čo je najcennejšie na mladom zajačikovi.
V poviedke Mužena má štvrták Pyko asi
osemnásť rokov a predmetu Prvý nonsens ho učí Lea. Dôjde mu, že psychika
je niekedy mocnejšia ako fyzika. Možno sa dozvieš, ako vyzerá prirodzená
forma umelého oplodnenia, aké druhy
impotencie poznáme, ako zapadnúť do
šťastnej lesbickej rodiny.
V poviedke Striasanie sliviek má Pyko
prázdniny po maturite a predmetu Prvý
boj ho učí Mirjana. Doškolí ho z reálneho humanizmu. Možno sa dozvieš, aké
prsia majú radi matematici, ako vyzerá
tantrická rýchlovka, čo je to smradová
imunita.

V každej poviedke je viac prvých razov,
no v popisoch vyššie bol vždy len jeden.
To preto, aby sa neprezrádzal dej. Ale nič
sa neprezradí, ak dáme všetky prvé razy
naraz a v náhodnom poradí: prvá smrť,
prvá černoška, prvý roadtrip, prvá láska,
prvá báseň, prvá nakladačka, prvé sebapoškodzovanie, prvý incest, prvé krimi, prvý protest, prvá švédska dva a polka, prvá mystifikácia, prvá milfka, prvý
príbeh, prvá impotencia, prvá múza,
prvá bolestná otázka, prvá lesba, prvá
tantra, prvá vražda, prvá transka, prvá
princezná, prvé silikóny, prvé bodnutie
nožom, prvý fetiš, prvých 9 a 1/2 týždňa,
prvý nonsens, prvý boj, prvá obeta, prvé
znásilnenie, prvá meditácia, prvý sex…

„Ganja tour po coffee shopoch Holandska. Happyendy juhovýchodnej Ázie.
Delírium tremens v páleniciach írskej
whisky. Transsibírskou magistrálou za
najlacnejšou vodkou. Transky Thajska –
keď neskúsiš, nevieš.“
„Ešte toto!“ Vajco hodil ďalší lístok. Fany
ho chytil vo vzduchu. „Zmutované krásavice Černobyľa? Nikdy! Ešte raz povieš
ten debilný vtip o Červenej čiapočke
s tromi ceckami a zabijem ťa.“ Lístok sme
kolektívne skartovali.
V druhej fáze sme pridali filter našich
finančných možností. A víťaz bol hneď
jasný. Stopom na Balkán.
Foto: archív PŠ.

Celoplošné testovanie bolo skúškou zručností
Celoplošného testovania sa z radov zdravotníkov zúčastnila aj Jana
Angletová, sestra OAIM Nemocnice
Svet zdravia Žiar nad Hronom. Prvé
skúsenosti s koronavírusom získala
v mobilnom odberovom mieste zriadenom v areáli žiarskej nemocnice,
ktoré začalo poskytovať služby už
počas prvej vlny pandémie.
„Zapojiť sa do práce v odberovom
mieste, kde prichádzali na odbery celé
rodiny, deti či seniori zo širokého okolia,
bolo pre mňa samozrejmosťou,“ približuje a ako ďalej konštatuje: „Celoplošné testovanie bolo skúškou zručností
z množstva predchádzajúcich dní, počas
ktorých sme intenzívne spolupracovali
s RÚVZ v odberovom mieste. Príprave
tiež predchádzalo testovanie personálu žiarskej nemocnice. Vytvorili sme tri
tímy v troch odberových miestach na
parkovisku pred budovou polikliniky.
Počas piatku 30. októbra sme otestovali
spolu 996 zamestnancov a ich najbližších príbuzných. Až na obedňajšiu prestávku sa testovalo nonstop až do 21.00
hodiny. Aj keď sa zhoršilo počasie, ľudia
stáli v dlhých radoch a trpezlivo čakali
na poradie.“ Na jednotlivých stanovištiach spolupracovali zdravotníci v tíme
zloženom z registrácie - zber údajov,
nasledoval samotný odber biologického materiálu a jeho odčítanie a posledným článkom bolo vystavenie certifi-

kátu. „Mravenčia práca, inštruktáž pri
každom odbere a trpezlivosť s citlivým
prístupom priniesli očakávaný výsledok. Zdravotníci a ich najbližší príbuzní
boli uvedomelí v dodržiavaní nariadení,
ktoré chránili naše zdravie,“ zdôrazňuje Jana Angletová, ktorá sa zapojila aj
do testovania na odberovom mieste
v dedinke Hrabičov v Kľakovskej doline,
a to v dňoch 31. októbra aj 1. novembra.
„V spolupráci s príslušníkmi OS a PZ,
samosprávou a dobrovoľníkmi z radov
dobrovoľných hasičov a pracovníkov
obecného úradu sme počas dvoch dní
otestovali 460 obyvateľov. Najväčší nápor obyvateľov bol v sobotu počas celého dňa. Prišli obyvatelia nielen z obce,
ale aj okresného mesta a okolitých obcí,“

spresňuje a približuje, čo bolo počas
testovania jej úlohou: „V obci to bolo
vykonanie všetkých úkonov testovania od odberu, testovania, odčítavania
a vystavenia certifikátu. Boli sme na to
dve a v najväčšom nápore pomohol
príslušník OS. Obyvatelia prichádzali
na stanovište disciplinovane, trpezlivo,
ale máličko aj so strachom z informácií,
ktoré získali z rôznych zdrojov v zmysle
- bude to bolieť, je to nepríjemné... Vysvetliť každému, v čom spočíva odber,
bol čas, ktorým sme si však získavali
dôveru. Spolupráca pri odbere je veľmi
dôležitá, negatívna skúsenosť je vždy
stresujúca.“ Jana Angletová tiež pozitívne hodnotí gesto zamestnávateľa
otestovať svojich zamestnancov a ich

rodinných príslušníkov. „Taktiež skúsenosť a spolupráca so samosprávou je
ešte intenzívnejšia, pretože som v nej
donedávna pracovala a viem, že ľudia
sa vedia zomknúť pre dobrú vec, pokiaľ
majú dostatok informácií, ale hlavne pokiaľ ide o zdravie. Celoplošné testovanie
bolo pre mňa skúškou nielen po fyzickej stránke. Nezáležalo na veku, bolo to
vyčerpávajúce pre všetkých v súvislosti
s časovým rozpätím, počtom dní a intenzívnou komunikáciou. Každého sme
poučili o postupe odberu a keby boli
naše skafandre priehľadné, tak by bolo
vidieť aj úsmev, ktorý je pre nás samozrejmosťou. Celoplošné testovanie ukázalo uvedomelosť a zodpovednosť ľudí
postaviť sa čelom k tomuto ochoreniu,“
dodáva na záver Jana Angletová, zdravotná sestra žiarskej nemocnice.

Dobrovoľníci aj zdravotnícky
personál fungovali
bez problémov
Do celoplošného testovania sa okrem
profesionálnych zdravotníkov, vojakov
či policajtov hlásilo na pomoc aj množstvo dobrovoľníkov. Niektorí sa starali
o administratívu, iní asistovali pri samotných odberoch. Odbery v našom meste vykonával aj Michal Mišurda, ktorý
študuje v 6. ročníku lekárskej fakulty.
Testovanie vykonával Michal v sobotu

a nedeľu 31. októbra a 1. novembra.
„Najväčší nápor bol v sobotu doobeda.
Ľudia boli podráždení, že meškáme, keďže sme s testovaním začali asi až o 8.30
hodine,“ priznáva Michal a ako ďalej vysvetľuje: „Ráno som však bol na mieste,
na Jilemnického ulici, jediný zdravotník
a prvýkrát som sa o svojom umiestnení
tiež dozvedel až v sobotu o 6.30 hodine, kedy mi volal veliteľ, že som tam
nahlásený. Aktívne som sa snažil zistiť
aspoň túto informáciu, niekoľkokrát
som volal na veliteľstvo a nikdy mi nič
nevedeli povedať.“ Na mieste sa však už
dobrovoľníci aj zdravotnícky personál
zorganizovali a fungovali viac menej bez
problémov. „Vyzdvihnúť môžem dostatok ochranných pomôcok na mieste. Až
na respirátory, ktoré aspoň pri odberoch
mali byť FFP3 s filtrom, tie však prišli len
v nedeľu a aj to nestačilo pre všetkých
zdravotníkov. Najviac namáhavý bol
nápor ľudí v sobotu a potom v nedeľu
chodili po jednom. A, samozrejme, organizácia zdravotníkov, kde mne až do soboty rána nepovedal nikto nič, kolegyňu
nahlásili na štyri odberné miesta naraz
a druhú kolegyňu tiež niekoľkokrát presúvali ešte v sobotu ráno,“ pridáva na
záver svoje postrehy budúci lekár.
(li)

Dobrovoľní hasiči pomáhali v nemocnici a zasahovali na miestach s potvrdenou nákazou
Členovia dobrovoľných hasičských
zborov na celom území Slovenska
boli nielen súčasťou odberných tímov počas celoplošného testovania
obyvateľstva na ochorenie COVID-19.
Spolu so zdravotníkmi, vojakmi, policajtmi, profesionálnymi hasičmi
a dobrovoľníkmi v administratíve
priložili ruky k zdarnému priebehu
testovania.
Žiarski dobrovoľní hasiči ešte pred
samotným celoplošným testovaním
odpracovali viac ako 200 hodín. Dezinfikovali mesto, pomáhali v žiarskej
nemocnici, či zasahovali na miestach
s potvrdenou nákazou.

Aj počas celoslovenského testovania
pracovali do neskorých večerných hodín, aby boli všetky odberové miestnosti kompletne vydenzifikované. Dezinfikovali sa aj samotní členovia DHZM
a technika, ktorú používali. Asistovali
aj počas druhého testovania v sobotu
7. novembra, kedy vo večerných hodinách osvetľovali mobilné testovacie
miesto na námestí.
Ich prácu ocenili aj samotní občania,
ktorí im nielen slovne poďakovali, ale
im priniesli aj občerstvenie.
(li)
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Fakty o COVID-19
Tieto fakty pochádzajú od Svetovej
zdravotníckej organizácie. Uvádzajú
na pravú mieru bežné nepravdivé fámy
o koronavíruse (COVID-19).

Ak zdravotnícke rúško správne
nosíte, neobmedzí váš prísun
kyslíku ani nezvyšuje
koncentráciu oxidu uhličitého

Zadržanie dychu nie je
testom na COVID-19

Chlad a sneh nebránia šíreniu
ochorenia COVID-19

Schopnosť zadržať dych na viac ako 10
sekúnd bez toho, aby ste sa rozkašľali
alebo sa cítili nepríjemne, neznamená,
že nemáte COVID-19 či iné pľúcne ochorenie. Najlepší spôsob overenia, či máte
vírus spôsobujúci COVID-19, je laboratórny test.

Chladné počasie nie je prevenciou ani
liečbou ochorenia COVID-19. Najlepší
spôsob, ako sa chrániť pred ochorením COVID-19, je udržiavať si bezpečný
odstup od iných a často a dôkladne si
umývať ruky.

Lekárske rúška, známe aj ako chirurgické
rúška, sú ploché alebo skladané masky,
ktoré sa upevňujú na hlavu šnúrkami
alebo gumičkami. Lekárske rúška môžu
byť pri dlhšom nosení nepohodlné. Ich
nosenie však nevedie k nedostatočnému prísunu kyslíka ani vdychovaniu
nadmerného množstva oxidu uhličitého.

Jedenie cesnaku ochoreniu
COVID-19 nepredíde
ani ho nelieči

Pitie alkoholu ochoreniu
COVID-19 nepredíde
ani ho nelieči

Cesnak je síce zdravá potravina a jeho
konzumácia dokáže zabiť niektoré
mikróby, ale neexistujú dôkazy, že ľudí
chráni pred ochorením COVID-19. Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred ochorením COVID-19, je udržiavať si bezpečný odstup od iných a často a dôkladne
si umývať ruky.
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Antigénové testovacie
miesta v Žiari nad Hronom
Aj v našom meste boli zriadené odberné miesta pre BEZPLATNÉ testovanie antigénovými testami, kde dostanete aj certifikát o vykonaní testu
s výsledkami.
Ako nám potvrdil prednosta Okresného
úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha, v nedeľu 8. novembra v ranných
hodinách dostal okresný úrad 10 000
kusov testov s certifikátmi. „Na základe pokynu Ministerstva zdravotníctva
SR v spolupráci s vedením Ministerstva
vnútra SR sme v pondelok 9. novembra
vyskladnili testy s certifikátmi Svetu
zdravia a Územnému spolku Slovenského červeného kríža,“ potvrdzuje Michal
Zdycha a ako ďalej informuje: „Zároveň
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR
bolo zriadené odberové miesto v hasičskej stanici na Ulici SNP, kde zdravotníkov zabezpečili hasiči a administratívnych pracovníkov okresný úrad svojimi
zamestnancami, predovšetkým z odboru krízového riadenia.“

Odberové miesto na hasičskej stanici
bude denne od 12.00 do 20.00 hodiny.
Tieto údaje sú aktuálne platné do konca
46. týždňa.
Svet zdravia má odberné miesto zriadené v žiarskej nemocnici v čase od 13.00
do 16.00 hodiny pri vstupe do areálu
vľavo. Cesta k odbernému miestu je
značená.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža má zriadené odberné miesto
v priestoroch Radničnej reštaurácie
v Bielom dome na námestí. „Odberné
miesto bude otvorené v pracovné dni
od 9.00 do 13.00 hodiny. Testovať sa
bude podľa poradia, ako občania prídu,
neobjednáva sa. Posledného testujúceho zoberieme o 12.45 hodine, aby sme
do 15 minút mohli vydať certifikát,“
uviedla pre naše noviny Ružena Stará,
riaditeľka Územného spolu SČK.
(li)

Ochorenie COVID-19
spôsobuje vírus, nie baktérie
Vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, patrí do skupiny vírusov nazývanej koronavírusy. Antibiotiká na
koronavírusy neúčinkujú. U niektorých
ľudí s ochorením COVID-19 sa súčasne
rozvinie aj bakteriálna infekcia. V takomto prípade môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odporučiť užívanie
antibiotík.

Odberové miesto na hasičskej stanici.

Pitie alkoholu vás neochráni pred ochorením COVID-19. Konzumovanie priveľkého množstva alkoholu môže zvýšiť
riziko iných zdravotných problémov.

Odberové miesto v žiarskej nemocnici.

Na COVID-19 môžu
ochorieť aj mladí ľudia
Konzumovanie bielidla alebo
dezinfekčných prostriedkov
je nebezpečné a ochoreniu
COVID-19 nepredíde
Bielidlo a iné dezinfekčné prostriedky
sú jedy. Za žiadnych okolností ich nepite ani iným spôsobom neprivádzajte do
svojho tela. Mali by sa používať iba na
starostlivú dezinfekciu povrchov.

Vírusom COVID-19 sa môžu infikovať ľudia všetkých vekových kategórií. Každý
by mal bez ohľadu na svoj vek dodržiavať preventívne opatrenia, ako je pravidelné a dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie bezpečného odstupu od iných.

Zatiaľ sa nepreukázalo,
že by nejaké lieky ochorenie
COVID-19 dokázali vyliečiť,
liečiť alebo mu predísť
V súčasnosti neexistuje dôkaz, že by
nejaký liek dokázal ochorenie COVID-19 vyliečiť alebo mu predchádzať,
hoci niekoľko liekov sa testuje. Najlepší
spôsob, ako sa chrániť pred ochorením
COVID-19, je udržiavať si bezpečný
odstup od iných a často a dôkladne si
umývať ruky.

Väčšina ľudí sa z ochorenia
COVID-19 zotaví
Väčšina ľudí, ktorí ochorejú na COVID-19, majú slabé alebo mierne prejavy
a pri zdravotnej starostlivosti sa dokážu
zotaviť. Ak máte symptómy ako kašeľ,
horúčku alebo ťažkosti s dýchaním,
vyhľadajte lekársku starostlivosť. Pred
návštevou ambulancie alebo nemocnice kontaktujte lekára telefonicky. Ak
máte horúčku a žijete v oblasti, v ktorej
je rozšírená malária alebo horúčka dengue, ihneď kontaktujte lekára.

Ako postupovať v prípade
podozrenia na COVID-19
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírusu)
a vyskytli sa u vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť,
horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:
• výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné
stredisko a informovať ich o svojom
zdravotnom stave
• nechodiť priamo do ambulancie
všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy
• následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov

Odberové miesto v Radničnej reštaurácii na námestí.

Bude núdzový stav predĺžený
o ďalších 90 dní?
Premiér Igor Matovič oznámil, že
ďalšie kolo celoplošného testovania
by sa mohlo uskutočniť cez víkend
21. a 22. novembra vo všetkých mestách a obciach, kde sa počas troch
predošlých testovaní vyskytla incidencia infekčných vyššia ako jedno
percento. Pôjde o približne 500 obcí
a päť menších miest.
Ústredný krízový štáb tiež odporučil,
aby bol núdzový stav, ktorý aktuálne platí do 14. novembra, predĺžený
o ďalších 90 dní. Rovnako tak aj zákaz
vychádzania by mal ďalej platiť tak ako
doteraz. Ešte to musí schváliť vláda. Zákaz vychádzania bude v tomto období
platiť od 23.00 do 5.00 hod. Premiér tiež
avizoval pomoc deťom, ktoré pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi a tým, ktoré
najviac trpeli dištančným vzdelávaním.
Predseda vlády zdôraznil, že ústredný
krízový štáb rokuje aj o tom, či je to
možné a za akých podmienok by sa
mohli ešte do konca tohto roka otvoriť
prevádzky. V súvislosti so školami zva-

žujú scenár, že ak by jednotlivé zariadenia dokázali zabezpečiť pretestovanie
všetkých detí a ich rodičov, existovala
by možnosť, aby mohla škola znova
normálne fungovať. Premiér však dodal,
že takéto opatrenia sú zatiaľ iba v štádiu
riešenia.
Zmeniť sa má aj režim na hraniciach.
Situácia v okolitých krajinách sa podľa
ministra vnútra Romana Mikulca mení
každý deň. Informoval, že Maďarsko, Rakúsko a Poľsko budú patriť medzi červené krajiny. Testy sa nebudú dať urobiť na
každom priechode. O tom, kde sa budú
dať urobiť, sa podľa Mikulca ešte rokuje.
Premiér predpokladá, že bude 10 až 12
hraničných priechodov, na ktorých sa
bude dať otestovať antigénovými testami. Pre pendlerov bude stačiť absolvovanie testu raz za dva týždne.
Predseda vlády si vie predstaviť aj otváranie aktuálne zatvorených reštaurácií,
kaviarní, divadiel, kín či fitness centier.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 16.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 17.11. 8.00 – 12.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
13.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19
• 18.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 19.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153

• 20.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 21.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 22.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 23.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21
• 24.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 25.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 26.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 27.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 28.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 29.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12
• 30.11. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 1.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
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, SNP 100, OC Tesco

Z pera čitateľa
Ako ďalej? Predali sme motorku 175-ku
a kúpili sme 350 Jawu, ale so sajdkou –
prívesný vozík pre syna, ktorý mal 4 roky.
Boli sme na Šírave, v Tatrách a na mnohých
jazerách a kúpaliskách. V roku 1972 sme sa
vybrali do Rumunska k Čiernemu moru so
4-ročným synom. Synček sa veľmi rád vozil
v sajdke, mal malú prilbu a bol obložený
vankúšmi a podobnými vecami.
Keď sme zastavili na maďarských hraniciach
za autom v kolóne, ľudia z auta pred nami sa
pýtali, či ideme na Balaton. Odpovedali sme,
že k Čiernemu moru, tak krútili hlavou, že je to
hazard. Nie každý mal na auto! V Rumunsku
sme mali postavený stan v súkromnej záhrade
v mestečku Costinesti. Prvé stretnutie
s morom bolo úchvatné, očarujúce. V záhrade
bolo viac ako 10 stanov. Poliaci, Česi, Maďari,
Nemci... Prvýkrát sme prešli nuda plážou.

Starkým sme lásku zavarili

Nádherné fotky, spomienky a plány do
ďalších rokov. Vozili sme sa celé leto a v zime
sme chodili na pobyty na Donovaly. Boli sme
trikrát. Keď sa nám narodil druhý syn, tak sme
motorku predali a plánovali sme kúpu auta.
O tom nabudúce.
František

Ponúkam doučovanie
ruského jazyka.
T: 0905 968 575
Október je Mesiacom úcty k starším.
Za bežných okolností by sme si našich
starkovcov pozvali k nám do triedy,
povedali by sme im krásne slová, zarecitovali básne, niečo pekné by sme
si spolu s nimi zaspievali i rezko by
sme im zatancovali.
No vzhľadom k situácii to nie je možné,
a preto deti z 2. C a 4. B zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika všetku lásku,
ktorú ku starkým cítia, zavarili do pohárov. Veríme, že takto zavarená láska im
dlho vydrží.

Strašidlá
Dňa 28. októbra sa v 2. C namiesto
mravčekov stretla plná trieda strašidiel.
Zavítal k nám aj strašiak z maku a celý
deň nám spolu bolo strašidelne. Vypočuli sme si pieseň od Mira Jaroša Strašidlá, pozreli sme si strašidelnú rozprávku a aj sme maškrtili.
Martina Polachová

8

OŽP

Mestské noviny I 16. november 2020

Červeno-biele kontajnery
vám ušetria čas a všetkým životné prostredie
V uliciach nášho mesta pribudli nové
stacionárne kontajnery na elektroodpad, batérie či akumulátory. Patríme
tak k jedným z mála miest, ktoré majú
takéto kontajnery k dispozícii.
Do komunálneho odpadu vyradené
elektrospotrebiče a batéria NEPATRIA.
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V našom meste ich bude rozmiestnených osem.

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

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Spotrebná elektronika, vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.).
• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).

• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry, vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

Čo nepatrí do červeno-bieleho
kontajnera
• Monitory, televízory, žiarivky, výbojky.
Zdroj: ASEKOL SK, s. r. o., Bratislava,
Internet. Upravil: odbor OŽPaI

Jednorazové plienky = veľa odpadu

V roku 2017 žilo v EÚ približne
15,3 milióna detí vo veku od 0 do
2 rokov. Každé z nich spotrebuje
v priemere 6 plienok denne.
Každé dieťa v únii tak v priemere
vyprodukuje 438 kg odpadu len
z plienok. Do konca plienkového
obdobia je to približne 1 tona.
Na Slovensku bolo v roku 2017, podľa
údajov zo Štatistického úradu SR,
175-tisíc detí vo veku od 0 do 2 rokov. Ak
každé spotrebuje v priemere 6 plienok
denne, je to viac ako 1 milión plienok
denne. Aj keď už aj na Slovensku sa
dávajú deťom aj iné ako jednorazové
plienky, podľa odhadov Európskej
komisie je však stále 95 percent rodičov,
ktorí uprednostňujú jednorazové
plienky. Ročne tak skončí na skládkach
a v spaľovniach 30 miliónov ton plienok
a ostatných absorbčných produktov.
Z toho v Európe 8,5 milióna! To je
30 plných skládok každý rok.
Prvé jednorazové plienky prišli na trh
v 60-tych rokoch. Pritom ešte naše
matky jednorazové plienky takmer
nepoznali. Je všeobecne známe, že
dopad jednorazových plienok na
životné prostredie je negatívny. Na

skládkach vytvárajú časované bomby.
Hlavnou zložkou jednorazových plienok
sú absorbenty vo forme tzv. mikroperál,
teda špeciálneho gélu na báze
polyakrylátu. Gél funguje v plienke ako
špongia, ktorá nasaje tekutinu. Gél, na
rozdiel od špongie, v sebe však tekutinu
uzatvorí a nie je možné ho vyžmýkať
a znovu použiť. Z 10 až 20-gramovej
jednorazovej plienky sa tak po použití
stáva mnohonásobne ťažšia a väčšia
plienočka.
Súčasťou plienok sú aj lepidlá, balzamy
a vonné prímesi, ktoré na nejeden
zadoček pôsobia iritujúco. Rodič hravo
vyrieši problém začervenanej pokožky
použitím krému určeného na tzv.
plienkovú časť dieťaťa. V zložení si aj
menej pozorný užívateľ isto všimne rad
zložiek, ako napríklad neslávne známe
parabény či minerálne oleje. Použité
plienky sú síce prevažne z plastu, no
kvôli znečisteniu ich nie je možné ako
plast recyklovať. Skončia preto buď na
skládke alebo v spaľovni. Žiadna z dosiaľ
vyrobených jednorazových plienok sa
ešte v prírode nerozložila. Odhadovaný
čas rozkladu je 250 rokov.

Jadro z buničiny
a superabsorbčného gélu

jednorazové plienky približne 1 168 eur,
za látkové 506 eur.

Jadro sa skladá z dvoch základných
elementov, hydrofilného, vodomilného,
polyméru a celulózy. Polymérom
sú drobučké kryštály polyakrylátu
sodného (sodium polyacrylate). Prášok
polyakrylátu sodného má schopnosť
spracovať tekutinu na netekutý gél,
ktorý sa neuvoľní ani pod silou tlaku.
Sila superabsorbčnej vrstvy gélu je
regulovaná pridávaním buničiny. Na
jemnú buničinu pomletá lisovaná
celulóza zabraňuje tomu, aby polymér
neabsorboval prirýchlo alebo primálo.
Kvalita a množstvo buničiny určuje
zvyčajne i cenu plienky, tie kvalitnejšie
plienky sú vyrábané z drahšej,
dlhovláknitej buničiny.

Našťastie, firmy, ktoré sa zaoberajú
výrobou plienok, už začali podnikať
kroky k tomu, aby znížili svoj vplyv na
životné prostredie. Výrobca plienok
v Taliansku testuje svoju prvú recyklačnú
linku. Ročne dokáže spracovať 10-tisíc
ton plienok. Z každej tony vedia spätne
získať 150 kg celulózy, 75 kg plastov
a 75 kg superabsorpčného polyméru.
Pekným príkladom je aj Škótsko, kde
z použitých detských plienok dokázali
vyrobiť strešné krytiny.

Spodná vrstva: polyetylén
Spodnú, vonkajšiu stranu plienky tvorí
zvyčajne nepriepustná textília vyrobená
z polyetylénu. Na vonkajšiu vrstvu sa
pridávajú i hlavné gumičky, ktorými
bude mať bábätko plienku stiahnutú
okolo stehien.

Horná vrstva: polypropylén
Hornú, vnútornú vrstvu tvorí priepustná
textília vyrobená z polypropylénu.
Tieto tri vrstvy plienky sa na výrobnej
linke spoja dokopy v jeden dlhý pás.
K nim sa ešte pridajú tzv. bočné lepky
a frontálna páska, pomocou ktorých sa
plienka uťahuje okolo pása. Napokon sa
pás nastrihá na jednotlivé plienky.
Látkovým plienkam nemožno uprieť
to, že sú výhodnejšou kúpou, napriek
vyššej vstupnej investícii. Portál
Čierna labuť urobil porovnávajúci
výpočet, vrátane nákladov na pranie
pri dvojročnom plienkovom období.
Podľa tohto výpočtu rodičia zaplatia za

Zníženie vplyvu
na životné prostredie

Odporúčanie
Vzhľadom na udržateľnosť a cenu
sú lepšou voľbou textilné plienky.
V prípade, že nechcete prať vo veľkom
a obmedzovať sa počas cestovania,
vhodnejšou alternatívou pre vás sú

jednorazové plienky. No aby ste aj tak
zostali zhovievaví k prírode, zaobstarajte
si plienky s organickým zložením
(bambus, bavlna, konope). Na rozdiel
od bežných jednorazových sa v prírode
rozložia oveľa rýchlejšie a nebudú na
skládkach niekoľko stoviek rokov.
Snažte sa používať látkové plienky
úplne na maximum. Perte ich v čo
najväčších várkach, na čo najmenšej
teplote a sušte ich na vzduchu. Ak si
neviete predstaviť, že by ste úplne prešli
na látkové plienky, stačí, ak ich budete
používať v konkrétnych prostrediach.
Napríklad, doma môže byť dieťa
v látkových plienkach, von s ním pôjdete
v jednorazových. Ak by len 20 percent
rodičov opustilo jednorazovú verziu,
v EÚ by ročne hmotnosť odpadu klesla
o milión ton. Zatiaľ sa ani jedna z dosiaľ
vyrobených jednorazových plienok
nikdy nerozložila. V prírode prežije
približne 250 rokov.
Zdroj: internet.
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 9. NOVEMBRU 2020

Administratívno-technický pracovník: GAMAalumínium, Žiar nad Hronom, tel.: +421905414083, e-mail:
gahir@gamaaluminium.sk
Administratívny pracovník: Jozef Daxner
– TEMPO, Kopernica, tel.: +421903527767,
e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Apretovač: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702316
Asistent/ka predaja: J&M - Group, Žiar
nad Hronom, tel.: +421901901022, e-mail:
karin.bottcherova@digitall.sk
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943, e-mail:
titanduboczi@stonline.sk
Automechanik: VOMA - SK, Šášovské Podhradie - Píla, tel.: +421907750051, e-mail:
harachova@voma.sk
Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra Person Education Servis, Hliník nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Čašní k:
Obecné
lesy
le, tel.: +421907020471,
ubytovanie@krahule.sk

Krahue-mail:

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
Dispečer medzinárodnej kamiónovej
dopravy: Cora Trans, Žiar nad Hronom, tel.:
+421 907 777945, e-mail: doprava@corakava.sk
Dokumentárny pracovník: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Ekonóm/personalista školy: Súkromná
základná umelecká škola, Hliník 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
Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918410204, e-mail:
orsagovam@koop.sk
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: 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
le, tel.: +421907020471,
ubytovanie@krahule.sk

Krahue-mail:

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

Manažér obchodu, skladov a logistiky: GAMAalumínium, Žiar nad Hronom, tel.: +421905414083, e-mail:
gahir@gamaaluminium.sk
Masérka - tradičná thajská masáž: ASPECT-VYHNE, e-mail: asistent@hotelsitno.sk
Masérka thajských masáží: RASCON, Lovča,
e-mail: jakub.rapcan@rascon.sk
Masérka thajských masáží: RASCON, Sklené
Teplice, 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
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
Opatrovateľka: Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917112330, e-mail: suhajdova@ddzh.sk

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 skladového hospodárstva: Laná, Žiar nad Hronom, e-mail:
udickova.emilia@lana.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

Praktická sestra: Svet zdravia, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica, tel.: +421904648880, e-mail:
daxnerova@tempodaxner.sk
Prevádzkový elektrikár: Pivovar STEIGER, Vyhne, tel.: 045/6787234, e-mail:
imichalska@steiger.eu
Servisný technik plastových a hliníkových
okien: AB TEAM, Ladomerská Vieska, tel.:
+421905499231, e-mail: abteam@abteam.sk

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

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

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

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

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

Školský psychológ: Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad
Hronom, tel.: +421918909901, e-mail:
ssostzh.personalne@gmail.com

Operátor zlievarenských strojov: ABILITY, Kremnica, tel.: +421918677700, e-mail:
vklimentova@abilitysro.sk
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 balkánskych pekárskych výrobkov: AN-PEK, Kremnica, tel.: +421948764200,
e-mail: dusansobek@gmail.com

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

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

Prochot,
e -mail:

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

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

Špeditér medzinárodnej kamiónovej dopravy: Cora Trans, Žiar nad Hronom, tel.: +421 907 777 945, e-mail:
doprava@corakava.sk
Upratovačka: Bijan, Kremnica, tel.:
+421907693147, e-mail: bijansro@gmail.com

Vodič MKD: GENERAL TRUCKING, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905921333, e-mail:
s.pruzina@generaltrucking.sk
Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456016581, e-mail:
katarina.titurusova@bring.com
Vodič nákladnej dopravy - ťahač + plachtový náves: AutoTrend – Transport, Žiar
nad Hronom, tel.: +421911156888, e-mail:
info@autotrendtransport.sk
Vodič nákladnej dopravy skupina „C“ –
plachtové solo vozidlo: AutoTrend – Transport, Žiar nad Hronom, tel.: +421911156888,
e-mail: info@autotrendtransport.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, e-mail: mkarvasova@alaco.sk
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk

Vodič – strojník montážnych plošín
- stupeň vzdelania doplniť: Jasenský Jozef - PRÁCE S PLOŠINOU, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905623231, e-mail:
jasenskyplosiny@gmail.com

Zubný lekár: MUDr. Elena Považancová, Žiar
nad Hronom, e-mail: eliska1209@gmail.com

Vodič autobusu: Slovenská autobusová doprava Zvolen, Žiar nad Hronom, tel.: +421455313301, e-mail:
sekretariat.zh@sadzv.sk

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

Zvárač: APES Solutions, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Úsmev mal na
perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Od života pre seba
nič si nežiadal,
všetko len pre
svoje deti
a manželku,
svoje srdce celé si nám dal,
večný kľud nech dá Boh ti za odmenu.
S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že nás dňa 19. októbra 2020 navždy
opustil náš milujúci manžel,
ocko a starý ocko
Ľubko Hlaváčik
vo veku 64 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
všetkým príbuzným, známym,
susedom a dychovej hudbe
Slašťanka, Lutilka a Minciar
Kremnica, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste.
Smútiaca manželka, dcéra Majka
a Mirka s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
Tak ako voda
svojim tokom
plynie,
krásna spomienka
na teba nikdy nepominie.
Dňa 24. novembra, pri príležitosti
nedožitých menín, spomíname na
našu drahú manželku, mamičku,
starú mamu, sestru a švagrinú
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou spomína manžel
Július, dcéra Renáta a syn Róbert
s rodinami, vnuci Daniel
a Viktor, brat Mirko s rodinou
a švagrovia Jozef, Ondrej
a Peter s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým
zármutkom
oznamujeme, že
dňa 9. novembra
2020 nás
navždy opustila
naša milovaná
Miroslava Rečlová
vo veku 47 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Silvia
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ako z tvojich
očí žiarila láska,
obetavosť
a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš chýbať
až do konca
života.
Dňa 8. novembra sme si
pripomenuli 10. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Koloman Štefík.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Duša ťa opustila,
srdce prestalo byť,
ale ty v našich
spomienkach
navždy budeš žiť.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí dňa 23. septembra 2020
napriek tejto ťažkej dobe
odprevadili na poslednej ceste
manžela, otca a starého otca
Karola Malého,
ktorý nás navždy opustil
18. septembra 2020 vo veku
nedožitých 79 rokov.
Smútiaca rodina.

naša drahá manželka a matka
Mária Čaklošová.
Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich blízkych,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Dňa
22. novembra
uplynie 5 rokov,
keď nás opustil
náš drahý manžel, otec,
svokor, starý a prastarý otec
František Štyri.
S láskou a úctou na neho spomína
manželka, dcéra a blízka rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa
28. novembra si
pripomenieme
12. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš otec
Tomáš Kupči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.

Voľnému pohybu zvierat chcú
zabrániť oplotením

V októbrovom čísle Mestských novín
sme uverejnili príspevok o rodine zo
Šášovského Podhradia, časti Píla,
ktorá si pestuje zeleninu a chová domáce úžitkové zvieratká a u ktorej
realizovali terénne sociálne pracovníčky a pracovníčky Komunitného
centra aj aktivity pre deti z Kortíny
(ukážka hospodárstva).
Ako reakcia na článok sa však objavila
aj kritika v súvislosti s voľným pohybom
zvierat na hlavnej ceste neďaleko ich
obydlia.

„Chceli by sme zdôrazniť, že ako terénni
sociálni pracovníci s rodinou pravidelne pracujeme, navštevujeme ju, komunikujeme spolu. Je asi potrebné uviesť
na pravú mieru aj to, že článok v októbrovom čísle novín sa dotýkal len jednej
konkrétnej rodiny a ich života a skúseností s chovom úžitkových zvierat, nie
všetkých obyvateľov z lokality,“ vysvetľuje terénna sociálna pracovníčka Martina Marťušev Selecká a ako podotýka,
o probléme, kedy zvieratá opustili dvor
a pohybovali sa po ceste vedia a s rodi-

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

nou o situácií aj opakovane komunikovali. Tá prisľúbila nápravu. „Zvieratá sa
nachádzajú síce väčšinu času za oploteným pozemkom, za ktorý má rodina
mestským úradom riadne stanovený
nájom, ale je pravda, že zvieratkám ponechávali aj voľný pohyb mimo ohrady
s možnosťou pásť sa. Pri tejto príležitosti sa zrejmé stalo, že zvieratá vyšli až na
cestu. Rodina si preto do budúcnosti
plánuje podať žiadosť na mestský úrad
o povolenie umiestnenia pletiva zo strany cesty, aby sem zvieratá nevychádzali,“ naznačuje Selecká a ako spresňuje,
táto rodina by si chcela zaevidovať svoj
chov na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. „Aj v mene rodiny by
sme chceli vyjadriť ľútosť nad vzniknutou situáciu, zároveň však aj požiadať
o zvýšenú mieru trpezlivosti a tolerancie
voči ich snahe viesť malý chov. Začiatky
občas bývajú ťažké a náročné. Veríme,
že ich snaha bude ocenená a bude sa vyvíjať čo najpozitívnejším smerom,“ dodáva na záver Martina Marťušev Selecká.
(r)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Dňa
28. septembra
2020 nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec,
starý otec, brat,
švagor a kamarát

Dotĺklo srdce,
stíchol tvoj hlas,
tvoj nežný úsmev
neuvidíme už viac,
no krásna
spomienka na
teba ostáva v nás.

Ing. Rudolf Vanka.
Ďakujeme príbuzným a známym,
susedom a priateľom, ktorí ho prišli
odprevadiť na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme aj za kvetinové dary
a slová útechy, ktorými sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí svojou účasťou, kvetinovými
darmi a slovami útechy zmiernili
náš veľký žiaľ pri poslednej rozlúčke
s našou milovanou mamou
a starou mamou
Helenou Bielikovou,
ktorá nás navždy opustila
21. októbra 2020 vo veku 74 rokov.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
V očiach si odišla,
v srdciach si
zostala.
Dňa
19. novembra
si pripomíname
5 rokov, čo nás
navždy opustila

Mestské noviny I 16. november 2020

Očiam si odišla,
v srdciach si
zostala...
Dňa
20. novembra
uplynie 10 rokov
od smutnej
chvíle, čo nás
navždy opustila naša drahá
mama a stará mama
Alžbeta Barbora Moravčíková,
rod. Štábelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa
23. novembra si
pripomíname
20 rokov od
chvíle, čo nás
navždy opustil
náš drahý
manžel, otec
a starý otec
Fridrich Schneider.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti
zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba
zostáva v nás.
Dňa 16. novembra si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starký
Jozef Líška.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína manželka Helena,
dcéra Martina s rodinou, syn Roman
s rodinou a ostatná rodina.

Uzávierka čísla 24, ktoré vychádza
1. decembra, je v utorok 24. novembra.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú
uverejnené až v ďalšom vydaní. Spomienky
si môžete podať prostredníctvom e-mailu:
mn@ziar.sk.

Povinné zimné pneumatiky od
15. novembra do 31. marca

Povinnosť prezuť vozidlo na zimné
pneumatiky v Slovenskej republike
ukladá zákon. Pre osobné autá je na
Slovensku používanie zimných pneumatík povinné od 15. novembra do
31. marca.
Pokiaľ sa na vozovke nachádza súvislá
vrstva snehu, námraza alebo ľad, v takom prípade môže vodič osobného
motorového vozidla toto vozidlo užívať,
iba ak má na všetkých nápravách nainštalované zimné pneumatiky (označené
horským symbolom alebo s označením
„M+S“).
Nákladné autá nad 3,5 tony musia mať
v tomto termíne obuté zimné pneuma-

tiky aspoň na jednej z hnacích náprav,
autobusy musia mať prezuté všetky nápravy. Minimálna výška dezénu zimnej
pneumatiky musí byť minimálne 3 milimetre. V prípade nedodržania zákonných povinností, má polícia právo vodiča nielen pokutovať, ale mu dokonca
zakázať pokračovanie v jazde. Náklady
spojené s následným odtiahnutím vozidla hradí vodič. Vek pneumatiky by nemal byť viac ako 4 roky, teda nemala by
absolvovať viac ako štyri sezóny, keďže
všetky zmäkčovadlá obsiahnuté v gume
strácajú svoju účinnosť.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Žiarske karate nespí
Tréneri si zvyšujú kvalifikáciu, karatisti si merajú sily na online súťažiach
Šport a športovci na Slovensku zažívajú od jari tohto roka krízu. Športovať sa síce individuálne môže, ale
tréningové procesy dostali, aspoň
nateraz, stopku. Tréningy a súťaže už
boli na niekoľko týždňov zakázané aj
začiatkom roka, no neskôr sa zákazy
zmiernili a uvoľnili. Momentálne sme
opäť vo fáze, kedy sú povolené len prvoligové súťaže.
Žiar nad Hronom má niekoľko kvalitných
športových tímov, ktoré pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Napriek tomu
dnes členovia jednotlivých klubov športujú iba individuálne, v domácich podmienkach. Výnimkou nie je ani karatistický klub. Ako to teda dnes vyzerá s karate
klubom v Žiari? Rozprávali sme sa s trénerom klubu, Ľubomírom Striežovským.
„Toto je naozaj ťažké obdobie pre šport.
Mnohí v športe videli kamarátsku partiu,
kde sa stretávali na tréningoch, na súťažiach... Toto je v tejto forme preč. Život
v našom klube sa snažíme však naďalej
zachovať. Prešli sme na online tréningy
a záujem je väčší, ako sme predpokladali.
Taktiež sa zúčastňujeme online súťaží,“
vysvetľuje skúsený tréner na úvod. Ako
sa ďalej dozvedáme, on sám si zvyšuje
trénerskú kvalifikáciu: „Ešte v roku 1999
som si urobil 2. triedu, čo bolo najvyššie
možné vzdelanie, okrem vysokoškolského štúdia. Nový zákon o športe nahradil
pôvodné tri triedy piatimi stupňami.
S kolegom Radovanom Černákom sme
sa prihlásili na trénerské vzdelávanie,
po ktorého úspešnom ukončení by sme
mali mať 3. stupeň. Chceme využiť tento
čas bez súťaží, aby sme sa dozvedeli niečo nové, aby sme ako tréneri napredovali. Karate je veľmi rýchlo sa vyvíjajúci
šport, športová veda všeobecne použitím nových vedeckých metód napreduje, neustále vzdelávanie je súčasťou

Ľubomír Striežovský. Foto: Matej Kapusta.

trénerského života.“ Do online tréningov
sú zapojení zatiaľ traja tréneri, okrem Ľubomíra Striežovského aj Radovan Černák
a Ivan Tatár. Zatiaľ experimentujú s online tréningami a vychytávajú muchy:
„Neskôr určite dostanú priestor aj ostatní
tréneri,“ podotýka Ľubomír Striežovský.
Aj keď v týchto dňoch sa fyzicky nesúťaží, predsa len prebiehajú online súťaže.
Národné športové zväzy po celom svete
sa snažia nájsť formy, ako ostať pri súťažení, aby pretekári neprišli o svoje ciele
a motiváciu. „Ešte pred letnými prázdninami sme sa zúčastnili online súťaže
s mladšími pretekármi. Minulý mesiac
sme sa s tromi pretekármi skúšobne
zúčastnili medzinárodnej online súťaže, kde štartovali pretekári z 38 štátov
z celého sveta. Jozefovi Šipkovskému sa
podarilo vybojovať striebro. Pekné výkony podali aj Adam Hudec a Nikola Kršiaková. V týchto dňoch sa rozbieha online
Slovenský pohár, kde chceme zapojiť čo
najväčší počet našich pretekárov vo všetkých vekových kategóriách,“ vysvetľuje
na margo online súťaží.

Online súťaž formou videí
Na online súťaž sa posielajú súťažné videá, ktoré musia podliehať prísnym pravidlám. Zaujímalo nás preto, ako to celé
prebieha: „Pretekári v súborných cvičeniach kata nahrajú svoju zostavu. Zápasníci zasa predvádzajú útoky na cieľ. Buď
je to tyč, alebo povraz, na ktorom sú dva
body vo výške hlavy a brucha ako terče.
V oboch prípadoch sa hodnotí technické prevedenie techník, ich náročnosť
a rozmanitosť, sila a rýchlosť úderov.
Päť rozhodcov udeľuje známky, pričom
najvyššia a najnižšia sa škrtajú. Súčet
neškrtnutých známok určí poradie. Pri
takejto forme súťaže je neodmysliteľná
účasť rodičov, hlavne pri mladších pretekároch,“ dozvedáme sa od Ľubomíra
Striežovského.
Nielen súťaže musia športovci absolvovať online, prostredníctvom internetu.
Aj tréningové procesy a osobné stretnutia s trénermi sú dnes nahradené videoobrazovkou. „Tréningy máme každý
deň. Rozdelené ich máme podľa cieľovej

skupiny. Prípravka, pretekári kata a pretekári kumite. Cvičenci sa môžu pripojiť na ktorýkoľvek tréning, aj keď do tej
skupiny nepatria,“ približuje moderný
spôsob trénovania Ľubomír Striežovský
a prezrádza, čo je na takomto spôsobe
trénovania najťažšie: „Najťažšie je to, že
prenos obrazu nie je ideálny. Niektorí
cvičenci sú v lokalitách, kde je slabý internet, ak vôbec nejaký je. Taktiež v tých
malých okienkach na obrazovke ťažko
vidieť detaily. Online tréning kvalitou určite nie je plnohodnotný. Karate je o detailoch a takto je to ťažké, no v súčasnej
situácii asi nič lepšie nevymyslíme. Na
tréningu sa však vidíme a sme aspoň
virtuálne spolu, kolektív drží pokope.“

„

Na tréningu sme spolu
aspoň virtuálne a kolektív to
drží pokope.
Ľubomír Striežovský, tréner

Osobný kontakt s trénerom žiadna obrazovka nenahradí. Pri tréningu v telocvični tréner daný cvik či pohyb názorne uká-

že a vzápätí aj dokáže zhodnotiť, či jeho
zverenec tomu porozumel, prípadne
môžu na tom popracovať a dotiahnuť to
celé k dokonalosti. Čo však v prípade, ak
je kontakt umožnený iba cez obrazovku?
Dokedy sa dá v takýchto podmienkach
fungovať? „Zatiaľ máme za sebou len pár
online tréningov, ťažko hodnotiť. Slovenský zväz karate v tejto veci robí pre svojich členov veľký kus práce. Organizuje
webináre, kde si tréneri môžu vymeniť
skúsenosti z online trénovania a kde
môžu vidieť množstvo inšpiratívnych
vecí a potom ich dať do svojich tréningov,“ priznáva neľahkú situáciu Ľubomír
Striežovský a ako na záver dodáva, tento
rok ani nerobili do klubu klasický nábor
nových členov, keďže nevedeli, ako sa situácia nakoniec vyvinie. „Máme však online tréningy pre prípravku, kde chodia
naši najmenší cvičenci a nie je problém,
keď sa tam príde pozrieť úplne niekto
nový. Treba sa však dopredu dohodnúť
s trénerom, aby im dal prístupové údaje,“
uzatvára tréner žiarskeho Karate klubu.
(li)

Páskovanie.

Futbalisti Pohronia si proti tímom z vrcholu tabuľky body delili
FUTBAL – FORTUNA LIGA - ROZHOVOR

Gambijský mladík Fadera si v zápase proti ViOnu pripísal svoj tretí gól
v prebiehajúcej sezóne. Zápas sa nakoniec skončil rovnakým výsledkom,
ako pri ich prvom meraní síl v tomto ročníku.

Proti ViOnu opäť nerozhodne
12. kolo:
FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2 (1:1)
Góly: 21. Fadera, 68. Weir - 12. Kyziridis,
67. Balaj. Rozhodovali: Očenáš – Vorel,
Perát. ŽK: Chríbik, Špiriak - A. Chovan,
Duga, Ďubek. ČK: 90.+ Badolo (Pohronie) za stiahnutie protihráča v čistej
šanci
FK Pohronie: Jenčo – Chríbik, P. Pavlík,
Špiriak – Badolo, Obročník (90. Bangala),
Weir, Župa – Mazan (81. Blahút), Audino
(71. Bimenyimana), Fadera (90. Matić)
ViOn: A. Chovan – Čögley, M. Tóth, Menich,
Chren – Grozdanovski, Duga – D. Hrnčár,
Ďubek, Kyziridis (87. Kovaľ) – Balaj
Futbalisti FK Pohronie remizovali
v 12. kole Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté
Moravce-Vráble 2:2.

V prvom polčase boli viac na lopte domáci futbalisti, ktorí mohli ísť do vedenia v jedenástej minúte. Weir strieľal
spoza šestnástky, no brankár Chovan
dobre zasiahol pod brvnom. Následne
hostia predviedli rýchly protiútok z pravej strany, Hrnčár poslal loptu do šestnástky, kde si nabehol grécky legionár
Kyziridis a vychutnal si bezmocného
Jenča, loptu pohodlne posielal medzi
žrde – 0:1. Peknú futbalovú akciu predviedol v 21. minúte útočník Pohronia Fadera. Prešiel po ľavej strane poľahky cez
Tótha, v šestnástke si spravil Menicha
a parádne zakončil presne k žrdi – 1:1.
Domáci futbalisti mohli ešte do polčasu
aj otočiť výsledok, no voľný Župa v pokutovom území strieľal slabo a iba do
priestoru, kde stál pozorný Chovan.
V druhom dejstve sa obraz hry nemenil,
ale nebezpečnejší boli hostia, pretože
Kyziridis dvakrát nebezpečne strieľal,
dobre zasahovali Špiriak i Chovan a Ba-

Z Dunajskej sme priviezli bod

zápase 13. kola Fortuna ligy doma
s FK Pohronie 0:0. Ich zaváhanie využil ŠK Slovan Bratislava, úradujúci
majster zvíťazil v Michalovciach 2:0
a vyhupol sa na čelo tabuľky.
Dunajská Streda nastúpila po dvojtýždňovej prestávke, prvé minúty sa odohrali v réžii hostí, keď Pohronie kopalo
až tri rohové kopy za sebou, pri jednom
sa musel natiahnuť aj brankár Jedlička.
Prvá vážnejšia šanca prišla v 26. minúte,
keď Faderovu spätnú prihrávku poslal
Audino nad. V prvej polhodine sa hralo
prevažne medzi šestnástkami, s viacerými nepresnosťami na oboch stranách.
V 33. minúte Mendez prešiel na ľavej
strane, spätnú prihrávku poslal na bránu Kalmár, ale Jenčo bravúrne zasiahol.
Dunajská Streda sa snažila o úvodný gól,
ale hostia výborne bránili.

13. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda –
FK Pohronie 0:0 (0:0)

Domáci začali druhý polčas s dvojitým
striedaním, tréner Storck urobil zmeny
v obrannej formácii. V 52. minúte mohli

lajova hlavička po hodine hry bola málo
razantná. Tento futbalista sa však napokon tešil z gólu. V 67. minúte po centri
Chrena hlavičkoval Hrnčár do brvna
a napokon odrazenú loptu upratal Balaj
do bránky 1:2. Z vedenia sa ViOn tešil len
pár sekúnd, pretože Pohronie predviedlo rýchlu akciu na konci ktorej sa presadil v páde v šestnástke voľný Weir – 2:2.
Domáci boli potom pri chuti, častejšie
hrozili, Chovan mal prácu po koncovke
Župu a hlavičke Bimenyimanu, Badolo
strieľal nad brvno, na opačnej strane ho
napodobnil Ďubek a Kyziridis nedočiahol na sľubný center pri pravej žrdi. V samom závere spálil veľkú šancu hosťujúci
Balaj, ktorý nenamieril loptu do takmer
opustenej bránky po faule Badola.

skórovať hostia, Bimenyimana hlavičkoval smerom k Faderovi, ten však pred
bránou neuspel a loptu poslal nad.
V 54. minúte po Fábryho centri poslal
loptu hlavou na bránu Beskorovainyi,
Jenčo bol na mieste. V 57. minúte prišla najväčšia šanca Dunajskej Stredy,
po vydarenej akcii Fábry trafil pravú
žrď a odrazenú loptu poslal Sommer
vedľa. V 71. minúte pohrozil Kalmár
z priameho kopu, lopta preletela tesne
nad bránu. O dve minúty neskôr Župa
mieril rovnako vedľa priestoru troch
žrdí. V 83. minúte bol pred pokutovým
územím faulovaný Nicolaescu, priamy
kop zahral Fábry, ale loptu poslal do
múru. V nadstavenom čase pohrozil
zblízka Ramirez, Jenčo však jeho pokus
zneškodnil. Gól do konca zápasu nepadol, Pohronie si tak z Dunajskej Stredy
senzačne odnieslo bod.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Rozhodovali: Prešinský – Bednár, Ádám
ŽK: Kružliak, Mendez, Sommer, Malý –
Weir
DAC: Jedlička – Sommer (85. Andzouana), Müller (46. Malý), Kružliak, Mendez
(46. Beskorovainyi)- Njie (79. Nebyla) Fábry, Schäfer – Divkovič (60. Nicolaescu),
Ramirez, Kalmár
FK Pohronie: Jenčo - Jacko, Pavlík, Špiriak
- Mazan, Weir (90. Chíbik), Obročník, Audino (77. Blahút), Župa – Bimenyimana
(90. Petrák), Fadera (77. Matič)
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská
Streda iba remizovali v sobotňajšom

Futbalisti FK Pohronie boli v zápase proti lídrovi tabuľky
z Dunajskej Stredy dôstojným súperom. Z MOL arény si nakoniec
odniesli cenný bod aj zásluhou pohotového brankára Jenča.
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S Dominikom Špiriakom nielen o kádri a novom trénerovi
Koncom júla k nám z Dunajskej Stredy prestúpil mladý, len 21-ročný,
Bratislavčan Dominik Špiriak. Ten,
okrem DACu, Michalovciach či Komárne, pôsobil aj v druholigovom
gréckom tíme Ergotelis.
„Dostal som sa tam zásluhou môjho
agenta,“ začína svoje rozprávanie mladý obranca: „Bývalý tréner Slovana Niki
Papavasiliou, ktorý tam v tom čase trénoval, ho oslovil, že by na novú sezónu
potreboval obrancu. Pozrel si pár mojich
zápasov a bol som tam. Udialo sa to celé
veľmi rýchlo, za čo som bol rád a mohol
som sa sústrediť len na aklimatizovanie
do nového prostredia a futbal. Ergotelis je veľký klub s bohatou minulosťou
v hlavnom meste Kréta. Domáce zápasy
hrávajú na veľkom olympijskom štadióne, je to najväčší štadión v druhej lige.
Klub má ambície každú sezónu hrať
o postup do najvyššej súťaže a po postupe sa v nej udržať,“ dodáva Dominik
a spomína na grécky spôsob hry: „Hrá sa
tam viac ofenzívne ako defenzívne, nie
je to tam až tak veľmi taktické. My sme
sa snažili hrať pekný futbal, čo sa nám aj
darilo, ale doplácali sme na to najmä pri
vonkajších zápasoch. Ľudia sú tam nároční, asi ako všade na svete, zvlášť na
zahraničných hráčov. Nemusí sa dariť
každý zápas, ale keď to tvrdo odpracujete, vedia to oceniť potleskom,“ hovorí
ďalej obranca s tým že v Grécku odohral
14 súťažných zápasov. „Podarilo sa mi
stať stabilným hráčom zostavy a mali

Pozvánka do reprezentácie
Stabilné výkony v drese Pohronia Dominikovi priniesli aj pozvánku od trénera
Jaroslava Kentoša do reprezentácie do
21 rokov: „Reprezentácia je vždy za odmenu. Som rád, že som mojimi výkonmi
presvedčil trénera a dodalo mi to ešte
viac motivácie tvrdšie pracovať v klube.
Ligové stretnutia sú „stereotyp“, hrajú sa
každý víkend, reprezentácia je raz za čas
a bývajú dlhšie prestávky medzi zápasmi, preto si myslím, že majú špecifický
náboj. Každý hráč sa teší, keď môže reprezentovať svoju krajinu. Za 21-ku som
odohral zatiaľ len prípravné stretnutia
proti Portugalsku, Česku, Fenerbahce
a DAC.“

s každým môže vyhrať aj prehrať. My
ideme od zápasu k zápasu a poctivou
robotou sa budeme snažiť získať čo najviac bodov. Dúfam, že sa čoskoro vrátia
na tribúny aj ľudia a fanúšikovia, lebo
v každom jednom domácom stretnutí
boli náš 12. hráč a hnali nás za víťazstvom.“
Momentálne je Pohronie, po 13. kolách,
na poslednej priečke. Do konca jesennej
sezóny nás ešte čaká päť zápasov. V sobotu 7. novembra, po druhýkrát v tejto
sezóne, Dominik nastúpil proti svojmu
bývalému klubu DAC Dunajská Streda.
„Určite je tam vždy o motiváciu postarané, keď hráte proti svojmu bývalému
klubu, chcete sa ukázať v čo najlepšom
svetle. Prežil som tam začiatky mojej
profesionálnej futbalovej kariéry, vždy
sa tam rád vraciam,“ dodáva k DACu
Dominik, ktorý sa najlepšie cíti na poste
stopéra, no hrával aj pravého obrancu
a v mládeži si prešiel všetky posty.

„

Futbal bude vždy
futbalom, nezáleží od
rozostavenia.

Po nástupe tohto talentovaného
obrancu do klubu viedol Áčko Mikuláš
Radványi. Pred niekoľkými týždňami
ho na pozícii kouča vystriedal mladý,
Slovákom pomerne neznámy, tréner
Jan Kameník. Ako prijal túto zmenu
Dominik? „Vo futbale to je normálne,
hráči a tréneri sa menia. Trénerovi

Iba 21-ročný Dominik Špiriak patrí v tejto sezóne medzi piliere defenzívy
Pohronia. V zápase proti Senici strelil svoj prvý ligový gól v kariére.

Radványimu prajem veľa úspechov
do budúcnosti. Nový tréner prišiel
s novým herným štýlom a my hráči sme
tu od toho, aby sme ho navnímali čo
najrýchlejšie a čo najlepšie plnili nové
pokyny na ihrisku.“ Tréner Kameník zatiaľ
stavil na modernú hru, s netradičným
rozmiestnením: „Futbal bude vždy
futbalom, nezáleží od rozostavenia.
Jasné, že v každom rozostavení máte
nejaké špecifické úlohy, ale v podstate
tie základy pre každý post sú rovnaké
v každom rozostavení. Je to len na
každom z nás, aby sme si ich plnili čo
najzodpovednejšie a najlepšie,“ zamýšľa
sa náš obranca, ktorý si v 11. kole
Fortuna ligy otvorili gólový účet. Bol
to jeho prvý gól v tejto súťaži. Aký je
to pocit pre obrancu? Môžeme sa tešiť
aj na ďalšie góly spod jeho kopačiek?
„Áno, streliť svoj prvý ligový gól je
krásny a nezabudnuteľný pocit, ale
mrzelo ma, že sme ten zápas nezvládli
do úspešného konca, s 3 bodmi by to
potešilo ešte viac. Pravdaže, dúfam,
že som to konečne prelomil a začne
mi to tam padať,“ hovorí s úsmevom
na tvári a dodáva, že súčasný tím má
dobrú rovnováhu, je tam skúsená kostra
mužstva, doplnená mladými hráčmi.
„V kabíne vychádzam s každým, ale najviac asi s Rišom Župom, pretože spolu

cestujeme každý deň na tréning a trávim
s ním najviac času z mužstva,“ odpovedá
na našu ďalšiu otázku o kádri. Zaujímalo
nás aj to, koho tento mladý hráč vníma
ako lídra a svoj vzor. „Najväčšia osobnosť kabíny bol určite Lukáš Pellegrini,
momentálne to prevzal Petr Pavlík spolu
s Patrikom Jackom.“
Dominik je mladý, iba 21-ročný, hráč,
ktorý má kariéru ešte pred sebou. Kam
by sa až chcel s futbalom dostať? „Som
typ človeka, ktorý sa snaží zaoberať viac
prítomnosťou ako budúcnosťou, takže
vždy odvádzam maximum práce v klube, v ktorom momentálne som. Časom
uvidíme, kam ma to posunie. Rád by
som si zahral na Majstrovstvách sveta
alebo v Lige majstrov,“ prezrádza svoje sny, avšak prvoradá je momentálne
Fortuna liga: „Určite nechceme vstupovať do jarnej časti súťaže z posledného
miesta. Ako mužstvo cítime, že máme
na viac a veríme, že sa vytiahneme na
lepšiu priečku ako sme teraz,“ dodáva
na záver a my nielen Dominikovi, ale celému tímu prajeme, aby si do fortunaligovej tabuľky pripísali ešte pár cenných
bodov.
(kr)
Archív: DŠ.

Napriek mladému veku má za sebou aj zahraničné angažmán.
V sezóne 2019/2020 obliekal dres gréckeho tímu GS Ergotelis,
za ktorý si pripísal 12 ligových štartov.

sme celkom slušne rozohranú sezónu
no, bohužiaľ, nám to prerušila pandémia
a súťaž sa nedohrala. Pôsobenie v Grécku hodnotím veľmi dobre, posunulo
ma to, ako po ľudskej, tak aj po hráčskej
stránke, bola to veľmi dobrá skúsenosť
do budúcna, za ktorú som rád,“ dodáva
obranca, ktorý sa po návrate na Slovensko zaradil medzi hráčov Pohronia, kde
vytvoril stabilné stopérske duo so skúseným obrancom Petrom Pavlíkom. „Som
veľmi rád, že sa mi podarilo prebojovať
do zostavy a ešte radšej, že hrám po
boku tak skúseného hráča ako je Peter
Pavlík. Je to super človek, ako v kabíne,
tak aj mimo nej,“ hovorí na margo svojho pôsobenia v našom klube.

Ako sme už v úvode spomínali, Dominik
prišiel do Pohronia koncom júla tohto
roku. Ako zatiaľ zhodnotí svoje pôsobenie v našom klube? „Hodnotím ho plusovo. Cítim, že sa moja výkonnosť zlepšuje
každým zápasom, ale trápi ma, že sa to
neprejavuje na výsledkoch a nevyhrávame. Vstup do sezóny sme mali veľmi dobrý, verím, že momentálnu krízu
prekonáme a začneme vyhrávať. Nebol
zápas, kedy by sme boli vyložene horším
mužstvom. Za Pohronie som nastúpil
v tejto sezóne zatiaľ vo všetkých zápasoch, až na jeden proti Michalovciam,
kedy som mal stopku pre žlté karty.
Žiadny zápas nie je ľahký, momentálne
je naša liga veľmi vyrovnaná a každý

V minulosti reprezentoval Slovensko na rôznych
mládežníckych úrovniach. Stabilné výkony v drese
Pohronia mu priniesli pozvánku od trénera Jaroslava
Kentoša do našej “dvadsaťjednotky “.

