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Ako pokračujú stavebné práce
na krytej plavárni
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Na zimu máme pripravených
150 ton posypového materiálu
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Koruna historického múru je zrekonštruovaná
Práce na výstavbe domova dôchodcov, ktorý bude v prístavbe biskupského kaštieľa, sú v plnom prúde.
Okrem stavebných prác v budove sa
však pracuje aj v areáli objektu, a to
na korune historického múru, vjazde
ku zariadeniu a výstavbe parkoviska.
Ako prvé prišli na rad ešte začiatkom
októbra práce na korune historického
múru. „Plánovaná oprava časti tohto
múru je ku dnešnému dňu ukončená,“
informuje Miloslav Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ s tým, že zmluvný termín ukončenia celého komplexu
stavby bol ku koncu októbra. „Z dôvodu dlhotrvajúceho nepriaznivého
počasia, keď sa nedali robiť terénne
práce, archeologický prieskum, ako aj
z dôvodu nepredvídaných okolností, akými boli nálezy neevidovaných
podzemných sietí rozvodov elektrickej
energie a výmena prasknutého plynového potrubia, sa tento termín posúva,“
naznačuje ďalej Baranec.

„

V areáli objektu vzniká
parkovisko pre osobné autá,
sanitku aj zásobovanie.

Na ploche, ktorá je v areáli objektu
k dispozícii, vznikne 40 parkovacích
miest pre osobné motorové vozidlá, sanitku a zásobovanie. „Počítame s tým,
že na vznikajúcom parkovisku budú
môcť okrem zamestnancov a návštev
domu seniorov parkovať aj návštevníci
kaštieľa a v budúcnosti zrekonštruovaného polyfunkčného objektu, kde bol
kedysi internát a triedy obchodnej akadémie,“ konkretizuje Miloslav Baranec
a ako na záver dodáva, plánuje sa aj
s rekonštrukciou plochy tzv. parkoviska priamo pred kaštieľom: „Dnes však
ešte nie je jasné, či tu budú vytvorené
aj parkovacie miesta, alebo bude táto
plocha využitá iným spôsobom, napríklad upravená na reprezentačný vstup
do kaštieľa.“
(li)

V areáli vznikne 40 miest na parkovanie.

Koruna historického múru.

Vyschnuté stromy nahradili novými
Mikulášsky program
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Ešte na jeseň v roku 2018 mesto na
Námestí Matice slovenskej vysadilo 19 vzrastlých stromov – jaseňov
a platanov. Dva vyschnuté v týchto
dňoch nahradili novými.
Jasene a platany s výškou od 4 do 6
metrov mali priniesť tieň na kruhové
betónové námestie a boli súčasťou
projektu zazelenania námestia. V rámci
toho projektu sa na námestí vysadili aj
trvalkové záhony.
Začiatkom novembra sa dva vyschnuté
stromy nahradili novými. „Ide o jeden
kus platana javorolistého (Platanus acerifolia) a jeden kus jedli srienistej (Abies
concolor),“ hovorí Marcela Gendiarová,

Podporte projekt žiarskej
základnej školy
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referent Odboru životného prostredia
MsÚ a dodáva, že dreviny boli vysadené na Námestí Matice slovenskej, keďže
v období vegetácie došlo k úhynu pôvodných stromov.

„

Namiesto jaseňa vysadili
platan, ktorý lepšie znáša
extrémne podmienky.

„Došlo aj k zmene, namiesto jaseňa
sme vysadili platan, ktorý lepšie znáša
extrémne podmienky,“ vysvetľuje ďalej

Je rozhodnuté. Vianočné trhy
tento rok nebudú
Strana 2

Gendiarová a dodáva, že po vybratí
vyschnutého stromu zistili, že koreňová
sústava stromu nebola dostatočne
vyvinutá, strom stagnoval v raste
a nakoniec vyschol. „Jedľa rastúca
pred bývalým Domom kultúry mala
hubové ochorenie, ktoré spôsobilo jej
vyschnutie. Výsadba bola zrealizovaná
v jesennom období, keďže je to
najvhodnejšie obdobie na výsadbu
drevín,“ dodáva na záver.
(kr)
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Komoda z pôvodného zariadenia
je opäť v kaštieli

Mestské noviny I 30. november 2020

Kino bez divákov
fungovať nemôže

Ako informoval primátor Peter Antal, mestu sa podarilo získať komodu z pôvodného zariadenia biskupského kaštieľa. Ide o nádherný kus,
na ktorom je drevorezba z polovice
19. storočia.
„Táto starožitná komoda patrila generálnemu vikárovi Mons. Jozef Dovalovi,
ktorý v Žiari nad Hronom pôsobil v rokoch 1954 až 1988,“ uviedol primátor
Peter Antal a ako spresnil: „Pravdepodobne ju zachránil z kaštieľa a dodnes
bola umiestnená v jeho rodnom dome.
Komodu nám darovala Monika Hudecová, za čo jej srdečne ďakujeme.“

„

Komoda bude súčasťou
expozície Pamätnej izby
Štefana Moysesa.
Peter Antal, primátor mesta

Starožitný nábytok sa stane súčasťou
expozície Pamätnej izby Š. Moysesa
v biskupskom kaštieli. Zaujímavosťou
tohto vzácneho kúska nábytku je, že je
tak veľký a ťažký, že nebolo ho možné
vyniesť cez dvere a musel ísť do kaštieľa
aj s pomocou techniky cez veľké okno.
Kňaz Jozef Dovala.

Kto bol Mons. Jozef Dovala
Jozef Dovala sa narodil 22. januára 1915
v Pohorelej a zomrel 25. júla 1988 v Banskej Bystrici.
Po ukončení štúdia teológie bol v roku
1938 ordinovaný za kňaza. Bol jedným

z členov Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris. Od 1. februára
1954 do 30. júna 1988 bol dekanom,
správcom fary v Žiari nad Hronom. Bol
aj generálnym vikárom Banskobystric-

kej diecézy. Zaujímavosťou je, že počas
Slovenského národného povstania zachránil život 250 obyvateľom Pohorelej.
(li)

Rekonštrukciu strechy na plavárni chcú
dokončiť do konca roka

Práce na rekonštrukcii krytej plavárne plynulo pokračujú ďalej aj v posledných mesiacoch roka. O tom,
v akej fáze sa momentálne rekonštrukcia nachádza, sme sa rozprávali
s riaditeľom mestskej eseročky Technických služieb, Igorom Rozenbergom.
„Rekonštrukcia krytej plavárne pokračuje plynule ďalej. Jej tempo kopíruje
finančné možnosti mesta, ktoré pre rok
2020 predstavujú čiastku 800-tisíc eur.
Ak k tomu pripočítame finančný dar
majiteľov spoločnosti SLOVALCO, tak
ide o niečo viac ako tretinu celkových
predpokladaných nákladov na výstavbu,“ informuje na úvod Igor Rozenberg
s tým, že tento finančný rámec kopíruje
aj rozsah realizovaného diela.

„

Doprojektovali sme
nerezový detský bazén s novou
technológiou.
Igor Rozenberg,
riaditeľ technických služieb

Ako ďalej Rozenberg naznačuje, do
konca roka by mala byť uzatvorená
rekonštrukciu strechy a na pláne je aj
osádzanie okien. „Dokončili sme hrubé
stavebné práce, odstránili sme dlažbu
z terasy a pokračujeme vo verejnom

obstarávaní ďalších stavebných častí,
ako sú zdravotechnika, vonkajšia keramická fasáda a vzduchotechnika,“ približuje riaditeľ mestskej eseročky a ako
prezrádza: „Vonkajšiu keramickú fasádu
obstarávame druhýkrát, pretože v prvom prípade sa neprihlásil žiadny uchádzač. Ide o technické riešenie, ktoré nie
je úplne bežné spôsobom prevedenia.
Zaujímavosťou na druhej strane je, že
pri obstaraní strechy sa nám podarilo
vysúťažiť takmer polovičnú cenu. To
nám umožnilo spustiť doprojektovanie
nerezového detského bazéna s novou
technológiou, zväčšenie priestoru pre
mamičky s deťmi a vytvorenie priestoru
pre masážny salón.“
(li)

Aj napriek tomu, že od pondelka
16. novembra sa môžu otvoriť kiná na
polovičnú kapacitu, naše Kino Hron,
podobne ako v iných mestách, čaká
na príchod nových filmov. Kedy teda
diváci opäť zasadnú do kinosedačiek?
Vo všetkých okolitých štátoch sa všetko
zatvára a obmedzuje a pokiaľ sa neotvorí európsky trh, tak ponuka nových
filmov bude minimálna. Ako informuje
Kino Hron na svojich stránkach, pre slovenských distribútorov nie je ekonomické pustiť ani aktuálne odsunuté filmy,
kým sa neotvoria multiplexy (viacsálové
kiná), ktoré však bez bufetov nespustia
svoju prevádzku. „A čakať vysokú divácku návštevnosť bez kvalitnej ponuky
filmov, bez občerstvenia, bez pohodlia vzhľadom na obmedzenie sedenia
a s večným mediálnym vytváraním
strachu, aby ľudia nikam nechodili, je
pre kino len ďalšia strata a ekonomický
nezmysel,“ uvádza sa v stanovisku s tým,
že Združenia slovenských kinárov a distribútorov sa však snažia komunikovať
s kompetentnými vládnymi zástupcami a docieliť vhodné podmienky pre
funkčné znovuotvorenie kín v aktuálnej
situácii.

„Hneď, ako to bude možné, dáme do ponuky aktuálne filmy a budeme divákov
o tom informovať prostredníctvom webovej stránky a Facebooku,“ hovorí riaditeľka žiarskeho Mestského kultúrneho
centra Michaela Hric Pribilincová a ako
konštatuje: „Naše kino nie je podnikateľský subjekt, takže nemôže zbankrotovať
či skrachovať. Mesto bude mať záujem
aj naďalej prinášať filmovú kultúru pre
svojich obyvateľov, aj keď je to v tomto
roku finančne náročné.“ Kino Hron hlásilo straty už na jar. V tejto situácii mal
finančne pomôcť Audiovizuálny fond.
„Nenávratný finančný príspevok vo výške 3 400 eur, ktorý nám poskytne Audiovizuálny fond, je veľmi veľká pomoc,
hlavne pri snahe udržať si zamestnancov
kina pri nútenom zatvorení prevádzky.
Po znovuotvorení bude záležať len na
ľuďoch, či svojou návštevou podporia
kino. Lebo kino bez svojich divákov
nemôže fungovať,“ konštatuje na záver
riaditeľka Céčka.
(li)

Vianočné trhy na námestí
v tomto roku nebudú

Vedenie mesta definitívne rozhodlo,
že v tomto roku vianočné trhy nebudú. Kvôli opatreniam súvisiacim
s pandémiou koronavírusu nebude
ani silvestrovský program na námestí.
„Dlho sme hľadali spôsob, ako zorganizovať tradičné vianočné trhy na Námestí
Matice slovenskej. Bohužiaľ, aj po konzultáciách s RÚVZ aj podľa usmernenia
hlavného hygienika SR, nie je aktuálne
možné zorganizovať toto podujatie tak,
aby sme neporušili aktuálne protiepidemické nariadenia a opatrenia,“ informuje primátor mesta Peter Antal. Ako však
naznačuje, aj napriek tomu, že mesto
nemôže zorganizovať jednorazové podujatie, na ktorom bude prítomných viac

ako 6 osôb, gastroprevádzky v našom
meste môžu formou ambulantného predaja alebo na svojich terasách podávať
aj typické vianočné občerstvenie. A to
pri zachovaní všetkých hygienických nariadení. „Verím, že sa toho viacerí chytia
a aspoň takouto formou si budete môcť
niekde dať vianočný punč či varené vínko,“ dodáva Antal.
Isté je aj to, že silvestrovský program sa
na námestí tento rok neuskutoční. Konať
sa tento rok pre pandémiu nebudú ani
tradičné sprievodné vianočné programy, ako napríklad adventný koncert či
vianočný koncert žiakov základnej umeleckej školy.
(r)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Tretia etapa
výstavby kaštieľa
Prestavba v tomto období je
zameraná na úpravu a statické
zabezpečenie objektu kaštieľa.
Stavebné práce sa sústreďujú na
exteriér východnej časti kaštieľa
s terasou a bývalým opevnením.
Terasa sa začala upravovať podľa
požiadaviek na luxusnejší pobyt
v areáli, so zameraním na parkovú
úpravu. Vytvára sa záhradný komplex, do ktorého sa zahŕňa aj plocha
predsunutej terasy. Budujú sa nové
pivnice na východnej strane, ktoré
boli z časti vyhĺbené pod jestvujúcou terasou a z časti pristavané, čím
sa plocha zväčšila.
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malou rozlohou tento predpoklad
nepotvrdzujú. Povedal by som, že
ide skôr o chodby bez možnosti
použitia na uskladnenie.

Pivnice tvoria päť z kameňa vybudovaných miestností s valenou
klenbou. K vybudovaniu pivnice
dochádza už v pokojných časoch,
čomu nasvedčujú aj veľké okenné
otvory a pohodlné vstupné portály. Kamenné istenia okien, ako
aj portálov sú vybudované zo sekundárne použitých kmenných
článkov, získaných zo starších stavebných objektov v areáli kaštieľa.
Na niektorých kamenných článkoch
sa výskumom zistila ešte zachovalá
pôvodná polychromná (viac farebná) omietka.
Steny novovybudovanej pivnice
boli omietnuté hladkou omietkou.
Podlahu tvorila udupaná zemina, čo je nepriamy dôkaz toho, že

„

Na mohutnom
opornom pilieri vytvorili
malú terasu so schodiskom.

priestory slúžili pre zabezpečovanie
hospodárskych potrieb kaštieľa so
vzťahom k parku. Pravdepodobne
išlo o úložné priestory zásoby potravín. Avšak niektoré priestory svojou

Pivnice boli vybudované na základe
potreby získania nových priestorov.
V rámci rozšírenie záhrady, ktorú
tvorila plocha opevnenia, ako aj
parčíku na predsunutej terase. Táto
bola zároveň spevnená opornými
piliermi. Potreba statického
zabezpečenia obvodových múrov
terasy bol následok neodvádzania
povrchovej vody z plochy

terasy, čím vznikal tlak na bočné
murivá. Vybudovaním ďalšieho
oporného piliera na východnom
nároží kaštieľa, ktorý nahradil
menší, odstupňovaný pilier, bola
zabezpečená statika nárožného
muriva budovy kaštieľa v týchto
miestach. Pretože hrozilo zosúvanie
podložia a tým bola ohrozená
statika budovy.
Novovybudovaný oporný pilier
bol tak mohutný, že na ňom bola
vytvorená malá terasa so schodiskom vedúcim na jeho vrchol. Tým sa
vytvoril malý romantizujúci prvok
doplňujúci úpravu parku v tomto
období.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Ako sú technické služby pripravené na zimu
Cieľom zimnej údržby je v maximálne možnom krátkom časovom úseku
zaistiť bezpečnú zjazdnosť komunikácií. Ako sme pripravení na zimnú
sezónu?
Základnými povinnosťami členov riadiaceho štábu je, na základe podnetov
a získaných informácií, priebežne zabezpečovať plynulosť zimnej údržby
miestnych komunikácií optimálnym
nasadením personálu a techniky, na
základe zhodnotenia očakávaných poveternostných podmienok navrhovať
vyhlásenie zimnej pohotovosti a uverejnením kontaktu na Horúcu linku
zimnej údržby informovať občanov
o možnosti nahlasovania vzniknutých
problémov.

Na zimnú údržbu, ktorá oficiálne začala
15. novembra tohto roku a potrvá do
15. marca 2021, je na čistenie ulíc pripravený sypač s radlicou 3,2 m, dva
multicar M26 – sypače s radlicou 2 m,

traktor - sypač s radlicou 2,7 m, malotraktor - sypač s radlicou 2 m, malotraktor s radlicou 1,4 m, malotraktor - sypač
s radlicou 1,4 m, traktor Zetor s radlicou
3,0 m, dvojkolesový traktor s kefou

a radlicou 1 m, multicar na ručné čistenie, Caterpillar - šmykom riadený nakladač a Caterpillar rýpadlo – nakladač.
Operačný plán zimnej údržby delí
údržbu komunikačnej siete do troch
stupňov dôležitosti.
1. stupeň: komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu, príjazd ku
zdravotníckym zariadeniam a dopravno-nebezpečné miesta (výjazdy z lokalít IBV a Pod Vršky na Ulicu SNP)
2. stupeň: ostatné komunikácie nezaradené do 3. stupňa dôležitosti

3. stupeň: medziblokové priestory,
menej frekventované
Technické služby majú tohto roku pripravených 150 ton posypového materiálu, štrku a 25 ton soli. Zimnú údržbu
zabezpečujú mestské Technické služby so svojou riadiacou skupinou, ktorá
informuje dispečera. Pre Žiarčanov je
aj tohto roku pripravená Horúca linka
zimnej údržby – 0915 317 044, kde môžete nahlásiť neodhrnutú komunikáciu,
priechod pre chodcov či chodník.
(r)

„

Na zimu je nachystaných
150 ton posypového
materiálu, štrku a 25 ton soli.

Služby knižnice využívajú predovšetkým seniori
Ako takou náhradou za nateraz
umlčanou kultúrou môže byť pre
mnohých knižnica, ktorá pravidelne
pre svojich čitateľov prináša horúce
knižničné novinky. Aj keď bola načas
zatvorená, či už pre pandémiu koronavírusu, alebo rekonštrukciu prístupového schodiska, pracovníčky
knižnice v záujme zachovania dobrej
nálady a pozitívnych myšlienok roznášali seniorom knihy priamo domov.
Ešte počas letných mesiacov sa usilovne
pracovalo na vybudovaní bezbariérového prístupu do Mestskej knižnice Michala Chrásteka. „Keďže sme už vymenili
okná, opravili fasádu a strechu budovy,
rad prišiel aj na vstup. Urobíme tu nové
schodisko a novú rampu, ktorá bude slúžiť imobilným ľuďom, prípadne mamičkám s kočíkmi,“ povedal vtedy primátor
mesta Peter Antal. Vybudovanie bezbariérového prístupu do mestskej knižnice
vyšlo mesto na 17 428,94 eura. Financie
boli vyčlenené z mestského rozpočtu.
Knižnica prišla cez leto aj s ďalšou novinkou. Okná budovy zdobia fotografie
velikánov slovenskej literatúry, ale aj rukopis textu Sládkovičovej Maríny.
Vedúcej knižnice Miroslavy Kravárovej
sme sa opýtali, v akom režime momentálne funguje knižnica, ale aj to, koľko
majú čitateľov a aké sú v súčasnosti v zariadení zavedené opatrenia. „Do konca
roka máme obidve oddelenia otvorené
od 8.00 do 16.00 hodiny s prestávkou na
dezinfekciu od 12.00 do 12.30 hodiny.
V novom roku by sme sa už chceli vrátiť
k pôvodným otváracím hodinám,“ vysvetľuje a ako podotýka: „Samozrejme,
pri vstupe do knižnice treba dodržiavať

všetky hygienické nariadenia, služby
internetu a čítanie novín v priestoroch
knižnice zatiaľ nie sú povolené.“ Ako
vzápätí priznáva, ľudí napodiv chodí
menej ako v predošlých rokoch o takomto čase a prevažne sú to dôchodcovia.
Čítajú sa všetky žánre beletrie, odborná
literatúra momentálne stagnuje. „Stále
však nakupujeme nové tituly, máme
v knižnici všetky horúce novinky. Ešte
čakáme na peniaze z grantu Fondu na
podporu umenia, takže do konca roka
bude v knižnici kopec nových kníh,“ naznačuje Miroslava Kravárová.

Čitateľov v tomto roku ubudlo
S rekonštrukciou schodiska sa pristúpilo aj k rekonštrukcii vchodu do knižnice. „Táto časť je ukončená, už si žiada
iba malé kozmetické úpravy a dokončiť
pár vecí,“ približuje vedúca knižnice
a konkretizuje, koľko má v súčasnosti
knižnica členov: „Momentálne máme
zaevidovaných 1261 členov, z toho je
331 detí do 15 rokov. Je to menej ako po
minulé roky, ale knižnica v tomto roku
bola často zatvorená. Od 13. novembra
2019 do 1. februára 2020 to bola celková rekonštrukcia budovy, od 13. marca

do 18. mája tohto roku koronavírus, od
1. augusta do 1. septembra rekonštrukcia vchodu do budovy a od 26. októbra
do 31. októbra zákaz vychádzania. To sa
odzrkadlilo aj v počte čitateľov a hlavne
v počte výpožičiek.“ Ako ďalej Miroslava Kravárová spresňuje, v priemere mesačne knižnicu navštívi približne 1 000
návštevníkov. „Najviac sa vypožičiava
beletria, súčasné slovenské autorky, trilery, najmä severské a historické romány,“ dodáva na záver.
(li)

Otváracie hodiny Mestskej
knižnice Michala Chrásteka
Oddelenie pre dospelých:
Pondelok: 8.00 – 18.00 h
Utorok: 8.00 – 18.00 h
Streda: 9.00 – 15.00 h
Štvrtok: 8.00 – 18.00 h
Piatok: 8.00 – 18.00 h
Oddelenie pre deti:
Pondelok: 12.00 – 18.00 h
Utorok: 12.00 – 18.00 h
Streda: 9.00 – 15.00 h
Štvrtok: 12.00 – 18.00 h
Piatok: 12.00 – 18.00 h

V ovocnom sade pribudli
tabuľky s názvami rastlín

Projekt Spojme sa pre mladých
z grantového programu Erasmus+
bol schválený na jar v roku 2019. Projekt stále trvá a v rámci aktuálnych
možností členovia Žiarskeho mládežníckeho parlamentu plnia aktivity stanovené v projekte.
„Musíme sa pružne prispôsobovať situácii, ktorú nám skomplikovala pandémia,“ konštatuje Veronika Fabianová,
koordinátorka práce s mládežou a ako
naznačuje, z projektu ostávalo uskutočniť poslednú aktivitu, a to varenie
gulášu, zveľadenie vonkajšieho priestoru a zhodnotenie projektu. „Keďže
nám okolnosti nedovoľujú stretávať sa
vo väčšom počte, museli sme väčšie

podujatie rozdeliť na viacero krokov.
Tentokrát sme v spolupráci s Odborom životného prostredia MsÚ prispeli
k tomu, aby sa zveľadil priestor okolo
nás. Osadili sme preto tabuľky s názvami rastlín v ovocnom sade v Parku Štefana Moysesa,“ dodáva Fabianová a člen
Žiarskeho mládežníckeho parlamentu ju
dopĺňa: „Konečne sa učím rozoznávať
rastliny.“
Ďalšími malými aktivitami spríjemnia
členovia Žiarskeho mládežníckeho
parlamentu priestor a popri tom individuálne a online formou zhodnotia celý
priebeh projektu.
(li)
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Máte doma deviataka?
Výber strednej školy je ťažkou úlohou nielen pre deviatakov, ale rozhodovaniu sú vystavení i samotní
rodičia. V tomto veku si vie máloktoré dieťa predstaviť, čo bude robiť
v budúcnosti. Je dobré, keď dieťa už
dlhšiu dobu vie, čo ho baví a zaujíma, k čomu inklinuje.
Je však i veľa takých, ktorí vôbec nevedia, akým smerom vykročiť. A to i z dôvodu, že ich záujmová sféra je buď
veľmi bohatá a nevedia sa rozhodnúť
pre jednu, alebo neprejavujú záujem
o žiadnu oblasť. Dnešní deviataci sú
viac nerozhodní aj preto, že majú veľa
možností, kam môžu ísť študovať. Zorientovať sa v sieti ponúkaných odborov je značne náročné. Je veľmi dôležité, aby sa dospievajúci žiak pri výbere
rozhodoval sám za seba. Pri rozhodovaní by mu však mali byť nápomocní rodičia, učitelia, výchovní poradcovia, ktorí
by mu mali v tomto procese pomôcť,
poradiť a nasmerovať ho.
Zdrojom informácií býva každoročne
i podujatie Stredoškolák – servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, ktorý sa z dôvodu epidémie nemohol tohto roku uskutočniť.
Toto podujatie organizované Centrom
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom v Žiari
nad Hronom umožňuje žiakom a ich
rodičom v rozhodovacom procese
pred prvou voľbou povolania získať
na jednom mieste a v jeden deň veľa
dôležitých profesijných informácií.
Tento školský rok je ochudobnený aj
o ďalšie informačné aktivity stredných
škôl, ktoré pomáhajú žiakom pri ich
rozhodovaní a výbere strednej školy,
preto ponúkame pár odporúčaní, ako
deviatakom pomôcť a znížiť riziko ich
nesprávneho výberu.
Treba si uvedomiť faktory, ktoré sú pri
výbere strednej školy rizikové: napr.
vplyv kamarátov, neobjektívne hodnotenie svojich schopností a predpokladov, nedostatočné informácie o trhu
práce a povolaniach. Výber dokáže
nepriaznivo ovplyvniť i postoj rodiča.
Na jednej strane je to absolútne nezasahovanie rodiča do výberu. Na druhej
strane je to zas direktívne rozhodnutie
rodiča, ktorý sa snaží dieťa nasmerovať
podľa vlastných predstáv a niekedy sa
snaží výberom školy naplniť si svoje
nesplnené túžby. Rodičia majú výhodu
v tom, že vedia výber školy porovnať
s praxou a realitou, s možnosťami trhu

notiť jeho predpoklady a poskytnúť
dostatok dôležitých informácií.
• Môžete využiť možnosť absolvovať
rôzne testy pod vedením kariérového
poradcu v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorý objektívne vyhodnotí schopnosti, záujmy, možnosti dieťaťa a jeho
smerovanie.

Aké informácie hľadať a kde

práce. Ak dieťa nie je rozhodnuté, kam
ísť z 9. ročníka, nie je riešením pokračovať v štúdiu na gymnáziu, pokiaľ nemá
predpoklady úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium.
Aj v dnešnej dobe je častým motivačným faktorom pri výbere povolania
vysoké finančné ohodnotenie práce
a vysokoškolský titul. Hoci si stále neuvedomujeme, že práve absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu
práce veľmi žiadaní, záujem o remeselnícke profesie je minimálny. Naopak
mnohé školy (stredné aj vysoké), ktoré
sú rodičmi a žiakmi žiadané, produkujú
absolventov, ktorými je trh práce naplnený a absolventi tak zostávajú bez
práce. Prieskumy ukazujú, že len 54 %
stredoškolákov pracuje v odbore, ktorý
vyštudovali, či už z dôvodu nesprávneho výberu alebo neuplatnenia odboru
na trhu práce.

Ako urobiť správne rozhodnutie
Výber strednej školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam, osobnostným predpokladom žiaka a jeho
záujmom. Zároveň je potrebné prihliadať na známky, profilové predmety, prístup a motiváciu k učeniu. Nesmie sa
zabudnúť na zdravotné ťažkosti a z nich
vyplývajúce obmedzenia. A všetky tieto skutočnosti treba zosúladiť s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.
Čo teda môžete urobiť, aby ste vášmu
dieťaťu pomohli správne nasmerovať
jeho budúcnosť?
• Nečakajte do poslednej chvíle, rozprávajte sa s deťmi o budúcnosti, čo by
chceli v živote robiť. Väčšinou býva už
neskoro začať s rozhovormi až v deviatom ročníku. Veďte ich k tomu, aby si
správne uvedomovali svoje schopnosti, osobnostné vlastnosti, silné stránky
vhodné na určitý typ štúdia a profesie.

• Zvážte možnosti dieťaťa, reálne sa
pozerajte na jeho schopnosti, zručnosti
a osobnostné predpoklady. Prihliadajte
na vzdelávacie výsledky a záujmy, ktorým sa venuje vo voľnom čase. Pozorujte dieťa, čo ho baví a v čom je dobré,
čo ho dokáže namotivovať a pri čom
dokáže dlhšie zotrvať.
• Získavajte informácie. Podporujte
dieťa v tom, aby si hľadalo dostupné
informácie z rôznych zdrojov, hľadajte
ich aj spoločne, zisťujte všetky možnosti, ktoré školy poskytujú.
• Komunikujte s učiteľmi, výchovným
poradcom, ktorí dokážu reálne zhod-

• Na stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov
www.svs.edu.sk sú dostupné informácie, aký je plánovaný počet prijatých
a počet hlásiacich sa žiakov na jednotlivé SŠ. Taktiež priebežne uvádzajú
aktualizované informácie o počtoch
záujemcov o štúdium na jednotlivých
odboroch SŠ, možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy.
• Uplatnenie absolventov SŠ a VŠ, potreby trhu práce rozdelené aj podľa
regiónov nájdete na www.trendyprace.
• Čo si môžete predstaviť pod daným povolaním a ktorý odbor ísť
študovať, si môžete prečítať aj na
stránkach www.pozicie.sk (katalóg
pracovných pozícií - náplň práce,

Ako teda môžeme my všetci pomôcť
našej škole? Stačí zahlasovať na stránke
www.gestopremesto.sk (www.gestopremesto.sk/hlasovanie/ziar-nad-hronom/9020.) Každý môže hlasovať iba
raz, pričom to zaberie minimum času.

Cieľ projektu
Zozbierať domáce liečivé pôvodné recepty, rady, skúsenosti starých rodičov
žiakov a vytvoriť z nich knihu. Zachovať staré múdrosti, zvyklosti našich
predkov. Dokázať zmobilizovať žiakov
celej školy na vytvorenie spoločného
diela, ktoré bude slúžiť na propagáciu
školy a v každej triede bude mať čest-

• Informácie o systéme duálneho vzdelávania a školách zapojených do duálneho systému získate na www.potrebyovp.sk, www.dualnysystem.sk.
• www.komposyt.sk ponúka pre žiakov a rodičov rôzne materiály, videá na
tému voľby školy a výberu povolania.

Dôležité termíny
Zákonný zástupca žiaka môže do
20. februára 2021 podať dve prihlášky
na odbory, ktoré vyžadujú overenie
špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (konzervatória, bilingválne, umelecké, športové odbory, ale aj
odbory ako učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo, masér, tvorba nábytku a interiéru, ochrana osôb
a majetku). Prihlášky sa podávajú riaditeľovi ZŠ, ktorý ich následne odosiela
na strednú školu.
Do 10. apríla 2021 sa podávajú dve prihlášky na ostatné študijné a učebné
odbory, vrátane 8 – ročných gymnázií.
CPPPaP v Žiari nad Hronom
Foto: archív

MOŽNOSTI ŠTÚDIA V REGIÓNE
• Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom • SOŠ obchodu a služieb, Žiar nad Hronom • Súkromná SOŠ technická, Žiar nad Hronom
• Súkromná obchodná akadémia DSA, Žiar nad Hronom • Súkromná SOŠ pedagogická EBG, Žiar nad Hronom (elokované pracovisko)
• Súkromná SOŠ, Hliník nad Hronom • Súkromné gymnázium, Kremnica • Súkromné gymnázium Z. J. Mallu (i s vyučovaním rómskeho jazyka),
Kremnica • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kremnica • Spojená škola internátna - Praktická škola, Kremnica
• Školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne, Kremnica (Gymnázium, SOŠ, SPŠ odevná, Odborné učilište)

ŽIAR NAD HRONOM
ŽARNOVICA
• Gymnázium Fr. Švantnera,
Nová Baňa • SOŠ obchodu
a služieb, Nová Baňa • SOŠ,
Žarnovica • Súkromná škola
umeleckého priemyslu,
Hodruša - Hámre • Spojená
škola, Nová Baňa (Odborné
učilište pre žiakov s telesným
postihnutím, Praktická škola)

BANSKÁ
ŠTIAVNICA

Hlasujte za žiarsku „Štvorku“
Základná škola na Jilemnického ulici
sa zapojila do výzvy Raiffeisen banky a napísala projekt Liečivé a domáce tajomstvá našich babičiek.
„Sme presvedčení, že projekt by mal
obrovskú hodnotu a prínos pre nás
všetkých. Spojí nielen generácie, ale
podporí aj vzťahy medzi žiakmi, rodičmi a školou,“ konštatuje riaditeľka školy
Drahomíra Hanzlíková a ako ďalej podotýka, bonusom by bolo, že realizácia projektu by rozvíjala kompetencie
školákov: „Vydať knihu s tradičnými
receptami mastičiek či elixírov starých
rodičov a zachovať tak tradície predkov
je nielen naším snom, ale aj cieľom projektu. No vyhrať môže iba jeden projekt
za kraj.“

vzdelanie, požadované znalosti, plat),
www.povolania.sk (zoznam povolaní
a zamestnaní).

né miesto. Na jej tvorbe sa bude podieľať každý žiak i zamestnanec školy.
Nazbieraný materiál bude upravený
do 60 strán a vydaný v knižnej hrubej
väzbe v náklade 110 kusov. Kniha bude
slávnostne pokrstená FS Hron, ktorý je
tiež nositeľom ľudových tradícií.
(li)

• Gymnázium A. Kmeťa, Banská
Štiavnica • Katolícka spojená škola
sv. Fr. Assiského, Banská Štiavnica
(Katolícke gymnázium, SOŠ) • SOŠ
lesnícka, Banská Štiavnica • SOŠ
služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
• SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica
• Škola umeleckého priemyslu,
Banská Štiavnica • Súkromná hotelová
akadémia, Banská Štiavnica
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Aktuálne protipandemické opatrenia od 26. novembra
• zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty
• pri vstupe na kúpalisko dezinfekcia
rúk
• častejšieho čistenia a dezinfekcie;
pitné fontánky musia byť mimo prevádzky,
• vyhláška podrobnejšie stanovuje aj
kritériá pre úpravu vody
• hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
Umelecké predstavenia
• výlučne sediace obecenstvo, fixné
upevnenie miest na sedenie
• pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo
šachovnicovo
• pred predstavením dezinfekcia dotykových plôch
Od 15. novembra nie je nutné preukazovať sa certifikátom s negatívnym výsledkom, keďže uznesenie
obmedzujúce slobodu pohybu prestalo platiť.
Na Slovensku naďalej platí núdzový
stav, od 15. novembra bol predĺžený na
ďalších 45 dní. Zakazuje sa zhromažďovanie viac ako šiestich ľudí, okrem osôb
žijúcich v jednej domácnosti.
Od 26. novembra vstupujú do platnosti
nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú režimu na
hraniciach, činnosti prevádzok a organizácie hromadných podujatí.

Prevádzky

Prevádzky verejného stravovania

• vstup len s prekrytým nosom a ústami

• môžu byť otvorené najviac do 22.00
hod. (s výnimkou donáškových služieb
a výdaja cez okienko)

Obchody
• pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
• odstupy medzi osobami v radoch musia byť 2 metre
• počet zákazníkov v jednom okamihu
nesmie prekročiť koncentráciu jeden
zákazník na 15 metrov štvorcových
predajnej plochy, toto sa nevzťahuje
na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby

Rúška

• časté vetranie priestorov a pravidelná
dezinfekcia dotykových plôch

• do odvolania platí povinnosť nosiť
rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta

• predajne potravín a drogérie od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 11.00
hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
Seniori však budú môcť nakupovať aj
v inom čase, dôrazne sa im však odporúča využiť vyhradený čas.

• nie sú povinné pri výkone športu v exteriéri
• nie sú povinné v extraviláne obce či
mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac
ako 5 metrov
• pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale
dôrazne odporúčané
• výnimku z nosenia rúšok majú žiaci so
stredným a ťažkým mentálnym alebo
sluchovým postihnutím
• výnimku majú aj fotografované osoby,
nevesta a ženích pri sobáši
• výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
umelci a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci,
ktorí sú na pracovisku sami

Obchodné domy
• hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu
• do priestorov umožniť vstup iba osobe s teplotou do 37 °Celzia
• počet zákazníkov v jednom okamihu
nesmie prekročiť koncentráciu jeden
zákazník na 15 metrov štvorcových
predajnej plochy, toto sa nevzťahuje
na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby
• prevádzky verejného stravovania
v obchodných domoch môžu predávať
pokrmy a nápoje len zabalené, zákaz
konzumácie v priestoroch obchodného domu

• zákazníci nemôžu konzumovať jedlo
a nápoje v interiéri, nápoje a pokrmy
môžu predávať zabalené so sebou,
• naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť
podávať na terasách (od 27.11. vyhláška
spresňuje definíciu exteriérových častí
prevádzky, v ktorých je povolené podávanie pokrmov a nápojov. Pod exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie
priestor s otvoreným vchodom, ktorý
je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch
bočných strán)
• vstup do prevádzky len s rúškom
• personál povinné rúška a dezinfekcia
rúk medzi jednotlivými zákazníkmi

• zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál
• organizátor musí pred začiatkom
odmerať telesnú teplotu účinkujúcich
a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu
vyššiu ako 37,2°C

• jednorazové hromadné podujatia,
ktorých účastníci budú na začiatku disponovať negatívnym výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu
nie starším ako 12 hodín
• zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci, schôdze, ktoré sa konajú na
základe zákona, voľby,
• od 27.11. k povoleným podujatiam
pribudnú: Slovenská hokejová liga, II.
futbalová liga; povoľujú sa aj podujatia
nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou
ministerstva školstva; všetky povolené
športové podujatia sa naďalej budú
musieť konať bez divákov
Taxislužby
• povinné rúško pre vodiča aj zákazníka
• klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle
• oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania
• po každom zákazníkovi dezinfekcia
priestoru pre zákazníkov
Starostlivosť o ľudské telo
• zamestnanci musia mať rúško

• hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

• medzi jednotlivými zákazníkmi
priestor na upratanie a dezinfekciu

Hromadné podujatia

• hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško

• v jednom okamihu najviac 6 osôb
Okrem toho sa povoľujú
• bohoslužby, avšak len so sediacimi
veriacimi, pričom budú musieť sedieť
v každom druhom rade, resp. šachovnicovo, alebo jedna osoba na 15 metrov
štvorcových, účastníci musia mať rúška,
pri vchode dezinfekcia rúk
• obrad krstu, pohrebného alebo sobášneho obradu, vrátane ich civilných
verzií

• zákazník pri ošetrení tváre, strihaní
a umývaní nemusí mať rúško
Autoškoly
• inštruktor a účastník musia mať rúško
• dezinfekcia vozidiel a trenažérov
• vlastné ochranné prostriedky (prilba,
rukavice)

• dezinfekcia stolov a stoličiek
• príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej
servítke
• na hygienických zariadeniach tekuté
mydlo a papierové obrúsky, pravidelná
dezinfekcia každú hodinu
Fitness centrá
• maximálna kapacita 6 zákazníkov
• personál musí nosiť rúška
• vo zvýšenej miere upratovať, čistiť
a dezinfikovať priestory a vybavenie
• hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
Plavárne
• maximálna kapacita 6 zákazníkov

Seniori pozor! Podvodníci začali používať novú legendu!
Polícia vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja opäť zaznamenala prípady, ktoré súvisia s podvodmi na senioroch. Páchateľ, ktorý
zatelefonoval 77-ročnej dôchodkyni, sa vydával za zamestnanca Krízového centra COVID-19.
Žiadal od nej 8-tisíc eur na injekciu pre
jej dcéru, ktorá leží na pľúcnej ventilácii pre ochorenie COVID-19 v nemocnici
v Bratislave. Keďže menovaná nemala
doma dosť peňazí, páchateľ jej zabezpečil odvoz taxíkom do najbližšej otvorenej pobočky banky s tým, že peniaze
prevezme niekto u nej doma, pričom jej
cestou ešte niekoľkokrát volal na mobil.
Našťastie jej v tom čase zatelefonovala

dcéra, ktorá ju po zistení týchto skutočností ihneď poslala na najbližšie policajné oddelenie.

o „malé“ peniaze, považujeme za dôležité na tieto prípady neustále upozorňovať naďalej.

Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie
pre obzvlášť závažný zločin podvodu
spáchaný v štádiu pokusu. O takéto konanie sa páchateľ pokúsil v čase núdzového stavu, preto za takýto skutok hrozí
trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.

Upozornenie

Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej
sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do
omylu sme za ostatné obdobie upozornili občanov opakovane. Prípadov,
kedy je zneužívaná dôvera starších ľudí,
však napriek tomu neustále pribúda.
Keďže pri dokonaných skutkoch nešlo

V žiadnom prípade nedávajte peniaze
osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám
tvrdí, že ju poslal váš príbuzný. Nikdy
na takéto či podobné požiadavky nepristupujte, vyhýbajte sa komunikácii
s týmito osobami. Ak máte čo i len
podozrenie, že by mohlo ísť o podvodníkov, kontaktujte ihneď políciu na
čísle 158.
OR PZ v Žiari nad Hronom
Foto: ilustračné
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Technická škola je už v novom šate
Na novú fasádu, osvetlenie a ďalšie
odborné učebne získala Súkromná
stredná odborná škola technická dotáciu vo výške viac ako 1,2 milióna
eur. Práce trvali od apríla do novembra tohto roku. Dnes sa už čaká iba
na potrebné dovybavenie jednotlivých miestností.
V rámci zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy sa na škole vymenili
všetky výplňové konštrukcie, to znamená okná a dvere, zateplila sa budova a spravila nová fasáda, zateplila sa
strecha, kompletne sa zrekonštruovalo
kúrenie a vymenilo osvetlenie.
V budove školy sa kompletne vybudoval bezbariérový prístup, vrátane
prístupov na všetky poschodia a bezbariérové sociálne zariadenia. Vytvorili
sa tiež dve celkom nové odborné učebne, a to fyzikálno-chemické laboratórium a učebňa robotiky. Z technológií
pre ďalšie skvalitnenie výučby pribudli
priemyselný robot, sada výučbových
senzorov pre výučbu elektro – pneumatiky, modulárne stavebnicové
systémy pre výučbu mechatroniky,
elektroniky a automatizácie, moduly

synchrónnych a asynchrónnych motorov a senzorov k systému UNITRAIN či
3D tlačiareň. V areáli ZSNP sa pre výučbu odborných výcvikov zrenovovali tri
strojárske dielne.
„Rozsiahla rekonštrukcia je za nami
a v týchto dňoch už očakávame, kedy
v zrekonštruovaných priestoroch budeme môcť umiestniť nový nábytok, nové
vybavenie a technologické zariadenia,“
hovorí riaditeľka školy Beata Tóthová
a ako poznamenáva: „Aj keď si vynovené priestory školy zatiaľ užívajú iba učitelia, ktorí učia študentov dištančnou
formou, verím, že čoskoro už aj študenti
budú môcť prísť medzi nás.“
Rekonštrukcia školy sa realizuje v rámci
projektu Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce, na ktorý získala škola
v rámci IROP nenávratný finančný príspevok vo výške 1 276 820,25 eur. Spolufinancovanie vo výške 5 % poskytol
zriaďovateľ školy, združenie InTech Žiar
nad Hronom, z.p.o.
(li)
Foto: SSOŠT.
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Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu
Ešte v októbri na spoločnej tlačovej konferencii deklaroval minister životného prostredia Ján Budaj
s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín Richardom
Rybníčkom, že dospeli k dohode
v súvislosti s pálčivou témou triedenia kuchynského odpadu.
Minister Ján Budaj podčiarkol, že momentálne je triedenie nepostačujúce,
jednoducho Slovensko dlhé roky nezvláda odpadové hospodárstvo: „Neplníme svoje sľuby, ktoré sme dávali Európskej únii, ani ktoré sme dávali sami
sebe. Hovorím o predchádzajúcich
vládach, ktoré opakovane sľubovali zavedenie kuchynského odpadu.“
Od prvého januára už nebudú obce
oprávnené uplatňovať výnimky z triedenia kuchynského odpadu a bioodpadu. Ministerstvo v tejto súvislosti
pripravilo novelu vykonávacieho
predpisu. Mestá a obce majú podľa
neho povinnosť zabezpečiť triedenie
kuchynského bioodpadu od 1.1. 2021
do 30.6. 2021. „Uvedená vyhláška neznamená odklad triedenia biologicky

2021 nárokovať o finančnú podporu
na lepšie zvládnutie úlohy. Obce sa už
v súčasnosti zapojili do výziev na nákup
zberných nádob, kompostérov, manipulačnej techniky na zber bioodpadov, či už v rámci OP KŽP, alebo v rámci
Environmentálneho fondu. „Doteraz
bolo na kompostárne schválených
60 žiadostí v objeme 40 miliónov eur
a poslednú dobu ministerstvo rozdalo
financie na kompostéry do 179 obcí
a 79 združení obcí za celkovú sumu 35,2
mil. eur,“ zdôraznil minister Budaj. Podľa slov ministra pôjde aj o vybudovanie
triediacich liniek.
rozložiteľného odpadu, ale ide o ústretový krok pre tie mestá a obce, ktoré
už v súčasnosti zabezpečujú triedenie,“
doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.
Zároveň ministerstvo pripravilo predpis, ktorým sa upravuje mechanizmus
prerozdeľovania príjmov z poplatkov za
uloženie odpadov, vďaka čomu budú
môcť obce získať príspevok z Environ-

mentálneho fondu a použiť ich priamo
na zabezpečenie triedeného zberu
a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Ministerstvo bude týmto spôsobom
stupňovať finančnú podporu na kompostovanie.
Cez Environmentálny fond si teda obce
a mestá, ktoré zodpovedne pristúpia
k triedeniu bioodpadu, môžu v roku

Ako ďalej povedal, envirorerezort si
uvedomuje ťažkosti, na ktoré upozorňovala Únia miest a obcí Slovenska:
„Berieme veľmi vážne slová z praxe
o tom, aby sme nábeh na triedenie
urobili pre mestá a obce tak, aby išlo
o reálny nábeh, a aby nezaťažil občanov zvýšenými poplatkami. A preto istý
čas bude inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského
a bio odpadu s tým, že spočiatku nebude dávať finančné pokuty, len napo-

menutia.“
Richard Rybníček, prezident Únie miest
Slovenska a primátor Trenčína, vyslovil
presvedčenie, že mestá a obce dokážu
systém triedenia zvládnuť. Zároveň
podčiarkol: „Minister jasne vysvetlil,
že akékoľvek odklady, súvisiace s účinnosťou zákona, sú aj z hľadiska vzťahov
s Európskou úniou nemožné, pretože
by prišli sankcie voči Slovenskej republike. Mestá a obce budú mať pol roka
priestor na to, aby nabehli do systému.“
„Presadzujem, aby odpadové hospodárstvo sa stalo jedným z cieľov v rámci
post covidového pozdvihnutia hospodárstva. Je to výrazne environmentálny cieľ, v ktorom má Slovensko jedno
z najväčších deficitov. Naším cieľom
je priblížiť sa k obmedzeniu do 50 %
skládkovania do konca nášho volebného obdobia,“ podčiarkol na záver
minister Budaj.
Zdroj: MŽP SR

Do ktorého kontajnera patria rúška po ich použití
Ministerstvo pripravilo krátky návod
(Konferencia Spojených národov pre
obchod a rozvoj OSN) bude globálny
predaj jednorazových rúšok v tomto
roku celkovo 166 miliárd dolárov, oproti
okolo 800 miliónov dolárov v roku 2019.
Ide o obrovský nárast, ktorý sa prejaví
v podobe desiatok tisícok ton plastového odpadu, ktorý už teraz častokrát
končí aj v podobe neželaného odpadu
v našich uliciach či v prírode. Ak chceme vedieť, ako dlho sa jednorazové rúška rozkladajú, je dôležité vedieť, z čoho
sú vyrobené.

Rúško aj respirátor patria do čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad. Predtým ho však
zabezpečte pred únikom prípadnej
nákazy. Ministerstvo zverejnilo krátky návod pre občanov.
Keďže koronavírus vydrží podľa niektorých zdrojov na povrchoch materiálov
až tri dni, tak priamym vyhodením do
kontajnera samotný zdroj nákazy nemusí hneď zmiznúť. Týka sa to nielen
textilných rúšok, ale aj iných ochranných masiek, napríklad respirátorov
s filtrom a podobne.

Ako majú domácnosti
nakladať s použitými rúškami
či respirátormi
• Použité rúška či respirátory treba dať
do plastovej tašky, vreca, .... a pevne
uzavrieť.
• Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu.
• Použité rúška či respirátory v žiadnom
prípade nepatria do triedeného odpadu.
• Samozrejme, potrebné je umyť si ruky
a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Ako dlho sa rozkladajú
jednorazové rúška
Úmerne s povinným nosením rúšok
v obchodoch, v kanceláriách, verejnej doprave, ale aj v exteriéri prišlo
aj k mimoriadnemu nárastu odpadu
v podobe jednorazových ochranných
pomôcok. Podľa odhadov UNCTAD

Pri kontakte s jednorazovými chirurgickými rúškami môžeme mať pocit, že sú
vyrobené z jemného papiera. Nie je to
však pravda. Najbežnejšie jednorazové rúška sa skladajú z vonkajšej vrstvy
a vnútornej vrstvy. V oboch prípadoch
ide o polypropylén s rôznou hmotnosťou (14-22 g/m2). Dôležitou súčasťou
chirurgických rúšok je stredná vrstva,
resp. filtračná časť z viskózy a polyesteru. Nesmieme zabúdať ani na tenké
gumičky a drôtik, ktoré zabezpečujú
praktickosť rúšok. Jednorazové rúška
sú teda vyrobené z polypropylénu,
ktorý je súčasťou rodiny termoplastov.
Ide o druh komoditného plastu, ktorý
sa degraduje dlho a uvoľňuje počas
procesu degradácie množstvo toxických látok.
Jednorazové ochranné rúška odhodené na ulici sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostanú do morských vôd
kanalizáciou a riekami, čím zvyšujú milióny ton plastov, ktoré sa v oceánoch
už nachádzajú. Podľa agentúry Waste
Free Oceans môže jednorazovému
rúšku, ktoré skončí v mori, trvať až 450
rokov, kým sa úplne rozloží a opustí
morský ekosystém. Než sa však toto
udeje, rozpadne sa na mikroplasty, ktoré sa budú hromadiť v potravinovom
reťazci po ďalšie roky. Program Spojených národov pre životné prostredie
(UNEP) pripravil celý rad informačných
materiálov o rizikách pre verejné zdravie v súvislosti s nekontrolovateľným
spaľovaním použitých ochranných rúšok, ktoré vedie k uvoľňovaniu toxínov
do životného prostredia a sekundárnemu prenosu chorôb na človeka.
Zdroj: MŽP SR, odpady-portal.sk
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 1.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 2.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 3.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 650/12
• 4.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica

• 5.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
• 6.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478
• 7.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
• 8.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529
• 9.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 10.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 11.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Archangelika, SNP 2765/153
• 12.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 13.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP 116
• 14.12. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 650/12
Každý deň, okrem sviatkov, sú v čase od 16.00 do 20.00 h
otvorené lekárne:
• lekáreň Benu, SNP 116, OC Kaufland
• lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100

Z pera čitateľa
Po narodení druhého syna vznikol problém, ako
voziť rodinu. Mal som zjednaného Trabanta za
18 000 korún. Bolo to v čase, keď sme na fare
mali ustajneného koňa. Stretával som nového
kaplána takmer denne. Spriatelili sme sa a pri
jednej debate sa ma opýtal, či nekúpim od neho
Škodu 100 bielej farby, len trojročnú. Chcel kúpiť
Ladu 2103. Opýtal som sa, za akú cenu. Povedal,
že 20 000 korún. Hovorím mu, že sa spýtam
manželky.
Za týždeň som ho vyhľadal a oznámil som, že
kupujem. Škodu mal prihlásenú v Čadci, kde
mal trvalý pobyt, a tak sme cestovali prepísať
Škodu 100 L. Zrazu sme mali auto, ale vodičák
ani manželka ani ja sme nemali. Rýchlo do
autoškoly a urobiť si vodičák. Za tri mesiace sme
robili skúšky a začali sme jazdiť. V jazde sme sa
striedali – ja som viedol tam, manželka domov.
Škodu som predal za šesť mesiacov do Prievidze
a kúpili sme Ladu v Bratislave v autobazáre. Za
socíka sme boli každý rok pri Čiernom mori na
dovolenke.
Spomíname na zážitok z Rumunska. Cestovali
sme k mori, pri ceste kukurica, vpravo – vľavo,
asi 40 kilometrov a už sa zvečerievalo. Bolo treba
postaviť stan, ale kde? Namieril som motorku
do kukurici, 20 metrov. Polámanú kukuricu sme
postavili a unavení zaspali. Ráno po ceste popri
kukurici hnali pastieri ovce a pes pribehol k nám.
Hodili sme mu salámu a odbehol. Nabudúce
o tom, ako som vozil autá z Prahy.
František

Ruka v ruke (Hand in Hand)
Koreana – Hand in Hand, Soul, Olympionic Song
Olympiáda v Kórei 1988
Na prevzatú hudbu, slovenský text:
Marika Szolnokyová, november – január 2012 – 2013
Hudba: Giovanni Giorgo Morodero, Taliansko
Angl. text: Tom Whitlock, USA
Kórejský text: Kim Mom Hwan
1. Koľko hviezd je, toľko ľudských osudov,
na našej Zemi žije množstvo národov.
Planéta modrá všetkým núka mier,
rôznych pletí ľudí spája jeden cieľ. Jeden cieľ.
Refr.: Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
chráňme si Zem a vodu, pokoj s jasnou oblohou.
Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
modrá planéta si svieti, lásku núka nám. Núka nám.
2. Priateľstvom, láskou bije múdry zvon,
my nevyhráme žiadny súboj s prírodou.
Chráňme si ju lepším životom
pred ohňom, suchom, povodňami, pred vojnami. Bráni sa nám.
Refr.: Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň
a život krásny berme, mier pre bratstvo národov.
Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
farebný dych symfónie zdravia hreje nás. Hreje nás.
3. Priateľstvom, láskou...
My žiadny súboj...
Rukou v ruke obsiahnime celý svet
a hudba mieru, lásky svetom bude znieť. Bude znieť.
Refr.: Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
chráňme si Zem a vodu, pokoj s jasnou oblohou.
Ruku mi podaj, dlaňou spojme dlaň,
modrá planéta nám svieti, lásku núka nám. Núka nám.

NA TÝCHTO MIESTACH SA MÔŽETE NECHAŤ OTESTOVAŤ
Aj naďalej môžete v našom meste využiť možnosť nechať sa otestovať antigénovými testami:
Územný spolok Slovenského Červeného kríža:
Š. Moysesa 46 (Radničná reštaurácia), otvorené v pracovné dni od 9.00 do 13.00 hod. Testovať
by sa malo dva mesiace.
Svet zdravia (nemocnica):
Sládkovičova 11, otvorené v pondelok až piatok od 12.00 do 16.00 hod. a od 23. novembra od
7.00 do 15.00 hod.
RÚVZ Žiar nad Hronom:
Ul. Cyrila a Metoda 357/23, otvorené v utorok, stredu a vo štvrtok od 9.00 do 11.00 hod.
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 23. NOVEMBRU 2020

Administratívno-technický pracovník: GAMAalumínium, Žiar nad Hronom, tel.: +421905414083, e-mail:
gahir@gamaaluminium.sk

Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918410204, e-mail:
orsagovam@koop.sk

Administratívny pracovník: Jozef Daxner –
TEMPO, Kopernica, tel.: +421903527767, e-mail: tempo@tempodaxner.sk

Kontrolór kvality: MPL Group, Žiar nad Hronom, e-mail: plevka@mplgroup.sk
Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Kremnica, tel.:
+421903922708

Apretovač/brúsič: ALACO, Hliník nad
Hronom, tel.: +421456762455, e-mail:
mkarvasova@alaco.sk

Kuchár: Spojená škola internátna, Kremnica, tel.: +421456742090, e-mail:
zsisp.kremnica@gmail.com

Apretovač: Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456702316

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

Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943, e-mail:
titanduboczi@stonline.sk

Kuchár: JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Krahule, tel.: +421908217392, +421456742846,
e-mail: stredeuropy@skikrahule.sk

Automechanik: VOMA - SK, Šášovské Podhradie - Píla, tel.: +421907750051, e-mail:
harachova@voma.sk

Kuchár/ka: Obecné lesy
le, tel.: +421907020471,
ubytovanie@krahule.sk

Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra Person Education Servis, Hliník nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

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

Čašní k:
Obecné
lesy
le, tel.: +421907020471,
ubytovanie@krahule.sk

Lekár psychiater: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica, tel.: +421456705620, e-mail: namestniklps@pnkca.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
907 777 945, 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: Remeslo strojal, Žiar nad
Hronom, tel.: +4210918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com
Elektrikár, pomocný elektrikár:
BBC Systém, Hliník nad Hronom, e-mail:
bbcsystem@bbcsystem.eu
Elektromechanik: Remeslo strojal, Žiar
nad Hronom, tel.: +421918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com
Hlavný účtovník: Stavebné bytové družstvo,
Žiar nad Hronom, tel.: +421456708242, e-mail:
kotorova@sbdzh.sk
Junior účtovník: STO, Žiar nad Hronom, tel.: +421456782503, e-mail:
bmichnikova@stozh.sk

Krahue-mail:

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 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
Nastavovač CNC strojov – operátor: GAMAalumínium, Žiar nad Hronom, tel.: +421905414083, e-mail: gahir@gamaaluminium.sk
Obrábač kovov: LUGA Trade, Žiar nad Hronom,
e-mail: rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Obsluha
CNC
stroja:
FINALCAST, Žiar nad Hronom, e-mail:
majercikova.alexandra@finalcast.sk

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

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk

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

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

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

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

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

Pracovník/pracovníčka na úseku inžinierskej činnosti: ARDIS, Žiar nad Hronom, tel.:
+4210456735641, e-mail: ardis@ardis.sk
Pracovník expedície: ALACO, Hliník nad
Hronom, tel.: +421456762455, e-mail:
mkarvasova@alaco.sk
Pracovník SBS: FENIX Security, Žiar nad
Hronom, tel.: +421917754295, e-mail:
juraj.drozd@fenixsecurity.sk
Pracovník skladového hospodárstva: Laná, Žiar nad Hronom, e-mail:
udickova.emilia@lana.sk
Pracovník vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915851797, e-mail:
monika.binder@os.allianzsp.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
Predavač/ka: CRAZY DREAM, Žiar nad
Hronom, tel.: +421919800700, e-mail:
info@crazydream.eu
Prevádzkový elektrikár: Pivovar STEIGER. Vyhne, tel.: 0456787234, e-mail:
imichalska@steiger.eu
Servisný technik plastových a hliníkových
okien: AB TEAM, Ladomerská Vieska, tel.:
+421905499231, e-mail: abteam@abteam.sk
Sestra: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Stavebný montážnik jednoduchých stavieb: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
Stavebný robotník: APES Solutions, Žiar
nad Hronom, tel.: +421907817479, e-mail:
mizerak@apes.sk

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

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

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

Špeditér medzinárodnej kamiónovej dopravy: Cora Trans, Žiar nad Hronom, tel.: +421
907 777 945, e-mail: doprava@corakava.sk

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

Upratovačka: Spojená škola internátna,
Kremnica, tel.: +421456742090, e-mail:
zsisp.kremnica@gmail.com

Pekár balkánskych pekárskych výrobkov:
AN-PEK, Kremnica, tel.: +421948764200, e-mail: dusansobek@gmail.com
Poradca vo finančníctve: Monika Binder,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915851797, e-mail:
monika.binder@os.allianzsp.sk

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

Vodič autobusu: Slovenská autobusová doprava Zvolen, Žiar nad Hronom, tel.: +421455313301, e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk
Vodič kamiónu: Marián Piovarči - M.P.
nákup, sprostredkovanie, predaj, Žiar nad
Hronom, tel.: +421948803169, e-mail:
m.ppiovarci@stonline.sk
Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456727171, e-mail: info@coratrans.sk
Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456722417, e-mail:
broda.milan@tir.sk
Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5 t:
M KONZULT SLOVENSKO, Lovčica-Trubín, tel.:
+421918343054, e-mail: info@mkonzult.sk
Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie, tel.:
+421903544723, e-mail: manuel@manuel.sk
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 3,5 t: MANUEL, Šášovské
Podhradie, tel.: +421903544723, e-mail:
manuel@manuel.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
Zlievač, formovač: FOUR TRADE, Žiar
nad Hronom, tel.: +421456921032, e-mail:
olgababiradova@ft.sk
Zoraďovač výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk
Zubný lekár: MUDr. Elena Považancová, Žiar
nad Hronom, e-mail: eliska1209@gmail.com
Zvárač: APES Solutions, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Zvárač: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Všetko má
svoj čas,
čas narodiť sa
aj čas zomrieť.
Úprimne
ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom a známym, ktorí svojou
účasťou, kvetinovými darmi
a slovami útechy zmiernili náš
veľký žiaľ pri poslednej rozlúčke
s naším milovaným
Dušanom Lajčiakom,
ktorý nás navždy opustil dňa
19. októbra 2020 vo veku 70 rokov.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Osud ti nedovolil
s nami dlhšie byť,
ale v našich
srdciach budeš
ďalej žiť.
Dňa 3. decembra
si pripomenieme
16. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Ak máme
niekoho radi,
nik nám ho
nevezme,
ani diaľky,
ani čas, ani smrť.
Dňa 6. decembra
si pripomíname
7. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, starká a prastarká
Julka Feješová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte
si spolu s nami.
Spomínajú deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Duša ťa opustila,
srdce prestalo biť,
ale v našich
spomienkach
navždy budeš žiť.
Dňa 8. decembra
si pripomíname
druhé výročie od
smutnej chvíle, kedy si nás
navždy opustil.
Ľubomír Sečkár
S láskou spomína manželka Oľga,
syn Peter so ženou Laurou
a vnúčatá Sofia a Šimon.

SPOMIENKA
Tvoje srdce
dotĺklo,
do neba nám
utieklo...
Dňa
22. novembra
uplynulo 20
rokov od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Pavel Kevický.
S láskou v srdci spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti,
čo raz vzal.
Zostanú len
spomienky
a v srdciach
veľký žiaľ.

SPOMIENKA
Lúčim sa ticho.
Nemo.
Neprevravím, lebo
reč moja
dýcha spánkom
pravým.
Nie plač a slzy
zanechávam.

Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
navždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. novembra 2020 sme
si pripomenuli už 5. výročie tej
smutnej chvíle, kedy si nás
navždy náhle opustil.
Drahý milovaný partner a otec
Peter Sekáč.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
s nami na jeho úsmev, radosť
zo života a láskavé srdiečko.
S neutíchajúcim žiaľom a láskou
spomína partnerka Viera
a syn Peter.

Nie bolesť, čo už dneska nebolí.
Len čo som rád mal
- zanechávam.
Dňa 2. decembra si pripomíname
4. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
Dušan Kysela.
Žil si... bol si... zostal si...
Kto poznal – spomenie.
Kto ľúbil – nezabudne.

SPOMIENKA

keď nás opustil náš drahý
otec, starký a prastarký
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Spomínajú syn a dcéra
s rodinami a vnúčatá.

Rana v srdci
stále bolí,
zabudnúť
nám nedovolí.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na
teba ale zostáva
v nás.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa
medzi nami,
v srdciach našich
žiješ
spomienkami.
Dňa 9. decembra
uplynie 10 rokov,

Tento rok uplynie 5 rokov, keď nás
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec, prastarký a brat
Anton Kmeť.
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás vo veku 75 rokov navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Pavol Bartoň.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Kto ho poznal,
spomenie si,
kto ho mal rád,
nezabudne.
Žije v srdciach
tých, ktorí ho
milovali.
Dňa 8. decembra
si pripomíname 6 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
starý otec a dedko
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal
rád, nemôže
zabudnúť.
S tichou
spomienkou k
tvojmu hrobu
kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa tíško
pomodlíme.
Dňa 11. decembra si pripomenieme
11 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám mrazničku na 4 šuplíky. ZH.
Cena dohodou. T: 0944 155 922
• Predám miešačku na 5 fúrikov. ZH.
Cena dohodou. T: 0944 155 922
• Predám cirkulár, 4,5 kW motor, na kolesách.
ZH. Cena dohodou. T: 0944 155 922
• Ponúkam doučovanie ruského jazyka.
T: 0905 968 575
• Vezmem do dlhodobého podnájmu 1 alebo
2-izbový byt v Žiari nad Hronom za rozumnú
cenu. Súrne T: 0940 328 008
• Hľadám súrne podnájom - byt alebo rod. dom.
Cena od 250o 300 eur. Žiar nad Hronom.
T: 0944 210 925
• Kúpim minimálne 4-izbový rodinný dom so
záhradou priamo v Žiari nad Hronom. Nie som
realitná kancelária. T: 0905 961 020

• Predám garsónku v Žiari nad Hronom,
Ul. A. Sládkoviča 17, na ôsmom poschodí,
rozloha 22,49 m2, plus balkón. Byt má
samostatne kuchyňu a jednu izbu, kúpeľňa
spolu s WC (vaňa). Byt je čiastočne zariadený,
v prípade záujmu sa môžeme dohodnúť na
predaji aj s nábytkom. Cena bytu: 30 000 eur.
T: 0940 535 454
• Kúpim 1-izbový byt v Žiari nad Hronom.
Platba v hotovosti. T: 0907 538 119
• Prenajmem nezariadenú garsónku pre jednu
osobu, s loggiou, na Sládkovičovej ulici. Cena:
230 eur mesačne, plus 2-mesačný depozit.
T: 0908 904 710
• Predám 1-árovú záhradu pod Kauflandom
s chatkou. Záhrada nie je v osobnom vlastníctve
a v chatke je potrebné urobiť opravy.
Cena: 1 200 eur. T: 0944 155 928

• Dám do prenájmu, s možnosťou odkúpenia,
dva veľké susediace 4-izbové byty s rozlohou
2 x 100 m2. S parkovaním. T: 0915 233 347

Medzinárodný deň
eliminácie násilia na ženách

Neodišiel si
od nás,
zostal si navždy
v našich srdciach.
Dňa
20. novembra
sme si
pripomenuli

SPOMIENKA
Dňa 6. decembra uplynie
25. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama
a stará mama
Lýdia Prokopová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Magdaléna
s rodinou a dcéra Lýdia s rodinou.
Dňa 17. júla sme si pripomenuli
15 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarký
Karol Prokop.
S láskou spomínajú vnučka Silvia
a pravnučka Nikoleta, Magdulka
s rodinou a Lýdia s rodinou.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI

Deň 25. november je Medzinárodným
dňom eliminácie násilia na ženách.
Pri tejto príležitosti sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom zapojilo do kampane
zameranej na problematiku násilia
na ženách, s cieľom zvyšovať informovanosť a právne povedomie v tejto oblasti.
Násilie na ženách je porušenie ľudských
práv a forma diskriminácie žien. Sú to
všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú za následok telesnú,
sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane
vyhrážania sa takýmito činmi nátlaku
alebo svojvoľného zbavenia slobody,
či už vo verejnom, alebo v súkromnom
živote.

Násilie sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, pričom
násilník zvykne svoju obeť izolovať od
priateľov, rodiny a okolitého prostredia.
V prípade, ak ste obeťou násilia, alebo
máte podozrenie, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, oznámte túto skutočnosť na čísle polície 158, alebo na linke
tiesňového volania 112.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne
na prokuratúre, súde alebo príslušnom
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie je 0800 212 212.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Zbraňová amnestia
od 1. novembra 2020 do
30. apríla 2021
Dňa 8. októbra 2020 bol v zbierke zákonov uverejnený zákon č. 274/2020 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003
Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento
v súvislosti s trestným činom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so
zbraňami podľa § 294 Trestného zákona
s účinnosťou od 1. novembra 2020 do
30. apríla 2021 zavádza zánik trestnosti
trestného činu nedovoleného ozbrojovania.
OR PZ Žiar nad Hronom
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Alieu Fadera: Chcem byť najlepší
FUTBAL – FORTUNA LIGA - ROZHOVOR

Mám síce iba jedného brata, ale žil som
s bratrancami a ich rodičmi. Od malička
som sa vždy venoval futbalu, cez víkendy som sa po škole hrával s kamarátmi
v uliciach. Futbal bol teda vždy mojim
snom. Som z kmeňa Mandingo, takže
s rodinou a priateľmi hovorím jazykom
Mandinka.
Viete už niečo po slovensky?
Moja slovenčina je stále slabá, ale učím
sa od priateľov. Verím, že to bude časom
lepšie.
Gambijský mladík presviedča o svojich kvalitách aj v aktuálnej sezóne.
V 14 zápasoch Fortuna ligy si pripísal 3 góly a jeden presný zásah
má na konte aj v Slovnaft cupe.

Len 19-ročný stredopoliar Alieu Fadera nastúpil za náš tím v sezóne
2020/21 v 14 zápasoch Fortuna ligy,
v ktorých strelil tri góly a pripísal si
jednu asistenciu. Dnes nám v rozhovore prezradil aj to, akým jazykom sa
dorozumieva s rodinou, či ako sa mu
trénuje pod novým koučom.
Do Pohronia ste prišli v marci tohto
roku, ako posledný hráč. Do hracieho
procesu ste sa zapojil až po skončení
opatrení súvisiacich s koronavírusom. Ako ste toto náročné obdobie
v novej krajine prežívali? Ako ste sa
na Slovensku adaptovali a kto vám
najviac pomohol?
Zo začiatku to pre mňa bolo trochu ťažké, pretože prísť do krajiny, ktorá je úplne iná ako tá moja a byť tu bez rodiny či
priateľov... asi si každý vie predstaviť, ako
som sa cítil. Ale na druhej strane, vďaka
opatreniam som mal viac času prispôsobiť sa počasiu, prostrediu a dobre sa
zosúladiť so svojimi novými spoluhráčmi, s pomocou ktorých som sa dokázal
rýchlo prispôsobiť.
Do minulej sezóny ste naskočili až na
jej konci, keď ste odohral tri zápasy
v boji o záchranu vo Fortuna lige.
V týchto troch zápasoch ste si pripísal
na konto jeden gól. Ako ste vnímali
to, že sa hrá o záchranu? Bol na hráčov v šatni väčší tlak?
Povedal by som, že každý hráč vedel,
čo je v tom okamihu ohrozené, takže
sme museli zdvojnásobiť naše úsilie.
Trénovali sme ako obvykle a rovnaká
situácia bola aj v kabíne. Jediný rozdiel
bol v tom, že v kabíne bolo oveľa viac
energie, takže si myslím, že práve to nás
udržalo pri živote.

V tejto sezóne už hráte od začiatku.
V štrnástich zápasoch ste si pripísal
tri góly a jednu asistenciu. Ako sa
vám momentálne hrá?
Snažím sa vydať zo seba maximum
a som si istý, že rovnako aj ostatní hráči. Chcem hrať viac zápasov, streliť viac
gólov a asistovať, pomáhať tímu akýmkoľvek spôsobom.
Počas vášho pomerne krátkeho pôsobenia v klube sa už stihli vymeniť
tréneri – začali ste hrať pod Mikim
Radványim a momentálne vás koučuje Jan Kameník. Vidíte rozdiel
v tréningoch?
Obaja sú dobrí tréneri, veľa som sa naučil od bývalého a stále sa učím aj od nového. Má zaujímavú taktiku, ktorá nám,
myslím, dobre vyhovuje. V budúcnosti
môžeme byť, ako tím, silní. Každý tréner
má však svoje vlastné nápady. Ako hráč
sa môžem naučiť veľa vecí, vďaka ktorým budem lepší.

Predtým, ako ste prišli do Pohronia,
ste pôsobil v klube vo vašej rodnej
Gambii. Môžete nám ho v krátkosti
predstaviť? Aký futbal sa tam hrá
(v porovnaní s Fortuna ligou)?
Klub sa volá Real de the Banjul a je to
jeden z najlepších a najúspešnejších
klubov v mojej krajine. V 1. lige hrajú už
viac ako 50 rokov. Sústredia sa na nábor
hráčov od veľmi mladého veku, ktorí
sa rozvíjajú a dávajú im príležitosť hrať
v Európe. Ale futbal je tu trochu odlišný,
myslím si, že je oveľa fyzickejší, aj intenzita je oveľa vyššia.
Ako ste sa dostali na Slovensko – kto
si vás všimol? Vedeli ste, do akej krajiny idete?

Dostal som sa sem cez agenta. Pozeral
si moje videá, páčili sa mu a tak som tu.
O Slovensku som počul predtým, než
som sem prišiel.
Ako ste tu spokojný? Chýba vám niečo z rodnej krajiny a, naopak, za čo
ste rád, čo ste doma nemali?
Samozrejme, najviac mi chýba moja
rodina a priatelia. Na zvyšok si zvykám
(jedlo a počasie).
Fanúšikovia vás ako osobu ešte nepoznajú, predstavte sa nám bližšie
– akú máte v Gambii rodinu (súrodenci, rodičia), akým jazykom u vás
doma hovoríte, čo ste okrem futbalu
predtým robili?

S kým z kabíny si najviac rozumiete
a celkovo, ako vnímate Pohronie? Aká
v ňom vládne atmosféra, vzťahy...
Mám pár ľudí, s ktorými trávim čas aj
mimo futbalu, ako napríklad Cedric Badolo, James Weir, David Bangala a Caleb.
Mám dobrý vzťah s každým ďalším hráčom v kabíne, boli mi skutočne nápomocní a ústretoví. Aj atmosféra v tíme
je v súčasnosti skutočne dobrá.
Ako sa vám páči mesto?
Hmmm, nie je to to, na čo som zvyknutý,
ale je to pekné mesto.
Čo robíte v čase voľna?
Hrám basketbal, videohry, povaľujem sa
s priateľmi a spoznávam nové miesta na
Slovensku.
Máte ciele, kam by ste sa chceli profesionálne dostať hrať?
Áno, preto chcem byť čo najlepší. Chcem
hrať v najlepších ligách a tímoch Európy
a určite si chcem zahrať v Lige majstrov.
(kr)

Ako vyzerá vaša príprava na zápasy?
Samozrejmosťou sú tréningy, máte
však napríklad aj nejaké obmedzenia, čo sa stravy týka?
Áno, mám obmedzenia v strave. Je dôležité, aby som mal dobrú kondíciu.
Ste stredopoliar, útočník... Na ktorom poste sa vám hrá lepšie? Vyskúšali by ste si aj defenzívu?
Ako som už povedal predtým, odovzdám maximum pre tím, takže to znamená, že tam, kde chce tréner, aby som
hral, som vždy pripravený zasiahnuť. Samozrejme, som útočník a na tomto poste hrám najradšej. Nikdy predtým som
nehral na obranných pozíciách. Hrať
v defenzíve by bolo pre mňa veľmi ťažké.

Alieu Fadera odohral prvý súťažný zápas za FK Pohronie až v nadstavbovej časti sezóny 2019/2020.
Premiérový gól si pripísal v dôležitom zápase proti Nitre a svojou hrou si okamžite získal srdcia fanúšikov.

Pohybová akadémia Sportleader Academy predstavuje úspešných žiarskych športovcov
Pred tohtoročnými letnými prázdninami sme vám predstavili projekt
mladých nadšencov športu SportleaderAcademy. Počas niekoľkých
termínov pripravili pre deti športové
kempy, ktoré kombinovali s výletmi
do prírody a ľahkou turistikou. Po
niekoľkých mesiacoch sa opäť hlásia o slovo.
Letné kempy boli určené pre deti vo
veku od 6 do 12 rokov, teraz sa chcú
zamerať skôr na druhákov, tretiakov
a štvrtákov. Pre milovníkov športu,
ale aj pre tých, ktorí sa so športom len
zoznamujú a rozhodujú sa, ktorým
smerom by sa ich pohybové znalosti
mohli uberať, pripravujú sériu piatich
videí, v ktorých predstavia päť rôznych
športov. „Ide o športy, ktoré sú dobre
známe aj Žiarčanom, keďže tieto kluby
pôsobia na území mesta,“ hovorí Lukáš
Muha zo SportleaderAcademy a ako
konkretizuje: „Začíname atletikou, nasledovať budú cyklistika a kolky (obdoba bowlingu). V každom z týchto športov máme významných športovcov,
ktorí majú za sebou úspešnú a bohatú

ka), Leonie Engel (atletika), Samuel Hubač (biatlon) a Radoslav Fúska (kolky).

Martin Vaculík - svetová
plochodrážna hviezda

kariéru nielen na úrovni okresných či
krajských súťaží, ale podarilo sa im
presadiť aj na kraji, v rámci celoslovenských, ale aj celosvetových súťaží.“

Ambasádori akadémie
Ako prvá prišla na rad atletika. V promo
videu a motivačnom programe vytvorenom pre deti na tento šport sa predstavili dvojičky Peter a Michal Kováčov-

ci, bývalí úspešní atléti žiarskej atletiky.
Petrovi sa tento rok podarilo získať titul
majstra Slovenska v behu na 1 500 m
v hale aj na otvorenom štadióne. Je to
líder Slovenských tabuliek na 1500 m
v roku 2020. Okrem toho je aj majster
Slovenska v cezpoľnom behu na 4 kilometre a Michal získal striebro v krose.
K ambasádorom patria mená ako Adam
Foltán (cyklistika), Peter Kováč (atleti-

Ako hovorí Lukáš: „Pripravujeme pre
všetky deti zúčastnené na našich aktivitách prekvapenie. Bude ním motivačné promovideo reprezentanta
Slovenska priamo z nášho regiónu
Martina Vaculíka,“ a ako dodáva, Martin je zárukou kvality, ktorú poskytujeme pre vaše ratolesti. „Ambasádori,
ktorých sme si vybrali do promovidea,
nám prisľúbili aj účasť na ďalších pripravovaných kempoch. Pre deti urobia
program, predstavia sa im a porozprávajú o svojom pôsobení a úspechoch
v kluboch. Vďaka takýmto kempom sa
môžu deti vyprofilovať a rozhodnúť sa
pre konkrétny šport, v ktorom chcú ďalej pokračovať,“ približuje Lukáš a ako
naznačuje, kvalifikovaní lektori vedia
zhodnotiť a diagnostikovať pohybové
nadanie na šport u každého dieťaťa
a ďalej ho rozvíjať. „Odporučíme mu

aj športový klub, v ktorom je možnosť
rozvíjať jeho vrodený talent, a poskytneme naše kontakty na kluby profesionálnej úrovne v meste,“ dodáva.
Lektori akadémie do projektu vybrali
najlepší a najdostupnejší externý tím
pre flexibilitu v zapojení pri programe
denných táborov. Úspešní regionálni
športovci sa tu predstavujú ako vzory,
motivujú deti a aktívne sa do kempov
zapájajú a predávajú svoje skúsenosti.
„Vaše deti sa môžu s ambasádormi zoznámiť, dostať autogram a zatrénovať
si s nimi. Stačí ich prihlásiť na detský
športový kemp,“ pozýva Lukáš.
Celá séria promovideí bude dostupná na webovej stránke, ako
aj na stránkach sporleader_academy na sociálnych sieťach. Bližšie informácie na mobilnom čísle
0944 544 877 (Lukáš Muha), 0918 941 081
(Štefan Muha), alebo e-mailovej adrese:
sportleaderacademy2020@gmail.com.
(li)
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Atlétom by pomohli otvorené telocvične
ATLETIKA

(60 m, 100 m, 200 m), Lenka Urblíková
(disk), Vladimír Macko (1500 m, 3000 m),
Matej Hudec (400 m), Aurel Lipták (100
m, 200 m), Nela Holeková (60 m, 150 m),
Dajana Mary Aydin (výška) a Diana Karásková (oštep).“

Od začiatku roka, resp. od jari je to so
športom a športovaním všeobecne
ťažké. Niekoľko týždňov, až mesiacov boli zakázané tréningy, súťaže,
potom sa to uvoľnilo a momentálne
sme vo fáze, kedy sa po prvoligových
súťažiach povolili aj druholigové, to
je však nateraz futbal a hokej. Medzi
výnimky atletika nepatrí. Ako teda
dnes vyzerá žiarska atletika? Rozprávali sme sa s prezidentom Atletického klubu a trénerom Adamom
Pajunkom.
„V tomto období sme mali mať cezpoľné
behy, ktoré nám zrušili,“ priznáva Adam
a ako prezrádza: „Plánujú sa ale urobiť
jedny Majstrovstvá Slovenska, bohužiaľ, len pre staršie kategórie. Na týchto
pretekoch by náš región mal mať zastúpenie, a to bratov Kováčovcov. Ako
klub sa snažíme prispôsobovať novým

opatreniam, len niekedy je to veľmi ťažké a hlavne teraz, v chladnom počasí,
musíme úplne meniť celú prípravu na
ďalší rok. Veľmi by nám pomohlo, keby
sa otvorili telocvične.“
Adam Pajunk je nielen prezidentom klubu a trénerom, ale aj bývalým žiarskym
atlétom. Ako nám prezradil, ešte aj dnes
si občas zmeria sily s inými pretekármi.
„Kedysi som behával krátke šprinty
a sem tam si ešte niekedy zapretekám.
Trénerskú kvalifikáciu mám 1. triedu, ale
v najbližšej dobe si ju plánujem zvýšiť,“
vysvetľuje a prezrádza, ktorých zverencov momentálne trénuje: „Moja skupina
je veľmi pestrá, od vrhačiek až po dlhé
behy. V krátkosti spomeniem len pár
mien, ktoré v tejto ťažkej sezóne dosiahli
najlepšie výsledky. Sú to Lucia Bartfayová (kladivo, disk), Karolína Holeková

Aj keď fyzicky sa nesúťaží, napríklad
karatisti majú online súťaže. Adam prezrádza, ako je to s atletikou: „U nás v atletike sme spravili s trénermi šesťboj pre
menšie kategórie, aby sa doma trochu
zabavili v rámci ich voľného času.“ Ako
podotýka, so svojimi zverencami sa tréneri snažia byť čo najviac v kontakte, aby
tréningy boli čo najkvalitnejšie. „Deti to
vnímajú ťažko, keďže nemôžu plnohodnotne trénovať a robiť to, čo ich baví,“
smutne poznamenáva mladý tréner
a ako priznáva, najťažšie na takomto
spôsobe fungovania je rozložiť tréningy
a naplánovať ich tak, aby atléti na ďalší
rok podali čo najlepšie výkony: „Ale je to
veľmi ťažké, keďže nemáme k dispozícií
ani halu ani telocvične a vonku sa veľmi
sila a rýchlosť v zime nedajú natrénovať.“

vyjsť z cviku a zo súťažnej formy. Predsa
len, osobný kontakt s trénerom sa cez
obrazovku zrejme nahradiť nedá. „Celé
tréningové procesy sú teraz komplikované, a hlavne pri nás, kde pri niektorých
zverencoch sú to kilometre alebo desiatky hodov alebo skokov počas tréningu,
a to sa doma nedá pred kamerou cvičiť.
S trénermi sa snažíme byť so zverencami čo najčastejšie, a preto nás to stojí
omnoho viacej osobného času, za čo
ako prezident som im veľmi vďačný, že
to robia v takomto ťažkom období. Dúfam, že toto obdobie nepotrvá už dlho
a povolia sa jednotlivé opatrenia,“ zamýšľa sa Adam.

Aj napriek opatreniam a stopnutým súťažiam či tréningom, aj naďalej atletický klub prijíma nových členov. Ako však
Adam Pajunk priznáva, záujem je o čosi
menší ako v minulosti: „Zrejme väčšina
záujemcov čaká, kým skončia opatrenia
a vrátime sa do normálneho tréningového procesu.“ Nateraz sú povolené tréningy do 6-tich členov a túto možnosť
žiarsky Atletický klub využíva. „Snažíme
sa to využívať. Deti sú rozdelené po skupinkách, aby nedošlo k veľkému kontaktu. Išli sme do systému nahlasovania na
tréningy, aby sme dodržali opatrenia,“
naznačuje na záver momentálny systém
fungovania klubu Adam Pajunk.
(li)

„

Pre menšie kategórie sme
s trénermi pripravili šesťboj,
aby sa doma zabavili.
Adam Pajunk, prezident
a tréner AK MŠK

Takýmto systémom sa určite šport nedá
ťahať donekonečna. Športovci môžu

Zápas s Trnavou skončil po dramatickom závere nerozhodne
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie – Spartak Trnava 3:3 (1:0)
Góly: 17. Weir, 69. Petrák, 80. Rusov
(vlastný) – 51. Yao, 61. Vlasko, 90.+
Savvidis. Rozhodovali: Smolák – Ádám,
Roszbeck. ŽK: Mikovič, Rusov (obaja Trnava), bez divákov
FK Pohronie: Jenčo – Jacko, P. Pavlík, Špiriak – Mazan, Weir, Obročník (56. Chríbik), Audino (63. Badolo), Petrák – Blahút
(63. Bimenyimana), Fadera
Spartak Trnava: Rusov – Turňa, Grič,
Anthony (84. Kóša), Tsaousis (46. Vlasko)
– Savvidis - Cabral, Bukata, Mikovič
(84. Pačinda), Yao (81. Kolesár) - Yusuf
V 14. kole Fortuna ligy remizovali futbalisti Pohronia na domácej tráve so
Spartakom Trnava 3:3.
Domáci boli v prvom polčase lepší. Šancu si vytvorili už v prvej minúte, keď po
centri Faderu hlavičkoval Audino a loptu nadvihol hosťujúci Tsaousis do brvna.
Gól padol po štvrťhodine hry. V šestnástke Audino šikovne priťukol Weirovi,
ktorý sa preštrikoval cez troch hráčov
a nedal Rusovovi šancu – 1:0. Hostia sa
osmelili až po tridsiatich minútach, Yusuf však z ľavej strany iba vyprášil rukavice Jenča. Nebezpečnejšia bola na opačnej strane koncovka Faderu po zemi
v šestnástke, gólman Trnavy bol proti.
Druhé dejstvo začali rezkejšie hostia
a vyrovnali v 51. minúte. Striedajúci

Vlasko unikol po pravej strane obrancom Pohronia, prihral pred bránku, kde
sa zjavil rýchly a najmä pohotový Yao –
1:1. Ubehlo iba desať minút a bolo 1:2,
pretože sa ujala nadzemná strela Vlaska
z vyše dvadsiatich metrov presne k žrdi.
Futbalisti spod Šibeničného vrchu tak
museli prepnúť na vyššie obrátky a oplatilo sa. V 69. minúte po centri Mazana sa
lopta odrazila od jedného zo stopérov
Spartaka pred Petráka a ten nezaváhal,
napol prudkou strelou sieť – 2:2. V závere mali viac snahy strhnúť víťazstvo
na svoju stranu domáci a mohli pridať
tretí gól opäť po centri Mazana, no striedajúci Bimenyimana sa z hranice päťky
zoči – voči Rusovovi nepresadil. Gólovo
opäť zahrmelo v osemdesiatej minúte.
Po priamom kope Mazana hlavičkoval
Pavlík, loptu odkopol Savvidis a pred
čiarou ju Rusov v súboji s Bimenyimanom nedokázal vytiahnuť od bránky, ale
naopak do nej – 3:2. Na konci stretnutia
sa zrodili dve dobré možnosti, na strane
hostí ju nevyužil Cabral a na strane Pohronia Badolo. V nadstavenom čase však
Rusov išiel do pokutového územia a po
rohovom kope sa odrazená lopta dostala k Savvidisovi, ktorý z otočky prudko
vystrelil a zariadil tak svojmu tímu bod.

Povedali po zápase
Jan Kameník, tréner Pohronia: „Prvý
polčas sme hrali dobre. Súpera sme
k ničomu nepustili. Boli sme aktívni, na-

zápasu. Bod je pre nás dobrý i keď sme
v určitej fáze druhého polčasu mysleli
na tri, no treba rešpektovať i silu súpera. Sklamaný som však z ihriska. Dobrý
futbal sa dá hrať len na dobrom ihrisku.“

Futbalisti Spartak Trnava vybojovali remízu až v dramatickom
závere zápasu. Na snímke je situácia z 80. minúty, kedy si brankár
Rusov v súboji s Bimenyimanom sklepol gól do vlastnej svätyne.

pádali sme a strelili sme aj gól. Nerozumiem tomu, čo sa prihodilo v druhom
polčase, prvých dvadsať minút, počas
ktorých sme dvakrát inkasovali. Trnava
sa dostala do vedenia. Musím však svojich hráčov pochváliť, že sa dokázali vrátiť do zápasu, vytvorili si tlak a za stavu
3:2 sme siahali po víťazstve. Prišli sme
oň v samom závere zo skrumáže. Chýbal
mi hráč, ktorý by loptu dal von zo šestnástky. Na môj vkus hráme príliš futbal
pre divákov, pretože inkasovať doma tri
góly, to by sa stávať nemalo. Nemáme
tím, ktorý by vyhrával 4:3. Musíme sa

viac pozerať na defenzívu. Nesúhlasím
s trénerom hostí, pretože ihrisko bolo
dobre pripravené a bola tam celá rada
futbalových situácií. Hovorí napokon za
to i konečný stav 3:3.“
Norbert Hrnčár, tréner Trnavy: „Bol to
boj na blate, ak máme hrať mesiac ligu
na takýchto terénoch, tak sa o futbale
nebavme. Bolo to o súbojoch, odrazených loptách a väčšom šťastí v šestnástke. Nakoniec padlo šesť gólov, čo mohlo
byť pre divákov zaujímavé. Som rád, že
sme sa boli schopní dvakrát vrátiť do

Dobrivoj Rusov, brankár Trnavy:
„Ukázali sme morálku, že sme dokázali
v posledných sekundách vyrovnať. Navyše sme otočili duel z 1:0 na 1:2, potom
domáci otáčali na 3:2. Bol to zaujímavý
zápas vzhľadom na to, aké bolo ihrisko.
Padlo veľa gólov, čo som pred zápasom
neočakával. Bod je dobrý. Nechcem sa
vyjadrovať k môjmu vlastnému gólu,
chcem si to pozrieť na videu, posledný
som sa lopty dotkol ja, ale mám na tú
situáciu svoj názor. Čo sa týka vyrovnania, išiel som aj ja do šestnástky, dobre
sa nám to poodrážalo, napokon Savi parádne zakončil. Ak by sme nevyrovnali,
bola by to pre nás trpká prehra.“
Bernard Petrák, autor druhého gólu
Pohronia: „Je to veľká škoda, že sme
po inkasovanom góle v úplne poslednej minúte remizovali. Ja som rád za
strelený gól i šancu, ktorú som dostal
od trénera. Mali sme dobre našliapnuté
na výhru. Inak to bol ťažký duel, hralo
sa hore – dole, behalo sa. Škoda tej záverečnej štandardky Trnavy, nepostrážili
sme si zadnú žrď, veľmi nás mrzí inkasovaný tretí gól.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk, TASR

