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Nevyužitý objekt zmrzlinárne premenia
na ekologickú BÚDU
OZ MYesto sa rozhodlo zmeniť starý
objekt bývalej zmrzlinárne v centre
mesta na ekologické a komunitné
centrum BÚDA. Nevyužitý objekt
chcú dobrovoľníci obnoviť do ekologickej podoby a vytvoriť tu akúsi
komunitnú dielňu, v ktorej by sa
mohli organizovať výmeny a zbierky oblečenia, prednášky, výstavy či
rôzne diskusie.
Ako vysvetľuje zakladateľka združenia
MYesto Kamila K. Beňová, projekt môže
byť pozitívnym príkladom toho, ako aj
malá komunita v menšom slovenskom
meste, so špecifickou históriou, môže
svojou troškou prispieť k oživeniu zelenej ekonomiky a ochrane životného
prostredia. „Centrum by sme chceli
otvoriť už v júni,“ informuje Beňová
a ako podotýka, aj z malého priestoru
zmrzlinárne dokážu vďaka rekonštrukcii vytvoriť objekt s veľkým využitím.

stabilným komunitným miestom, kde
môžu swapy s rôznym zameraním fungovať. Dobrovoľnícky kolektív BÚDY
chce pri BÚDE vytvoriť aj miesto pre
trvalý rastlinkový swap. „Prebiehal by
podobne ako to funguje pri výmene
oblečenia. Ak niekto má rastliny, napríklad izbové kvety, o ktoré sa už nevie
alebo nechce starať, bude ich môcť
priniesť do BÚDY. Fungovať to bude aj
opačne. Ak bude niekto chcieť nejakú
rastlinku, zoberie si ju,“ naznačuje najbližšie plány Kamila.
Aktuálny projekt združenia s názvom
Budujeme BÚDU bol podporený Nadáciou VÚB v programe Envirogranty.
Práve vďaka nemu je možné objekt
v roku 2021 ekologicky zrekonštruovať.
Okrem toho v BÚDE vznikne upcyklingová komunitná dielňa a bude tu k dispozícii šijací stroj. Ľudia si tu tak budú
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Bez záujmu dobrovoľníkov by objekt pravdepodobne chátral ďalej.
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„V priestoroch BÚDY chceme v budúcnosti organizovať rôzne semináre, diskusie, premietania či výstavy. Objekt
bude slúžiť predovšetkým na organizáciu swapov oblečenia, aj ako sklad
oblečenia a komunitná dielňa, ktorá
bude dostupná pre všetkých obyvateľov mesta,“ spresňuje ďalej zakladateľka združenia.

Rastlinková výmena
V dnešnej dobe sú veľmi populárne
aj rôzne neformálne swap komunity
(swap – vzájomná výmena). OZ MYesto
spolupracuje priamo s miestnou komunitou SWAP Žiar nad Hronom, ktorá od
roku 2019 organizuje v meste výmeny
oblečenia. BÚDA by sa tak mala stať

O stromy v sade sa odborníci
starajú aj v zimnom období
Strana 3

môcť opraviť svoje oblečenie, alebo za
malú protislužbu niečo ušiť. „V zadnej
časti objektu máme v pláne umiestniť
tzv. verejnú skriňu. V nej môže byť napríklad oblečenie, ktoré si môžu ľudia
zobrať, alebo, naopak, ak niekto má navyše oblečenie, môže ho tam priniesť.
V neposlednom rade, súčasťou BÚDY
by mala byť aj nástenka, kde si môžu ľudia umiestniť napríklad svoje inzeráty,“
spresňuje ďalej využitie centra.

ne zmrzliny by sme chceli premeniť na
mestskú zelenú terasu. Oživili by sme
dvor za BÚDOu a priniesli tak viac zelene do nášho mesta,“ spresňuje Kamila
a ako ďalej približuje: „Betónovú terasu
zmrzliny premeníme na prvú vertikálnu
zelenú stenu v meste a vysadíme na ňu
popínavé rastlinky. Trávniky na dvore
zmeníme na kvitnúce lúky pre motýle a včely a staré pieskovisko sa stane
veľkým spoločným bylinkoviskom pre
všetkých. V projekte sme mysleli aj na
rozbitý asfaltový chodník, ktorý zmeníme na prírodný a na dvore vytvoríme živý jedlý plot, zasadíme kríky, kde
si každý bude môcť odtrhnúť plody
či kvety. Pre deti by sme radi zasadili
fazuľový stan a, samozrejme, zasadíme
aj nové stromy. Všetko by v prípade
úspešnosti projektu bolo konzultované nielen s odborníkmi v oblasti permakultúry a záhradného dizajnu, ale
aj so samotnými obyvateľmi okolitých
bytových domov.“
Mesto iniciatívu združenia víta a verí, že
z dlhšie nevyužívaného objektu vznikne architektonicky zaujímavé komunitné centrum. Samotná rekonštrukcia

objektu je nastavená v rámci zelenej
ekonomiky - ako obnova budov, ktorá
používa materiály nepoškodzujúce životné prostredie, je zameraná na energetickú úspornosť, pričom podporuje
lokálnu ekonomiku. BÚDA bude mať
napr. zelenú strechu, ktorá je taktiež
jedným z adaptačných opatrení na
zmenu klímy v mestskom prostredí
v oblasti manažmentu vody. Zámerom
projektu je nielen vytvorenie pekného
oddychového miesta dostupného pre
všetkých ľudí, ale aj ochrana životného
prostredia, zvýšenie biodiverzity a celkové zvýšenie podielu zelene, ako súčasti adaptačných opatrení na zmenu
klímy, špecificky v mestskom prostredí.

Každý hlas sa počíta
Všetko sú to isto veľmi odvážne plány.
Pomôcť však môžete aj vy. Na webovej stránke www.oazy.sk prebieha do
19. februára hlasovanie. Ak dáte hlas
práve projektu Sadíme BÚDUcnosť, už
čoskoro sa budeme spoločne tešiť z nového zeleného miesta v centre mesta.
(li)

Zelená oáza v centre mesta
V týchto dňoch sa však združenie zameriava na projekt Sadíme BÚDUcnosť, na ktorej spolupracuje spoločne
s mestom Žiar nad Hronom a Technickými službami. „Terasu bývalej predaj-

Mesto seniorom rozdáva respirátory
Všetkým obyvateľom mesta nad 65
rokov mesto Žiar nad Hronom pridelí po jednom kuse respirátora na
ochranu pred možnou nákazou koronavírusu.
Distribúcia začína vo štvrtok 11. februára. Nárok na pridelenie respirátoru
majú obyvatelia s trvalým pobytom na
území mesta Žiar nad Hronom, ktorí
užívajú byt alebo dom, v ktorom majú

nahlásený trvalý pobyt a ktorí v tomto
roku dovŕšili minimálne 65 rokov veku.
Distribúcia bude prebiehať prostredníctvom predsedov bytových spoločenstiev, ktorým respirátory odovzdajú
zamestnanci mestského úradu. Obyvateľom v rodinných domov budú respirátory odovzdávať priamo zamestnanci
mestského úradu.
(r)
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Banskobystrický kraj spustil prípravu desiatky očkovacích centier 500+
strediskách či telocvičniach, ktoré spĺňajú priestorové požiadavky i požiadavku
na oddelený vchod a východ.
„Keď si spolu so zástupcami lekárov a odbornej verejnosti potvrdíme priamo na
mieste, že tieto priestory sú pre očkovanie vhodné, vieme ich sprevádzkovať
najneskôr do konca februára. Hráme
o každý jeden deň. Pretože každý jeden
deň, keď deti nie sú v školách je zbytočný, každý jeden deň zatvorenej ekonomiky nás stojí 20 miliónov eur a každý
jeden zbytočne stratený život je tragédiou, ktorej chceme zabrániť,“ doplnil
Ondrej Lunter.
Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom.

Banskobystrický samosprávny kraj
v spolupráci s primátormi vytypoval
doposiaľ desiatku lokalít pre zriadenie očkovacích centier s kapacitou
minimálne 500 zaočkovaných denne.
Tie majú vzniknúť v kultúrnych strediskách, športových halách či telocvičniach škôl a urýchliť očkovanie širokej
verejnosti.
Sme pripravení, potrebujeme len zelenú od ministerstva zdravotníctva pre
náš plán a doriešenie systému registrácie záujemcov o očkovanie. Odkázali na
tlačovom brífingu zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)
spolu s primátormi miest.
„Tak, ako vláde pomáhajú samosprávy
s testovaním, rovnako vláda bez nás
nezvládne očkovanie. A ak zvládne, tak
oveľa pomalšie a komplikovanejšie. Rozhodli sme sa preto priložiť ruku k dielu.
Európska lieková agentúra schválila
použitie ďalšej vakcíny, od spoločnosti
AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, čo
by malo znamenať, že prísun vakcín sa
v najbližších týždňoch významne zrých-

li. Náš cieľ je jasný - nezostať zaskočení
a urobiť všetko pre to, aby proces očkovania prebiehal hladko, ale najmä rýchlo,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej
Lunter.
Na rokovaní s ministerstvom zdravotníctva sa samosprávne kraje dohodli, že
v spolupráci so samosprávami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti prinesú
konkrétne návrhy a zabezpečia kompletnú logistickú prípravu. Zodpovednosťou ministerstva zostane zabezpečiť
dodávku vakcín a registráciu záujemcov
o očkovanie.

Očkovanie vie BBSK
spustiť do mesiaca
V spolupráci s regionálnymi samosprávami má kraj už v tejto chvíli vytypovanú
desiatku konkrétnych miest pre zriadenie očkovacích centier. V tejto chvíli už
bežia tiež prípravné práce na vybavenie
priestorov do štandardu požadovaného
pre očkovacie centrum. Očkovať by sa
malo v športových halách, kultúrnych

Len týchto desať miest podľa jeho slov
navýši dnešnú očkovaciu kapacitu v kraji minimálne o 5 000 ľudí denne. Očkovanie bude zároveň bližšie ku všetkým
záujemcom, ktorí tak nebudú musieť
podstupovať zbytočné riziko pri cestovaní a zhromažďovaní sa v čakárňach.
Dnes sa v kraji totiž očkuje len na šiestich
miestach, každé z nich v priemere denne
vybaví 250 záujemcov.

Takmer vo všetkých nemocniciach na
Slovensku sú najviac vyťažené lôžka
s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu.
Zvyšuje sa aj počet pacientov s ťažkým

Aktuálne prichádza BBSK so zoznamom
pre vznik veľkokapacitných očkovacích
centier, pre ktoré boli v tejto chvíli vytypované priestory. Ďalšie miesta v spádových oblastiach budú doplnené v priebehu najbližších dní.

Úlohou VÚC v spolupráci s mestami je
zabezpečiť dostatočne veľké priestory
pre očkovanie veľkého množstva ľudí
v plnej výbave, vrátane prístupu na internet pre plynulú evidenciu zaočkovaných ľudí. Priebeh samotného očkovania
budú zabezpečovať oslovení prevádzko-

O tom, kde bude očkovacie centrum
v Žiari nad Hronom, by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch. Do úvahy však
pripadajú priestory buď v Bielom dome,
alebo v Mestskom kultúrnom centre.
(r)

Podľa primátora Žiaru nad Hronom nie
je únosné, aby očkovanie zostalo len na
pleciach nemocníc. „Túto krízu prekonáme spoločne len tak, že čím skôr dokážeme zaočkovať čo najväčšiu populáciu.
Nemôžeme to však nechávať len čisto na
nemocnice. Nemocnica v Žiari nad Hronom je spádová pre tri okresy a ak by
sme išli tým tempom, akým to ide doteraz, hoci by sme mali dostatok vakcín,
tak by sa táto doba len naťahovala. Preto

Ďalší oxygenerátor

ďže v domácej karanténe bolo k tomuto dátumu 10 zamestnancov. „Veková
štruktúra hospitalizovaných COVID pacientov sa pohybuje v rozmedzí od 40
do 90 rokov, najväčšie zastúpenie však
majú 60 až 80-roční,“ spresňuje Fedáková s tým, že počet úmrtí v súvislosti
s ochorením COVID-19 za celé obdobie
pandémie prekročil číslo 60. „Doposiaľ
bolo v nemocnici zaočkovaných viac ako
1 500 ľudí. Na zozname náhradníkov je
približne 500 osôb,“ hovorí na margo
vakcinácie hovorkyňa.

Krajskú očkovaciu stratégiu predstavila
župa pred niekoľkými týždňami, odvtedy
sa jej podarilo zabezpečiť 25 očkovacích
tímov aj predbežne vyriešiť skladovanie
vakcín, ktoré si vyžadujú uchovávanie pri
teplotách až -90 stupňov Celzia.

Cieľom kraja je v prvej vlne sprevádzkovať očkovacie centrum s kapacitou aspoň 500 ľudí denne v každom spádovom
okresnom meste. V ďalších obdobiach
majú prísť na rad zvyšné mestá v kraji.

priebehom ochorenia COVID-19 a pribúdajú pacienti s týmto ochorením v strednom a mladšom veku.

O tom, že situácia od vypuknutia
pandémie je v týchto dňoch veľmi zlá,
svedčí aj fakt, že na COVID oddelení
v žiarskej nemocnici sú lôžka plne
obsadené.
„Kapacity nemocnice v Žiari nad Hronom sú naplnené, zariadenie nie je
schopné prijímať ďalších korona pacientov,“ informuje hovorkyňa spoločnosti
Svet zdravia Jana Fedáková. V pondelok 8. februára bolo na covid lôžkach
hospitalizovaných 37 pacientov, z toho
zdravotný stav štyroch si vyžadoval
napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu
a 33 pacientov bolo na kyslíkovej liečbe.
Kapacita nemocnice je pritom 35 reprofilizovaných COVID lôžok. Nemocnica
bojuje aj s nedostatkom personálu, ke-

Konkrétny zoznam

vatelia zdravotnej starostlivosti – z radov
ambulantných lekárov, polikliník, prípadne iní poskytovatelia. Očkovacie úkony
budú hradené zo zdravotného poistenia.

Dostupné pre všetkých

Nemocnica hlási plný stav
hospitalizovaných na COVID oddelení

Hospitalizovaných na COVID oddelení denne pribúda.

vítam iniciatívu BBSK zriadiť očkovacie
centrá,“ povedal Peter Antal.

Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia
poskytla žiarskej nemocnici finančné
prostriedky v celkovej výške 6 000 eur
na obstaranie prístroja na podporu dýchania AIRVO 2 Nasal High Flow. Prístroj
je určený pre pacientov s ochorením
COVID-19 a jeho hlavnou funkciou je
zlepšiť okysličenie organizmu, zvýšiť
objem pľúc a zlepšiť celkový komfort
pacienta. „Podľa informácií, ktoré som
získal od riaditeľa nemocnice Ivana
Mokrého, si prístroj okamžite po jeho
obstaraní našiel pacienta, ktorému pomáha pri dýchaní. Bohužiaľ, aj to svedčí
o tom, že situácia v našich nemocniciach
je vážna a každá pomoc je dôležitá. Verím, že naša spoločnosť takto pomôže
našim spoluobčanom, kolegom, známym, kamarátom,proste komukoľvek,
kto bude musieť bojovať s týmto zákerným vírusom. Zároveň ďakujem našim
zamestnancom za ich prácu a úsilie,
ktoré umožnili, aby sme mohli žiarskej
nemocnici takúto finančnú pomoc poskytnúť,“ uviedol na margo daru Viktor
Fára, riaditeľ Hydro Extrusion Slovakia.
(li)

Školy v našom meste zostávajú
aj naďalej zatvorené
Od 8. februára sa mali žiaci vrátiť do
škôl, pre všetky deti sa mali otvoriť aj
materské školy. Pandemická situácia
je však naďalej taká vážna, že mesto
Žiar nad Hronom základné a materské
školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neotvorí.
„Na základe odporučenia Okresného
krízového štábu v Žiari nad Hronom
a po zohľadnení epidemiologickej situácie v našom meste sme sa rozhodli,
ako zriaďovateľ škôl, že materské školy
a základné školy v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti pôjdu v najbližších dňoch
v režime ako doteraz. To znamená, že

školy sa neotvoria,“ informuje primátor
Peter Antal a na margo vzniknutej situácie konštatuje: „Stále máme veľa pozitívne testovaných. Na otvorenie škôl sme
pripravení, ale nateraz radšej počkáme.
Takéto odporúčanie máme aj od okresného krízového štábu a žiarskej regionálnej hygieničky. Počkáme do prázdnin
a potom uvidíme, aká bude situácia.“
Ako však primátor skepticky naznačuje,
keďže sme podľa covid semaforu zaradení do čierneho pásma, školy zrejme
nebude možné otvoriť ani po jarných
prázdninách.
(li)

Školy budú v režime ako doteraz. Dištančná výučba
sa už stala dennou rutinou pre žiakov aj učiteľov.

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75,
e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk, Katarína Reiterová, telefón: 045/678 71 35, e-mail: katarina.reiterova@ziar.sk. Šport, e-mail: mn@ziar.sk. Grafická úprava: Michal Černaj, telefón: 045/678 71 35,
e-mail: michal.cernaj@ziar.sk. Foto: Dušan Pethö. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a. s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva
vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Obnova kaštieľa
Aj keď vybudovanie arkádových
chodieb umožnilo vstup do jednotlivých miestností kaštieľa,
z chodby v severozápadnom
a juhovýchodnom krídle druhého podlažia aj naďalej zostali
zachované prechody takzvanej
amfilády. To umožňovalo do niektorých miestností vstupovať až
troma dverami.
Preto v danej časti kaštieľa došlo
len k menším stavebným úpravám
– z dôvodu zachovania pôvodnej
priestorovej dispozície. Ešte v súčasnosti sa v nich nachádza pôvodná,
mozaiková podlaha, a to vo všet-
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kých reprezentačných miestnostiach, ktoré sa spájajú dobovými
dverami. Tie sú zdobené bohato
profilovanou rezbou. Tieto pôvodné prvky sú a budú zachované, keďže ide o prejav bytového interiéru
v období 18. storočia a našou snahou je prinavrátiť im ich pôvodný
vzhľad a dúfajme, že aj funkciu.

potravín, vody zo studne a prechod
do pivnice.
Ako sme už písali, zmenila sa len poloha hlavnej vstupnej brány s prejazdom. Umožňujúc tak pohodlnejšiu dopravu až na nádvorie kaštieľa,
vhodnejšieho napojenia na reprezentačné obytné priestory biskupa.
V neposlednom rade sa zjednodušilo zásobovanie povozom a doprava
materiálu do pivníc kaštieľa.

V severozápadnom krídle prvého
podlažia bola vozovňa pre koče,
ktorú neskoršie zrušili a prebudovali na kuchyňu. Tá ešte donedávna
slúžila svojim účelom. Miestnosti
kuchyne boli zaklenuté mohutnou valenou klenbou. Z kuchyne
sa vchádzalo na nádvorie dvoma
vstupmi, ktoré zabezpečovali prísun

Typ brány s mohutným prejazdom bol vybudovaný na všetkých
troch nádvoriach, na ktorých je
ešte zachovalý. Môžeme ho vidieť
ako vstupnú bránu, ktorá sa však
v účastnosti už nevyužíva, na dru-

hom nádvorí, kde sa buduje dom
pre seniorov. Predtým to bol hospodársky dvor.
Tento typ brány je ešte dobre zachovalý ako vstupná brána na tretie
hospodárske nádvorie na budove,
kde niekedy bola reštaurácia. V súčasnosti sú v ňom obytné priestory.
Tieto vstupy nesú dobovú pečať,
danú použitím takzvanej pruskej
klenby, ktorá sa datuje do druhej
polovice 18. storočia, do obdobia
prestavby kaštieľa biskupom Berchtoldom.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Na stromoch v ovocnom sade robili výchovný rez
S prvou úrodou sa počíta o päť rokov

Mestský ovocný sad prešiel v minulom
roku oficiálnou registráciou. Ovocie
zo sadu bude určené prevažne pre
žiarske školy a škôlky. V týchto dňoch
sa v sade realizoval výchovný rez
ovocných drevín.
O oficiálnu registráciu sadu požiadalo
mesto ešte v roku 2019. „Kontrola dopadla veľmi dobre. Pracovníčky ústavu ocenili zriadenie prvého mestského sadu,
ako aj výber starých krajových odrôd,“
informovala krátko po získaní oficiálnej
registrácie Marcela Gendiarová, referentka Odboru životného prostredia MsÚ.
Ako spresnila, úrad vyzdvihol aj výsadbu
trvalkových záhonov okolo sadu, ktoré
sú dôležité pre včely umiestené v areáli
žiarskeho parku.

„

Všetky dreviny sú
v dobrom zdravotnom stave.
Nezistil sa žiadny úhyn.

V týchto dňoch sa na 91 ovocných stromoch urobil výchovný rez. Ako Marcela
Gendiarová naznačuje, produkcia ovocia
by mohla začať o štyri, maximálne päť rokov. „Okrem výchovného rezu sme spolu
s odborníkmi kontrolovali aj úväzky na
stromoch. Obhliadkou sme zistili, že
všetky dreviny sú v dobrom zdravotnom
stave a nebol zistený žiadny úhyn drevín.
Počas vegetácie bude prebiehať odburiňovanie okolo stromov, mulčovanie
stromov a ďalšia starostlivosť o trvalkové
záhony a o včelstvá,“ dodáva Gendiarová.
Na mulčovanie okolia ovocných stromov
sa používa štiepka, ktorá vznikla z konárov z rezu stromov v meste. Štiepka zabezpečuje vlhkosť stromov a v ich okolí
je potom menšia zaburinenosť. Tým sa
zároveň zabraňuje poškodeniu drevín.
Ani zimné obdobie neodradilo odborníkov, aby sa postarali
o stromy v ovocnom sade.

Zdvojnásobili zásobu kyslíka pre liečbu
COVID pacientov

Ovocné stromy sa pestujú
ako vysokokmene

Mestský ovocný sad v Žiari nad Hronom
vznikol na jeseň 2017. K ovocným stromom neskôr pribudli aj záhony s bylinkami a liečivými rastlinami. 91 ovocných
stromov je vysadených na ploche približne 1 hektár. Ovocné stromy, ktoré
sú tu vysadené, sú pestované ako vysokokmene, kde koruny začínajú až vo
výške viac ako 2 metre a vzdialenosť
medzi stromami je najmenej 12 metrov.
Vysadené sadenice sú dlhoveké stromy,
schopné dosiahnuť vek viac ako 100 rokov v plnom zdraví. Mnohé z odrôd sa
vyskytujú v oblasti Novobanských Štálov a Štiavnických vrchov. Okrem dobrej
dostupnosti zvyšujú atraktivitu sadu pre
návštevníkov prírodné lavičky z dreva,
logická sieť chodníkov, kvitnúce pásy
bylín a miesta pre piknik.
(li)

Knižnica za dotáciu nakúpila
viac ako 300 nových kníh

Vakcináciu prijmite
ako pomoc a dobro

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou
Messer Tatragas nainštalovala mobilný zásobník na kvapalný medicinálny
kyslík. Má objem 5680 litrov, čím sa
zväčšila kapacita kyslíka pre pacientov na dvojnásobok. Nemocnica môže
v prípade nutnosti využiť aj pôvodný
zásobník. Celková maximálna kapacita medicinálneho kvapalného kyslíka
v nemocnici tak predstavuje približne
8 500 litrov.
Podľa riaditeľa žiarskej nemocnice Ivana Mokrého je vzhľadom na aktuálnu
epidemiologickú situáciu súvisiacu
s ochorením COVID-19 veľmi dôležité
mať k dispozícii spoľahlivý zdroj kyslíka
s dostatočnou objemovou kapacitou.
„Doteraz nemocnica disponovala statickým zásobníkom kyslíka s objemom
2 800 litrov, čo pri súčasnej situácii znamenalo dopĺňať kyslík každý druhý deň.
Tento cyklus dopĺňania kyslíka bol z lo-

gistického hľadiska náročný a v konečnom dôsledku aj rizikový. Medicinálny
kyslík je pre hospitalizovaných pacientov
s ochorením COVID-19 veľakrát otázkou
života. Zdvojnásobenie kapacity je investíciou do zvýšenia bezpečnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej našim
pacientom,“ poznamenal riaditeľ.

K pondelku 8. februára bolo v žiarskej
nemocnici hospitalizovaných 37 pacientov s ochorením COVID-19. „Naši hospitalizovaní pacienti napojení na kyslík,
ktorý je často jediným spojivom so životom, si počas náročnej liečby na našom
COVID oddelení uvedomia, že keby bola
možnosť vrátiť sa o niekoľko týždňov
späť, určite by si dávali väčší pozor, dodržiavali by preventívne opatrenia a vôbec by neváhali absolvovať vakcináciu,“
povedal primár oddelenia vnútorného
lekárstva MUDr. Pavel Babušík. Zároveň
vyzval ľudí, aby boli ohľaduplní voči sebe
aj voči druhým, správali sa racionálne
a vakcináciu prijali ako pomoc a dobro.
(r)

Mestská knižnica Michala Chrásteka
ešte v roku 2020 získala z FPU dotáciu
vo výške 4 000 eur. Peniaze sa použili
na kúpu nových kníh.
Ako informuje vedúci žiarskej knižnice
Miroslava Kravárová, z dôvodu pandemickej situácie boli finančné prostriedky knižnici poukázané až koncom roka.
„Takže nové knihy sme zakúpili až v priebehu januára a februára tohto roka,“ konštatuje a ako spresňuje: „Do knižničného
fondu pribudlo z týchto peňazí spolu 342

titulov z beletrie, odbornej literatúry a aj
knihy pre deti.“ Tým sa podstatne rozšíril
výber literatúry, o čom sa môžete sami
presvedčiť priamo v knižnici, keď bude
pre verejnosť opäť otvorená.
(li)
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Elektronické sčítanie obyvateľov sa
uskutoční od 15.2. do 31.3.2021
posúva sa len asistované sčítanie

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

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru
nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať
sa obyvatelia budú z pohodlia domova
sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez
kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie
postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú
mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Povinnosť zabezpečiť trvalé
označenie psa

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

Zdroje informácií
Posun termínu
asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať
sám alebo s pomocou svojich blízkych,
na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že
buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto
zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky po-

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

Kontajnery na šatstvo sú preplnené
Na odovzdanie nepotrebného oblečenia
využite zberný dvor

má obmedzený prevádzkový režim. „Zamestnanci spoločnosti sú v karanténe a
nemajú partnera, ktorý by vykonal zber
na Slovensku. Preto žiadame obyvateľov
mesta, aby dočasne do kontajnerov, ale
ani ku kontajnerom či k stojisku, neukladali šatstvo a textil. A to najmä v prípade,
ak vidíte, že kontajner je plný, alebo sa
šatstvo nedá do kontajnera už vložiť,“
zdôrazňuje Martincová.

Žiarčania majú k dispozícii 24 kontajnerov na šatstvo, ktoré sú rozmiestnené na území mesta. Štandardne sa
vykonáva zber a vyprázdnenie týchto
kontajnerov pravidelne dvakrát do
mesiaca.
Momentálne je situácia ovplyvnená núdzovým stavom a vo väčšine prípadov
sú kontajnery už naplnené a nie je možné odpad do nich vkladať. „V opačnom
prípade dochádza k tvorbe čiernych
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skládok v okolí kontajnera, čo je značne
rušivé a neestetické. Zároveň musíme
následne zabezpečovať čistenie takéhoto odpadu z miesta, čo spôsobuje navýšenie nákladov na odpady. V neposlednom rade, takto rozhádzané oblečenie
sa znehodnocuje a už nie je možné ho
ďalej využiť,“ približuje Ivana Martincová
z Odboru životného prostredia MsÚ.
Zber šatstva z kontajnerov vykonáva
česká zberová spoločnosť. Momentálne

Ak máte nepotrebné obnosené šatstvo
a potrebujete sa ho zbaviť, dočasne
môžete využiť na odovzdanie takéhoto
odpadu zberný dvor, ktorý sa nachádza
v areáli Technických služieb, a. s., na
Ulici SNP. Kontajnery na šatstvo budú
vyprázdnené v čo najkratšom možnom
termíne.

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 19
ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o veterinárnej starostlivosti) oznamuje
vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky
povinnosť:
• zabezpečiť trvalé označenie psa/psov
podľa § 19 odseku 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa,
najneskôr do 12 týždňov veku a uviesť
identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

je na psa narodeného do 31. augusta
2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza
do vlastníctva alebo držby inej osoby,
umiestňuje sa do karanténnej stanice
alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 54g ods. 2 Zákona o veterinárnej
starostlivosti vlastník psa narodeného do
31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť
trvalé označenie psa podľa § 19 ods.
9 Zákona o veterinárnej starostlivosti v prechodnom období – najneskôr
do 31. októbra 2019. To sa nevzťahu-

Podľa § 48 ods. 1 zákona o veterinárnej
starostlivosti orgán veterinárnej správy
uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak
nezabezpečí na svoje náklady trvalé
označenie psa podľa § 19 ods. 9 Zákona
o veterinárnej starostlivosti.
(r)

Podľa § 19 ods. 8 Zákona o veterinárnej
starostlivosti označiť zviera transpondérom (čipom) môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa
podľa odseku 9 je súkromný veterinár
oprávnený požadovať úhradu najviac
10 eur, ktorú u psov narodených do 31.
októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Knazi pomáhajú ako
dobrovoľníci pri testovaní

Otváracie hodiny zberného dvora
Upravená pracovná doba
Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.
Sobota: 8.00 do 17.00 hod.
(li)

Malé odpadkové koše ničia vandali
Za opravu zničených košov
zaplatíme všetci

V posledných dvoch mesiacoch evidujeme v meste Žiar nad Hronom zvýšený počet vandalizmu páchaného na
malých smetných košoch. Ide o malé
mestské odpadkové koše, odpadkové
koše na psie exkrementy, ale aj zberné
nádoby na textil.
„Mesto Žiar nad Hronom danú situáciu monitoruje obhliadkami mesta,
obhliadky vykonávajú aj príslušníci
mestskej polície, a to aj kamerovým

systémom,“ informuje Ivana Martincová z Odboru životného prostredia MsÚ
a ako upozorňuje: „Týmto by sme chceli
poukázať na to, že pri zistení, kto vandalizmus pácha, hrozí udelenie sankcie za
poškodzovanie majetku mesta.“
V minulosti už boli zo strany mesta Žiar
nad Hronom podané podnety na prešetrenie aj na polícii. Po prešetrení spáchaného vandalizmu boli udelené sankcie
zistených vinníkom.

Tým, že dochádza k takémuto poškodzovaniu malých smetných košov v
našom meste, zvyšujú sa aj náklady na
ich opravu, výmenu či rekonštrukciu.
„Častokrát sú koše rozbité, deravé, vylomené, prehodené alebo postriekané
farbou. V tomto prípade sú koše znefunkčnené, vzniká prebytočný odpad,
taktiež takéto koše špatia okolie mesta,“
podotýka Martincová a ako na záver hovorí: „Prosíme týmto aj obyvateľov nášho
mesta, aby boli viac všímaví. V prípade,
že vedia o takto poškodenom odpadkovom koši, aby to nahlásili na Odbor
životného prostredia a infraštruktúry.
V prípade, ak sú svedkami páchaného
vandalizmu, situáciu je potrebné nahlásiť príslušníkom mestskej polície.“
(li)

V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad
Hronom už niekoľko týždňov pomáha šesť kňazov banskobystrickej diecézy. Ako dobrovoľníci pôsobia na triážnom pracovisku nemocnice, alebo
vypomáhajú pri testovaní verejnosti
v mobilnom odberovom mieste, ktoré
funguje od 7.00 do 15.00 hodiny.
Personál i pacienti ich vnímajú pozitívne.
Ako oni sami hodnotia svoje pôsobenie
v nemocnici?
Jozef Slavkovský, kaplán zo Žarnovice
hovorí, že už dlhšie spoločne s dekanom
rozmýšľali o pomoci v nemocnici počas
pandémie koronavírusu. A tak zavolali
ich kamarátovi diakonovi, ktorý je zároveň primárom oddelenia anestéziológie
a intenzívnej medicíny v žiarskej nemocnici, MUDr. Štefanovi Paľúchovi.
„Pýtali sme sa, aká je situácia a zistili sme,
že nemocnica rada uvíta pomoc. S viace-

rými kňazmi sme sa preto radi ponúkli,“
povedal Slavkovský.
„Naším poslaním je slúžiť Bohu a ľudom. Keďže tieto dni máme zatvorené
kostoly a počuli sme o náročnej situácii
zdravotníkov, chceli sme pomôcť, ako sa
dá,“ hovorí zase Vladimír Václavík, farský
administrátor v Žiari nad Hronom.
Je to pre nich podľa jeho slov nová skúsenosť a sú veľmi radi, že aspoň takto
môžu slúžiť ľudom.
„Omša bez ľudí je ako jazero bez vody,
preto sme sa rozhodli my prísť za ľuďmi.
Chceme sa poďakovať žiarskej nemocnici za vrelé privítanie, veľmi sa nám tu
páči. Držím sa myšlienky, že aj s humorom sa dobro koná ľahšie. Snažíme sa
medzi nových kolegov v tejto náročnej
situácii priniesť úsmev,“ dodáva.
(r)
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Ako vyzerá deň v mobilnej odberovej miestnosti
Žiar nad Hronom má v tomto roku za
sebou už tri kolá testovania na COVID-19. Aktuálne sa mesto pripravuje
na ďalšie kolo. Radnica vždy otvára
niekoľko odberových miestností po
celom meste, aby mal každý Žiarčan
možnosť včas sa otestovať. Pripravili
sme pre vás reportáž, aby ste si vedeli
predstaviť, ako vyzerá deň v takejto
odberovej miestnosti.
Prípravy na testovanie začínajú na mestskom úrade už v strede pracovného týždňa. Oslovujú sa dobrovoľníci, ktorí zabezpečujú zapisovanie a kontakt s ľuďmi
prichádzajúcimi na testovanie. Súčasťou
tímu sú vždy aj dvaja zdravotníci, ktorých
úlohou je robiť výtery z nosohltana a vyhodnocovanie testov. Za mestský úrad
sú na každom odberovom mieste vždy
ľudia, ktorí dohliadajú na bezproblémový chod odberov počas celého dňa
testovania. Títo pracovníci si už počas
týždňa musia pripraviť miestnosti a veci
potrebné k odberom. Ďalším kúskom do
skladačky sú ľudia, ktorí musia zabezpečiť testy, certifikáty, za životné prostredie
likvidáciu COVID odpadu, potrebná je aj
administratíva, ktorá má na starosti vybavovanie povolení na zriadenie odberových miest a nahadzovanie výsledkov
do systému. Samozrejmosťou sú aj ľudia,
ktorí sa podieľajú na zabezpečení občerstvenia personálu, dodania dezinfekcie
a chýbajúcich vecí, ktoré sa postupne
počas dňa dopĺňajú. V neposlednom
rade, súčasťou testovania sú aj dobrovoľní hasiči, ktorí počas dňa dvakrát kompletne dezinfikujú odberové miestnosti
a zabezpečujú odvoz COVID odpadu. Za
prípravou jedného testovania sú vždy
desiatky a desiatky ľudí a mravenčia
práca, ktorú mnohokrát ľudia nedokážu
a nevedia oceniť. Každé jedno testovanie
sa začína vždy od nuly a vždy sa všetko
organizuje odznovu a odznovu. Sú to hodiny práce, ktorú musia pracovníci mesta
robiť popri svojej bežnej agende, ktorá
im vyplýva z ich pracovnej pozície.

tom sa už miestnosti zatvárajú. Počas
testovania si odberový tím niekoľkokrát
mení jednorazové rukavice, respirátory
a ak to okolnosti vyžadujú, tak aj zdravotnícke overaly či štíty.

Príprava zdravotníkov na odbery.

Testovanie môže začať
Ľudia, ktorí sa podieľajú na zabezpečení
testovania, prichádzajú do odberových
miestností ráno na siedmu hodinu. Je to
preto, aby sa všetci z tímu stihli pred oficiálnym otvorením všetkých miestností
otestovať. V prípade, že by bol niektorý
člen z odberového tímu pozitívny, musí
byť nahradený niekým iným. Ak je všetko v poriadku, miestnosť je pripravená
na otvorenie. K tímu, ktorý zabezpečuje mesto, sa ráno pripájajú aj členovia
armády – vojaci. Tí dozerajú na hladký
priebeh a organizáciu v miestnosti, ak
je to potrebné. Okrem nich niekoľkokrát
denne kontrolujú miestnosti aj hliadky
štátnej a mestskej polície.

v ktorej sa testujú ľudia na objednávkový
systém, môže si počkať a keď sa uvoľní
termín, prípadne nastane časová rezerva,
otestovať sa môžu aj v takýchto miestnostiach.

Pred začatím testovania
Ešte pred vstupom do odberovej miestnosti si musí každý vyfúkať nos a papierovú vreckovku vyhodiť do pripraveného
odpadkového koša. Potom sa vstupuje
do miestnosti, kde si každý dezinfikuje

Ľudia, ktorí prichádzajú na testovanie,
sa členov tímu nie raz pýtajú na platné
nariadenia, dokedy im budú platiť testy,
kde sa s nimi musia preukazovať či s nimi
môžu ísť do zahraničia. Mnohokrát si
len tak pre seba pošomrú, dokedy toto
testovanie bude trvať, alebo s pracovníkmi odberového miesta chcú len tak
o hocičom porozprávať. Najmä tí starší,
pre ktorých je to častokrát jediná forma
komunikácie po dlhom čase. Zaujímavá
je aj skladba ľudí, ktorá sa chodí testovať.
V najväčšej miere sú to pracujúci ľudia,
ktorí potrebujú testy do práce. Chodia
však aj deti, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov. Prekvapením bola aj otázka rodičov
s bábätkom v kočíku – otestujete aj pol
ročné dieťa? Našťastie, nedošlo k tomu
a nevedno, ako sa nakoniec rodičia
rozhodli a čo im bolo povedané, ak išli
napríklad na testovanie do nemocnice.
Nezriedka prichádzali na testovanie aj
seniori vo vyššom veku, ktorí potrebujú
certifikát kvôli návšteve lekára. Prišla aj
pani, ktorá bola tri týždne po operácii
srdca, zdravotne postihnutí na vozíku, aj
ľudia s mentálnym postihom.

Počas troch kôl testovania na odberových miestach, ktoré zriadilo mesto, sa
spolu vykonalo 19 535 testov, najviac
6831 počas prvého kola.
Prvý testovací víkend prebiehal od 22. do
24. januára. V spoločnosti Slovalco sa testovalo aj v pondelok 25. januára. Otvorených bolo 15 odberových miestností,
vrátane Kortiny. Počas tohto kola sa urobilo spolu 6831 testov, z toho pozitívnych bolo 78 ľudí, čo predstavuje 1,14%.

Tretie kolo sa konalo od 5. do 7. februára,
počas tohto víkendu sme urobili 6240
testov, z toho pozitívnych bolo 85, čo
predstavuje 1,36%. Otvorených bolo 11
odberových miestností.
Odberové miestnosti mohli Žiarčania
nájsť v Radničnej reštaurácii, našich troch
základných školách, gymnáziu, v bývalom Dome kultúry, Mestskom kultúrnom
centre, v Šášove a na Kortine, ale aj v spoločnosti Slovalco a Nemak. Počas prvého testovacieho víkendu bola „MOMka“
zriadená aj v Pohronskom osvetovom
stredisku, „Cukríku“ či na hlavnej vrátnici
do areálu priemyselného parku. Pre nízky počet testovaných však mesto tieto
odberové miesta opätovne neotvorilo.

Výter sa robí z nosohltana.

Samozrejmosťou je nielen dezinfekcia rúk, ale aj všetkých priestorov.

Počas troch testovacích kôl sme
v meste vykonali 19 535 testov

Druhý testovací víkend sa konal od piatka 29. do nedele 31. januára a vykonalo
sa 6464 testov, z toho 63 ľudí bolo pozitívnych, čo predstavuje 0,97%. Otvorených bolo 10 odberových miestností.

Všetky odberové miestnosti sa otvárajú o ôsmej hodine ráno. Keďže mesto
spustilo rezervačný systém, prví objednaní zvyknú na testovanie čakať už pred
ôsmou hodinou. Samozrejme, v meste sú
k dispozícii aj odberové miestnosti, kde
nie je potrebná rezervácia. Na druhej
strane, ak aj niekto príde do miestnosti,

Po niekoľkých odpracovaných víkendoch sa z neznámych ľudí
stáva zohratý kolektív.

nasadiť respirátor a pokračovať. Nikto sa
však nesťažuje, na túto prácu sa predsa
každý prihlásil dobrovoľne. Pred koncom
šichty prichádza na rad sumár. Na centrálu sa hlási počet otestovaných, koľko
z nich je pozitívnych a koľko sa minulo
testov, respektíve koľko z nich bolo poškodených. Očkom sa skontroluje, či prišli na testovanie všetci objednaní, aby sa
vedelo do budúcna prispôsobiť prípadnému náporu, alebo vyplneniu voľného
miesta v registrácii. Odpad sa zabalí do
igelitových vriec, na ne sa prilepia nálepky s označením COVID. Znova prídu hasiči, ktorí všetko dezinfikujú. Zhasínajú sa
svetlá a po dlhej šichte každý člen tímu
odchádza do svojho domova.

ruky a s pripraveným občianskym preukazom, prípadne u detí, ktoré občiansky
preukaz nemajú, tak so zdravotným preukazom, sa presúvate k registračnému
miestu. Tu dvaja administratívni pracovníci zaznamenajú osobné údaje, ako je
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a telefonický kontakt.
Pripraví sa aj certifikát a poradové číslo.
S týmito odchádzate k odberovému
okienku, kde sú pripravení dvaja zdravotníci. Odovzdáte im certifikát a jedno poradové číslo, druhé zostáva vám.
Nasleduje samotný odber antigénovým
testom. Chvíľka strachu, u niektorých aj
chvíľka bolesti a hotovo. Odchádzate
von, kde si približne pätnásť minút počkáte na výsledok testu. Ak je váš test negatívny, môžete spokojne odísť domov.
V prípade, ak sa test ukáže ako pozitívny, pracovník odberovej miestnosti vás
upozorní na túto skutočnosť a poučí vás,
ako ďalej postupovať. Všetky potrebné
informácie sú vytlačené aj na certifikáte,
ktorý je podpísaný zdravotníkom a ktorým sa preukazujete v prípade, že to od
vás budú vyžadovať okolnosti.
Počas testovania je čas prestávky stanovený od 12.00 do 13.00 hodiny. Toto
je čas, kedy sa odberový tím naobeduje
a medzitým dobrovoľní hasiči dezinfikujú všetky miesta, koše, kľučky, podlahy,
stoly... Oddýchnutí členovia odberového
tímu vstupujú do druhej časti dňa. Posledný odber je pred obedom o 11.45
hodine a podvečer o 19.45 hodine. Po-

Pred záverečnou
Testovanie v mestských odberových
miestnostiach sa blíži do finále v nedeľu pred 20-tou hodinou. To už sú všetci
členovia tímu unavení, či zo zapisovania,
z testovania, z odpovedania na otázky
neistých ľudí... Na nohách stoja takmer
13 hodín. Veľakrát nie je poriadne ani
čas na kávu či čaj, len rýchlo vypiť vodu,

Kým v prvom kole využívali ľudia na
testovanie najviac miestnosť zriadenú v telocvični Základnej školy na
Ulici Dr. Janského, v druhom a treťom
kole prišlo najviac ľudí do Radničnej
reštaurácie. To však určite ovplyvnil aj
fakt, že v treťom kole už neboli zriadené niektoré odberové miestnosti, kde sa
brali ľudia bez registrácie.
(li)

Nenahraditeľnou zložkou sú aj dobrovoľní hasiči.
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Sumár aktuálnych opatrení od 8. februára 2021
školy. Rodičia sa môžu zároveň slobodne
rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy,
alebo bude pokračovať v dištančnom
vzdelávaní.
Medzi takzvané čierne okresy na Slovensku aktuálne patrí Partizánske, Šaľa, Zlaté
Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad
Bebravou, Hlohovec, Trnava a Žiar nad
Hronom.

Čo je COVID automat
S účinnosťou od 8. februára 2021 platí
nasledovné rozdelenie okresov podľa
aktuálnej rizikovosti:
• štvrtý stupeň varovania: okres Partizánske, okres Šaľa, okres Zlaté Moravce,
okres Revúca, okres Rožňava, okres Bánovce nad Bebravou, okres Hlohovec,
okres Trnava, okres Žiar nad Hronom,

Kto nepotrebuje potvrdenie
o negatívnom teste

Od pondelka 8. februára sa na Slovensku spúšťa Covid automat, zatiaľ však
platia viac-menej podobné opatrenia
ako v uplynulých dňoch. Výraznejšie
uvoľňovanie neočakávajme. Vládny
kabinet zároveň prijal uznesenie,
ktorým sa má od pondelka zásadne
zmeniť prístup k riadeniu rôznych
protipandemických opatrení.

Ak ste zaočkovaný obidvomi dávkami
vakcíny a ubehlo už 14 dní od podania
druhej dávky.

Potvrdenie o negatívnom teste

Cesta do prírody

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 (PCR alebo antigénový
test), ktoré nie je staršie ako sedem dní,
sa vyžaduje od stredy 10. februára.
Ak bude nejaký región v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých
sedem dní, ale každých 14 či 21 dní.

Po novom nebude potrebné potvrdenie
o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú aj cesty do prírody
aj do iných okresov (nie však čiernych),
avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia
preukázať testom s negatívnym výsledkom. Potvrdenie o negatívnom teste
nebude tiež potrebné pri individuálnom
športovaní.

Práca
Ak je to možné, mali by ste pracovať
z domu. Ak niekto cestuje do zamestnania MHD, regionálnym autobusom či
vlakom, bude sa musieť testovať každých
sedem dní. Platí to pre celé územie SR,
čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou.

Školy
V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa
školy neotvoria. V bordových regiónoch
má regionálny hygienik zhodnotiť, či je
situácia vhodná, aby deti nastúpili do

• tretí stupeň varovania: okres Banská
Bystrica, okres Brezno, okres Prievidza,
okres Bratislava I.-V., okres Malacky,
okres Pezinok, okres Senec, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres
Galanta, okres Humenné, okres Medzi-

laborce, okres Snina, okres Komárno,
okres KošiceI. - IV., okres Košice okolie,
okres Levice, okres Martin, okres Michalovce, okres Sobrance, okres Nitra, okres
Nové Zámky, okres Levoča, okres Poprad,
okres Ilava, okres Považská Bystrica,
okres Púchov, okres Senica, okres Gelnica, okres Spišská Nová Ves, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Myjava, okres
Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany,
okres Vranov nad Topľou, okres Banská
Štiavnica, okres Žarnovica, okres Bytča,
okres Detva, okres Krupina, okres Zvolen,
• druhý stupeň varovania: okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové
Mesto, okres Námestovo, okres Tvrdošín, okres Liptovský Mikuláš, okres Ružomberok, okres Lučenec, okres Poltár,
okres Turčianske Teplice, okres Kežmarok, okres Prešov, okres Sabinov, okres
Rimavská Sobota, okres Skalica, okres
Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres
Trenčín, okres Svidník, okres Žilina,
• prvý stupeň varovania: Veľký Krtíš.
Zdroj: health.gov.sk

Ak ste v uplynulých 90-tich dňoch prekonali ochorenie Covid-19.

Chaty a stretávanie sa
s inými ľuďmi
Povolené sú len cesty do prírody, stretávanie sa s inými ľuďmi, ako sú členovia
vašej domácnosti, je stále zakázané,
z tohto dôvodu sú zakázané aj chaty.

Najčastejšie otázky a odpovede o nosení respirátorov a rúšok
Má stále význam nosiť bavlnené či
jednorazové rúška? Dokážu nás efektívne chrániť proti infekčnejším variantom vírusu?
Rúško (látkové, jednorazové) je naďalej efektívnou ochranou, ak sa používa
správne. Treba mať zakryté ústa aj nosové dierky, nie mať rúško pod bradou
alebo pod nosom. Potrebné je ho vymieňať, keď je navlhnuté alebo znečistené
a manipulovať ním prostredníctvom
gumičiek. Rúško nemá cez ústa a nos
voľne visieť, má priliehať k pokožke, aby
vzduch neunikal po stranách mimo bariéry rúška.
V čom spočíva výhoda FFP2 respirátorov
FFP2 masky bez výdychového ventilu
poskytujú filtráciu vdychovaného aj
vydychovaného vzduchu. Používajú
sa najmä profesionálnymi skupinami,
ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými
infekčnými osobami. Tieto masky majú
však filtračnú životnosť a mali by sa po
niekoľkých hodinách vymeniť.
Výhodou respirátorov môže byť aj to,
že dobre priliehajú a dizajn používateľa
prirodzene navádza nasadiť si masku
správne a zbytočne sa jej nedotýkať,
čím sa znižuje riziko kontaminácie rúk,
ako aj samotného respirátora. Ak však
respirátor neprekrýva okrem úst aj nos,
nespĺňa tým svoju ochrannú funkciu
a nemožno ho považovať za zvýšený
štandard ochrany pre jednotlivca a ani
pre jeho okolie.

priestorov, umývanie a dezinfekcia rúk,
dôsledné rešpektovanie platných protiepidemických opatrení v uznesení vlády a vo vyhláškach, ktoré sú nastavené
tak, aby znižovali mobilitu a stretávanie
sa ľudí, čo je taktiež efektívnym nástrojom na znižovanie rizika šírenia vírusu.
Mám nosiť dve rúška naraz, ak sa
chcem lepšie chrániť a nemám respirátor?
Na nosenie dvoch rúšok naraz v súčasnosti existujú rôzne názory, pričom argumenty v prospech dvojitého rúška sú
zatiaľ zväčša v teoretickej rovine.

Mali by všetci vymeniť bežné rúška za
FFP2 respirátory?
Odporúčajú sa všetky typy ochrany
tváre, avšak za predpokladu správneho
používania.
Široká verejnosť sa aj naďalej dokáže
účinne chrániť kombináciou správne
nasadeného rúška, dodržiavania platných opatrení zameraných na zníženie
mobility ľudí, dostatočného odstupu,
dôslednej respiračnej hygieny a dezinfekciou rúk.

Ako príklad možno uviesť cestu taxíkom
či hromadnou dopravou alebo návštevu
rušných predajní či služieb so zvýšeným
pohybom osôb. Zdôrazňujeme, že ak má
respirátor výdychový ventil, musí byť naviac prekrytý chirurgickým rúškom.
Osobám, ktoré z povahy svojej práce
prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi
často aj počas pandémie, odporúčame
častú výmenu rúšok, resp. prekrytie tváre
takými pomôckami, ktoré umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny
rúška (FFP2 respirátory).

V akých situáciách môže byť FFP2 respirátor vhodnejší ako rúško
Použitie FFP2 respirátorov možno odporučiť v situáciách s vyšším rizikom
infekcie, ak sa človek ocitá v spoločnosti
väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore.

Musím dodržiavať ostatné opatrenia,
ak mám správne nasadené rúško/respirátor?
Je mimoriadne dôležité, aby ste aj s
prekrytými hornými dýchacími cestami
dodržiavali aj ostatné zásady: dostatočný
sociálny odstup, časté nárazové vetranie

Ak sú rúška jednorazové, alebo z husto
tkanej bavlny a sú obe nasadené správne, pravdepodobne poskytujú väčšiu
ochranu pred šírením nového koronavírusu, pretože dochádza k ďalšej filtrácii
častíc. Logika za odporúčaním je tu jednoduchá – viac vrstiev znamená účinnejšiu filtráciu.
Nosenie dvoch masiek však môže ľuďom poskytnúť falošný pocit bezpečia.
Pripomíname tiež, že vírus SARS-CoV-2
môže do tela prenikať aj sliznicou oka,
čiže sa nemožno spoliehať na ochranu
iba pomocou zdvojeného rúška. Platí
tiež, že ak sú masky nasadené nesprávne
a vzduch uniká po ich okrajoch, sú znečistené alebo vyrobené z nekvalitného
materiálu, ani dvojitá ochrana nemusí
byť efektívna.
Zdvojené nosenie tzv. chirurgických rúšok môže dokonca znížiť ich účinnosť –
materiál jednorazového rúška má veľmi

dobré filtračné vlastnosti a ich slabinou
býva najmä to, že nemusia dobre priliehať k tvári. Zdvojenie masiek môže zvýšiť odpor pri dýchaní a nechtiac viesť k
tomu že cez medzery bude unikať ešte
viac nefiltrovaného vzduchu. Hlavnou
úlohou rúšok je však zachytávať kvapôčky s vírusom a tým zabrániť šíreniu
nákazy z infikovanej osoby na ostatných.
Nedá sa preto vylúčiť riziko, že zdvojené
rúška nemusia dostatočne dobre spĺňať
ich primárnu funkciu.
Ak sa chcete lepšie chrániť, v prvom rade
sa zamerajte na dodržiavanie odstupu
od iných ľudí a v spoločnosti mimo vašej
domácnosti trávte iba nevyhnutné minimum času. Často pritom nárazovo vetrajte. Ak nemáte respirátor, noste kvalitné
jednorazové či bavlnené rúško s dvomi
či tromi vrstvami látky, ktoré dobre prilieha na pokožku vašej tváre a pohodlne
prekrýva vaše ústa aj nos.
Dôležitá poznámka k uvedeným informáciám: Medzinárodné zdravotnícke
organizácie v týchto dňoch sumarizujú a
vyhodnocujú robustnejšie dáta o účinnosti FFP2 respirátorov pri ochrane proti SARS-CoV-2, ako aj o ich efektivite pri
použití širokou verejnosťou. Nasledujúce
odporúčania sa preto môžu v budúcnosti upraviť tak, aby boli v súlade s novými
relevantnými vedeckými poznatkami.
Vypracoval:
Odbor epidemiológie ÚVZ SR

O zákaze vychádzania

Platí zákaz vychádzania, situácia sa
riadi covidovým automatom.

bu alebo príbuzného, ktorý je na takú
starostlivosť odkázaný

• vychádzku s dieťaťom do 6 rokov do
vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska

• vláda predĺžila núdzový stav a zákaz
vychádzania do 19. marca

• vychádzku so psom alebo s mačkou do
vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska,
cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, cestu k veterinárovi

Test nie starší ako 7 dní je potrebný:

• negatívne výsledky testov sa kontrolujú
od stredy 10. februára
Covid automat
• v okresoch s III. a IV. stupňom varovania
je potrebný test najviac 7 dní starý
• v okresoch s II. stupňom varovania od
15. februára stačí test nie starší ako 14
dní
• v okresoch s I. stupňom varovania bude
od 15. februára stačiť tesť nie starší ako
21 dní
Najhoršie okresy sa budú testovať každý
týždeň.
Test netreba na:
• cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel
obstarania nevyhnutných životných potrieb – teda do najbližšieho obchodu,
lekárne, drogérie, predajne s krmivami a
ďalšími potrebami pre zvieratá
• cestu na zabezpečenie starostlivosti o
deti
• zabezpečenie starostlivosti o domáce
zvieratá
• doplnenie pohonných hmôt
• cestu k lekárovi, do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej
starostlivosti, preventívnej prehliadky
alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby
alebo príbuzného
• cestu na testovanie
• na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
• cestu na účel starostlivosti o blízku oso-
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• cestu na účel pobytu v prírode vrátane
individuálneho športu, v rámci okresu –
ak je okres v I. alebo II. stupni varovania
• cestu na účel pobytu v prírode mimo
okresu, ak ide o osobu mladšiu ako 15
rokov alebo osobu staršiu ako 65 rokov
• cestu dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a z neho
• cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má
právo styku s dieťaťom a cestu späť
• cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a
cestu dieťaťa, ktorá je realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku
rodiča
• zabezpečenie a presúvanie osoby do
zariadení sociálnych služieb a sociálnej
pomoci
• zdravotnú vychádzku seniorov starších
ako 65 rokov alebo ľudí zdravotne ťažko
postihnutých, ktorí sa pohybujú pomocou vozíčka, test nepotrebuje osoba,
ktorej zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňujú vykonanie
testu, osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne
postihnutie, alebo osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického
spektra do vzdialenosti 1 000 metrov od
bydliska, osobu môže sprevádzať člen
spoločnej domácnosti
• cestu na dostavenie sa pred orgán
činný v trestnom konaní v súvislosti s
úkonom v trestnom konaní, cestu na
pojednávanie

• do čistiarne odevov, trafiky, resp. predajne novín a tlačovín, do očnej optiky,
do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisu, na poštu, na výdajné
miesto zásielkovní, na cestu do služby
technickej a emisnej kontroly
• pri návšteve záhradkárstva, resp. obchodu zo záhradkárskym tovarom
• do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
• pri ceste na hromadné podujatie, ktorého organizovanie a prevádzku povolil
Úrad verejného zdravotníctva
• cestu na výdajné miesto internetových
obchodov, cestu na výdajné miesto
iných obchodov

Telefonické prihlasovanie
na očkovanie pre seniorov
nad 85 rokov
Call centrum rezortu zdravotníctva
ponúka možnosť zaregistrovať seba
alebo blízkych na očkovanie proti
COVID-19. Rezort rozšíril možnosti
COVID-19 infolinky najmä pre starších
ľudí, ktorí často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti.
Zaregistrovať seba alebo blízkych na
očkovanie proti COVID-19 je už možné
aj telefonicky. Túto možnosť ponúka call
centrum rezortu zdravotníctva. Po zavolaní si môže volajúci vybrať zo štyroch
možností. Okrem registrácie na očkovanie môžu ľudia získať informácie k aktuálnym opatreniam, ale aj zmeniť termín
testovania a očkovania.
Najmä starší ľudia často nemajú prístup
na internet či dostatočné zručnosti. Ministerstvo zdravotníctva preto rozšírilo
možnosti infolinky. Na očkovanie môžete
registrovať seba alebo vašich príbuzných
aj na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia
+421 270 074 174). Zavolať na tieto čísla
môžete aj pri zmene termínu očkovania,
ale aj testovania, v rámci odberných
miest v pôsobnosti rezortu.
Odporúčame však na registráciu na
očkovanie využiť prioritne registračný
formulár. Ten môžu vyplniť aj príbuzní.
Pri registrácii môžu zadať svoj e-mailový
alebo telefonický kontak. Kapacity in-

folinky tak zostanú voľné pre ľudí, ktorí
nemajú inú možnosť prihlásenia sa.

Menu infolinky
ministerstva zdravotníctva
(možnosti zaznejú po vašom zavolaní)
1 – informácie k aktuálnym opatreniam
2 – zmena v požiadavke na testovanie
3 – zmena v požiadavke na očkovanie
4 – registrácia na očkovanie
(prioritne pre osoby 85+)

Odberové miestnosti
v pôsobnosti rezortu
zdravotníctva v Žiari
Nemocnica Žiar nad Hronom,
Sládkovičova 11
Pondelok – piatok 7.00 – 15.00 hod. (objednávkový systém)
RÚVZ Žiar nad Hronom,
Cyrila a Metoda 357/23
Utorok – štvrtok 9.00 – 11.00 hod. (objednávkový systém)
Červený kríž (Radničná reštaurácia),
Š. Moysesa 46
Pondelok – sobota 8.00 – 12.00 hod./13.00
– 17.00 hod. (objednávkový systém)
Zdroj: health.gov.sk
Foto: TASR

• cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia
• cestu na pobyt v prírode mimo okresu
• sprevádzanie dieťaťa na ceste do materskej školy a z nej, žiaka prvého stupňa ZŠ,
špeciálnej školy
• cestu žiaka a poslucháča od druhého
stupňa základnej školy – test musí mať
aj jeden zákonný zástupca, s ktorým žije
v spoločnej domácnosti
• cestu na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo
uzavretie pracovnej zmluvy
• cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť
vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie
• cestu na zberný dvor
Zdroj: Uznesenie vlády z 5.2.2021

Pozitívne osoby a ich kontakty regionálne úrady naďalej dohľadávajú
Pre epidemiologické vyšetrovanie je to dôležité
Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej pokračujú v dôslednom
vyhľadávaní kontaktov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19. Za január a začiatok februára takto izolovali
vyše 136 000 pozitívnych osôb a približne 410 000 úzkych kontaktov. S
trasovaním pomáhajú regionálnym
úradom aj dohodári, vojaci či dobrovoľníci (napríklad medici alebo študenti iných zdravotníckych odborov).
Pozitívne osoby a jej úzke kontakty sú zo
strany regionálnych úradov poučené o
zásadách domácej izolácie. Úrad ich informuje o inkubačnom čase ochorenia
a jeho príznakoch, o dôležitosti dodržiavania hygienických pravidiel či postupe
v prípade, že sa osobám zdravotný stav
zhorší.
Takzvané samotrasovanie nenahrádza
prácu 36 regionálnych úradov verejného
zdravotníctva. Snažia sa spojiť s každým
kontaktom pozitívne testovanej osoby.
Počas telefonátov získavajú informácie,
ktorú sú pre úrad podstatné pri nastavovaní protiepidemických opatrení. Rovna-

ko si o rozhovore vedú záznam, ktorý sa
stáva podkladom pre prípadnú kontrolu
dodržiavania nariadených opatrení.

Samotrasovanie regionálnym
úradom pomáha
V období vysokých denných prírastkov
má samostrasovanie veľký význam, najmä v lokalitách, kde je pozitívnych osôb
príliš veľa. Nie vždy je totiž možné spojiť
sa v krátkom čase so všetkými kontaktmi.
Kontakty pozitívne testovaných sú aj
vďaka samotrasovaniu včas izolované,
čo znižuje riziko ďalšieho šírenia nákazy.
Mnohí sa už cez formulár na korona.gov.
sk prihlásia na PCR testy. Získané informácie nepomáhajú iba pri kontrole dodržiavania opatrení v ohniskách nákazy,
ale sú dôležité aj pre miestnych zdravotníkov a obvodných lekárov.

Usmerňovať je ešte potrebné
Samotrasovanie, teda činnosť, kedy pozitívne testovaná osoba obvolá svoje úzke
kontakty, aby zostali v izolácii a prihlásili

sa na testovanie, považujú regionálni
hygienici za prospešné. Nemožno sa
však na to stopercentne spoliehať. Ešte
sa stáva, že samotrasované kontakty sa
rozhodnú dať otestovať skôr ako päť
dní od posledného kontaktu s pozitívne
testovanou osobou a výsledok môže byť
falošne negatívny. Takéto situácie je potrebné usmerňovať. Regionálni hygienici
sa tiež stretávajú s prípadmi, kedy pozitívne testované osoby neoslovia všetky
svoje úzke kontakty.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú
situáciu je preto podľa regionálnych hygienikov dôležité, aby osoby, na ktoré sa
vzťahuje izolácia, postupovali v zmysle
platných nariadení v súlade s protipandemickými opatreniami.
Zdroj: ÚVZ SR
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 15.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 16.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 17.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100, ZH
• 18.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 19.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 20.2. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 21.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 22.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 23.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medovka, Mládežnícka 12, Sliač
• 24.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
• 25.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529, ZH
• 26.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 27.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opál, Nám. SNP 28, Zvolen
• 28.2. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň, Duk. hrdinov 8, Zvolen
• 1.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 2.3. 20.00 – 22.00 h lekáreň Sappada, Bystrický rad 81, Zvolen

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE

POĎAKOVANIE

Oslavujeme 53. výročie našej svadby, keď prišla správa od
vnuka: Starký, máme chlapca, má meno Šimonko, narodil sa
30. januára 2021 v sobotu v žiarskej nemocnici.

Veľké ďakujem patrí p. Emilovi
Vozárovi, poslancovi MsZ v Žiari nad
Hronom a p. Michalovi Kubíkoví za
sponzorský dar pre DD a DSS v Žiari
nad Hronom a strediska ZSS Útulok.

Ihneď esemeska, blahoželanie vnukovi Marekovi a výstrel –
šampanské. Potom sme s manželkou tancovali na chodbe v
byte. Vyhrával televízor, Senzi.
Stali sme sa prababkou a pradedom. Ďakujeme za
radosť a prajeme Šimonkovi, oteckovi a mamičke Šimonka
zdravie a lásku k synkovi. Tešíme sa, keď ho uvidíme.
František

Vecný dar pozostáva z rúšok a respirátorov, ktoré budú slúžiť pre
klientov a zamestnancov.
ZSS Útulok

Radšej tvoriť, než len pozerať do mobilu
Žiarska „Jednotka“, ako jedna z 500 škôl a organizácií na
Slovensku, získala grant z projektu Telekomu na zakúpenie
špeciálnych mikropočítačov micro:bitov.
Grantové aktivity sprístupnia žiakom a žiačkam druhého stupňa
hravo, zaujímavo a interaktívne
svet digitálnych technológií
a programovania. Deti sa naučia
pracovať s digitálnymi technológiami zmysluplne, budú ich
skúmať, objavovať, budú tvoriť.
Micro:bit je mikropočítač, ktorý
pred 4 rokmi vytvorila britská
televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania na tamojších školách. Cez
jednoduché pokyny v programovacích jazykoch je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií, a tak
získať základné zručnosti nielen
z programovania, ale pochopiť
aj to, ako veci fungujú. Navyše si
deti zlepšujú aj kreatívne myslenie vytváraním nových výsledných
produktov.

Pre deti je micro:bit „smart“
a „cool“, s jeho pomocou pochopia, ako funguje pokročilá
elektronika, ktorá nás všetkých
obklopuje. Deti sa tiež naučia
zostrojiť množstvo užitočných
vynálezov, ako napríklad merač
krokov, banánové piano či alarm
do svojej izby.
Telekom spoločne so SPy a Aj Ty
v IT rozdelil školám až 250 000 eur
na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov
na lepšiu výučbu informatiky.
Operátor totiž verí, že v budúcnosti bude 9 z 10 zamestnaní

vyžadovať digitálne zručnosti
a až polovica pracovných pozícií,
ktoré poznáme dnes, už nebudú
o 20 rokov existovať. Preto treba
podľa operátora začať s lepším
prístupom k ich výučbe už teraz.
O tom, že micro:bit má zmysel,
hovoria aj čísla. Až 90 % detí vo
Veľkej Británii, ktoré si prácu
s micro:bitom vyskúšali, tvrdí, že
naučiť sa programovať dokáže
každé dieťa a my veríme, že
z tých našich budú raz možno aj
programátori.
Katarína Mlynarčíková,
pedagogička

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Mal nezlomnú
vôľu žiť
a pracovať ako
za mladých čias.
Pán ho však
povolal,
musel odísť a nás
v žiali a slzách
zanechať.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí svojou účasťou, kvetinovými
darmi a slovami útechy sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ pri poslednej
rozlúčke s našim drahým
MUDr. Dušanom Kováčom,
ktorý nás navždy opustil
dňa 21. novembra 2020
vo veku 67 rokov.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budete žiť v srdciach tých,
ktorí vás mali radi.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli
14. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarký
Jozef Čaradský
a v novembri uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mamička,
starká a prastarká
Mária Čaradská.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Spomína dcéra Marienka
s rodinou.

SPOMIENKA
Moja drahá
mamička,
čo by som len
dala za to,
keby si tu bola
so mnou,
tak veľmi ťa
chcem znovu
objať
a povedať ti, ako mi chýbaš...
... môžem však len pozrieť do neba
a zašepkať: Ďakujem za všetko.
Dňa 23. januára 2021 uplynulo
8 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Helenka Balážová.
S láskou v srdci a úctou na ňu
spomína dcéra Veronika.

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť
ale v našich
srdciach budeš
stále žiť.
Dňa 25. februára
si pripomenieme
8. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš milovaný syn,
brat a otec
Peter Ďuračka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Nezomrel som,
lebo viem,
že budem žiť
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
S hlbokým
zármutkom
a žiaľom
oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že nás dňa 25. januára
2021 navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Mikuláš Kollár
vo veku 93 rokov.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno
zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 1. marca si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec, brat a starký
Pavel Sliacky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami,
súrodenci s rodinami a všetci
kamaráti a príbuzní.

SPOMIENKA
Je taká chvíľa,
keď končí
život a začína
spomienka...
Dňa 19. februára
uplynie
10 rokov od
chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Lovčičan
zo Šášovského Podhradia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ďakujeme
všetkým
známym, rodine
a priateľom, ktorí
odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého
zosnulého
Júliusa Boženíka
z Bartošovej Lehôtky, ktorý nás
opustil 24. januára 2021
vo veku 84 rokov.
Smútiaca manželka, dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Do večnosti
odišiel si späť,
zaplakal každý,
kto ťa mál rád.
Odišiel si od nás,
my ostali
sme v žiali,
no vždy budeš
v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 18. februára uplynú 2 roky
od chvíle, ako nás navždy opustil
náš manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Alojz Garaj.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Odišiel dávno
od nás, ale všetko
vzácne,
čo nám dal,
ostalo v nás.
Dňa 20. januára
uplynulo
20 rokov od dňa

SPOMIENKA
Odišiel tíško, ako
odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.
Dňa 6. februára uplynuli 4 roky
od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš otec
Roman Koprda.
Keby ste niekedy radu potrebovali,
len s láskou si na mňa spomeňte,
budem žiť s vami aj naďalej
a budem bdieť nad vašim
každým krokom.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára uplynie 35 rokov,
čo nás navždy opustil
Ľudovít Kováč.
S láskou na neho spomínajú
manželka, syn, vnučka
a pravnúčik.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy, je len
vzdialený.
Slza smútku tíško
stečie po tvári,
bolesť v srdci
zabolí.
Dňa 24. februára si pripomíname
11 rokov od chvíle, kedy nás náhle
opustil náš milovaný
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Manželka a dcéry.

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 23. februára
si pripomíname
12. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša mama,
stará mama a babička
Judita Kováčová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína dcéra s rodinou.

Kedy je potrebné použiť
detskú autosedačku?

smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a brat
Ján Dubravský.
Tých, ktorí ho poznali, prosíme
o tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry s rodinami
a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 5. decembra
2020 uplynulo
28. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec,
starý otec
a prastarý otec
Ľudovít Michal Kováč.
S láskou spomína manželka,
dcéra, vnučky s rodinami
a pravnúčik Alexandrík.

SPOMIENKA
Neplačte nado
mnou,
len tichý sen
mi prajte,
len spomienku
si na mňa
v srdci zachovajte.
Dňa 17. februára
si pripomíname 1. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a syn
Jozef Pekár.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a mama.

Dňa
10. januára sme
si pripomenuli
7. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša
drahá manželka,
matka, dcéra a sestra
Monika Gocníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel
Jozef, syn Marko, dcéra Monika,
mama Marta a brat Marek.

Uzávierka čísla 4, ktoré vychádza
1. marca, je v utorok 23. februára.
Spomienky prijaté po tomto
dátume budú zaradené až do
ďalšieho vydania.
Z dôvodu pandemickej situácie
preferujeme podanie prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.
Smútočné oznámenia môžete podať aj na informáciách MsÚ v pondelok, stredu a v piatok v čase od
8.00 do 15.00 hod.

Pri preprave detí nižších ako 150 cm
je povinnosťou motoristu mať vozidlo
vybavené autosedačkou či podsedákom. Hmotnosť dieťaťa je pri používaní tohto typu zabezpečovacieho
zariadenia druhoradá. Okrem výberu
vhodnej detskej sedačky je potrebné
vedieť, kedy ich správne použiť.
Používanie detských autosedačiek či
podsedákov upravuje nariadenie Vlády
SR č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských
zadržiavacích zariadení. Podľa tohto
nariadenia je nutné, aby každé dieťa s
telesnou výškou pod 150 cm bolo pri
cestovaní upínané zabudovaným alebo
nezabudovaným detským zadržiavacím
zariadením.
V praxi to znamená, že deti musia sedieť
v autosedačke podľa príslušnej hmotnostnej kategórie a deti vo veku od 6 do
10 rokov môžu použiť podsedák v kombinácii s bezpečnostným pásom. Pozor
však na „vajíčka“ či „škrupinky“, ktoré rodičia umiestňujú v opačnom smere, ako
je smer jazdy auta. Tie sa môžu používať
na predných sedadlách iba v prípade, ak
bol čelný airbag vyradený z prevádzky
alebo deaktivovaný. V opačnom prípade
musí byť „vajíčko“ či „škrupinka“ s dieťa-

ťom umiestnené na zadných sedadlách,
čo mnohým mamičkám znemožňuje
kontrolu bábätka počas jazdy.
Pri výbere vhodnej autosedačky má
veľký význam výška dieťaťa. Ak by bezpečnostný pás použilo nízke dieťa bez
sedačky, došlo by k uškrteniu alebo
pohmoždeniu v oblasti krčnej chrbtice
s pravdepodobne tragickými následkami. Ak by použilo bezpečnostný pás so
sedačkou dieťa vyššie ako 150 cm, tak
sa nárazová energia presunie do oblasti
brucha, čím môže dôjsť následne k vnútorným zraneniam.
Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa
nesmú prepravovať deti do veku troch
rokov, tiež na prednom sedadle deti vo
veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vo vozidlách
kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia
na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov
a s telesnou výškou menšou ako 150 cm
pripútať bezpečnostným pásom.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom I ročník XVI. I číslo 3 I 15. február 2021 I e-mail: mn@ziar.sk I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V Pohroní vsadili na skúsenosti nových hráčov
Cieľom zostáva záchrana vo Fortuna lige
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Do jarnej časti Fortuna ligy vstupovali hráči FK Pohronie z poslednej
priečky. Po dohrávke z jesene proti
Nitre a Seredi sú aktuálne na deviatej priečke.
Pred jarnou časťou súťaže posilnilo tím
dvanásť nových hráčov. Na stoličku
športového manažéra sa posadil skúsený Štefan Zaťko, ktorý v minulosti v klube pôsobil ako tréner. „V zimnej príprave
sme klub doplnili tak, aby sme boli v jarnej časti konkurencieschopní. Cieľom
pre nás zostáva zotrvanie vo Fortuna
lige. Tím chceme do budúcna postaviť
na česko-slovenských hráčoch,“ priblížil
filozofiu klubu Zaťko počas tlačovej konferencii a ako podotkol, dôraz budú klásť
na kvalitu: „Zimná pauza bola veľmi
krátka, preto sme vsadili na skúsenosti,
na zahraničné posily a na hráčov, ktorí
budú v Pohroní pôsobiť pol roka. V súčasnosti je v tíme jedna tretina hráčov,
ktorí by mali v klube pôsobiť dlhodobejšie, dve tretiny majú za úlohu priniesť do
tímu okamžitú kvalitu, aby sme naplnili
krátkodobý cieľ.“ Vedenie klubu netají,
že chce silné družstvo už od prvého kola
jarnej časti. V jarných mesiacoch preto
chcú urobiť všetko pre to, aby vytipovali
hráčov a aby smerovanie klubu dostalo
svoje kontúry a svoj smer.
Český kormidelník Pohronia Jan Kameník skonštatoval, že kým na jeseň preferovali hru s tromi obrancami, teraz bude
mať viac možností. „Sme pripravení na
tri rozostavenia v jarnej časti. Taktika
a rozostavenie sa však bude odvíjať od
rozpoloženia hráčov aj od súperov. Bu-

Zľava: Martin Baláž, člen predstavenstva, Štefan Zaťko, športový
manažér, Jan Kameník, hlavný tréner a Petr Pavlík, kapitán tímu.

deme môcť prechádzať z jedného do
druhého rozostavenia, otvára sa nám
viac možností s príchodom nových hráčov. Hráči začali veľmi dobre a môžeme
tak byť viac variabilnejší. Aj počas zápasu vieme prebehnúť do iného rozostavenia,“ uviedol Kameník a ako naznačil,
s príchodom jedenástich posíl do poľa
má voľné ruky. A ako vidí posily v tíme
po prvých zápasoch? „Brankársky post
nám posilnil skúsený Hrdlička. Heurtaux
je veľkou osobnosťou so skúsenosťami,
pomôže nám nielen na ihrisku, ale aj
v kabíne. Veľmi dobre sa ukazuje da Silva Parreira. Dobre pripravený je Štrba
z Mikuláša, ktorý sa aj dobre adaptoval.
Ladji a Dao majú kvalitu a potenciál.
V zápasoch ukázali svoju kvalitu, že
majú radi loptu a veľmi dobre s ňou manipulujú. Zápasy má odohrané aj Britto,
od ktorého si sľubujeme okamžitú kvalitu. Do prípravy sme zapojili aj hráčov

z U19 a z regiónu máme Jenata, takže
nemôžeme hovoriť iba niektoré mená,
ale musíme sa o všetkých hráčoch baviť
komplexne. O tom, kto zasiahne do zápasov, to je otázka do ďalších zápasov,“
podotkol Kameník s tým, že Pohronie by
mohlo byť silnejšie, efektívnejšie a útočnejšie na útočníckych postoch.
Pred vstupom do jarnej časti sezóny
mal neľahkú úlohu aj kapitán tímu Petr
Pavlík, ktorý musel skĺbiť hru nových
hráčov so zvyškom tímu. „Prišlo veľa
nových hráčov, ale venovali sme sa
tomu, aby sme sa čo najviac spoznali,
aby chlapci zo zahraničia spoznali, akú
tu máme mentalitu a že sa navzájom
rešpektujeme. Verím, že sme vytvorili
správnu partiu, ktorá pomôže k záchrane vo Fortuna lige,“ vyjadril sa na margo
kolektívu Pavlík.

V týchto dňoch sa v klube očakáva aj oficiálny vstup nového švajčiarskeho akcionára Loica Favreho. Ako vysvetlil člen
predstavenstva Martin Baláž, Favre získa
časť akcií a stane sa zdrojom stability po
finančnej stránke. „Sme na začiatku roka.
Rozpočet klubu sa nám podarilo udržať
tak, aby sme neboli v strate. Tento rok
však bude náročnejší. Moji kolegovia
stabilizovali káder tak, aby sa dokázal
zachrániť v lige. Pre budúce roky chceme tím postaviť na hráčoch z regiónu
a na českých hráčoch a časť by mali byť
medzinárodní hráči. Práve zahraniční
skauting má na starosti nový partner
v klube. Hráči zo zahraničia, ktorí sa tu
objavujú, by sa bez jeho skautingu o Pohroní nedozvedeli,“ uviedol na margo
nového akcionára Baláž a ako priznal,
momentálne klub prežíva s otáznikom,
nevie, čo bude o niekoľko mesiacov,
o rok: „Chýbajú nám príjmy zo vstupného, ktoré by sa nám veľmi zišli. U nás
stále môžeme povedať, že nejde o veľké
peniaze, čo sa týka napríklad platov. Zatiaľ sme ale všetky roky zvládli, aj čo sa
týka rozpočtu a ekonomiky a sme stále
optimisti a ideme bojovať aj na tomto
poli, nielen na ihrisku.“

Nové posily
Libor Hrdlička, brankár (hosťovanie
z Karvinej), Samuel Jenat, obranca
(Petržalka), Willie Britto, obranca (hosťovanie z FC Zürich), Andrej Štrba,
obranca (Liptovský Mikuláš), Thomas
Heurtaux, obranca (Švajčiarsko, voľný
hráč), Ismael Dao, stredopoliar (Pobre-

žie Slonoviny, akadémia), Mallé Ladji,
stredopoliar (Mali, akadémia), Élie-Gael
N´zeyii Kibonge, stredopoliar (Francúzsko, voľný hráč), Martin Adamec, stredopoliar (Nitra), Petr Galuška, útočník
(hosťovanie z Karvinej), Adler da Silva
Parreira, útočník (Stade Nyonnais, Švajčiarsko), Ondřej Chvěja, útočník (hosťovanie z Ostravy)
Odchody: Peter Chríbik, Kojo Matić,
Bonfils-Caleb Bimenyimana, Viktor Vondryska, Michal Obročník, Patrik Jacko,
Ivan Audino, Martin Repiský

Káder FK Pohronie na jarnú časť
Fortuna ligy 2020/2021
Brankári: Libor Hrdlička, Tomáš Jenčo,
Samuel Dovec
Obrancovia: Richard Župa, Samuel
Jenat, Willie Britto, Petr Pavlík, Andrej
Štrba, Bernard Petrák, Dominik Špiriak,
Thomas Heurtaux
Stredopoliari: Ismael Dao, Cedric Badolo, James Weir, Mallé Ladji, Patrik Blahút,
Élie-Gaël N'zeyi Kibonge, Martin Adamec, David Bangala, Peter Mazan
Útočníci: Alieu Fadera, Petr Galuška,
Adler da Silva Parreira, Ondřej Chvěja
Aktuálny tímový plagát FK Pohronie nájdete v tomto čísle Mestských novín na
stranách 6 a 7.
(li)

Obe dohrávky jesennej časti mali víťaznú príchuť
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Pohronie - FC Nitra 3:1 (1:1)
Góly: 13. a 90.+4 Da Silva (z 11 m),
80. Štrba - 30. Pagliuca. Rozhodovali:
Dohál – Borsányi, Mihalík, ŽK: Heurtaux
- Kolčák, bez divákov
FK Pohronie: Hrdlička – Britto (46. Fadera), Štrba, Pavlík, Petrák (65. Heurtaux)
– Weir (65. Mazan), Bangala – Blahút,
Chvěja (90.+2 Badolo), Galuška (60. Ladji)
– Da Silva
FC Nitra: Šípoš – Fabiš, Ba, Kolčák, Regäsel
(86. Celebi) – Mustafič, Chríbik (46. Käuper)
– Mészáros (66. Kurt), Pagliuca (83. Franko), Šefčík – Jendrišek
Pohronie vstúpilo do zápasu lepšie a po
faule Pagliucu na Bangalu malo výhodu
pokutového kopu. Loptu si na biely bod
postavil Da Silva, Šípoš nevystihol smer
strely a Nitra prehrávala - 1:0. Pagliuca napravil svoju chybu po polhodine
hry, po prihrávke od Šefčíka napriahol
z 20 m a na jeho krížnu strelu, ktorá
ešte trochu "zaplávala", nemal Hrdlička
nárok - 1:1. Ďalší vzruch sa udial pred
niektorou z brán až po zmene strán.
V 51. minúte zmätok pred Hrdličkom
nevyužili Mustafič a po ňom ani Kolčák,
keď lopta poskakovala v šestnástke domácich. V 70. minúte takmer Pohronie

strelilo vedúci gól, no striedajúci Mazan
v dobrej príležitosti poslal loptu iba do
žrde. Na Pohronie sa napokon usmialo
šťastie, v 80. minúte zakončil zo šiestich
metrov presne k pravej žrdi Štrba - 2:1.
V závere Nitra vsadila všetko na jednu
kartu a Da Silva definitívne zažehnal jej
bodové nádeje - 3:1.

Výhra so Sereďou znamenala
výrazný posun v tabuľke
ŠKF Sereď - FK Pohronie 0:2 (0:0)

Na opačnej strane Espinar posadil loptu na hlavu Mečiara, ktorého výbornú
hlavičku Hrdlička reflexívne vytesnil
na rohový kop. Prebiehala 24. minúta,
Mazan rozohral štandardnú situáciu, no
Pavlíkovu dobre mierenú hlavičku Yakubu v páde vyškriabal z pravého dolného rohu brány. Po polhodine sa hry sa
v dobrej palebnej pozícii ocitol Fadera,
z trinástich metrov ale nenamieril medzi žrde. V 43. minúte po centri Mazana
hlavičkoval tesne mimo Štrba a vzápätí

sa zoči-voči Yakubuovi zjavil Adler, ale
domáci gólman si s jeho prudkou strelou poradil.
Po zmene strán sa rozpútal neľútostný
boj o body. V 58. minúte skúšal šťastie
agilný Adler, Yakubu ale kryl. O minútu
sa z hracej plochy porúčal po červenej
karte domáci kapitán Hučko. Hostia
presilovku využili už v 63. minúte, keď
Mačiar upratal loptu do vlastnej siete po
prieniku Faderu. V 70. minúte sa vyzna-

menal Yakubu, ktorý zneškodnil gólovú
strelu Mazana. O minútu po faule Mečiara na Faderu v šestnástke sám faulovaný aj s kusom šťastia penaltu premenil.
V 79. minúte mohlo byť pre Sereď ešte
horšie, keď Malle vysunul Adlera, ktorý
sám voči brankárovi mieril len do neho.
V záverečnej desaťminútovke sa domáci
snažili o kontaktný gól, ale Pohronie si
dôležité víťazstvo postrážilo.
Zdroj: fkpohronie.sk

Góly: 63. Mečiar (vlastný), 71. Fadera (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka Roszbeck, Jánošík, ŽK: Espinar, Fábry,
Iván - Adler Da Silva, ČK: 59. Hučko (Sereď), bez divákov.
Sereď: Yakubu - Morong (79. Kvesič), Hučko, Mečiar, Mlakar - Machuča - Bušnja (65.
Jureškin), Fábry, Espinar (60. Potoma), Iván
- Lačný
FK Pohronie: Hrdlička - Štrba, Pavlík,
Heurtaux, Petrák - Mazan (87. Weir), Bangala - Blahút (65. Malle), Adler Da Silva,
Fadera (83. Badolo) - Chvěja (83. Galuška)
Úvodné dejstvo prinieslo obojstranne
svižný futbal. Už v prvej minúte poslal
hosťujúci Mazan prudký center z ľavej
strany, no Adler z päťky mieril vedľa.

Takto sa hráči a členovia realizačného tímu FK Pohronie tešili
z víťazstva nad Sereďou, ktoré ich posunulo na 9. miesto v tabuľke.

Švajčiarsky útočník Adler Da Silva
si otvoril gólový účet už v prvom
ligovom zápase. Proti Nitre sa
presadil dvoma presnými zásahmi.

