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V časti Podháj vznikne nová záhradkárska oblasť
Mesto Žiar nad Hronom disponuje dostatočne veľkým pozemkom
v časti Podháj, ktorý nie je možné
využiť na stavebné účely. Na pôde
mesta preto zo strany primátora
Petra Antala vznikol nápad vytvoriť v oblasti záhradkársku osadu,
čo sa u Žiarčanov stretlo s pozitívnou odozvou. Radnica už má dnes
vypracovanú štúdiu, podľa ktorej
by na pozemku s rozlohou 65 000
štvorcových metrov malo vzniknúť
83 pozemkov.
„Našim zámerom je vytvoriť záhradkársku oblasť, ktorá bude slúžiť ako
prímestská rekreačná lokalita s možnosťou aktívneho oddychu. Ľudia si tu
budú môcť vytvoriť na oddych trávnik
s detskými hernými prvkami alebo, čo
je väčšina požiadaviek od občanov, záhradku s ovocím, zeleninou a vlastným
kusom prírody,“ hovorí na margo nové-

bude viesť štrková komunikácia,“ spresňuje ďalej primátor a ako podotýka,
momentálne je ešte predčasné hovoriť
o cene za pozemok s chatkou: „Záujem
zo strany obyvateľov je veľký. Konečnú
cenu však budeme vedieť až po vybudovaní inžinierskych sietí.“ V rámci nich
mesto vybuduje štrkovú komunikáciu
širokú 5,5 metra, na pozemky sa privedie elektrina a pitná aj úžitková voda.
Úžitková voda bude z Lutilského potoka a pitná z neďalekého vodovodného
potrubia.

„

Do projektu záhradiek ideme.
Žiadosti však ešte neprijímame.
Peter Antal, primátor mesta
Dnes už má vedenie mesta na stole hotovú architektonickú štúdiu a podniká
kroky, ktoré súvisia so zmenou územ-

Chatky budú so sedlovou alebo pultovou strechou.

Každého však môžem ubezpečiť, že
v prípade veľkého záujmu nájdeme
spravodlivý spôsob prideľovania pozemkov,“ uzatvára primátor Peter Antal.
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ho mestského projektu primátor Peter
Antal a ako približuje, nová záhradkárska oblasť bude orientovaná na slnečnú
stranu. Každý pozemok by mal mať rozlohu 550 štvorcových metrov, niektoré
budú o čosi väčšie. Spolu s pozemkom
sa bude predávať aj záhradná chatka.
Zabezpečí sa tým jednotnosť výstavby
a verejným obstarávaním aj výhodné
ceny. „Prístup do oblasti bude premostením cez Lutilský potok, k pozemkom

ného plánu mesta. „V rámci tejto zmeny sa musia súčasné parcely preklasifikovať na záhradkársku oblasť, pričom
takýto proces trvá približne rok. Dnes
však už o novej záhradkárskej oblasti
s plnou vážnosťou môžeme hovoriť ako
o projekte mesta a nie iba zámere. Prosíme však občanov, aby si zatiaľ žiadosti
na odkúpenie pozemku neposielali. Tie
budeme prijímať až potom, ako vyčíslime cenu za pozemok spolu s chatkou.

Projekt pre mesto pripravil architekt
Matej Brašeň. Ako naznačuje, 68 pozemkov bude mať rozlohu približne
540 štvorcových metrov a 15 pozemkov bude s rozlohou väčšou ako
540 štvorcových metrov. „Väčšie pozemky sú navrhnuté predovšetkým
v okrajových častiach územia v dotyku
s existujúcimi vysokými porastmi. Pozemky sú zo strany vstupov oplotené
kombináciou betónovej steny s bráničkou a pletiva, medzi pozemkami
je navrhnutý živý plot,“ konkretizuje
architekt s tým, že súčasťou návrhu sú
aj dva typy záhradných chatiek umiestnených na pozemkoch v krajnej polohe
2,5 metra od hranici pozemku. „Chatky
sú orientované obytnými miestnosťami
smerom na juhozápad a juhovýchod
s výhľadmi do doliny. Dvojpodlažné
chaty sú navrhnuté bez podpivničenia,

konštrukčne riešené ako rámová drevostavba s pultovou strechou pre jeden
typ a sedlovou pre druhý typ chatky.
Jeden typ chatky je určený pre tri osoby
so zastavanou plochou 33,75 štvorcových metrov, tých bude 44. Druhý typ
chatky je určený tiež pre tri osoby, ale
bude so zastavanou plochou 33 štvorcových metrov. Takýchto chatiek je
v návrhu 39. Súčasťou chát je aj prístreškom prekrytá terasa s vonkajším
krbom,“ dodáva na záver Matej Brašeň.

Aký bude ďalší postup?
Vyhotovená štúdia slúži ako podklad,
aby sa posúdilo, či je daný zámer realizovateľný po technickej a ekonomickej stránke. Aktuálne sa zdá, že vzniku
novej záhradkárskej osady nebude nič
brániť a primátor Peter Antal avizuje
spustenie tohto projektu. V tomto roku
teda mesto čaká proces územného konania a ďalšie formálne kroky súvisiace
s vyjadrovaním sa dotknutých orgánov
a vlastníkov inžinierskych sietí, ako aj
celková príprava územia.
(li)
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Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 25. februára sa konalo prvé
tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Prítomných bolo 14 poslancov. Okrem
iného, počas rokovania sa zaoberali
aj prvou zmenou rozpočtu v tomto
roku a schvaľovaním spolufinancovania projektu rekonštrukcie krytej
plavárne.
Návrh na prvú zmenu rozpočtu rieši finančné krytie rozpočtových výdavkov
mesta, a to v časti kapitálových výdavkov. V podprograme Riadenie projektov
a investičné riadenie sa zvýšili finančné prostriedky o sumu 518 895 eur na
dokončenie rekonštrukcie budovy zariadenia sociálnych služieb Domov pri
kaštieli. Ide o schválené, ale nevyčerpané
prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktoré je potrebné zapojiť do
rozpočtu mesta pre rok 2021. Poslanci
tento návrh zmeny rozpočtu schválili.
V ďalšom bode rokovania poslanci
schválili spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom. Ako počas roko-

na projekt podľa druhu a bonity projektu
v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, nie však viac ako 500 000 eur.
V našom prípade by sa prípadná dotácia
použila na spolufinancovanie nerezového plaveckého bazéna a s ním súvisiacou
technológiou.

vania uviedol primátor Peter Antal, Fond
na podporu športu vyhlásil výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. „V rámci tejto výzvy sa chceme
uchádzať o dotáciu pre projekt rekonštrukcie a modernizácie krytej plavárne.
Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
vrcholového športu, športu mládeže,
športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých prostredníctvom rozvoja
športovej infraštruktúry, a to vybudo-

vaním novej športovej infraštruktúry
a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry,“
spresnil s tým, že oprávneným žiadateľom môže byť športová organizácia podľa zákona o športe, obec a vyšší územný
celok. Žiadateľ je povinný preukázať,
že má zabezpečené spolufinancovanie
z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške
50 % z celkových oprávnených nákladov

Na februárovom zasadnutí bolo schválené aj všeobecne záväzné nariadenia,
ktorým sa dopĺňa VZN o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Do školského obvodu ZŠ n Ulici Dr. Janského patria ulice Dr.
Janského J. Hollého čísla 2 – 15, Jiráskova, J. Kráľa, Komenského čísla 1 –18, Kutinky, mestská časť Šášovské Podhradie,
M. R. Štefánika párne čísla 24 – 46, Na
Vartičke, Námestie Matice slovenskej,
Partizánska, SNP nepárne čísla 89 – 115,
Š. Moysesa. Do školského obvodu ZŠ na
Ulici M. R. Štefánika patria ulice A. Dubčeka, A. Hlinku, A. Kmeťa, Cyrila a Metoda, Družstevná, Dukelských hrdinov
1 – 37, 39 – 53, Hutníkov, Hviezdoslavova, Jesenského, J. Kollára 1, 3, 5, 7, Krížna, Kukučínova, Lúčna, Medzi vodami,

M. R. Štefánika 1 – 22, 25, 27, 29, 31, 33,
Opatovská, Pod vršky, Rudenkova, Sládkovičova číslo 2 – 14, SNP 19 – 89, Svätokrížske námestie, Šoltésovej, Š. Petruša,
Záhradná. Do školského obvodu ZŠ na
Jilemnického ulici patria ulice A. Štefanku, Bernolákova, Hurbanova, Jilemnického, J. Považana, M. Benku, M. Chrásteka,
Novomeského 1 – 12, Pod Donátom,
Pod háj, Rázusova 1 – 11, Sládkovičova
16 – 40, SNP 141, 143, 145, 149, Svitavská, Š. Pártošovej, Štúrova, Tajovského,
Vansovej 1 – 18. Žiakovi, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v meste
Žiar nad Hronom určené ulicou, ktorá je
uvedená v tomto VZN, určí školu, kde si
bude plniť povinnú školskú dochádzku
zriaďovateľ základných škôl, a to mesto
Žiar nad Hronom. Žiak, ktorý je na území mesta Žiar nad Hronom prihlásený na
prechodný pobyt, si plní povinnú školskú
dochádzku v školskom obvode, v ktorom
je prihlásený na prechodný pobyt.
(li)

Očkovacie centrum zriadili v Mestskom kultúrnom centre
BBSK pracuje na spustení desiatky očkovacích centier v spádových okresných mestách. Tie bol kraj pripravený
otvoriť od začiatku marca, kvôli nedostatku očkovacích vakcín sa tento
termín posúva.
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. 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. Očkovanie bude zároveň
bližšie ku všetkým záujemcom, ktorí tak
nebudú musieť podstupovať zbytočné
riziko pri cestovaní a zhromažďovaní sa
v čakárňach.
Podľa primátora Petra Antala nie je
únosné, aby očkovanie zostalo len na
pleciach nemocníc. „Túto krízu prekonáme spoločne len tak, že čím skôr do-

kážeme 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 vítam iniciatívu BBSK zriadiť
očkovacie centrá,“ uviedol pred časom
primátor Žiaru.
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 prevádzkovatelia zdravotnej starostlivosti – z radov
ambulantných lekárov, polikliník, prípadne iní poskytovatelia. Očkovacie úkony
budú hradené zo zdravotného poistenia.

O tom, kde bude očkovacie centrum
v Žiari nad Hronom, sa rozhodlo vo februári. Do úvahy pripadali buď priestory
bývalého okresného súdu, alebo miestnosť v Mestskom kultúrnom centre. „Nakoniec sa rozhodlo, že očkovacie centrum pre 500 ľudí denne a pre celý veľký
bývalý okres bude zriadené v hlavnej
sále MsKC,“ spresnil Peter Antal s tým, že
ak bude dostatok vakcín, očkovacie centrum pri počte 500 zaočkovaných denne
bude postačujúce.

Takéto očkovacie centrum malo aj v našom meste fungovať od 1. marca. „Všetko je pripravené, aby sme očkovanie
mohli spustiť. Žiaľ, posledná informácia,
ktorú mám, je taká, že sa to presúva až
na 1. apríla, a to práve pre nedostatok
vakcín. Chcem veriť, že sa to v priebehu mesiaca vyrieši. Je to úlohou štátu,
aby sa očkovanie spustilo pre náš široký
bývalý okres Žiar nad Hronom,“ skonštatoval primátor a ako ďalej priblížil, v réžii
mesta je poskytnutie priestorov a za-

bezpečenie administratívneho personálu. Mesto spolupracuje aj so žiarskou
nemocnicou a jej úlohou je zabezpečiť
odborné kapacity a prenos informácií do
informačného systému. „Ako mesto sme
tiež poskytli priestory a BBSK zabezpečuje vybavenie očkovacieho centra v spolupráci s agentúrou.

„

Spolupráca BBSK a mesta
by mala viesť k tomu, že sa
budú môcť ľudia bezpečne
a vo veľkom počte vakcinovať
priamo v našom meste.
Peter Antal, primátor mesta
Očkovacie centrum je urobené podľa
projektu. Celá hlavná sála bola rozdelená
na viacero častí, kde sú ambulancie, očkovacie miesta a všetko to, čo je potrebné pre bezpečné očkovanie. Počítalo sa
aj s vozičkármi, pre ktorých je do týchto
priestorov tiež zabezpečený vstup.

„

Aby mohla byť opäť kultúra
v hlavnej sále, musí sa na pár
mesiacov zmeniť jej účel.
Peter Antal, primátor mesta

Ako nakladať s biologicky rozložiteľným a BIO odpadom v rodinných domoch
Vzhľadom k zmenám v odpadovej legislatíve od roku 2021, ale aj zvýšeniu
komfortu a efektivitu zberu pre obyvateľov a technické služby sa mesto Žiar
nad Hronom rozhodlo zaviesť a zabezpečiť triedený zber pre biologický
kuchynský odpad a zelený odpad aj
v časti IBV prostredníctvom nádob.
Aj napriek tomu, že väčšina domácností
určite kompostuje, čo je najenvironmentálnejšie a najekonomickejšie riešenie,
z dôvodu zvýšenia komfortu a zefektívnenia tohto zberu pre domácnosti, ako
aj splnenia povinnosti zákona, sa mesto
rozhodlo ísť cestou zberu pre jednotlivé
domácnosti v časti IBV (rodinné domy)
prostredníctvom zberných nádob. „Zber
zeleného biologicky rozložiteľného odpadu ako aj časti kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
sa bude realizovať do spoločnej zbernej

nádoby, ktorú domácnosti v časti IBV
(všetky rodinné domy) dostanú od mesta prostredníctvom technických služieb,“
informuje referentka Odboru odpadového hospodárstva MsÚ Ivana Martincová
a ako naznačuje: „Pri prebratí nádob sa
podpíše protokol alebo dohoda o prevzatí a odovzdaní nádoby so základnými
právami a povinnosťami. Domácnosti
zároveň dostanú informačný leták, kde
bude uvedené, ako majú postupovať pri
triedení odpadu, čo do nádoby patrí a čo
nie.“
Každá nádoba bude označená farbenou
nálepkou s označením druhu odpadu
a vymenovaním, čo patrí a čo nepatrí
do nádoby, pre jednoduchú orientáciu.
Frekvencia vývozu je uvedená v Kalendári zberu, ktorý dostali domácnosti ku
koncu roka. Tento kalendár bol opätovne

zverejnený aj v Mestských novinách a nachádza sa aj na webovej stránke mesta.
„Zber bude realizovaný každé dva týždne v mesiacoch december až február
a každý týždeň v mesiacoch marec až
november. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii neboli zberné nádoby ešte dodané. Očakávame, že koncom
februára až začiatkom marca by sme mali
začať s odovzdávaním nádob do domácností,“ konštatuje na margo nových nádob Martincová. Ako podotýka, o tejto
skutočnosti budú občania v rodinných
domoch vopred informovaní prostredníctvom lokálnych médií alebo osobne
vhodením oznamu do schránky. „Veríme,
že nový systém bude prínosom pre obyvateľov ako aj pre naše životné prostredie,“ dodáva na záver Ivana Martincová.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Obnova kaštieľa II.
Na druhej strane kaštieľa, v prízemí juhovýchodného krídla,
bola od prvopočiatku výstavby
kaštieľa, začiatkom 17. storočia,
vybudovaná veľká miestnosť,
takzvaná sála terénna.
Bola prechodná všetkými smermi,
vychádzalo sa z nej na nádvorie
kaštieľa, ale zároveň bola prístupná
aj zo strany predsunutej terasy, na
ktorej sa nachádza jediný vstup zo
strany parku do kaštieľa.
Sála bola zároveň prepojená honosnými dverovými otvormi (v súčasnosti sú zamurované) vedúcimi
do dvoch bočných miestností.
Jednou, s bohatou štukovou výzdobou, nazvanou podľa arcibis-

kupa Petra Pazmáňa, do ktorej
viedlo trojdverie a druhý vstup
spájal sálu s priestormi, v ktorých
sídlil správca kaštieľa – kastelán.
Dverové otvory boli opatrené
profilovaným kamenným ostrením, opatrené čiernym náterom.
Prístup zo strany terasy do kaštieľa viedol po širokom kamennom
schodišti, z ktorého sa vchádzalo
radom troch dverí s kamenný ostením do interiéru. Tak bol vytvorený
honosný nástupný priestor, hodný
reprezentácie biskupského paláca.
V období 80 – tych rokov 19. storočia, za doby pôsobenia biskupa
Ipolyho Stummera, došlo v kaštieli
k stavebným úpravám. Tie sa dotkli
aj zmieneného priestoru nástupného schodiska do kaštieľa.

„

Za pôsobenia biskupa
Stummera došlo v kaštieli
k stavebným úpravám.

Kaštieľ chce mesto sprístupniť
verejnosti po pandémii

Archeologická a etnografická expozícia má tiež svoje miesto v kaštieli.

Už v minulom roku sa podarilo dokončiť a zriadiť v kaštieli biskupskú sálu.
Manželský sľub tu už uzavreli aj prví
snúbenci a v budúcnosti by sieň mala
byť využívaná napríklad aj na rokovania mestského zastupiteľstva. Mesto
aktuálne pracuje na presídlení Galérie
Júliusa Považana.
Ako informuje vedúci Kancelárie primátora mesta Martin Baláž, radnica plánuje
po uvoľnení protipandemických opatrení zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa sprístupniť aj verejnosti. „Zrekonštruovaná biskupská sála sa bude
využívať na organizovanie svadieb, rokovania mestského zastupiteľstva či reprezentačné obrady. Priestor bude možné
prenajať si aj na organizovanie menších
kongresov,“ vymenúva možnosti využitia
zrekonštruovanej miestnosti Baláž.

„

Momentálne sa pracuje
na presídlení Galérie Júliusa
Považana do priestorov kaštieľa.
Vlani sa do priestorov kaštieľa presídlila
aj archeologická a etnografická expozícia

Biskupská sála sa stáva aj obľúbeným miestom na uzavretie manželstva.

tu, ktorá bude zo štrkového materiálu.
Samozrejme, nebude určená pre motorové vozidlá. Cieľom mesta je, aby cyklisti
alebo chodci nemuseli do Lutily chodiť
po hlavnej ceste,“ vysvetľuje dôvody, pre
ktoré sa žiarska radnica rozhodla prepojiť
Žiar s Lutilou takýmto spôsobom.

„
Chodník, ktorým bude prepojené mesto s Lutilou,
budú môcť využívať cyklisti aj chodci.

vybudovať už vlani. Kvôli situácii s pandémiou sa však projekt nerealizoval.
Ako avizuje vedúci Kancelárie primátora
mesta Martin Baláž, tento projekt chce
mesto realizovať tento rok. „Nepôjde
o klasickú cyklokomunikáciu, ale o ces-

Boli zamurované dva bočné vstupné portály, do ktorých sa umiestnili
okná. Nad centrálnym vstupom vybudoval drevenú prístavbu. Vstupovalo sa do nej z úrovní druhého
podlažia, a to tak, že nad sálou
terénnou dal odstrániť pôvodné
okno a vytvoril z neho vstup na
drevenú prístavbu. Celú drevenú
konštrukciu prístavby, ktorá musela mať pevný základ, založil na
kamennej terase, ktorá bola vytvorená z časti barokového vstupného
schodišťa. A to tak, že kamenné
profilované stupne boli vytrhnuté
a po osekaní ich profilácie z nich
bola vytvorená kamenná terasa, na
ktorej stála drevená prístavba. Tak
došlo k odstráneniu časti reprezentačného nástupného schodiska do
kaštieľa.

Nedávno, z príčiny zlého napojenie
strešnej krytiny drevenej prístavby
ku kaštieľu, začalo dochádzať k zamokaniu murív miestnosti na druhom podlaží. Bola ohrozená prevádzka miestnosti v kaštieli, keďže
voda začala prenikať aj do interiéru.
Preto sa vtedajší majiteľ kaštieľa
rozhodol dať prístavbu odstrániť.
Tým sa uvoľnil priestor bývalého
kamenného schodiska. Dúfajme,
že v budúcnosti sa pristúpi k rekonštrukcií a prinavráteniu barokového
schodiska, čím sa obnoví honosná
časť nášho kaštieľa. A to jeho reprezentačného vstupného schodiska
v plnej kráse.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Keď sú dvaja šťastní,
krv dostane tretí

a zriadila sa tu tiež Pamätná izba Štefana Moysesa. V tomto roku by malo byť
dokončené aj presídlenie Galérie Júliusa
Považana. Pôvodne chcelo vedenie mesta zrekonštruované priestory kaštieľa
predstaviť verejnosti už na jeseň minulého roku, no situácia spojená s pandémiou tieto plány prekazila. Mesto nebolo
úspešné ani so žiadosťou o dotáciu od
ministerstva kultúry na renováciu fasády.
„Z rozpočtu mesta si nemôžeme dovoliť
financovať rekonštrukciu fasády, keďže
výdavky by presiahli sumu viac ako jeden milión eur. Rozhodli sme sa preto
postupne obnovovať interiér s cieľom
sprístupniť aspoň niektoré časti a miestnosti kaštieľa. Do budúcna by sme tiež
chceli zrekonštruovať aj kaplnku a ďalšie miestnosti, ktoré by v prípade záujmu
mohli poslúžiť niektorým organizáciám
pôsobiacim v našom meste. Víziou je
vytvoriť priestor pre komunity či umelcov,“ dodáva na záver Martin Baláž a ako
podotýka, projekt obnovy kaštieľa je výzvou aj do ďalších rokov.
(li)

Mesto chce prepojiť Žiar s Lutilou popri
záhradkách už v tomto roku

V tomto roku by sa mesto chcelo pustiť do projektu prepojenia Žiaru s Lutilou. Chodník by mal slúžiť tak chodcom, ako aj cyklistom.
Projekt vybudovania nového chodníka
pre chodcov aj cyklistov chcelo mesto
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Na projekt je v rozpočte
vyčlenených 40 000 eur.
Mesto malo na tento projekt už v minulom roku v rozpočte vyčlenených 40-tisíc
eur. Prepojenie s Lutilou sa bude začínať
od záhradkárskej oblasti popri záhradkách, cestička bude prechádzať na druhú
stranu cez Lutilský potok a napojí sa na
cestu v katastri obce Lutila.
(li)

Takto vyzývalo hematologicko-transfúziologické oddelenia siete nemocníc Svet zdravia, vrátane žiarskej nemocnice, všetky zamilované dvojice,
aby prišli darovať krv. Pri príležitosti
sv. Valentína pre zaľúbencov pripravili
špeciálny darček.
Všetky páry dostali červené zamilované
rúška s nápisom LO-VE. V žiarskej nemocnici sa valentínske darovanie krvi konalo
v utorok 16. februára v čase od 6.00 do
9.00 hodiny.
Nemocnice potrebujú doplniť zásoby
krvi pre pacientov, u ktorých dochádza
k veľkým stratám krvi, napríklad onkologickí pacienti, mamičky s ťažkým
pôrodom či akútne úrazy. Nemocnice
potrebujú krv všetkých krvných skupín,
výrazný nedostatok však evidujú najmä
s negatívnym Rh faktorom. V období
okolo sv. Valentína chceli osloviť najmä
zamilované dvojice. Nemocnica však,
samozrejme, uvítala aj ostatných darcov. „Počas valentínskeho odberového
dňa prišlo do žiarskej nemocnice darovať krv 31 ľudí, z toho dva páry. Celkovo
v sieti nemocníc Svet zdravia prišlo krv
počas ôsmich odberových dní darovať
krv 1096 ľudí a 145 dvojíc,“ informovala
hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia
Jana Fedáková.
Z epidemiologických dôvodov pre maximálnu bezpečnosť darcov bolo potrebné

sa na darovanie krvi objednať telefonicky. Pre žiarske hematologicko-transfúziologické oddelenie je darcom k dispozícii
číslo 045/ 6709 422 alebo 0911 155 337.

Aké pravidlá platia pre darcov
krvi v súvislosti s COVID-19
• Darca, ktorý prekonal COVID-19 alebo
akúkoľvek inú infekciu dýchacích ciest či
zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po
kompletnom vyliečení.
• Darca, ktorý bol v kontakte s chorým
človekom nakazeným koronavírusom,
nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
• Darca krvi, ktorý absolvoval očkovanie
proti ochoreniu COVID-19, nemôže darovať krv 14 dní po očkovaní.
• Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo
býva v zahraničí a denne prechádza cez
slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.
• Darca, ktorý sa vrátil zo zahraničia,
zostáva v karanténe a nemôže darovať 14 dní krv, aj keď sa cíti zdravý a nemá
žiadne ochorenie dýchacích ciest.
Všetky užitočné informácie nájdu darcovia www.procare.sk/darujemkrv.
(li)
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Kreslenie vníma Martin ako formu meditácie
väčší džob bola séria troch obrazov pre
britského klienta,“ vymenúva a ponúka
pohľad na svoju tvorbu prostredníctvom sociálnych sietí. Na instagrame ho
nájdete ako SmartThinFreec , takže, ako
odkazuje: „Veselo followovať, follownem
naspäť. Mám tam, myslím, celú svoju doterajšiu tvorbu.“ Každý Martinov obraz je
pritom unikátny a ani jeden sa nepodobá na žiadny iný.

„

V mojej tvorbe sú tma
a svetlo zastúpené rovnako.
Namiesto toho, aby bol jeden
opakom toho druhého,
existujú spolu a skôr sa
navzájom dopĺňajú.

Martin vo svojom úprimnom a autentickom vesmíre.

Martin Frič sa vo svojej tvorbe špecializuje na podvedomé kreslenie
(marker drawing) bez predkreslovania ceruzkou, takpovediac naostro.
Vo svojich obrazoch takto dokáže
zachytiť svoje myšlienkové pochody
a na povrch vyplávajú rôzne emócie
a príbehy.
Martin už ako malý chlapec kreslil po zošitoch v škole, zväčša na podobný štýl.
„Pred piatimi rokmi som popri dobrovoľníčení v Mostare v Bosne a Hercegovine
začal kresliť popri sústavnom popíjaní
kávy na terasách barov, pre kamarátov
a náhodných prísediacich,“ približuje
svoje umelecké začiatky a na otázku, či
ako dieťa navštevoval umeleckú školu,
odpovedá: „Ráta sa ZUŠka v Žiari ako
umelecká škola? Ak áno, tak som absolvoval dva roky výtvarného umenia, kde
som nabral aspoň akú takú odvahu byť
„súdený“, a zároveň povzbudený.“

„

Vnútorné monológy
používam ako zdroj inšpirácie
pri tvorení.
Hlavným zdrojom inšpirácie sú pre Martina asi vnútorné monológy, ako priznáva,
niekedy aj dialógy, a: „Opakujúce sa životné cykly, a zároveň chuť zdieľať moje
najúprimnejšie možné autentické ja.“
Práca na najväčšom obraze trvala Martinovi približne 30 hodín. Tvorí nielen
do svojho archívu, ale svoje umenie sa
snaží aj ponúkať ďalej a robiť aj na zákazku. „Obrazy sa, samozrejme, snažím
predávať, či už originály, alebo reprodukcie. Mal som aj pár obrazov na zákazku, pár z nich som dal na tričká... Pár
zákazok som mal, dokonca aj z domova,
návrh trička ako vianočný darček. Naj-

Introspection of Chaos: Tieto štyri diela sú reflexiou štyroch etáp, ktorými som si prešiel minulé
leto. Life of a Snail: Pozerám sa cez plece do minulosti, zatiaľ čo smerujem napred k neznámym
horizontom. Visions of Future: Únik z komfortnej zóny a uvedomujem si, že moja duša je plná
lásky a iných pocitov. Time 2B Crazy: Myseľ exploduje v extáze a realita sa stáva lepšou ako sny
a predstavy. Evolution: Dospievam (rastiem ako človek, osoba), uvedomujem si svoje predchádzajúce chyby a prijímam za nich zodpovednosť.

Svoju tvorbu tiež Martin opisuje ako
určitú formu meditácie, ako spôsob
lepšieho pochopenia seba samého. Zaujímalo nás, ako mu v tomto pomáha
práve kreslenie: „Je to celé o akceptácii.
Keď kreslím, ako som už spomenul, na
povrch vypláva čokoľvek. Od skapatej
ryby, cez Atlantídu, až po zhnité jablká.
A ja to nechám vyplavené a akceptujem
fakt, že to tam je. A ruka zatiaľ lieta po
papieri a kreslí sťaby sama od seba.“ Na
obrazoch od Martina tak nájdete snáď
celý vesmír a príbehy odohrávajúce sa
v tejto zväčša absurdnej nereálnej realite. Z času na čas vytvorí aj niečo farebné,
ale 99 percent jeho tvorby sú čiernobiele
veci.
Martinove kresby môžete vidieť napríklad aj na mikinách, na poťahoch na stoličkách, na hrnčekoch či ako kryt mobilu.
„To bol len experiment. Takých som mal
už niekoľko, ale keďže nemám v sebe biznismena, tak som ich nikdy nedotiahol
do konca. To mi pripomína, že si hľadám
dobrovoľného manažéra a frajerku,“ hovorí s úsmevom.

„

Každý kúsok, ktorý
vytvorím, je absolútne
jedinečný a pozostáva zo
stoviek malých príbehov
a detailov.

Evolving Complexity of Being: Kráčam cestami plnými protikladov, vzrušujúcimi a strašidelnými,
plnými neutíchajúcej radosti a všadeobjímajúceho smútku, cestami v zákutiach mojej transparentnej mysle. V tomto doteraz najväčšom diele som podvedome zachytil práve tieto protiklady
a snahu o neutralitu a vyrovnanosť, o mier.

99worldartist
Pred nedávnom sa Martin zúčastnil
súťaže 99worldartist, kde sa umiestnil
spomedzi 400 súťažiacich na vynikajúcom 5. mieste. Súťaž bola podľa neho
nevšedná a jedinečná v tom, že sa finále
kola (top 20) odohrávali naživo na Zoome. „Umelci tu prezentovali svoje diela
a umelecká komisia im dala feedback
(spätnú odozvu). Ľudia mali možnosť
hlasovať a vybrať svojich favoritov. Následne vo finále jedného víťaza vybrala
porota a druhého obecenstvo. Takže

som bol technicky na treťom mieste
spolu s ďalšími dvomi umelcami. Bola to
fakt fajn skúsenosť a asi prvýkrát šanca
dostať odborný pohľad na moju tvorbu.
A naozaj to boli pozitívne reakcie, čo ma
potešilo,“ približuje Martin a prezrádza,
čím sú jeho diela jedinečné a iné ako ostatné: „Asi technikou a námetmi, a hlavne tým, že sa snažia zachytiť celý chaos
tohto bytia v reálnom čase, tak ako filmy
a animácie.“
(li)
Archív MF.

The Mother of Snails: Po pár mesačnej prestávke od tvorenia nových obrazov (Keďže som sa musel venovať existenčným témam a snažil sa prežiť
bez peňazí v Londýne) som si konečne našiel potrebný čas a nakreslil slimáka, ktorý, ako som si po čase uvedomil, predstavuje mňa. Nesie na chrbte
celý vesmír a jeho úsmev nasvedčuje tomu, že sa dávno pomiatol, avšak nevzdáva sa a plazí sa životom ďalej, dúfajúc v katarziu.
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ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
• CKN parcela č. 656/1 – ostatná plocha s výmerou 30 075 m2 zapísaná na LV
č. 1136, CKN parcela č. 689/1 – ostatná plocha s výmerou 9 505 m2 zapísaná
na LV č. 1136 a CKN parcela č.1948 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1 493 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to v častiach nachádzajúcich sa v blízkom
okolí bytového domu súp. č. 447 na Ulici J. Hollého v Žiari nad Hronom,
pričom súčet uvažovaných plôch na prenájom je orientačne 606,59 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov,
zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“záujemca”),
• účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch na účel parkovania celkom
39 osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 447,

• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
• cena nájmu: Minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice
č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom, vo výške
1 €/spevnenú plochu/rok,
• Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je
osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
• Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 16.03.2021
do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 656/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod., tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil
0917 857 165.

Rúška a respirátory pre
školy, škôlky a DSSky

Poslanec MsZ Emil Vozár odovzdal s Michalom Kubíkom rúška a respirátory
FFP2 pre deti a zamestnancov materských škôlok v Žiari nad Hronom. Každé dieťa a každý zamestnanec dostali
po dva kusy rúšok alebo respirátorov.
Celkom to bolo až 1000 kusov. Taktiež
osobne odovzdali rúška a respirátory
všetkým riaditeľom základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale
aj cirkevnej škole. Pri základných školách
pokryli ročníky jeden až štyri. Celkom

pre školy doručili 2000 detských rúšok,
z toho 1000 kusov jednorazových a 600
kusov respirátorov FFP2. Nezabudli ani
na starších obyvateľov. Domovu dôchodcov a sociálnych služieb v Žiari, ako
aj v Ladomerskej Vieske osobne doručili
rúška a respirátory. Aj ľudia bez domova
sú zasiahnutí touto chorobou, a preto je
dôležité, aby sa aj oni chránili rúškami.
Preto sa rozhodli odovzdať dostatočný
počet rúšok aj zariadeniu pre ľudí bez
domova, ktoré máme v našom meste.

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov v tzv. červenom režime
Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji
proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj
naďalej v tzv. červenom režime. Opatrenia sú platné od 4. januára 2021 do
odvolania.

Červený režim podľa
Covid semaforu
Pobočky vybavujú klientov v prísnom
Covid režime. Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe
do pobočky. Klientske centrum nie je
pre verejnosť otvorené, ale klienti majú
možnosť konzultovať svoje záležitosti
s vybranými zamestnancami pobočky
(napr. podpisovanie žiadosti o dôchodok) pri vchode do pobočky.
Úradné hodiny pobočky v červenom
režime sú pre klientov upravené nasledovne:

Všetky potrebné informácie vám budú
poskytnuté prostredníctvom mobilného
čísla: 0906 176 311.

• Pondelok: 8.00 do 11.00 hod.
• Utorok: 8.00 do 11.00 hod.
• Streda: 13.00 do 16.00 hod.
• Štvrtok: 8.00 do 11.00 hod.
• Piatok: 8.00 do 11.00 hod.

Všetky tlačivá a žiadosti vrátane žiadosti o dôchodkovú dávku a ošetrovné
sú k dispozícii na internetovej stránke
www.socpoist.sk, alebo prístupné vo vestibule pobočky (po telefonickej komunikácii aj do e-mailu). Vyplnené a pod-

písané tlačivá s príslušnými prílohami,
dokladmi je možné zaslať poštou, cez
elektronickú schránku, alebo e- mailom
na adresu ziarnadhronom@socpoist.sk,
prípadne priamo na e-mailovú adresu
konkrétneho zamestnanca pobočky
v tvare meno.priezvisko@socpoist.sk,
alebo dohodnúť osobné prebratie. Je
nevyhnutné uviesť pri vypísaní žiadosti

telefonický alebo e-mailový kontakt, pre
spätnú komunikáciu.

Riaditeľ pobočky:
0906 176 301, 02/3247 6301

Žiadosti o pandemické nemocenské
alebo ošetrovné z dôvodu koronavírusu
zasielajte najmä elektronickou formou
na koronaZH@socpoist.sk. O spísanie
žiadosti o dôchodok je možné požiadať
aj elektronicky cez webovú stránku SP
v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku
postupne prevedie až po elektronickú
rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok.
Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad
Hronom vyzýva poistencov, všetkých občanov a právnické osoby, aby v záujme
vlastnej ochrany a prevencie proti šíreniu
pandémie koronavírusu, uprednostňovali telefonickú a e-mailovú komunikáciu. V prípade potreby vystavenia potvrdenia, či už napr. o vyplatených dávkach,
resp. potvrdenia o poberaní dôchodku,
osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nie je potrebná.

Oddelenie poistného, platby:
0906 176 263, 02/3247 6263

Kontakty na pobočku
Informácie, spojovateľ:
0906 176 311, 02/3247 6311

Register, zamestnávatelia:
0906 176 271, 02/3247 6271
Register, SZČO:
0906 176 283, 02/3247 6283
Oddelenie vymáhania pohľadávok:
0906 176 323, 02/3247 6323
Oddelenie dôchodkového poistenia:
0906 176 306, 02/3247 6306
Oddelenie nemocenského poistenia:
0906 176 252, 02/3247 6252
Oddelenie úrazového poistenia:
0906 176 264, 0906 176 274,
02/3247 6264, 02/3247 6274
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia:
0906 176 250, 02/3247 6250
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti: 0906 176 315, 02/3247 6315
E-mail: ziarnadhronom@socpoist.sk
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Kde všade vás otestujú v rámci okresu Žiar nad Hronom
nec, Senica, Skalica, Sobrance, Spišská
Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Trenčín,
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš,
Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina
Červená farba - II. stupeň varovania
COVID AUTOMATu
10 okresov: Bardejov, Čadca, Kysucké
Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Poltár, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov,
Svidník
Zamestnanci a podnikatelia, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom
na ochorenie COVID-19 v okresoch:
• vo IV. a III. stupni varovania:
testom nie starším ako 7 dní,
• v II. stupni varovania:
testom nie starším ako 14 dní,
Ministerstvo zdravotníctva SR zverejňuje na svojej stránke zoznam mobilných odberových miest, kde vás otestujú nielen cez víkend, ale aj počas
pracovného týždňa.
Tieto miesta sú aktuálne k dispozícii
v okrese Žiar nad Hronom:

Žiar nad Hronom
Červený kríž, Š. Moysesa 46
(Radničná reštaurácia)
Pondelok - sobota: 8.00 - 12.00 h/
13.00 - 17.00 h (objednávkový systém)
DEJ, SNP 119
(Mestské kultúrne centrum)
Pondelok - nedeľa: 8.00 - 12.00 h/
13.00 - 17.00 h (bez objednania)
Nemocenská BB, Námestie Matice
slovenskej 23 (bývalý Dom kultúry)
Pondelok - nedeľa: 9.00 - 12.00 h/
13.00 - 18.00 h (bez objednania)
Nemocnica Svet zdravia,
Sládkovičova 11
Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 h
(objednávkový systém)
RÚVZ, Cyrila a Metoda 23
Utorok - štvrtok: 9.00 - 11.00 h
(objednávkový systém)
MediPack, Priemyselná ulica 37
Pondelok - sobota: 8.00 - 13.00 h/
14.00 - 17.00 h

Kremnica
DEJ, J. Horvátha 61
Pondelok - nedeľa: 8.00 - 12.00 h/
13.00 - 17.00 h (bez objednania)
Nemocenská BB, P. Križku 6
Pondelok - nedeľa: 9.00 - 12.00 h/
13.00 - 18.00 h (bez objednania)

Aktuálne rozdelenie okresov
podľa epidemiologickej
situácie od 22. februára
Podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania. Podľa
údajov k 16.2. sa 19 okresov dostalo do
čiernej farby (IV. stupeň varovania), 50
okresov je bordových (III. stupeň varovania) a 10 okresov červených (II. stupeň
varovania).
Priemerne na covid alebo s covidom
zomrie 108 ľudí denne. Reprodukčné
číslo mierne narástlo a pohybuje sa na
úrovni 1 až 1,1. Do nemocníc sa však postupne vracia personál. Efekt prinieslo
aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Rozdelenie podľa COVID
AUTOMATU platné od 22.2.2021
Čierna farba – IV. stupeň varovania
COVID AUTOMATu
19 okresov: Bánovce nad Bebravou,
Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nitra, Nové Mesto nad
Váhom, Partizánske, Piešťany, Revúca,
Rožňava, Šaľa, Snina, Trnava, Žiar nad
Hronom, Zlaté Moravce, Zvolen
Bordová farba - III. stupeň varovania
COVID AUTOMATu
50 okresov: Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Bratislava I - V, Brezno, Bytča,
Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice okolie, Krupina, Levice, Levoča, Malacky,
Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Poprad,
Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Se-

• v I. stupni varovania:
testom nie starším ako 21 dní,

Po úzkom kontakte s COVID
pozitívnym sa izolujte,
nie hneď testujte
Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje
na častú chybu. V prípade, že niekto bol
v úzkom kontakte s osobou pozitívne
testovanou na COVID-19, je povinný sa
izolovať a dať sa otestovať až po ôsmych
dňoch. Musí sa prihlásiť na test cez registračný formulár, o kontakte s pozitívnym
v prípade príznakov môžete využiť antigénové testovanie, pri bezpríznakovom
priebehu testovanie RT-PCR.
Vzhľadom na pandemickú situáciu pribúda prípadov ľudí s pozitívnym testom
na COVID-19. A tým prirodzene vzrastá
aj počet ľudí, ktorí boli s nimi v kontakte. Osoby z úzkeho kontaktu sa majú po
oznámení tejto skutočnosti okamžite

izolovať. V prípade, že ste identifikovaný
ako úzky kontakt s pozitívnou osobou na
COVID-19 okamžite zostávate v domácej
izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu
sa prihlásite na testovanie, na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Pri vypĺňaní formuláru
je potrebné uviesť, že ste boli v kontakte
s pozitívne testovanou osobou, resp. príznaky ochorenia ak sa u vás objavili.
Povinná karanténa začína od momentu,
kedy sa osoba dozvie, že bola v úzkom
kontakte s niekým pozitívnym na ochorenie. Opatrenie má za úlohu zabrániť
ďalšiemu šíreniu nákazy.
U ľudí bez príznakov karanténa trvá 14
dní, aj v prípade, že podstúpia testovanie
s negatívnym výsledkom. V prípade, ak
sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, počas doby
14 dní od posledného kontaktu s osobou

pozitívnou na ochorenie, o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. Aj
miernejšie zdravotné komplikácie je
nutné konzultovať so svojím lekárom,
aby sa zabránilo zhoršeniu zdravotného
stavu pacienta.
Za úzky kontakt môžete považovať:
• osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas
v jednej domácnosti, na pracovisku,
v zasadačke a podobne,
• osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na
vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt kože na kožu,
• osoby, s ktorými ste strávili viac než 15
minút vo vzdialenosti do dvoch metrov,
• osoby, ktoré s vami cestovali v aute,
alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch
sedadiel v inom dopravnom prostriedku.
Zdroj: health.gov.sk
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Najväčšie chyby pri separovaní

Viete, kam zahodiť obal od pizze, rozbitú vázu alebo knihy? A na čo slúži
červený a hnedý kontajner? Zistite, či
separujete správne.
Dôvodov, prečo nezabúdať na triedenie
odpadu, je hneď niekoľko. Svojím aktívnym a uvedomelým prístupom k odpadu sa postaráte o čistejšie životné prostredie, šetríte prírodné zdroje surovín
a energie, redukujete množstvo odpadu
na skládkach.

Separovaný zber
Na produkcii odpadu, ktorý sa z našich
domácností dostáva na skládky, sa podieľame všetci. Hlavným dôvodom separovania je zníženie množstvá odpadu
vyvážaného na skládku, získanie druhotných surovín a šetrenie primárnych
zdrojov. Separovanie zároveň ovplyvňuje životnosť skládok, preto k nemu pristupujte uvážene.

SKLO
Do zelených kontajnerov patria:
• nevratné fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov,
• poháre,
• sklenené črepy,
• tabuľové sklo z dverí a okien.
Do kontajnera na sklo určite nevhadzujte:
• keramiku,
• porcelán,
• zrkadlá,
• televízne obrazovky,
• autosklo,
• pozlátené a pokovované sklo.

PAPIER
V modrých nádobách na odpad by
mali skončiť:
• noviny,
• časopisy,

nábytkársky či automobilový priemysel,
časť končí aj v izoláciách budov. Textílie
nepatria do kontajnera, odvezte ich na
najbližší zberný dvor alebo ich darujte
charite.

úrovniach potravinového reťazca, však
nie sú k dispozícii. Čo sa týka plytvania
potravinami v domácnostiach, podľa odhadov sú z európskych domácností sú na
tom najhoršie britské a nemecké.

Vedeli ste, že...?

Slovensko na tom
nie je (zatiaľ) zle

• Geológovia vyčíslili váhu odpadu, ktorý
je roztrúsený po celom svete, na viac ako
100-tisíc násobok váhy všetkých ľudí na
zemi.
• Ročná spotreba plastových tašiek na
obyvateľa sa pohybuje od štyroch tašiek
v Dánsku či Fínsku až po 466 tašiek na
Slovensku, v Poľsku a Portugalsku.
• Z jednorazových plienok je toľko odpadu, že by dosiahol 7-krát na Mesiac
a späť.
• Švédi vybudovali 32 tovární, v ktorých
sa odpad premieňa na energiu. Spá-lia
v nich asi dva milióny ton odpadu, čo
je viac ako polovica všetkého od-padu,
ktorý krajina vyprodukuje.

Ľudstvo vo veľkom plytvá
potravinami, vyhadzujú
sa miliardy ton

V odhadoch týkajúcich sa plytvania potravinami sa Slovensko pravdepodobne
umiestňuje skôr na nižších pozíciách.
Plytvanie potravinami nie je u nás také
výrazné ako napríklad v Británii, Nemecku, Francúzsku či Holandsku, ktoré majú
s potravinovým odpadom spomedzi európskych krajín najväčší problém.
To však neznamená, že tu tento problém
nie je. Prieskum, ktorý robila v roku 2015
spoločnosť TetraPak spolu s agentúrou
2muse ukázal, že na Slovensku majú
najväčší problém s plytvaním jedlom
mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov.
Tento fakt svedčí o tom, že ak sa tomuto
problému nebudeme systematicky venovať, o niekoľko rokov môže Slovensko
v rebríčku porovnávajúcom plytvanie
potravinami poskočiť na nelichotivé
vyššie miesta.

Čo patrí do chladničky
Skladovanie potravín je podľa nej ďalšia oblasť, kde dokážeme spraviť chyby,
ktoré prispejú k vyhadzovaniu potravín.
Nie každé ovocie či zelenina je napríklad
vhodné na skladovanie v chladničke.
Do chladničky napríklad nepatria:
• zemiaky,
• cibuľa,
• cesnak,
• paradajky,
• uhorky,
• dozrievajúce ovocie, pretože chlad
v chladničke proces zrenia zastavuje.
Naopak, ak chceme udržať prezreté ovocie dlhšie čerstvé, pobyt v chladničke mu
môže naopak predĺžiť životnosť. Pozor si
treba dávať aj na skladovanie potravín
v plastových obaloch, najmä ak ide o potraviny ako čerstvé pečivo či niektoré
druhy ovocia a zeleniny. Teplo a vlhko sú
totiž ideálnym prostredí pre vznik plesní
a životnosť potraviny môžu skrátiť. Keďže mnoho čerstvých potravín sa skladuje v chladničke, je potrebné vedieť, že
správna teplota v chladničke je maximál-

Potraviny mrhajú vyspelé aj rozvojové
krajiny. Najviac jedla vyhadzujú najvyspelejšie európske krajiny. Pritom je také
jednoduché nimi neplytvať.

Stojiská zberných nádob sú pre Žiarčanov samozrejmosť
už viac než desať rokov. V meste je ich aktuálne niečo cez sto.

Riaďte sa farbami
Farebne odlíšené nádoby na odpad vo
veľkej miere uľahčujú spôsob, ako ho
triediť. V zásade platí, že každá nádoba
je určená na iný druh odpadu, ale aj tu
však platia isté pravidlá. Nie všetko, čo
považujete za papier či plast ním v skutočnosti aj je.
• Žltá nádoba – plasty, kovy a tetrapaky
• Zelená nádoba – sklo
• Modrá nádoba – papier
• Hnedá nádoba – biodpad

PLASTY, KOVY A TETRAPAKY
Do žltých nádob patria:
• stlačené PET fľaše ,
• obaly z jogurtov,
• vrecká,
• fólie,
• polystyrén,
• obaly z pracích práškov a kozmetiky,
• nápojové kartóny,
• plechovky,
• alobal,
• konzervy,
• kovové obaly,
• kovové výrobky,
• súčiastky.
Do kontajnera na plasty určite nevhadzujte:
• fľaše z olejov,
• obaly z nebezpečných látok,
• podlahové krytiny
• mastné obaly z potravín – tie sa už recyklovať ďalej nedajú,
• tuby z krémov a zubných pást,
• vrecúška z kávy ani kovové obaly kombinované s iným materiálom.

• kancelársky a skartovaný papier,
• reklamné letáky,
• škatule,
• kartóny,
• papierové tašky.
Do nádob na papier rozhodne nevhadzujte:
• použité plienky,
• hygienické potreby,
• väzbové obaly kníh,
• mokrý, znečistený alebo mastný papier.
Krabica od pizze sa nedá recyklovať rovnako ako kartónové držiaky na poháre či
obaly z vajíčok. Ide o viackrát zrecyklovaný obal, ktorý patrí do kompostu.

Podľa štatistík Organizácie pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) sa ročne
neskonzumuje až jedna tretina vyprodukovaných potravín, čo je približne 1,3
miliardy ton potravín. Tieto straty však
nevznikajú len v domácnostiach, ale aj
u pestovateľov, spracovateľov, prepravcov a obchodníkov.
V rozvojových krajinách, ktoré majú slabú dopravnú infraštruktúru a neefektívny spôsob pestovania, prepravy a spracovania potravín, dochádza k najväčším
stratám ešte skôr, ako sa stihnú dostať do
obchodnej siete. Vyspelé krajiny majú,
naopak, najväčší problém s plytvaním
na úrovni koncového zákazníka – v domácnostiach.

Kam vyhodiť oblečenie?

Plytvanie jedlom
v domácnostiach je najväčšie
v USA, Európe a vyspelých
ázijských krajinách

Ak premýšľate nad tým, kde by podľa
správnosti malo skončiť oblečenie, ktoré
nemáte komu darovať, zadržte. Textil je
recyklovateľný len v obmedzenej miere.
Vyrábajú sa z neho napríklad vlákna pre

Podľa odhadov, ktoré boli spracované
pre Európsku komisiu, sa v Európe ročne
vyhodí približne 88 ton potravín, presné údaje, aké množstvo sa vyprodukuje
v jednotlivých krajinách na jednotlivých

Plytvanie jedlom je celosvetový problém.
Len v Európe ročne vyhodí približne 88 ton potravín.

Varenie zo všetkého,
čo sa doma nezje na prvý šup

ne 4 stupne Celzia. Pri vyššej teplote sa
začínajú v jedle množiť baktérie a hrozí,
že potraviny rýchlejšie podľahnú skaze.

Najviac sa podľa údajov FAO na svete
plytvá obilninami a výrobkami z nich,
ovocím a zeleninou. V domácnostiach
sa všeobecne najčastejšie vyhadzujú
čerstvé potraviny ako ovocie a zelenina,
pečivo, mäso a ryby, mliečne výrobky
a zvyšky varených jedál.

Chladničku kontrolujte
každý deň

Plánujte, čo kúpite
Každý z nás totiž môže prispieť svojou
troškou do mlyna a situáciu po krôčikoch
zlepšovať. Aby sme sa vyhli plytvaniu
jedlom v domácnostiach, je potrebné
naučiť sa mať doma len také množstvo
jedla, aké sme schopní skonzumovať
včas. Teda bez toho, aby sa začalo kaziť.
Jednou z príčin, prečo potraviny vyhadzujeme je to, že nakupujeme priveľa.
Preto je dobré naučiť sa plánovať – jedálny lístok aj nákupy. Jedálny lístok je
potrebné plánovať predovšetkým z potravín, ktoré máme doma. Vďaka plánovaniu nákupov sa zas dokážeme vyhnúť
kúpe potravín, ktoré nepotrebujeme.
Práve priveľké nákupy, nakupovanie bez
rozmyslu a podliehanie akciovému tovaru často spôsobuje, že doma máme jedla
viac než sme schopní zjesť. Prebytok jedla zas spôsobuje, že potraviny nestihneme zjesť včas, a tak sa nakoniec pokazia
a skončia v koši.

Obsah chladničky aj chlebníka kontrolujte každý deň. V chladničke sledujte
dátumy spotreby a stav potravín, ktoré
v nej máte, aby ste včas vedeli vyhodnotiť, ktorú potravinu zaradiť do jedálneho
lístka. Kontrolu vám uľahčí neprepĺňanie
chladničky. Približne raz za tri mesiace je
dobré spraviť revíziu mrazničky a raz za
pol roka revíziu potravín v špajzi.
Variť je treba len toľko, koľko sme schopní skonzumovať. Ideálne je variť tak, aby
sme nevytvárali zvyšky, pretože práve tie
často končia v koši. Aby sme dokázali odhadnúť množstvo jedla, ktoré potrebujeme navariť, je lepšie nevariť „od oka“, ale
používať na meranie surovín váhy alebo
odmerky. Ak nám doma zvyknú občas
nejaké zvyšky jedla ostať, je dobré poznať zopár receptov, ktoré pomôžu tieto
zvyšky chutne spotrebovať. Napríklad
z varených zemiakov sa dá pripraviť zemiakové cesto na zemiakové gule či slíže,
dajú sa použiť do omelety či frittaty, pri
pečení chleba a kysnutých ciest, dajú sa
z nich pripraviť nátierky a podobne.
Zdroj: doposlednejomrvinky.sk,
fao.org
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Na Slovensku prebieha elektronické sčítanie obyvateľov
Po prvom týždni takmer dva milióny sčítaných

Historicky prvé elektronické sčítanie
obyvateľov sa začalo 15. februára
2021 a potrvá do 31. marca 2021. Počas prvého týždňa sa elektronicky sčítalo takmer 2 000 000 obyvateľov. Výrazne vedie Bratislavský kraj a mesto
Bratislava.
Začiatok sčítania obyvateľov so sebou
priniesol aj masívny záujem o elektronické sčítanie. Svoju zákonnú povinnosť
sčítať sa si za prvý týždeň splnilo 1 950
000 obyvateľov. Po prvom týždni má
Bratislavský kraj elektronicky sčítaných
viac ako 40 % obyvateľov, čo predstavuje
cca 300 600 ľudí. Mesto Bratislava, kde je
sčítaných 198 000 ľudí, vedie osobitnú
kampaň, kde vyzýva obyvateľov, aby sa
„ukázali v sčítaní“ a jasne deklarovali, že
Bratislava sa „počíta“. Mesto argumentuje hlavne potrebou dostať do rozpočtu
mesta peniaze a skvalitniť život v meste.
Na druhom mieste v počte elektronicky
sčítaných je Trnavský kraj s takmer 37 %,
nasleduje Trenčiansky kraj s 36,5 %, Žilinský kraj s viac ako 36 %, Nitriansky
kraj s 35 %, Banskobystrický kraj s 32 %
a Košický kraj s výrazne nižším percentom, s 29 %.

Sčítanie je pre
obyvateľa povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ
sa v tomto prípade rozumie každý, kto
má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj
tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj
občan Európskej únie, ktorý má na území
Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti,
je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie
za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi
môže byť udelená pokuta obcou od 25
do 250 eur.
Z často kladených otázok obyvateľov
ku sčítaniu vyplynula potreba upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
• Nestačí, že manžel/manželka uviedli vo
svojom elektronickom formulári, že sú
ženatý/vydatá, alebo obyvateľ uviedol
počet živo narodených detí vo svojom
sčítaní. Aj druhý z manželského páru je
povinný sčítať sa, pričom sa identifikuje
prostredníctvom svojho rodného čísla.
Rovnako aj každé dieťa sa sčítava samostatne použitím jeho rodného čísla, čiže
rodič alebo zákonný zástupca za neho
vyplní celý formulár.
• Ak ste si zabudli stiahnuť potvrdenie
o sčítaní, spätne sa nedá stiahnuť ani
zaslať. Neporušili ste tým zákon o sčítaní.
• Pri otázkach o dochádzaní do zamestnania/školy uvádzajte prevažujúci spôsob dochádzky, bez zohľadnenia toho, že
ste kvôli pandémii doma.
• Ak ste podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, neuvádzate SZČO
(to je vaša ekonomická aktivita), ale zamestnanie, ktoré vykonávate napríklad
murár, účtovník alebo opatrovateľ.
Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na
akomkoľvek mieste využitím počítača,
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej
stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže
aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom
SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre
obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob
na vyplnenie sčítacieho formulára bez
narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ
nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.

zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov,
domov a bytov sú jedinečné a nie je
možné ich v rovnakom rozsahu získať
z iných zdrojov.

Ako môže Slovensko využiť
údaje zo sčítania
Budovanie, posilnenie, plánovanie dopravnej infraštruktúry, siete školských
a zdravotníckych zariadení, oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk.

Čo nám sčítanie môže priniesť

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom
formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021.

Prečo je sčítanie potrebné

• Do verejnej súťaže na vytvorenie loga
SODB 2021 sa v období od júna do augusta 2019 zapojilo celkovo 75 návrhov,
podmienky súťaže splnilo 63 návrhov.
• Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. júna 2019.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako
jediné zisťovanie umožňuje zapojenie
všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to,
ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie
o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach
obyvateľov a ich bývaní.

• SODB 2021 využíva údaje z 10 existujúcich administratívnych zdrojov údajov
a registrov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je
jedno z najvýznamnejších štatistických
zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou,
ktoré v Slovenskej republike upravuje
osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať
sám alebo s pomocou svojich blízkych,
na splnenie povinnosti sčítať sa môže
následne využiť asistované sčítanie.
Asistované sčítanie sa v zmysle novely
zákona začne od 1. apríla 2021 (podľa
epidemiologickej situácie).

• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.
• Rozsah a spôsob vykonania sčítania
na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021.
• Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch
Slovenskej republiky a domoch a bytoch
na území Slovenskej republiky.
• Rozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc z 31. decembra 2020 na piatok
1. januára 2021. K tomuto okamihu sa
musia vzťahovať údaje zisťované počas
doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
• Sčítanie obyvateľov domov a bytov je
realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
• Sčítanie domov a bytov sa uskutoční
v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára
2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané,
alebo neobývané a iné obydlia obývané
k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.

Vedeli ste, že...
• SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým zisťovaním na Slovensku
s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa
každých 10 rokov.
• Štatistický úrad SR začal s koncepčnou
prípravou SODB 2021 v decembri 2014
zriadením Pracovnej skupiny na prípravu
SODB 2021.

• SODB 2021 je prvým integrovaným
sčítaním a prvým plne elektronickým
sčítaním v SR.
• Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahuje 18 otázok.

Asistované sčítanie sa posúva

V každej obci bude zriadené kontaktné
miesto, kde vám so sčítaním pomôže
stacionárny asistent.
Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť
obyvateľa v prípade, že o takúto službu
požiada (napr. z dôvodu imobility).

Ochrana vašich osobných
údajov je zaručená
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov
a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich
osobných údajov.
Všetky údaje poskytnuté Štatistickému
úradu SR správcami administratívnych
zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby
sčítania.
Všetky získané údaje sú chránené pred
únikom, zneužitím alebo krádežou.
Na účely ochrany osobných údajov bol
pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

Prínos sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako
jediné zisťovanie umožňuje zapojenie
všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to
ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký
význam pre podporu rozhodovania, čo
môže posunúť Slovensko vpred.
Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo

Dôležitý zdroj informácií pre všetky sféry
života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa
uskutoční v roku 2021 budú pre všetky
sféry života, verejný a súkromný sektor,
odbornú i laickú verejnosť dôležitým
zdrojom informácií.
Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach a bývaní
budú dostupné za celú populáciu SR.
Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie
jej ďalšieho vývoja, pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským
a ekonomickým otázkam. Ich význam
zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov
a bytov sú jedinečné a nie je možné ich
v rovnakom rozsahu získať. Navyše sú
často jedinými štatistickými dátami na
lokálnej úrovni. V konečnom dôsledku
výsledky sčítania ovplyvňujú každého
z nás.

Základ pre analýzy vývojových
trendov, pre prognózy
a projekcie jednotlivých
oblastí spoločného života
V oblasti riadenia štátu a národného
hospodárstva sú informácie o stave spoločnosti k danému okamihu a geografickom rozmiestení obyvateľstva základom
pre analýzy vývojových trendov, pre
prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života. Konkrétne
využitie tiež nachádzame pri koncipovaní politík štátu, či už pri nastavovaní
aktuálnych politík alebo pri tvorbe dlhodobých stratégií. Výsledky zo sčítania
majú vplyv i na prerozdeľovanie počtu
kresiel v Európskom parlamente, ktoré

sa odvíja od počtu obyvateľov členského štátu. Získanie kvalitných a presných
údajov a informácií o slovenskej spoločnosti, o jej demografických, sociálnych
charakteristikách, o bývaní na Slovensku
umožňuje medzinárodné porovnania na
úrovni Európy i sveta.

Sčítanie ďalej slúži ako
podpora rozvoja na regionálnej
i lokálnej úrovni
Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú,
náboženskú štruktúru obyvateľstva na
danom území, rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu
teda významne ovplyvňovať a formovať
rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne. Údaje slúžia ako podklad
pre územné plánovanie obcí ako aj pri
riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest,
nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí
dochádzka do škôl a zamestnania. Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich
a odchádzajúcich obyvateľov za prácou
alebo do školy napomôže k prijímaniu
opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu
dopravnej situácie na území obce alebo
v jej okolí.
Geografické rozmiestnenie obyvateľstva
a jeho charakter predstavujú dôležité
informácie pre budovanie siete rôznych
služieb: vozidlá integrovanej záchrannej
služby, obchody, lekárne, nemocnice,
školy, úrady a pod. Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec.
Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť
a zaktualizovať mnohé požiadavky obcí
k zlepšeniu kvality života pre obyvateľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva
na území obce závisí plánovanie počtu
miest v materských školách, v základných školách, plánovanie služieb pre
seniorov.
Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú
úlohu pri analýze populačných štruktúr,
pri analýze reprodukčného správania,
vzdelanostnej štruktúry, poskytujú informácie o domácnostiach. Obciam môžu
slúžiť výsledky sčítania ako podklad pri
čerpaní eurofondov, napr. na opravu
ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu atď.
Zdroj: scitanie.sk

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Spi ticho, tichučko,
dnes dosnívala
si života sen
a cestou bolesti
odišla si tam,
kde je mier
a láska len.
S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme, že nás dňa 8. februára
2021 navždy opustila naša milovaná
družka, mama a stará mama
Marta Chovanová
vo veku 63 rokov.
Ostane navždy v našich srdciach.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Hoci si odišiel
a niet ťa
medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.
Dňa 3. marca uplynie rok,
čo nás navždy opustil vo veku
70 rokov milovaný manžel,
otec, starý otec a brat
Štefan Kováč.
Úsmev mal na perách
a dobrotu v srdci...
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Už veľa vody
pretieklo dolu
Hronom odo dňa,
ako nás navždy
opustila naša
milovaná
Gizka
Žemberová.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

vo veku nedožitých 75 rokov.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dobrý človek
nikdy neumiera
v srdciach
a spomienkach
tých, ktorí ho
milovali...
Dňa 11. marca
uplynú 4 roky od
úmrtia nášho milovaného
Ing. Michala Žurava,
ktorý nás opustil vo veku 48 rokov.
S láskou spomínajú rodičia,
priateľka, brat s rodinou
a synovia.

SPOMIENKA
Neplačte,
že som odišla,
len pokoj
mi prajte
a v srdci večnú
spomienku
na mňa si
zachovajte.
Dňa 16. februára uplynul rok, čo nás
navždy opustila vo veku 81 rokov
naša mama, sestra, stará mama,
babka a krstná mama
Marta Kohútová.
Úsmev si mala na perách
a dobrotu v srdci...
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

18 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš otecko a starký
Július Kúš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte
si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry,
vnučka a ostatná rodina.

Dňa 12. marca si pripomíname 1 rok
od chvíle, kedy nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Štefan Polóň.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. marca si
pripomenieme
piate výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Luky.
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra,
syn a vnúčatá.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 22. februára
uplynulo

SPOMIENKA
Len ten, kto stratil
toho, koho
mal rád,
vie, čo je
bolesť a žiaľ.
Dňa
26. februára sme
si pripomenuli
30. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a brat
Miroslav Duda.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Úsmev mala
na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Dňa 19. marca
si pripomíname
20. výročie,
kedy nás navždy

Oznamujeme
priateľom a
známym, že dňa
11. februára
2021 nás navždy
opustil otec
a starý otec
Pavol Mezei

Vo februári uplynulo 34 rokov, ako
nepočuť jej smiech, spev a radosť
zo života. Ale osud je krutý.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomínajú manžel, deti Ľubka
a Števko s rodinami.

Odišiel tíško,
ako odchádza deň
a v našich
srdciach zostáva
spomienka len.
Nech s nami
spomína každý,
kto ho mal rád.

9

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Mestské noviny I 1. marec 2021

S kytičkou kvetov budeme
nad vašim hrobom stáť,
modliť sa a ticho spomínať.
Dňa 2. marca si pripomíname
16.výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec
Jozef Gáfrik
a dňa 1. februára uplynulo 14 rokov,
keď nás opustila naša drahá mama
Gizela Gáfriková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Najhoršie je,
keď vám
chýba niekto,
o kom viete,
že ho v živote
už nikdy
nestretnete...
1. marec 2021 je pre nás smutným
dňom, kedy si pripomíname
15. výročie od smrti nášho
drahého manžela, otca,
starého a prastarého otca
RSDr. Jozefa Magdiča.
S láskou a tichou pokorou
spomína manželka,
syn s rodinou a dcéra.

SPOMIENKA
Jeden rok od smrti
toho, koho sme
milovali,
je veľmi krátka
doba a spomienky
stále bolia.
Tí, ktorí ste
poznali
Lydku Žemberovú,
ktorá nás navždy opustila vo
februári minulého roka, venujte
jej tichú spomienku.
Spomínajú manžel, synovia Vladko,
Milanko a Ľubka so Števkom
s rodinami.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si.
Kto ťa mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 28. februára
sme si pripomenuli 7. výročie od
chvíle, kedy nás navždy opustila
naša milovaná mama
Anna Kukučková.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Prestalo
srdiečko tĺcť,
prestali sa
ústa smiať,
budeme,
otecko drahý,
stále na teba
spomínať.

opustila naša drahá mama
a stará mama
Mária Garajová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra
Dagmar s rodinou, syn Ján
s rodinou, nevesta Lýdia s rodinou
a ostatná rodina.

Dňa 25. februára sme si
pripomenuli 3. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otecko, starký a prastarký
Ľudovít Feješ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ďalší rok uplynul,
čas sa nezastaví,
ale v našich
srdciach si stále
s nami.
Dňa 19. februára
2021 uplynulo
6 rokov od
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka,
matka a stará matka
Valika Hrmová, rod. Dubovská.
S láskou a úctou spomína
manžel Márius.

SPOMIENKA
Dňa 20. februára
uplynul jeden
rok od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustil
náš milovaný
manžel, otec
a starý otec
Vladimír Dolnický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Čas nezastavíš.
Dňa 10. marca si
pripomíname
5. výročie, kedy
nás navždy
opustil manžel,
otec, dedko, brat
a švagor
Milan Pančík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Osud vám nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budete stále žiť.
Dňa 2. marca si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Ing. Štefan Kyseľ
a dňa 10. marca si pripomenieme
13. výročie od smrti jeho mamy
a našej starej mamy
Anny Kyseľovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Všetko zmizlo, len
stopy tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám navždy
zostali.
Dňa
25. februára
sme si pripomenuli štvrté smutné
výročie odvtedy, ako nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a prastará mama
Alžbeta Môcová.
Venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a s úctou spomínajú
syn a dcéra s rodinami.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 5, ktoré vychádza 15. marca, je v utorok 9. marca.
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.
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V bránkovisku FK Pohronie
Tím FK Pohronie má momentálne k dispozícii služby troch brankárov. Každý je niečím výnimočný a špecifický svojím štýlom hry. Dlhoročnou
jednotkou je Tomáš Jenčo. Popri ňom už niekoľko sezón pôsobí aj mladý Samuel Dovec, odchovanec žiarskeho futbalu. V jarnej časti tejto
sezóny do tímu pribudol skúsený Libor Hrdlička.

Tomáš Jenčo: Futbalista nemusí byť brankárom,
no brankár musí byť futbalistom
32-ročný skúsený gólman chytal pred
Pohroním v tímoch Lokomotíva Zvolen, Zemplín Michalovce či Petržalka
1898. S prvou ligou sa pred rokmi lúčil
práve po vypadnutí Petržalky, aby sa
do najvyššej ligy vrátil ako brankárska
jednotka Pohronia. Dnes je stálicou
medzi našimi žrďami a podarilo sa mu
vychytať nejedno dôležité víťazstvo.
Spomedzi brankárov obdivuje Gigiho
Buffona. „Tomáš je pracovitý a poctivý v tréningovom procese, čím sa mu
podarilo vytvoriť pozíciu kvalitného
brankára,“ takto opisuje Jenča tréner
brankárov Roman Packo.
Pre Tomáša bol brankársky post odjakživa jasnou voľbou. „Už ako malý chlapec
som sa motal okolo brány. Nič iné pre

mňa nepripadalo do úvahy,“ vracia sa do
minulosti a približuje, ako vyzerá bežný
deň profesionálneho brankára: „Záleží to
od toho, koľko máme v daný deň tréningov. Keďže dochádzam do Žiaru z Lučenca, tak dosť cestujem. Mimo tréningov sa
snažím spraviť čo najviac pre svoje telo.
Či už cvičením, alebo dobrou regeneráciou. Voľný čas najradšej trávim s manželkou na prechádzke alebo pri bežných
denných činnostiach.“
Ako skúsený gólman prezrádza, tréningový proces brankárov sa od ostatných
hráčov výrazne odlišuje. „Ide o špecifický post, takže aj tréningový proces tomu
musí byť prispôsobený. Futbalista nemusí byť brankárom, no brankár musí byť
futbalistom.“ Psychická odolnosť a odvaha, to je podľa Tomáša najdôležitejšia vlastnosť, ktorú by mal mať správny
brankár. „Výška môže byť dobrý predpoklad, ale podľa mňa nie je rozhodujúca,“
zamýšľa sa a mladým začínajúcim brankárom radí: „Musia na sebe pracovať viac
ako ostatní. Len tréning s mužstvom nestačí. To, čo spravia navyše, sa im potom
vráti.“

„ Som poverčivý.
Tomáš Jenčo ochotne rozdáva podpisy svojim fanúšikom.

Pred zápasom dodržiavam
viacero rituálov.

Skúsený gólman pôsobí v drese Pohronia už štvrtú sezónu.

Brankárska pozícia je špecifická tým,
že pokiaľ je v tíme jasná „jednotka“, ostatní na svoju chvíľu čakajú. Predsa len,
do brány sa zväčša dostane ten najlepší
a najskúsenejší. O to ťažšie je preto byť
v roli náhradníka. „Každý sa na to pozerá
svojim pohľadom. No dôležitý je úspech
kolektívu a tomu sa treba podriadiť.
Každý chce byť na ihrisku a byť najlepší.
Keď sa ocitne na lavičke, mal by pracovať viac, aby bol lepší a dostal sa späť,“
prezrádza Tomáš recept na to, ako nebyť
frustrovaný z toho, keď v bráne dostane
šancu spoluhráč z tímu.
V Pohroní pôsobí Tomáš už štvrtú sezónu. Pomohol vychytať záchranu v druhej
lige, následný postup do najvyššej súťaže, a rovnako aj udržanie sa v nej. Ako

vníma posun, ktorým si tento klub za
posledné roky prešiel? „Myslím, že klub
si prešiel významným obdobím svojej
histórie a som rád, že môžem byť jeho
súčasťou. Za ten čas sa veľa vecí zmenilo,
ja len verím, že si ľudia v Žiari budú môcť
užiť najvyššiu súťaž čo najdlhšie a snáď
čoskoro aj na tribúnach.“ Dlhšiu dobu
bol Tomáš neohroziteľnou brankárskou
jednotkou Pohronia. Potom prišiel Martin Vantruba, teraz Libor Hrdlička. Ako je
to s rivalitou v tíme? „Pre dobro všetkých
nás je dôležité, aby sme si navzájom
pomáhali a priali, ale zároveň sme konkurenti a bojujeme o svoje miesto na ihrisku. Ak to vezmeme zo správnej strany,
môže nám to pomôcť a posunúť nás to
ďalej,“ konštatuje na záver Tomáš Jenčo.

Samuel Dovec začínal sezónu ako brankárska trojka
Premiéru vo Fortuna lige si odbil proti Spartaku Trnava
Devätnásťročný mladík Samuel Dovec
začínal s futbalom v rodnom Hliníku
nad Hronom, odkiaľ prešiel do Žiaru
nad Hronom. Ako dorastenec prestúpil do Podbrezovej, odkiaľ sa však po
polroku vrátil späť do Žiaru a z dorasteneckej ligy prešiel rovno do A-tímu.
Od malička bol jeho vzorom hviezdny
Iker Casillas. „Je to nesporne talentovaný brankár, a ak bude na sebe pracovať, môže patriť k top brankárom
na Slovensku, čo potvrdil aj svojou
premiérou v Trnave,“ povedal o ňom
Roman Packo, súčasný tréner brankárov v Pohroní.
Ako Samo priznáva, brankársky post si
nevybral automaticky, skôr mu prischol.
„Ešte keď som začínal s futbalom v rod-

nom Hliníku, tak sa stala situácia, že sme
nemali brankára na zápas a nikto sa neodvážil ísť chytať. Tak som sa prihlásil ja
a odvtedy som zostal v bráne,“ spomína
na prvé dotyky s loptou v pozícii gólmana.
Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať,
že brankári nemajú toľko pohybu ako
hráči, opak je pravdou. Ani oni nemôžu
byť vynechaní z tréningového procesu.
Na každý jeden zápas sa poctivo pripravuje aj Samo, aj keď dopredu vie, že
v bránke bude jeho tímový kolega. „Ráno
vstanem, naraňajkujem sa a idem do
Žiaru do šatne. Zraz mávame väčšinou
30 – 45 minút pred tréningom. Prídem
do šatne a prezlečiem sa. A keďže som

Poctivá príprava je základom úspechu.
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spomedzi brankárov najmladší, skontrolujem lopty, či sú dobre nafúkané a idem
sa individuálne rozcvičovať,“ naznačuje
svoj bežný deň a približuje, čo znamená
individuálna rozcvička v jeho prípade:
„Porolujem sa na masážnom valci, spravím si strečing a poposilujem s vlastnou
váhou. Potom idem už do tréningu, ten
trvá tak 90 minút.“ Po tréningu nasleduje
sprcha a ďalšia príprava záleží od toho,
či majú futbalisti dva tréningy alebo nie.
„Keď máme jeden tréning, idem po ňom
domov. Doma si oddýchnem nejaké dve
hodiny a neskôr si zacvičím. Ak máme
dva tréningy, nasleduje spoločný obed.
Po obede máme väčšinou hodinu a pol
voľno, počas ktorého ideme so spoluhráčmi na kávu, alebo riešim veci mimo
futbalu. Potom máme znova tréning. Po
ňom si spravím strenčing a idem domov,
kde trávim čas s rodinou.“

„ Brankári používajú okrem

nôh aj ruky. Brankársky tréning
je zameraný hlavne na rôzne
detaily.
Podľa Sama je každý brankár svojský.
Tiež si myslí, že výška nehrá pri hre veľkú
rolu. „Keď je niekto nižší, ale rýchly a má
dobrú odrazovú silu v nohách, tak z neho
môže byť tiež kvalitný brankár,“ zamýšľa
sa a aj vo svojom mladom veku radí začínajúcim brankárom: „Kým sú mladí, nech
sa bavia futbalom. Či už vyhrajú, alebo
prehrajú, nech sa tešia na každý tréning
a na každý zápas.“
Samuel Dovec si odbil svoju ligovú premiéru v trnavskej
City aréne pred 4 000 divákmi. Aj vďaka jeho dobrému výkonu
si Pohronie odnieslo domov cenný bod za remízu.

A ako vníma situácie, keď je v roli náhradníka? „Nikto nechce sedávať na lavičke. Každý chce hrať. Je to však akýsi
impulz pracovať na sebe a byť každým
dňom lepší a lepší.“ Sezónu začínal ako
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trojka medzi žrďami FK Pohronie, ale už
v úvode sezóny sa mu podarilo odbiť si
premiéru vo Fortuna lige. Proti ťažkému
súperovi z Trnavy pomohol vybojovať
cennú remízu a priaznivci Pohronia oceňovali jeho výkon. Ako priznáva, zo začiatku zostal prekvapený, keď sa od trénera dozvedel, že proti Spartaku nastúpi
do brány, ale, ako prezrádza: „Zároveň
som to aj čakal, keďže sa pred zápasom
zranil Martin Repiský. Bolo to pre mňa
niečo nové, stáť pred skoro 4 000 ľuďmi
prvýkrát a hneď v ligovom zápase proti
Trnave.“ A ako sa cíti v Pohroní dnes, keď
sú v tíme traja brankári? „Samozrejme,
nejaká rivalita medzi nami je, ale myslím si, že je to zdravá rivalita, navzájom
sa povzbudzujeme. Máme veľmi dobrý
vzťah medzi sebou. Skúsenejších kolegov sa pýtam na ich názor a aj oni sa mi
snažia poradiť, keď sa im niečo nezdá,“
dodáva Samuel Dovec.

Libor Hrdlička: Brankár je väčšinou ten posledný, ktorý môže zabrániť gólu
Najstarším, a s výškou 1,91 m aj najvyšším, gólmanom Pohronia je 35-ročný Libor Hrdlička, ktorý sa k tímu pripojil pred štartom jarnej časti sezóny.
Do Žiaru prišiel z českej Karvinej.
Rodák z Bratislavy chytal predtým aj
za Brno, pôsobil tiež v slovenských
kluboch Inter Bratislava či Trenčín, na
Ukrajine, v Gruzínsku a Poľsku.
Ako v prípade Jenču, aj u Libora Hrdličku
bol brankársky post jasnou voľbou. „Lákalo ma to viac do bránky, ako strieľať
góly. Ešte priznám, že ma možno viac lákalo byť hokejovým brankárom, ale tam
sú prvotná investícia do výstroja a celkové náklady na tréningy vyššie ako vo
futbale. Medzi základnými školami v Bratislave sa organizovali školské turnaje
a do nášho tímu som sa hlásil hneď ako
brankár. Po jednom turnaji ma oslovil
tréner žiakov z Interu Bratislava a zavolal ma na futbalový tréning na Pasienky.
Prišiel som na prvý tréning a odvtedy to
ťahám už asi 26 rokov,“ spomína na svoje
brankárske začiatky Libor.
Bežný deň profesionálneho brankára
vidí rovnako ako deň iného spoluhráča.
„Rozdiel je až priamo počas tréningu,
kde my, brankári, robíme časť tréningu oddelene s našim trénerom brankárov a záleží potom na náplni celého
tréningu, kedy sa zapojíme s hráčmi,“
konštatuje a všeobecne ku dňu futbalistu naznačuje: „Tréningy sú buď ráno,
poobede, alebo tzv. dvojfázový, a teda
ráno aj poobede. Pred každým tréningom musíte byť v šatni polhodinu alebo
hodinu skôr. Každý hráč sa individuálne
pred tréningom pripravuje v šatni, posilňovni alebo v telocvični, resp. s fyzioterapeutom či masérom. Preto niektorí hráči
prídu možno už aj viac ako hodinu pred
tréningom a niektorým stačí, keď prídu
až na tu povinnú polhodinku. Samotný
tréning trvá vždy rôzne. Od 60 po pokojne aj 180 minút. Záleží od toho, na čo
je tréning zameraný. Po tréningu nasleduje podobný režim ako pred ním. Buď

ktorý môže zabrániť gólu. To už je ale
téma sama o sebe. Sú rôzne typy brankárov a každý je trochu iný. No základom
je hlavne aj koncentrácia na každú hernú
situáciu,“ hovorí skúsený gólman a ako
ďalej konštatuje, pri brankárovi je, samozrejme, výška výhodou. Rovnako ako aj
v iných športoch: „Nižších brankárov je
menej, ale zato vedia vykompenzovať
menšiu výšku fyzickou zdatnosťou. Napríklad majú výborný výskok, alebo sú
obratnejší.“

si hráči pridajú a ešte pocvičia, alebo sa
venujú regenerácii a starostlivosti o telo.“
Brankári mávajú niekedy aj individuálne
rozbory zápasov s trénerom brankárov.
Rozoberajú zápasy, ktoré už odohrali,
alebo sa pripravujú na nadchádzajúcich
súperov. „Rozoberáme ich silné stránky,
na ktoré si my, brankári, musíme dať
pozor. Buď sme všetci brankári spolu
a chystáme sa spoločne, alebo niekedy
len s trénerom si povieme, napríklad po
zápase, čo sa dalo spraviť lepšie, alebo si
zhrnieme, čo bolo dobre.“

„ Brankári by v porovnaní
s hráčmi mali mať lepšiu
všeobecnú obratnosť
a koordináciu tela.

Ako Libor vysvetľuje, brankári sa v porovnaní s hráčmi z poľa oveľa viac kladú na
zem a opätovne vstávajú, a to v rôznych
pozíciách. „Pochopiteľne, každý dobrý
brankár musí mať veľmi dobrý úchop chyt lopty. Je veľká výhoda, keď sa lopta
po strele alebo prihrávke udrží v rukách.
No a v neposlednom rade je to aj psychika. Brankár je väčšinou ten posledný,

Dve víťazstvá v prvých dvoch zápasoch jarnej časti zásadne
zmenili pohľad na ligovú tabuľku. V zápase proti Seredi
si Libor udržal čisté konto.

O Liborovi môžeme povedať, že je skúseným gólmanom. Medzi brankárske
žrde sa postavil nielen na Slovensku či
v susedných Čechách, ale chytal aj na
Ukrajine či v Poľsku. A čo by on poradil
začínajúcim brankárom, ktorí to myslia
s futbalom vážne? „Hlavne treba poctivo
chodiť na tréningy a na nich makať naplno. Či už fyzicky, alebo robiť veci technicky správne a počúvať rady trénera.
V dnešnej dobe už treba vedieť hrať dobre aj nohou, takže nezanedbať nič. Dá sa
teda povedať, že mladí brankári už musia
byť zručnejší ako iní hráči. Nie je na škodu sledovať top svetových brankárov na
videu alebo v televízii. Túto možnosť, priznávam, využívame aj my, starší. Stále sa
dá niečomu priučiť, alebo odpozerať nejaké techniky či tréningy top brankárov.“
Pri tejto odpovedi nám napadá aj ďalšia
otázka, ktorá súvisí s Liborovým futbalovým vzorom, ktorého rád sledoval či
stále sleduje v akcii. „Mal som viacero obľúbených svetových brankárov. Nikdy nie
iba jedného. Tak isto brankári z našej alebo českej lige boli pre mňa vzormi. Dnes,
keď náhodou niektorého stretnem, tak
je to pre mňa veľká česť. Na druhej strane, sledujem dnešných starších hráčov,
ktorí v mojom alebo vyššom veku, ako
som ja, stále hrajú na top úrovni. Napr.
Cristiano Ronaldo, Messi, Buffon, Ibrahimovič. A to ma stále motivuje ďalej tvrdo
pracovať a trénovať, z druhej strany čoraz
viac sa venovať a starať o svoje telo.“

Libor Hrdlička patrí k najskúsenejším hráčov v tíme Jana Kameníka.
Do Pohronia prišiel z Karvinej, ale pôsobil aj v Poľsku, na Ukrajine
či v gruzínskom Diname Tbilisi.

Pred zápasom sa prežehná alebo
stihne krátku modlitbu
Libor prezrádza, že nemá žiadne predzápasové rituály, ani nie je poverčivý.
Ale zvykne sa pred zápasom prežehnať,
niekedy dokonca stihne aj krátku modlitbičku. A aký je to pocit pre brankára, keď
sa ocitne v roli náhradníka? „Aj v tomto
smere je brankársky post špecifický. My
totiž počas zápasu pravidelne nestriedame. A keď sa niektorému z nás darí aj
počas viac zápasov za sebou, tak sa už,
bohužiaľ, nestriedame ani po zápasoch.
Samozrejme, trénuje sa poctivo takisto,
ako keby mal ten brankár nastúpiť v ďalšom zápase. Aby bol nachystaný,
keď dostane príležitosť v zápase.“

Kolektív v Pohroní je výborný
a dobre poskladaný
Do tímu Pohronia prišiel Libor z českej
Karvinej. Takmer okamžite zaujal miesto
v základnej zostave trénera Kameníka.
„Popravde, ani som presne nevedel,
do akých podmienok a kolektívu prichádzam. Na štadióne v Žiari som ešte
nemal tú česť hrať a dokonca som sa

Na brankárskom poste je dôležitá zdravá konkurencia.

osobne nepoznal so žiadnym hráčom,
ktorý bol v kádri. Preto som veľmi rád
a spokojný z toho, čo som tu našiel.
Kolektív je výborný a myslím, že dobre
poskladaný. Zázemie a fungovanie klubu veľmi chválim. Na to, že sme menší
klub a postupne rastieme s rokmi v prvej
lige, tu funguje všetko na 100 %. Funkcionári klubu sa snažia hráčom vytvoriť
tie najlepšie podmienky a my sa musíme odvďačiť výkonmi a udržaním klubu
v najvyššej lige,“ hovorí Libor na margo
aklimatizácie v klube, na zázemie a kolektív Pohronia a pre porovnanie s českými klubmi konštatuje, že súťaže v oboch
krajinách sú veľmi podobné. Odlišujú sa
iba z technického hľadiska: „Podľa mňa,
kluby v Čechách majú väčšie rozpočty na
svoj chod.“
Okrem slovenskej a českej ligy okúsil
Libor aj angažmán na Ukrajine, v Poľsku
či v Gruzínsku. Na ktoré z doterajších
pôsobísk spomína najradšej? „Som rád
za každý zahraničný angažmán, ktorý
mi futbal priniesol. Mal som šťastie na
kvalitné súťaže či dobré kluby. Dalo mi
to veľa do života po osobnej stránke, ale
aj z futbalového hľadiska. Na Ukrajine
a v Poľsku je futbal na úžasnej úrovni.
Teda, na Ukrajine v tej dobe, keď som
tam pôsobil. V Gruzínsku zas úroveň
súťaže, podľa mňa, nedosahovala na
slovenskú, ale zase som žil v úžasnom
meste a pôsobil v top gruzínskom klube
Dinamo Tbilisi, kde boli vytvorené vynikajúce podmienky na futbal.“
Aj keď v Pohroní momentálne pôsobia
traja brankári, môžeme hovoriť o zdravej
rivalite. „Ja sa snažím byť vždy kamarát
s kolegami brankármi. Sme taký špecializovaný minikolektív a držíme spolu.
Berieme sa navzájom, samozrejme, ako
konkurenciu, ale mám radosť, keď vidím,
že sa niektorému z nás darí na tréningu
a zápase. Povzbudzujeme sa, hecujeme
aj podpichujeme,“ dodáva na záver Libor
Hrdlička.
(mč, li)
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Loïc Favré: Máme tím, ktorý má dušu leva!
Vyberáme z rozhovoru, ktorý vyšiel v denníku Šport.
Jednoduchá otázka: prečo práve FK
Pohronie?
Jednoduchá odpoveď: lebo rád stretávam a spoznávam ľudí. Po tom všetkom,
čo som už spomínal a po tom, čo som
úplne porozumel modelu futbalového
priemyslu, som chcel niekde preniesť
moju víziu. Začal som už uvažovať o vstupe do futbalového klubu. Navštívil som
niekoľko krajín, možno desať- pätnásť
klubov. Počúval som ľudí v nich, spoznával ich vízie. Potom som bol v Bratislave - pretože som mal dobré spomienky
na Slovensko, kde som bol už dvakrát
predtým - kde som sa stretol s vám asi
dobre známym človekom. Bol to Dušan
Tittel, s ktorým sme sedeli na káve. Hovorili sme o kluboch na Slovensku a on
mi povedal, že vzhľadom na moje vízie
je tu jeden, ktorý by odporúčal. Bol ním
FK Pohronie.
Ako to pokračovalo?
Dohodli sme si stretnutie. Cestoval som
do Žiaru. Pohronie vtedy hralo dôležitý druholigový zápas o postup. Stretol
som sa s Igorom Rozenbergom, rovnako
s Martinom Balážom. Mal som z toho
všetkého skvelý pocit. Pomyslel som si,
že to by mohol byť môj osud. Bol som
o tom presvedčený okamžite.
Aké sú teda vaše ambície?
Pohronie je malý klub s malým rozpočtom, aj na slovenské pomery. To
je realita. Chcel by som priniesť svoje
skúsenosti z futbalového biznisu. Je to
momentálne dosť komplikované, hoci je
to veľká výzva. Chcel by som do klubu
priniesť hráčov zo zahraničia, pomôcť
k tomu, aby sa z Pohronia stal moderný

Loïc Favré.

klub. Keď sa pozriete na najlepšie kluby
na svete - samozrejme, nechcem to porovnávať - môžu byť pre nás v tomto
smere inšpiráciou. V nemeckom Bayerne
Mníchov je Lewandowski, ktorý je Poliak
a popri ňom mnoho Francúzov, ako trebárs Tolisso. Chcel by som, aby v Pohroní boli čo najlepší hráči, ktorých si môže
klub dovoliť. Majoritu kádra by však mali
tvoriť Slováci a Česi. Budem úprimný vždy som bol presvedčený o potenciáli
afrických hráčov. Aj v Pohroní vidíme Aliho Faderu či Cedrica Badola a vidíme, že
do futbalu priniesli radosť a schopnosti.
Potešili vás výsledky dohrávok Pohronia?
Samozrejme, veľmi. Ale najviac ma potešilo mentálne nastavenie. Počas zimy sa
udialo veľa vecí. Strašne veľa. Začalo sa
úplne inak od momentu, keď v októbri
prišiel tréner Jan Kameník. Zmenili sa
veci v kabíne a prejavili sa aj na ihrisku. Prišli noví hráči, čo je vždy náročné,
pretože musíte nájsť rovnováhu, aby to
fungovalo. Neboli zvyknutí hrať spolu.

Bola to veľká výzva pre klub i realizačný tím. Nebolo to jednoduché. Mnohé
rozhodnutia boli náročné, robili sme ich
však všetky spolu. Gratulujem Janovi
Kameníkovi a jeho realizačnému tímu.
Odviedli vzrušujúcu a neskutočnú prácu. Čo by som chcel podčiarknuť, to je
mentalita tohto tímu. To je to najkrajšie.
Nie všetko je dokonalé a ja to viem. Keď
sa však pozriete na Davida Bangalu, Petra Pavlíka, Petra Mazana, Patrika Blahúta,
Ladjiho Malleho a ďalších, keď sa pozriete do ich očí, tak vidíte, že sú pripravení
zomrieť za tento klub. To je podľa mňa
to najkrajšie na FK Pohronie. Máme tím,
ktoré má dušu leva!
Váš otec sa zaujíma o tento projekt?
Áno, absolútne. On futbal miluje, je perfekcionista. To, čo miluje najradšej, je
niečo vo futbale vytvoriť a postaviť. Keď
vidí, že prinášame nové talenty z Afriky,
ktorí pritom ladia so slovenskými a českými hráčmi. Aj jeho potešili posledné
dva výsledky Pohronia. Hovoril mi, chlapci, robíte tam niečo veľmi dobré. Bol to
dobrý pocit. Satisfakcia, ktorá prichádza
po tom, čo sa do niečoho vložíte.

v prvých dvoch zápasoch, keď sme videli
túžbu a vôľu v očiach hráčov. A atmosféra, ktorú teraz v klube cítiť. Dúfam, že si
to budeme držať do konca sezóny. Som
rád, že cítime podporu fanúšikov Pohronia a že máme takých hráčov, pri ktorých
vidíme, ako bojujú za klub. To je najdôležitejšia vec v športe. Mojím snom je aj
to, aby značka klubu FK Pohronie znela silnejšie, aby mala väčšiu reputáciu
a kredit aj v Európe. Nechcem tvrdiť, že
Pohronie raz bude víťaziť nad Bayernom
a Marseille. Som realista. Ale bol by som
rád, keby si ľudia jedného dňa povedali,
že sme v FK Pohronie pracovali dobre
a vyprodukovali talentovaných hráčov,
ktorí boli pripravení na úrovni. To je moja
hlavná idea v Pohroní.

Kto je Loïc Favré

stredopoliara hral za Yverdon, Lausanne
Sports a AC Bellinzona. Hral za reprezentácie Švajčiarska v kategóriách do 16, 19
a 20 rokov. S aktívnou kariérou skončil
ako 21-ročný. Následne študoval, pracoval v športovom marketingu, v rokoch
2013 - 2014 pôsobil ako športový riaditeľ a šéf skautingu Servette Ženeva.
Jeho otec je Lucien Favré. Ten hral na
pozícii záložníka v rokoch 1976 - 1991
za Lausanne, Xamax Neuchatel, Servette Ženeva, FC Toulouse a opäť Servette.
Bol 24-násobným reprezentantom Švajčiarska a potom úspešným trénerom,
ktorý koučoval aj v kluboch ako Servette, FC Zürich, Hertha, Borussia Mönchengladbach, Nice a Dortmund. Na poslednej adrese skončil v decembri 2020.
Zdroj: Mojmír Staško
sport.aktuality.sk

Loïc Favré sa narodil 20. januára 1983.
Bol talentovaným hráčom, na pozícii

Keďže teraz má váš otec čas, pozrie si
zápasy Pohronia?
Nie je veľmi zbehlý v technológiách,
ale sleduje to na livescore a podobných
aplikáciách s výsledkami. Sleduje to však
úplne šialene a áno, môžem povedať, že
fandí Pohroniu.
Hovorili ste o tom, že Pohronie môže
byť vaším osudom. Veľa ste už naznačili, ale aký je váš sen v súvislosti
s ním?
Nechcem, aby si ľudia mysleli, že som
skromný minimalista, ale malá porcia
môjho sna sa už naplnila. Bol ňou úspech

Loïc Favré by chcel, aby v Pohroní boli čo najlepší hráči, ktorých
si môže klub dovoliť. Majoritu kádra by však mali tvoriť Slováci a Česi.

Po remíze s Michalovcami sme siahali aj na ďalší bod
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Duel proti Michalovciam
skončil nerozhodne
FK Pohronie - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)
Góly: 18. Da Silva - 45.+3 Bednár. Rozhodovali: Prešinský - Somoláni, Košecký,
ŽK: Mazan, Wier – Magda.

Michalovciam sa však ešte do prestávky
podarilo vyrovnať. V nadstavenom čase
prvého polčasu zahral Žofčák rohový
kop na prednú tyč, Soler predĺžil loptu
ďalej a Bednár z bezprostrednej blízkosti
bez problémov skóroval.

Po zmene strán mali Zemplínčania
dobrú šancu, keď si Chvěja nabehol na
Mazanovu prihrávku za obranu súpera,
ale Markovič vyrazil jeho pokus na roh.
Na opačnej strane Federa utiekol Magdovi, ale v poslednej chvíli predviedol

Slovanu sme podľahli
najtesnejším rozdielom
ŠK Slovan Bratislava - FK Pohronie
1:0 (0:0)

FK Pohronie: Hrdlička (46. Jenčo) – Štrba,
Pavlík, Heurtaux, Župa – Mazan (85. Adamec), Bangala – Weir (71. Blahút), Da Silva,
Fadera (87. Galuška) – Chvěja (71. Ladji)

Gól: 49. Daniel. Rozhodovali: Prešinský
- Perát, Jánošík, ŽK: De Marco - Pavlík,
bez divákov.
Slovan: Greif – Pauchek, Bajrič, Božikov,
De Marco – Holman (15. Rabiu), de Kamps
– Weiss (67. Ratao) - Daniel, Moha (77. Čavrič), Strelec (77. Ožbolt)

MFK Zemplín Michalovce: Marković –
Siopis, Soler, Vaško, Magda – Neofytidis –
Oshima, Bednár (80. Adekuoroye), Ivanov
(66. Sharani), Žofčák – Tandir
Futbalisti FK Pohronie remizovali
v stretnutí 19. kola Fortuna ligy s Michalovcami 1:1. Zemplínčania neprehrali v piatom ligovom zápase v sérii,
no v tabuľke figurujú až na predposlednom 11. mieste. Pohronie bodovalo po štvrtý raz za sebou a je ôsme.
V úvode stretnutia si ani jeden tím
neodkázal vypracovať vážnejšiu príležitosť, tú mali až v 18. minúte domáci
a využili ju najlepšie ako mohli. Fadera
prihral na stred Da Silvovi a ten z prvej
vymietol šibenicu Markovičovej bránky.

dobrý zákrok Neofytidis. V závere mohol
rozhodnúť o víťazstve hostí striedajúci
Adekuoroye, ale hlavou tesne minul
a oba tímy sa museli uspokojiť s bodom
za remízu.

FK Pohronie: Jenčo – Štrba, Pavlík,
Heurtaux, Petrák (86. Malle) – Bangala
(57. Galuška) – Badolo (57. Chvěja), Weir
(73. Blahút), Mazan, Fadera – Da Silva
(73. Adamec)

Zápasy proti Slovanu majú vždy špeciálnu príchuť. Na snímke vľavo
v popredí francúzsky obranca Thomas Heurtaux a napravo David
Strelec, ktorý bol v ostatnom čase denníkom L’Equipe zaradený
medzi päťdesiat najväčších talentov do 20 rokov.

Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v domácom
stretnutí 20. kola Fortuna ligy nad
FK Pohronie 1:0. Potvrdili tak post
lídra tabuľky.
Od začiatku zápasu sa hralo medzi šestnástkami, ako prvý si siahol na loptu

brankár Pohronia Jenčo až v 29. minúte.
To už nebol na ihrisku domáci Holman,
ktorého pre zranenie vystriedal Rabiu.
Veľkú šancu mal v 23. minúte Moha, ale
v šestnástke nikým nekrytý prestrelil
bránu. Slovan mal v prvom polčase
územnú prevahu, kopal štyri rohové
kopy, ale vážnejšiu šancu si nevypracoval.
Krátko po prestávke išiel Slovan do vedenia, keď sa po akcii Mohu s Weissom
lopta dostala k Strelcovi, ten poslal krížny center na Daniela a krídelník domácich nezaváhal. Tréner hostí zareagoval
dvojnásobným striedaním, hostia boli
od tej chvíle lepším tímom. V 66. minúte napriahol Weir spoza šestnástky,
Greif musel loptu vyraziť do bezpečia.
V 80. minúte prepásli hostia ideálnu
možnosť na vyrovnanie. De Marco zahral v šestnástke rukou, ale Galuškov
nepresný pokus z pokutového kopu rozhodol o tom, že Slovan si tri body uhájil.
V čase našej uzávierky sa futbalisti
FK Pohronie nachádzali na 10. mieste ligovej tabuľky. Po 20. odohratých kolách
mali na konte 19 bodov za tri víťazstvá
a desať remíz.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

