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Mesto žiada o dotáciu na spolufinancovanie
nerezového bazéna
Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili žiarski
poslanci žiadosť o finančnú dotáciu
na projekt rekonštrukcie a modernizácie plavárne. Získané finančné
prostriedky z dotácie by samospráva
použila na spolufinancovanie nerezového plaveckého bazéna.
Rozsiahla rekonštrukcia mestskej krytej plavárne začala v roku 2019. Ide
o najväčší investičný projekt mesta za
posledné roky, ktorého rozpočet dosahuje takmer štyri milióny eur. Radnica
sa rozhodla požiadať Fond na podporu
športu o dotáciu na projekt rekonštrukcie plavárne a z prípadných získaných

objektu. V prvom rade však chceme
komplexnou rekonštrukciou objektu
dosiahnuť zásadné zníženie jeho energtickej záťaže.“

V priestoroch krytej plavárne
sa počíta aj s novými saunami
Počas zasadnutia MsZ poslanec Dušan
Berkeš položil otázku, či sa pri projekte počíta aj s rekonštrukciou, prípadne vybudovaním nových sáun. Ako
uviedol, saunovanie by určite uvítalo
mnoho ľudí z mesta a širšieho okolia.
„Realizačný projekt od architekta Pavla Henča neriešil saunový svet. Projekt

Osadené sú už aj nové okná.

finančných prostriedkov by zabezpečila kúpu nerezového plaveckého bazéna. „Mesto je povinné v rámci výzvy
zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent
z celkových oprávnených nákladov na
projekt v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, nie však viac ako
500 000 eur,“ informuje primátor Peter
Antal a ako podotýka: „Cieľom rozsiahlej rekonštrukcie mestskej krytej plavárne je zmena vzhľadu a modernizácia

sa zameral na plaveckú časť a zázemie
k tejto časti. V šatni sa síce počíta aj so
saunovým svetom, z finančných dôvodov sa ale v tom čase s rekonštrukciou
sáun nepočítalo,“ objasňuje riaditeľ
mestských Technických služieb Igor Rozenberg s tým, že v zásade sa plánovalo využívať staré sauny, ktoré by sa len
renovovali. V kontexte zmeny kvality
ostatných služieb a zlého technického
stavu v saunách (pretekajúca podlaha
do prízemia, poškodené podlahové

Miesto na nerezový plavecký bazén.

kúrenie, elektroinštalácia nevyhovujúca súčasným normám a pod.) však
bolo potrebné hľadať vhodné riešenie.
„Zatiaľ sme dospeli k dohode, že sauny
v pôvodnom vyhotovení zbúrame
a plánovane ich rozšírime, čo sa týka
podlahovej plochy, až k šatniam. Tento zámer korešponduje s pôvodným
plánom architekta ešte z roku 2017,“
naznačuje možné riešenie ohľadom
sáun a ako podotýka, v súčasnosti sa
hľadajú ekonomické riešenia dostavby,
pričom sa diskutuje o vhodnom rozsahu služieb saunového sveta. „Existuje
už niekoľko alternatív, ktoré sú spracované už rok vo forme štúdie. Zatiaľ sme
sa dohodli len na tom, že budeme mať
dve zóny. Jednu privátnu pre rodiny
s deťmi, pre športovcov a podobne.
Druhá zóna by mala byť verejná. Saunový svet by mal byť prístupný priamo
zo šatní, od detského bazéna a zvažujeme prepojenie aj masážnym salónom,“
dopĺňa informácie, ktoré určite potešia
nejedného milovníka saunovania.

Inštalujú sa fasádne presklenia

150-tisíc eur. „V rámci týchto finančných možností realizujeme projekt vykurovania. Po dokončení rekonštrukcie
strešného plášťa sme zrealizovali podpornú oceľovú konštrukciu pre vonkajšie presklenia a fasádny obklad. V týchto dňoch dodávateľ okien a presklenia
realizuje fasádne presklenia, ktoré už
začínajú otvárať myšlienku architekta
o vzhľade budovy,“ dopĺňa Rozenberg.
Zadávateľ projektovej dokumentácie,
ktorým je mesto Žiar nad Hronom, sa
s týmto návrhom v tom čase stotožnil
s víziou zachovania starého, a zároveň
vybudovania moderného športového
stánku. „Ako aj pri ostatných projektoch, výsledok mierne prispôsobíme
riešeniam pre rok 2021 tak, aby sme
podporili čo najširšiu súťaž dodávateľov. Na fasádu máme pre rok 2021
k dispozícii dar od majiteľov spoločnosti SLOVALCO vo výške 600-tisíc eur.
V roku 2020 sme preinvestovali 800-tisíc eur, pričom rozpočet projektu z roku
2017 je 3,52 milióna eur,“ dodáva na záver Igor Rozenberg.
(li)

Momentálne je na projekt rekonštrukcie krytej plavárne v rozpočte zatiaľ

Ivermektín dostupný v ambulanciách pre pacientov žiarskeho okresu
Žiarsky primátor Peter Antal zabezpečil pre občanov nášho okresu dodávku dostatočného množstva lieku
ivermektín. Ten sa používa na liečbu
COVID-19. A hoci je naším Ministerstvom zdravotníctva povolený, na
Slovensku je ho nedostatok.
„Podarilo sa mi ivermektín zabezpečiť
v takom množstve, aby bol dostupný
pre každého pacienta, ktorý ho bude
potrebovať,“ hovorí na úvod primátor
Peter Antal s tým, že ide o tisíc dávok:
„Dnes je už tento liek distribuovaný
u drvivej väčšiny praktických lekárov
pre dospelých zo žiarskej polikliniky
a u niektorých lekárov v Kremnici, ktorí sú s ním stotožnení a sú ochotní ho
podávať svojim pacientom.“ Ako ďalej
Antal objasňuje, ivermektín sa bude
podávať pacientovi, ktorý sa u svojho
lekára preukáže pozitívnym testom na
COVID-19. Obvodný lekár, po zvážení
ostatných skutočností, to znamená, či
niečo nevylučuje predpis tohto lieku,
ho môže pacientovi dať. „Liek dostane
pacient priamo u svojho obvodného

lekára. Na Slovensko je legálne dovezený a Ministerstvom zdravotníctva SR
odsúhlasený pre terapeutické použitie
na liečbu COVID-19,“ približuje ďalej
primátor a ako podotýka, aj keď je ivermektín na Slovensku povolený, stále je
ho nedostatok.

„

Liek je dostupný pre
pacientov, ktorí sú pozitívni
na COVID-19 a potrebujú liečbu
ivermektínom. Nie je určený
na prevenciu.
Peter Antal, primátor mesta
„Dlhodobo som robil na tom, aby bol
tento liek dostupný pre našich ľudí. Dokonca som na začiatku zvažoval, že by
ho priviezla do Žiaru naša samospráva.
To však nie je možné. Som jeden z tých,
ktorý verí účinku tohto lieku a mám
viceprimátora, ktorý je presvedčený
o účinku ivermektínu v spojení s protokolom na jeho užívanie tak, ako bol

Primátor Peter Antal aj viceprimátor Ladislav Kukolík
sú presvedčení o účinku ivermektínu.

vypracovaný špičkovými lekármi v USA.
Samozrejme, kto nechce tento liek užívať, tak nemusí. Je na zvážení lekára,
komu ho predpíše a na druhej strane na
zvážení pacienta, či ho vôbec chce užívať,“ konštatuje Antal a ako zdôrazňuje,
ivermektín nie je dostupný v lekárňach,
iba u praktických lekárov, aj to iba pre
pozitívnych pacientov. A keďže dovoz,
ktorý zabezpečilo mesto, nie je hradený poisťovňou, mesto ho pacientom

bude preplácať. „Pacientom v našom
okrese preplatí mesto Žiar nad Hronom
a Kremnica ho bude preplácať svojim
občanom,“ podotýka Peter Antal na
margo úhrady liečiva, ktorého cena sa
pohybuje do sumy 2,50 eura. Ako na záver dodáva: „Aj toto je jeden zo spôsobov, ako sa dá pomôcť tomu, aby sme
išli iným smerom a aby čo najmenej ľudí
skončilo v nemocnici.“
(li)
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Hlavná sála sa zmenila na očkovacie centrum
Banskobystrický samosprávny kraj
začal začiatkom marca očkovať vo
viacerých mestách kraja. Jedno takéto
očkovacie centrum vzniklo aj v Hlavnej sále Mestského kultúrneho centra
v našom meste.
Mesto Žiar nad Hronom pri zriaďovaní
vakcinačného centra spolupracovalo
so zmluvným partnerom BBSK, s bratislavskou spoločnosťou Hurricane. „Na
základe požiadaviek, ktoré vychádzajú
z plánovanej dennej kapacity zaočkovania 500 osôb pre spádovú oblasť troch
okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica
a Banská Štiavnica, naše mesto vyčlenilo časť priestorov budovy Mestského
kultúrneho centra a časť priľahlých verejných priestorov mimo budovy - parkovacie plochy,“ informuje Martin Majerník,
vedúci Odboru ekonomiky a financovania MsÚ a dodáva, že Hlavná sála bude
využívaná pre ambulancie a časť pre
administratívu. Trasovanie osôb v čase
prevádzky je navrhované tak, aby bolo
plynulé a nenarušovalo ostatné využívanie priestorov centra. Časť vybavenia
vakcinačného centra vo forme mobiliáru
(stoly, stojany na dezinfekciu a pod.) zabezpečuje mesto. „Zamestnanci mesta sa
podieľali na príprave zariadenia, technického vybavenia a zabezpečení hygieny
priestorov. Po spustení vakcinačného
centra budú zamestnanci mesta vykonávať administratívne práce, organizovať
priebeh vakcinácie, zabezpečovať upra-

úsek rieši práce na opravách priestorov
v sociálnych zariadeniach na poschodí
pri Hlavnej sále, kde sa poopravovali
nefunkčné veci, aj z dôvodu ich dlhšej
odstávky, keďže sa nekonali kultúrne
akcie. Sprístupnili a opravili sme dve
toalety v mužskom oddelení. Tiež
sme opravili technickú výlevku pre
upratovačky. Urobili sme nátery dverí
na toaletách, hlavne z vnútornej strany.
Hlavná sála sa zmenila na očkovaciu
sálu, parkety si firma prekryla PVC
krytinou, aby nedošlo k ich poškodeniu
alebo znehodnoteniu, pretože sme
v roku 2019 nanovo vybrúsili parkety
v celej Hlavnej sále,“ dodáva riaditeľka
s tým, že samozrejmosťou sú aj
zábrany pre oddelenie testovacieho
a pripravovaného očkovacieho centra.
tovanie, hygienu, čistenie vnútorných
a vonkajších priestorov, ako aj odvoz
a likvidáciu odpadov,“ dodáva Majerník.
Na zabezpečení priebehu vakcinácie
bude vakcinačné centrum spolupracovať
aj s Mestskou políciou a Dobrovoľným
hasičským zborom.

„

Očkovacie centrum v Žiari
bude pre celý bývalý okres.
Hlavná sála MsKC je dostatočne veľká
a spĺňa tento účel, keďže kultúrne
podujatia sa v tomto období organizovať

nemôžu. „Samotné priestory MsKC na
očkovanie iba uvoľňujeme od nášho
inventáru, ktorý sme boli nútení
naskladniť do jedného traktu vo
foyeri,“ informuje riaditeľka MsKC Alena
Čerťaská a dodáva, že priestory nejako
zvlášť neupravujú. „Pred otvorením sme
zintenzívnili upratovacie a čistiace práce.
Počas očkovania bude táto činnosť
veľmi sťažená. Za normálnych okolností
sa priestory sály, chodieb a sociálnych
zariadení po akciách s niekoľkými
stovkami ľudí, systematicky čistili
a upratovali pár dní po sebe. Technický

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 s kapacitou pre 500 ľudí denne a pre celý veľký bývalý okres bude
zriadené v Hlavnej sále MsKC,“ spresnil
primátor mesta Peter Antal s tým, že ak
bude dostatok vakcín, očkovacie centrum pri počte 500 zaočkovaných denne
bude postačujúce.
Podľa slov vedúcej oddelenia komunikácie BBSK Lenky Štepánekovej, denná

kapacita zaočkovaných v Žiari nad Hronom bude nateraz 300 ľudí. „Očkovanie
je plánované v čase od 8.00 do 14.30
hodiny a zdravotnícku časť zabezpečuje
Svet zdravia. Ministerstvo zdravotníctva
využíva očkovacie centrá BBSK na očkovanie učiteľov a kritickej infraštruktúry.
Zatiaľ teda nie je otvorené pre širokú verejnosť. Ďalšie termíny budú záležať od
záujmu ministerstva a najmä od dostatku vakcín,“ dodala Štepáneková.

Banskobystrický kraj začína
očkovať vo viacerých
mestách kraja
Kraj otvoril okrem očkovacích centier
v Banskej Bystrici a Lučenci aj ďalšie očkovacie centrá. Pribudol Zvolen, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom a Brezno.
Od apríla počíta župa, v prípade dostatku vakcín, aj s otvorením ďalších centier
vo Veľkom Krtíši a v Revúcej. „Prihlasovanie na očkovanie zatiaľ nie je otvorené
pre širokú verejnosť, v budúcnosti by sa
však záujemcovia mali vedieť zaregistrovať cez portál korona.gov.sk. Aktuálne
sa v našich očkovacích centrách očkujú
učitelia a kritická infraštruktúra vakcínami AstraZeneca a na základe zoznamov,
ktoré dostávame od ministerstva zdravotníctva,“ objasnil vedúci oddelenia
zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.
(li; kr)

Príslušníci mestskej polície pristupujú k prísnejším sankciám
v podobe blokových pokút
Pandémia neobišla ani rady Mestskej
polície v Žiari nad Hronom. Sú policajti, ktorí už toto ochorenie prekonali
a policajti, ktorí už boli v karanténe,
dokonca aj opakovane. Niektorí mestskí policajti si karanténou prechádzajú
práve v týchto dňoch.
„Momentálne máme v karanténe piatich
mestských policajtov. Z toho sú dvaja
pozitívni na ochorenie koronavírusom,
pričom jeden z nich má aj ťažší priebeh,“
informuje náčelník MsP Róbert Šiška a naznačuje, aká je situácia v chránenej dielni
monitorovacieho kamerového systému
(MKS): „V súčasnosti sú práceneschopní
dvaja operátori kamerového systému.
Jeden je dokonca hospitalizovaný v nemocnici s koronavírusom a druhý je na
PN s inou diagnózou.“ Ako náčelník konštatuje, mestská polícia je preto v zložitej
situácii, pretože má problém personálne
zabezpečiť nepretržitý chod mestskej
polície. „Aby sme mohli zabezpečovať
obyvateľom nášho mesta bezpečnostný
servis nepretržite a v štandardnej kvalite
ako po iné roky, boli zrušené všetky dovolenky (okrem vážnych rodinných dôvodov) a obsadzovanie hliadok riešime
aj formou nadčasovej práce,“ hovorí na
margo súčasného fungovania.
Čo sa týka kontroly dodržiavania prijatých protipandemických opatrení, mestská polícia môže kontrolovať všetko to,
čo kontroluje aj štátna polícia. Rozdiel
je len v tom, že mestská polícia môže
pôsobiť len v meste a nie mimo neho.
„Právomoci kontrolovať a aj pokutovať
nám vyplývajú z expresne prijatej novely Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia. Táto
zmena sa riešila v skrátenom legislatívnom konaní ešte v apríli minulého roku

V súčasnej situácii musia hliadky MsP “ťahať” nadčasy.

a jedným z jej cieľov bolo odbremenenie
RÚVZ, ktoré neboli dostatočne personálne vybavené, aby všetky tieto priestupky
riešili v priestupkovom alebo správnom
konaní. Priestupky rieši paragraf 56 spomenutého zákona, kde je daná právomoc
MsP a štátnej polícii riešiť tieto porušenia
v blokovom konaní, a to do 1 000 eur,“
konkretizuje Róbert Šiška a ako podotýka, v správnom konaní môže RÚVZ dať
pokutu až do 1 659 eur.

„

Pri kontrole dodržiavania
protipandemických opatrení
môže mestská polícia robiť
rovnaké kontroly ako aj štátna
polícia.
Ďalej podľa Zákona č. 42/1994 o civilnej
ochrane obyvateľstva sú definované
priestupky na úseku civilnej ochrany.
V tejto súvislosti sa kontroly mestskej polície budú zameriavať na povinnosť mať
prekryté horné dýchacie cesty (respirátor

FFP2 od 8. marca v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca aj vo všetkých
interiéroch), na dodržiavanie povinnej
karantény, zákaz vychádzania a zhromažďovania či kontrolu platných testov. Čo sa
týka ciest do prírody, podľa sprísnených
protiepidemiologických opatrení môžu
byť uskutočňované len v rámci okresu.
Súčasne, keďže sme tzv. čierny okres zaradený do IV. stupňa varovania, sa každý
musí preukázať negatívnym výsledkom
testu nie starším ako 7 dní (okrem výnimiek uvedených vo vyhláške).

Okrem toho boli zistené a odstúpené na
RÚVZ tri správne delikty na úseku verejného zdravotníctva spáchané fyzickou
osobou,“ spresňuje náčelník a ako konkretizuje, ide o podnikateľa, ktorý mal aj
napriek zákazu otvorené pohostinstvá,
resp. letnú terasu. Okrem toho, hliadky
MsP v množstve prípadov našim obyvateľom dohovárali a upozorňovali ich na
dodržiavanie opatrení a dokonca rozdávali jednorazové rúška tým, ktorí ich
nemali. Išlo najmä o staršie osoby počas
1. vlny pandémie. „Štatistiku za tento
rok ešte nemáme spracovanú, ale momentálne každý deň hliadky skontrolujú
desiatky osôb, pričom prevažná väčšina
z nich opatrenia dodržiava. Rovnako kontrolujeme subjekty poskytujúce služby,
najmä pohostinstvá a ich bezprostredné
okolie. Keďže dohovárania a napomenutia sa míňajú účinkom, aj príslušníci
mestskej polície pristupujú k prísnejším
sankciám v podobe blokových pokút,“
upozorňuje ďalej Róbert Šiška a ako
naznačuje, kontroly vykonávajú hliadky
na základe vlastnej iniciatívy v súlade
s príkazmi a pokynmi náčelníka a stálej

služby, ale tiež na základe podnetov od
občanov. „Množstvo výnimiek dáva občanom značný priestor pre kreativitu vo
vyhováraní sa a nie všetko vedia policajti
odkontrolovať. V princípe tie opatrenia,
ktoré dokáže polícia kontrolovať vizuálne
(rúška), alebo na základe dokladov, väčšina ľudí dodržiava. Našich mestských
policajtov mnohokrát zaregistrujú už
z diaľky, takže „prekvapiť“ niekoho, ako
porušuje opatrenia, nie je jednoduché.
Podľa mojej mienky, ľudia najviac porušujú tie pravidlá, ktoré sa tak jednoducho
odkontrolovať nedajú a sú založené na
zodpovednosti a sebadisciplíne každého
jednotlivca. Policajt nevidí nikomu do
jeho bytu alebo domu, či tam má na návšteve suseda alebo rodinu z iného okresu, alebo či sa nejaká partia mladých ľudí
nestretne na súkromnej oslave v byte
alebo na chate. Nemôžeme tiež preverovať každého, či si naozaj ide zabehať do
prírody, alebo kúpiť základné životné potreby, keď to pri kontrole uvedie,“ dodáva
na záver Róbert Šiška, náčelník MsP.
(li)

Hliadky skontrolujú
denne desiatky osôb
V uplynulom roku zaznamenala MsP
v našom meste 22 priestupkov na úseku
verejného zdravotníctva, ako je nedodržanie opatrení zákazu vychádzania,
neprekrytia horných dýchacích ciest
a porušenie povinnej karantény. „Za tieto priestupky bolo udelených pätnásť
blokových pokút, šesť napomenutí a jeden priestupok bol odstúpený na RÚVZ.

Ulice Žiaru sú vo veľkej miere prázdne. V platnosti sú totiž opatrenia,
ktoré nariaďujú vychádzanie iba v najnutnejších prípadoch.
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Minca z roku 1696
Do zbierok mestského múzea
v kaštieli pribudol ďalší predmet. Minca z roku 1696.
Ide o malú medenú mincu so značne opotrebovaným povrchom.
Na jednej strane je vyobrazená
orlica (rakúska), na druhej je nečitateľný kruhopis. Na dolnom okraji je v oválnom rámčeku číslica 3
a v hornej časti zle čitateľný dátum
1696. Aj keď je v takom stave, je to
ďalší z mála nálezov mincí z areálu
kaštieľa.
Priblížme si trochu jej históriu
a dobu, v ktorej bola používaná, skôr, ako niekomu vypadla
z vrecúška, v ktorom ju mal uloženú. Dátum nás informuje o roku,
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kedy vznikla, kedy bola vyrazená.
Jej povrch naznačuje pomerne
dlhú dobu jej používania ako platidla. Myslím, že môžeme predpokladať, že išlo o dobu niekoľkých
rokov. Takže nás informuje približne o čase na prelome alebo skorom
začiatku 18. storočia.
Vráťme sa preto do doby, čo sa
vtedy v kaštieli dialo. Začiatkom
storočia v roku 1703 povstalecké
vojská Františka II. Rákociho dobyli Svätý Kríž a obsadili kaštieľ.
V roku 1706 bolo povstalecké vojsko porazené Rakúšanmi, pod vedením cisárskeho generála Guida
von Starhemberga a po bojoch
v uličkách mestečka ho museli
opustiť. Počas bojov boli budovy
mestečka z veľkej časti poničené

a bojovému ničeniu neunikol ani
kaštieľ. Z roku 1710 však už máme
záznamy o oprave poškodeného
kaštieľa aj s popisom prác a nákupom materiálu potrebného na
jeho opravu. Sú evidované presné
finančné náklady, spojené s jeho
rekonštrukciou. Nešlo o malé sumy,
veď len objem materiálu obsaho-

V januári sme zaznamenali až 112 úmrtí
rok sa počet úmrtí pohyboval tiež pri
čísle štyristo. V Žiari umrelo 198 mužov
a 188 žien, čo je celkovo 386 ľudí. Za
obvod bolo zaznamenaných vlani 415
úmrtí.

val asi 12-tisíc klincov na 20 000
strešných šindľov potrebných na
opravu vnútornej časti strechy.
Bolo zakúpených 1000 tehál na
vybudovanie 12 kachľových pecí,
ktoré stavali hrnčiari. Traja murári
41 dní opravovali poškodené murivá kaštieľa. Do biskupskej sály bolo
zhotovených 24 stoličiek a tri stoly,
bolo zhotovených a zasklených 60
okien. Vykovali nové mreže a okované nové brány. Celý kaštieľ bol
nanovo vybielený a vymaľovaný.
Len za tieto najnutnejšie opravy,
ktoré umožnili obývanie kaštieľa,
bolo vyplatených asi 1200 florenov.
Práce pokračovali ešte niekoľko
rokov na streche – na vežičkách
nárožných bášt. V nákladoch nie sú
zaúčtované finančné prostriedky

na umeleckú výzdobu interiérov,
obrazov, sôch, výbavu miestnosti... Náklady na tieto predmety boli
hradené z osobných účtov biskupa,
preto sa nenachádzajú v oficiálnych záznamoch.
Naša minca je menšej hodnoty,
preto predpokladajme, že nepochádzala z nejakého depozitu,
ktorý tvorili vždy mince vyššej nominálnej hodnoty, ale pochádza
z mieška niektorého z remeselníkov, pracujúceho vtedy na oprave kaštieľa. Kto ho vie, či to nebol
práve peniaz Mateja Zorkovského
zo Svätého Kríža, ktorý tu vtedy
osádzal sedem okenných rámov,
ktoré zhotovil pre kaštieľ.
Kto ho vie?
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Valentínske gesto
pre deti z osady

Prvé dva mesiace roku
s najsmutnejšou štatistikou
za posledné 4 roky
Smutnou štatistikou sú určite prvé dva
mesiace tohto roku. V januári umrelo
109 ľudí v Žiari, z toho 61 mužov a 48
žien. Za obvod je to 112 ľudí. Február
priniesol o čosi nižšie čísla. V Žiari umrelo 47 mužov a 35 žien, čo je 82 úmrtí. Za
obvod je to spolu 86 zomrelých.

Pandémia, ktorá momentálne sužuje
nielen Slovensko, ale celý svet, si už
vyžiadala mnoho životov. K 9. marcu 2021 umrelo, podľa Ministerstva
zdravotníctva SR, už 7 921 ľudí na
„covid“.
Pozreli sme sa bližšie na štatistiku úmrtnosti v našom meste a v obvode mesta
za roky 2018, 2019, 2020 a k tomu máme
aj údaje za prvé dva mesiace tohto
roku. Do obvodu, z ktorého čerpáme

informácie, patria okrem mesta Žiar nad
Hronom aj obce Dolná Trnávka, Stará
Kremnička, Slaská, Ladomerská Vieska,
Lovčica – Trubín, Lovča a Lutila.
V roku 2018 umrelo v meste celkovo 398
ľudí, z toho 207 mužov a 191 žien. Za celý
obvod bolo zaznamenaných 426 úmrtí.
Rok 2019 mal o čosi nižšie čísla. V meste
umrelo 385 ľudí, z toho 204 mužov a 181
žien. Za obvod to bolo 404 ľudí. Minulý

Keď sa pozrieme na roky dozadu, čísla
za január a február sú podstatne nižšie.
V roku 2018 umrelo v januári 42 ľudí a vo
februári 32. O rok neskôr bolo v januári
34 úmrtí a vo februári 45. Minulý rok
v januári umrelo 40 ľudí a vo februári 34.
Pre porovnanie, najviac ľudí umrelo
v roku 2018 v auguste, celkovo 45. V roku
2019 bol najsmutnejším mesiacom do
štatistík február, kedy umrelo už spomínaných 45 ľudí. Vlaňajšok má najvyššie
číslo úmrtnosti v mesiaci november,
kedy umrelo 48 ľudí.
(li)

Rúškolapky pre naše opatrovateľky
všetkých profesií, ktorí vídajú tváre zakryté, mali dôvod k úsmevu.

V stredu 24. februára Komunitné centrum v Žiari nad Hronom zrealizovalo
aktivitu s názvom Valentínske gesto.
Myšlienka zorganizovať túto akciu
vznikla na základe momentálnej nepriaznivej situácii v krajine.
„Na základe mapovania potrieb v komunite pracovníčky Komunitného centra
zistili, že deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia by pomohli k dištančnému vzdelávaniu školské písacie potreby.
Na základe finančnej a materiálnej pomoci od sponzorov tak mohli pripraviť
30 balíkov, ktoré obsahovali školské písacie potreby, vitamíny, čaje, ale aj niečo
sladké pre potešenie,“ hovorí odborná
pracovníčka centra Martina Ponická

a ako približuje: „Distribúciu balíčkov
komunitní pracovníci zrealizovali v budove Jadranu, STS a v osade Pod Kortínou. Deti a ich rodičia boli milo prekvapení z balíčkov, ktoré im boli odovzdané.
Ich úsmevy, pozitívna nálada a energia,
ktorá panovala počas odovzdávania balíčkov, bola najlepšia spätná väzba, akú
mohli pracovníčky komunitného centra
dostať späť.“
Komunitné centrum Žiar nad Hronom by
sa touto cestou chcelo poďakovať sponzorom a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí podporili Valentínske gesto.
(li)

V Mestskej obývačke ako doma
Hlasujte za projekt žiarskej mládeže

„Oslovila som dobrovoľníkov v Českej
republike, ktorí rúškolapky vyrábajú pre
ľudí v prvej línii. Tí sa spojili s tlačiarmi
u nás, na Slovensku a poslali nám rúškolapky pre naše opatrovateľky,“ hovorí vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ Monika Minárová a ako konštatuje,
je to dobrá správa do týchto pochmúrnych dní.

Zadarmo a bez nároku
na odmenu

Počuli ste už o slove rúškolapka? Ak
nie, na nasledujúcich riadkoch sa dočítate, komu takýto pomocník slúži
a ako sa k nim dostali žiarske opatrovateľky.
Rúškolapka je pomoc ľuďom, ktorí pomáhajú ľuďom, a zároveň je malým
posolstvom. Je to iba kúsok plastu, najčastejšie vytlačený na 3D tlačiarni alebo

vyrezaný na laseri. Je to pomôcka, ktorá
zachraňuje uši ľuďom, ktorí musia nosiť
rúška alebo respirátor veľkú časť dňa,
a tak majú otlačené uši od gumičiek.
Rúškolapka spojí gumičky za ušami a uši
si tak môžu oddýchnuť. Rúškolapky od
českej spoločnosti, ktoré vlastnia aj žiarske opatrovateľky, často nesú pozitívne
nápisy, najčastejšie „usmej sa“, aby ľudia

„Verím, že rúškolapky budú dobre slúžiť
a že opatrovateľkám aspoň trochu spríjemnia náročnú prácu, ktorú môžu vykonávať len naozajstní hrdinovia a hrdinky.
Na výrobe sponiek na rúška a ďalších pomôcok sa podieľa početná komunita tlačiarov a tlačiariek. Rovnako ako pri prvej
vlne na jar, aj teraz posielame výtlačky
ľuďom v prvej línii bez úplne zadarmo
a bez nároku na akúkoľvek odmenu,“ hovorí Tomáš Gramblička, ktorý rúškolapky
zaslala žiarskym opatrovateľkám.
(li)

Občianske združenie ZAŽIAR sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí
a mládeže. Od mesta má k dispozícií
priestory Mestskej obývačky, ktorú
chce dovybaviť modernými technickými prostriedkami.
„Moderné technické prostriedky umožnia žiarskej mládeži ďalšie vzdelávanie
cieľovej skupiny, rozvíjanie jej kľúčových
kompetencií, ale aj zmysluplné trávenie
voľného času a tým nadobúdanie nových vedomostí a zručností,“ informuje
koordinátorka práce s mládežou Veronika Fabianová s tým, že dnešná doba

digitalizácie prináša nové požiadavky na
vybavenie a tým spojenú kvalitu práce.

Kto môže hlasovať za projekt
Hlasujte za projekt do 1. apríla. Hlasovať
môže každá osoba staršia ako 18 rokov
prostredníctvom online formulára na
stránke www.gestopremesto.sk. Každá
osoba môže v danom kvartáli hlasovať
iba raz. Projekt, ktorý získa najvyšší počet hlasov v každom kraji, získa finančný
dar vo výške 2 000 eur.
(li)
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Ladislav Kukolík: Pri COVID-19 je rozhodujúce zachytiť začiatok choroby
Emeritný primár žiarskej nemocnice,
dlhoročný lekár a bývalý primár Oddelenia anestézia a intenzívnej medicíny (OAIM) v žiarskej nemocnici,
Ladislav Kukolík, poskytol rozhovor
žiarskej mestskej televízii ATV, kde
radí, ako sa chrániť pred koronavírusom. Patrí k uznávaným odborníkom,
preto sme sa aj my rozhodli uverejniť
čiastočný prepis tohto rozhovoru.
Aký je podstatný rozdiel medzi tým,
ak sa človek nakazí koronavírusom,
alebo má obyčajnú chrípku? Pretože
stále veľa ľudí hovorí, že v prípade
koronavírusu ide iba o chrípôčku.
Skúsenosť ukázala, za ten rok, čo ľudstvo
na celom svete bojuje proti tejto zákernej chorobe, proti tejto vírusovej infekcii,
že na rozdiel od vírusu chrípky (na ktorý tiež ľudia zomierajú aj na Slovensku
každý rok) na chorobu COVID-19, ktorú
vyvoláva koronavírus, zomiera oveľa
viacej ľudí. A to je, myslím, dosť zásadný
rozdiel.
Za ten rok u nás už zomrelo na Slovensku
takmer 8 000 pacientov. Takže infekcia
koronavírusom je agresívnejšia a postihuje viaceré orgánové systémy.
Rozhodujúce je začiatok choroby zachytiť, a to komplexne, podľa známych protokolov, ktoré boli vo svete vypracované
významnými celosvetovo uznávanými
kapacitami, profesormi z intenzívnej
medicíny už od minulého roku, a to
v profylaxii, na začiatku choroby a v nemocničnej fáze.
O aké protokoly ide?
Tieto protokoly boli prijaté aj na Slovensku významnými lekármi, ako
je doc. MUDr. Pavol Török, emeritný
prednosta kliniky Anestézie a intenzívnej medicíny kardiocentra z Košíc
a doc. MUDr. Jozef Firment, hlavný
odborník SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu. (pozn. redakcie:
MUDr. Török je jeden z najuznávanejších
špecialistov na OAIM v SR, spolupracuje s viacerými odborníkmi v zahraničí.
Je autorom protokolu na liečbu covid,
ktorým sa riadi viacero pracovísk v SR.)
Hlavne oni dvaja vypracovali pracovný
návrh protokolu, ktorý prebrali, upravili
z vlastných skúseností a je k dispozícii
pre nemocnice, pre OAIM a JIS-ky na
Slovensku. Tento ich nemocničný protokol je používaný už niekoľko týždňov,
ba mesiacov a má neskutočne dobré výsledky. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť
a je to nádejné a potešujúce, že nemusí každý, kto sa dostane do nemocnice
a na umelú pľúcnu ventiláciu zomrieť.
Doteraz boli štatistiky veľmi nepriaznivé. Z desiatich pacientov ôsmi umreli. Na
pracovisku docenta Töröka v Košiciach
sú štatistiky, ktoré sú podporené aj inými pracoviskami na Slovensku, že pokiaľ
sa lieči podľa tohto protokolu, je u nich
úmrtnosť opačná – z desiatich osem pacientov prežije a umrú iba dvaja, čo je
zásadný rozdiel.
O aký protokol teda ide? Ak by sme
mohli hovoriť už od prevencie.
Všeobecne platí, že prevencia je najúčinnejším nástrojom na chorobu. Veľmi dôležitým nástrojom na prevenciu je posilňovanie našej imunity. To je náš životný
štýl, naše športové aktivity, stravovacie
návyky, veľa prirodzených vitamínov
prijímať vo forme ovocia, zeleniny... Ale
teraz žijeme v období epidémie, k tomu
treba, podľa protokolu, preventívne užívať profylakticky určité vitamíny, napr.
vitamín D3, vitamín C, zinok, selén...
toto sú vitamíny, ktoré nám zvyšujú našu
imunitu. Podľa protokolu práve toto stačí
užívať, ak nemá človek príznaky choroby.
K týmto vitamínom je tu ešte odporučený, teraz asi najznámejší liek, o ktorom
asi celé Slovensko hovorí, ivermektín.

„

pľúcne ventilátory v Chirane. Veľmi dôležitým faktorom, prečo u docenta osem
z desiatich pacientov prežije, je fakt, že
vychádza to z toho, že pľúca nemáme
rovnako poškodené – máme ich viac aj
menej poškodené. Do viac poškodených
pľúc treba inak dostať kyslík ako do menej poškodených. A toto vie spomínaný
ventilátor so softvérovým vybavením
zabezpečiť. Preto hovoríme o viac-hladinovej chaotickej ventilácii.

Ivermektín sa vo svete
používa už 40 rokov a jeho
autori zaň získali Nobelovu cenu.
Treba povedať, že ivermektín je liek, ktorý sa vo svete používa 40 rokov. Autori
získali Nobelovu cenu, pretože zlikvidovali pandémiu parazitárnych ochorení
v juhovýchodnej Ázii, v južnej Amerike,
ako sú India, Brazília, Bangladéš... kde
sú črevné parazity veľmi rozšírené. To
znamená, že ľudia za 40 rokov užili miliardy dávok ivermektínu s minimálnymi
nežiaducimi účinkami. Zistilo sa, že ivermektín je účinný nielen na parazity, vnútorné aj vonkajšie, ale zistilo sa, že má aj
protivírusové a protizápalové významné
účinky. Už je niekoľko mesiacov vo svete
odskúšaný a práve v týchto štátoch, ako
sú India, Egypt, Brazília sa na desiatky
milióny ľudí užíva nielen liečebne, ale
aj preventívne spolu s vitamínmi. V Indii
vláda každému pacientovi, ktorý je pozitívne testovaný, zadarmo pošle balíček
vitamínov a ivermektínu, aby to profylakticky užil. Má to veľký význam, pretože
človek má potom malú šancu ochorieť.
Ako môže pomôcť, ak pacient užije
ivermektín spolu s ostatnými vitamínmi?
Štatistiky výskumov a štúdií ukázali, že
keď pacient užije ivermektín spolu s ostatnými vitamínmi, v 93 percentách prípadov neochorie na chorobu COVID-19.
Keď pacient užije ivermektín spolu s vitamínmi a ešte s niektorými liekmi, tak
má 83-percentnú šancu, že sa vylieči.
A jeho choroba bude buď len s malým,
ľahkým priebehom, alebo so stredným
priebehom. A len veľmi malá časť z pacientov sa dostane do nemocnice. A toto
je zásadné – včasná profylaxia (pozn.
redakcie: profylaxia je súbor činností
a praktických opatrení, ktoré znamenajú ochranu pred určitou chorobou.
Môže tiež ísť o súbor činností spojených
s predchádzaním vzniku nových ochorení.) Keby bola u nás celoštátna včasná
preventívna komplexná intenzívna liečba v ambulanciách, verím tomu, že by
to bolo najúčinnejším nástrojom , ako
poraziť túto zákernú chorobu. Pretože
jednoznačne je to už dokázané, ako to
funguje a účinkuje.
Ivermektín je nešpecifické antivirotikum.
Neúčinkuje iba na koronavírus, ale účinkuje na všetky koronavírusy a na všetky
kmene, ktoré sa teraz objavili vo svete.
A účinkuje aj na iné vírusy. Napríklad určite aj na vírus chrípky.
Uvediem prípad, ktorý sa ma týka. Pred
niekoľkými dňami som bol cez víkend
chorý. Mal som typické príznaky, ako sa
hovorí virózy – teplota, slabosť, boleli ma
kĺby, svaly, preležal som celý víkend. Nasadil som si všetko podľa protokolu. Vitamíny užívam už dlhodobo, ale nasadil
som si k tomu ešte ivermektín. Užil som
ho podvečer o 18-tej hodine a ráno som
vstal ako nový človek. Ďalšiu dávku som
užil o 48 hodín. Rozhodol som sa, že každú ďalšiu dávku ivermektínu si dám profylakticky o ďalšie dva týždne, presne tak,
ako je odporučené v protokole. Aby som
sa spolu s užívaním vitamínov ochránil,
aby som neochorel, alebo len s veľmi
malou pravdepodobnosťou ochorenia.
Treba, samozrejme, povedať, že ivermektín nie je zázračný liek. Ale jeho
pozitívne skúsenosti, či už zo Slovenska, alebo vo svete, nám dávajú
obrovskú nádej, že vieme účinne túto
chorobu vo veľkom percente poraziť.
Som rád, že Slovensko patrí medzi možno pár štátov v Európe, kde je povolené
tento neregistrovaný liek doviezť a užívať ho v prevencii a v liečbe choroby COVID-19. Pre nemocnice sú vypracované
protokoly, ktoré vypracovali spomenutí

docenti z Košíc, a pre ambulantnú sféru
sú vypracované protokoly od Aliancie
pre liečbu choroby COVID-19. Je dobré,
že sa toho veľmi aktívne chytili všetci ambulantní praktickí lekári a ich vedenie vypracovalo protokol na základe zahraničných a vydali usmernenie na používanie
ivermektínu v profylaxii a včasnej liečbe
v ambulanciách v SR. Všetko je logisticky výborne pripravené, v nemocniciach
ivermektín majú.
Ivermektín musíme doviezť, na Slovensku sa nevyrába. Máme ho dostatok?
Jeden problém máme zatiaľ na Slovensku, že naši ambulantní lekári sú pripravení, majú odporučenia ako postupovať,
ako indikovať, nielen ivermektín, ale celú
liečbu, ale nemáme v lekárňach zatiaľ
ivermektín v dostatočnom množstve.
Zatiaľ prišlo na Slovensko asi 9 000 balení. Ale rozdeľte 9 000 balení medzi 3 000
lekární. To sú tri balenia na jednu lekáreň.
Zachytil som informáciu, že ministerstvo
zdravotníctva v najbližších dňoch a týždňoch má urobené určité kontrakty na
dovoz väčších množstiev ivermektínu
a iných liekov dôležitých v prevencii
a liečbe, ako je izoprinozín, čo je nešpecifický imunostimulant. Som tomu rád,
lebo európske štáty sa už asi idú pomaly
spamätávať. Ale aj tu platí – kto prvý príde, ten skôr žne. Ivermektín musíme doviezť, na Slovensku sa nevyrába. Treba ho
doviezť čím skôr, pretože keď sa dopyt, či
v európskych, alebo krajinách vo svete
zvýši, môže sa stať, že budeme ťahať za
kratší koniec. Máme všetko dávno pripravené a patríme medzi prvých, že sme to
na Slovensku presadili. A je to vďaka ľuďom, ako je doktor Mesík, docent Török
či docent Firment, že tlačili na Vládu SR,
aby sa k nám ivermektín doviezol a začal
používať v profylaxii a v prevencii.
Pre nemocničnú fázu, keď takto zachytíme liečbu cez protokoly, verím, že do
dvoch – troch týždňov by tu bol zásadný
zlom. Nemocnice by si konečne vydýchli, ale hlavne , nezomieralo by nám toľko
ľudí. Čo ma trápi je, že my, ako odborná
aj laická verejnosť, sme zatlačili na vládu,
ale tá sa celý týždeň zaoberala opatreniami, ktoré nás čakajú. Pokiaľ viem, zase
sa týkajú len testovania a lockdownu.
Nezachytil som správy, že by tam bolo
povedané, že treba celonárodne sa povenovať profylaxii a včasnej ambulantnej liečbe pacientov podľa protokolov
aj spolu s ivermektínom. Toto mi tam
chýba.

„

V nemocniciach sa už
ivermektín používa a my
ho potrebujeme dostať do
prednemocničnej fázy.

Ivermektín sa odporúča použiť úplne aj
profylakticky. Uvediem príklady:
Idem na test a vyjde mi, že som pozitívny. Ale nemám žiadne príznaky. Ani
subjektívne, ani objektívne. To znamená,
že nemôžem byť chorý. Ja len ten vírus
mám v sebe. Nie som chorý na chorobu
COVID-19, som len nosič tohto vírusu.
Jednoznačne pacient, ktorý je pozitívne
testovaný, by mal zavolať svojmu lekárovi – ja osobne by som mu odporučil
protokol profylaktickej liečby vitamínmi
a ivermektínom v adekvátnej dávke. Ivermektín sa odporúča podať 0,2 miligramy
na kilogram prvý deň a o 48 hodín zopakovať. Potom každé dva týždne túto
dávku užiť, aby sme vždy v krvi mali určitú účinnú hladinu, keď prídeme do styku s vírusom. Aby sme ho vedeli v našom
organizme zlikvidovať.
Ako ivermektín účinkuje v našom
organizme?
Ivermektín účinkuje tak, že bráni rozmnožovaniu vírusu v ľudskom organizme. Naviaže sa na jeho výbežky, na spike
proteíny, ktorými sa dostáva do bunky
a je intracelulárnym nutrobuničným parazitom a v bunke si potom berie energiu
od hostiteľskej bunky a rozmnožuje sa
tam a rozširuje po organizme. Keď podáme ivermektín včas profylakticky alebo
vo včasnej fáze choroby, keď ešte vírus
nie je rozložený v organizme, v bunkách,
nie je viazaný na orgánové systémy, nepoškodzuje orgánové systémy, je veľká
šanca na vyliečenie a prežitie. Pretože vírus je v tom zákerný, že keď sa nezachytí
liečba včas a rozbehne sa to, v organizme
vyvoláva masívnu nekontrolovateľnú zápalovú reakciu, ktorá je nežiaduca. Zápal
je na pľúcach. Je to zápal, ktorý ničí pľúcne tkanivo, čo je veľký problém. Vírus tiež
vyvoláva systémové zrážanie krvi v krvných vlásočniciach. Krvná vlásočnica je
posledná cievka, ktorá prinesie kyslík ku
každej bunke. A keď vírus poškodí vnútornú stenu vlásočnice, tak sa tam začnú
vychytávať krvné doštičky a strombotizujú, upchajú vlásočnicu a výsledok je
taký, že kyslík nepríde ku bunke, keď je
toho viac, nepríde k časti tkaniva, keď je
toho veľmi veľa, nepríde do celého tkaniva a tkanivo bez kyslíka nemôže žiť. Väčšina ľudí zomiera na tzv. multiorgánové
zlyhanie aj takto podmienené.
Pri liečbe COVID-19 je veľmi dôležitá
aj pľúcna ventilácia. Postačuje klasická, alebo musia nemocnice vybaviť
oddelenia špeciálnymi prístrojmi?
Ak hovoríme o umelej pľúcnej ventilácii,
tá nie je hocijaká. Pretože pľúca, ktoré sú
poškodené týmto vírusom, sú tak poškodené, že klasická ventilácia nestačí. Na to
sú vyrobené naše, slovenské ventilátory
v Chirane. MUDr. Török je autorom patentov, na základe ktorých sa vyrábajú

Slovensko premárnilo určitý čas, ale je
tu stále veľká šanca zastaviť hospitalizácie, pribrzdiť úmrtia. Samozrejme, keď aj
budeme mať všetko, tak ako je napísané
v protokoloch, ešte stále zomrú ľudia.
Ale nezomrie ich toľko, ako keby neboli
liečení podľa protokolov. Máme medzi
sebou veľmi ťažko chorých ľudí, ktorí
majú minimálne kardiálne rezervy a veľa
komplikujúcich ochorení. Tí nám zomierali na komplikácie pri chrípkových epidémiách. Ale bolo ich len 800 až 1 500.
Teraz nám zomiera nielenže viac ako
7 000 ľudí, ale umierajú ľudia, ktorí nie
sú až tak starí, stredná generácia, ktorá
nemá veľa chorôb. Verím tomu, že títo sa
mohli zachrániť, keby nám v štáte fungoval komplexný systém.
Je nejaká zdravotná indikácia pre
ľudí, ktorým by lekári vôbec nemali
predpisovať ivermektín?
Je to ako u každého iného lieku. Sú aj
nežiaduce všeobecné účinky. Opatrnosť
musí byť u ľudí nad 65 rokov. Nie že sa
im nemôže podať. Ja som so súhlasom
liek podal aj 70 či 80-ročným pacientom.
Zabral im a nemali ani nežiaduce účinky.
Ale, v príbalovom letáku je napísané, že
opatrní musia byť ľudia nad 65 rokov.
Zo štúdií som tiež zistil, že epileptici,
ktorí sú liečení liekmi proti epilepsii, pri
nich je určitá interakcia invermektínu
a antiepileptík. Takže aj títo ľudia musia byť opatrní. Nežiaducich účinkov je
ale veľmi málo. Ivermektín je výborne
tolerovateľný. Nežiaducich účinkov má
toľko, ako každý iný liek. Ja osobne som
ešte od nikoho nepočul, ktorí prešli
mojim odporučením, že by sa dostavili
vedľajšie účinky - bolesť hlavy, vyrážky,
hnačky, závrate – to všetko by malo byť
prechodného rázu. Neodporúča sa však
malým deťom, mimo sú aj tehotné a kojace ženy. Cítim zadosťučinenie, že som
vedel mnohým ľuďom poradiť a pomôcť
v ivermektínom. Už od 23. januára minister zdravotníctva vydal rozhodnutie, že
sa na Slovensko môže doviezť neregistrovaný liek ivermektín a používať v indikáciách na COVID-19. Forenzne je to
tak absolútne v poriadku. Chybou však
je, že rozhodnutie máme, ale ivermektín
zatiaľ v dostatočnom množstve nie je
dovezený.
Náš primátor Peter Antal aj keď je nelekár, tak sa mimoriadne aktívne zaujíma
o túto chorobu, o jej prevenciu a liečbu.
Bol jeden z prvých, ktorý upozornil na
to, že doktor Mesík už od minulého roku
hovorí o tom, že na svete máme veľmi
účinný liek. Primátor aj urobil určité kroky na dovoz tabletiek pre občanov mesta
Žiar nad Hronom a pracuje na tom.
Pre občanov mesta mám pozitívnu informáciu. Je tu obrovská nádej, lebo je
tu účinný liek a protokoly, ktoré fungujú a ľudia sa môžu vyliečiť a zachrániť.
A nemusia sa vôbec dostať do nemocnice. Máme možnosť buď čakať, alebo
zháňať liek buď z Rakúska, alebo z Egypta, Indie... Verím, že bude lepšie a že to
zvládneme. Som optimista. Máme marec
a verím, že do mesiaca bude Slovensko
„zlomené“, čo do počtu infikovaných, aj
do počtu úmrtí.
Spracovala: li
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Ivan Mokrý: Riaditeľom žiarskej nemocnice som štvrtý rok,
ale najsilenejšie udalosti sa sústredili do posledných dvoch mesiacov
Nemocnica v Žiari nad Hronom je spádovou pre tri okresy – Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
Už pred vypuknutím pandémie bolo
mnohokrát ťažké poskytovať zdravotnú starostlivosť toľkým pacientom.
Aká je situácia v žiarskej nemocnici
dnes, keď celý svet zasiahol vírus COVID-19 a každým dňom pribúda nielen nakazených, ale aj úmrtia? Porozprávali sme sa s riaditeľom nemocnice,
Ivanom Mokrým.
„Už viac ako rok je našou hlavnou témou ochorenie COVID-19. Kým počas
prvých ôsmich mesiacov pandémie,
kam počítame február až august minulého roka, išlo skôr o očakávanie a strach
z nepoznaného, od septembra bojujeme
s reálnym nepriateľom,“ hovorí na úvod
Ivan Mokrý, ktorý je riaditeľom žiarskej
nemocnice od roku 2018 a ako ďalej vysvetľuje: „Naša nemocnica je subjektom
hospodárskej mobilizácie, čo v praxi
znamená, že od jesene minulého roka
sme už v dvoch fázach menili štruktúru
starostlivosti o pacientov. Časť nemocnice sme transformovali na starostlivosť
o pacientov s ochorením COVID-19.
Ide o pracovisko s osobitným hygienicko-epidemiologickým režimom a špeciálne vyčleneným personálom. Všetky
lôžka na oddelení sú vybavené prívodom kyslíka, pretože práve pľúcna forma
ochorenia privádza väčšinu pacientov do
nemocnice. Doposiaľ neexistuje skutočná kauzálna liečba ochorenia COVID-19
a popri podporných terapiách je práve
dostatok kyslíka v mnohých prípadoch
základnou podmienkou prežitia pacientov.“
Spádová oblasť, ktorú pokrýva žiarska
nemocnica, je naozaj veľká. Aj zdanlivo
nízke percentá laboratórne potvrdených prípadov pozitivity, okolo 1 % testovaných, sú pre nemocnicu približne
s trojtýždňovým oneskorením zdrojom
pacientov. „So znepokojením preto sledujeme štatistiky nárastov pozitívnych
testov. COVID-19, ako viaceré vírusové
ochorenia, mení svoje vlastnosti – mutuje. S príchodom a šírením nových mutácií sa mení aj skladba našich pacientov
s ťažšími formami ochorenia. Už niekoľko
týždňov nie je pravdou, že ohrození sú
„len“ starí a chorí,“ konštatuje Ivan Mokrý.
Už niekoľko mesiacov je v Žiari nad
Hronom zriadené COVID oddelenie.
Pre koľkých pacientov a v čom je takéto oddelenie iné oproti iným oddeleniam?
Nemocnica má ako subjekt hospodárskej
mobilizácie vypracovaný takzvaný Pandemický plán, ktorý popisuje činnosti
a režim nemocnice v čase výrazne zhoršenej epidemiologickej situácie v krajine
alebo v regióne. Na základe príkazu ministra zdravotníctva sme v zmysle nášho
Pandemického plánu už v októbri 2020
vyčlenili časť nášho lôžkového fondu

Enormný objem podávanej kyslíkovej terapie pre pacientov si vyžiadal zvýšenie
kapacity zásobníka kvapalného kyslíka.
Počas februára sme inštalovali druhý zásobník a objem zásob tekutého kyslíka
sme strojnásobili. Celý systém rozvodov
plynného medicinálneho kyslíka v nemocnici historicky nebol dimenzovaný
na takéto objemy. Aktuálne riešime ďalšie úpravy kyslíkového systému. Našou
prioritou je spolu s dostatočnou kapacitou kyslíkovej liečby hlavne jej bezpečnosť.

Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice
Svet zdravia Žiar nad Hronom.

na takzvaný infekčný profil, teda na starostlivosť o pacientov s ťažšími formami
ochorenia COVID-19. Vytvorili sme v tom
čase izolovaný priestor pre 18 pacientov
na lôžkach s kyslíkovou terapiou a so zázemím pre personál - filter pre obliekanie do ochranných odevov, vyzliekanie
a dekontamináciu. Všetky naše pacientske lôžka určené pre COVID pacientov
umožňujú kyslíkovú podporu dýchania,
pričom naše prístrojové vybavenie má
niekoľko stupňov kyslíkovej podpory.
Vstup do pacientskych priestorov je podmienený použitím osobných ochranných
pracovných prostriedkov s vyššími stupňami ochrany zamestnancov. Súčasne
sme vyčlenili jedno lôžko s takzvanou
umelou pľúcnou ventiláciou pre liečbu
najťažších pľúcnych foriem ochorenia.
V tom čase nemocnica ešte zabezpečovala aj bežnú starostlivosť o pacientov
s inými ochoreniami, vrátane plánovaných operácií. V celej nemocnici už v tom
čase platili sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Na konci roka sa epidemiologická situácia v krajine zhoršovala, čo si vyžadovalo
zvýšenie počtu lôžok pre covidových pacientov. Príkazom ministra zdravotníctva
nám bolo uložené rozšírenie lôžkového
fondu. Príkaz sme vykonali 31. decembra
a počet lôžok zvýšili na 32. K nim pribudli ešte ďalšie tri lôžka vybavené umelou
pľúcnou ventiláciou. Táto zmena sa už
dotkla celej nemocnice, pretože súčasťou príkazu ministra bolo zastavenie plánovaných výkonov. Nemocnica odvtedy
v zmenenom režime poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť.
Mnoho ľudí si mylne myslí, že všade
v nemocniciach sa momentálne lekári venujú iba COVID pacientom. Aká
je skutočnosť? Sú pacienti na iných
oddeleniach v úzadí? Ako to vyzerá
s plánovanými, ale aj neplánovanými operáciami? Ktorí lekári, s akou

So zástupcami priemyselného parku a primátorom mesta
pri darovaní oxygenerátorov.

V kolektíve spolupracovníkov pri darovaní krvi. V strede známy
kondičný tréner Maroš Molnár.

špecializáciou, pracujú na COVID
oddelení? Koľko je na tomto oddelení lekárov a koľko sestričiek?
O pacientov na covidovom oddelení sa
starajú predovšetkým kolegovia z interného oddelenia. Avšak, vzhľadom
na stúpajúce počty pacientov s ťažším
priebehom ochorenia, ktorí vyžadujú
hospitalizáciu, majú aj personálnu podporu z ostatných oddelení. Na základe
príkazu ministra sme výrazne obmedzili
rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. COVID výrazne zmenil chod celej
nemocnice. Chirurgické odbory vykonávajú len akútne operačné výkony. Pôrodnica funguje v režime, ktorý sa asi najviac
podobá normálu. Samozrejme, že s dôrazom na bezpečnosť rodičiek a novorodencov. Špecializované ambulancie
fungujú naďalej. To platí o našich, ale aj
o tzv. privátnych ambulanciách, vrátane
polikliniky ProCare na Priemyselnej ulici.
Na nich sa teraz presúva časť zdravotnej
starostlivosti, ktorá by sa inak riešila nemocnične.
Nedávno sme informovali verejnosť
o dobrovoľníctve kňazov. Pracujú
ešte v žiarskej nemocnici? Čo ostatní dobrovoľníci? Hlásia sa nejakí, že
chcú pomáhať? Čo musia spĺňať a ak
nemajú zdravotnícke odborné znalosti, ako môžu pomôcť?
Dobrovoľníci, najmä z radov študentov,
nám pomáhajú už od zverejnenia našej výzvy počas prvej vlny na jar 2020.
Pomoc nám poskytli dobrovoľníci organizovaní v Červenom kríži, ale aj mimo
neho. Využívame ich na rôzne nemedicínske činnosti, asistenciu pri triážovaní
pacientov alebo administrovanie v odberových miestach.
Pred niekoľkými týždňami nás aktívne
oslovila s ponukou na pomoc skupina kňazov zo širšieho okolia Žiaru nad
Hronom, ktorí v súčasnosti nemôžu plnohodnotne napĺňať svoje duchovné
poslanie pri kontakte s veriacimi. Veľmi
radi sme ich zapojili do našich procesov.
Po zaškolení a poučení sa v súčasnosti
dvanásť kňazov, v rámci svojich časových možností, podieľa na podporných
činnostiach v nemocnici. V bezpečnej
miere kňazi tiež poskytujú duchovnú
službu pacientom nemocnice. V ťažkých
zdravotných a duševných situáciách to
mnohým pacientom prináša úľavu.
Dobrovoľníci od začiatku pandémie
odpracovali v nemocnici tisíce hodín.
Z dobrej vôle, bez nároku na odmenu.
Patrí im za to veľká vďaka.
Zverejňovali sme aj výzvu na darovanie krvi. Aká je momentálna situácia
– ktorá krvná skupina najviac absentuje? Ako často sa robia odbery krvi
v Žiari? Ľudia na sociálnej sieti písali, že im bolo povedané, že darcov je

dosť, alebo bola kapacita v daný deň
obsadená. Čo v takom prípade majú
robiť?
Odbery krvi robíme každý utorok. Tradične sú menej dostupné najmä negatívne
krvné skupiny. Odbery sa robia od začiatku pandémie organizovanejšie a hlavne
plánovane, s dôrazom na bezpečnosť.
Aj tu platí, že sa snažíme rešpektovať
bezpečnostné a hygienické pravidlá.
Môže sa preto výnimočne stať, že darca
sa stretne so situáciou, že sú všetky termíny obsadené. Neznamená to z našej
strany nezáujem a nevďak. Musíme len
dbať na ich bezpečnosť. Prosíme o trpezlivosť. Rád by som pri tejto príležitosti
veľmi pekne poďakoval našim stabilným
darcom za vernosť a prvodarcom, ktorí

Riaditeľom nemocnice ste už nejaké
to obdobie. Za to obdobie ste určite
zažil mnoho smutných, ale aj veselých osudov. Ktoré z nich vám najviac utkveli v pamäti a prečo? Čím
boli „silné“?
Riaditeľom som štvrtý rok, ale najsilnejšie udalosti sa sústredili do posledných
dvoch mesiacov. Museli sme sa totiž
rozlúčiť s tromi našimi kolegami, ktorí prehrali boj s COVIDom. Rád by som
touto cestou vzdal česť pamiatke Lenky
Freigertovej, MUDr. Vierky Müllerovej
a MUDr. Milana Maňkoša. Chýbajú nám
a veľmi chýbajú ich rodinám.
Ktoré všetky služby momentálne
nemocnica ponúka – aké oddelenia,
aké úkony, ktorí pacienti sú prioritou, naopak, ktorých odporúčate do
iných zariadení?
Väčšina aktivít v celom zdravotníctve sa
v súčasnosti sústreďuje na boj s ochorením COVID-19. Rovnako je to aj v našej
nemocnici. Objektívny stav si to aktuálne
vyžaduje. K piatku 5. marca bolo v nemocnici hospitalizovaných 91 pacientov.

Riaditeľom nemocnice je už štvrtý rok.

aj v týchto ťažkých časoch pribúdajú, za
odvahu.
Pred niekoľkými týždňami nemocnici spoločnosti priemyselného parku,
plus mesto a Svet zdravia zakúpili
oxygenerátory. Na čo slúžia tieto
prístroje a ako sa využívajú? Všetky
sú k dispozícii v žiarskej nemocnici?
Dopĺňali ste aj kapacitu kyslíka, ako
ste spokojní s momentálnou kapacitou? Je postačujúca?
Prešlo asi len desať dní od momentu, keď
som v spolupráci s primátorom oslovil
vedenie veľkých spoločností z priemyselného parku, do chvíle, kým sme mali
spomínané prístroje v našej nemocnici.
Ide o prístroje, ktoré uľahčujú dýchanie
pacientom s ťažkými pľúcnymi formami
COVIDu. Z finančných darov spoločností SLOVALCO, NEMAK, Nadácia ZSNP
a SLOVALCO, Hydro Extrusion Slovakia
a v spolupráci s mestom sme na konci
roka 2020 obstarali päť týchto prístrojov.
Spolu s dvomi prístrojmi, ktoré zakúpila
nemocnica na vlastné náklady a s ďalším,
darovaným zo súkromných zdrojov rodiny MUDr. Jezberovej aktuálne máme
v prevádzke osem high flow oxygenátorov.

Z toho 49 má ochorenie COVID-19. Vo
veľkej väčšine je COVID-19 aktuálne ich
primárnou diagnózou a viacerí by bez
kyslíkovej podpory neprežili. Piati z nich
potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.
Okrem diagnostiky a liečby pacientov
s COVIDom sme sa už začiatkom januára
aktívne zapojili do vakcinácie verejnosti
vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/
BioNtech. Počas februára sme pridali aj
očkovanie vakcínou AstraZeneca. V súčasnosti sa podieľame na budovaní a príprave veľkokapacitného vakcinačného
centra v MsKC v Žiari nad Hronom.
Okrem týchto činností musí, samozrejme, fungovať základná prevádzka
nemocnice, diagnostika a starostlivosť
o akútnych pacientov.
Za cenu mimoriadneho nasadenia všetkých mojich kolegýň a kolegov našu
úlohu v týchto ťažkých časoch so cťou
zvládame. Patrí im za to moja úprimná
vďaka.
(li)
Foto: archív Svet zdravia.
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Dvojka sa teší na budúcich prvákov
PREDNOSTI
• Výhodná poloha
• Centrum voľného času v areáli školy
• Moderné materiálno-technické vybavenie
• Bezbariérový prístup
• Areál školy s altánkom a BIO záhradou , s kútikom pre králiky
• Voľno-časové hracie prvky pre žiakov
I. stupňa a ŠKD
• Ihrisko Dubáčik
• Relaxačná miestnosť
• Streetbalové ihrisko
• Tenisová stena
NADŠTANDARDNÉ
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ
VYBAVENIE
• Interaktívne tabule
• Školská knižnica s projekciou a interaktívnou podlahou
• Multimediálna učebňa
• 2 odborné učebne cudzích jazykov
• 4 učebne IKT
• Učebňa fyziky, biológie, chémie
• Cvičná kuchynka
• Elektroučebňa
• Kovodielňa
• Tabletová učebňa
• Jazyková učebňa na I. stupni
• Aktívne trávenie prestávok: pinpongové stoly na chodbách
ÚSPECHY
• 3. miesto v celoslovenskej súťaži
Školský časopis
• Víťazstvo v súťaži Záchrana som ja
• Víťazstvo v projekte Čerstvé hlavičky
• Najvyššie ocenenia v predmetových
olympiádach
• Popredné miesto v First Lego League,
Pro Tech, Anglické divadlo
• Víťazstvá v rôznych športových súťažiach
• Aktívna účasť v celoslovenských
súťažiach iBobor, Klokan, Všetkovedko, Maksík

ČO PONÚKAME
• Vyučovanie ANJ od 1.ročníka v jazykových i bežných triedach prostredníctvom metódy Jolly Phonics, Clil
• Online vyučovanie cez platformu
MS TEAMS a ZOOM
• Internetová žiacka knižka
• Školský časopis
• Možnosť výberu z veľkého
množstva záujmových útvarov
• Moderné metódy vyučovania:
Sfumato, Comenia script, prvky Montessori pedagogiky, Hejného matematika, eTwinning, zážitkové vyučovanie,
programovanie v programe Emil
• Školský klub detí pre žiakov 1.-5.ročníka od 6.00 – 17.00 h
ČÍM ŽIJEME
• Zapojenie do projektov: Čítame radi,
Čerstvé hlavičky, Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok ,Tenis do škôl,
ProTech, Zdravý úsmev, First Lego
League, Čitateľský oriešok, eTwinning,
• Exkurzie v zahraničí: Londýn, Krakov,
Viedeň
• Návštevy stážistov a lektorov z rôznych krajín
• Úspechy v školských a mimoškolských
súťažiach a olympiádach
• Aktívne a športové trávenie prestávok

TRADIČNÉ PODUJATIA
• Imatrikulácia prvákov
• Rozlúčkový program so žiakmi
4. a 9. ročníka
• Deň otvorených dverí
• Noc v škole
• Školy v prírode
• Plavecké , lyžiarske kurzy a exkurzie
• Drobci cvičia
• Vianočné trhy
• Lampiónový sprievod
• Workshopy pre predškolákov
• Jarná školička pre predškolákov
• Ročníkové práce na I. stupni
Ponúkame najmä: ľudský a profesionálny prístup pri každodennom
zabezpečovaní kvalitného plnohodnotného vzdelávania aj v súčasných
náročných podmienkach či už
dištančnou alebo prezenčnou formou...
Veríme, že vašu dôveru nesklameme
a presvedčíme vás, že rozhodnutie
zveriť vaše dieťa do našich rúk, bolo
správne.
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ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
1. apríla 2021 (štvrtok) od 9.00 do 15.00 hod.
bez osobnej prítomnosti detí!

Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,
Žiar nad Hronom

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17,
Žiar nad Hronom

Základná škola Jilemnického ul. č. 2,
Žiar nad Hronom

Základná škola s materskou školou
Š. Moysesa, A. Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom

ŠTVORKA - moderná škola zameraná
na budúcnosť všetkých detí
Kvalitné vzdelanie, šport, zdravý životný štýl je u nás na rovnakej úrovni
Jedinečnosť školy vidíme najmä:
• v rozvoji pohybového i intelektového
nadania našich žiakov
• vo využívaní nového atletického areálu a zrekonštruovanej telocvične vo
výchovno-vzdelávacom procese ale aj
v popoludňajšej záujmovej činnosti školy
na podporu rozvoja detí
• v podpore moderného vzdelávania
v najmodernejších učebniach prírodovedných predmetov v okolí
• v tradícii vzdelávania detí so všeobecným intelektovým nadaním v regióne
• v aktívnej spolupráci so športovými
klubmi

• sme jediná škola, ktorá má pod jednou
strechou priestory školy ~ Základnú
umeleckú školu ~ Školský klub detí

• krúžková činnosť pohybového, vedomostného, umeleckého a tvorivého
charakteru

• ponúkame diétne stravovanie v našej
školskej jedálni

• digitálne vzdelávanie, blokové vyučovanie, outdoorová edukácia, výlety,
exkurzie doma i v zahraničí, olympiády,
súťaže rôzneho zamerania

Neodmysliteľnou súčasťou školy sú:
• moderne zariadené triedy s interaktívnymi tabuľami
• vyučovanie cudzích jazykov od prvého
ročníka s možnosťou výberu – anglický/
nemecký jazyk
• podpora inkluzívneho vzdelávania
školským špeciálnym pedagógom,
školským psychológom a pedagogickými
asistentkami

• rozvoj prezentačných zručností žiakov
tvorbou ročníkových prác a ich obhajobu
na školskej konferencii
• realizácia projektov (IT akadémia – partner, Erasmus+, Čítame radi, micro:bit, ...)
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DARUJTE 2 % VAŠICH DANÍ DOMOVU PRI KAŠTIELI
Blíži sa čas, kedy sa budete môcť rozhodnúť, či podporíte svojimi daňami konkrétny subjekt. V tomto roku si budete môcť zvoliť aj spoločnosť, ktorá má za cieľ
postarať sa o odkázaných občanov – seniorov nášho mesta, a to poskytovaním
sociálnej služby v pobytovom zariadení pre seniorov.
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorú zriadilo naše mesto, má poslanie
poskytovať práve takýto typ služby. Možno aj pre vašich rodičov, starých
rodičov, vašich osamelých známych...
Vaše rozhodnutie cielene použiť vaše dane – jeden z finančných zdrojov pre túto
spoločnosť, môže nadobudnúť formu konkrétnej podpory bez toho, aby ste tieto
prostriedky vzali z vášho reálneho rozpočtu. Ak sa rozhodnete pre nás, vráti sa
vám to prinajmenšom v dobrom pocite spoluúčasti.
Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní dane môžete úplne vyplnené zaniesť buď
priamo na Daňový úrad, alebo na informácie mestského úradu.
Ak ste SZČO, tak v rámci vášho daňového priznania môžete váš podiel dane
poukázať pre:
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
IČO: 52 540 651, Sídlo: Ul. SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom

Kaufland odovzdal výhru
„Dvojke“ aj v čase pandémie
My, „Dvojkáči“, vieme, že čerstvé vitamíny z ovocia a zeleniny sú pre naše
zdravie nenahraditeľné. Ukázali sme
to aj v boji o výhru v Čerstvých hlavičkách.
Vďaka našej „Dvojkáčskej“ tímovosti sme
boj vyhrali a celý školský rok dostávame
každý týždeň čerstvé ovocie alebo ze-

leninu. Úplne každý žiak, a to aj v čase
pandémie, kedy je dopĺňanie vitamínov
ešte potrebnejšie. Žiaci dokonca dostali
dvojnásobnú dávku vitamínov. Veríme,
že tí, ktorí nemôžu byť s nami v škole,
nezabúdajú dopĺňať vitamíny doma. NA
ZDRAVIE!
Dvojka

Interpelácie a podnety poslancov
z mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 25. februára sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Odzneli na ňom aj
tieto interpelácie a podnety poslancov,
ktoré prinášame s odpoveďami.
Juraj Krátky: Na podnet skupiny občanov IBV predniesol návrh riešenia
dopravy v časti IBV. Ide o návrh zjednosmernenia, zákaz vjazdu nákladných
automobilov a obmedzenie rýchlosti na
30 km/h. Odporučil riešiť spolu s parkovacou politikou na IBV.
Odpoveď: S predloženým návrhom
poslanca nesúhlasí Okresný dopravný
inšpektorát v Žiari nad Hronom.
Stella Víťazková: 1. Požiadala o obrezanie tuje, ktorá zasahuje do chodníka
nachádzajúceho sa pri Priore smerom na
Pod vŕšky.
Odpoveď: Tuja bude obrezaná počas
jarných orezov drevín, ktoré už v meste
prebiehajú.
2. Poprosila o vybudovanie bezbariérového chodníka pri schodoch pri križovatke
smerom k Retail boxu.
Odpoveď: Zámer bude prerokovaný na
porade vedenia mesta. Ak bude schválený, dá sa naceniť a podľa finančnej
náročnosti sa rozhodne, kedy sa bude
realizovať.

Norbert Nagy: 1. Požiadal primátora mesta, ako hlavného predstaviteľa
a autoritu mesta, aby rázne konal voči
netransparentnému OZ, ktoré zneužíva
meno mesta a jeho úspešného športového klubu, aby si zmenilo svoj zavádzajúci
názov, a zároveň ukončilo výber financií
od verejnosti na údajnú podporu tohto
športového klubu.
Odpoveď primátora Petra Antala: Požiadal som predstavenstvo OZ o zmenu
názvu.
2. Poďakoval primátorovi za veľkú angažovanosť a aktivitu pri presadzovaní zámeru vybudovať v areáli gymnázia veľké
a komplexné športovisko. Požiadal o in-

formáciu, v akom je momentálne stave
celý projekt.
Priamo na zasadnutí MsZ na tento podnet
odpovedal primátor Peter Antal. (Tejto
téme sa budeme venovať aj v Mestských
novinách.)
3. Požiadal, aby všetci tajomníci v komisiách pri MsZ pri spracovaní zápisu z komisie vždy uvádzali menovite kto a ako
hlasoval.
Odpoveď: Právnici spracovali návrh rokovacieho poriadku, kde je táto požiadavka
zahrnutá a ktorý bude odsúhlasený na
najbližšom MsZ.

Vydávanie zberných nádob na bioodpad v časti IBV
Mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo
zaviesť a zabezpečiť triedený zber pre
biologický kuchynský odpad a zelený odpad aj v časti IBV prostredníctvom nádob od roku 2021. Tento
zber je upravený ako záväzný vo VZN
č. 13/2020 o nakladaní s KO a DSO
na území mesta Žiar nad Hronom
(www.ziar.sk). Zber zeleného BRO ako
aj časti kuchynského BRKO sa bude realizovať do spoločnej zbernej nádoby,
ktorú domácnosti v časti IBV (všetky
rodinné domy) dostanú od mesta
prostredníctvom zamestnancov technických služieb. Rozvoz zberných nádob zabezpečuje mesto v spolupráci
so zberovou spoločnosťou Technické
služby – Žiar nad Hronom a.s.

Bezpečnostné opatrenia
Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej
situácii, žiadame všetkých obyvateľov,
aby pri preberaní zberných nádob dodržiavali bezpečnostné zdravotné opatrenia, a to nasadené rúško alebo respirátor
a odporúčajú sa rukavice. Zároveň vás

Čo obdržia domácnosti v IBV
Zamestnanci technických služieb odovzdajú do každej domácnosti v časti IBV
1 kus 240 l hnedá zberná nádoba s informačnou nálepkou, 1 kus 10 l vedierko,
1 kus informačný leták a 1 kus preberaco- odovzdávací protokol .

Neprebratie zbernej nádoby

žiadame o dodržiavanie bezpečnostných odstupov v maximálnej možnej
miere, ako aj promptné prebratie. Prosím nezdržiavajte pracovníkov otázkami
ohľadom spôsobu triedenia BRO a BRKO.
Informácie sú k dispozícii v letáku, na
webovej stránke mesta alebo sa prosím
obráťte na OŽP - oddelenie odpadového
hospodárstva.

Termín a miesto rozvozu
Rozvoz nádob sa uskutoční v termíne od
6. apríla až do vydodania nádob. Nádo-

by sa budú distribuovať do domácností
v čase od 8.00 do 14.00 hod. v pracovné
dni. Distribúcia bude realizovaná podľa
ulíc. Nádoby budú odovzdané do domácností rodinných domov v nasledujúcich uliciach: MUDr. Straku, Hutníkov,
SNP, Krížna, A. Hlinku, Kukučínova, Opatovská, Šoltésovej, Pod vršky, Družstevná, Záhradná, Rudenkova, Štúrova, M.
Benku, A. Kmeťa, Lúčna, Jesenského, Š.
Petruša, Medzi vodami, Partizánska, Svätokrížske námestie, Šášovské Podhradie
a Kutinky.

V prípade, že sa v čase odovzdávania
zbernej nádoby nebudete nachádzať
v mieste svojho bydliska, zamestnanec
technických služieb zanechá v schránke informáciu, že ste neboli zastihnutý
doma. Následne je potrebné kontaktovať pracovníka technických služieb na
zbernom dvore telefónne číslo: 045/678
08 11 alebo 0917 699 114 a dohodnúť si
termín prevzatia nádoby v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s.
na Ulici SNP.

Iné dôležité informácie
Pri prebratí nádob sa obyvateľ preukáže
občianskym preukazom a podpíše 2 x

protokol o prevzatí a odovzdaní nádoby
so základnými právami a povinnosťami,
pričom jeden originál zostáva pre obyvateľa, jeden zostáva pre mesto. Protokol
slúži ako doklad o odovzdaní nádoby do
domácnosti.
Domácnosti zároveň obdržia 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, pre jednoduchú orientáciu. Zber bude realizovaný
každé 2 týždne v mesiacoch december
až február, a každý týždeň v mesiacoch
marec až november. Frekvencia vývozu
je uvedená v Kalendári zberu, ktorý obdržali domácnosti ku koncu roka, tento
kalendár bol opätovne zverejnený aj
v Mestských novinách a nachádza sa aj
na webovej stránke mesta.
(r)
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Zápis do prvého ročníka základnej školy
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
– školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla
do 30. apríla. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej
školskej dochádzky od školského roka
2021/2022 dieťa narodené v termíne
od 1.9.2014 do 31.8.2015 alebo dieťa
s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia
povinnej školskej dochádzky. Miesto a čas
zápisu určuje VZN č. 6/2018 mesta Žiar
nad Hronom. Vzhľadom na mimoriadnu
situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách:
• Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,
Žiar nad Hronom (www.zsjanzh.edu.sk)
• Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom
(www.dvojka.edupage.org)
• Základná škola Jilemnického ul. č. 2,
Žiar nad Hronom
(www.zsjilemnicheozh.edupage.org)
na školský rok 2021/2022 uskutoční 1. apríla 2021 (štvrtok) od 9.00 do
15.00 hod.
Forma: bez osobnej prítomnosti detí!
Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností konkrétnej školy, s dôrazom na dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických opatrení,
zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
využitím jednej z nasledujúcich možností:
1. elektronickou formou: na stránke školy
si nájde elektronickú prihlášku na plnenie
povinnej školskej dochádzky, ktorú vypl-

a) písomný súhlas príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie,
b) písomný súhlas všeobecného lekára pre
deti a dorast,
c) informovaný súhlas zákonného zástupcu
alebo zástupcu zariadenia.

Aj tento rok bude zápis do prvého ročníka bez osobnej prítomnosti detí.

ní a odošle on-line alebo do e-mailovej
schránky školy najneskôr do 1.4.2021,
2. ak má zákonný zástupca aktívnu elektronickú schránku: poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo
prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom najneskôr
do 1.4.2021,
3. ak technické možnosti neumožňujú
zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
elektronicky, dostaví sa bez prítomnosti
dieťaťa v deň zápisu do školy (1.4.2021),
vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej
osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty
rúškom, respirátorom a dodržiavať dvojmetrový rozostup).
Upozorňujeme, že termín a podmienky
zápisu sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

• Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch
týždňov od skončenia núdzového stavu.
• Zákonný zástupca, ktorý má rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej alebo
pestúnskej starostlivosti, doručí kópiu
rozhodnutia do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
• Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
doloží vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do
vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do
základnej školy, najneskôr do 15. júna
2021.

• Podľa zákona žiak plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko
(VZN č. 5/2007, ktoré mení a dopĺňa VZN
č. 9/2011,VZN č. 12/2015, VZN č.1/2021
o určení školských obvodov pre jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto
Žiar nad Hronom v znení neskorších predpisov).
• Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo
školského obvodu, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak ho riaditeľ školy prijme na
základné vzdelávanie.
• Riaditeľ spádovej školy (školský obvod)
je povinný prednostne prijať na plnenie

povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí
majú miesto trvalého pobytu v školskom
obvode spádovej školy, a to až do výšky
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka ( zákon č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
• Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou
povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku
je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre
nasledujúci školský rok.
• Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá
o jeho riadnu dochádzku do školy obec
postupuje podľa § 37 zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku
alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú
školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok
možno uložiť pokutu do 331,50 eur.
(r)

• Inštitút odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky je zrušený. Ak má zákonný
zástupca opodstatnený záujem pokračovať v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania svojho dieťaťa ešte jeden rok,
požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy, pričom musí k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania doložiť:

Zápis do školy nie sú prijímacie skúšky
piera pri kreslení na stole, držať správne
ceruzku.

ke literárne útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne,

• znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie,

Kognitívna oblasť

• zvládnuť kresbu ľudskej postavy.

• ťažkosti v adaptácii na kolektív.

• predstaviť sa menom i priezviskom,

Sociálno-emocionálna oblasť

• rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,

• pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať s porozumením,

Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je
dieťa nepripravené na školskú dochádzku, neznamená to, že musí zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa nepripravené na
školskú dochádzku je dieťa s normálnymi
intelektovými schopnosťami, s čiastkovými nedostatkami v niektorej z uvedených
oblastí, ktoré sa procesom ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade
školskej dochádzky je dieťa zaradené
do 1. ročníka ZŠ. Je však potrebné, aby
dieťa počas odkladu povinnej školskej
dochádzky navštevovalo predškolskú
prípravu v MŠ a absolvovalo psychostimulačný program zameraný na rozvoj
deficitných oblastí.

• určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom
opísať ich funkciu,

Dieťa by pred nástupom do školy malo vedieť jednoduchým
spôsobom určiť časti ľudského tela a opísať ich funkciu.

Zápis sa koná od 1. do 30. apríla, ktorý
predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „zápis“),
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Zápis do školy to nie sú prijímacie skúšky.
Na zápise deti nerobia skúšky rozumovej
a telesnej vyspelosti. Jeho poslaním je
riadne zaregistrovať školopovinné deti.
Škola si overí osobné údaje o dieťati
a obyčajne zisťuje aj základné informácie
o rodičoch. Školy dávajú deťom aj tzv. zápisné úlohy – napr. niečo nakresliť, pomenovať farby, určiť počet predmetov, tvary,
povedať básničku. Takto zisťujú prípadné
rečové nedostatky, rozumovú a grafickú
vyspelosť alebo zaostalosť. Ak sa niečo
zistí, škola navrhne rodičovi navštíviť
zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva, ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí zákonnému zástupcovi
dieťa zaškoliť, alebo navrhne pokračovať

v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania .

Školská spôsobilosť
Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje pojmami školská spôsobilosť alebo
školská zrelosť. Školskou spôsobilosťou
sa označuje súhrn vedomostí, zručností
a návykov, nevyhnutných pre začatie
školskej dochádzky v nasledujúcich oblastiach:
Perceptuálno-motorická oblasť
• zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby)
• návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle),
• dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,
• zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál),
uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
• sedieť správne a dodržiavať sklon pa-

• priradiť, rozoznať a pomenovať farby
na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií (farba, tvar, veľkosť),
• určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo
prvkov v skupine,
• počítať minimálne od 1 do 10,
• priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 5,

• adekvátne reagovať a komunikovať
v novej situácii, v novom prostredí,
• primeraná miera samostatnosti.
Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti sú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).
Najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu:

• poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik),

• zaostávajúci vývin reči a poruchy reči,

• uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,

• nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri
cielenej činnosti,

• rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce
živočíchy,

• nedostatok všeobecných schopností,

• citová labilita,
• hravosť,

Tento materiál bol spracovaný v súlade
s obsahovými a výkonovými štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie v materských
školách a odporučený CPPPaP v Žiari nad
Hronom.
(r)

• orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov,
• pomenovať miesto svojho bydliska,
• chápať vzťahy v priestore – pred, za,
pod, nad, na, v, vedľa, hore, dole, medzi
• určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole
• zapamätať si a vedieť interpretovať krát-

Počítať by mal vedieť každý predškolák od 1 do 10.
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Spi ticho, tichučko,
dosnívala
si života sen
a cestou bolesti
odišla si tam,
kde je mier
a láska len.
S hlbokým

S hlbokým
zármutkom
oznamujeme
priateľom
a známym, že nás
dňa 25. februára
2021 navždy
opustil náš brat,
otec, manžel a ujo
Milan Mikoláš
vo veku 81 rokov.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal.
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
hoc túžil si žiť.
Odišiel si navždy,
osud to tak
zariadil,
zanechajúc všetkých.
S tichou spomienku
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na teba myslíme.
Dňa 10. marca uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Igor Puťoš.
S láskou spomínajú dcéra,
bratia, rodina a priateľka.

zármutkom v srdci oznamujeme,
že nás dňa 2. marca 2021 navždy
opustila naša drahá manželka,
matka, stará mama
a prastará mama
Mária Barborášová.
Spomínajte na ňu spolu
s nami s láskou.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 28. marca si
pripomenieme
tretie smutné
výročie odvtedy,
ako nás navždy
opustil drahý
manžel, otec,
starý otec
a prastarý otec
Ján Adam
vo veku 87 rokov
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
More lásky si
so sebou vzal,
hory bolesti
zanechal,
prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka
na teba zostáva
v nás.
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 6. marca sme si pripomenuli
11 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
na neho spolu s nami.
S láskou spomínajú rodičia,
brat Vlado a sestry Jana
a Marika s rodinami.

Bližšie informácie k poukázaniu podielu dane nájdete v sekcii 2% z daní
na stránke www.nadaciakrestanskaobnova.sk.
Ďakujeme Vám vopred za podporu.

SPOMIENKA
Odišiel dávno
od nás,
ale všetko vzácne,
čo nám dal,
ostalo v nás.
Dňa 12. marca
uplynulo
30 rokov od dňa
smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel a otec
Zoltán Hurtík.
Tých, ktorí ho poznali, prosíme
o tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry Katka
a Betka s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla si, niet ťa
medzi nami,
už len kytičku
kvetov ti na hrob
môžeme dať,
sviečku zapáliť
a spomínať.
Dňa 13. marca

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok
zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva.
Dňa 25. marca
si pripomíname
20. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša drahá mama,
starká a prastarká
Terézia Pallerová.
S láskou spomína dcéra Marta
a syn Rudolf s rodinami.

DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ PRE NADÁCIU KRESŤANSKÁ OBNOVA
Vážení priatelia, nadácia Kresťanská obnova sa obracia na vás s prosbou o poukázanie 2% podielu
zaplatenej dane z príjmu za rok 2020, ktorú chceme použiť na dokončenie Evanjelického centra
v Žiari nad Hronom a pre rozvoj aktivít pre zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
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sme si pripomenuli 11. výročie,
čo nás navždy opustila naša
mamička, starká a prastarká
Mária Vencelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ho poznal,
spomenie si.
Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 8. marca
sme si pripomenuli 3. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás
opustil náš drahý otec, starý
otec a prastarý otec
Otto Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto ťa poznal,
spomenie si,
kto ťa mal rád
nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa
milovali.
Dňa 15. marca
si pripomíname štyri roky od chvíle,
kedy nás opustil drahý manžel,
otec a starý otec
Dušan Bartko.
S láskou spomínajú manželka
Blažena a dcéry Lenka
a Tatiana s rodinami.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 15.3. 20.00 h lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
• 16.3. 20.00 h lekáreň Benu, Europa Schopping Center, Nám. SNP 63, Zvolen
• 17.3. 20.00 h lekáreň Benu, SNP 116, ZH
• 18.3. 20.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 19.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 20.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
• 21.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, ZH
• 22.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, J. Jiskru 8, Zvolen
• 23.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica
• 24.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13, ZH
• 25.3. 20.00 h lekáreň Dr. Max, OC TESCO, SNP 100, ZH
• 26.3. 20.00 h lekáreň Elned, Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 27.3. 20.00 h lekáreň Flora, Dr. Janského 478, ZH
• 28.3. 20.00 h Janského lekáreň, Dr. Janského 19, ZH
• 29.3. 20.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 30.3. 20.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 31.3. 20.00 h lekáreň Medovka, Mládežnícka 12, Sliač

Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom slúži lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený mak,
Nám. SNP 84, Zvolen.
Skrátenie prevádzkového času do 20.00 hod. platí len v mesiaci marec
2021 z dôvodu zhoršenej situácie COVID-19.
Pohotovostná služba bude vykonaná v sieti lekárni BENU, Dr. Max, Kaufland,
TESCO od 8.00 do 20.00 hod. V prípade karantény niektorej z týchto lekární
službu zabezpečí náhradná lekáreň podľa tohto rozpisu.

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a po treťom týždni
je elektronicky sčítaných viac ako polovica obyvateľov
Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021.
Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo
takmer 60 % obyvateľov Slovenska.
Rozdiel sčítaných v rámci krajov sa
prehĺbil. Najlepšie je na tom Žilinský
a najhoršie Košický kraj.

šický kraj, ktorý eviduje viac ako 51,3 %
sčítaných obyvateľov. V rebríčku krajských miest vedie mesto Banská Bystrica
s viac ako 62 % sčítaných obyvateľov. Aj
ostatné krajské mestá sa blížia k tomuto
číslu, keď Trenčín má sčítaných 62 % obyvateľov, mesto Trnava 61,3 %, Žilina, Nitra a Prešov majú sčítaných viac ako 60 %
obyvateľov a Košice 56,5 % sčítaných
obyvateľov. Hlavné mesto Bratislava má
sčítaných takmer 60 % obyvateľov.

Výsledky sčítania obyvateľov
po treťom týždni
Doteraz sa sčítalo 58% obyvateľov, čo
je takmer 3 250 000 sčítaných. V treťom
týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne prehĺbili.
Výsledky v rámci krajov a krajských miest
Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo
už 61, 5 % obyvateľov a tento kraj prevzal
žezlo víťaza týždňa v sčítaní obyvateľov.
Na druhom mieste je Bratislavský kraj,
kde si povinnosť sčítať sa splnilo takmer
61% obyvateľov. V tesnom závese na

TOP obce v sčítaní obyvateľov
treťom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý
dosiahol viac ako 60,5 % sčítaných a Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 60 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si
zatiaľ zákonnú povinnosť sa elektronicky
sčítať splnilo 58 % obyvateľov. Ostatné
kraje sú výrazne pod celoslovenským
priemerom, keď v Prešovskom kraji sa
sčítalo 55,2 %, Banskobystrickom kraji
54,5 % a posledným krajom je zatiaľ Ko-

Absolútne príkladne k sčítaniu obyvateľov pristúpila malá obec v Prešovskom
kraji – Nižná Pisaná, ktorá eviduje 94 %
sčítaných obyvateľov. Ďalšia obec, ktorá
má viac ako 90 % sčítaných obyvateľov je
tiež z Prešovského kraja, obec Obručné,
v oboch prípadoch ide o malé obce do
100 obyvateľov. Aj tretia priečka zostáva
na východe v Košickom kraji. Obec Kobeliarovo 5 násobne väčšia má elektro-

nicky sčítaných takmer 87 % obyvateľov.
V Bratislavskom kraji je najviac sčítaných
obyvateľov v obci Hrubá Borša (76,1 %),
v Trnavskom kraji Jaslovské Bohunice
76 %, v Trenčianskom kraji v obci Lipník
(77,5 %), v Nitrianskom kraji Bohunice
(takmer 76 %), v Žilinskom kraji Trstené (takmer 86 %) a v Banskobystrickom
kraji obec Horný Badín, kde je sčítaných
84 % obyvateľov. Martin Močilenko,
starosta obce Nižná Pisaná, s najvyšším
podielom sčítaných obyvateľov: „Sčítanie obyvateľov považujeme za dôležitý
projekt a preto sme k nemu pristúpili
aktívne. Každého obyvateľa sme oboznámili s projektom, schránkovali sme informačné letáky a pravidelne poskytovali
informácie. Prvenstvo našej obce v sčítaní obyvateľov ma samozrejme veľmi teší
a som na našich obyvateľov hrdý“.

rí si už splnili svoju zákonnú povinnosť
a zároveň vyzývame, aby obyvatelia
svoje sčítanie neodkladali na poslednú
chvíľu“.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie: „Ďakujeme všetkým, kto-

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je
povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Sčítanie je pre
obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov
je zo zákona 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 a obyvatelia tretích krajín,
ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
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Nové opatrenia proti COVID-19
Vláda prijala nové opatrenia, ktoré
majú do 21. marca znížiť mobilitu,
spomaliť šírenie infekcie, zamedziť
importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast
hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu,
zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

mol, acylpirín a pod.

• do 19. marca bude na Slovensku platiť
zákaz vychádzania od 20.00 do 1.00 hod.
nasledujúceho dňa len s výnimkou cesty
do práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie,

• pri obdržaní pozitívneho výsledku na
vyšetrenie COVID-19

• do 19. marca bude na Slovensku platiť
zákaz vychádza od 5.00 do 20.00 hod.

• bolesti na hrudníku pri kašli, zhoršujúce
sa dýchanie

Podpora imunity:
• vitamín C - 2g/deň rozdelené do 2 - 3
dávok
• vitamín D - 1000 IU/deň
• zinok - 10 mg/deň
Kedy kontaktovať lekára

• telesná teplota nad 38 stupňov trvajúca
viac ako tri dni

• zhoršený príjem tekutín a stravy, znížené množstvo moču
• zhoršovanie stavu napriek domácej
liečbe

Z tohto zákazu platí viacero výnimiek,
• od 3. marca je povolený pobyt v prírode
vrátane individuálneho športu v rámci
okresu, v prípade Bratislavy sa za okres
považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa za
okres považuje územie Košice I, Košice
II, Košice III, Košice IV a Košice okolie,
• od 8. marca je povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a hromadnej
doprave,
• od 8. marca už nemôžu pozitívne testované osoby chodiť do obchodu, či vychádzať z domu na rôzne účely, navštíviť
budú môcť v odôvodnenom prípade iba
lekára alebo lekáreň,
• od 15. marca bude povinný respirátor
vo všetkých interiéroch
Negatívny test na ochorenie COVID-19
nie starší ako sedem dní je potrebný
na uplatnenie výnimky na cestu:
• do zamestnania,
• pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 hod.,
• do čistiarne odevov, na kúpu novín
a tlačovín, do očnej optiky, do banky,
poisťovne, knižnice, servisu bicyklov,
servisu motorových vozidiel, na poštu
(vrátane výdajného miesta zásielkovní),
cestu do služby technickej a emisnej
kontroly vozidiel, na zberné miesta pre
príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej
techniky od 5.00 do 20.00 hod.,
• na hromadné podujatie od 5.00 do
20.00 hod., ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
• na výdajné miesto internetových
obchodov (e-shop), cestu na výdajné
miesto iných obchodov a cestu späť od
5.00 do 20.00 hod.,
• do zahraničia a cestu späť pri návrate zo
zahraničia a cestu späť,
• dieťaťa do a z materskej školy, žiaka
prvého stupňa základnej školy, dieťaťa
špeciálnej školy od 5.00 do 20.00 hod.,
• žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského
zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do
20.00 hod.,
• na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami
diaľkovej komunikácie,
• osoby na účel vykonania pracovného
pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej
zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na
cestu späť od 5.00 do 20.00 hod.,
• osoby na najbližší zberný dvor a cestu
späť od 5.00 do 20.00 hod.,
• na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do
IV. stupňa ostražitosti,
• študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského

Kedy volať 112 (155)
• pocit nedostatku vzduchu a zadýchanie
sa pri bežných aktivitách (pohyb v domácnosti, rozprávanie, telefonovanie
• pocit tlaku na hrudi
študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka
bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná
asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná
zdravotná starostlivosť do vysokej školy,
špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.
Bez testu na ochorenie COVID-19 si
možno uplatniť výnimku na cestu:
• v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb
do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta
bydliska a na cestu späť v čase od 5.00
do 20.00 hod.,
• do zdravotníckeho zariadenia na účel
neodkladnej zdravotnej starostlivosti
alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby
alebo príbuzného a cestu späť,
• na preventívnu prehliadku v čase od
5.00 do 20.00 hod.,
• v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania
lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
• na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na
ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu
na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
a cestu späť od 5.00 do 20.00 hod.,
• na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu
späť, ak je daný okres zaradený do I. - III.
stupňa ostražitosti, Test nepotrebujú
okrem spomínaných výnimiek ani osoby
mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby,
ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka,
alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne
postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického
spektra,
• pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť od 5.00 do
20.00 hod.,
• na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a na cestu späť,
• so psom alebo mačkou do vzdialenosti
jedného kilometra od bydliska, cestu na
účel starostlivosti o hospodárske zvieratá
alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
• dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti
o deti do troch rokov veku od 5.00 do
20.00 hod.,

• rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu
dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo
veci striedavej osobnej starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
a cestu späť od 5.00 do 20.00 hod.,
• dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za
rodičom alebo osobou, ktorá má právo
styku s dieťaťom a na cestu späť od 5.00
do 20.00 hod.,
• osobu pri zabezpečovaní a presúvaní
sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť od 5.00 do
20.00 hod.,
• zdravotnú vychádzku osoby staršej
ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne
postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje
s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej
zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na
ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo
diagnostikované stredne ťažké alebo
ťažké mentálne postihnutie alebo osobu
dispenzarizovanú so závažnou poruchou
autistického spektra, do vzdialenosti
jedného kilometra od bydliska, pričom
takúto vychádzku vykonáva samostatne
alebo s členom spoločnej domácnosti od
5.00 do 20.00 hod.,
• na dostavenie sa pred orgán činný
v trestnom konaní v súvislosti s úkonom
v trestnom konaní a na cestu späť,
• na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie od 5.00 do
20.00 hod.,
• osoby s dieťaťom do šiestich rokov
veku do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska a cestu späť od 5.00 do
20.00 hod.

Doma s COVID-19
Pokyny pre pacientov
a príbuzných
V spolupráci s hlavnou odborníčkou pre
všeobecné lekárstvo Adrianou Šimkovou pripravilo ministerstvo zdravotníctva rady a pokyny pre pacientov a ich
príbuzných:
Všeobecné zásady
• dodržiavajte karanténu
• píšte si poznámky o vašom zdravotnom
stave pre lekára a RZP
• merajte si teplotu 2x denne- merajte si
saturáciu 2-3x denne
• merajte tlak a pulz 2x denne
• majte pripravený zoznam liekov, ktoré
užívate (aj voľnopredajných

• hovorte o svojom stave s rodinou

• vykašliavanie krvi

• pravidelne vetrajte v domácnosti

• bledosť, modré pery

• v rámci rodiny pravidelne kontrolujte
svojich príbuzných

• oxymeter opakovane ukazuje hodnotu
pod 92%; pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) pod 88% (pozor na
správne meranie)

Čo si kúpiť na doma
Oxymeter: merajte saturáciu na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji. Pozor na situácie, ktoré môžu zhoršiť výsledok (dlhé nechty, umelé nechty a lak na
nechtoch, slabé batérie, studené prsty).
Tlakomer: robte vždy tri merania po
sebe, z druhého a tretieho meranie urobte priemer, ktorý si zapíšete.
Teplomer: pravidelne merajte telesnú
teplotu.
Domáca liečba
Pitný režim: dôležitý je príjem vyššieho
množstva tekutín.
Strava: ľahká, vyvážená, zvýšiť príjem
ovocia a zeleniny.
Dostatok odpočinku.
Pocit plného nosa: voľnopredajné spreje do nosa.
Bolesti hrdla: voľnopredajné pastilky na
cmúľanie.
Kašeľ: voľnopredajné lieky podľa typu
kašľa po porade s lekárnikom (antitusiká
pri suchom, dráždivom kašli, mukolytiká
pri vlkom, produktívnom).
Zvýšená teplota/horúčka: paraceta-

• pocit na odpadnutie, zmätenosť
• strata vedomia
Čo robiť pri ukončení karantény
• kontaktujte svojho všeobecného lekára
• informujte ho o všetkých pretrvávajúcich príznakoch (kašeľ, slabosť a pod.)
• spôsob rekonvalescencie určí lekár
podľa priebehu choroby (stredný, ťažký)

Kedy si môžu seniori nakúpiť
v čo najväčšom bezpečí
Čas medzi 9.00 a 11.00 hodinou je v potravinách a drogériách vyhradený práve
pre osoby nad 65 rokov, ktoré patria počas tejto nepriaznivej epidemiologickej
situácie medzi obzvlášť zraniteľné skupiny našej spoločnosti.
Po novom bude tento čas vyhradený aj
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Preukazovať sa
budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
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Trenčínu sme podľahli až v závere zápasu, zo Senice sme si priniesli bod
FUTBAL – FORTUNA LIGA

FK Senica: Fryšták – Kopečný (56. Majdan), Carrillo, Asanovič, Šimčák – Ljubičič
– Turčák (56. Niarchos), Piroska, Gamboš
(74. Gallovič), Košťál (88. Duda) – Malec
FK Pohronie: Hrdlička - Mazan, Pavlík,
Heurtaux, Petrák – Blahút (81. Ladji), Adamec (89. N‘Zeyi), Weir, Fadera – Adler (81.
Galuška), Chvěja (70 Štrba)

Obranca Bernad Petrák (vpravo) v súboji so stále iba 17-ročným
Lucasom Demitrom, synom našej hokejovej legendy.

FK Pohronie – AS Trenčín 0:1 (0:0)
Gól: 85. Čatakovič. Rozhodovali: Kráľovič
– Ferenc, Jánošík, ŽK: Weir, Fadera, Kameník (tréner) – Šulek, Čataković, Slávik,
bez divákov.
FK Pohronie: Jenčo – Mazan, Štrba, Heaurtaux, Petrák – M. Adamec, Weir – Blahút (57. Ladji), A. Da Silva, Fadera (71. Galuška) – Chvěja
Trenčín: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek,
Pirinen – El Mahdioui – Demitra (67. Gaži),
Kadák (51. Roguljič), Kmeť (67. Ghali), Corryn – Čatakovič
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v dueli 21. kola Fortuna ligy na ihrisku FK
Pohronie 1:0. O tesnom triumfe hostí
rozhodol v 85. minúte Hamza Čatakovič.
V prvom polčase boli v Žiari aktívnejší
domáci futbalisti, ale chýbal im pokoj vo
finálnej fáze. Hostia hrozili sporadicky,
jedinú vážnejšiu možnosť mal v 16. minúte Kadák, ktorý z hranice veľkého vápna zamieril nad brvno. Potom predviedli
oba tímy viacero nepresností. Pohronie
pohrozilo výraznejšie až po polhodine
hry, keď sa Blahút preštrikoval cez Pirinena do šestnástky, no zakončil ľavačkou z dobrej pozície veľmi nepresne.
V 40. minúte Mazan vybojoval loptu,
poslal ju do behu Adlerovi, no ten z hranice päťky rozvlnil iba bočnú sieť.
Aj v druhom polčase mali viac z hry futbalisti Pohronia, no do šancí sa dostávali
ťažko. Trenčanom sa zranil Kadák a po-

čas jeho neprítomnosti na ihrisku sa pokúsil o individuálnu akciu Kmeť, spoza
šestnástky však zakončil nepresne. Prvá
strela medzi žrde prišla až v 69. minúte.
Domáci útočník Chvěja z hranice šestnástky namieril do stredu bránky, kde
bol pozorný Šemrinec. O chvíľu neskôr
to vyskúšal z otočky z podobnej pozície
aj Heurtaux, razantná lopta minula pravú žrď. S pribúdajúci záverom tlak hráčov
spod Šibeničného vrchu narastal, sľubný
bol center Ladjiho a hlavička Chvěju na
zadnej žrdi, ale brankár AS túto situáciu
vyriešil. Potvrdilo sa napokon pravidlo
nedáš – dostaneš, pretože hosťom vyšiel
brejk, Ghali vysunul centrom Čatakoviča
a ten krížnou strelou prekonal Jenča. Na
samom konci už Pohronie nedokázalo
vyrovnať, najbližšie mal ku gólu Adler
hlavou, Šemrinec bol proti.
Jan Kameník, tréner Pohronia: Zápas svojím priebehom naznačoval, že
to bude o jednom góle a tím, ktorý ho
strelí, bude šťastnejší. My sme za tým
gólom viac šli, hráči bojovali o každý
centimeter ihriska, snažili sa, ale niečo
nám v ofenzívnej časti chýbalo. Možno
viac šťastia, presnosti či vôle dotlačiť
loptu do bránky a získať víťazstvo na
svoju stranu. Chceli sme dnes brať aspoň
bod, ktorý by bol dôležitý v kontexte záchrany. Sme sklamaní.
FK Senica - FK Pohronie 1:1 (0:1)
Góly: 90. Ljubičič - 32. Blahút. Rozhodovali: Somoláni – Vorel, Galo. ŽK: Ljubičič,
Turčák – Adamec, Fadera, bez divákov.

V zápase proti Senici sa gólovo presadil Patrik Blahút. Skóre otvoril
v 32. minúte a jeho tím v zápase viedol až do 90. minúty,
kedy na konečných 1:1 vyrovnal skúsený Marin Ljubičić.

Futbalisti FK Senica remizovali doma
s FK Pohronie 1:1 v zápase 22. kola
Fortuna ligy.
Senica nastúpila do zápasu s čerstvým
novicom Marinom Ljubičičom. Prvý
polčas priniesol viac vzruchu pred oboma bránami. Obidve mužstvá si boli
vedomé dôležitosti súboja o záchranu.
Do prvých šancí sa dostali Záhoraci, už
v 6. min tvrdo vypálil Gamboš, brankár
jeho strelu vyrazil. O päť minút neskôr
bol po obrovskej chybe v rozohrávke
hostí vo veľkej šanci Malec, no zoči-voči
brankárovi nastrelil len pravú žrď. Hostia
sa dostali do svojej prvej a hneď veľkej
šance v 21. minúte. Po signáli z priameho kopu a centri Faderu osamotený
Heurtaux prestrelil. Potom mohli dvakrát udrieť Seničania. Najprv hlavičku
Asanoviča brankár Hrdlička vyškriabal
spod brvna na rohový kop a o malú
chvíľu zakončenie druhého stopéra
Carrilla v poslednej chvíli zneškodnil na
bránkovej čiare gólman Pohronia Hrdlička. Nedáš - dostaneš sa opäť potvr-

dilo, na druhej strane dostal za obranu
od Adamaca loptu Blahút a zoči - voči
Fryštákovi nezaváhal. Hostia mohli ísť do
kabín s dvojgólovým vedením. Po chybe
Záhorákov bol v gólovke Chvěja, Fryšták
tentokrát zachránil pred pohromou.
V druhom polčase už nebolo toľko
vzruchu pred bránami. Aktívnejší smerom dopredu boli o trochu viac Seničania, ktorí sa snažili aspoň o vyrovnanie.
Nádejne vyzerala Gambošova delovka
z voleja v 67. minúte, no našla len pripraveného Hrdličku. Rovnako tak pochodil
aj v 72. minúte Košťál. Zaslúženú deľbu
bodov sa podarilo Záhorákom dosiahnuť až v hodine dvanástej. V 90. minúte
po centri Pirosku preskočil obranu Ljubičič a hlavou prekonal brankára.

Jan Kameník, tréner FK Pohronie: „Do
zápasu sme nevstúpili dobre, veľmi veľa
sme kazili, chýbal nám pokoj na lopte.
Hrali sme komplikovane, súperovi sme
ponúkli hneď niekoľko šancí na skórovanie. V priebehu druhého polčasu sme
sa zlepšili, slušne sme pracovali do defenzívy, prvých 15 minút sme hrali veľmi
dobre, chýbal tomu druhý gól v zápase.
Súper sa v priebehu druhého polčasu
vzchopil, začal sa viac tlačiť do šestnástky, v obrane pracoval veľmi dobre.
Bolo to o tom, či dokážeme streliť druhý
gól v zápase. V závere sme si nepostrážili jednu situáciu, neboli sme dôslední
a Senica vyrovnala. Zápas sa skončil
remízou, po tomto priebehu to z nášho
pohľadu berieme ako stratu bodov.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Aj takýmto gestom vyjadrili futbalisti FK Pohronie podporu svojmu
spoluhráčovi Davidovi Bangalovi, ktorý sa lieči zo zranenia.

