Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom I ročník XV. I číslo 7 I 6. apríl 2020 I cena: zdarma I tel.: 045/678 71 75 I web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
Dom smútku mesto každý
rok zveľaďuje
Strana 2

Žiarski poslanci darovali
občanom rúška
Strana 3

Začalo sa s dezinfekciou stojísk,
kontajnerov a zastávok MHD
Strana 2

Mesto rozdáva rúška aj seniorom od 65 do 70 rokov
S rozdávaním rúšok pre seniorov nad
70 rokov začalo mesto vo štvrtok
19. marca. Sú vyrobené z látky a viackrát použiteľné.
Každé jedno rúško, ktoré mesto odovzdalo svojim seniorom, je možné prať
v horúcej vode nad 70 stupňov, vyžehliť
a opätovne použiť. „Všetky rúška sa šili
na zákazku,“ informuje vedúca Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika
Minárová a ďalej približuje: „Jednu objednávku sme mali od firmy, ktorá sa zaoberá šitím, druhá sa orientuje na predaj
pracovných pomôcok a traja dodávatelia
boli vlastne miestne krajčírky.“
Rúška rozdávalo mesto iba vybranej
skupine obyvateľov, a to seniorom nad
70 rokov. „Podľa evidencie obyvateľstva
ide o skupinu 2 250 osôb s trvalým pobytom v našom meste. Rúška sme vydávali postupne a priebežne, v úseku
niekoľkých dní,“ konštatuje ďalej Monika
Minárová s tým, že ku koncu marca boli
už všetky rúška odovzdané. Mesto v súvislosti s touto aktivitou vyzvalo k spolupráci predsedov BSD, prostredníctvom
ktorých rúška distribuovalo priamo
k jednotlivcom. Ide pritom o 190 bytových spoločenstiev. „Rúška predsedovia
BSD buď odovzdali osobne, alebo ich
vhodili do poštovej schránky. Toto sme
ponechali na samotných predsedov,“ hovorí o spôsobe distribúcie Minárová. Ako
však podotýka, ak predseda BSD prejavil záujem o vhodenie rúška do poštovej
schránky, dostal od mesta aj príslušný
počet obálok.
Seniori, ktorí žijú v časti mesta IBV, prípadne v rodinných domoch v Šášovskom
Podhradí, dostali rúška priamo do svojich schránok. Nemuseli sa nahlasovať,
mesto malo k dispozícii údaje z evidencie obyvateľstva. „Týmto občanom rúška
doručovali individuálne do poštových
schránok pracovníci mestského úradu,“
spresňuje Minárová. V Šášovskom Pod-

hradí sa rúška k seniorom nad 70 rokov
dostali veľmi rýchlo a hladko. „Vďaka iniciatíve predsedníčky miestneho občianskeho združenia Dáši Janekovej, ktorá sa
ochotne prihlásila k spolupráci. Nemuseli sme ju ani oslovovať. Bohužiaľ, musím
povedať, že aj my sme sa v rámci oslovenia predsedov BSD stretli s neochotou k spolupráci niektorých predsedov.
Našťastie, išlo o ojedinelý jav,“ konštatuje
Monika Minárová.

Rúška aj pre občanov
s onkologickým a iným
vážnym ochorením
Mesto Žiar nad Hronom od 31. marca
poskytne látkové ochranné rúška aj ďalším záujemcom, a to obyvateľom mesta
s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom,
vo veku od 65 do 70 rokov. „Senior v tomto veku sa môže individuálne uchádzať
o vydanie rúška na mestskom úrade, výdaj bude prebiehať cez okno na prízemí
presne tam, kde sa vydávajú aj rúška pre
predsedov BSD pre občanov nad 70+,“
konkretizuje Monika Minárová, a zároveň upozorňuje: „Chceme poprosiť občanov s vekom 65+, aby sa o rúško uchádzali naozaj len tí, ktorým ich zdravotný
stav a iné vážne okolnosti nedovoľujú si
zaobstarať rúško inou cestou. Samozrejme, že aj naďalej platí, že rúško vydáme
aj občanom s onkologickým alebo iným
závažným ochorením. Poprosíme všetkých záujemcov, aby pri preberaní rúška
použili akúkoľvek dostupnú ochranu na
ústa a nos a dodržiavali 2-metrový odstup v prípade, že sa stretnete pred výdajným miestom viacerí.“

Pribúdajú aj objednávky
na nákupy
Prvý nákup, ktorý urobilo mesto v rámci
pomoci seniorom, sa uskutočnil v piatok 20. marca. „Záujemca sa ohlásil ešte

Kultúra v Žiari stále žije
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O rúška môžu požiadať aj občania mesta vo veku od 65 do 70 rokov.

Mestská eseročka svoju činnosť
neobmedzila
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Nákup odnesú seniorom priamo domov pracovníci mestského úradu.

v deň spustenia služby. Druhý nákup
sme mali potom v pondelok 23. marca,“
konkretizuje Minárová a ako podotýka,
aj v tomto prípade ide o službu, ktorú
mesto poskytuje seniorom nad 70 rokov,
úplne osamelým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom bez obmedzenia veku. Nákup môžu využiť seniori
jedenkrát do týždňa, pričom maximálna
výška nákupu je do 20 eur. Z podmienok
ponúkanej služby je jasné, že ide o jeden
nákup na jednu osoba, jedenkrát do týždňa. Ak sú v domácnosti dvaja seniori,
čo sa týka sumy, nákup sa môže násobiť.
„Nakupujú sa základné potraviny v rámci
predajní COOP Jednota, ako sú pečivo,
maslo, mlieko, ryža, múka, pekárenské
výrobky či droždie. Nákup zabezpečujú
dvaja pracovníci mesta na mestskom vozidle,“ spresňuje Monika Minárová a ako
naznačuje, primátor mesta dostal aj ponuku od žiarskeho podnikateľa, ktorý by
vedel zabezpečiť v prípade potreby auto
na rozvoz nákupov.
V priebehu posledných dní záujem
o nákupy začal narastať, za dva dni urobilo mesto až sedem nákupov. V čase
uzávierky novín ich bolo celkovo urobených desať. Pomoc poskytla samospráva aj staršej pani, ktorá si urobila
nákup v zdravotníckych potrebách, ale
nevládala si ho odniesť. V rámci nákupov,
ktoré sa v ten deň robili, jej mesto tento
nákup odviezlo.
V čase uzávierky využili možnosť vyzdvihnutia liekov z lekárne dvaja občania. „V prvom prípade ide o pána z Partizánskej ulice. Lieky sme mu vyzdvihli
v zazmluvnenej lekárni na dvakrát a musím vyzdvihnúť zodpovednosť z jeho
strany, pretože si to nenechal na poslednú chvíľu. Mnoho seniorov je takých, že
pre lieky si idú až na posledný deň a na
druhý deň by už nemali žiadne k dispozícii. Toto bol, naopak, opačný prípad, čo je

v dnešnej dobe veľmi dôležité,“ približuje Lívia Rošková z Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ.
Nákupy seniorom alebo ostatným ohrozeným osobám ponúkajú aj obchodné
reťazce na území nášho mesta. „Dokonca sme zachytili takúto službu aj od
spoločnosti prevádzkujúcej taxislužbu.
Predpokladáme, že ak bude vzrastať
táto potreba, tak sa ponúkanými organizátormi takýchto služieb bude dostatočne pokrývať. Mesto Žiar nad Hronom
vie na zvýšený dopyt zabezpečiť aj dve
služobné autá,“ prízvukuje Minárová
a ako upozorňuje, pracovníci mesta sa
pri odovzdávaní nákupu vždy preukazujú služobným preukazom. „V neposlednom rade veríme aj tomu, že sa rozvinú
občianske iniciatívy na úrovni komunitnej dobročinnosti a spolupatričnosti, tzv.
že sused pomôže susedovi. Veríme, že sa
v našom meste ani nestretneme, že by
zostal nejaký osamelý senior zabudnutý,“
uzatvára Monika Minárová a ako podotýka, o klientov opatrovateľskej služby,
a teda odkázaných spoluobčanov sa
naďalej stará opatrovateľská služba a jej
skvelí opatrovatelia.
Upozorňujeme seniorov, aby obmedzili pohyb vonku. Ak musíte, tak len
s rúškom a po návrate domov si dôkladne umyte ruky. Využite službu donáška
nákupov potravín domov, ktorú poskytuje mestský úrad. Objednávanie len na:
045/678 71 15, 045/678 71 44 a e-mailom: pomocseniorom@ziar.sk.

Oznam
Nákupy robí mesto pre seniorov vždy
v utorok a piatok. Vzhľadom na Veľkonočné sviatky, piatkový nákup sa zrealizuje už
vo štvrtok 9. apríla. Ďalší nákup už bude
podľa harmonogramu, v utorok 14. apríla.
(li)

Príďte darovať krv do žiarskej nemocnice
• zavedené sú špeciálne, prísne opatrenia
• ponuka objednania na termín
• prísť môžete individuálne na presný čas

Odberový deň:
utorok od 6.00 do 9.00 hod.

Tel.: 045/6709 422 I e-mail: transfuzka.zh@svetzdravia.com
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Technické služby aj naďalej zabezpečujú svoje služby
Vypuknutá pandémia ovplyvnila fungovanie viacerých spoločností. Niektoré sú nútené obmedziť svoju prevádzku na minimum, iné spoločnosti
prepúšťajú zamestnancov a dokonca
sú aj také firmy, ktoré museli svoju
činnosť úplne ukončiť. Celospoločenská situácia sa odrazila aj na obmedzenom režime fungovania mestskej
eseročky Technických služieb.
„Snažíme sa zabezpečiť všetky činnosti a pripravujeme sa na tie, ktoré nás
každoročne čakajú pri oprave a údržbe
mesta. Okrem športovísk všetky ostatné
prevádzky zabezpečujú svoje služby, aj
keď s určitými obmedzeniami,“ hovorí
o momentálnej situácii riaditeľ spoločnosti Igor Rozenberg.
Mestská eseročka nemá charakter hromadnej výroby, preto obmedzenie stretávania sa zamestnancov medzi sebou
nie je až natoľko aktuálne. „Práca, ktorú
vykonávame, má skôr kolektívny charakter s možnosťou individuálnej činnosti.
Napríklad pri kosení sme kolektív, ale
každý zamestnanec obhospodaruje iný
priestor z pohľadu bezpečnej vzdialenosti osôb. Teda môže si regulovať svoju
vzdialenosť od ostatných osôb relatívne
sám. Síce ide len o všeobecný pohľad,
ale v tomto duchu sa snažíme vykonávať
potrebnú hospodársku činnosť pre obyvateľov, zákazníkov a aj samých seba,“
približuje ďalej Igor Rozenberg a ako

Na prípadné vypuknutie
epidémie sa pripravujeme

Mestská eseročka naďalej zabezpečuje svoje služby.

konštatuje, spoločnosť preto „stopla“
všetky športoviská a so zamestnancami
sa dohodla na vyčerpaní starých dovoleniek z roku 2019. „Ostatné práce, vrátane
rekonštrukcie krytej plavárne, realizujeme v plnom rozsahu, aj keď vo vzťahu
k ochrane zamestnancov v obmedzenom režime,“ podotýka.
Vo viacerých firmách sú zavedené pravidelné kontroly, či zamestnanci dodržiavajú hygienické zásady. V mestskej
eseročke je to v prvom rade o dôvere
a zodpovednosti zo strany zamestnancov. „V prvom rade sa spoliehame na
zodpovednosť jednotlivcov, nie kontrolu. Tá viac menej funguje dobre. Kontrolou sú poverení vedúci pracovníci.

Jarné opiľovanie stromov.

Nemám spätnú väzbu, že by sa niekto
nesprával zodpovedne. Ja osobne som
sa s nedodržaním usmernenia stretol
len raz, aj to bolo rúško nenasadené na
ústach u jedného zamestnanca,“ konkretizuje riaditeľ.
Do času opatrení pracovala väčšina zamestnancov na plavárni a časť aj v bývalom Dome kultúry. Ako dnes prebiehajú
tieto práce, ktoré boli pre spoločnosť
najväčšími zákazkami zo strany mesta? „Práce v bývalom Dome kultúry sú
takmer dokončené. Na krytej plavárni
sme spustili práce 13. januára. Doposiaľ
prebiehajú búracie a prípravné práce,
ktoré sa nezastavili. Paralelne prebieha
optimalizácia 17 rozpočtov a postupné
zadávanie do súťaží. Najbližšie sa idú
vyhodnocovať časti – ústredné kúrenie
a oceľové konštrukcie. Aj keď rekonštrukcia prebieha v mimoriadnej situácii,
práce neplánujeme zastaviť.“
Rovnako ako práce na rekonštrukcii plavárne, ani práce ako upratovanie mesta
po zimnej údržbe či orezávanie drevín
by nemali byť nateraz ohrozené. „Predpokladám, že táto činnosť rovnako nebude obmedzená. Je dôležité, aby sme
aj tieto činnosti zvládli urobiť ako každý
rok,“ dodáva na záver Igor Rozenberg.
(li)

Mesto dezinfikovalo zastávky aj kontajnery v stojiskách
Takmer každý deň sa vedenie mesta
zaoberá súčasnou situáciou, ktorá je
zapríčinená korona vírusom. V posledných dňoch boli seniorom nad 70
rokov distribuované rúška a koncom
marca boli prijaté aj ďalšie nové opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19.
Viacero občanov sa na mesto obracalo
s otázkou, či sa budú dezinfikovať aj ulice mesta. „Ulice, a teda cesty a chodníky
dezinfikovať nebudeme, keďže predpokladáme, že nikto nechodí rukami
po zemi a potom si to prenesie do úst
alebo do očí,“ konštatuje primátor Peter
Antal s tým, že vírus nie je rádioaktivita,
ktorá sa šíri vzduchom. „Na prenos vírusu
je potrebná kvapôčka,“ podotýka Antal
a dodáva: „Od utorka 31. marca náš Dob-
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rovoľný hasičský zbor mesta začal s dezinfikovaním kontajnerov v stojiskách,
teda ich vrchnej časti, kde sa dotýkajú
ľudia a autobusové zastávky. Ide o miesta, kde sa ľudia pravidelne dotýkajú, čo
je vysoká pravdepodobnosť prenosu prípadnej nákazy, ak by si zdravý človek po
dotyku infikovaného predmetu zaniesol
tento vírus do úst alebo očí.“ Dezinfikovať sa budú aj smetné nádoby pred rodinnými domami.
Mesto si na túto službu objednalo profesionálny motorový postrekovač. „Tento
postup máme potvrdený ako správny aj
od hygieny,“ podotýka Antal a ako naznačuje, mesto robí všetko, čo považuje
za rozumné a správne robiť na zastave-

nie prípadného šírenia vírusu. Zo svojho
rozpočtu vyčlení toľko peňazí, koľko
bude potrebné aj na prípadné ďalšie
opatrenia.

Vo štvrtok 2. apríla primátor mesta
zvolal koordinačné stretnutie predstaviteľov štátnej správy, silových
a záchranných zložiek, ktoré pôsobia
v meste Žiar nad Hronom. Dohodli sa
na koordinácii pri činnostiach v súvislosti s možnými rizikami, ak by v meste prepukla epidémia.
Ako informoval riaditeľ nemocnice Ivan
Mokrý, nemocnica je aktuálne dobre
pripravená na takúto situáciu, aj čo sa
týka logistiky, zdravotníckeho personálu
a materiálnej pomoci. „Regionálny úrad
verejného zdravotníctva rovnako vykonáva všetky potrebné úkony a okresný
úrad spolu s ďalšími zložkami v štáte
pripravujú aj pre náš okres prípadný krízový plán,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž. Ako podotýka, na prípadné vypuknutie epidémie
sa pripravuje aj vedenie mesta. „Veríme,
že takáto situácia nenastane. Ak by sa
tak však stalo, nakúpili sme dostatok

dezinfekčných roztokov chloranu sodného, z ktorých sa dá pripraviť až 300-tisíc litrov dezinfekčného prostriedku. Aj
naďalej budeme dezinfikovať zastávky,
nádoby na odpad či malé smetné koše.
Do zásoby chceme obstarať ďalšie rúška
a ochranné pomôcky. Snažíme sa zohnať
aj ochranné obleky, ktoré by sme v prípade potreby využili,“ konkretizuje ďalej
Baláž.

Nestretávajte sa na
verejných ihriskách
Primátor mesta zároveň vydal nariadenie
o zákaze združovať sa na verejných ihriskách, ktoré nie sú uzatvorené. „Vedenie
mesta požiadalo štátnu políciu, aby dohliadala na dodržiavanie tohto zákazu,
prípadne aby riešila porušenie tohto nariadenia,“ dodáva Martin Baláž.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom hľadá dobrovoľníkov
pri zabezpečovaní verejno-prospešných služieb
rôzneho charakteru. Pomôcť môže každý!
Vytvoríme si databázu a v prípade núdzovej
situácie, pri vypuknutí epidémie, oslovíme naše
dobrovoľnícke zálohy. Každý, kto chce pomôcť, môže
sa prihlásiť e-mailom: dobrovolnici@ziar.sk, alebo na
telefónnych číslach: 045/678 71 15, 045/678 71 44.

V dome smútku upravíme
interiér i vchodové dvere

Pridajte sa aj vy
vo svojich bytovkách
K zníženiu rizika potenciálnej nákazy
môžete prispieť aj vy. „Každý z vás môže
dezinfikovať kľučky na vchodových dverách, zábradlia na schodiskách či tlačidlá
vo výťahoch. Aj takto spoločne prispejeme k tomu, aby sa koronavírus medzi
nami šíril čo najmenej,“ dodáva na záver
primátor Peter Antal.
(li)

Dezinfikovali sa zastávky, stojiská a kontajnery, smetné nádoby pred rodinnými domami aj malé smetné koše.

Takto by mal po úpravách vyzerať dom smútku.

Mesto každý rok investuje zo svojho
rozpočtu finančné prostriedky na zveľaďovanie domu smútku. Pozreli sme sa
na to, ako bude po novom táto budova
vyzerať.
Tento rok vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu celkovo 25 000 eur na výdavky na
cintoríny. „V tomto roku vymeníme vchodové a pracovné dvere a urobíme aj úpravy v interiéri,“ naznačuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a konkretizuje: „Vchodové dvere sa opravia, ošetria
náterom a nainštaluje sa tu madlo, čo
určite ocenia najmä starší ľudia. Súčasné
posuvné dvere sa vymenia za nové, urobí sa nová stena z dreveného obkladu na
odkladanie vencov, pódium okolo katafalku a rečnícky pult.“ Celkovo ide v tomto

prípade o investíciu v hodnote 5 490 eur.
Dom smútku však mesto rekonštruuje
a zveľaďuje postupne každý rok. Za posledné dva roky sa na budove vymenili
okná, interiérové dvere v obradnej sieni,
opravila sa strecha, kanalizácia a napojenie elektrických sietí. Opravilo sa aj oplotenie pohrebiska v Horných Opatovciach.
„Mesto investuje aj do Domu smútku
v Šášovskom Podhradí. Tu sme naposledy opravili fasádu a vybudovali spevnenú
plochu zo zámkovej dlažby,“ dodáva Martin Baláž.
V domoch smútku v Šášovskom Podhradí
a v Žiari nad Hronom sa priemerne uskutoční 150 obradov ročne.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Kaštieľ v roku 1763

vezmeme do úvahy čas, pokým
bola mapa zhotovená a vyšla
tlačou, to určite trvalo nejakú dobu
a ani prípadné stavebné úpravy by
za tak krátky čas stavbu výraznejšie
nezmenili.

Vyobrazenie na mape z roku 1763
spadá do obdobia, kedy bol na
ostrihomskom arcibiskupskom
stolci gróf František Bakóci.
Narodil sa 15. októbra v roku
1710 na hrade Čičava a zomrel
v roku 1765 v Bratislave, kde je aj
pochovaný v Kostole sv. Martina.
František Bakóci bol náboženským
spisovateľom, mecén umenia
a vedy. Vo funkcii arcibiskupa
pôsobil v rokoch 1746 až 1761.
Vyobrazenie je síce na mape
datovanej do roku 1763, ale
zobrazuje stav kaštieľa, aký bol
za arcibiskupa Bakóciho. Keď

Aby sme si však zase pripomenuli
dobu, z ktorej je vyobrazenie
kaštieľa. Ustáli boje a nepokoje,
na čas sa vrátil bežný život.
Na vyobrazeniach – kresbách
v archívoch sú kolorované nákresy
fasád a ich predpokladaných úprav,
ako aj úpravy parku. Najznámejšia
z nich – výstavba známej terasy
pred kaštieľom. Máme záznam aj
o kachliaroch, ktorí sa podieľali

Pokuta za nedodržiavanie mimoriadnych
opatrení je až do výšky 1 650 eur
Už niekoľko týždňov sú na území celého Slovenska zavedené rôzne opatrenia. Medzi najdôležitejšie z nich patrí
aj zákaz organizovania kultúrnych či
športových podujatí. Mesto v tejto
súvislosti nariadilo uzatvorenie niektorých detských ihrísk a športovísk.
Mestská polícia je jednou časťou „ruky
zákona“, ktorá má dohliadať na to, aby sa
opatrenia zavedené vládou či samosprávou, dodržiavali. „Prirodzene, kontrolujeme aj detské ihriská a športoviská, ktoré
majú byť pre verejnosť uzamknuté a neprístupné,“ konštatuje náčelník MsP Róbert Šiška a ako podotýka: „Zaregistrovali
sme aj niekoľko podnetov od občanov
pre podozrenia nedodržiavania tzv. preventívnej karantény u ľudí, ktorí sa údajne vrátili zo zahraničia. Tieto sme ihneď
posunuli štátnej polícii. Tiež sme mali
niekoľko oznámení ohľadne nedodržania zatvorených prevádzok a obchodov.
Tieto podozrenia sa však, chvalabohu,
nepotvrdili.“ Ako ďalej náčelník zdôrazňuje, pokuta za nedodržiavanie mimoriadnych opatrení prijatých ústredným
krízovým štábom Slovenskej republiky
ako aj núdzového stavu je 1 650 eur
a neudeľuje ju mestská polícia. Tieto porušenia rieši Regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
Od pondelka 23. marca pribudli a sú
v platnosti tiež nové opatrenia, ktoré
prijala nová vláda pod vedením premiéra Igora Matoviča v rámci 40 opatrení. Ide
napríklad o povinné nosenie rúška na ve-

a pántov, zámkov a oplechovania
dverí, ako aj množstva kľúčov
k dverám kaštieľa, sklenárov na
opravu presklenia oblokov, ako
aj murárov a hrnčiarov, ktorí
sa taktiež podieľali na obnove
a skrášľovaní celého areálu
kaštieľa. Veru, v neposlednom
rade aj tesárov tak potrebných pri
oprave a výstavbe strechy, ako aj
interiéru budov a ich zariadení.
na stavbe kachlí a ich opravách
(Gašpar Ambróz zo Starej
Kremničky). Sú zaznamenané
platby za prácu na kaštieli, a to na
jeho obnove a údržbe, kováčmi,
ktorí sa podieľali na obnove
strechy a robili nové kovania dverí

V nasledujúcich rokoch potom
kaštieľ prechádza do rúk
banskobystrických biskupov
a stáva sa ich sídlom na dlhých
150 rokov.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Odišiel Ján Mišurda, dlhoročný
riaditeľ ekonomickej školy
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 24. marca nás vo veku 82 rokov
navždy opustil náš spoluobčan, Ján Mišurda.
Jeho pracovný život bol úzko spojený
so Strednou ekonomickou školou v Žiari
nad Hronom, neskôr obchodnou akadémiou, kde v rokoch 1967 – 1991 pôsobil
ako riaditeľ. V rokoch 2002 – 2006 vykonával aj funkciu poslanca Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.

Mestská polícia dôsledne kontroluje dodržiavanie
nariadení v súvislosti s koronavírusom.

rejnosti, 2-metrové odstupy v radoch či
vyčlenený čas, tzv. nakupovacie hodiny
pre seniorov.
Zaujímalo nás tiež, či mestská polícia zaznamenala porušenie zákazu verejného
zhromažďovania. Ako nás upozornili niektorí občania, ide najmä o mládež, ktorá sa zgrupuje na niektorých verejných
priestranstvách v meste a trávi tam voľný
čas. „Pokiaľ mám informácie, až do odvolania platí zákaz organizovania spoločenských, športových a kultúrnych zhromaždení a podujatí. Toto zatiaľ v našom
meste porušené nebolo. Samozrejme,
je problém udržať mládež doma. Vydal
som však pokyn, aby hliadka v prípade
takéhoto oznamu upozornila zákonného
zástupcu,“ naznačuje náčelník.

V čase vydaných opatrení je viac ako
inokedy veľkým pomocníkom mestskej
polície monitorovací kamerový systém,
ktorý funguje ako chránená dielňa zatiaľ
stále v nepretržitom režime. „Momentálne je to najbezpečnejšia forma skrytého
dohľadu nad dodržiavaním verejného
poriadku. Kontrolujeme tiež bezdomovcov ako značne rizikovú skupinu (bez rúšok, pijú z jednej fľaše, zbierajú a fajčia
cigaretové ohorky a pod.) a vykazujeme
ich spred hypermarketov a prevádzok
potravín, aby neobťažovali ľudí. Kontrolujeme aj dodržiavanie uzatvorenia pohostinstiev a obchodných prevádzok,“
dodáva na záver Róbert Šiška.
(li)

Voči koronavírusu zaviedli opatrenia
aj v osade Pod Kortinou
Koronavírus nás už niekoľko týždňov
všetkých trápi. Stal sa všade aktuálnou témou číslo jedna. Výnimkou nie
je ani žiarska osada Pod Kortinou.
Keďže sme všetci ohrození, neostáva
nám nič iné, ako sa chrániť dodržiavaním hygieny a nosením rúška. Rúška sú
však ťažko dostupné, a aj preto sa väčšina ľudí rozhodla ušiť si ich svojpomocne.
Dnes ľudí bez ochrany tváre nevpustia
do žiadnych obchodov, na poštu či na
rôzne iné úrady a inštitúcie. Sú medzi
nami ľudia, ktorí si však nemajú ako zabezpečiť rúška a sú odkázaní na pomoc.
Medzi nich patria hlavne seniori a ľudia
z marginalizovaných komunít.
Z tohto dôvodu vznikla myšlienka, ako
promptne riešiť túto situáciu. Mesto Žiar
nad Hronom zabezpečilo krajčírku, ktorá
ušila viac ako 2-tisíc rúšok pre seniorov.
Je to však časovo aj materiálne náročné, preto sa terénni sociálni pracovníci,
v spolupráci s odborom starostlivosti
o obyvateľa, rozhodli vyrobiť vystrihnu-
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sociálni pracovníci v osade Pod Kortinou.
Zároveň im vykonali osvetu, ako sa chrániť pred nakazením koronavírusom, rozdali im letáky s návodom, ako používať
tieto nákrčníky a poučili ich, ako postupovať v prípade nákazy a upozornili ich
na dodržiavanie karantény.

tím bavlnených tričiek provizórne rúška,
resp. nákrčníky, ktoré si občania dokážu
prevliecť cez tvár a zakryť si tak ústa aj
nos. Nákrčníky následne rozdali terénni

Mesto zároveň sprístupnilo prívod pitnej
vody v osade pre všetkých obyvateľov
osady, aby tak mali zabezpečenú nutnú
hygienu. Provizórne rúška (nákrčníky)
sú umiestnené aj pri vstupe na mestský
úrad, kde si ich v prípade potreby môže
zobrať každý, kto nemá žiadnu ochranu
tváre. Terénni sociálni pracovníci budú
rozdávať nákrčníky v najbližších dňoch
aj pre ľudí bez domova a v lokalitách, kde
žijú sociálne slabé rodiny, napr. na ubytovni STS či v Šášovskom Podhradí. Buďme voči druhým zodpovední a držme si
navzájom palce pri prekonaní tohto nákazlivého stresujúceho obdobia.
(r)

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte jeho
pamiatke tichú spomienku. Česť jeho
pamiatke.
(r)

Na „Jednotke“ majú nový umelý trávnik

V Základnej škole na Ulici Dr. Janského majú na ihrisku nový umelý
trávnik. Finálne práce sa za prísnych
hygienických opatrení realizovali do
konca marca.
Na výmenu umelého trávnika v areáli
žiarskej „Jednotky“ získalo mesto dotáciu 10 000 eur z Úradu vlády Slovenskej
republiky. „Dotáciu získalo mesto ešte
v minulom roku. S prácami sa začalo
pred pár týždňami a ukončené boli za
prísnych hygienických opatrení koncom
marca,“ informuje Miloš Čerťaský z Odde-

lenia mestských projektov MsÚ s tým, že
celkové náklady na projekt sú vo výške
13 183,92 eura.
Podľa protokolu bolo stavenisko odovzdané už v novembri minulého roku,
ale práce začali až v marci. „Čakali sme na
vhodné počasie,“ dopĺňa Miloš Čerťaský.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
– program Podpora rozvoja športu na rok
2019.
(li)

Poslanci venovali obyvateľom
mesta ochranné rúška

Aj poslanci mestského zastupiteľstva prispeli k dobrej veci. V pondelok 30. marca odovzdali prednostovi
Jurajovi Miškovičovi a vedúcej odboru
starostlivosti o obyvateľa Monike Minárovej 500 kusov ochranných rúšok, ktoré

budú distribuované najrizikovejšej skupine obyvateľom nášho mesta. Rovnako
tak ešte týždeň predtým urobili aj poslanec Vozár s poslankyňou Biesovou, ktorí
doniesli rúška pre klientov opatrovateľskej služby.
(r)
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Nové opatrenia nariaďujú aj povinné nosenie rúška
Predajne zostanú v nedeľu zatvorené

a ústa, mimo svojho domu či bytu. Ľudia,
ktorí sa dostanú do radu, budú musieť
dodržiavať dvojmetrový rozostup. Od
konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde
sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná
teplota.

Nová vláda pod vedením premiéra
Igora Matoviča prijala 40 nových
opatrení. Medzi nimi je aj povinné
nosenie rúška vonku, čas určený seniorom na nákup či sledovanie pohybu mobilov.
Približne 40 opatrení, ktoré boli prijaté
v pondelok 23. marca na ústrednom
krízovom štábe, by malo zvýšiť najmä
ochranu ľudí nad 65 rokov pred šírením
nového koronavírusu.
Vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov. Štát chce týmto chrániť
seniorov, ktorí sú v prípade pandémie
nového koronavírusu najzraniteľnejšou
skupinou. Úrad verejného zdravotníctva
(ÚVZ) SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.
Potraviny, drogérie, trafiky či obchody
s predajom krmív pre zvieratá budú
vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť
zamestnanci. Pre seniorov nad 65 rokov

sa zároveň určia špeciálne otváracie
hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do
12.00 hodiny. Dôchodcovia tak nebudú
musieť jazdiť v mestskej hromadnej doprave v ranných hodinách, kedy je preplnená, ale pôjdu v čase, kedy je takmer
prázdna. Vláda zároveň vyzvala dôchodcov, aby vychádzali z domu len v nevyhnutných prípadoch, najmä v čase od
9.00 do 12.00 hodiny. Štát tiež seniorom
odporúča, aby požiadali o pomoc iných.
Zároveň ale majú eliminovať osobný
kontakt s inými ľuďmi, aj s rodinou.
Premiér Matovič apeloval na seniorov
aj v súvislosti s bezplatnou železničnou
dopravou, ktorú podľa neho ešte dosť
využívajú. Keď to nebudú seniori rešpektovať, dočasne bude bezplatná doprava
pre nich zrušená, podobne ako to urobili
v prípade cestovania zadarmo u študentov. Mestá a obce štát vyzval, aby zriadili
telefónne linky pre seniorov za účelom
objednania si donášky potravín.
Ďalším opatrením bude povinnosť nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos

Na Slovensku by mali byť tri nemocnice vyčlenené na liečbu ochorenia
COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva
má pripraviť reprofilizáciu nemocníc
tak, aby bola jedna na západe, východe
a strede krajiny. V ostatných nemocniciach majú byť vytvorené samostatné
pavilóny. Vláda nakúpi 200 000 testov
na ochorenie COVID-19. Nepôjde však
o rýchlotesty. Policajti i vojaci budú prítomní v tých zdravotných zariadeniach,
kde vznikajú problémy. Štát pred každou
nemocnicou, kde sa realizujú odbery,
zriadi odberné miesta, kde môže prísť
pacient autom. Priamo odtiaľ mu spravia
zdravotníci stery. Štát zároveň zakázal
vývoz potrebných liekov mimo SR.
Rezort slovenskej diplomacie má za úlohu spracovať sumár opatrení z krajín,
kde je nový koronavírus. Ministerstvo
obrany bude musieť identifikovať tých
príslušníkov armády, ktorých budú môcť
predbežne zaškoliť do pozície sanitárov,
keby to bolo potrebné.
„Zatiaľ sme prijali opatrenia, ktoré považujeme v tejto chvíli za dostatočné. Zvyšujú ochranu najmä ľudí nad 65 rokov,“
poznamenal premiér s tým, že do budúcna nie je vylúčené sprísnenie akýchkoľvek opatrení. Hlavný hygienik SR Ján
Mikas poznamenal, že tieto opatrenia sú
adekvátne. V súvislosti s prepravou osôb
v taxíkoch uviedol, že tento zákaz bude
platiť naďalej. Tvrdí, že riziko nákazy medzi osobami je veľmi vysoké, preto stále
platí len možnosť prepravy tovaru.
(r)
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Žiarska nemocnica má samostatné
pracovisko pre pacientov
s podozrením na koronavírus

Pre pacientov s podozrením na koronavírus Nemocnica Svet zdravia
Žiar nad Hronom zriadila samostatný vyhradený priestor. Ten sa nachádza na prízemí nemocnice v bloku C,
v priestoroch doterajšej hematologickej ambulancie.
Pracovisko je vizuálne označené. Pre bezpečnosť darcov aj personálu sú odberové priestory transfúziologického pracoviska, samozrejme, oddelené a majú
samostatný vchod.
Verejnosť môže do budovy žiarskej nemocnice vstupovať len s rúškom či inou
ochranou časti tváre, napríklad šatkou,
ktorá zakrýva ústa a nos. Pri vstupe do
nemocnice sú pacienti upozornení na

potrebu dezinfekcie rúk. Zároveň pri
vstupe zdravotnícky personál verejnosti bezkontaktne meria telesnú teplotu
a vyhodnocuje ďalšie príznaky (napríklad
kašeľ, cestovateľskú anamnézu, kontakt
s infikovanou osobou), na základe čoho
pacientom povolia alebo nepovolia
vstup do nemocnice.
Naďalej platí, že nemocnica poskytuje
momentálne len neodkladnú zdravotnú
starostlivosť, a teda vyšetruje len akútnych pacientov. Všetky plánované vyšetrenia a zákroky boli zrušené. Taktiež
kontrolné vyšetrenia v jednotlivých ambulanciách sú momentálne pozastavené.
(r)

Taxislužby využívajú možnosť
donáškovej služby

Klient zaplatí iba za trasu,donáška je zdarma

Najnovšie opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR
V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom prijal Úrad verejného zdravotníctva SR ďalšie opatrenia.
• až do odvolania sa predlžuje všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám
zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy (termín od
24.03.2020 do odvolania).
• zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín,
mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny,
predajne potravín na osobitné výživové
účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie,
predajne novín a tlačovín, predajne
s krmivom pre zvieratá a veterinárnych
ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do
odvolania.)
• vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje
vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest
(termín od 25.03.2020 od polnoci do
odvolania).
• dočasné pozastavenie poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou
tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre,
zariadenia pre seniorov s ambulantnou
formou sociálnej služby, zariadenia
opatrovateľskej služby s ambulantnou
formou sociálnej služby, rehabilitačné
strediská s ambulantnou formou soci-

álnej služby, špecializované zariadenia
s ambulantnou formou sociálnej služby,
domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné
centrá (bývalé „kluby dôchodcov“) a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).
Prikazuje sa verejným a neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim (termín od 25.03.2020
do odvolania).
• vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00
do 12.00 h (pondelok – sobota).
• meranie telesnej teploty pri vstupe do
nemocníc, obchodov či iných priestorov
s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva
osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí
na nevyhnutné prípady (napríklad za
účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9.00 do
12.00 hod. Rovnako ich vyzýva k tomu,
aby na nevyhnutnú mieru obmedzili
prepravu verejnou hromadnou dopravou. Seniori patria z pohľadu šírenia
ochorenia a možného vzniku vážnych
zdravotných komplikácií medzi rizikovú
skupinu obyvateľstva. Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden
z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým
vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
(r)

Na základe rozhodnutia vlády je od
16. marca až do odvolania zakázané
prepravovať osoby v taxíkoch. V našom meste bola až do vypuknutia
pandémia táto služba vo veľkom využívaná, a to aj zo strany seniorov, ktorí
taxíky využívali na prepravu k lekárovi, na nákup či do kostola. V akom
režime dnes taxislužby fungujú, nám
prezradil Ján Vice zo spoločnosti Eko
Taxi.
V súčasnosti môžu taxislužby využívať
iba možnosť donáškovej služby, čo funguje aj v našom meste. „Zatiaľ fungujeme
v obmedzenom režime, a to v pondelok
až sobotu od 8.00 do 20.00 hodiny, nedele sú zatvorené pre údržbu a dezinfekciu
vozidiel,“ informuje Ján Vice a ako podotýka, každému zamestnancovi pridelili
ochranné rúška aj rukavice pre ochranu. Takže ľudia, ktorí donáškovú službu
taxislužby využijú, nemusia mať obavy
o svoje zdravie. „Momentálne máme
všetky prevádzky prepojené na dispečing v Žiari, takže ľudia nás zastihnú na
našich klasických číslach 0917 100 202

a 0917 100 303,“ konštatuje ďalej Ján
Vice.
Donášková služba zahrňuje prepravu nákupu potravín či liekov, rovnako aj iného
vhodného materiálu, balíkov či zásielok,
taktiež je možné, aby vykonal samotný
nákup priamo šofér. „Tieto donáškové
služby poskytujeme bezplatne, zákazník
platí len za trasu podľa nášho cenníka.
V meste je to aktuálne fixná suma 2 eurá
za jednu trasu, okolité dediny podľa
cenníka. Túto službu môžu využívať aj
naši dôchodcovia, ktorí sú v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom držiteľmi
preukazov Sociálneho taxíka. Podmienky sú rovnaké, ako keď išlo o bežnú
prepravu osôb, takže mesto im dopláca
sumu 1 euro v rámci mesta. To znamená,
že za takúto službu doplatia len zvyšné
1 euro,“ dodáva Ján Vice, ktorý verí, že aj
týmto spôsobom môže byť taxislužba
svojim zákazníkom nápomocná v tejto
zložitej situácií.
(li)
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Plánovaný termín Dní jarnej čistoty sa ruší Pohronské ľadové medvede očistili
ný tomu, ktorý pochádza z domácností.
Nebezpečný odpad: sem zaraďujeme
odpadové farby a laky, obaly nimi kontaminované, oleje, olejové filtre, odevy
a textílie kontaminované nebezpečnými látkami a tiež žiarivky, batérie a akumulátory a iný odpad obsahujúci ortuť,
elektrolyt z batérií a akumulátorov.

okolie vodnej nádrže

Uloženie nebezpečného odpadu na
Zbernom dvore je pre fyzické osoby
bezplatné, právnické osoby sa riadia
platným cenníkom spoločnosti.

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami - Žiar nad
Hronom, a.s. každoročne organizuje
v čase na jar a jeseň tzv. Dni čistoty,
v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu a odpadu s obsahom
škodlivín v blízkosti ich bydliska.
Vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii na Slovensku, súvisiacej s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu a v snahe
o zamedzenie možného šírenia koronavírusu a tým ohrozenia zdravia našich
obyvateľov, sa Dni jarnej čistoty nebudú
realizovať v plánovanom termíne.
Tento rok boli Dni jarnej čistoty plánované v dňoch od 20. do 24. apríla. Tento
termín sa ruší. V prípade, že sa situácia
vo veci koronavírusu zmení do takej
miery, že bude možné Dni jarnej čistoty
realizovať, budú obyvatelia o tejto skutočnosti vopred oboznámení.
Napriek tomu majú obyvatelia mesta
Žiar nad Hronom k dispozícii Zberný
dvor Žiar nad Hronom, kde môžu bezplatne odovzdať vzniknuté odpady z do-

mácností, ako je objemný odpad, elektroodpady alebo iné oddelene zbierané
odpady s obsahom škodlivín.
Zberný dvor je otvorený:
Pondelok - piatok v čase od 8.00 do
19.00 hod. Sobota - v čase od 8.00 do
17.00 hod.
Takisto od februára majú obyvatelia
k dispozícii tzv. špeciálne bielo-červené
kontajnery od spoločnosti Asekol, kde
môžu ukladať malé elektroodpady a použité batérie a akumulátory.
Prosíme obyvateľov o dodržiavanie
pravidiel nakladania s odpadmi a ich
ukladanie na miesta na to určené. Za
pochopenie ďakujeme.

Čo možno priniesť
na zberný dvor?
Elektroodpad z domácností: elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podob-

Zmena úradných hodín
v klientskych centrách

Triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré možno bezplatne odovzdať
na zbernom dvore, zaraďujeme papier,
tetrapaky, plasty, kovy, sklo, ale aj textil
či BRO.
Za poplatok môžu obyvatelia mesta Žiar
nad Hronom uložiť na Zbernom dvore
drobný stavebný odpad: je to odpad
z bežných udržiavacích prác, vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú
osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - napr. rekonštrukcia
bytu, ak tieto práce boli vykonávané fyzickou osobou. Patrí sem odpad ako tehly, obklad, parkety, okná, dlažba, kúsky
muriva, betónu, malty, omietky a iné.
Objemný odpad: je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedá možnostiam zberných
nádob používaných v systéme zberu komunálneho odpadu, ako napr. nábytok,
vane, záchody, umývadlá, dvere a pod.
Tento druh odpadu môžu obyvatelia
mesta - fyzické osoby sa na zbernom
dvore môže odovzdať bezplatne.
OŽP

O chvíľu maturujúci Ľubo Orságh na foto vľavo.

Aj v týchto nie ľahkých časoch sa dejú
okolo nás pekné veci. Bývalý žiak
z „Dvojky“, Ľubo Orságh, v minulých
rokoch spoluorganizátor a organizátor Žiarskej 100ky, je už niekoľko
rokov aktívnym členom Pohronských
ľadových medveďov (PĽM). Viacerí
z tejto partie by mu mohli byť otcom.
To však nevadí, napriek tomu je s nimi
kamarát.
A práve „ľadové medvede“ vyzbierali
v nedeľu 8. marca okolo nádrže „Bejvoč“,
pri motoreste Dubník, 20 vriec odpadu
a zarovnali aj koľaje po autách na lúke.
Ako Ľubo hovorí: ,,Nie sme vyšetrovatelia, nevieme, kto to tam po okolí, trochu
medzi kríky, trochu popri potoku, odpad

Zberný dvor je znovu otvorený
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ
SR), na základe záverov z Ústredného
krízového štábu SR, v sobotu 28. marca
rozhodol, že zberné dvory sa môžu opätovne otvoriť už od pondelka 30. marca.
Stalo sa tak na základe návrhu ministra
životného prostredia Jána Budaja.

stále odhadzuje. Bohužiaľ, chodia sem aj
menej disciplinovaní ľudia, po ktorých tu
odpad ostáva. A my, aby sme mali ešte
väčšiu radosť nielen zo studenej vody,
ale i z poupratovaného okolia, aj pre radosť rybárov či vychádzkárov, sme náš
„Bejvoč“ vyčistili. Všetko, čo tam nepatrí,
sme vyzbierali, navrecovali a zaviezli do
kontajnera.“
Tešíme sa, že popri rodičovskej, cez školskú výchovu, formujú trochou mladého
človeka aj starí otužilci. Pohronským
ľadovým medveďom ďakujeme za kus
práce a Ľubovi držíme palce.
(r)

Infolinka k
problematike
COVID-19
Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje
občanom, že od 30. marca je zriadená
infolinka k problematike týkajúcej sa
COVID19. Prevádzkovaná bude každý
pracovný deň od 8.00 do 20.00 hod.

Zberný dvor Žiar nad Hronom bude opätovne otvorený od 30. marca. Od 6. apríla
bude prevádzková doba:

Telefónne čísla call centra:
0961 699 555, 048/4306 555

Pondelok – piatok:
v čase od 8.00 do 19.00 hod.
Sobota:
v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Pracovníčky knižnice roznášajú
knihy seniorom priamo domov
POĎAKOVANIA
Od 1. apríla dochádza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk
Ministerstva vnútra SR.
Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov sú od 16. marca skrátené na čas
od 8.00 do 11.00 hodiny každý pracovný
deň. Od 1. apríla došlo k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská k dispozícii od 13.00 do 16.00 hodiny.
• Pondelok 8.00 – 11.00
• Utorok 8.00 – 11.00
• Streda 13.00 – 16.00
• Štvrtok 8.00 – 11.00
• Piatok 8.00 – 11.00
Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú
poskytované služby evidencie vozidiel,
bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon

Dňa 23. marca sme na mestskom úrade
obdržali milé prekvapenie. Seniorka
nad 70 rokov, ktorá od mesta dostala
v uplynulých dňoch plátenné rúško,
doručila balíček. Biele nepoužité plátno,
nite a šnúrky s odkazom: „Ďakujem za
rúško od mesta. Dávam to, čo dostávam pomoc. Látka na rúška pre opatrovateľky
mesta.“ Podpísaná je iba seniorka, ktorej
touto cestou mesto, a zvlášť Odbor
starostlivosti o obyvateľa MsÚ, ďakuje
a odkazuje: „Určite ich dáme ušiť pre
našich opatrovateľov.

alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie
dokladov z dôvodov uvedených nižšie.
Iní klienti do priestorov klientskeho
centra ani okresného úradu vpustení
nebudú.
V prípade dohodnutého termínu na
dopravnom inšpektoráte bude vstup
do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas
úradných hodín okresného úradu bude
pre občanov k dispozícii len podateľňa
okresného úradu.
V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov, upozorňujeme
občanov, že na tieto pracoviská budú
vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.
(r)

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu
COVI19 je Mestská knižnica Michala
Chrásteka do odvolania ZATVORENÁ.
Ale v záujme zachovania dobrej nálady
a pozitívnych myšlienok, pracovníčky

knižnice roznášajú knihy seniorom priamo domov.
Ak máte záujem o zapožičanie
kníh, kontaktujte telefónne čísla:
0915 272 243, 045/672 2565, alebo
e-mailom: kniznicamskc@gmail.com.

Poďakovanie, tento raz zo strany mesta,
patrí aj majiteľovi predajne s galantérnym
tovarom na Ulici Š. Moysesa za jeho
ochotu a láskavosť poskytnúť darom
materiál na šitie rúšok pre našich seniorov.
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Kultúru vírus nezastaví
Ako v tejto dobe priviesť kultúru ľuďom? Asi touto otázkou začala myšlienka, ktorá sa zrodila v hlave žiarskeho producenta a dramaturga Janka
Kulicha. So svojim tímom vymyslel
niečo, čo tu ešte nebolo.
„Ide o projekt, ktorý sme pomenovali Kulich & Kolegium POD VAŠIMI OKNAMI!,“
hovorí na úvod žiarsky producent a dodáva, že aj v tejto dobe, kedy sa život,
a to nielen ten kultúrny, takmer zastavil,
chcú zahnať ľuďom smútok, depresie či
nudu. Ako? „S mojou skupinou Kolegium
sme sa, po dohode s mestom Žiar nad
Hronom, rozhodli realizovať netradičnú
hudobnú výzvu, ktorá spočíva z niekoľkých krátkych vystúpení počas karantény
pod oknami alebo balkónmi fanúšikov.
Vystúpenia budú prebiehať za prísnych
bezpečnostných opatrení v rúškach,
v bezpečnej vzdialenosti, bez možnosti
osobného stretnutia. Chceme ľudí potešiť - nie ohroziť,“ dodáva Kulich s tým, že
bez kultúry sa nedá žiť, ale len prežívať.
„Vystúpenia budeme realizovať výhradne v žiarskom okrese, vždy v poobedňajších hodinách podľa osobnej dohody. Výzvu zároveň posúvame všetkým
žiarskym hudobným skupinám a ich fanúšikom. Ste na ťahu,“ dodáva frontman
skupiny Janko Kulich & Kolegium.

Dôležité informácie
• Dĺžka vystúpenia max. 20 min.
• Umelcom bude pred každým vystúpením odmeraná telesná teplota teplomerom.
• Umelci musia odohrať vystúpenie
v rúškach na tvári, v dostatočnom rozstupe od seba a odstupe od divákov na
oknách či balkónoch.

• Vystúpenie musí byť realizované bez
osobného kontaktu s divákmi.
• V prípade zhromažďovania sa ľudí na
mieste vystúpenia, bude produkcia zrušená.
• Umelci vystúpia bez nároku na ozvučenie. V prípade potreby budú prizvučené
nástroje, ktoré to vyžadujú.
• Vystúpenie prebehne v presne určenom termíne a čase v rozmedzí od 15.00
do 17.00 hod. pod dozorom Mestskej
polície Žiar nad Hronom.
• Umelec je povinný o svojom vystúpení
a bezpečnostných podmienkach informovať mesto Žiar nad Hronom, mestskú
a štátnu políciu, ako aj obyvateľov mestskej časti, kde vystúpenie prebehne, a to
formou oznamu na vchodových dverách
domu v deň akcie.
• Vystúpenia umelcov sa uskutočnia
zdarma bez nároku na honorár a bez
dodatočného vyberania vstupného.
Svoje pozvania a dôvody, prečo by hudobníci mali prísť práve k vám, môžu
záujemcovia písať na facebook.com/
jankokulichakolegium alebo na e-mail:
jankokulichkolegium@gmail.com.
(r)

Žiarska nemocnica hľadá dobrovoľníkov
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Mestská obývačka
zmení svoje sídlo

Mestská obývačka sa už čoskoro presťahuje do nových priestorov v centre
mesta. V bývalom Dome kultúry sa
tak okrem pedagogickej a obchodnej
akadémie budú nachádzať aj priestory pre vyplnenie voľného času mladých ľudí či na organizovanie rôznych
prednášok a seminárov.
V roku 2009 bola v priestoroch mestskej
plavárne zriadená Mestská obývačka. Je
miestom, kde sa stretáva Mestský mládežnícky parlament, združujú sa mladí
ľudia, organizujú workshopy, diskusie,
vzdelávacie a rôzne iné akcie. Plaváreň je
momentálne vo fáze rekonštrukcie, a tak
sa hľadali nové alternatívy, aby sa mohol
tento priestor udržať. Mesto poskytlo
nové priestory, ktoré sú už prerobené
a upravené. Nové sídlo Mestskej obývačky tak bude bližšie k ľuďom, priamo
v centre mesta, v bývalom Dome kultúry.
Úloha Mestskej obývačky sa však nezmení. Bude slúžiť pre mladých ľudí. Prioritne
na neformálne vzdelávanie, stretávanie
sa s ľuďmi zodpovednými za mládežnícku politiku, workshopy a diskusie
Žiarskeho mládežníckeho parlamentu.
Samozrejme, bude otvorená aj pre iné
skupiny ľudí po dohode so správca-

mi, ktorí vyhodnotia vhodnosť aktivít.
Priestory tak môžu využívať všetky seriózne skupiny ľudí. Využívanie priestorov na nekomerčné účely je bez poplatku. „Mesto dalo priestory prerobiť, budú
nanovo zariadené. Urobíme všetko pre
to, aby sa v Mestskej obývačke každý cítil
príjemne,“ uviedla koordinátorka práce
s mládežou Veronika Fabianová. Na otázku, či nastanú zmeny po inštalácií Mestskej obývačky v nových priestoroch odpovedala, že už samotné priestory budú
vítanou zmenou: „V prvom rade budeme
musieť „novú“ Mestskú obývačku znovu
rozbehnúť a prebrať zo spánku. Žiarsky mládežnícky parlament má v pláne
nové priestory spropagovať a uskutočniť
v nových priestoroch čo možno najviac
svojich aktivít pre mladých s mladými.“
V Mestskej obývačke budú prebiehať
okrem tradičných aktivít, ktoré sa konali
v starých priestoroch Mestskej obývačky,
aj mnohé možnosti na realizáciu projektov z grantových výziev, ktoré prebehajú
priebežne. Nové aktivity budú prispôsobené aktuálnym výzvam, ale aj novým
nápadom našich mladých.
Filip Šebeň

HĽADÁME NOVÝ DOMOV
VENDULKA

DONKA

Vendulka je asi 1,5-ročná maličká sučka teriérovitého
typu. Váži asi 7 kg. Do útulku prišla z miestnej rómskej
osady spolu s jej maličkými šteniatkami, ktoré už
svoje rodinky našli. Má veľmi rada ľudí aj detičky.
Takisto je znášanlivá s inými priateľskými psíkmi
a sučkami. Je ešte veľmi hravá a so psími kamarátmi
sa rada vyšantí. Tipujeme, že by nemala žiadny
problém ani s mačičkami. V prípade záujmu volajte
+421948082206.

Donka je asi 3-ročný kríženec stredne veľkého vzrastu.
So psíkmi je znášanlivá, s priateľskými sučkami tiež.
Vie sa parádne vylietať s loptičkou. U seba v koterci
má čisto, prekvapivo má hygienické návyky. Veľmi si
užíva pohladenie a láskavý prístup, ktorý u bývalého
majiteľa nezažila. Nevadia jej ani detičky. V prípade
záujmu volajte +421948082206.

Zaregistrovať sa na www.procare.sk/
dobrovolnici môžu študenti lekárskych
fakúlt od štvrtého ročníka. Musia byť
zdraví, mať potvrdenie o zaočkovaní
proti hepatitíde a vyplniť dotazník o prípadnom rizikovom kontakte, cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia
COVID-19. Rovnako im bude pred každým vstupom do nemocnice meraná
teplota a medici musia dodržiavať prísny
epidemiologický režim.

LAJLA

BERRY

Študenti dnešné dni pre prerušenú
výučbu a zatvorené internáty trávia
väčšinou v domácom prostredí, takto
teda nielen pomôžu svojej regionálnej
nemocnici, ale zároveň plnohodnotne
využijú svoj voľný čas a získajú nové
skúsenosti pre budúcu prax.
(r)

Lajla žila u Rómov, ktorí sa jej dobrovoľne vzdali
spolu s jej dvomi šteniatkami. Je to mladá sučka, má
asi 1,5-roka. Od prvej chvíle bola veľmi priateľská
a prítulná. Ľudí sa nebojí, ku každému hneď pribehne
a chce sa mojkať. Vôbec jej nevadia ani detičky.
S priateľskými sučkami a psíkmi je znášanlivá.
V prípade záujmu volajte +421948082206.

Berry je sučka menšieho vzrastu, má približne
1 rok. V podstate už nijako viditeľne nenarastie.
S priateľskými psíkmi a sučkami je znášanlivá. Je
veľmi prítulná, mojkavá, má rada ľudskú spoločnosť
a nemá problém ani s detičkami. Berrynke by sa páčilo
žiť u aktívnej rodinky, ktorá má rada výlety a brávala
by ju všade so sebou. V prípade záujmu volajte
+421948082206.

Počas pandémie koronavírusu pomáhajú aj študenti medicíny
nažovaní pacientov, ktorí prichádzajú do
nemocníc a s pomocou dotazníka uskutočňovať triáž. Pacientom teda budú
bezkontaktne merať teplotu a pýtať sa
na ďalšie príznaky ochorenia COVID-19,
napríklad kašeľ či bolesti svalov. Zisťovať
tiež budú cestovateľskú anamnézu a prípadný kontakt s infikovanou osobou.
Medici môžu asistovať aj pri odberoch
vzoriek a testovaní pacientov a nemocnice by radi využili ich pomoc napríklad
i pri telefonickom usmerňovaní pacientov. Na základe dohody s pracoviskom
však môžu medici v súlade s legislatívnymi normami poskytovať aj inú výpomoc.

Sieť nemocníc Svet zdravia, vrátane
žiarskej nemocnice, hľadá pre pandémiu koronavírusu medzi študentmi
lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov
dobrovoľníkov na výpomoc. Pripojiť
sa k tímu lekárov, sestier a ostatných
zdravotných pracovníkov môžu na
celkovo 18 pracoviskách po celom
Slovensku.
„Pre šíriacu sa nákazu COVID-19 očakávame aj zvýšené nároky na personálne
kapacity jednotlivých nemocníc, preto
by sme radi rozšírili tímy našich dobrovoľníkov z radov medikov. Už dnes na
niektorých našich pracoviskách pôsobia
študenti lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov a my sme im za ich pomoc v tomto

náročnom období veľmi vďační. Medici zároveň získajú mnoho skúseností
a osvoja si základné epidemiologické
pravidlá, vďaka ktorým budú lepšie pripravení na svoje budúce povolenie. My
im samozrejme budeme vo všetkom
nápomocní,“ uviedol generálny riaditeľ
siete nemocníc Svet zdravia a polikliník
ProCare Vladimír Dvorový.
Všetci medici budú najprv zaškolení nemocničným epidemiológom a jednotlivé pracoviská im poskytnú všetky potrebné ochranné pracovné prostriedky.
Na konkrétnej náplni práce a pracovnej
dobe sa následne spoločne dohodnú
s nemocnicou. Pomáhať môžu pri ma-
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Zápis do základnej školy s novým termínom a bez prítomnosti detí
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 dieťa narodené v termíne od 1.9.2013 do 31.8.2014, alebo
dieťa s odloženou povinnou školskou
dochádzkou na plnenie 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. V súlade
s usmernením MŠVVaŠ oznamujeme
zmenu termínu.

Termín zápisu základných škôl
v meste Žiar nad Hronom
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.zsjilemnickehozh.edupage.org)
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa č. 1,
Žiar nad Hronom
(www.zssmzh.edupage.org)
16. apríla 2020 (štvrtok) od 9.00 do
15.00 hod.
Forma: bez osobnej prítomnosti detí!

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.

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 prihlášku na plnenie povinnej
školskej dochádzky, ktorú vyplní a odošle on-line alebo do e-mailovej schránky
školy najneskôr do 16.4.2020,
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 16.4.2020,
3. ak technické možnosti neumožňujú
zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
elektronicky, dostaví sa v deň zápisu do
školy (16.4.2020), vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný
zástupca je povinný mať prekryté horné
dýchacie cesty rúškom, šatkou, šálom...
a dodržiavať dvojmetrový rozostup).
• Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch

týždňov od skončenia mimoriadneho
prerušenia školského vyučovania.
• 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
2020.
• Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie
všeobecného lekára pre deti a dorast

a odporučenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie
sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne,
najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania.
• 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 o určení
školských obvodov pre jednotlivé školy ,
ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad
Hronom v znení neskorších predpisov),
ak sa zákonný zástupca nerozhodne
inak.
• Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

• 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 eura.

Ako fungujú žiarske základné školy počas pandémie
Prerušenie školského vyučovania
v rámci opatrení proti šíreniu korona
vírusu neobišlo ani žiarske školy. Tie
sú zatvorené od 13. marca, rovnako
ako všetky školy na Slovensku – až do
odvolania. Pozreli sme sa na to, ako tri
základné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zvládajú túto
situáciu a ako prebieha vyučovanie
žiakov cez internet.

Známkovanie žiakov je
v tomto období opatrné
„Vzdelávanie žiakov sme presunuli do
domáceho prostredia. Z jedného dňa
na druhý sme sa ocitli v situácii, na ktorú
nebol nikto pripravený. Máme za sebou
prvé dva týždne a prvé skúsenosti domáceho vzdelávania. Ja, ako riaditeľka školy,
som sa opäť presvedčila o kvalite, empatii
a kreativite svojich kolegov a kolegýň a šikovnosti žiakov,“ hovorí riaditeľka Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika Ľubica
Baranová. Ako ďalej približuje, mnohí učitelia majú už dávnejšie zriadené uzavreté facebookové skupiny s rodičmi svojich
žiakov, v rámci ktorých rýchlo a efektívne
vzájomne komunikujú. Využívajú aj mailový spôsob komunikácie, edupage – keďže majú doma všetky učebnice a pracovné zošity, zadávajú z nich postupne úlohy
žiakom, pričom je individuálne, či zadajú
úlohy na celý týždeň dopredu, alebo ich
zadávajú denne, podľa platného rozvrhu
hodín v príslušný deň. „Žiaci úlohy do
príslušného termínu vypracujú, odošlú
učiteľke, tá ich prekontroluje a napíše im
spätnú väzbu. Takto to funguje vo väčšine
prípadov. V menšom počte sa uskutočňuje priame vyučovanie cez skype, keďže je
to náročnejšie na koordináciu všetkých
zúčastnených aj technické zabezpečenie
v domácom prostredí. Mám vedomosť aj
o tom, že pedagógovia vytvárajú výukové
videá a prezentácie, tie potom rozposielajú svojim žiakom,“ konkretizuje ďalej
riaditeľka a ako podotýka, pedagógovia
v týchto časoch môžu využívať vzdelávacie materiály cez rôzne stránky, ktoré
majú materiály aj na výučbu cudzích
jazykov. Práve učitelia cudzích jazykov
využívajú vzdelávacie prezentácie Planéty vedomostí, ktoré majú gramatické

javy spracované formou ozvučených
animovaných videí a k nim prislúchajúcich následných interaktívnych úloh.
„Známkovanie žiakov v týchto časoch
je ale opatrné, keďže je ťažšie zabezpečiť
objektívnosť doma vypracovaných úloh.
Učitelia v hodnotení zohľadňujú najmä
snahu, aktívny prístup žiakov k zadaným
úlohám, estetickú stránku vypracovania
a kreativitu v uchopení riešení zadanej
úlohy,“ naznačuje Ľubica Baranová.
Na „Dvojke“ sú aj učitelia, ktorí majú vo
svojich triedach žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, ktorí nemajú prístup na
internet, čiže táto forma komunikácie nie
je možná. Tí odovzdávajú úlohy a pracovné listy žiakom osobne, samozrejme, so
zreteľom na dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení. V tomto prípade je
spätná väzba ťažšie realizovateľná, žiaci
si vypracované úlohy najmä zhromažďujú doma do doby, kým sa neobnoví
riadne školské vyučovanie. „Mnohí učitelia v týchto časoch využívajú možnosť
dištančných školení a zúčastňujú sa výukových webinárov za účelom samovzdelávania, aby sa školili, ako vyučovať v tejto
novovzniknutej situácii.
Učitelia využívajú aj web ucimnadialku.sk,
kde je súhrn všetkých možných online
stránok. Naši žiaci sú v každodennom
kontakte aj so svojou vychovávateľkou
cez skupinu na facebooku. Vychovávateľky posielajú deťom dobrovoľné aktivi-

ty, výtvarné, pracovné aj telovýchovné,“
konkretizuje ďalej riaditeľka školy s tým,
že žiaci zo školského klubu detí sa zapojili
do výzvy Maľujeme dúhu, ktorú potom
nalepia na svoje okná. „Veľa ľudí si možno myslí, že každý učiteľ z domu pracovať
nemôže. Čo takí učitelia telesnej výchovy? Naši telocvikári preposielajú žiakom
inštruktážne videá, zadávajú referáty
o športovcoch a histórii rôznych športov, preposielajú typy, ako môžu cvičiť
v domácom prostredí, materiály z oblasti
zdravej výživy,“ vymenúva riaditeľka a ako
konštatuje: „Prežívame náročné obdobie.
Najsmutnejší pohľad riaditeľky školy je,
keď príde do školy a namiesto smiechu,
kriku, spevu a vravy zaznieva z každej
triedy, dvora nekonečné ticho. Škola bez
detí, pedagógov a všetkých zamestnancov je ako telo bez duše. Ja aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým svojim
kolegyniam, kolegom, zamestnancom
školy, rodičom a hlavne mojim žiakom
za všetko, čo teraz robia pre to, aby sme
toto ťažké obdobie zvládli. Ja verím, že
spoločnými silami, vzájomným pochopením a toleranciou to dokážeme a ešte
v tomto školskom roka sa všetci stretneme za bránou nášho druhého domova,
našej „Dvojky“.“

Na „Jednotke“ rozdali
zamestnancom ochranné rúška
Aj Základná škola na Ulici Dr. Janského
je zatvorená, otvára sa len v prípade vy-

bavenia nutných záležitostí. „Spravidla
je to jedenkrát do týždňa na tri hodiny,“
konštatuje riaditeľ školy Marek Baláž. Rovnako ako na ostatných školách, aj na „Jednotke“ sa žiaci vzdelávajú elektronickou
formou využívaním rôznych portáloch,
napríklad bezkriedy či IZK. „Podľa možností aj prostredníctvom sms správy alebo telefonicky,“ podotýka riaditeľ s tým,
že učitelia si od žiakov pýtajú elektronicky
spätnú väzbu a prípadné problémy odkonzultujú. „Práce sú hodnotené ústne,
teda slovne, v tejto situácii nie je prvoradé
známkovanie. V prípade dlhšieho zavretia
školy budeme postupovať podľa pokynov
Ministerstva školstva SR a nášho zriaďovateľa,“ naznačuje Marek Baláž. Ako ďalej
zdôrazňuje, vedeniu školy veľmi záleží na
zdraví a ochrane svojich zamestnancov,
preto sa snaží, aby boli nielen dostatočne informovaní o spôsobe prevencie,
ale: „Snažili sme sa pre nich zabezpečiť
ochranné pomôcky – rúška. Pokiaľ boli
nedostatkovým tovarom, využili sme
ponuku našej asistentky Aleny Pavolovej,
ktorá ušila prvé rúška. V súčasnosti už
škola kúpila rúška pre všetkých zamestnancov,“ uzatvára riaditeľ školy, ktorú
navštevuje 404 žiakov.

Keď sa telocvičňa mení na štúdio
V Základnej škole na Jilemnického ulici
tiež aj napriek núdzovému režimu a uzatvoreniu školy pre žiakov dbajú na prísnu
hygienu, a preto zamestnanci podľa
potreby do školy chodia a zabezpečujú
kontrolu objektu, prípadne dezinfekciu priestorov. „Ani naši učitelia v tomto
náročnom období nezaháľajú a aktívne
pracujú a sú v kontakte so svojimi žiakmi. Učivo, ktoré si žiaci hlavne opakujú,
im sprostredkovávajú prostredníctvom
e-mailovej komunikácie, cez edupage
či portál bezkriedy,“ približuje riaditeľka
školy Drahomíra Hanzlíková a ako podotýka, niektorí pedagógovia sa so školákmi
spojili aj prostredníctvom videohovoru.
„Komunikácia prebieha na strane učiteľ
– žiak, ale aj učiteľ – rodič a pedagógovia
navzájom. Zadané úlohy si po vzájomnej
dohode v stanovenom čase učitelia odkontrolujú a žiakom podajú spätnú väzbu. Snažíme sa robiť aj technickú podpo-

ru rodičom, keďže možností využívania
portálov je viac a nie každý s nimi dokáže
pracovať,“ naznačuje riaditeľka a zdôrazňuje: „V súčasnej dobe aj ja ako riaditeľka
školy hľadám najvhodnejší spôsob na online porady, keďže komunikácia a spätná
väzba od kolegov je pre mňa veľmi dôležitá. Takto si budeme vedieť vzájomne
vymeniť skúsenosti, poradiť si a nastaviť
systém vzdelávania aj v prípade, že škola
bude zatvorená dlhšie.“
Na „Štvorke“ nezaháľajú ani telocvikári, ktorí hľadajú možnosti, ako žiakom
ukázať, že zdravý životný štýl a pohyb
je možné realizovať aj v domácom prostredí. V súčasnej dobe natáčajú videá
s tréningom, ktorý zvládne naozaj každý.
„Naši zamestnanci chodia do školy len
v nevyhnutnom prípade. Prišli si vziať
napríklad učebnice, pracovné zošity,
notebooky, aby mohli plnohodnotne
pracovať aj z domu. Pred uzavretím školy
sme poskytli zamestnancom jednorazové rukavice, ktoré boli k dispozícii v zborovni školy a dezinfekciu zabezpečovali
upratovačky dvakrát denne,“ spresňuje
riaditeľka školy, ktorá má 292 žiakov. Ako
na záver dodáva: „Koncom marca naša
pedagogička z I. stupňa využila aplikáciu
ZOOM a spojila sa s deťmi online. Spoločne sa porozprávali, zahrali a dohodli sa na
pravidelných stretnutiach každý deň. Na
prvom stretnutí sa stretli 9 žiaci, veríme,
že sa pripoja aj ostatní.“
(li)
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Žiarska nemocnica vyzýva k darovaniu krvi
Nemocnice Svet zdravia, vrátane
žiarskej nemocnice, vyzývajú darcov
krvi, aby pomohli v tomto období
pri záchrane životov a prišli darovať
tú najvzácnejšiu tekutinu. Počet darcov totiž pre epidémiu koronavírusu
v posledných dňoch značne klesol
a nemocnica potrebuje doplniť zásoby krvi.
Pre maximálnu bezpečnosť svojich
darcov preto zaviedli špeciálne, prísne
opatrenia a ponúkajú objednávanie na
termín. Na darovanie krvi je možné prísť
individuálne na presný čas. Darcovia
prejdú vstupnou kontrolou, zabezpečená je zvýšená dezinfekcia priestorov
a odobraná krv ostáva v 14-dňovej karanténe.

esemeska alebo e-mail s ich termínom
darovania krvi.
Transfúziologické pracoviská nemocníc
Svet zdravia však neodmietnu a budú
vďačné aj darcom, ktorí prídu na odber
neohlásene. V tom prípade budú manažovaní priamo na mieste tak, aby bol zaručený ich komfort a bezpečnosť.
Pracoviská zaviedli sprísnený režim už
pri vstupe. Darcovia musia mať rúško,
prípadne si zakrývať ústa a nos šatkou
alebo šálom. Pri vstupe je tiež povinná
dezinfekcia rúk. Darca v deň odberu pri
vstupe na pracovisko opätovne vyplní
dotazník s informáciami o prípadnom
rizikovom kontakte alebo cestovateľskej
anamnéze a príznakoch ochorenia COVID-19 a zdravotník mu bezkontaktne

odmeria teplotu. V prípade zvýšenej
teploty nad 37 stupňov Celzia, pozitívnej
odpovede na rizikový kontakt či cestovateľskú anamnézu, alebo ak bude mať
darca príznaky ochorenia, krv nemôže
darovať a zdravotníci mu vysvetlia ďalší postup. Jednotlivé nemocnice Svet
zdravia majú zriadené samostatné pracoviská pre pacientov s podozrením na
koronavírus, kde darcu vyšetrí lekár.
Vstup darcov na odber je regulovaný tak,
aby sa v priestoroch transfúziologického
pracoviska nehromadili. Do odberovej
miestnosti vstupujú po jednom, prípadne pri jednotlivých činnostiach dodržiavajú požadované vzdialenosti. Po odbere
dostáva darca ďalšie usmernenia.
(r)

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!
Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy
a týka sa celého sveta. Tento problém
sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď
sa naozaj musíme správať zodpovedne
a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných
oblastiach každodenného života, ktorý
sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť i prácu tých,
ktorí zabezpečujú, aby základné služby
ďalej fungovali. Nemáme na mysli len
zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti
odvoz a ďalšie spracovanie odpadu. Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností ešte viac ohľaduplní
a trpezliví, keďže robia naozaj významnú
činnosť a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad vedľa
kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej
manipulácii s odpadom, a tým znížite
riziko ich prípadnej nákazy.

Čím menej, tým lepšie
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali
uväznení vo vlastných domácnostiach,
kráti upratovaním. Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa
zbytočne v tejto situácii nepreplňovali
kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej
odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali
vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to,
aby ste triedili správne a do triedeného
zberu vyhadzujte len poriadne stlačené
plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma odpad,

Zo starého nové

Separovanie odpadu dnes letí
Mesto Žiar nad Hronom uzavrelo
s bratislavskou spoločnosťou Asekol
SK zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.
V našom meste tak v blízkej dobe
budete môcť začať využívať červeno
– biele zberné nádoby.
Červeno – biela kombinácia je nová
farebná kombinácia v triedení elektroodpadov a batérií. Do komunálneho
odpadu NEPATRIA vyradené elektrospotrebiče!

Na darovanie krvi je lepšie
sa objednať
Aby darcovia mohli odbery z bezpečnostných dôvodov podstúpiť individuálne, zamedzilo sa ich zhromažďovaniu
a boli dodržané prísne hygienické požiadavky, nemocnice zavádzajú možnosť
sa na odber objednať a prísť v konkrétny deň a čas. Vybrané telefonické linky
hematologicko-transfúziologických
oddelení budú pre tento účel fungovať
24 hodín denne a sedem dní v týždni.
Rovnako sa na termín darovania krvi
môžu záujemcovia objednať e-mailom.
Následne darcovia vyplnia krátky dotazník zaslaný e-mailom alebo počas telefonického rozhovoru odpovedia na otázky
o cestovateľskej anamnéze, kontakte
s infikovanou osobou, alebo či majú príznaky typické pre koronavírus (horúčka,
kašeľ). Potom im príde potvrdzujúca

Mestské noviny I 6. apríl 2020

Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad , batérie a akumulátory. V našom meste budú rozmiestnené
v počte osem kusov.

Recyklácia významne
šetrí prírodné zdroje
a životné prostredie
Napríklad až 80 % materiálu z mobilného
telefónu je možné opätovne využiť. Drahé kovy používané pri výrobe telefónov
je možné získať lacnejšou recykláciou,
ktorá je k prírode šetrnejšia. Napríklad
ťažba jedného gramu zlata generuje zároveň aj tri tony odpadu, pričom rovnaké
množstvo zlata je možné získať recykláciou len dvadsiatich deviatich mobilných
telefónov.

Čo patrí do červeno-bieleho
kontajnera
Spotrebná elektronika, vrátane príslušenstva, napr. videoprehrávače, DVD
prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže,
magnetofóny, domáce kiná, reproduk-

tory, diaľkové ovládače, slúchadlá a podobne.
• Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty, vrátane príslušenstva (napr.
objektívy, blesky a pod.).
• Malé elektronické a elektrické hudobné
nástroje.
• Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice).
• Faxy a záznamníky.
• Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné).
• Tlačiarne, malé stolné kopírky.
• Kalkulačky.
• Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.).
• Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.).
• Batérie a akumulátory.
• Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

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

Covid-19 zavrel školy
ktorý patrí na zberný dvor, a nijako vás
neohrozuje, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.

Rúško nepatrí do
triedeného zberu
Mnohých ľudí zaujíma to, že ako vlastne
naložiť s použitým rúškom či respirátorom. Zákon o odpadoch so situáciou,
akou je takáto pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR, ktoré v tejto veci oslovilo aj
Úrad verejného zdravotníctva SR, treba
s jednorazovými rúškami nakladať tak,
ako s potenciálne infikovanými. Teda
najlepšou možnosťou je ich po zložení
vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky,
odhodiť vrecko do zmesového odpadu
a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel.
V žiadnom prípade tieto rúška nepatria
do triedeného zberu! Ak máte rúško šité,
tak ho nezabudnite po každom použití
oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

Čo s odpadom,
ak som v karanténe
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe
z dôvodu návratu zo zahraničia alebo
tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli
byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby
s odpadom nakladali veľmi zodpovedne.

Odpad je potrebné vložiť do plastového
vreca na odpadky a po každom ďalšom
použití ho riadne zviazať. Po naplnení je
treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca
a takto uložený odpad držať doma, až
kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí
72 hodín, alebo oznámení negatívnych
výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac
predišlo ďalším možným nakazeniam.

ENVI - PAK naďalej plní
svoje záväzky
Aj OZV ENVI - PAK s plnou vážnosťou reflektuje na aktuálne udalosti a neustále
zodpovedne pracuje na tom, aby plnila
všetky zmluvné povinnosti svojich klientov a zabezpečovala služby triedeného
zberu odpadu pre obce. Zamestnanci
spoločnosti sú plne k dispozícii, takže
je možné sa na nich kedykoľvek obrátiť.
Komunikácia prebieha naďalej, avšak
bezkontaktne – telefonicky alebo e-mailom. Ako sa nateraz zdá, tým že Slovensko zareagovalo veľmi rýchlo, „kúpilo si
čas“, ktorý iné, doteraz veľmi zasiahnuté
krajiny, nemali. Hoci je situácia vážna,
našťastie, zatiaľ nie je kritická. Veríme,
že počet nakazených novým vírusom
nebude prudko narastať, hoci vieme, že
iste budú pribúdať. Preto vás prosíme,
aby ste čo najviac dbali o svoje zdravie
a zdravie svojich najbližších.
OŽP

Od 13. marca sme kvôli šíreniu nového koronavírusu doma, v domácej
karanténe. Školy sa zatvorili, no my sa
učíme ďalej. Takto funguje 1. C trieda
zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika.
Pôvodný plán dvojtýždňovej karantény
sa odložil na neurčito a nikto nevie, kedy
sa opäť vrátime do školských lavíc. Ani
sme sa nenazdali a máme za sebou tri
týždne, čo som svojich prváčikov naposledy učila v našej triede, tri týždne, čo sa
spolu nevidíme, čo sa spolu neučíme... Tri
týždne, čo sa nám život otočil na ruby.
A my fungujeme úplne inak, ako sme
boli zvyknutí.
Novej situácii sme sa aj my museli veľmi rýchlo prispôsobiť. S rodičmi mojich
mravčekov som v kontakte vďaka sociálnej sieti, kde máme vytvorenú skupinu.
Denne sem svojim prváčikom posielam
úlohy, na ktorých pracujú v domácom
prostredí spolu so svojimi rodičmi. Zamerali sme sa na hlavné predmety, ako
sú slovenský jazyk - čítanie, písanie a na
matematiku.
„Myslím, že to zvládame celkom super.
Spravili sme si systém skoro ako v škole.
Sofinke sme vyrobili „domácu“ žiacku
knižku, kde má všetky predmety. Každý
deň doobeda spravíme úlohy z matematiky, slovenčiny. Vypracované úlohy
jej oznámkujem. Potom máme dlhšiu
pauzičku na obed a trošku voľného času

Sofinka a obľúbený predmet.

a poobede nasleduje čítanie rozprávok,
kde sa zapája celá rodina - navzájom sa
hodnotíme a potom si Sofinka nakreslí
ešte obrázok,“ hovorí mama Sofinky z 1.C
triedy.
Všetci veríme, že sa situácia čoskoro
upokojí a naše životy sa opäť vrátia do
starých koľají.
Martina Polachová

Buďme pozitívni, ale nie
na COVID-19!
Očakávané a zásadné opatrenia v súvislosti s rizikom šírenia pandémie
v marginalizovanej rómskej komunite (MRK) zatiaľ nová vláda nepriniesla.
A tak každá samospráva sa snaží riešiť
aktuálny stav vlastnými možnosťami
a silami.
Naše mesto prostredníctvom odboru
starostlivosti o obyvateľa zabezpečilo
pre seniorov nad 70 rokov rúška. Snaží
sa svoju sieť pomoci rozšíriť, a preto sa
v meste začal realizovať aj nákup potravín pre túto najzraniteľnejšiu skupinu
obyvateľstva. Okrem pomoci seniorom
sa mesto zaujíma aj o situáciu v osade
Pod Kortinou, v ktorej terénni sociálni
pracovníci distribuovali jej obyvateľom provizórne ochranné pomôcky na
prekrytie úst a nosa.
Terénni sociálni pracovníci spolu s členmi MOPS a pracovníkmi komunitného
centra však každý deň monitorujú situáciu v osade. „Informujeme ľudí v osade
o nových nariadeniach vlády v súvislosti
s koronavírusom prostredníctvom informačných letákov, ktoré sú zrozumiteľné
a písané v jednoduchej forme,“ približuje Adriana Šarköziová, terénna sociálna
pracovníčka s tým, že okrem dôležitých
informácii o nariadeniach vlády informujú obyvateľov osady aj o povinnej
karanténe. Rozhodli sa tiež informovať
ľudí, čo s použitými rúškami, kam patria,
ako ich správne používať a dezinfikovať.
„Chceme aktivizovať rómske ženy, a preto sme vyrobili leták s obrázkami, ako si
vyrobiť jednoduché rúška. Zároveň sme
zisťovali záujem o praktickú ukážku šitia,
respektíve výrobu týchto rúšok, ktoré by
sme vyrábali so ženami z osady,“ spresňuje Adriana Šarköziová. Letáky roznášajú terénni sociálni pracovníci do každej
rodiny, pretože nie každá domácnosť má
televíziu či internet. Poukazujú na dôležitosť dodržiavania vydaných opatrení
vlády, na dôležitosť zvýšenej hygieny
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a obmedzenie pohybu osôb. „Zisťovali
sme záujem o výrobu rúšok medzi ženami. Niektoré prejavili záujem, a preto
plánujeme v blízkej budúcnosti túto aktivitu realizovať. Samozrejme, s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení,“
podotýka Šarköziová.
Terénni pracovníci, pracovníci komunitného centra a tiež členovia MOPS dostali
od mesta základné pracovné ochranné
pomôcky, a to látkové rúška, rukavice,
dezinfekčné prostriedky a boli poučení
o správaní sa pri dodržaní bezpečnostných opatrení pri výkone svojej činnosti.
To znamená dodržiavať odstup od osôb,
s ktorými prichádzajú do kontaktu a aj
u nich platí dodržiavanie zvýšenej hygieny. Okrem osady Pod Kortinou monitorujú terénni sociálni pracovníci aj ďalšie
lokality, kde žijú rómski obyvatelia, ako
je Šášovské Podhradie a ubytovňa STS.
Práca terénnych sociálnych pracovníkov
sa v týchto epidemiologických časoch
sústreďuje hlavne na prevenciu, ktorá je
veľmi dôležitá v boji proti riziku šírenia
COVID-19. „Uvedomujeme si, že dnes
je lepšie venovať sa dôslednej prevencii ako neskôr dopadu, ktorý môže mať
fatálne následky pandémie v osadách.
Buďme všetci zodpovední a pozitívni
v myslení, než nezodpovední a pozitívni na COVID-19,“ uzatvára Adriana Šarköziová.
(r)

Zo žiarskeho okresu zatiaľ hospitalizovali
päť osôb s podozrením na COVID-19
Z okresu Žiar nad Hronom bolo na
infektologickej klinike v Banskej Bystrici celkovo hospitalizovaných päť
osôb pre podozrenie na ochorenie
COVID-19. Štyria z nich boli s cestovateľskou anamnézou. Informácie nám
poskytla regionálna hygienička Eva
Striežová.
Ochorenie COVID – 19 bolo diagnostikované u jedného pacienta s cestovateľskou anamnézou, u ostatných sa
ochorenie nepotvrdilo. „V nemocnici
Svet zdravia v Žiari nad Hronom zriadili ambulanciu a samostatné oddelenie
s lôžkami pre pacientov, ktorí môžu mať
príznaky ochorenia COVID – 19, ale aj
iné ochorenie, avšak je u nich podozrenie aj na toto ochorenie. Vyšetrených na
toto ochorenie bolo 14 pacientov, všetci
boli negatívni,“ konštatuje Eva Striežová
a ako ďalej informuje, pri podozrení na
ochorenie zamestnanci oddelenia epidemiológie vyhľadávajú úzke kontakty
chorých alebo podozrivých z ochorenia,
zisťujú ich epidemiologickú anamnézu,
zdravotný stav. „Pokiaľ už neboli v domácej izolácii, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Žiari nad Hronom im ju
nariaďuje rozhodnutím aj s opatreniami, ktoré musí takáto osoba dodržiavať
počas jej trvania, čo je 14 dní od posledného kontaktu s chorým. Pri potvrdení
ochorenia bolo vykonané vyšetrenie
u kontaktov. Výsledky boli negatívne. Napriek tomu sú tieto kontakty v domácej
izolácii, nariadenej rozhodnutím,“ podotýka ďalej regionálna hygienička.
Všetky osoby s cestovateľskou anamnézou a ich domáce kontakty sa musia hlásiť u svojho všeobecného lekára a opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR
(ÚVZ SR) sa im nariaďuje izolácia v domácom prostredí na čas 14 dní. „Výnimkami
sú osoby a ich domáce kontakty, ktorí vykonávajú presne určené povolania, ktoré sú uvedené v opatrení ÚVZ SR. Všetky

Žiarčania sú disciplinovaní, na verejnosti nosia rúška
a dodržiavajú 2-metrové rozostupy.

opatrenia ÚVZ SR aj s usmernením nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk,“
spresňuje Striežová.
S určitosťou sa vie, že vírus je citlivý na
chlórové a alkoholové dezinfekčné prípravky (75 % alkoholu). Vychádzajúc
z týchto poznatkov, je možné v krajnom
prípade použiť na dezinfekciu rúk čo najviac percentný biely alkoholický nápoj.
„Stále však platí, že na prvom mieste je
dôkladné umývanie rúk s dostatočným
množstvom mydla a tečúcej teplej vody.
Ruky je potrebné dôkladne napeniť a dôsledne umývať všetky plochy rúk (dlane,
prsty, palec, chrbát ruky, medzi prstové
priestory) a tiež aj zápästia. Následne
dôkladne ruky opláchneme pod prúdom
teplej vody. Celý tento proces by mal
trvať okolo 40 sekúnd. Upozorňujem,
že v tomto období nenosíme prstene
a hodinky. Jednak prsteňmi si môžeme
roztrhať rukavice a tiež pod nimi sa nám
môžu ukladať nečistoty, ale aj baktérie
a vírusy,“ upozorňuje Eva Striežová.
Vo vonkajšom prostredí používame povinne rúška a vhodné sú aj jednorazové
rukavice. Jednorazové rúška sú na jedno

použitie, po dvoch hodinách nosenia,
prípadne po zvlhnutí, strácajú účinnosť
a musia byť nahradené novými. „Likvidujeme ich tak, aby vonkajšia časť rúška
bola zložená dovnútra, vložíme ho do
mikroténového vrecka a potom do komunálneho odpadu. Rúška na opakované použitie môžeme prať pri teplotách
90°C a 60°C, podľa materiálu. Po vysušení
prežehlíme. Keď prídeme z vonkajšieho
prostredia, zložíme si rukavice tak, aby
sme sa rukou v rukavici nedotkli holej
ruky. Čiže keď máme rukavice na rukách, jednu skladáme podobratím prstov z vonkajšej strany rukavice a druhú
skladáme z vnútornej,“ radí Eva Striežová a ako na záver podotýka: „Seniori by
mali vychádzať z domáceho prostredia
len v nevyhnutných prípadoch, ako je
návšteva lekára, prípadne nákup. Nákup
si seniori môžu urobiť v čase od 9.00 do
12.00 hodiny v pondelok až sobotu. Najlepším riešením je požiadať o nákup blízkych, susedov, prípadne organizátorov
v meste či obci, ktorí zabezpečujú tieto
služby.“
(li)

Na cirkevnej škole preferujú hravé učenie, objavovanie aj tvorenie so zapájaním zmyslov
Aj Základná škola s materskou školou Š. Moysesa zatvorila svoje brány
rovnako ako aj ostatné školy v pôsobnosti mesta. Zatvorených tak zostalo
nielen 18 tried základnej školy, jedna
špeciálna triedu pre zdravotne postihnuté deti, 3 triedy materskej školy, ale
i školský klub detí a centrum voľného
času.
Budova je síce zatvorená, ale vyučovanie napriek tomu pokračuje prostredníctvom elektronickej komunikácie naďalej každý deň. „Snažíme sa zabezpečiť
štúdium so zreteľom na individuálny
prístup, diferenciáciu, kreativitu a rozvoj
praktickej inteligencie,“ informuje riaditeľka školy Mária Ulrichová. Ako ďalej
konkretizuje, pedagogickí zamestnanci majú vytvorenú spoločnú skupinu
na messengeri, kde si vymieňajú svoje
nápady, skúsenosti a odovzdávajú si
informácie o nových vyučovacích možnostiach, prednáškach, webinároch.
„Väčšina pedagógov pri komunikácii so
žiakmi a rodičmi využíva Edupage, ktorá im umožňuje zadávanie materiálov,
podnetov, domácich úloh, ale i testov na
overenie pochopenia učiva. Veľká časť
vyučujúcich realizuje skupinové rozhovory cez messenger, správy cez e-mail,
ale aj cez rôzne internetové stránky.
A v neposlednom rade, mnohí kolegovia,
najmä na 1. stupni, vyučujú online, majú
videokonferenciu cez bezplatnú aplikáciu Zoom, príp. Skype. Deti sú nadšené,
tešia sa zo „stretnutia“, zdieľajú zážitky,
učia sa so svojou učiteľkou,“ približuje ďalej súčasný spôsob vyučovania riaditeľka.
Spoločenstvo učiteľov cirkevnej školy
zadáva úlohy tak, aby deti neboli pre-

ťažované. „Kladieme dôraz na činnosti
spojené s utvrdzovaním a zovšeobecňovaním učiva, preferujeme hravé učenie,
objavovanie, bádanie, vyrábanie, tvorenie so zapájaním zmyslov. Snažíme sa
aktivity u detí striedať: čítanie, pozeranie
filmu, on-line úlohy s okamžitou kontrolou, pracovné listy, praktické cvičenia,
videá na Youtube na názorné vysvetlenie učiva, nezvyčajné projekty, výtvarne
vyjadriť tému koronavírusu. Alebo napr.
v rámci techniky vyrobiť ochranné štíty, ktoré môžu konkurovať 3D tlačiarni,
alebo slúžiť ako prototyp na výrobu.
Správny výber domácich úloh odhaľuje rôzne zručnosti našich detí pri pečení
kváskového chlebíka, prípravy večere,
domácich prácach, šití rúšok, ba dokonca
i pri štiepaní dreva,“ naznačuje riaditeľka
výhody, ktoré má učenie z domu. Žiaci
cirkevnej školy dostali aj milé kuriózne
zadania, napr. vystrčiť hlavu z okna a nabrať vitamín D, zistiť objem smetného
koša z fotografie a indícií, hrať meno,
mesto, zviera vec, krajina, ale negoogliť.
„Naši učitelia sú facilitátormi – vedú
a usmerňujú žiakov procesom učenia
sa. Elektronicky zasielajú odporúčaný
obsah a zadanie úloh každý deň podľa
rozvrhu (matematika, slovenský jazyk,
anglický jazyk), niektoré predmety jeden
či dvakrát za týždeň (fyzika, dejepis, geografia),“ spresňuje ďalej Mária Ulrichová
s tým, že staršie deti pracujú samostatne, prípadne rodičia pracujú s mladšími
deťmi. Samozrejme, okrem technológií
pracujú aj s klasickými učebnicami a pracovnými zošitmi. Všetko vypracované
fotia a vyučujúcim posielajú na kontrolu. „A ako odmenu za usilovnosť majú

telocvikári majú ešte minimálne jeden
a viac predmetov v aprobácii,“ podotýka
riaditeľka.

Obrázok od detí: Sofinka Tončová 5.B a Maroško Tončo 1.B.

napr. ako naši prváci učiteľkou načítané
rozprávky na dobrú noc,“ podotýka riaditeľka.
Systém priebežnej kontroly je pre učiteľov i deti dôležitý, v súčasnej situácii sa
akceptuje aj ich rozvoj počas domáceho
vzdelávania. „Oceňujeme, aké iné zručnosti si rozvinuli počas týchto dní. Každý
náš učiteľ realizuje vlastný spôsob hodnotenia i kontroly, napr. denne opravuje, týždenne ohodnotí, či, naopak, pošle
správne odpovede k sebahodnoteniu.
Na 1. stupni aj prostredníctvom rodičov,
na 2. stupni priamo so žiakmi,“ približuje
fungovanie a známkovanie z domu riaditeľka školy a jej slová dopĺňajú aj niektorí pedagógovia: „Zatiaľ neznámkujem,
ale vidím každodenný prístup každého
žiaka k povinnostiam. Časom využijem
i ponúkané testy na Edupage a žiakom
zadám i niečo na známku. Zoomujeme
a preskúšavam prvákov čítanie, či je
správne . Každú úlohu skontrolujem, napíšem, čo si majú opraviť a opravené mi

tiež pošlú. Vypracované PL a cvičenia mi
rodičia preposielajú naspäť, ja ich opravujem a hodnotím pochvalami, prípadne
známkami, trvám pri chybách na oprave. O prvouke sa rozprávame, skúšame
pomocou rozhovoru. Deti robia aj z vlastivedy projekty, ktoré mi posielajú, najlepšie projekty preposielam do skupiny
všetkým na pozretie.“ Foriem a spôsobov
je veľa, podstatné je, že v prípade nejasnosti so žiakmi ich pedagógovia hneď
konzultujú.
Ako je teda škola pripravená na to, že
bude zatvorená až do konca školského
roka? „Neprebrané učivo presunieme
na september – október. Priebežne sa
radíme a operatívne realizujeme zmeny,
napr. v súvislosti s trištvrte ročným hodnotením. Máme premyslenú alternatívu
uzatvárania koncoročných známok bez
nástupu do školy.“ Problém nie je ani
s učiteľmi, ktorí učia na druhom stupni
a vyučujú napríklad telocvik. „V našej
škole takýto problém nie je, pretože

Zápis bude aj tu prebiehať bez prítomnosti detí, a to 16. apríla od 9.00 do 15.00
hodiny. Prídu len tí rodičia, ktorí neodoslali prihlášku. „Do našej školy sa od jej
vzniku prihlasujú deti na základe prihlášok a už niekoľko rokov sa môžu prihlásiť
aj elektronicky. Takže my už teraz vieme,
koľko detí sa k nám približne hlási. Plánujeme otvoriť dve triedy, tak ako vždy.
V našej škôlke máme 21 predškolákov
a ostatné deti sú z mestských materských
škôl a pár i z okolitých dedín. Počítame aj
s nejakými odkladmi. Tešíme sa na nich.“
Rovnako ako na „Jednotke“, aj v cirkevnej
škole zabezpečili ochranné rúška. „Máme
šikovné kolegyne, ktoré ušili rúška svojim rodinám a priateľom a viem, že aj
svojim kolegom, ktorí ich nemali, za čo
im veľmi pekne ďakujem.“ Aj naďalej
chodia zamestnanci a vedenie školy do
školy podľa potreby a rozpisu. „Ochranné prostriedky a čistiace prostriedky sme
zakúpili pred zatvorením školy,“ podotýka riaditeľka Mária Ulrichová a na záver
dodáva: „Rada by som všetkým deťom
a rodinám popriala predovšetkým veľa
zdravia, sily a optimizmu. A vo VEĽKOM
týždni by som všetkým chcela popriať
nádej od zmŕtychvstalého Krista, trvalý
pokoj a vieru v to, že zase bude dobre.
Zároveň sa chcem poďakovať za pozitívnu spätnú väzbu od rodičov, ale aj od
našich detí, sú pre nás povzbudením do
ďalších dní.“
(li)
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Očiam si odišla,
v srdciach si
zostala...
S hlbokým
zármutkom
oznamujeme,
že nás dňa
18. marca 2020
navždy opustila naša milovaná
maminka, starká, prastarká,
pani učiteľka
Oľga Vívodová – Zemková
vo veku nedožitých 90 rokov.
S našou najdrahšou sme sa rozlúčili
v úzkom kruhu rodiny.
Odpočívaj v pokoji.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 12. apríla
uplynie 6 rokov
od chvíle, keď
nás opustila
naša drahá
Magduška Miklová,
milujúca mama a manželka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Spomína milujúci manžel a syn.

SPOMIENKA
Rana v srdci
stále bolí,
zabudnúť
nám nedovolí.
Aj keď nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 3. apríla uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef Masarovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína sestra
s rodinou.

SPOMIENKA
More lásky si so
sebou vzal,
hory bolesti
zanechal.
Prázdno je tam,
kde znel tvoj hlas,
spomienka na
teba zostáva
v nás.
Dňa 10. apríla si pripomenieme
1. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a svokor
Jozef Kollár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéry Dajana,
Žaneta, zaťovia Jaro a Roman,
vnuk Marián, malý Gučko
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Prestalo srdiečko
tĺcť, prestali ústa
sa smiať,
budeme však
na teba stále
spomínať.
Snívaj svoj
večný sen,
v spomienkach sme s tebou
každučký deň.
Dňa 14. apríla uplynie rok od
smutnej udalosti, kedy nás navždy
opustil náš drahý ocko, dedko,
manžel, brat a kamarát
Imrich Kállay
vo veku 70 rokov.
Prosím, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú jeho deti,
manželka, vnúčatá
a blízka rodina.

Uzávierka čísla 8, ktoré
vychádza 20. apríla, je v utorok
14. apríla. Spomienky doručené
po tomto dátume budú
zaradené až do ďalšieho čísla.

Od 2. apríla čakajú cestujúcich
zmeny, autobusy budú premávať
v režime Sobota Plus
ako COVID-19. Rovnako tak reagujeme
na zásadný pokles počtu cestujúcich –
v porovnaní s bežným režimom dnes
prímestské spoje využíva len približne
štvrtina cestujúcich,“ informoval Miroslav
Vyka, vedúci oddelenia verejnej dopravy
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje SAD
Zvolen a SAD Lučenec, budú v Banskobystrickom kraji premávať od štvrtka
2. apríla v upravenom režime Sobota
Plus. Zredukovanie počtu spojov patrí
k ďalším opatreniam pred šírením nového koronavírusu.
Od štvrtka 2. apríla bude prímestská autobusová doprava v Banskobystrickom
kraji premávať v upravenom režime,
nazvanom Sobota Plus. Oproti súčasnému, prázdninovému režimu, ubudnú
najmä spoje, ktoré nezabezpečujú prepravu do zamestnaní alebo nemocníc,
ale napríklad do turistických destinácií.
„Tieto zmeny zavádzame spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného
zdravia II. stupňa ochorením známym

Dopravné služby na prímestských autobusových linkách budú SAD Zvolen
a SAD Lučenec poskytovať až do odvolania v núdzovom režime, vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných
poriadkov s viacerými úpravami. Konkrétne informácie o cestovných poriadkoch jednotlivých liniek nájde cestujúca
verejnosť na výveskách jednotlivých
autobusových zastávok, na internetových stránkach dopravcov i na webovej stránke kraja. V pracovné dni budú
cestovné poriadky doplnené o vybrané
spoje, ktoré sú dôležité pre dochádzku
do zamestnaní a do nemocníc. V okresoch, kde je frekvencia dopravy v rámci
sobotného režimu nedostatočná, budú
počas pracovných dní zaistené aspoň tri
spoje denne.
(r)
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Slovenská pošta upravuje otváracie
hodiny pobočiek
S cieľom chrániť zdravie zamestnancov
v prevádzke ako aj obyvateľov miest
a obcí, Slovenská pošta celoplošne
obmedzila hodiny pre verejnosť. Takto
upravené hodiny pobočiek na celom
území Slovenska platia nateraz do
30. apríla.
Počas pracovných dní mať budú pobočky Slovenskej pošty individuálne stanovené otváracie hodiny aj s ohľadom na
momentálny stav zamestnancov ovplyvnený všeobecnou situáciou tak, aby bolo
koncentráciou obyvateľov v čo najväčšej miere zabránené šíreniu COVID-19.
V mestách nad 10 000 obyvateľov budú
pošty otvorené do 16.00 hod, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň
v týždni do 17.00 hod. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené. Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb tiež oznámil, že
v prípade pokračovania mimoriadneho
stavu v SR pristúpi k ďalšiemu predĺženiu
obdobia.

Úprava doručovania niektorých
doporučených zásielok
Štandardné doporučené zásielky
Slovenská pošta doručuje vhadzovaním
do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň
doručenia sa považuje deň vhodenia ta-

kejto zásielky do schránky alebo uloženia
zásielky v poštovom priečinku. V prípade,
že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť
do poštovej schránky, bude uložená na
pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte.
Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ. Zásielku
doručovateľ vhodí do poštovej schránky.
V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do schránky, bude uložená
na pobočke pošty. Doručovateľ nechá
oznámenie o uložení zásielky zákazníko-

vi v schránke. „Výnimku má doručovanie
úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov Do vlastných rúk, Doručenkou/eDoručenkou, Dobierkou, ale
aj zásielok zaťažených inými poplatkami.
Tieto zásielky sú uložené na pobočkách
pôšt a zákazník dostane do schránky
oznámenie o uložení zásielky, tzv. žltý
lístok. Pri službe elektronické oznamovanie zásielok zas elektronickú notifikáciu
zaslanú na e-mail alebo SMS,“ konštatuje
sa v tlačovej správe.
(r)

11

ŠPORT

Mestské noviny I 6. apríl 2020

Žiarske športové kluby a ich zverenci sa pripravujú individuálne
Predstavitelia klubov veria, že sa ešte niektoré súťaže odohrajú

Už niekoľko týždňov platí nariadenie,
ktorým sa zakazuje organizovanie
súťaží a akékoľvek masové stretnutia. Týka sa to aj všetkých športových
podujatí. V Žiari pôsobí pod MŠK
niekoľko športových klubov, ktorých
športovci mali práve v tomto období súťažiť na rôznych podujatiach
v rámci Slovenska. Zaujímalo nás, ako
situácia ovplyvnila najväčšie a najúspešnejšie kluby, a to karatistický,
cyklistický, basketbalový, atletický,
hokejový a futbalový klub.
Predstaviteľov klubov sme sa pýtali, ako
dnes vyzerá fungovanie ich klubov, ako
prebiehajú individuálne tréningy, alebo
čo stihli so svojimi zverencami ešte pred
pandémiou absolvovať.

Martin Baláž,
člen predstavenstva FK Pohronie
Náš futbalový klub zasiahla pandémia
v prvom rade tak, že jediný proces, ktorý
aktuálne funguje, je udržiavanie trávnika a práca okolo neho. To ide v plnom
rozsahu. Tréningy hráčov nie sú vôbec,
maximálne individuálne. Teraz sa riešia
spôsoby online tréningov pre mládežnícke kategórie. Samozrejme, tréneri
A tímu komunikujú so svojimi hráčmi,
ktorí majú individuálne programy, keďže nie je možné organizovať hromadné
tréningy.
Čo sa týka ďalších dopadov, samozrejme,
nemožno očakávať ani od A tímu ani od
mládežníckych klubov udržiavanie pravidelnej výkonnosti, to je všeobecne
u všetkých, keď sa netrénuje klasickým
spôsobom. Máme avizované aj nejaké
krátenia sponzorských príspevkov. Zatiaľ to nie je v takom rozsahu, že by to
pre klub bolo likvidačné, alebo že by to
zásadným spôsobom ohrozilo budúce
fungovanie. Samozrejme, sú to výpadky,
ktoré nám určite nepomôžu.
Momentálne ešte nevieme, ako sa vyrieši
fungovanie Fortuna ligy a ako dopadne
aktuálna súťaž. Vo chvíli, keď sa túto informáciu dozvieme, budeme svojich fanúšikov informovať na klubovom webe.

Ľubomír Striežovský,
karatistický klub
Tréningy sme zastavili ešte v týždni, keď
deti chodili do školy. Krátko na to sa zatvorili všetky školy. Slovenský zväz karate
zrušil súťaže ešte pred oficiálnym zrušením takýchto podujatí, čiže karatisti reagovali na situáciu s menším predstihom.
Naši cvičenci dostali usmernenie ohľadne trénovania doma. Nepredpokladám,
že sa súťaže do konca školského roka
obnovia, ale to je len môj súkromný názor. Z tohto hľadiska som odporučil cvičencom, aby sa venovali silovej príprave,
ktorú nie je vhodné naplno absolvovať
v súťažnom období. Komunikujeme cez
našu facebookovskú stránku, kde som

Karatisti dostali usmernenie,
ako trénovať doma.

Juniorský reprezentant Ungvarský mal
takisto absolvovať dve najznámejšie klasiky vo svetovom pohári, a to GENT-WEVELGEM v Belgicku a PARIS-ROUBAIX vo
Francúzsku. Tiež v máji svetový pohár
juniorov v Čechách Závod Míru Juniorů.
Momentálne je naozaj ťažké odhadnúť,
kedy vlastne odštartuje naša sezóna
po karanténe. Náš cyklistický klub organizuje v júli mládežnícky šampionát
v časovke jednotlivcov a cestných pretekoch jednotlivcov. Momentálne však
vôbec nevieme, čo bude a či sa nebude
termínovo meniť celý slovenský a medzinárodný kalendár.
Futbalisti trénujú individuálne.
Kojo Matič pri behu v parku.

zavesil videá, ktorými by sa mali cvičenci inšpirovať. Niektorí mi posielajú fotky,
ako doma cvičia.
Okrem súťaží a tréningov klub bude musieť zvážiť aj termín skúšok technickej vyspelosti, ktoré tradične bývajú na konci
školského roka a taktiež je otvorená otázka letného sústredenia. Všetko záleží na
situácii, ktorá bude.

Ján Valent,
basketbalový klub
Fungovanie klubu tieto opatrenia naozaj
výrazne ovplyvnili. O športovej činnosti
sa nebudem vôbec vyjadrovať, keďže
toto je niečo, čo sa nedá naplánovať
a musíme sa len do budúcnosti poučiť
z tejto situácie. Čo sa týka mimošportovej činnosti klubu, táto funguje naďalej
a snažíme sa plánovať blízku budúcnosť,
ale keďže stále nepoznáme ani len koniec pandémie, veľmi ťažko sa čokoľvek
plánuje a nieto niečo robí.

Opatrenia nás zastihli v strede žiackej
sezóny. Bolo zrušené 2. a 3. kolo Slovenského pohára, májové Majstrovstvá
SR žiakov ešte nie sú oficiálne zrušené,
rozhodnutie príde na konci apríla. Do
konca sezóny sme mali ešte absolvovať
Majstrovstvá SR v štýle Šitoryu, z ktorých
sa malo postupovať na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta v štýle Šitoryu.
Členovia reprezentácie sa mali zúčastniť
reprezentačných výjazdov na svetové
a európske podujatia.
Verím, že situácia sa zlepší, otázkou je,
že kedy to bude. Pretekári síce môžu
cvičiť doma, ale príprava bez trénera
nie je ideálna, môžu sa fixovať chyby.
Zápasníci potrebujú sparing partnerov,
bez toho sa športový zápas veľmi ťažko
trénuje. Pretekári súborných cvičeniach
kata zasa potrebujú priestor na zostavy
aspoň 6x6 metrov, čo v domácich podmienkach je väčšinou problém a treba
improvizovať. To, ako rýchlo sa dostanú
pretekári do požadovanej formy záleží
aj od toho, ako dlho budú doma a ako
tento čas využijú na individuálne trénovanie. Predpokladám, že do súťažného
kolotoča sa dostaneme v plnej forme až
po letných prázdninách.
Nielen členom Karate klubu by som
chcel popriať pevné zdravie a chcem
ich aj zároveň vyzvať, aby rešpektovali
opatrenia, ktoré sú nám odporúčané. Je
aj v našich rukách, ako sa táto situácia
bude ďalej vyvíjať.

Jozef Jelža,
cyklistický klub
Momentálna situácia nie je priaznivá pre
žiadny šport, teda ani pre nás cyklistov.
My sa pripravujeme na sezónu, ktorá už
mala odštartovať, momentálne v domácich podmienkach. Pretekári od kategórie starších žiakov majú individuálne
tréningy podľa tréningových plánov,
ktoré si koordinujú tréneri jednotlivých
kategórii. Mladším žiakom sme dali individuálne tréningy v domácom prostredí.
Pred spustením rôznych opatrení ohľadom COVID 19 sme stihli absolvovať
tradičné sústredenie v Chorvátsku, kde
sme najazdili potrebné množstvo km
pre novú sezónu. Po návrate domov,
bohužiaľ, prišli opatrenia, ktoré sú však
potrebné, aby sme sa mohli čo najskôr
vrátiť do súťažného kolotoča.
V marci a apríli sa mali predstaviť naše
juniorské reprezentantky Záhorcová
a Zelinová na štyroch svetových pohároch, väčšina je preložená na neurčito.

Basketbalisti dostali individuálne
tréningy na udržanie fyzičnosti
či kondície.

Čo sa týka individuálnej prípravy, ako
u väčšiny kolektívnych športov, je to
problém. Basketbal je špecifický šport
svojím pohybom a zapájaním jednotlivých svalov pri tomto športe. Len veľmi
ťažko vieme nahradiť naše tréningy tak,
že by sa dali vykonávať doma, čiže naši
hráči sú v tomto veľmi diskvalifikovaní.
Pravdaže, jediné, čo sa dá doma robiť, je
cvičenie v domácich podmienkach, kde
sa snažíme zverencom naplánovať cvičenie svojím telom, čo je ako taká náhrada
silovej zložky tréningu. Zároveň zverenci
dostali individuálne tréningy na udržanie svojej fyzičnosti, udržanie kondície,
a hlavne zlepšenie flexibility pohybu
a rozsahu pri strečingových cvičeniach.
Je logické, že pri basketbale sa používa
lopta a v bytoch toto nie je vôbec možné. Aj keď, ako poznám naše deti, doma
neustále skáču a búchajú s loptou. Aj
doma mám dvoch takýchto basketbalistov a niekedy ľutujem našich susedov.
Týmto by som chcel poprosiť o zhovievavosť každého suseda basketbalistu, aby

Takto bojujú s vírusom fanúšikovia žiarskeho hokeja.

to s nami v týchto ťažkých dňoch nejako
vydržali.
V basketbale bola zrušená len najvyššia
súťaž mužov a žien, čo sa nášho klubu
netýka. Ostatné súťaže boli prerušené a čakáme, čo bude ďalej. Pravdaže,
máme záujem, aby sa súťaže dohrali
či už v plánovanom, alebo posunutom
termíne.
Za jednotlivé kategóriu poviem iba
toľko, že u mužov máme stále ambície
vyhrať 1. ligu mužov, kde podľa výsledkov patríme k ašpirantom na celkové
víťazstvo. Momentálne sme o skóre na
tretej pozícii, ale rozhodovať by sa malo
až záverečným turnajom Final four, kde
by sme podľa výsledkov nemali chýbať.
Ďalšími ašpirantami na majstrovský titul
sú družstvá žiakov a mladších žiakov,
kde sú naše ambície oprávnené a bolo
by malou športovou tragédiou, ak by sa
tieto súťaže nedohrali. Medzi ďalšie veľké nádeje patrí družstvo mladších mini
žiakov, ale v tejto kategórii bol už pred
začiatkom sezóny zrušený záverečný turnaj, kde by sa udeľovali medaile a vyvrcholenie súťaže má byť prostredníctvom
Basketbalového festivalu mládeže.
Na otázku, ktoré súťaže by sme po skončení pandémie mohli absolvovať, dnes
nepoznám odpoveď. V priebehu apríla
má zasadnúť Výkonný výbor SBA a ten
by mal o celej veci rozhodnúť.

Mário Bóna,
hokejový klub
Zatiaľ stále čakáme na oficiálne stanovisko zväzu, ktorý rozhodne o našom osude. Súťaž skončila predčasne, stali sme sa
víťazmi západnej skupiny, ale, žiaľ, veľké
finále, ktoré by rozhodlo o celkovom víťazovi a postupujúcom sme už nestihli
dohrať. Ťažko povedať, či postúpi jeden
alebo obaja finalisti, alebo nikto a ročník
sa anuluje a zopakujeme si ho. Závisí to
aj od súťaže nad nami, kde sa rozbehlo
len prvé kolo play off a adeptov na postup do extraligy bolo viacero. Čiže všetko je otvorené a počkáme si na konečný
verdikt zväzu.

ného tímu, sa hokejom neživí, všetci
hráči majú svoje zamestnanie, niektorí
ešte študujú, takže po ukončení sezóny
sa naplno vrátili do bežného života, ako
každý iný pracujúci človek. Od nás od
klubu v tomto medzisezónnom období
nie sú na hráčov kladené žiadne nároky.
Je na každom z nich, aby sa pripravoval
individuálne podľa svojich potrieb. Sezóna pre nás odštartuje letnou prípravou,
ktorá bude zameraná prioritne na kondíciu a silovú prípravu. Veríme, že každý
hráč bude na sebe pracovať individuálne, aby pre neho bola letná príprava len
akousi čerešničkou na torte.
Oficiálny kalendár súťaží zatiaľ nepoznáme, ani súťaž, na ktorú sa budeme pripravovať. Podľa toho budeme skladať aj
hráčsky káder a klubové zázemie. Súťažné ročníky štartujú na prelome septembra a októbra, podľa toho nastavíme aj
kalendár prípravy na sezónu.

Adam Pajunk,
atletický klub
Museli sme prijať určité opatrenia a či už
ohľadom pretekov, ktoré sme museli presunúť, alebo tréningovej prípravy.
Staršie skupiny majú individuálne tréningy, podľa ktorých trénujú skoro každý
deň buď niekde v prírode, alebo doma .
Väčšinou je to na dôvere , ale zverenci sa
chvália aj videami, alebo posielajú časy
z jednotlivých úsekov. Komunikácia je
väčšinou na každodennom poriadku,
aby sme vedeli niekedy aj upravovať
plán.
Na novú sezónu sa už pripravujeme od
jesene. Sezóna by nám mala začať od
konca apríla, čo určite sa posunie na neskôr, ale zatiaľ sa to ešte neposunulo, tak
uvidíme, čo bude dovtedy.
Polmaratón bude presunutý na iný termín, o ktorom ešte budeme informovať.
Doteraz bola registrácia a tým bežcom,
ktorí už sú prihlásení, bude navrhnutý nový termín. Ak by im nevyhovoval,
budú im vrátené peniaze.
(li)

Treba zdôrazniť, že sme amatérsky tím.
Nikto z nás, vrátane vedenia a realizač-

Cyklisti stihli pred vypuknutím pandémie
absolvovať sústredenie v Chorvátsku.

Aj atléti trénujú individuálne.
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Milan Škriniar sa stal premiérovo najlepším
slovenským futbalistom roka
FUTBAL

Premiérovo sa najlepším futbalistom
roka na Slovensku stal žiarsky rodák
a odchovanec futbalu v Žiari, Milan
Škriniar. Momentálne tento slovenský obranca pôsobí v talianskom Inter Miláno.
Ostatných osem rokov kraľoval súťaži
Marek Hamšík. Cenu Jána Popluhára získal 25-ročný Škriniar po prvýkrát. Druhé
miesto obsadil brankár Martin Dúbravka
z Newcastle United a tretie miesto obsadil Marek Hamšík, ktorý v súčasnosti hrá
v čínskom Ta-lien I-fang.

či Sampdorie Janov, je v poradí len štrnástym futbalistom, ktorý figuruje na
čestnej listine víťazov. Nazbieral v hlasovaní 36 odborníkov o 35 bodov viac
ako druhý Dúbravka a o 52 bodov viac
ako tretí Hamšík. Na najvyšší stupienok
sa vyšvihol na tretí pokus. V dvoch predchádzajúcich rokoch skončil druhý. Rodáka zo Žiaru nad Hronom dalo na prvé
miesto 25 hlasujúcich, siedmi uprednostnili Dúbravku a traja Hamšíka. Jedno víťazstvo si pripísal Stanislav Lobotka.
„Ocenenie ma, samozrejme, veľmi potešilo, som rád a vďačný ľuďom, ktorí za
mňa hlasovali. Aj ľuďom, ktorí ma podporujú, či už je to moja rodina, alebo fanúšikovia. Myslím, že Stanko Lobotka to
povedal už minulý rok, že až keď Hamšo
odíde do Číny, tak až vtedy môže niekto
iný vyhrať anketu Futbalista roka. Tak verím, že Hamšo sa na mňa nebude hnevať.
Ešte by som chcel ľuďom povedať, aby
sme v tomto období boli zodpovední.
Zostaňme doma, dávajme na seba pozor. To je teraz najdôležitejšie, zdravie
všetkých nás. Iba takto sa môžeme opäť
vrátiť k futbalu a mať z neho radosť,“ povedal pre Slovenský futbalový zväz víťaz
ankety.

O poradí v ankete rozhodlo hlasovaním
36 odborníkov, popredných trénerov
a zástupcov médií. Škriniar, odchovanec
žiarskeho futbalu a bývalý hráč Žiliny

V dvadsiatke najlepších futbalistov sa
na 19. mieste umiestnil bývalý reprezentačný útočník, odchovanec žarnovického futbalu a bývalý hráč žiarskeho
klubu Adam Nemec. V súčasnosti pôsobí
v cyperskom klube FC Pafos.
(r)

Jelžová akademickou
majsterkou Slovenska,
Rajčanová vicemajsterkou
KARATE

Poslednou súťažnou akciou pred
pozastavením súťažnej činnosti Slovenského zväzu karate s ohľadom na
situáciu s koronavírusom boli seniorské Majstrovstvá Slovenska spojené
s Akademickými majstrovstvami Slovenska. Konali sa 7. marca v Dolnom
Kubíne.
Na seniorských Majstrovstvách Slovenska Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
reprezentovali Nina Jelžová, Natália Rajčanová a Zdenko Vanka. Všetci traja ešte
patria vekovo do juniorských kategórií,
no štart v seniorských kategóriách je povolený od 18 rokov.
Najviac sa darilo Natálii Rajčanovej, ktorá
sa dostala až do finále kategórie športový zápas kumite seniorky do 50 kg, kde
na ňu čakala slovenská reprezentantka.
Tu sa už Natálii nepodarilo vyhrať, no jej
prvý štart v seniorskej kategórii skončil
s titulom vicemajsterky Slovenska.
V kategórii kumite seniorky nad 68 kg
nastúpila Nina Jelžová, ktorá si vybojovala bronz. Bronz tesne ušiel Zdenkovi
Vankovi, ktorý prehral v boji o medailu.
Akademických majstrovstiev Slovenska
sa môžu zúčastniť len maturanti a vysokoškoláci. Pretekári neštartujú za svoje
športové kluby, ale za školy, ktoré navštevujú. Za Gymnázium Milana Rúfusa
v Žiari nad Hronom nastúpila naša skúsená pretekárka Nina Jelžová. Vo svojej

Zľava Zdenko Vanka, Natália
Rajčanová, tréner Ľubomír
Striežovský a Nina Jelžová.

kategórii súperkám nedala šancu, keď
všetky svoje zápasy vyhrala ešte pred
časovým limitom. Titul akademickej majsterky Slovenska jej právom patrí.
Všetkým našim trom pretekárom patrí
veľká vďaka za vzornú reprezentáciu
a uznanie, že sa nezľakli starších a skúsenejších súperov.
Ľubomír Striežovský, tréner

Mama z neho chcela doktora, no stal sa futbalistom
Reč je o našom stredopoliarovi Peťovi Mazanovi, ktorý kope do lopty od
svojich 5-tich rokov. Najprv za klub
v rodnej Prievidzi, neskôr za Trenčín,
Bystricu, Skalicu či poľský Radomiak
Radom. Do Pohronia prišiel na hosťovanie pred začiatkom tejto sezóny.
Ako si spomínaš na svoje futbalové
začiatky?
Začiatky s futbalom si pamätám, ako
keby to bolo včera. Mal som 5 rokov,
býval som pri betónovom ihrisku, kde sa
hrávala mestská liga. Behal som okolo
celého ihriska a podával lopty. Cez polčas som si strieľal na prázdnu bránku
a vtedy za mnou prišiel neznámy človek
a spýtal sa ma, kde bývam, nevedel som,
o čo mu ide. Prišli sme k nám, povedal
rodičom, že mám talent a raz budem
úspešný futbalista. Tak som od 5-tich
rokoch do 15-tich hrával v Prievidzi. Už
vtedy p. Sojka trénoval mládežnícke kategórie a trénuje ich doteraz. Nedávno
sme sa stretli a zaspomínali sme si na
túto príhodu, spýtal sa ma, či mal pravdu.
Mnohých futbalistov viedol k tomuto
športu otec. Ako to bolo u teba?
Neviedol ma nikto k futbalu, nie som zo
športovej rodiny. Mama chcela zo mňa
doktora, tak som musel chodiť až do 4.
ročníka na jazykovú školu a nechcela
o futbale nič počuť. Až časom ju rodina
presvedčila, aby ma nechala robiť, čo
chcem a prešiel som do futbalovej triedy.

Ako vnímaš Pohronie ako klub, zázemie, kabínu...?
Klub vnímam pozitívne, lebo postupne
chce zlepšovať podmienky pre A tím, ale
aj pre mládež. Ide sa postupnými krokmi,
a to je veľmi dôležité. Myslím si, že každý
v klube sa už zoznámil s najvyššou ligou
a zachránime spoločne Fortuna ligu pre
Žiar nad Hronom. Kabína je vynikajúca
rodina, vieme si pomôcť aj mimo ihriska. Preniesli sme to aj na ihrisko, hráme
tímovo. Dúfam, že prídu aj adekvátne
výsledky.

Robil si okrem futbalu aj iný šport?
Nevenoval som sa nikdy aktívne žiadnemu inému športu a ani neľutujem.
Futbal je najkrajšia a najrozšírenejšia hra
na svete.
Pospomínaj na kluby, v ktorých si hrával. Ktorý z nich ti dal najviac?
Ako som už spomínal, do 15-tich rokoch
som hrával v Prievidzi, potom som sa
presunul do Trenčína, kde som bol do 23ky. Z Trenčína som bol na hosťovaniach
v Zlatých Moravciach, Banskej Bystrici
a v Skalici. Následne som hral v Poľsku
v Rakow Czestochowa a Radomiak Radom, z ktorého som na hosťovaní v FK
Pohronie. Každé pôsobisko ma obohatilo, niekde som zažíval aj ťažké chvíle,

a práve preto som teraz silnejší človek.
Takže ťažko vybrať jeden klub, hlavné je,
že žiadne rozhodnutie neľutujem.

S ktorými spoluhráčmi si rozumieš
najviac?
Rozumiem si so všetkými, nemám problém s nikým. Najviac mimo štadióna trávim čas s Pavlíkom a Obročníkom.

Kto je tvojím futbalovým vzorom
a ktorému klubu fandíš?
Vzory som mal, keď som bol mladší. Najväčší vzor bol Steven Gerrard z Liverpool
FC. Páčia sa mi hráči, ktorí vždy nechajú
na ihrisku srdce. A klub? Liverpool FC.

Hrával si už na mnohých ihriskách, ako
si spokojný so žiarskym zrekonštruovaným štadiónom?
Štadión je síce menší, ale útulný a na
našu ligu bohato stačí. Dúfam, že zlepšenými výsledkami pritiahneme viac
divákov a ako na začiatku sezóny, bude
problém zohnať lístky na futbal.

Ako vznikla tvoja spolupráca s Pohroním?
Oslovil ma bývalý športový riaditeľ Róbert Jež, vracal som sa po zranení kolena
a v Poľsku mi povedal tréner, že začnem
na lavičke. S tým som nesúhlasil a hľadal
som možnosti na hosťovanie.

Voľného času máte teraz, keď sa nehráva, trochu viac. Ako ho tráviš?
Voľný čas trávim s mojim psom
Ronym, venujem sa rodine, ktorá býva
v Bojniciach. Keď je to možné, idem na
masáž, do wellnesu, keď nie, tak pozerám
Netflix. Raz do týždňa chodím do Banskej

Bystrice, kde trénujem s Andrejom
Cabanom. Najväčšia moja závislosť je
káva. Mám dosť voľného času, a preto
sa ho snažím aktívne využiť, ale nemám
problém aj preležať celý deň v posteli.
Hlavne teraz, keď je dôležité ostať doma.
Narážaš na situáciu, ktorá je momentálne na Slovensku. Liga sa momentálne nehrá, máte individuálne tréningy... Ako teraz trénuješ ty?
Máme individuálne plány, takže každý
deň mám čo robiť. Fitnes centrá sú zatvorené, tak posilňujem doma a chodím
behávať do lesa. V najbližších týždňoch
to bude o zodpovednosti každého jedného z nás. Som rád, že vláda prijala
hneď na začiatku prísnejšie pravidlá ako
v iných krajinách. Apelujem na všetkých,
aby nosili rúška a rukavice, treba chrániť
seba, ale aj okolie, a aby sme vychádzali
iba v nevyhnutných situáciách. Radšej
vydržať mesiac v úplnej karanténe, ako
žiť v obmedzenom režime polroka alebo
rok. Je to len na nás.
Zrejme sa už tešíš, keď sa opäť začne
hrať. Povedz nám na záver, aký je tvoj
cieľ v Pohroní?
Tak cieľ môže byt len jeden, a to je záchrana. Osobne mi je jedno, či to bude
v baráži, alebo priamo. Ľudia v Žiari nad
Hronom si zaslúžia Fortuna ligu a my
preto spravíme všetko.
(kr), foto: archív PM.

