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Domov dôchodcov v prístavbe kaštieľa
dokončia za niekoľko týždňov
historického múru, keďže sa rozpadávala. „Nechceli sme, aby neskôr padol
nejaký kameň alebo tehla na zaparkované auto, nedajbože na človeka. Tiež
išlo o to, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu múru. Preto bol vrch múru
vyspravený a zakrytý povrchovo upravenými betónovými platňami,“ dodáva
primátor Antal.

Parkovisko osvetľuje jedenásť
stĺpov s LED žiarovkami
Dni jarnej čistoty 2021
Strana 4

Galériu Jula Považana
presťahujú do kaštieľa
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Nemocnica ocenila najdlhšie
slúžiacich lekárov
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Parkovisko bude slúžiť zamestnancom a klientom zariadenia.

Domov pri kaštieli by mal byť dokončený v priebehu pár nasledujúcich
týždňov. Hotové sú už všetky hrubé
stavebné práce, vymurované priečky, natiahnutá elektrina, plynové
rozvody, rozvody vody a kanalizácie
či výťahová šachta.
Mesto začalo s prácami na výstavbe
domova dôchodcov, ktorý sa bude
nachádzať v prístavbe kaštieľa, začiatkom roka 2019. Rekonštrukciou tejto
budovy má samospráva prostredníctvom neziskovej organizácie Domov pri
kaštieli zriadiť zariadenie pre seniorov.
S prevádzkovaním zariadenia sa počíta
ku koncu roka. Záujem o umiestnenie
do mestského domova pre seniorov je
veľký. Mesto však ešte nie je zapísané
v registri poskytovateľov tejto služby
na VÚC, preto stále neprijíma žiadosti o umiestnenie do poradovníka ani
neuzatvára so žiadnym záujemcom
zmluvu o začatí poskytovania sociálnej služby. Predpokladané prijímanie
žiadostí bude možné najskôr v druhom
štvrťroku roku 2021.
„Stavba by mala byť dokončená v priebehu pár nasledujúcich týždňov,“ informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia
projektov MsÚ a ako konkretizuje: „Momentálne prebiehajú dokončovacie
a kompletačné práce v interiéri, spúšťanie systémov do prevádzky a vonkajšie dokončovacie práce v exteriéri.
To znamená dokončenie vonkajšieho
požiarneho schodiska a dokončenie
jedného prestrešenia a zemných úprav
za objektom. Zároveň sa paralelne pri-

Počas výstavby samotného parkoviska
a súvisiacich komunikačných plôch,
ktorými sú cesty a chodníky, sa však
mesto stretávalo s problémami nepreskúmaného podložia, ktoré bolo

prípad prívalových zrážok je plocha
systémom dažďových žľabov so štyrmi
odlučovačmi ropných látok ENVIA CRC
odkanalizovaná do verejnej kanalizácie.
Samozrejme, pri výstavbe parkoviska
sa nezabudlo ani na osvetlenie. To tvorí 11 stĺpov s LED žiarovkami so spotrebou 28 W. „Nakoniec sme vytvorili
40 parkovacích miest s tým, že prednostne sú určené pre zamestnancov
a klientov domu seniorov, ale užívať ich
budú môcť aj návštevníci biskupského
kaštieľa a renovovaného polyfunkčného objektu,“ naznačuje ďalej Miloslav
Baranec s tým, že všetky práce zastrešovala vysúťažená firma vo verejnom
obstarávaní z Košíc. „Keďže ešte nie

pravujú aj potrebné doklady ku kolaudačnému konaniu.“ V interiéri sú tak už
dnes dokončené omietky, položená je
dlažba a PVC podlahy, osadená sanita
a sadrokartónový strop, z vonkajšej
strany sa zateplila fasáda, vymenila
plechová krytina a urobili vonkajšie
terénne úpravy. S Rotundou, ktorá sa
nachádza po ľavej strane pri vstupe do
budovy, sa zatiaľ neplánuje nič robiť.
Je to národná kultúrna pamiatka a momentálne nie je zahrnutá v rozpočte.

Parkovisko pre 40 vozidiel
Hotové je už aj parkovisko pred zariadením. Osadia sa už iba zvislé dopravné
značky, nakreslia parkovacie čiary a nápisy na vozovke, napríklad vyhradené
miesta pre sanitku či lekára. Okrem
toho sa ešte pri parkovisku vysadia
stromčeky a tráva. „Zeleň vychádza
z počtu miest. Ak sme chceli 40 miest
na parkovanie, tak musí byť menej zelene. Kaštieľ a domov dôchodcov bez
parkoviska je nemožné prevádzkovať,“
konštatuje primátor Peter Antal a ako
prízvukuje, stromy a ostatná zeleň sa
ešte len budú vysádzať, a to aj na parkovisku.

„

Plocha parkoviska je
z vodopriepustných dlaždíc.
Odsúhlasil to pamiatkový úrad.
Peter Antal, primátor mesta
Ešte pred samotnou výstavbou parkoviska sa musela najskôr opraviť koruna

Domov pri kaštieli by mal byť dokončený o niekoľko týždňov.

vo veľkej časti ílovité, v dôsledku čoho
museli vybrať viac zeminy a sutiny, ako
bolo plánované. „Keďže neexistovali
záznamy o druhu uložených inžinierskych sieťach a ich priebehu, priebežne
sa museli riešiť tak horizontálne, ako aj
vertikálne prekládky plynového potrubia a štyroch káblov elektrického prúdu. Plocha parkoviska je konštruovaná
tak, aby sa na nej za daždivého počasia
netvorili mláky, ale aby voda cez dlažbu
vsakovala do podložia. Zadržaním vody
v tomto priestore by sa malo dosiahnuť efektu skvalitnenia mikroklímy
a samozavlažovania stromov,“ hovorí
na margo prác pri výstavbe parkovisko Miloslav Baranec z Oddelenia infraštruktúry MsÚ a ako podotýka, pre

sú definitívne ukončené všetky práce,
konečnú cenu diela môžeme určiť len
odhadom. Tá sa, vrátane výdavkov na
projektovú dokumentáciu a rôznych
poplatkov za stanoviská, odhaduje na
približne 190-tisíc eur,“ konkretizuje
Baranec. Na margo prác, ktoré mali byť
ukončené skôr, vysvetľuje: „K meškaniu
s odovzdaním diela prispeli subjektívne dôvody na strane dodávateľa, ale
výrazne sa na tom podpísalo nepriaznivé počasie v druhej polovici októbra
2020. Následne prišli mrazy a sneh, ale
aj spomenuté neočakávané prekážky
vyplývajúce z nevhodného podložia
a neznalosti uloženia inžinierskych
sietí.“
(li)

Z mimoriadneho rokovania MsZ
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V areáli vzniklo 40 parkovacích miest.

Interiér budúceho zariadenia sa dokončuje v týchto dňoch.
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Z mimoriadneho marcového zasadnutia
mestského zastupiteľstva
primátor Peter Antal a ako spresnil, prípadnú získanú dotáciu by mesto použilo
na financovanie plaveckého nerezového
bazéna. „Verím, že v dohľadnej dobe budeme schopní vyčleniť ďalšie finančné
prostriedky na rekonštrukciu aj z mestského rozpočtu. Momentálne je však výpadok na podielových daniach. Chcem
veriť, že najbližšiu zimu by sme plaváreň
mohli otvoriť. Či to bude koniec roka,
alebo začiatom budúceho, to ovplyvní
najmä rok financií,“ dodal primátor.
V pondelok 29. marca sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Na
programe boli iba majetkovo-právne veci. Zasadnutia sa zúčastnilo
16 poslancov.
Na začiatku som poslanci zaoberali
prenájmom stavby krytej plavárne pre
mestskú eseročku Technické služby.
Aktuálne objekt krytej plavárne užívajú
mestské Technické služby na základe
platnej nájomnej zmluvy z roku 2004,
ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú.
Technické služby sa zapoja do výzvy
Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku
v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry – objekt krytej plavárne. Ako
vysvetlil hlavný ekonóm mesta Martin
Majerník, podmienkou poskytnutie príspevku je, že žiadateľ musí mať doklad
preukazujúci existenciu právneho vzťahu k existujúcej športovej infraštruktúre, vrátane pozemkov, ak je predmetom
projektu modernizácia, rekonštrukcia

športovej infraštruktúry, umožňujúca
žiadateľovi realizáciu projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po
dobu najmenej 10 rokov. „Po realizácii
projektu bude športová infraštruktúra
využívaná na športové účely minimálne
10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,“ spresnil Majerník.
Poslanci tak schvaľovali prenájom krytej
plavárne za sumu 1 euro ročne. Dôvodom hodným osobitného zreteľa bola
skutočnosť, že stavba bude využívaná
na verejnoprospešný účel, a to podporu regionálneho športu a na relaxačné
účely. „Na projekte krytej plavárne sa
stále intenzívne pracuje. Avšak tempo
aj v tomto projekte je ovplyvnené stavom, aký dnes máme, a teda aj zníženým
tokom peňazí z dôvodu výpadku príjmu.
Robia sa však práce, ktoré financuje spoločnosť Slovalco. Ťažko je predpovedať,
ako to pôjde ďalej, najmä finančne.
Máme však pripravené ďalšie alternatívy
financovania projektu a preto sme podali žiadosť o dotáciu na Fond na podporu športu,“ uviedol počas zasadnutia

V ďalšom bode poslanci schvaľovali prenájom pozemkov pre Banskobystrický
samosprávny kraj. Pozemky sa nachádzajú v areáli športoviska pri Gymnáziu
Milana Rúfusa. Na prenajatých pozemkoch bude zrekonštruované športovisko slúžiace k športovým aktivitám školy
ako aj mesta. Doba nájmu je 10 rokov.
Podľa znaleckého posudku je cena
nájmu 3,390 eura za štvorcový meter
ročne. Celková cena za 2949,5 štvorcových metrov ročne je tak 9 998,81 eura.
Dôvodom hodným osobitého zreteľa je
vybudovanie komplexného športového
areálu pre gymnázium, ktoré doposiaľ
nedisponuje vonkajšími športoviskami
a potenciál nového športoviska aj pre
potreby širokej verejnosti v meste. Potreba obnovy a rekonštrukcie starého
opotrebovaného športového areálu
je nutná, keďže súčasný stav nespĺňa
bezpečnostné parametre užívania. Tejto téme sa venujeme v samostatnom
článku.
(li)

Mestské noviny I 12. apríl 2021

Galéria Jula Považana
sa sťahuje do zrenovovaných
priestorov kaštieľa
V týchto dňoch sa dokončuje rekonštrukcia východného krídla kaštieľa
na poschodí, čo sú štyri miestnosti.
Do týchto priestorov mesto plánuje
presťahovať Galériu Jula Považana.
Ako informuje primátor mesta Peter
Antal, v rámci prác sa vyčistili a prebrúsili pôvodné kazetové podlahy, ktoré
momentálne „zrejú“ po nalakovaní. Zároveň boli upravené, omaľované steny
a osadených bolo tiež päť krištáľových
15-ramenných lustrov. „Do týchto
priestorov plánujeme presťahovať Galériu Jula Považana. Uvažujeme teda nad
stálou expozíciou, avšak priestor je dosť
veľký aj pre výstavy súčasných umelcov,

ktoré tu môžeme organizovať v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom,“
uviedol na margo galérie primátor
s tým, že mesto plánuje v týchto krásnych priestoroch organizovať komorné
koncerty vážnej hudby. „Obrazy Jula
Považana budú do priestorov umiestnene pravdepodobne do konca apríla,“
dodáva primátor Peter Antal.
V prípade podlahy ide o pôvodnú, ktorá
sa iba zrekonštruovala. V súčasnosti je
vo vnútri kaštieľa asi štvrtina miestností
zrekonštruovaná a hodná objektu.
(kr)

Tá istá podlaha po rekonštrukcii.

Podlaha pred rekonštrukciou.

V areáli gymnázia by malo vyrásť multifunkčné športovisko
Na marcovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili
poslanci prenájom pozemkov v areáli
športoviska pri Gymnáziu Milana Rúfusa pre Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka tomu by tu malo vzniknúť moderné viacúčelové športovisko.
Gymnázium v Žiari nad Hronom je najväčšou strednou školou v celom regióne,
napriek tomu nemá vlastné športovisko
ani funkčný školský areál. Táto skutočnosť
prinútila žiarskeho poslanca, a zároveň
pedagóga gymnázia Norberta Nagya
k tomu, aby začal konať a hľadať cestu,
ako veci pohnúť dopredu. „V októbri 2018
ma oslovili naše študentky, ktoré pripravovali projekt zameraný na rozvoj centra
mesta. Vtedy som zistil, ako to v skutočnosti s pozemkami je a začal som sa o to
intenzívnejšie zaujímať,“ uviedol ešte
v minulom roku s tým, že ešte pred ním
sa vysporiadaním pozemkov zaoberal
v roku 2017 aj krajský poslanec za náš
okres Daniel Gelien. Výsledkom bola zámena približne 1 400 štvorcových metrov
medzi BBSK a Ivanom Kabinom, majiteľom pozemkov. „Išlo však len o technickú zámenu dvoch rovnocenných pásov,
kde Ivan Kabina dostal pás blízko cesty
a BBSK bližšie k budove školy,“ spresnil
Norbert Nagy. Žiarski poslanci následne na to vlani v apríli schválili zámenu
pozemkov vo vlastníctve mesta. Išlo
o pozemok od kruhového objazdu od
Kauflandu smerom popod Prior a o pozemok vo vlastníctve Ivana Kabinu s výmerou približne 3 800 štvorcových metrov.
Mesto takáto zámena nestála ani euro.

Iniciátorom, aby sa veci pohli dopredu, bol poslanec Norbert Nagy.

Naopak, získalo pozemok, na ktorom sa
za peniaze kraja vybuduje multifunkčné
športovisko.
Aj keď to bola dlhá cesta, veci sa nakoniec pohli dopredu a žiarski poslanci
na tohtoročnom marcovom zasadnutí
jednohlasne schválili prenájom spomínaných pozemkov pre Banskobystrický samosprávny kraj. „Schválili sme
dlhodobý prenájom pozemkov mesta
zriaďovateľovi nášho gymnázia, ktorým
je Banskobystrický samosprávny kraj,“
skonštatoval po zasadnutí Norbert Nagy
s tým, že ide o vyústenie výnimočnej, viac
ako dvojročnej snahy a spolupráce dvoch
samospráv: „Naše gymnázium momentálne disponuje vysporiadaným pol hektárovým pozemkom, na ktorom by sa mal
zrealizovať projekt obnovy športového
areálu. Tento by mal byť spolufinancovaný BBSK a v prípade úspechu pri podaní
projektu aj z Fondu na podporu športu.“

Ako ďalej Norbert Nagy vysvetlil, podmienkou mesta pri spolupráci bol
zmysluplný a veľký projekt, ktorý počíta
s 200-metrovým štvordráhovým tartanovým oválom a dvomi ihriskami uprostred.
„Projekt zahŕňa aj jedno veľké ihrisko
s umelou trávou na futbal, tenis a volejbal a druhé veľké ihrisko na basketbal
s umelým EPDM povrchom. Projekt je aj
súčasťou nájomnej zmluvy, ktorá dáva
termín pre vybudovanie športoviska do
konca budúceho roka. Som presvedčený,
že to bude skôr a naši študenti aj široká
športu chtivá verejnosť sa už majú na čo
tešiť. Chcem preto touto cestou veľmi
pekne poďakovať primátorovi Petrovi
Antalovi, županovi Jánovi Lunterovi a vicežupanovi Ondrejovi Lunterovim, ako aj
poslancom BBSK a žiarskym poslancom,
pracovníkom Úradu BBSK a Mestského
úradu v Žiari nad Hronom,“ dodal žiarsky
poslanec.

Športový areál gymnázia je v súčasnosti
neudržiavaná plocha v zlom technickom
stave. Ako potvrdila hovorkyňa BBSK,
Lenka Štepáneková, komplexná rekonštrukcia by mala byť v hodnote takmer
300 000 eur. „Hlavným cieľom projektu je
celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov gymnázia, zefektívniť
tréningový proces športovcov a doplniť
nové športové využitie pre širokú verejnosť,“ konkretizovala Štepáneková s tým,
že BBSK počíta s odstránením časti nevyhovujúceho asfaltového ihriska, ktoré sa
v areáli v súčasnosti nachádza: „Navrhované ihrisko a atletická dráha budú slúžiť na rôzne bežecké a športové aktivity.
Projekt rieši viacúčelovú bežeckú dráhu
s povrchom z tartanu a doskočiskom,
multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy a basketbalové ihrisko.“ BBSK sa
v projekte uchádza o finančnú dotáciu
v rámci výzvy Fondu na podporu športu.
Krajskí poslanci na marcovom zastupiteľ-

stve schválili spolufinancovanie projektu
vo výške 148 995 eur.
Na prenajatých pozemkoch bude zrekonštruované športovisko slúžiť nielen
k športovým aktivitám školy či mesta,
ale aj širokej verejnosti. „Bol by som
rád, keby tento projekt vyšiel, lebo ide
o projekt, ktorý zostane v našom meste
a bude slúžiť Žiarčanom. Pre rozvoj mesta
by sme privítali, keby gymnázium malo
pekný športový areál. Budeme určite nápomocní aj pri tom, aby tu vzniklo multifunkčné športovisko, ktoré bude môcť
využívať široká verejnosť,“ uviedol na
zasadnutí primátor Peter Antal a ako naznačil, do budúcna by samospráva chcela
pozemky vo vlastníctve mesta zameniť za
pozemky BBSK, ktoré sa nachádzajú pred
technickou školou. Ako primátor podotkol, vzniknúť by tam mohlo záchytné
parkovisko.
(li)
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Život v kaštieli
ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA
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Tak ako pri všetkých objektoch,
kde v dávnej, ale aj blízkej minulosti žil človek, nachádzame
prejavy po jeho existencii. Tieto zahrnujú všetky nám známe
aktivity prinášajúce tak zmeny
v teréne, ako aj pozostatky jeho
materiálnej kultúry.
Mohutné stavby a úpravy v teréne nám hovoria o vývoji tej-ktorej
spoločnosti v danom čase, o jej
ekonomickej sile, pokroku, ale aj
o vojenskej či politickej činnosti,
ktoré zaznamenávajú dejiny.
Sú tu však ešte aj iné stopy vypovedajúce o tom, že tu niekto sídlil,
že tu žil. Tie sú oveľa menšie, ne-

nápadné, ale o to viac nám hovoria
o každodennom živote človeka. Je
to odpad, ktorý zanecháva každá
kultúra, alebo, lepšie povedané,
každá ľudská činnosť. Preto pre
archeológov je najvýznamnejším
miestom nálezov, ktoré im povie
veľa o živote človeka - smetisko.
Áno, sú to už nepotrebné veci,
lepšie povedané predmety, ktoré sa zničili častým používaním,
alebo sa už ďalej nedali spracovávať, a tak boli vyhodené. Počas
zemných prác sa tieto nachádzajú
v zasypaných studniach, ktoré sa
používali po ich zániku ako miesto
pre odpad. V blízkosti kuchýň, kde
sa často kuchynský odpad nachádza aj pod ich oknami, alebo sa

V očkovacích centrách kraja už dostalo vakcínu viac
ako 19-tisíc ľudí. Náhradnícky systém sa osvedčil

stáva súčasťou úprav terénu, ktorý
prekryje tieto artefakty. Pri zasypávaní už nepotrebných hradných
priekop alebo miest s padacím
mostom, ako tomu bolo aj v prípade nášho kaštieľa.

„

V blízkosti areálu kaštieľa
sa nachádzajú predmety
dokumentujúce život v ňom.

Počas prác na úprave okolia a parku, pri zemných prácach na prestavbe, alebo novostavbe v blízkosti areálu kaštieľa, sa sporadicky
nachádzali a nachádzajú predmety dokumentujúce život v kaštieli.
V spojitosti so zachovanými archívnymi prameňmi môžeme ich

spájať s udalosťami a so známymi
osobnosťami žijúcimi v kaštieli.
Pokúsime sa predstaviť si, ako asi
prebiehal ich každodenný život.
Doteraz z veľmi skromného množstva získaných poznatkov z oblasti
materiálnej kultúry môžeme len
okrajovo hovoriť o niektorých aspektoch života obyvateľov kaštieľa.
Preto možno po dlhšom čase niektoré predpoklady sa budú musieť na základe nových poznatkov
upraviť a prehodnotiť, ale to je vývoj. Zatiaľ budeme hovoriť o tom,
čo je s najväčšou pravdepodobnosťou pravda.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Navždy nás opustila naša
kolegyňa Blažka Štyriová

stvo zdravotníctva, aby ich zohľadnilo
pri budúcom prerozdeľovaní vakcín.
„Okrem vakcíny AstraZeneca máme záujem očkovať aj ďalšou zo schválených
vakcín, ak nám to ministerstvo umožní.
Znížime tak závislosť len na jednej vakcíne a budeme vedieť očkovať plynulejšie
aj pri prípadných výpadkoch niektorého
dodávateľa,“ doplnil Ondrej Lunter.
Očkovacie centrum v Žiari otvorili v sobotu 10. apríla.

Banskobystrický samosprávny kraj
má dnes kapacitu zaočkovať 11 390
ľudí každý týždeň, dodávky vakcín sú
však aktuálne len na úrovni asi päťtisíc kusov týždenne. Nedostatok očkovacích látok posunul aj otvorenie
ďalších štyroch očkovacích centier až
po Veľkej noci.
V očkovacích centrách, ktorý zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK),
dostalo do 28. marca vakcínu celkovo
19 372 ľudí. Vyplýva to zo štatistík štyroch očkovacích centier BBSK, ktoré
aktuálne fungujú v Banskej Bystrici,
Brezne, Lučenci a vo Zvolene.

nemohli otvoriť všetky plánované očkovacie centrá,“ povedal podpredseda
BBSK Ondrej Lunter s tým, že otvorenie
centier v Revúcej, Veľkom Krtíši, Žiari
nad Hronom a Rimavskej Sobote predpokladá, pri zvýšení dodávky vakcín,
po Veľkej noci. Konkrétne v Žiari to bolo
v sobotu 10. apríla.

„Model, s ktorým sme prišli, sa osvedčil
a ľudia majú o očkovanie záujem. Našim
cieľom je od začiatku dostať očkovanie
bližšie k ľuďom, preto sme sa rozhodli
neuspokojiť s jedným očkovacím centrom v krajskom meste, ale ísť za ľuďmi
do regiónu. To, čo nás však brzdí, je nedostatok vakcín, pre ktorý sme doposiaľ

V prípade potreby a dostatku očkovacích látok je Banskobystrický samosprávny kraj pripravený zvýšiť kapacity
svojich očkovacích centier na 55 440 zaočkovaných za týždeň, alebo v prípade
16-hodinovej prevádzky až na 110 880
zaočkovaných za týždeň. O svojich kapacitách informovala župa aj minister-

„Nemá zmysel otvárať očkovacie centrá, keď v nich nie je čím očkovať. Naše
týždenné kapacity sú už dnes na úrovni
11 390 zaočkovaných, dodávky vakcín
však na týždeň nepresahujú päťtisíc kusov,“ doplnil Ondrej Lunter.

K plynulosti očkovania v Očkovacích
centrách BBSK prispieva aj dobre fungujúci systém náhradníkov nahradnici.
sk. Aktuálne je v ňom zaregistrovaných
už takmer 15 600 ľudí, očkovanie už absolvovalo 1144 náhradníkov.
„Aktívne sme oslovili starostov a primátorov a tiež organizácie tretieho
sektora, ktoré pracujú so seniormi či
znevýhodnenými, aby ľudí do tohto systému registrovali. Očkovanie sa tak stalo
omnoho dostupnejším aj pre tých, ktorí
nemajú pripojenie na internet alebo
moderné technológie nevedia obsluhovať. Systém ponúkame aj nemocniciam
v kraji, ktorým dokáže významne zjednodušiť administratívu. Ponúkli sme ho
aj ministerstvu zdravotníctva,“ vysvetlil
Ondrej Lunter.
Spätná väzba z obcí na systém
nahradnici.sk je veľmi pozitívna, ľudia
podľa starostov vidia, že registrácia
náhradníkov na očkovanie skutočne
funguje.
(r)

So smútkom v srdciach oznamujeme, že
v utorok 6. apríla ráno nás navždy opustila zamestnankyňa mestského úradu,
Blažena Štyriová vo veku 62 rokov.
Na MsÚ v Žiari nad Hronom pracovala od
roku 2002 na odbore ekonomiky a financovania. Mnohí z vás s ňou prichádzali

do kontaktu pri hotovostných platbách
v pokladni mestského úradu.
Blažka nám navždy ostane v spomienkach ako priateľská, zodpovedná a spoľahlivá kolegyňa. Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
(r)

Stromy sa vypilujú na základe
rozhodnutia o výrube drevín

Nemocnica si pripomenula Deň lekárov
V Nemocnici Svet zdravia Žiar nad
Hronom a Banská Štiavnica si pripomenuli Deň lekárov, ktorý bol
30. marca. Riaditeľ nemocnice Ivan
Mokrý pri tejto príležitosti poďakoval
za každodennú náročnú prácu lekárom oboch nemocníc i lekárom polikliniky ProCare v Žiari nad Hronom.
„Som hrdý na to, že na našich pracoviskách pracuje mnoho výnimočných
lekárok a lekárov, ktorí vkladajú do svojej práce srdce. Ďakujem im za energiu
a čas, ktorú venujú pacientom. Zaslúžia
si našu úctu,“ uviedol.

sa o pacientov v žiarskej nemocnici
stará MUDr. Peter Benický, ktorý pôsobí na pracovisku funkčnej diagnostiky
ako vedúci lekár. Okrúhle dvadsiate
pracovné výročie oslavuje tento rok
MUDr. Bronislava Berndtová, ktorá pôsobí na neurologickom oddelení žiarskej nemocnice. V nemocnici v Banskej
Štiavnici zase pôsobí už dokonca vyše
50 rokov MUDr. Mikuláš Nagy, aktuálne
ako vedúci lekár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Pri tejto príležitosti riaditeľ nemocnice
odovzdal desiatkam lekárov nemocníc
a polikliniky malú pozornosť a odznak
– červený karafiát, ktorý je symbolom
tohto dňa.
Nemocnica taktiež započala novú tradíciu - ocenila najdlhšie slúžiacich kolegov a tých, ktorí dosiahli za obdobie
posledného roka svoje okrúhle pracovné jubileum. Už viac ako 40 rokov

MUDr. Mikuláš Nagy.

Deň lekárov si pripomínali v celej sieti
nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare. Celkovo ocenili 123 lekárov v 27
entitách, vrátane troch lekárov Pracovnej zdravotnej služby. Najviac ocenených bolo medzi lekármi pôsobiacimi
v sieti vyše 40 rokov. V ProCare a Svet
zdravia však pracuje aj šesť lekárov, ktorí sa starajú v nemocnici o pacientov už
viac ako 50 rokov.
(r)

V týchto dňoch mestské Technické
služby vypílili niekoľko stromov, na
ktoré bolo vydané povolenie. Rozhodnutie na výrub drevín vydáva mesto
Žiar nad Hronom v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny.
Mesto Žiar nad Hronom, ako správny
orgán v oblasti životného prostredia,
dôkladne posudzuje všetky žiadosti
o výrub drevín tykajúcich sa fyzických
aj právnických osôb. „Mesto tiež podáva žiadosť na výrub drevín na vlastných
pozemkoch. Výrub drevín vydáva obec
Ladomerská Vieska, ktorá je určená
Okresným úradom, oddelením životného prostredia, ako správny orgán pre vydávanie rozhodnutí pre mesto Žiar nad
Hronom,“ vysvetľuje Marcela Gendiarová

z Oddelenia životného prostredia MsÚ.
Ako podotýka, každý výrub sa posudzuje
samostatne a v súlade s legislatívou.
„Výruby v tomto roku boli zrealizované v rôznych lokalitách mesta. Išlo
prevažne o výruby drevín rastúcich na
inžinierskych sieťach, tesne pri bytových domoch, v dôsledku čoho tienili
obyvateľom bytov a pre zlý zdravotný
stav drevín,“ hovorí na margo výrubu
Gendiarová. Ako spresňuje, vyrúbalo sa
19 kusov drevín, z toho 11 kusov bolo
ihličnatých stromov a 8 kusov listnatých.
Výrub predmetných stromov realizovali
Technické služby na základe vydaného
a právoplatného rozhodnutia.
(li)
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Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno – bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých
je v meste rozmiestnených spolu osem
kusov.
Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre VKK, a to
z dôvodu zabezpečenia operatívneho
výkonu zberu a odvozu VKK počas Dní
čistoty.
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stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca
čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú
hradené z mestského rozpočtu. Tieto
prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho
riešenia umiestnenia kontajnera na iné
stanovište.
OŽPaI, oddelenie OH

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali
aktuálne opatrenia stanovené Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
v súvislosti s COVID-19.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad
Hronom, a.s. organizuje od pondelka
12. apríla do piatka 16. apríla Dni jarnej čistoty 2021, v rámci ktorých majú
obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa
hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa
podľa stanoveného harmonogramu,
a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na BIO ODPAD zo
záhrad.

Kontajnery na BIO odpad
slúžia na zber odpadu
ako je tráva či lístie
Veľkokapacitné kontajnery slúžia na
zber objemného odpadu, ako je starý
nábytok, postele, sedačky, matrace,
koberce, parkety, podlahoviny, staré
riady a pod. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru
nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo
pri rodinných domoch. Kontajnery na
BIO ODPAD slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva,
lístie, burina, staré kvety a podobne.

Drobný stavebný odpad
nepatrí do kontajnerov
Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika,
obkladačky, tehly, betón a pod. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona
o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na
Zbernom dvore, ktorý sídli na Ulici SNP
131 v Žiari nad Hronom za poplatok
podľa VZN o miestnom poplatku.
Ďalej do kontajnera je zakázané ukladať triedené zložky odpadu (ako papier,
kovy, plasty a sklo), bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.
Všetky druhy odpadov je možné
umiestniť na zbernom dvore, zmesový
komunálny odpad štandardne len do
zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa
bude pred „Dvojkou“
Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň
k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase
od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude
asistencia.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov
stojísk zberných nádob, aby využili Dni
jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený
vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto
umiestnený odpad je v zmysle zákona
a VZN čiernou skládkou.

Nedávajte odpad káričkárom
Opakovane žiadame obyvateľov, aby
nedávali odpad, ktorý patrí do VKK,
tzv. „káričkárom“ (pouličným zberačom
odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jarnej čistoty
Pondelok 12.4.
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Jilemnického ulica
– druhé parkovisko poniže IV. ZŠ
2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
4. Svitavská ulica – parkovisko
5. Pártošovej ulica – parkovisko ST č. 27
6. M. Chrásteka – za Jadranmi
7. Sládkovičova ulica č. 10
– pri stojisku 005
8. Ulica SNP č. 143
– oproti benzínovej stanici
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred II. ZŠ

Utorok 13.4.
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Komenského ulica č. 18
– pri stojisku č. 82
2. Ulica M. R. Štefánika
– poniže parkoviska pred II. ZŠ
3. Jiráskova ulica
– parčík za predajňou kníh
4. A. Dubčeka – pri cukrárni
5. A. Dubčeka – pri bývalej predajni
zdravotných potrieb
6. A. Dubčeka – medzi TS a Rolvisom

7. Ul. Š. Moysesa č. 71
– za mäsiarstvom, vo dvore BD 425
8. Ul. J. Hollého č. 7
9. M. Chrásteka
– pri basketbalovom ihrisku
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred II. ZŠ

Streda 14.4.
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 44
2. Ulica A. Kmeťa – pri cirkevnej škole
3. Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
4. Hviezdoslavova ulica č. 1
5. Ulica Š. Moysesa č. 6
– pri lesáckej bytovke
6. Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
7. Svätokrížske námestie
– parkovisko pri cukrárni
8. Dukelských hrdinov – pri BD 329 ST 51
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred II. ZŠ

Štvrtok 15.4.
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Ulica M. Benku
– pri detskom ihrisku Terezka
2. J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100

3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
4. Krížna ulica – pri Stavite
5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
6. Lúčna ulica
7. Medzi vodami
8. Partizánska ulica č. 115
9. Partizánska ulica – pri športovej hale
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred II. ZŠ

Piatok 16.4.
od 14.00 do 18.00 hod.
1. Šášovské Podhradie
– pri Valašskom šenku
2. Šášovské Podhradie – časť Píla,
stred ulice pred domom č. 366
3. Šášovské Podhradie
– stred dediny (autobusová zastávka)
4. Šášovské Podhradie – pod hradom
5. Kutinky
6. J. Kráľa/Ulica A. Štefanku – na rohu ulice
7. Kukučínova ulica – parčík
8. Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika –
parkovisko pred II. ZŠ

Skupina Kolegium má novú
Hymnu kúzelníkov
sledný menovaný je zároveň hlavným
a jediným aktérom humorného videoklipu, ktorý sa natáčal v priestoroch
Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom. Nahrávanie prebiehalo
v domovskom štúdiu Whatever Vladislava Leškovského, o kameru, réžiu aj strih
sa postaral Marks z Kontrast Production.
„Náš svet je plný kúzelníkov, ktorí síce
čarujú, ale nič nevykúzlia. Dokonca sú aj
takí, čo vstupné vyberú a kúzlo neukážu,“ hovorí s úsmevom Matúš Holečka,
alias kúzelník Jirka zo skupiny Kolegium
na margo songu.
Kúzelník Matúš Holečka.

Pesničkár Janko Kulich spolu so
skupinou Kolegium priniesli svojim
fanúšikom novinku v podobe kúzelného singlu TA DÁ v prvoaprílovej
premiére.
„Je to pesnička o amatérskom kúzelníkovi, ktorý sa chystá na svoje debutové
vystúpenie, a zároveň aj na jedinečné
kúzlo, aké nikto nikdy nevidel,“ vysvetľuje autor pesničky Janko Kulich a ďalej prezrádza: „Videoklip, v ktorom si
kúzelníka Jirku vierohodne zahral náš
gitarista Matúš, zavedie divákov do zákulisia veľkej mágie, do VIP šatne kúzelníka tesne pred jeho prvou veľkou šou.
Premiéru pesničky sme zámerne zdržali,
keďže sa ukázalo, že jej text z neznámej
príčiny trefne komentuje dianie na politickej scéne. Nechceli sme, aby to bola
premiéra pre premiéra. TA DÁ je žartovná, šmatlavá sonda do duše kúzelníka
a práve preto ten termín 1. apríl. Osob-

ne odporúčam radšej stokrát vidieť ako
počuť.“
Skladba vznikla ešte v roku 2019 na album Doba drevená. Autor textu aj hudby je Janko Kulich, zatiaľ čo o hudobné
aranžmány sa postarala celá kapela
v zložení Maro Vojtko (basgitara), Štefan Hlôška (ústna harmonika) a Matúš
Holečka (gitary, mandolína). Práve po-

Skupina Janko Kulich & Kolegium má na
svojom konte štyri radové albumy, desiatky singlov s videoklipmi, ale aj stovky
hraní doma i v Čechách. V minulosti sa
zviditeľnili najmä svojim projektom Koncerty pod oknami, keď ako prví z umelcov začali koncertovať pod oknami ľudí
v karanténe. Ich celodenné sídliskové
turné z vlečky traktora zachytili vo videoklipe k piesni A ty si sa tak tešila.
Zdroj: www.facebook.com/
jankokulichakolegium

V civile je Matúš gitaristom Kolegia.

Zápis detí do materskej školy
V súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. – školský zákon prebieha zápis
detí do materskej školy na školský
rok 2021/2022 od 1. mája do 31. mája
2021.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu
a karanténne opatrenia v súvislosti
s COVID-19, sa zápis do materskej školy
uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
• osobne,
• poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
• e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže
zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:
• a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej
školy alebo
• b) elektronického dokumentu, ktorý je
autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
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Písomnú žiadosť spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom
stave) dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj
údaj o povinnom očkovaní, si môže zákonný zástupca priniesť aj OSOBNE na
vybranú materskú školu, resp. elokované
pracovisko v termíne:
od 3. mája 2021 do 7. mája 2021
v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej
MŠ alebo stiahnuť na webovej stránke
www.ziarskeskolky.sk.

Kritériá prijatia detí
do materskej školy
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré
je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania.
V súlade s § 59a zákona č. 245/2008 Z. z.
(školský zákon) - riaditeľ materskej školy
je povinný prednostne prijať na povinné
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým
pobytom v meste Žiar nad Hronom.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich
rokov veku. Deti mladšie ako tri roky – po
dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté
len ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky
a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach.
Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ.

76 rokov od oslobodenia
mesta sme si pripomenuli
aj napriek pandémii

Netradične a v komornom duchu si
vedenie mesta spolu s prednostom
Okresného úradu v Žiari nad Hronom
a predstaviteľmi Okresnej organizácie
Zväzu protifašistických bojovníkov
uctili pamiatku všetkých, ktorí položili
svoje životy pri oslobodzovaní Svätého Kríža. Naše mesto bolo oslobodené
z 31. marca na 1. apríla 1945.
Pred 76. rokmi prišla do Svätého Kríža
sloboda a ľudia sa mohli prestať báť
o vlastný život. Tá sloboda však bola vykúpená vojenskými či civilnými obeťami.

„Pred 76. rokmi, po oslobodení mesta,
ľudia dostali nádej na lepší život a vojna
sa pomaly končila. Verme, že aj nám aktuálne svitá nádej zlepšenie nášho života po týždňoch a mesiacoch pandémie
koronavírusu. Aj počas nej zomreli ľudia,
ktorí dnes ešte mohli žiť. Spolu s obeťami
oslobodenia nezabúdajme ani na týchto
zosnulých spoluobčanov,“ uviedol primátor Peter Antal.
(r)

Potok v Šášovskom Podhradí
sa bude pravidelne čistiť,
sľubujú štátne lesy

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa
je ovládanie základných sebaobslužných
návykov, najmä používanie toalety (bez
plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.
Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnené deti súrodencov, ktorí už materskú školu navštevujú.
Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej
len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti
predloží:
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast,
• vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
• odporúčanie všeobecného lekára pre
deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako
aj z odporúčania všeobecného lekára pre
deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:
• do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
• do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak
ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu
materskú školu).

Vzhľadom na skúsenosti z poslednej
povodne, ktorá bola 25. júla 2011, sa
čoraz častejšie objavujú požiadavky
obyvateľov Šášovského Podhradia
o pravidelné čistenie potoka a urgentnú opravu kritických častí múrov
– stien potoka. Problematike sa preto pred časom venoval poslanec MsZ
v Žiari nad Hronom, Juraj Krátky.
„Počas daždivej minuloročnej jesene
znovu táto požiadavka obyvateľov Šášovského Podhradia začala rezonovať,“
hovorí Juraj Krátky a ako ďalej približuje: „Ide hlavne o časť potoka, ktorá je
v správe Štátnych lesov SR. Na základe
kontaktov od vedúceho Odboru životného prostredia MsÚ Daniela Šályho, som
preto inicioval stretnutie so zástupcami
štátneho podniku Lesy SR.“
Ešte vlani, 26. novembra, sa uskutočnilo
stretnutie za účasti zamestnancov odštepného závodu Žarnovica, š. p. Lesy
SR Filipa Danka a Štefana Havrana a pani
Pulišovej, ktorá žije v Šášovskom Podhra-

dí. „Pán Danko prisľúbil riešiť nedostatky.
Konkrétne ide o starostlivosť o drobný
vodný tok pretekajúci cez obec Šášovské
Podhradie, ktorú bude podnik vykonávať v takej miere, aby bol zabezpečený
dostatočný a bezpečný odtok vodným
korytom. Prvú údržbu toku plánujú hneď
po klesnutí hladiny, respektíve po ustálení poveternostných podmienok, ale aj
pandemických opatrení. Potrebná je aj
oprava narušeného brehu, ktorú urobia
len v nevyhnutnej miere, keďže finančná
situácia nedovoľuje momentálne investície vo väčšom rozsahu. V neposlednom
rade, opravu brehov vlastníkmi susedných pozemkov, respektíve mestom je
možné realizovať so súhlasným stanoviskom Lesov SR, OZ Žarnovica. Vydanie
súhlasného stanoviska po konzultácii
budú riešiť neodkladne,“ dodáva Juraj
Krátky s tým, že Lesy SR sa budú určite
snažiť priniesť uspokojivé riešenie k spokojnosti oboch strán.
(li)
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RIADKOVÁ INZERCIA
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po 5 eur.
T: 0904 404 926

Dám do prenájmu garáž za políciou. T: 0903 547 431

Dám do prenájmu garsónku pri poisťovni. Čiastočne zariadená,
s internetom. Jednej slušnej osobe. Cena: 250 €. Dvojmesačný
depozit podmienkou. T: 0908 904 710
Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame
na sídlisku v 2-izbovom byte s výťahom. Len na denné nákupy
a upratovanie bytu. T: 0905 293 895
Predám záhradku v oblasti Lutila, časť Jelšiny. Je tu drevená
chatka, studňa a murovaná pivnica na uskladnenie ovocia
a zeleniny. T: 0915 387 750
Riadkovú inzerciu môžete podať
bezplatne prostredníctvom webovej
stránky www.noviny.ziar.sk.

„Dvojka“ žala úspechy aj počas
dištančného vzdelávania
2. mieste sa umiestnila Lenka Líškayová
a tretiu priečku obsadil Tobias Pružina.
Všetci traja medailisti postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dištančne
22. apríla.

Hoci pandémia prinútila druhostupniarov zo Základnej školy na Ulici
M. R. Štefánika vzdelávať sa od novembra dištančne, mnohí dokázali
svoje schopnosti a talent využiť aj
z domu.
V stredu 31. marca prebehlo dištančnou formou okresné kolo Matematickej
olympiády .V šiestackej kategórii sme
mali jediného zástupcu, Emmku Strompovú, ktorá si s plným počtom bodov
odniesla prvenstvo.
Nezaháľali ani žiaci v okresnom kole
Fyzikálnej olympiády, kde obsadili najvyššie priečky. Na 1. mieste sa v kategórii deviatakov umiestnil Tobias Pružina
z 9. A. Jeho úspech je o to väčší, že sa stal
jediným úspešným riešiteľom a na druhom a treťom mieste sa preto neumiestnil nikto. 1. miesto v kategórii ôsmakov
patrí Terézii Slanej z 8. B triedy. Určite
si za 2. miesto zaslúžia obdiv aj Dian-

ka Karásková a Katka Hamarová z 8. A,
ktoré získali rovnaký počet bodov, iba
Katka poslala svoje riešenia o pár minút
neskôr, a preto sa umiestnila na 3. mieste. Ani v tejto kategórii už neboli ďalší
žiaci úspešnými riešiteľmi. Je to pre žiakov veľký záväzok – čo najlepšie uspieť
v krajskom kole.
Okresné kolo Chemickej olympiády
ovládla opäť „Dvojka“. Tak ako ostatné
súťaže, aj táto sa konala dištančnou formou. Zúčastnili sa ho šiesti najlepší zo
školského kola: Tobias Pružina, Viktória
Kútniková, Lenka Líškayová, Kristína
Puťošová, Olívia Ťahúnová a Olívia Trubenová (všetci z 9. A). Aj napriek mimoriadne náročným úlohám, boli všetci zúčastnení úspešnými riešiteľmi. O postup
do krajského kola zviedli naši chemici
tvrdý boj a bodové rozdiely na prvých
pozíciách boli naozaj veľmi tesné. Víťazkou OK CHO sa stala Olívia Ťahúnová, na

Okresné kolo Biologickej olympiády
bolo úspešné pre Elu Bobokovú (8. B),
ktorá obsadila 1. miesto a Viktóriu Kútnikovú (9. A), ktorá sa umiestnila na
4. mieste. Dôkazom toho, že naši žiaci obľubujú aj humanitné predmety,
je skvelé umiestnenie našich žiakov
v okresnom kole Dejepisnej olympiády.
V kategórii C 1. miesto obsadila Aneta
Matejková a 2. miesto Viktória Kútniková (9. A). V kategórii D patrilo 2. miesto
Terézii Slanej (8. B), v kategórii E na
1. mieste kraľoval Adam Fila a druhé obsadil Ivan Rafaelis, obaja zo 7. A. Šiestaci
sa nedali zahanbiť a vo svojej kategórii F
mal prvenstvo Martin Korec a 2. miesto
patrilo Emme Strompovej (6. A). Všetci
postupujú do krajského kola. Aj okresné kolo geografickej olympiády patrilo
našim. V kategórii G obsadil 3. miesto
Vratislav Vrban (5. B), v kategórii F bol na
1. mieste Ivan Rafaelis (7. A), na 2. mieste
Teo Majer (7. B) a 3. miesto patrilo Nikolasovi Jandíkovi (7. A). V E kategórii získala Terézia Slaná 2. a Branislav Šťastný
3. miesto (8. B).
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme,
ďakujeme za skvelú reprezentáciu a budeme im držať palce v krajských kolách.
Veľké poďakovanie patrí aj vyučujúcim,
ktoré ich pripravovali: M. Balážovej,
J. Balážovej, M. Peštukovej, J. Bystričanovej, B. Kuzminovej, A. Nagyovej
a M. Bobokovej.
Kristína Holá,
zástupkyňa riaditeľky školy
Foto: archív ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.

Samosčítanie bolo ukončené
Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené. Ak
ste digitálne vylúčení, alebo ste sa
nemohli sčítať sami ani s pomocou
blízkej osoby, využite službu asistovaného sčítania.
Počas asistovaného sčítania sa môžete
sčítať na kontaktnom mieste v obci/meste, kde vám so sčítaním môže pomôcť
stacionárny asistent, alebo použijete počítač na kontaktnom mieste a sčítate sa
sami. Alebo môžete telefonicky požiadať
o mobilného asistenta, ktorý vás navštívi
a sčíta vás.
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani
s pomocou blízkej osoby. Potrvá šesť
týždňov. Asistované sčítanie sa z dôvodu

epidemickej situácie posunulo, presný
termín realizácie asistovaného sčítania
bude stanovený rozhodnutím predsedu
ŠÚ SR v spolupráci Úradom verejného
zdravotníctva tak, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta. Informujte sa preto vo vašej obci/meste,
alebo sledujte aktuálne informácie, celoštátne média a tiež oficiálnu stránku

sčítania na tomto linku: www.scitanie.sk.
K 6. aprílu bolo sčítaných 86 percent
obyvateľov. Najviac občanov sa sčítalo
v Žilinskom kraji a najmenej v Košickom
kraji. V Banskobystrickom kraji bolo
k uvedenému dátumu sčítaných 84 percent občanov.
(r)

Hľadám brigádu vodiča osobného alebo dodávkového vozidla.
Som zodpovedný. T: 0903 575 921
Hľadám prenájom pre mladý zamestnaný pár s dieťaťom na
dlhodobo, najlepšie 2/3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Volajte
alebo píšte sms na číslo 0944 587 314.
Ponúkame zemné a výkopové práce traktorbágrom.
T: 0911 233 365
Predám 2- izbový byt v Banskej Bystrici, v obľúbenej lokalite
SÍDLISKO. Byt je slnečný, orientovaný na JZ. Ide o tehlový byt,
na druhom poschodí s výťahom. Len seriózny záujem. T: 0917
879 243. RK nevolať!!!

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 12.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna,
Kozáčeka 11, Zvolen
• 13.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň V kocke,
E. P. Voljanského 1, Zvolen
• 14.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Zlatý potok,
A. Hlinu 64, Zvolen
• 15.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova,
Ľ. Štúra 2, Zvolen
• 16.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Agel,
Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
• 17.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 18.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Benu, SNP116,
OC Kaufland, ZH
• 19.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
• 20.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13, ZH

• 21.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
Dolná 49/21, Kremnica
• 22.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
Sládkovičova 13, ZH
• 23.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Dr. Max,
OC Tesco, SNP 100, ZH
• 24.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Elned,
Ľ. Štúra 54, Zvolen
• 25.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Flora,
Dr. Janského 478, ZH

Valentínska kvapka krvi
ukončila svoj 26. ročník

Slovenský Červený kríž pripomenul
verejnosti stále aktuálnu tému darovania krvi. Počas piatich týždňov, aj
napriek prísnejším podmienkam, krv
darovalo viac ako 20-tisíc ľudí.
Tento ročník sa nevyhol témam ako lockdown, sprísnené protiepidemiologické
opatrenia či obavy o vlastné zdravie.
Každá z týchto tém má priamy vplyv na
zásoby krvi, preto tohtoročná kampaň
upozorňovala verejnosť aj na túto skutočnosť. Konečné čísla ukazujú, že ľudia
napriek pandémii nezostali ľahostajní
voči tým, ktorí sú na darovanú krv odkázaní.
Počas kampane prišlo na odberové miesta Národnej transfúznej služby SR (NTS
SR) či hematologicko-transfúziologické
oddelenia (HTO) nemocníc 23 476 ľudí.
Krv nakoniec darovalo 20 234 ľudí.
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok
do kampane zapojili. S potešením sme

sledovali, ako s nami darcovia krvi zdieľali svoj humánny čin. V týchto časoch
plných neistoty a negatívnych správ
zverejňovali na sociálnych sieťach svoje
posty plné optimizmu a nádeje. Povzbudzovali svojich blízkych a priateľov, vybrali sa v rovnakom termíne v menších
skupinách darovať krv. Náš obdiv a poďakovanie patrí aj 1 936 prvodarcom,
ktorých súčasná situácia neodradila, prekonali počiatočné obavy a rozšírili rady
bezpríspevkových darcov krvi,“ povedala
Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna
sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Slovenský Červený kríž ďakuje za spoluprácu na kampani všetkým odberovým
miestam NTS SR a HTO a všetkým médiám, ktoré upozorňovali na dôležitosť
bezpríspevkového darcovstva krvi.
(r)
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Stláčajme odpad, ušetríme
Nestlačený odpad v zberných nádobách zbytočne zaberá veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová
spoločnosť odvádza vzduch. Platí to
pre plastové fľaše, kartónové krabice
a plechovky. Preto je veľmi dôležité
obal pred vyhodením stlačiť a zmenšiť jeho objem.
Do kontajnerov sa tak vojde až štyrikrát
viac odpadov. Do nádoby s objemom
1100 litrov sa zmestí približne 733 stlačených 1,5-litrových PET fliaš. Ak by sme
ich vyhodili nestlačené, zmestí sa ich tam
iba približne dvesto.

Recyklujte, odpad sa znovu
využíva na výrobu nových
produktov
• 5 pohárov stačí na výrobu vázy
• zo 670 hliníkových plechoviek môže byť
rám na bicykel
• z 30 PET fliaš môže byť flísová bunda

Nápojový kartón
Nápojový kartón na trvanlivé potraviny
je zložený z niekoľkých vrstiev. Aseptické
ošetrenie a unikátne zloženie umožňujú
uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu
bez pridávania konzervantov.

Každá vrstva má svoju
presnú úlohu

• z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť
1 štvorcový meter kuchynských utierok

• 70 až 80 % kartón

• z 10 časopisov sa môže vyrobiť krabica
na televízor

• 20 až 25 % polyetylén je nepriepustný pre
vodu i mikroorganizmy
• 5 % hliník chráni nápoje a potraviny pred
svetlom, kyslíkom a baktériami
Obaly na chladené potraviny neobsahujú hliník a líši sa pomer kartónu a plastu.
Nápojový kartón je cenný materiál, ktorý
obsahuje priemerne 70 % papiera.
Papierenské vlákna používané na výrobu
nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo
znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre
výrobu papiera. Recykláciou nápojových
kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť
lesy.
Proces recyklácie nápojových kartónov
je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa
oddelia od hliníka a polyméru.
Použité nápojové kartóny sú zdrojom
cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu,
ktorými sú papierové vlákna, polyméry
a niekedy aj hliník (v prípade trvanlivého
mlieka), možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život.

Nápojové kartóny sú súčasťou triedeného zberu a dajú sa recyklovať. Preto
odporúčame využívať bezplatný zber
triedených zložiek odpadov na celom
Slovensku a vhadzovať tento druh odpadu z obalov do správnych nádob.

nápojové kartóny, plechovky a pod. Ak
sa na linke nachádza nesprávny odpad,
pracovníci ho vyradia.

Do akého kontajnera mám vhodiť nápojové kartóny?
V našom meste do žltého kontajnera
spolu s plastmi a kovmi.

Papierové krabice, tašky, časopisy a ďalšie produkty sú vyrábané z buničiny, ktorá sa líši podľa kvality prichádzajúceho
odpadového papiera a požiadaviek na
konečný produkt. Účinné triedenie nápojových kartónov a následná recyklácia
všetkých vrstiev nápojového kartónu zabezpečí čistú buničinu pre ďalšie výrobky z papiera, čistý polymér a hliník pre
ďalšie výrobky.

Čo sa stane, keď vhodím nápojový
kartón do zlého kontajnera? Kontroluje to ešte niekto?
V zberných dvoroch a na dotrieďovacích linkách končí prevažná časť prvotne vytriedeného odpadu z kontajnerov.
Ide o odpad, ktorý je určený na ďalšie
zhodnotenie a nie zmesový komunálny
odpad. Kontrola a ďalšie triedenie odpadu sa realizuje prevažne ručne. Každý
pracovník vyberá z pásu určený druh odpadu, napr. z obsahu žltých kontajnerov
sa triedia napr. PET fľaše podľa farieb,

Využiteľnosť nápojových
kartónov

O nápojových kartónoch sa viac dozviete na www.naturpack.sk v časti
VEREJNOSŤ a v sekcii DRUHY ODPADU.
Veľmi veľa informácií a faktov o nápojových kartónoch sa dozviete na
www.napojovy-karton.sk.
(r)
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Zaočkuj babku a dedka
Áno, zmena bude zrealizovaná automaticky, nemusíte robiť nič.
Už mám viac ako 60 rokov a už mám
pridelený termín na očkovanie keď
ešte platilo, že mám nárok len na typ
vakcínou AstraZeneca. Týka sa táto
automatická zmena aj mňa?
Nie, v tom prípade platí váš pôvodný termín na očkovanie vakcínou AstraZeneca. V prípade, že chcete svoju rezerváciu
zmeniť, alebo zrušiť môžete to spraviť na
stránke korona.gov.sk „Zmena registrácie na očkovanie“ a zadaním prideleného PINu. Zobrazí sa prehľad priradených
vakcinačných miest relevantných pre
vašu vekovú kategóriu (teda odteraz už
len tie, ktoré disponujú typom vakcíny
Pfizer a Moderna).
Budem musieť po tejto automatickej
zmene cestovať do iného mesta ako
som si pôvodne vybral pre očkovanie?
Nie. Platí, že zmena vakcinačného miesta
bude takmer na 100% v rovnakom meste aké ste uviedli v pôvodnej registrácii.
Napríklad, pri výbere očkovacieho miesta v Bratislave sa snažíme, aby ostalo aj
nové očkovacie miesto v tomto meste.
V ojedinelých prípadoch (viď. nižšie) sa
však môže stať, že sa zmena realizuje
v najbližšom meste od toho pôvodne
vybraného.

Jednou z najdôležitejších vecí v tejto fáze pandémie je zaočkovať čo
najrýchlejšie čo najviac starších ľudí,
pretože až 90 percent úmrtí na Covid
tvoria seniori nad 60 rokov. Pomôžte
im s tým.
Zdvihnúť telefón a zavolať starkým, je
najmä v týchto časoch, dobrý nápad aj
samé o sebe. Potešíte ich a ak im ponúknete očkovanie a pomoc s registráciou,
zásadným spôsobom pomôžete k tomu,
aby:
• si ochránil/a tvojich starých rodičov,
• sme odbremenili nemocnice a pomohli
zdravotníkom,
• sa urýchlila registrácia a očkovanie, a aby
sme tak čo najskôr mohli otvárať očkovanie pre ďalšie vekové skupiny,
• sme sa čo najrýchlejšie vrátili do normálneho života s otvorenými podnikmi, s koncertmi, s letnými dovolenkami a opäť sa
mohli stretávať.
Registrovať starých rodičov, alebo rodičov, alebo kohokoľvek iného nad 60 rokov môžete tu: www.korona.gov.sk
Dôležité informácie o vakcínach a očkovaní proti Covidu-19 nájdeš tu:
www.slovenskoproticovidu.sk

Čo obsahuje správa po pridelení
termínu na očkovanie
Po pridelení termínu na očkovanie dostane každý záujemca komplexné informácie prostredníctvom SMS správy
a emailu:
• dátum a čas očkovania
• názov vakcinačného centra
• presná adresa vakcinačného centra
• názov vakcíny a údaj či ide o prvú
(1) alebo druhú dávku (2)
Názvy očkovacích látok
• COMIRNATY
očkovacia látka Pfizer/BioNTech
• MODERNA
očkovacia látka Moderna/NIAID
• ASTRAZENECA
očkovacia látka od AstraZeneca
a Oxfordskej univerzity
Záujemca by sa mal do vakcinačného
centra dostaviť najskôr 10 minút pred

plánovaným očkovaním. Po príchode
musí predložiť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Pre urýchlenie procesu si
môže už doma vytlačiť a vyplniť informovaný súhlas a dotazník. Tieto dokumenty
však treba podpísať až priamo vo vakcinačnom centre. Linky na dokumenty nájde v elektronickej pošte, NCZI mu pošle
e-mail spolu s prideleným termínom očkovania. Dokumenty sú k dispozícii na
www.slovenskoproticovidu.sk.
Informovaný súhlas a dotazník sa podpisuje aj pred očkovaním.
V prípade, že si záujemca dokumenty
nemôže vytlačiť a vyplniť doma, sú pre
neho pripravené aj vo vakcinačnom
centre.
Záujemcovia o očkovanie, ktorí podľa vyhlášky patria do Fázy č. 1, sa pred
očkovaním musia preukázať dokladom
o zamestnaní. A to potvrdením od zamestnávateľa, služobným preukazom
alebo pracovnou zmluvou.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Informácie k novému
prihlasovaniu sa na
očkovanie a k Čakárni
Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne.
Neskôr bude otvorená priama registrácia
na očkovanie.
Vakcíny (zmeny platné od 28.3.2021):
• pre obyvateľov nad 60 rokov je určené
očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer
a Moderna,
• pre obyvateľov od 50 do 59 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti
AstraZeneca.

Otázky a odpovede k zmene
v prideľovaní typu vakcín
od 28.3.2021
Mám 60 rokov a už som zaregistrovaný/á na očkovanie v „čakárni“. Bude
moja registrácia automaticky zmenená (t. z., že mi bude pridelené očkovacie miesto len s dostupným typom
vakcín Pfizer alebo Moderna)?

Ak zistím, že zmena neprebehla a stále mám priradené rovnaké vakcinačné
miesto (a mám viac ako 60 rokov), čo
to pre mňa znamená, ako mám postupovať?
Rovnaké vakcinačné miesto znamená,
že aj toto miesto disponuje vami prideleným typom vakcín.
Budú sa zmeny týkať aj osôb s vekom
od 55 do 59 rokov?
Zmena vakcinačného miesta s iným typom vakcíny nebude realizovaná. Meniť
sa budú len nižšie uvedené adresy z pôvodných vakcinačných miest na nové.
Aké sú zmeny oproti predchádzajúcej
registrácií?
Spustením nového registračného formuláru sa zmenil spôsob prihlasovania.
Pribudla rola čakateľa, ktorá umožňuje
počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v Čakárni.
Upozornenie: Nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje
čas vašej registrácie.

Čakáreň
Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na
termín. Termíny budú priraďované podľa
veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas vašej
registrácie.
V procese registrácie si budete vedieť vybrať vami preferované očkovacie miesta
(obec, mesto).
V procese registrácie vám budú ponúknuté termíny a očkovacie miesta, ktoré
disponujú typom vakcín, ktoré prináležia vášmu veku. Pri priamej registrácii
na očkovanie je pri očkovacom mieste
zobrazený aj typ vakcíny.
Po zaradení do čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní
(SMS a e-mailom) najneskôr dva dni
vopred. Budete tak mať dosť času sa
pripraviť.
Aké údaje si pripravte pred vyplnením
registračného formuláru:
• meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
• rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný
identifikačný údaj,
• názov poisťovne (očkovanie je naviazané
na povinné verejné zdravotné poistenie),
• kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa,

• zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail,
prostredníctvom ktorého s vami budeme
komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej
osoby, ktorej dôverujete.
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ
a obec/mesto.
Čo všetko máte na výber:
• možnosť vybrať si vami preferované miesta očkovania v okolí, kde môžete cestovať,
• možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej
rekapitulácii,
• možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácii do čakárne alebo registráciu
v čakárni zrušiť.
Čo sa deje po registrácii:
• je vám pridelený PIN kód (identifikačný
údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
• PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
• po registrácii budete zaradení do zozna-

mu čakateľov na termín (termíny sú priraďované podľa veku),
• informácia o priradenom termíne a mieste očkovania vám príde najneskôr 2 dni
pred očkovaním.
Postup pred očkovaním:
• prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy,
príďte najskôr 10 minút pred plánovaným
očkovaním,
• identifikujte sa preukazom poistenca
(očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie) a preukazom
totožnosti,
• ak pri registrácii zadáte výber „1. fázy
– špeciálna skupina obyvateľov“ a Váš
vek je menej ako 85 rokov, priamo pred
očkovaním sa preukážte potrebným dokladom (napríklad pracovnou zmluvou,
služobným preukazom, potvrdením od
lekára a iné), ktorý uvádza, že patríte do
zoznamu špeciálnych skupín obyvateľov.
Zdroj: korona.gov.sk
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Veľký prehľad voľných pracovných miest
v okrese Žiar nad Hronom
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA K 5. APRÍLU 2021
Administratívny pracovník: F&UK, Šášovské Podhradie 65, tel.: +421918693111, e-mail:
fabstav@gmail.com
Automechanik: HARMÓNIA, Žiar nad Hronom, tel.: +421905759243,
e-mail: praca.harmonia@gmail.com
Automechanik: Jaroslav Dubóczi – TITAN,
Žiar nad Hronom, tel.: +421905711943,
e-mail: duboczi.titan@gmail.com
Automechanik: MJ protechnik,
Šášovské Podhradie 52, tel.: +421907882398,
e-mail: mjprotechnik@gmail.com
Brúsič hliníkových odliatkov: Agentúra
Person Education Servis, Hliník nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Brusič kovov: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom, tel.: +4210918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com
CNC sústružník: Profika Sk, Žiar nad
Hronom, tel.: +421908058721, e-mail:
mzdy@profika.sk
Dispečer medzinárodnej kamiónovej dopravy: Cora Trans, Žiar nad Hronom, tel.: +421
907 777 945, e-mail: doprava@corakava.sk
Dokumentárny pracovník: Svet zdravia,
Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486, e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Finančný konzultant: Peter Augustin, Žiar
nad Hronom, tel.: +421948439200, e-mail:
peter.augustin@brokeria.sk
Frézar: Remeslo strojal, Žiar nad
Hronom, tel.: +4210918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com
Horizontkár: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom, tel.: +421918601454,
e-mail: pradlova@remeslo.com
Junior IT špecialista: TUBAPACK, Žiiar nad
Hronom, tel.: +421917527153,
e-mail: blahova.iveta@tubapack.sk
Klientsky poradca: KOOPERATIVA poisťovňa,
Žiar nad Hronom, tel.: +421918410204,
e-mail: orsagovam@koop.sk
Kuchár: BLAUFUZ TOUR, Reštaurácia Zlatý
Sivoň, Kremnica, tel.: +421903922708
Kuchár: Psychiatrická nemocnica Profesora
Matulaya, Kremnica, tel.: +421903043472

Lekár bez špecializácie: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: +421456705620,
e-mail: namestniklps@pnkca.sk
Lekár špecialista v odbore funkčná diagnostika: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore
gynekológia a pôrodníctvo:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore kardiológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore neonatológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore pediatria:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore rádiológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore urológia:
Svet zdravia, Žiar nad Hronom, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár špecialista v odbore vnútorné
lekárstvo: Svet zdravia, Žiar nad Hronom,
e-mail: lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár v odbore nefrológia, resp. nefrológ
v príprave: NOVAMED, Žiar nad Hronom,
tel.: +421484399180, e-mail:
lubicafindova@novamed.sk
Lekár záchrannej zdravotnej služby: Záchranná zdravotná služba, Žiar nad Hronom,
tel.: +421268206131, e-mail:
barbora.murcova@emergencyba.sk
Manažér výroby: Kameňolom Sokolec,
Bzenica, tel.: +421905371608, e-mail:
hlinka@sokolec.sk
Manipulant: MPL Group, Žiar nad Hronom,
tel.: +421904472406, e-mail:
plevka@mplgroup.sk
Masérka thajských masáží: RASCON, Sklené Teplice, e-mail: jakub.rapcan@rascon.sk

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

Montážny pracovník: Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom, e-mail:
technik@rolvis.sk

Kuchár/kuchárka: Pružinová, Žiar nad Hronom, tel.: +421456012911, e-mail: pruzinova.
anna@gmail.com

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

Lakýrnik v stolárskej dielni: BRIK, Kremnica, tel.: +4210915727593, e-mail:
kralikova@brik.sk

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

Lekár absolvent: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.: +421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com
Lekár bez špecializácie: Psychiatrická
nemocnica Profesora Matulaya, Kremnica,
tel.: +421456705620,
e-mail: namestniklps@pnkca.sk

Obsluha výrobnej linky: TUBAPACK, Žiar
nad Hronom, tel.: +421917527153, e-mail:
blahova.iveta@tubapack.sk
Obsluha výrobných strojov: MPL Group,
Žiar nad Hronom, tel.: +421915714964, e-mail: hurtikova@mplgroup.sk

Obslužný pracovník 5osého obrábacieho
centra: Profika Sk, Žiar nad Hronom, tel.:
+421908058721, e-mail: mzdy@profika.sk
Odlievač/tavič: Agentúra Person Education
Servis, Kremnica, tel.: +421917887417, e-mail:
kuruc@apes.sk

Sezónny zamestnanec oddelenia mestskej zelene: mesto Kremnica, tel.:
+421456700625, e-mail:
andrea.mutnanska@kremnica.sk

Vodič MKD: MANUEL, Šášovské Podhradie,
tel.: +421903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk

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

Vodič MKD: TEMPO SLOVAKIA, Kremnica, tel.:
+421903527767, e-mail:
tempo@tempodaxner.sk

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

Sociálny pracovník: obec Prochot, tel.:
+421915657674, e-mail:
riaditeljesienka.prochot@gmail.com

Vodič MKD: Kim Johansen Transport, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456016559, e-mail:
kti@kimjohansen.com

Operátor/frézar CNC frézovacieho
centra: KOVIN, Hliník nad Hronom, tel.:
+421903991772, e-mail: a.javorska@kovin.sk

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com

Vodič MKD: BRING TRUCKING, Žiar nad Hronom, e-mail: katarina.titurusova@bring.com

Operátor vo výrobe: Hydro, Agentúra Person Education Servis, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk

Stavebný robotník: APES Solutions, Žiar
nad Hronom, tel.: +421907817479, e-mail:
mizerak@apes.sk

Operátor výroby: MPL Group, Žiar nad Hronom, tel.: +421904472406, e-mail:
plevka@mplgroup.sk

Stolár: BRIK, Kremnica, tel.: +4210915727593,
e-mail: kralikova@brik.sk

Operátor výroby: Nemak HPDC, Agentúra
Person Education Servis, Žiar nad Hronom,
tel.: +421917887417, e-mail: kuruc@apes.sk
Pekár balkánskych pekárskych výrobkov: AN-PEK, Kremnica, tel.: +421948764200,
e-mail: dusansobek@gmail.com
Pizzér: Martin Snopko, Lovčica-Trubín, tel.: +421905755021, e-mail:
martinsnopko007@gmail.com

Sústružník: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom, tel.: +4210918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com
Špecialista pre bankopoistenie/reprezentant: ČSOB Poisťovňa, Žiar nad
Hronom, e-mail: mlendvorsky@csob.sk
Ťahač/zlaňovač/ťahač rúr: Heneken
Conductors, Žiar nad Hronom, e-mail:
udickova.emilia@lana.sk

Pizzér/Kuchár: Simona Kovalčíková, Dolná
Ždaňa, e-mail: kovalcikova31@gmail.com

Ťahač/zlaňovač: Heneken Conductors,
Žiar nad Hronom, tel.: +421 45 601 5306,
e-mail: udickova.emilia@lana.sk

Pomocný pracovník pre výrobu a sklad:
Prievidzské pekárne a cukrárne, Bartošova
Lehôtka, e-mail: praca@ppc.sk

Učiteľ anglického jazyka: Súkromné gymnázium, Kremnica, tel.: +421949875737,
e-mail: duslabuda@gmail.com

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

Učiteľ v špeciálnej materskej škole: Spojená škola internátna, Kremnica, tel.:
+421456742090

Pracovník/pracovníčka na úseku inžinierskej činnosti: ARDIS ZH, Žiar nad Hronom, tel.: +421917733200, e-mail:
ardis@ardis.sk

Upratovačka/pracovník výdaja jedla: Kameňolom Sokolec, Bzenica, e-mail:
hlinka@sokolec.sk

Pracovník skladového hospodárstva: Heneken Conductors, Žiar nad Hronom, e-mail:
udickova.emilia@lana.sk
Predavač potravín: Jozef Daxner – TEMPO,
Kremnica, tel.: +4210903527767, e-mail: tempo@tempodaxner.sk
Predavačka: Martin Snopko, Prestavlky, tel.:
+421905755021, e-mail:
martinsnopko007@gmail.com
Predavačka do bufetu: Pružinová, Žiar nad
Hronom, tel.: +421915819865, e-mail:
pruzinova.anna@gmail.com
Samostatná účtovníčka/mzdárka: BRAVO
LOGISTICS, Žiar nad Hronom,
e-mail: personalne@bravolog.sk
Samostatný radca na oddelení epidemiológie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom, tel.: +421911507068,
e-mail: zh.tomasovicova@uvzsr.sk
Sestra: Svet zdravia, Žiar nad Hronom, tel.:
+421911330486, e-mail:
lubomira.zimanova@svetzdravia.com

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

Vodič MKD na fixné pravidelné prepravy SK: BRAVO LOGISTICS, Žiar nad
Hronom, tel.: +421910211758, e-mail:
personalne@bravolog.sk
Vodič nákladného vozidla, VP sk. B+E/
C+E: N – Trans, Žiar nad Hronom, tel.:
+421917555959, e-mail: info@zhtrans.sk
Vodič nákladnej dopravy - ťahač + plachtový náves: AutoTrend – Transport, Žiar nad
Hronom, tel.: +421911156888, e-mail:
info@autotrendtransport.sk
Vodič nákladnej dopravy, sk. C – plachtové solo vozidlo: AutoTrend – Transport, Žiar
nad Hronom, tel.: +421911156888, e-mail:
info@autotrendtransport.sk
Vodič nákladnej kamiónovej dopravy:
Kantárik, Jastrabá, tel.: +421908906803,
e-mail: kantariksro@gmail.com
Vodič vozidla do 3,5 t: MANUEL, Šášovské
Podhradie, tel.: +421903544723, e-mail:
manuel@manuel.sk
Výrobný robotník: Tomáš, Dolná Ždaňa,
tel.: +421905960807, e-mail:
peter.tomas@tomassro.sk
Zámočník: ELEKTROVAL, Ladomerská Vieska,
tel.: +421905598727, e-mail:
elektroval@elektroval.sk
Zámočník: Remeslo strojal, Žiar nad Hronom,
tel.: +421918601454, e-mail:
pradlova@remeslo.com

Vodič: MET-KOV, Ladomerská Vieska, tel.:
+421903583398, e-mail: peter@met-kov.sk

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

Vodič autobusu: Slovenská autobusová doprava, Žiar nad Hronom, tel.: +421455313301,
e-mail: sekretariat.zh@sadzv.sk

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

Vodič kamiónu: Cora Trans, Žiar nad Hronom,
tel.: +421456727171, e-mail:
info@coratrans.sk

Zlievač formovač/odlievač kovov: ALACO,
Hliník nad Hronom, tel.: +421456762455,
e-mail: mkarvasova@alaco.sk

Vodič kamiónu: SLOVAGROTRANS, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456722417, e-mail:
broda.milan@tir.sk

Zlievač, formovač: FOUR TRADE, Žiar nad
Hronom, tel.: +421456921032, e-mail:
olgababiradova@ft.sk

Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5 t:
M KONZULT SLOVENSKO, Lovčica-Trubín, tel.:
+421918343054, e-mail: info@mkonzult.sk

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

Vodič MKD: GENERAL TRUCKING, Žiar nad
Hronom, tel.: +421905921333, e-mail:
s.pruzina@generaltrucking.sk

Zvárač: LUGA Trade, Žiar nad Hronom, e-mail:
rf.pavel.rakovsky@gmail.com
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / OZNAM

SPOMIENKA
Dňa 6. apríla
uplynul rok,
odkedy nás
opustil náš
milovaný otec,
starý otec
a prastarý otec
Michal Tóth.
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Úsmev mal na
perách,
dobrotu v duši.
Lásku, ktorú
rozdával,
máme stále
v srdci.
Dňa 23. apríla
uplynú dva roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Ondrej Struhár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26. apríla
si pripomíname
10. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš drahý
Marián Švehlík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Predobré srdce na
svete sme mali,
ktoré nás vedelo
milovať.
Keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát,

Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo drahé
nám bolo,
osud vzal.
Odišiel si nám
všetkým,
ktorí ťa radi mali.

zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Odišla si nám, mamička,
nevieme kam,
len spomienka na teba ostala nám,
spomienka krásna, mamička milá,
veď len pre nás si vždy žila.
Dňa 14. apríla si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mamička, manželka
a stará mamička
Mária Bošková.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.

Odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 27. marca sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Marek Ostáš.
*8.5.1999 - †27.3.2015
Venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 20. apríla si
pripomenieme
10. výročie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý
Alexander Turčan.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

Kto žije v srdciach
svojich milých,
nie je mŕtvy,
je len vzdialený.
Dňa 12. apríla si
pripomíname
7 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.

Uzávierka čísla 8, ktoré vychádza 26. apríla,je v utorok 20. apríla.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Z dôvodu pandemickej situácie preferujeme podanie prostredníctvom
e-mailu: mn@ziar.sk.
Smútočné oznámenia môžete podať aj na informáciách Mestského úradu.
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Suché jarné počasie
a nebezpečenstvo
vzniku požiarov

Každoročné štatistiky požiarovosti
ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek, a to najmä svojou
činnosťou v záhradách, sadoch a na
poliach.
Napriek sústavnému zdôrazňovaniu
škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania
suchej trávy v jarnom období a zákazu
vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov občania túto činnosť a riziko s ňou
spojené často podceňujú a nechávajú sa
v rámci upratovania svojich pozemkov
a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej
trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na
území okresov Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica a Žarnovica vzniklo v roku 2020
spolu 136 požiarov. Jednou z príčin vzniku požiaru bolo i spomínané vypaľovanie trávnatých porastov. Na prvý pohľad
“bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na
malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar
veľkých rozmerov. Oheň na otvorenom
priestore sa šíri veľmi rýchlo, a to najmä,
ak sa rozfúka vietor. Svojimi rozmermi
a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí, ale
tiež aj straty na ľudských životoch a v neposlednom rade i ekologické straty, ako

je strata veľkej časti lesa, chránených
porastov a bylín a úhyn chránených živočíchov.
Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie
porastov je podľa zákona o ochrane pred
požiarmi č. 314/2001 Z. z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
V prípade porušenia tohto zákazu hrozí
podľa zákona fyzickej osobe pokuta
až do výšky 331 eur, resp. v blokovom
konaní do výšky 100 eur a právnickej
osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky
16 596 eur.
Občania by sa mali oboznámiť aj so
všeobecne záväznými nariadeniami
obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve,
pričom v niektorých prípadoch ho aj
zakazujú.
V prípadoch dlhotrvajúceho suchého
počasia, zvýšeného výskytu požiarov
a vysokého požiarneho nebezpečenstva
v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiari
nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie
na voľnom priestranstve prísne zakázané.
Preto chceme touto cestou upozorniť na
niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba
pri spaľovaní horľavých látok na voľnom
priestranstve povinná dodržiavať, a to
najmä:
• sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
• ukladať horľavé látky do upravených
hromád tak, aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
• zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich
prostriedkov na zabránenie rozšírenia
ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
• vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
• po skončení vykonať dohasenie zvyškov
po spaľovaní a preventívne kontrolovať
okolie po určitý čas
V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar
všetkými dostupnými prostriedkami,
alebo vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia. Požiar, ktorý
vznikne v ťažko prístupnom teréne (napr.
kopcovitom, členitom a pod.) alebo za
veterného počasia, sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými
prostriedkami ho už nie je možné uhasiť.
V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného
zboru - 150, prípadne linku tiesňového
volania – 112.
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
Žiar nad Hronom
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Petr Pavlík: Máme na to, aby sme splnili cieľ, ktorý sme si dali
pred sezónou a možno ho aj trochu vylepšiť
Súčasný kapitán FK Pohronie Petr
Pavlík prišiel do klubu v sezóne
2019/2020. S klubom tak bol vo chvíľach, keď bojoval o záchranu vo Fortuna lige. V rozhovore nám prezradil,
ako si spomína na začiatky pôsobenia
v Žiari, ale aj na svoje pôsobenie v Turecku.
„Na začiatky v Pohroní spomínam iba
v dobrom. Keď som prišiel, poznal som
trénera Mikiho Radványiho a niekoľko
chlapcov v kabíne,“ vracia do nedávnej
minulosti kapitán Pohronia a ako konštatuje, jeho príchod do klubu prebehol
v poriadku a so zvyškom tímu sa zoznámil veľmi rýchlo. Ako však podotýka,
začiatok jeho pôsobenia v Pohroní bol
spôsobený tým, čo sa udialo na celom
svete - koronavírusom: „Po takmer troch
mesiacoch sme sa preto všetci z tímu od
seba odlúčili a zostali sme zavretí doma.
Ale na celé obdobie môjho pôsobenia
v Pohroní spomínam zatiaľ veľmi dobre
a hodnotím ho kladne. V Žiari som spoznal veľa nových ľudí, nových kamarátov
a priateľov a užívam si každý deň, keď
môžem byť s chalanmi v kabíne.“
Už od začiatku bol Petr, spolu s legendou
klubu a vtedajším kapitánom Lukášom
Pellegrinim, považovaný za lídra. Absolvovali aj spoločné tlačovky, spoznal sa
s novinármi. Dnes je na pozícii kapitána
práve on. „Vyplynulo to z toho, že už mám
nejaké skúsenosti za sebou a v tíme som
vekovo už z tých starších,“ vysvetľuje dôvody, prečo si ho vedenie vybralo a ako
poznamenáva, bol v tom období v tíme
najstarší: „Mal som viac skúseností a chcel
som ich odovzdávať mladším chlapcom.
To bol aj jeden z dôvodov, prečo si ma
rok predtým vedenie a tréner vybrali,
že mi verili, že môžem do klubu priniesť
nejaké skúsenosti a môžem tiež pomôcť
v bojoch o záchranu. Čo sa nám vlastne
spoločnými silami vlani aj podarilo. Momentálne pozíciu kapitána beriem stále
rovnako, ako keď som prišiel do klubu.
Viem, že zodpovednosť je na nás, na starších hráčoch. Máme to v našich rukách,
aby sme dokázali ukočírovať mladších
a odovzdať im skúsenosti a aby sme spoločne dokráčali za cieľom, ktorý sme si
dali. Ale že by sa mi nejako zmenili povinnosti v klube, to nie. Akurát musím absolvovať tlačové konferencie pred sezónou
a podobné veci, ale to k tomu patrí a je
to prirodzené,“ hovorí na margo zodpovednosti za hru na ihrisku či za hráčov.
Za relatívne krátky čas, ako v klube Petr
pôsobí, prišlo do Pohronia veľa nových
hráčov a na druhej strane, viacerí klub
opustili. Ako preto dnes vníma klub?
„Taký je futbalový život. Hráči prichádzajú
a odchádzajú. Zažil som to vo viacerých
kluboch, že fluktuácia hráčov bola niekedy väčšia a niekedy menšia. Človek si už
na to za tú kariéru nejako zvykne a musí
sa s tým vedieť vysporiadať, popasovať.
Vždy je dobré, aby sa hráči medzi sebou
čo najskôr spoznali a aby sa vytvorila
dobrá partia v kabíne. Pretože to je základ akéhokoľvek úspechu – mať dobrú
kabínu.“ Ako naznačuje, v Pohroní je momentálne dobrá partia v kabíne a sú tam
šikovní mladí hráči, ale aj skúsení starší.
Petr tiež podotýka, že aj trénera Kameníka spoznal až v klube v Žiari. „Úprimne,
z Čiech som ho nepoznal. Je to mladý
tréner, ktorý vie, čo chce, má jasno vo
futbalovej stratégii a filozofii. Vie čo robí,
prečo to robí a verí tomu. Tréner verí nám,
pretože mal možnosť niektorých hráčov
do klubu priviesť a my zase veríme jeho
stratégii. A to si myslím, že je ďalší jeden
zo základov pre úspech. Keby to tak nebolo, nemohlo by to fungovať. Vzájomný
rešpekt nás k trénerovi a trénera k nám
musí byť a to isté platí aj o dôvere.“

nami prišlo takmer 400 fanúšikov, ktorí
cestovali 700 kilometrov, aby nás podporili na zápase vonku. Takže futbal v Turecku naozaj berú ako náboženstvo a žijú
ním a užívajú si ho. Samozrejme, keď sa
nedarí, dajú o sebe vedieť. Zažil som,
keď si fanúšikovia prišli do tréningového
kempu s nami „vyříkat“, čo sa im nepáči,
čo nebolo veľmi príjemné. Na druhej strane, keď sa nám zápas vydaril, tak prišli aj
na tréning, aby nám poďakovali a povedali, že nám fandia.“

Mužstvo Pohronia vstúpilo do jarnej časti
súťaže dobrou hrou. Čakajú ho však ešte
veľmi ťažké zápasy s ťažkými súpermi, ale
aj so súpermi, ktorí možno nie sú kvalitatívne na takej úrovni, ale vždy dokážu
potrápiť. Od ktorých súbojov si sľubuje
kapitán zaručené tri body a, naopak,
ktoré body budú vydreté? „Áno, do jarnej časti súťaže sme vstúpili veľmi dobre.
K tomu sme mali ešte dve kolá z jesennej
časti, dohrávky, ktoré sme zvládli. Myslím,
že štart bol dobrý, čo nás katapultovalo
z posledného miesta a dotiahli sme sa na
tímy pred nami. Momentálne sú tabuľka
a tímy tak vyrovnané, že môže vyhrať každý s každým. Dopredu sa nedá počítať,
že toto sú zaručené body. My chceme
a aj ideme do zápasov s tým, že chceme
uspieť, chceme získať tri body a chceme
predviesť hru, o ktorej si myslíme, že je
najlepšia. Bohužiaľ, nie vždy sa nám to
podarí. Ale taký je šport, futbal nevynímajúc. Vždy však ideme do zápasu s tým,
že chceme uspieť a získať body. Každý
získaný bod si vážime, či je to doma,
alebo vonku. Aj keď je to niekedy remíza
a nás to štve. Musíme si vážiť každý bod,
získavať ich a na konci sezóny uvidíme,
na ktoré miesto v tabuľke to bude stačiť.“

„

Na ihrisku som preto, aby
sme nedostávali góly. Keď však
nejaký strelím, je to pre mňa
veľký bonus.

S futbalom začínal Petr ako sedemročný.
Po nejakej dobe skúsil ísť hrať ako žiak
do Opavy, kde pobudol asi štyri roky. Potom prišla ponuka z Baníku Ostrava. „Do
Ostravy som prišiel ako 15-ročný. Obrovskú podporu som ale mal vždy aj vo svojich rodičoch a keď som sa rozhodol pre
futbal, podporovali ma, jazdili so mnou
na zápasy. Či už to bolo v Baníku, alebo
neskôr po celej republike. Vždy v sobotu
ráno išli a boli s nami, s tímom a jazdili
nám fandiť. Aj s inými rodičmi robili takú
tú dobrú skupinku. Ďakujem preto svojim rodičom a svojej sestre, ktorá jazdila
s nimi, za podporu a za to, že vždy, či už to
boli víťazstvá, alebo prehry, stáli za mnou
a podporovali ma.“
Petr hrá na poste obrancu, čo nie je pozícia, z ktorej padá veľa gólov. Jemu sa však
hneď po príchode do Pohronia podarilo
viackrát skórovať. Ako prezrádza, vždy
chcel hrať práve na tejto pozícii. „Prešiel
som si všetkými postmi v zostave, ale nikde inde to nebolo ono. Na poste obrancu
to nakoniec vyšlo. Tam som začal hrávať
ako žiak a potom som sa tam už udržal.
Rád hrám na poste obrancu a užívam si
to. V minulej sezóne sa mi podarilo dať
dva góly a ja som za každý gól rád, lebo
ich veľa nedávam. Momentálne mi tréner
hovorí, že by som ich mohol dávať viac.
Ja si však myslím, že som na ihrisku prá-

ve preto, aby sme tie góly nedostávali.
Každý gól, ktorý strelím, je pre mňa veľký
bonus naviac a každý si vážim.“
To, že je Petr profesionálny hráč si uvedomil vo chvíli, ako podpísal svoju prvú
profesionálnu zmluvu. „Ale vždy som vedel, že futbalová kariéra môže byť krátka,
môže prísť nejaké zranenie, alebo čokoľvek do toho, a preto každú zmluvu, ktorú
som podpisoval, som bral vážne. Povedal
som si, že je to síce pekné - mať podpísanú zmluvu, ale nikdy človek nevie, čo
sa môže stať. Preto som sa snažil a stále
aj snažím užívať si každý tréning a každý
zápas. Môže však prísť chvíľa, že moja futbalová kariéra skončí a že sa to nebude
dať vrátiť späť. Preto sa snažím si užívať
futbalový život,“ hovorí o čosi vážnejšie
a v spomienkach sa vracia do minulosti,
keď v mladom veku, ako 22-ročný, odišiel hrať do Turecka. „Bola to pre mňa
veľká zmena, pretože Turecko je úplne
iná mentalita, iná kultúra, jazyk, všetko...
V tom období som mal šťastie. Za prvé
v tom, že si ma klub vybral a za druhé,
že som tam nešiel ako jediný Čech. Išiel
som mnou aj Peťo Bolek, ktorý chytával
v Moravciach, Senici, v Plzni a ktorý momentálne pôsobí v Karvinej. Bol tam so
mnou aj Martin Baran z Prešova. Takže
sme si tam vytvorili vlastnú komunitu,
navzájom sme si pomáhali a uľahčili sme
si to.“ Aj keď je Turecko iná krajina ako
„naše“ európske a aj ľudia tu majú inú
mentalitu, na rok strávený v tejto krajine
spomína len v tom najlepšom. „Spoznal
som novú kultúru a nový život v zahraničí. Do tej doby som ani v českej lige
nemal veľa odohrané, takže to bol pre
mňa veľký skok. Mrzí ma, že to netrvalo
dlhšiu dobu, že som tam strávil iba rok.
Ale aj tak na to obdobie spomínam iba
v dobrom. Spoznal som veľa nových ľudí,
s ktorými som dodnes v kontakte. Ako životná skúsenosť a poznanie to bolo po
futbalovej, ale aj mimo futbalovej stránky, určite úžasné,“ hodnotí Petr a na margo rozdielov v hre prezrádza: „V Turecku
je futbal bláznivejší, hrá sa tak hore-dole.
Na defenzívu sa tam nekladie taký dôraz
ako v Čechách alebo na Slovensku, kde sa
to viac rieši. Rozdiel je aj v ofenzíve, dôležité je pre nich, aby sa dalo čo najviac
gólov. Aspoň tak to bolo v dobe, keď som
tam pôsobil ja. Do Turecka chodia hrávať
veľkí hráči, ktorí majú skúsenosti z anglickej, talianskej či francúzskej ligy. Na futbal
majú Turci peniaze, preto si môžu dovoliť
zaplatiť takých hráčov. Oni potom na zápasoch robia poriadnu šou, dávajú góly
a je to tam také viac prežívané, aj čo sa
týka fanúšikov. Berie sa to skoro ako náboženstvo.“ Turecko je rozdelené na základné futbalové kluby, a to Fenerbahçe,
Beşiktaş, Galatasaray a Trabzonspor, čo
sú štyri najväčšie kluby v Turecku. „Keď
som bol druhý polrok v Samsunspor, čo
je menší klub, a išli sme na zápas, tak za

Po pôsobení v Turecku sa Petr vrátil do
Čiech a neskôr prišiel prestup na Slovensko, do Senice. „Stretol som sa tam s Peťom Bolkom, s ktorým som bol aj v Turecku. Do Senice som prišiel s tým, že som
vedel, v akej pozícii som. Že nemám veľa
skúseností a odohrané toľko, ako by som
si predstavoval. Ale učil som sa od Janka
Gajdošíka, ktorý bol v tom čase kapitánom a od Tomáša Kóňu a Juraja Pirošku,
ktorí ma učili zžívať sa s futbalom. Musím
povedať, že v Senici bola skvelá partia,
ktorá ťahala za jeden povraz, čo sa prejavilo aj na výsledkoch.“ Ako Petr priznáva,
pri prestupe do FK Pohronie nevedel,
do akého prostredia ide: „Keď mi zavolal
tréner Radványi a ponúkol možnosť ísť
do Pohronia, tak som o klube nevedel
skoro nič. Takže som si nejaké informácie
musel zisťovať. Vedel som, že ide o rodinný malý klub, ktorý vznikol nedávno
zlúčením Žiaru a Dolnej Ždane. Toto som
vedel. Ale nemal som žiadne očakávania.
Išiel som do toho s tým, že chcem pomôcť chlapcom a urobím všetko pre to,
aby som bol prínosom pre klub.“

Mladším sa snaží odovzdať
svoje skúsenosti
V klube si Petr rozumie s každým a nemá
problém pobaviť sa s kýmkoľvek. „Je jedno, či je to starší hráč, ako Peťo Mazan,
Tomáš Jenčo či Libor Hrdlička, alebo sú to
mladí chlapci, osemnásť – dvadsaťroční.
Nemám problém sa s kýmkoľvek porozprávať, alebo si zájsť na kávu.“ A práve
o mladších spoluhráčoch Petr hovorí ako
o šikovných futbalistoch, ktorých však
ešte čaká veľa práce a ktorí musia na sebe
ešte veľa makať, aby sa posunuli tam, kde
chcú byť. „Všetko je to o prístupe, ako na
tréningoch, tak na zápasoch. Ale aj mimo
štadióna, napríklad čo sa týka životosprávy. Chlapci však na to musia prísť sami.
My starší im môžeme dať rôzne návody,
ako im pomôcť, ale všetko je o tom, či
si to tí chlapci v hlave zrovnajú. Pretože
bolo veľa talentov, ktorí mali talent od
Pána Boha, ale, bohužiaľ, v hlave si s tým
nevedeli poradiť. A nakoniec sa po nich
zľahla zem. A pritom, keby to mali nastavené inak, mohli sa futbalom živiť a mohli
byť úspešní,“ zamýšľa sa kapitán Pohronia

a na margo mladých obrancov, ako sú
Samuel Jenat, Dominik Špiriak či Andrej
Štrba, poznamenáva: „Keď ma požiadajú
o radu, tak sa im snažím odovzdať svoje
skúsenosti, ktoré som získal. Povedať im,
čo a ako. Ku mne má každý dvere otvorené a môže sa so mnou pobaviť o čomkoľvek.“
V strede obrany hráva Petr ste so skúseným Thomasom Heurtauxom, o ktorom
tvrdí, že je to veľký profesionál: „Je to skúsený borec, ktorý si prešiel veľkými klubmi. Je vidieť, že je obrovský profesionál.
Pripravuje sa na každý tréning, na každý
zápas. Hrá sa mi s ním dobre, pretože je
to už skúsenejší hráč. Čo sa týka prípravy
na zápas a na tréning, to by sme sa od
neho mohli všetci učiť.“
Pri mene Petra Pavlíka občas „svietia“ aj
žlté karty, čo je vzhľadom na to, na akej
pozícii hráva, pomerne bežná záležitosť.
Ako však priznáva, snaží sa pracovať na
tom, aby tých kariet bolo čo najmenej.
„Snažím sa ísť do každého súboja na
plno. Niekedy to skončí tak, že dostanem
žltú kartu a že sa to zbiera. A niekedy to
vyplynie z emócií, že človek povie rozhodcovi svoj názor. Záleží aj na tom, ako
to má nastavené rozhodca. Takže prídu
aj karty za reči a komentovanie situácie.
Viem, že by sa to nemalo stávať, ale som
už raz taký. Snažím sa ale aj s týmto pracovať.“
Bohužiaľ, ako je to pri tomto športe bežné, ani Petrovi sa nevyhýbajú ani zranenia. Pred niekoľkými rokmi od spoluhráča
dostal kopanec do hlavy a zostal ležať na
trávniku. „Mal som otras mozgu. Bolo to
v zápase s Nitrou, keď sme dali tretí gól.
Prišla dlhá lopta a dostal som do hlavy,
asi kolenom. Ako sa hovorí, tak ma vyplo, že som zostal v bezvedomí nejaký
čas. Potom som sa prebudil až v kabíne.
Dobre to dopadlo, pár dní som si poležal
v nemocnici. Samozrejme, nebolo to príjemné. Dokážem sa vžiť do situácie mojej
rodiny, do pocitov mojej manželky, ktorá
bola vtedy priamo na štadióne a bolo to
pre ňu nepríjemné. Ale aj toto k športu patrí.“ Nepríjemné zranenie utŕžil aj
nedávno v Pohroní, tiež v zápase proti
Nitre. Zaujímalo nás preto, ako mu ide
liečenie a kedy nastúpi do zápasov. „Momentálne prebieha moja liečba. Lepší sa
to, postupne cítim na lýtku progres, že
to ide dobrým smerom. Ale viem, že pri
svalovom zranení sa to nesmie urýchliť,
lebo je riziko návratu, a to nikto nechce.
Odhadovať, kedy by som sa mohol vrátiť
na trávnik, je ťažké. Ale verím, že čoskoro budem môcť pomôcť chlapcom na
ihrisku.“
(li)

Trojica českých legionárov v drese Pohronia.
Ondřej Chvěja, Petr Galuška a Petr Pavlík patria medzi opory tímu.
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Seredi sme v domácom prostredí podľahli 1:2
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Francúz Thomas Heurtaux v súboji s Milošom Lačným,
ktorý v 12. minúte otvoril skóre zápasu.

FK Pohronie - ŠKF Sereď 1:2 (0:1)
Góly: 90.+1 Župa - 12. Lačný, 68. Eneji.
Rozhodovali: Mastiš – Roszbeck, Jánošík, ŽK: Mazan, Petrák - Danko, Kuník
FK Pohornie: Hrdlička – Mazan, Štrba, Heurtaux, Petrák – Weir, Adamec
(73. Kibonge) – Blahút (74. Badolo), Fadera, Galuška (46. Župa) – Da Silva
ŠKF Sereď: Yakubu – Diaz, Michalík,
Salimi (65. Kuník), Hučko – Eneji (87. Bušnja), Danko, Morong, Mlakar – Fábry
(90+3. Jureškin) – Lačný
Futbalisti Serede zvíťazili v sobotu
3. apríla v zápase 3. kola nadstavbovej skupiny o zotrvanie vo Fortuna
lige na ihrisku FK Pohronie 2:1. V tabuľke sa dostali na prvé miesto pred
svojho súpera, ktorý prehral prvýkrát po troch dueloch.
Domáci sa dostali do dobrej príležitosti v 13. minúte, keď Adamec rozohral

rohový kop a našiel Galušku, ten však
hlavičkoval tesne nad. Sereď odpovedala hneď z protiútoku a najlepšie ako
sa dalo. Morong odcentroval, Lačný nedal brankárovi Hrdličkovi žiadnu šancu
a otvoril skóre. Pohronie zvýšilo aktivitu, no bez úspechu, najprv Weirov pokus zneškodnil Yakubu a ten si v závere
polčasu poradil aj s Mazanovou strelou.
Po zmene strán mohla Sereď pridať aj
druhý zásah, ale Lačný tentoraz Hrdličku neprekonal. V ďalšom priebehu
sa ani jeden z tímov nedokázal dostať
do výraznejšej príležitosti. Až v 68. minúte Eneji vypálil z hranice šestnástky
a poslal Sereď do dvojgólového vedenia. V závere duelu domáci zatlačili súpera, Fadera pekne prenikol po pravej
strane, ale jeho zakončenie smerovalo
mimo bránu. V nadstavenom čase sa
Pohronie dočkalo aspoň čestného
úspechu, keď sa presadil striedajúci
Župa.

Jan Kameník, tréner Pohronia: „Vedeli sme, že súper bude dobre organizovaný. Čakali sme, že budeme viac na
lopte a že sa budeme tlačiť do ofenzívy.
To sa v prvom polčase potvrdilo. Mali
sme optickú prevahu, ale nedokázali
sme nájsť medzeru v dobre organizovanej defenzíve hostí. Chýbala lepšia
finálna prihrávka, trošku viac pohybu
ofenzívnych hráčov. Inkasovali sme
gól po nedorozumení v našej obrane.
V druhom polčase sme chceli niečo
s výsledkom urobiť, tlačili sme sa dopredu, zmenili sme aj rozostavenie, snažili sme sa útočiť cez krídelné priestory,
dať tam viac centrov zo strán a vytvoriť
väčší tlak do šestnástky. Nezbierali sme
však odrazené lopty a v jednej situácii
sme prepadli. Hostia boli dôraznejší
a po individuálnej akcii pridali druhý
gól. V závere prejavili hráči veľkú vôľu
niečo s tým ešte urobiť, zatlačili súpera, ale výsledok sme bohužiaľ iba korigovali. Stratili sme doma body a nenadviazali tak na predchádzajúce dva
výkony.“
Gergely Geri, tréner Serede: „Je to
pre nás veľmi cenné víťazstvo na pôde
kvalitného, silného súpera. Dobre sme
sa pripravili na tento zápas a v prvom
polčase sme eliminovali šance Pohronia. Náš prvý gól nás povzbudil a v druhom dejstve sme mali dostatok šancí,
aby sme o troch bodoch rozhodli. Napriek tomu sme si to v závere zdramatizovali. Ten koniec stretnutia nebol pekný. Hrá sa však o dôležité body, tabuľka
o udržanie je vyrovnaná, čiže i z tohto
hľadiska je to pre nás veľmi cenné víťazstvo.“
Zdroj: fkpohronie.sk

Obranca Richard Župa strelil svoj prvý gól v najvyššej súťaži.
Celkovo išlo o jeho tretí presný zásah v drese Pohronia.

Osemfinále Slovnaft Cupu sme nezvládli
Do ďalšieho kola postupuje Petržalka
SLOVENSKÝ POHÁR - SLOVNAFT CUP - OSEMFINÁLE

FK Pohronie - FC Petržalka 1:2 (1:1)
Góly: 33. Galuška - 22. Gašparovič
(z 11 m), 77. Obročník
FK Pohornie: Jenčo – Špiriak, Štrba
(56. Heurtaux), Jenat, Župa – Kibonge
(46. Adamec), Weir (46. Mazan), Badolo
(75. Blahút), Dao (67. Adler), Fadera – Galuška
Futbalisti FC Petržalka postúpili do
štvrťfinále Slovenského pohára.
V utorkovom dueli osemfinále zvíťazili v Topoľčanoch nad fortunaligovým FK Pohronie 2:1.
Všetky zápasy osemfinále sa vzhľadom
na pandémiu koronavírusu hrajú v štyroch vybraných dejiskách v „bubline“.
Petržalka sa v Topoľčanoch dostala do
vedenia v 22. minúte po penalte Lukáša
Gašparoviča, ešte do prestávky však vyrovnal Petr Galuška. Víťazný gól strelil
v 77. minúte Michal Obročník.
Zdroj: fkpohronie.sk

Kibonge v súboji s kapitánom Petržalky Lukášom Gašparovičom,
ktorého, vďaka výzoru, prezývajú „slovenský Luka Modrič“.

Súťažnú premiéru v drese Pohronia si v zápase odbil mladý stredný
obranca Samuel Jenat (na snímke vpravo). Podľa fanúšikov patril
k najlepším hráčom na ihrisku.

