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Aprílové zasadnutie MsZ
s opatreniami
Strana 2

Ako sa koronavírus podpisuje
na konaní svadobných obradov
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V meste máme dva automaty na ochranné rúška
Cenovo dostupné ochranné rúška si
od pondelka 6. apríla môžu kúpiť aj
obyvatelia Žiaru nad Hronom. Vedenie mesta po vzore niektorých slovenských samospráv zadovážilo na
tento účel automaty.
Automaty na rúška sú v meste na dvoch
miestach. „Jeden sme nainštalovali pred
Bielym domom a druhý je pri vstupe do
Mestského kultúrneho centra,“ hovorí
primátor Peter Antal a ako podotýka:
„Cena za jedno balenie, a teda jedno
ochranné rúško je 2,50 eura. Už nikto
v našom meste tak nebude môcť povedať, že sa nemohol dostať k tejto
ochrannej pomôcke, a preto ju nenosí.
Nezabúdajme, že nosením rúšok chránime seba, ale aj svoje okolie.“

Bavlnené rúška z certifikovanej tkaniny
balili do hygienických vrecúšok pracovníčky mestského úradu. Rúška by
sa mali po použití každý deň vyprať,
prežehliť, alebo by sme si mali nasadiť nové rúško, aby sme boli chránení,
a zároveň aby sme chránili druhých. „Do
automatu sa zmestí približne 500 rúšok.
Samozrejme, nebudeme nikoho obmedzovať v tom, koľko si ich môže kúpiť.
Verím však, že každý bude k tomu pristupovať zodpovedne a rozumne a bez
bočných úmyslov,“ konštatuje primátor
Antal a ako dodáva, rúška sa budú do
automatov pravidelne dopĺňať. Oba
rúškomaty sú zároveň pod dohľadom
mestských kamier. Ako Antal naznačuje, mesto by chcelo osadiť v meste ešte

Rúška do automatov balili pracovníčky mestského úradu.

Gymnazista Martin vyrába
pomôcky pre zdravotníkov
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Dostane areál pri gymnáziu
druhú šancu?
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Rúška v automate stoja 2,50 eura.

jeden takýto automat na rúška. Mal by
byť na mieste, kde bude chránený pred
vandalmi.

O rúška môžu stále požiadať
aj seniori nad 65 rokov

Takýto krok samosprávy vítajú aj samotní Žiarčania. Ako sa vyjadril Johny G.:
„Dnes som si bol kúpiť 2 ks a som spokojný. Super vec! A ani 2,50 eura nepovažujem za likvidačné pre zákazníkov.
A to som invalidný dôchodca s primeraným dôchodkom. Ešte by nebolo možno zlé urobiť balíčky podobnej veľkosti
s mikroténovými rukavicami, ktoré sa
dávajú v obchodoch. Za 2,50 eura asi
tak 100 kusov. Alebo latexové rukavice. Ak sa dajú zohnať. Ale rúška sú fajn
a páči sa mi to.“ Primátor Antal mu odkazuje: „Skúsime zohnať niečo ako latexové rukavice za rozumnú cenu.“

Aj naďalej platí, že seniori od 65 do 70
rokov a onkologickí pacienti či zdravotne ťažko postihnutí, v prípade, že
nemajú rúško, môžu oň požiadať na
mestskom úrade. Stačí prísť a vyzdvihnúť si ho pri okienku z vonkajšej strany
úradu. „Máme aktuálne urobené zásoby hygienických rúšok. Tie sme si buď
sami nakúpili, alebo nám ich darovali.
Časť z nich sme odovzdali aj policajnému zboru či pracovníkom nemocnice.
Jednoduchú ochranu tváre – nákrčníky,
ktoré sme urobili z tričiek, sme rozdali aj
obyvateľom osady Pod Kortínou,“ dodáva na záver primátor Peter Antal.
(li)

Mesto pokračuje v pravidelnom dezinfikovaní
V utorok 31. marca urobili dobrovoľní
hasiči v našom meste prvú dezinfekciu. Dobrovoľný hasičský zbor bude
pokračovať v takýchto dezinfekciách
pravidelne. Ohľadom koordinácie dezinfekcie sme sa porozprávali s profesionálnym hasičom a koordinátorom
celej akcie Františkom Páleníkom.
Dezinfekciu všetkých zastávok SAD aj
MHD dobrovoľní hasiči vykonali v celom meste. Dezinfikovalo sa autobusové nástupište, keďže tam najviac ľudí
vystupuje aj nastupuje z prímestských,
ako aj diaľkových autobusov. Aj všetky
stojiská, kontajnery, ako aj odpadové
koše. Predovšetkým však ich vrchná
časť, ktorej sa dotýkajú ľudia. Dezinfekciu rukovätí nákupných vozíkov majú vo
svojej réžii samotné obchodné reťazce.
Taktiež dezinfekciu bankomatov si zabezpečujú banky sami. „Vedenie mesta
bolo vo všetkom ústretové, či už pri
zakúpení postrekovača, dezinfekčného roztoku, ako aj zapožičaním vozidla
z technických služieb,“ informuje František Páleník. Po dohode s primátorom
mesta Petrom Antalom sa zatiaľ budú

dezinfikovať stojiská, kontajnery, smetné koše, zástavky SAD a MHD, stanica
osobnej hygieny – pitník a kontajnery
v osade Pod Kortinou. „Ako hasič z povolania a koordinátor tejto aj pre mňa
novej záchrannej akcie, ako aj po dohode s krízovým štábom mesta, si myslím,
že nemá zatiaľ význam dezinfikovať ostatné miesta, ale uvidíme, čo čas ukáže,“
zamýšľa sa František Páleník s tým, že je
zbytočné dezinfikovať chodníky a cesty,
pretože sa ich ľudia nedotýkajú rukami.
„Bolo by to zbytočne nákladné a bezúčelné,“ podotýka skúsený hasič.

„

Dezinfikujú sa stojiská,
kontajnery, smetné koše,
zastávky aj stanica osobnej
hygieny na Kortine.

Slová profesionálneho hasiča
potvrdzuje aj primátor Peter Antal:
„Začali sme dezinfikovať stojiská,
kontajnery na odpad, malé smetné koše
a zastávky MHD. Znižujeme tak riziko

Mestom sa opäť rozozvučal
rozhlas. Čo je za tým?
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Dezinfikovalo sa aj na autobusovom nástupišti.

potencionálnej nákazy na verejných
priestranstvách. Zároveň vyzývam
všetkých Žiarčanov - pomôžte aj vy
a pridajte ruku k dielu. Každý z vás môže
dezinfikovať kľučky na vchodových
dverách, zábradlia na schodiskách,
tlačidlá vo výťahoch. Aj takto spoločne
prispejeme k tomu, aby sa koronavírus
medzi nami šíril čo najmenej.“ Primátor
Antal tiež informoval, že s ďalším
opatrením zameraným na zamedzenie
šírenia nového koronavírusu bude
mesto pokračovať aj naďalej.
Dezinfekcia nášho mesta sa začala od
utorka 31. marca, pričom vykonávať sa
bude v pravidelných intervaloch, každý
tretí deň od 9.00 do 13.00 hodiny.

Pomáhajú dobrovoľní hasiči
Hygienická stanica v osade Pod Kortinou
sa tiež bude pravidelne dezinfikovať.

„Na dezinfekcii nášho mesta sa podieľali siedmi členovia DHZ mesta Žiar nad
Hronom, za čo sa im aj ja chcem veľmi
pekne poďakovať, že boli ochotní pomôcť nášmu mestu a chrániť našich

spoluobčanov,“ konštatuje František
Páleník a ako približuje, dobrovoľní
hasiči sa chránia hasičským zásahovým
odevom, na ktorom majú oblečený jednorazový chemický oblek, rukavice, prilbu a ochranné okuliare. Na dezinfekciu
mesto zakúpilo profesionálny motorový
postrekovač s vysokým tlakom s elektrickým aj ručným ostrekovačom. Vysoký tlak z vozidla má 4-kubíkovú nádrž.
Na dezinfekciu sa používa chlórnan
sodný. „Našim spoluobčanom prajem
pevné zdravie, aby dodržiavali všetky
nariadenia vlády, ale aj usmernenia
nášho mesta a aby používali ochranné
pomôcky, rúška, rukavice, lebo len ak sa
budeme chrániť a budeme zodpovední, tak môžeme prekonať túto zákernú
chorobu. Všetkým nám držím palce,
aby sme tento čas prekonali spolu čo
najrýchlejšie,“ odporúča na záver profesionálny hasič František Páleník.
Filip Šebeň
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Poslanci rokovali aj napriek koronavírusu
Za prísnych bezpečnostných opatrení sa vo štvrtok 16. apríla konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Poslanci mali na programe niekoľko
bodov, medzi nimi aj schvaľovanie
zámeny pozemkov pri gymnáziu, záverečný účet mesta či návrh na určenie
platu primátora.
Zasadnutia sa zúčastnilo 14 poslancov,
ktorí kvôli koronavírusu rokovali za prísnych bezpečnostných opatrení v krízovom režime. Všetci prítomní sedeli od
seba vo väčších vzdialenostiach, každý
mal na tvári ochranné rúško a zabezpečená bola aj dezinfekcia na ruky. Bežne
na zasadnutie chodia aj pracovníci mestského úradu, v tomto prípade prítomní
neboli.
Medzi prvými bodmi rokovania bola správa o záverečnom účte mesta za rok 2019.
Z uvedeného vyplýva, že bežný rozpočet mesta skončil s prebytkom vo výške
1 233 564 eur. Ako uviedol hlavný ekonóm
mesta Martin Majerník, prebytok vznikol
z dôvodu priaznivého vývoja rozpočtu
na strane bežných príjmov, ktoré boli
v sume 16 838 893 eur a úspore na strane bežných výdavkov, ktoré boli v sume
15 605 329 eur. Kapitálový rozpočet mesta skončil v schodku vo výške 1 395 607
eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume
1 559 593 eur a na druhej strane kapitá-

lové výdavky boli v sume 2 955 200 eur.
„Výšku schodku kapitálového rozpočtu
ovplyvnili hlavne investičné akcie ako
dostavba zimného štadióna a dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna.
Schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu
a z rezervného fondu mesta,“ konštatoval
Majerník. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj
príjmové finančné operácie, ktoré boli vo
výške 863 331 eur a výdavkové finančné
operácie, ktoré boli vo výške 623 724 eur.
Poslanci boli oboznámení aj s návrhom
na I. zmenu rozpočtu. Napríklad na výdavky súvisiace s koronavírusom pôjde
50 000 eur. Zmena rozpočtu sa dotkne aj
rozpočtových výdavkov v podprograme
Mestský úrad. Tu sa napríklad presunie
suma 6 500 eur určená na podujatie Fes-

tival vína či 6 500 eur, ktoré boli rozpočtované na Deň učiteľov a výdavky súvisiace
s partnerským mestom Svitavy. Zvýšia sa
aj bežné príjmy, a to o sumu 1 260 eur od
poslancov MsZ.
„Aktuálne v meste hospodárime tak, aby
sme udržali všetky procesy a služby, ktoré sú pre občanov nevyhnutné a čakáme,
ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia,“
uviedol na margo súčasnej situácie primátor a priblížil, ako mesto reaguje na spomalenie ekonomiky v Žiari: „Dočasne sme
pozastavili všetky investičné akcie naplánované na tento rok. Na rekonštrukciu
plavárne sme mali v tomto roku vyčlenených 1,2 mil. eur z rozpočtu mesta. Avšak
kvôli neistej budúcnosti sme dočasne
upravili tento náklad na 600-tis. eur a budeme reagovať na ďalší ekonomický vývoj

Poslanci rokovali o zámene pozemkov pri gymnáziu
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovali žiarski
poslanci aj o zámene pozemkov pri
gymnáziu. Vo veci zámeny pozemkov
sa vo veľkej miere angažuje žiarsky
poslanec a učiteľ žiarskeho gymnázia
Norbert Nagy. Ako avizuje, chce, aby
vo finále v areáli gymnázia vzniklo
moderné športovisko.
Vráťme sa však do minulosti. Kedysi
sídlila v budove dnešného gymnázia
žiarska III. ZŠ, ktorá sa pred viac ako
pätnástimi rokmi presťahovala do
priestorov vtedajšieho gymnázia, ktoré
sídlilo v priestoroch Základnej školy na
Ulici M. R. Štefánika. Dnes sa v týchto
priestoroch nachádza Centrum voľného
času. „Gymnázium si po kúpe budovy
od mesta Žiar nad Hronom našlo svoje
dnešné sídlo tam, kde je, a teda na Ulici
J. Kollára. Banskobystrický samosprávny kraj od mesta síce budovu kúpil, ale
pozemky pod školou ani v celom areáli
neboli nikdy vysporiadané,“ približuje
Norbert Nagy a ako konkretizuje, kraj
má dnes v celom areáli 1 490 metrov
štvorcových a celých 13 942 metrov
štvorcových sú pozemky iných vlastníkov. Areál gymnázia je dnes zanedbaný,
a ako Nagy podotýka: „Je hanbou širšieho centra nášho mesta.“ Príčinu vidí
v tom, že regionálna pôsobnosť BBSK
je oveľa širšia ako je to v prípade mesta. „Možno aj v tom tkvie jedna z príčin,
prečo najväčšia stredná škola v celom regióne nemá vlastné športovisko, funkčný
školský areál a dokonca ani jednu lavičku
na sedenie,“ naznačuje.
A práve toto žiarskeho poslanca prinútilo
po viac ako desiatich rokoch pôsobenia
na gymnáziu, aby začal konať a hľadať
cesty, 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,“ naznačuje poslanec. Ešte pred ním sa vysporiadaním pozemkov zaoberal v roku

Pri gymnáziu by mal v budúcnosti vyrásť moderný športový areál.

2017 aj krajský poslanec za náš okres
Daniel Gelien. Výsledkom bola zámena
približne 1 400 metrov štvorcových 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,“ spresňuje Norbert Nagy, ktorý sa už dnes v pozemkoch pri gymnáziu slušne orientuje.
„Som rád, že som našiel podporu vedenia mesta v tom, aby sme hľadali cestu,
ako zanedbaný pozemok zmeniť na moderný školský športový areál. Ak mesto
urobí prvý krok, k druhému kroku sa
BBSK určite rado pripojí,“ hovorí o predstave a dohode oboch strán.

Nahradí zanedbaný areál
moderné športovisko?
Žiarski poslanci tak na aprílovom zasadnutí schvaľovali zámenu pozemkov vo
vlastníctve mesta. „Konkrétne ide o pozemok od kruhového objazdu od Kauflandu smerom popod Prior (pozn. nejde
o lúku na sánkovanie) a o pozemok vo
vlastníctve Ivana Kabinu s výmerou približne 3 800 metrov štvorcových. Som
veľmi rád, že MsZ tento návrh podporilo. Verím, že pôjde o ukážku spolupráce
samosprávy a kraja. Mesto ako nový
vlastník pozemku v areáli gymnázia určite v rokovaniach s BBSK prinesie do
pomalých a ťažkopádnych vôd nový vie-

tor a energiu. Nehovorím, že to bude za
rok. Ale určite nie za 15, ako tomu bolo
doteraz,“ naznačuje Norbert Nagy, ktorý
majiteľa pozemkov osobne oslovil, a ako
zdôrazňuje, mesto takáto zámena nebude stáť ani euro. Naopak, získa pozemok,
na ktorom sa za peniaze kraja vybuduje
napríklad 200-metrová tartanová dráha
s atletickým zázemím či s multifunkčným
športoviskom vo vnútri. „Gymnázium si
modernú tartanovú dráhu so zázemím
a športoviskom pre futbal, florbal, tenis,
volejbal či basketbal po 15-tich rokoch
určite zaslúži. V konečnom dôsledku,
slúžiť bude tento areál nielen študentom
gymnázia, ale otvorený bude aj širokej
verejnosti a občanom mesta,“ dodáva na
záver Norbert Nagy.
Aby sa takáto predstava stala realitou,
bola potrebná ústavná väčšina zastupiteľstva, pretože ide o prípad hodný
osobitného zreteľa. Myšlienka zámeny
pozemkov a následného vybudovania
športoviska v areáli gymnázia sa pozdáva aj vedeniu mesta. „Vedenie mesta
súhlasí a vníma pozitívne túto aktivitu.
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 za mesto vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž.
(li)

v priebehu roka. Čiže jej rekonštrukcia sa
určite spomalí. Čakáme, ako sa koronakríza prejaví na ekonomike mesta a aký
objem financií nám v tomto roku vypadne z rozpočtu mesta. Robíme a urobíme
všetko preto, aby sa to všetkých služieb
mesta nedotklo. Napr. kosenie, údržba
chodníkov a ciest, verejnej zelene, odvoz
odpadov, čistenie priestranstiev, zimná
údržba musia ostať zachované v plnom
rozsahu. Taktiež sme nemuseli požiadať
o odloženie splátky úverov, ktoré mesto
spláca, pretože zatiaľ na to nevidíme dôvod. Všetkých ubezpečujem, že aktuálne
nik nemusí mať obavy o fungovanie mesta. Naše rozumné hospodárenie a dobre nastavený systém nám umožňuje aj
v týchto časoch poskytovať všetky služby, ktoré zabezpečujeme pre občanov.
Samozrejme, vychádzame z aktuálnych
analýz a predpokladov, ktoré ponúka
vláda a ekonomickí analytici. V prípade,
že by sa ekonomický vývoj v SR výrazne
zhoršil a malo to významný dopad aj na
hospodársky vývoj nášho mesta, budeme
nútení prijať tvrdšie šetriace opatrenia.“
Rokovalo sa aj o plate primátora.
Doteraz žiarsky primátor plat od mesta
nepoberal, pretože bol poslancom
národnej rady. Keďže už bude vykonávať
iba funkciu primátora, museli sa poslanci
zaoberať aj jeho platom. Plat primátora

je podľa zákona súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnancov
v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku 2,81 – 6. platová skupina.
„Priemerná mesačná mzda zamestnanca
v hospodárstve SR bola v roku 2019 vo
výške 1 092 eur. Na základne uvedeného
je tak plat primátora mesta 3 069 eur,“
uviedol hlavný ekonóm mesta. Poslanci
takto určený plat zvýšili o 60 % , mesačný
plat primátora tak predstavuje čiastku
4 910 eur.
Na aprílovom zasadnutí boli schválené
aj dve VZN – Trhový poriadok pre Príležitostný mestský trh pred budovou MsKC
a podmienky predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
Správu o činnosti MsP predniesol náčelník
Róbert Šiška. Poslanci boli informovaní aj
o aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí
a iných sociálne patologických javov
v roku 2019. V závere zasadnutia schvaľovali poslanci aj niekoľko majetkovo-právnych bodov. V tejto časti bola schválená
aj zámena pozemkov pri gymnáziu. Tejto
téme sa venujeme v samostatnom článku.
(li)

Práce na výstavbe domova
dôchodcov pokračujú aj
v týchto dňoch
Hoci mnohé prevádzky prerušujú
svoju činnosť a zastavené sú aj viaceré stavebné činnosti, práce na vybudovaní domova dôchodcov v kaštieli
pokračujú aj v týchto dňoch.
Mestský domov dôchodcov, ktorý vzniká v prístavbe kaštieľa, by mal mať po
dokončení kapacitu 40 lôžok. Prácu tu
nájde odborný personál či pracovníci
správy domova. Príspevok na klienta je
rôzny, závisí od stupňa jeho odkázanosti.
Ide pritom od sumu od 240 do približne
500 eur. Keďže tento príspevok nepokrýva všetky náklady, klienti si na pobyt
v domove budú musieť doplácať. Podľa
informácií, ktoré má samospráva z iných
zariadení, v podobných zariadeniach na
území BBSK si klienti doplácajú od 380
eur mesačne. Aj napriek tomu je o pobyt v zariadení veľký záujem, ľudia na
umiestnenie čakajú v poradovníkoch aj
niekoľko mesiacov, dokonca rokov.

Stavba by sa mala dokončiť
do konca roka
Mesto začalo na projekte výstavby domova dôchodcov pracovať vo februári

minulého roka. „Najskôr bolo potrebné pripraviť podklady na vypracovanie
projektovej dokumentácie, reálne sa tak
s búracími a prípravnými prácami začalo
v novembri 2019,“ informuje Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských projektov
MsÚ. Ako ďalej konkretizuje, v rámci prác
sa do týchto dní stihlo urobiť: „Vybúrali
sa existujúce priečky, demontovali sa
vykurovacie telesá a zariadenia zdravotechniky. Urobili sme výkopové a búracie práce pre prívod vody a kanalizácie
a montáž prívodu vody a kanalizácie,
a to vnútorné aj vonkajšie. Vymurované
sú už aj všetky priečky podľa projektovej
dokumentácie a začali sa robiť elektroinštalačné práce.“
Ako na záver Miloš Čerťaský podotýka,
práce aj v týchto dňoch pokračujú bez
zmien, so všetkými bezpečnostnými
opatreniami. Na starosti ich má žiarska
spoločnosť ZUS servis. Termín dokončenia sa zatiaľ neposúva, to znamená,
že stavba by sa mala dokončiť do konca
tohto roka.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Sochy
Najstaršie zachované sochárske
diela na území mesta Žiar nad
Hronom sú z obdobia 18. až
19. storočia. Ich počet nie je veľký,
no o to významnejší.
Poukazujú na kultúrno-spoločenské
prostredie, dané existenciou
významnej cirkevnej ustanovizni
v tomto období v našom meste. Je
preto pochopiteľné, že sú výhradne
sakrálneho charakteru.
Väčšina z nich sa datuje do druhej
polovice 18. storočia, do obdobia
budovania sídla banskobystrických
biskupov. Je to opäť zásluha prvého
banskobystrického biskupa, grófa
Františka Berchtoldta, ktorý
väčšinu sôch dal umiestniť v areáli

Sv. Anton Paduánsky.

záhrady kaštieľa, kde skrášľovali
prostredie. Niekoľko z nich bolo
umiestnených na významných
miestach, upozorňujúc tak
prechádzajúcich našim mestečkom,
kde sa nachádzajú. Sochy stáli
pri cestách na začiatku, alebo ak
chcete, na konci cesty. Podľa toho,
či ste prichádzali, alebo odchádzali,
a to smerom na Kremnicu, na
Handlovú alebo na Lovču. Niektoré
stáli na miestach významných pre
obyvateľov, kde sa nachádzali
miesta posledného odpočinku
pochovaných pri morových
epidémiách, alebo na „Mýte“, kde
zase zdôrazňovali dôležitosť miesta.
V súčasnom období je stav týchto
pamiatok veľmi vážny, a to ako z
hľadiska zachovania ich pôvodného
tvaru a ich umeleckej hodnoty, tak

Kvôli pandémii sa zatiaľ preložilo päť sobášov
Vypuknutie pandémie ohrozilo život
nás všetkých. Zatvorené sú reštaurácie, bary, prísne opatrenia vládnu
aj na všetkých úradoch. Pohrebné
obrady sa môžu konať len za prítomnosti najbližšej rodiny. Aj snúbenci
prehodnocujú, či vstúpia do manželstva teraz, za prísnych opatrení, alebo
svadbu radšej odložia.
Od zavedenia opatrení na Slovensku
proti šíreniu koronavírusu sa v Obradnej
sieni v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnili dva sobáše. Samozrejme, za prísnych
hygienických podmienok, „To znamená,
že spolu so snúbencami a svedkami bol
maximálny počet pri obrade desať osôb,“
približuje Silvia Hlôšková, odborná pracovníčka Zboru pre občianske záležitosti
a ako spresňuje: „Snúbenci a svedkovia
sa podpisujú vlastným perom a v rukaviciach. Všetci prítomní, vrátane sobášiaceho poslanca mestského zastupiteľstva, matrikárky a zpozárky, majú na
tvári ochranné rúško. Medzi osobami sa
dodržiava dvojmetrový odstup a z gratulácií sa vynecháva podávanie rúk.“
Samozrejme, nie každému sú takéto
opatrenia po chuti. Väčšina snúbencov
sú mladí ľudia, ktorí si svadbu chcú
užiť so všetkým, čo k tomu patrí. A to
je zábava, spoločnosť blízkych ľudí či
dobré jedlo. Ani povinné nosenie rúška
nepridáva snúbencom na atraktivite.
„Priebežne telefonujú snúbenci, ktorí
majú nahlásený sobáš v máji, júni a júli,
pričom ide o sobáše s veľkým počtom
hostí. Riešime s nimi náhradné termíny
na jeseň 2020, alebo budúci rok. Zatiaľ
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Snúbenci v súčasnosti prehodnocujú, či spraviť sobáš za účasti
pár ľudí, alebo ho presunúť na obdobie po karanténe.

sa preložilo päť sobášov,“ naznačuje Silvia Hlôšková. Ako však podotýka, jeden
pár snúbencov aj napriek opatreniam
využije možnosť zosobášiť sa v máji
v parku, len za účasti svedkov a rodičov.
„Mestské kultúrne centrum je schopné
aj v takomto prípade obradové miesto
vyzdobiť, profesionálne ozvučiť a zabezpečiť dodržanie povinných hygienických
opatrení,“ zdôrazňuje skúsená zpozárka.
Zbor pre občianske záležitosti úzko spolupracuje aj s Matričným úradom v Žiari
nad Hronom. „Registrujeme, že v tomto
období sa nenahlasujú ďalšie sobáše. Je
to pochopiteľné. Snúbenci si uvedomujú
závažnosť mimoriadnej situácie, z čoho
vyplýva, že v čase pandémie nemôžu
organizovať svadobnú hostinu, takže
čakajú, čo ukáže budúcnosť,“ konštatuje
Silvia Hlôšková.

Prísne opatrenia aj počas
smútočných obradov
Čo sa týka smútočných obradov, od polovice marca sa neuskutočnil občiansky
pohreb. „Po konzultácii s pohrebnou
službou mám informácie, že v smútočnej sieni môže byť najviac desať ľudí. Čiže
blízka rodina, všetci sedia oddelene od
seba, aby sa dodržala 2-metrová vzdialenosť medzi nimi. Každý musí mať rúško,
upustilo sa od kondolovania s priamym
podávaním rúk. Pozostalí teraz preferujú
skrátené pohrebné obrady. Niektoré sa
uskutočňujú len na voľnom priestranstve
nad hrobovým miestom, alebo v prípade kremácie v blízkosti pohrebného vozidla,“ dodáva na záver Silvia Hlôšková.
(li)

aj ako pamiatok na naše kultúrne
dedičstvo. Ide o niekoľko sôch,
ktoré sú sústredené v záhrade
kostola, do ktorého boli
v minulosti, pri výstavbe mesta,
premiestnené. Tým sa vytvorilo
malé lapidárium. Socha sv. Jána
Nepomuckého, stojaca pred
vstupom do kostolnej záhrady,
sem bola prenesená pri úprave
mosta zo svojho pôvodného
miesta nazývaného Vartička,
ležiaceho na brehu Hrona. Súsošie
sv. Trojica - Gnaudenstuhl, ktoré
pôvodne stálo v starom cintoríne
a bolo sem umiestnené pri jeho
likvidácii, podobne ako trojica
s krížom.
Nedá sa však povedať, že by
mesto nevenovalo pozornosť
týmto pamiatkam. Pred dvoma

rokmi dalo zreštaurovať sochu
Immaculáta, umiestnenú pri
starej ceste do Kremnice (Medzi
vodami). Bola prenesená
na reštaurovanie aj socha
sv. Jána Nepomuckého z trojice
a je v súčasnosti reštaurovaná.
Koncom minulého roka bola
umiestnená v reštaurátorských
ateliéroch aj socha sv. Antona
Paduánského, avšak čas je v tomto
prípade nepriateľ a veľmi rýchlo
„pracuje“. Na soche odstránil
skoro všetky detaily a dochádza už
k oddeleniu jednotlivých častí. Či
sa dokáže ešte zachrániť, je veľmi
otázne. Snáď snímky z minulosti,
keď bol ešte rozpoznateľný,
pomôžu. Držme palce, s časom je
to nerovný boj!
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Systém mestského rozhlasu bol
aktivovaný iba pre aktuálny krízový stav
Systém mestského rozhlasu, ktorý
mesto v minulosti odstavilo a prešlo
na SMS notifikácie, bol opäť sfunkčnený. Avšak len na dobu počas pandémie koronavírusu.
Počas viac ako týždňa žiarska radnica
dala vymeniť všetky batérie na hlásičoch
bývalého mestského rozhlasu tak, aby
mala aktuálne k dispozícii aj tento systém hlásenia oznamov alebo pokynov
v prípade krízovej situácie. „V čase, keď
sme začali rozdávať seniorom rúška, sme
o tom chceli informovať aj rozhlasom.
Zistili sme ale, že batérie sú po životnosti. Preto bola potrebná kompletná výmena, ktorá nás stála približne 2 000 eur,“
vysvetľuje vedúci kancelárie primátora
Martin Baláž s tým, že počas výmeny
batérií sa prejavili aj ďalšie problémy.
„Pracovníkom technických služieb sa
nepodarilo obnoviť systém v celej časti
Šášovské Podhradie a v časti Sládkovičovej ulice. Z celkového počtu 51 hlásičov
ale prevažná väčšina funguje,“ dodáva.

Upozorňujeme, že hlásenie mestského
rozhlasu sa neobnovuje, systém mesto
pripravilo na hlásenie oznamov súvisiacich len s výnimočnou situáciou,
prípadne dôležité oznamy. Ak by sa situácia v súvislosti s pandémiou zhoršila,
pokyny bude samospráva vydávať aj
prostredníctvom rozhlasu. „Nebudeme
však vyhlasovať súkromné či firemné
oznamy, tak ako tomu bolo v minulosti,“
uzatvára Martin Baláž.
(r)

Mestská polícia má vyššie
kompetencie

Technická škola sa konečne dočká nového šatu
Súkromná stredná odborná škola
technická sa po 12 rokoch existencie
dočká nielen nového šatu, ale aj viacerých nových technológií. Udeje sa tak
po tom, ako bola po viac ako 2 rokoch
ukončená kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby - rekonštrukciu budovy školy a budovy
dielní.
Škola tak môže čas prerušenia vyučovania, keď nie sú študenti v škole a budova
je prázdna, využiť veľmi zmysluplne aj
na skvalitnenie podmienok vyučovania.
Žiadosť o NFP z integrovaného regionálneho operačného programu s celkovým
nákladom 1 276 820,25 eur škola podala
ešte v roku 2017. Projekt bol úspešný
a v apríli 2018 podpísali škola a ministerstvo pôdohospodárstva zmluvu
na realizáciu projektu Škola inovujúca
praktické vyučovanie – atraktívna pre
žiaka, potrebná pre trh práce. Spolufinancovanie vo výške 5% škole poskytne
jej zriaďovateľ InTech Žiar nad Hronom
z.p.o. Príspevok bude použitý na zvýše-

nie energetickej hospodárnosti budov,
vybudovanie dvoch nových odborných
učební a na ďalšie vybavenie modernými
technológiami v škole i v dielňach. Dodávateľom stavby sa na základe výberového konania stala spoločnosť SimKor
z Banskej Štiavnice, ktorá si 14. apríla
tohto roku prevzala stavenisko. Rekonštrukcia budov by mala byť ukončená do
18 mesiacov od odovzdania staveniska.
Z technológií pre ďalšie skvalitnenie výučby pribudne priemyselný robot, sada
výučbových senzorov pre výučbu elektro

– pneumatiky, modulárne stavebnicové
systémy pre výučbu mechatroniky, elektroniky a automatizácie, moduly synchrónnych a asynchrónnych motorov
a senzorov k systému UNITRAIN, 2 nové
CNC stroje, 4 klasické obrábacie stroje,
frézka na výrobu plošných spojov, 3D
tlačiareň a ďalšie. Aj vďaka týmto investíciám sa tak škola stane jednoznačne jednou z najmodernejšie vybavených
stredných odborných škôl na Slovensku.
(r)

V súvislosti s krízovou situáciou, a tým
aj opatreniami, ktoré s ňou súvisia,
dostala mestská polícia vyššie kompetencie. Za nedodržiavanie nariadených opatrení môžu mestskí policajti
uložiť pokutu až do výšky 1 000 eur.
V pondelok 6. apríla nadobudla účinnosť
novela Zákona č. 69/2020 Z. z., ktorým
sa novelizuje Zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a ktorou sa zvýšili kompetencie
príslušníkov policajného zboru a príslušníkov obecných polícií. Ako nám potvrdil
náčelník žiarskej Mestskej polície Róbert
Šiška, podľa § 56 ods. 3 tohto zákona za
priestupok spáchaný v čase krízovej situácie - neplnenie nariadených opatrení pri

ohrozeniach verejného zdravia, nepodrobenie sa nariadenej izolácii a podobne, môžu takéto priestupky prejednávať
v blokovom konaní orgány Policajného
zboru a obecnej polície udelením pokuty až do výšky 1000 eur. „Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla
2020, takže je v platnosti. Máme teda ako
mestská polícia zákonné zmocnenie pokutovať priamo na mieste nedodržiavanie opatrení Ústredného krízového štábu
a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR,“ dodáva náčelník MsP.
Celé znenie Zákona č. 69/2020 Z. z nájdete na webovej stránke www.epi.sk.
(kr)
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Gymnazista Martin pomáha slovenským zdravotníkom
Martin Čamaj je študentom žiarskeho
gymnázia. Keďže momentálne vyučovanie prebieha online, rozhodol sa
v období, kedy celý svet bojuje s korona vírusom, pomôcť slovenským
zdravotníkom. Ako? Pomáha s výrobou ochranných tvárových štítov.
Martin je v súčasnosti študentom
osemročného gymnázia, kde je v triede OKTÁVA. Tento rok ho tak čakajú aj
maturity, nad ktorými však dnes ešte
visí otáznik. Až najbližšie dni ukážu, ako
naši maturanti ukončia svoje štúdium na
stredných školách. Popri upravenom rozvrhu, podľa ktorého píšu študenti online
testy, sú im zadávané materiály a píšu aj
slohy, voľný čas venuje pomoci, ktorá je
smerovaná slovenským zdravotníkom.
„Táto iniciatíva nie je u mňa jedinečná,“
hovorí na úvod študent žiarskeho gymnázia a bližšie približuje svoju aktivitu:
„Viacero vlastníkov 3D tlačiarní sa zapojilo do projektu pomoznemocnici.sk, ktorý
koordinuje zber výtlačkov, kompletizuje
ich do finálnej podoby a rozdeľuje zariadeniam, ktoré štíty potrebujú. Pokiaľ je
niekde štít potrebný, stačí vyplniť formulár prostredníctvom ich stránky. Ja som
narazil na tento projekt úplne náhodou
pomocou skupiny na sociálnej sieti, ale
myslím, že by sa ku mne dostal aj inými
spôsobmi. Napríklad od známych.“
Výtlačky je potrebné urobiť na 3D
tlačiarni, ktorú mal ako študent
k dispozícii aj na žiarskom gymnáziu.
Zaujímalo nás preto, ako sa Martin
popasoval s touto výzvou, keďže takéto
zariadenia nie sú ešte štandardnou
výbavou v domácnostiach. „Nepracuje
iba školská tlačiareň. Projekt som začal
na vlastnej tlačiarni. Potom sa pridala
školská a najnovšie aj tlačiareň centra
voľného času. Školská tlačiareň sa
premiestnila ku mne do workshopu.
Mám to blízko miesta, kde bývam
a môžem tam ísť kedykoľvek. Vďaka
tomu sa zvýšila efektivita výroby, lebo
nie je problém s odkódovaním budovy
a podobne. Aktivitu som konzultoval
s pani Wagnerovou, koordinátorkou

Martin Čamaj je študentom žiarskeho gymnázia.

3D tlače, a následne bola odobrená
riaditeľkou gymnázia,“ vysvetľuje
Martin a ako podotýka, v najvýkonnejší
deň sa mu podarilo vytlačiť až 17
kusov komponentov. Pre porovnanie,
v začiatkoch to bolo približne 6 až 8
kusov denne. „Postupom času som
odlaďoval nastavenia tlače tak, aby boli
časovo efektívnejšie. Dokážem vytlačiť
niekoľko štítov naraz poukladaných
na sebe a moja tlačiareň dokáže už
fungovať autonómne, to znamená že nie
je potrebné ju obsluhovať. Vďaka tomu
dokážem tlačiť aj v noci priemerne 5 až
6 kusov. Teraz je tak priemerná denná
kapacita okolo 15 kusov,“ konkretizuje
čísla vyrobených komponentov.

Do polovice apríla vyrobil
160 komponentov
Náklady takéhoto výrobku sa, podľa
Martina, dajú vyčísliť iba veľmi orientačne. „Pri započítaní nákladov na materiál
a elektrinu by vytlačenie jedného rámu
stálo približne 1,90 eura. Pre vyčíslenie
ceny kompletného štítu musíme pripočítať cenu priehľadného plastu, dvoch
skrutiek, dvoch matíc a gumičky, ktorá
drží štít na hlave. Kedže zdravotníci nosia
štíty celé hodiny, je nalepený z vnútornej
časti štítu molitan alebo iný mäkký mate-

riál. Cena týchto súčiastok tak býva veľmi
rozdielna.“
Keby sme chceli priblížiť, ako vyzerá výroba takýchto súčiastok, zjednodušene by
sa dalo povedať, že pri 3D tlači to funguje
podobne ako pri klasickej tlači na papier.
„Niekto vám pošle fotku, ktorú vytlačíte.
Pri 3D tlači sa používajú 3D modely, ktoré
niekto musel navrhnúť. Keď chcem model vytlačiť, je potrebné ešte upraviť nastavenia tlače. Napríklad teplotu trysky,
rýchlosť tlače, výšku vrstvy a ďalších niekoľko desiatok nastavení. Pri projekte pomoznemocnici.sk tlačíme všetci rovnaký
model. Samozrejme, niekedy sú potrebné malé úpravy podľa typu tlačiarne, ale
koncept ostáva stále rovnaký,“ zasväcuje
nás do fungovania, pre niekoho možno
netradičnej, výroby Martin. Ku dňu 5.
apríla o 22-hej hodine mal žiarsky študent vyrobených 117 kusov komponentov. „K 14. aprílu som mal vyrobených 160
komponentov, cez kuriéra som poslal 96
kusov, niekoľko som odovzdal lokálne
a zvyšok bude tiež čoskoro odoslaný,“
spresňuje a ako podotýka: „Dúfam, že
výrobná kapacita bude naďalej rásť, aby
bol dodaný potrebný počet kusov pre
zdravotníkov. Budem tlačiť, kým to bude
potrebné. Jediné obmedzenie pri tlači je
iba servis samotnej tlačiarne.“

Banskobystrický kraj otvoril karanténne centrum
pre ľudí z prvej línie

Zdravotníci, hasiči, policajti, zamestnanci zariadení sociálnych služieb
a ďalšie profesie v prvej línii boja
s pandémiou nového koronavírusu
už nájdu bezpečné miesto pre svoju
karanténu v školskom internáte vo
Zvolene. Priestory pre nich pripravil
i prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj.
Banskobystrický samosprávny kraj otvoril prvé karanténne centrum na svojom
území. Nachádza sa v priestoroch Školského internátu pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene a určené je
pre ľudí v prvej línii. Bezpečné miesto
na strávenie karantény tu BBSK, ktorý je
zároveň prevádzkovateľom zariadenia,
poskytne lekárom a zdravotníckym pracovníkom, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, hasičom, záchranárom,
polícii či lekárnikom.

Karanténne centrum vo Zvolene má kapacitu 45 dvojlôžkových buniek a uviesť
do prevádzky sa ho vďaka pomoci vedenia internátu i školy podarilo v rekordne
krátkom čase. „Je nesmierne dôležité,
aby ľudia, ktorí denne nasadzujú svoje zdravie a životy v boji s pandémiou
nového koronavírusu, mali zabezpečený priestor, kde môžu stráviť prípadnú
karanténu tak, aby neohrozili svojich
najbližších. Pre tento účel sme zriadili
a prevádzkujeme karanténne centrum
vo Zvolene, ktoré zostáva v gescii Banskobystrického samosprávneho kraja,“
povedal župan Ján Lunter, ktorý zároveň poďakoval všetkým zamestnancom
internátu i dobrovoľníkom za ich nasadenie.
Na rozdiel od štyroch karanténnych
centier, ktoré v priestoroch stredoškolských internátov v Lučenci, Rimavskej

Sobote, Banskej Štiavnici a na Internátnej ulici v Banskej Bystrici kraj pripravil
pre potreby ministerstva vnútra, tu
nebudú umiestňovaní ľudia vracajúci
sa zo zahraničia. „Štyri internáty, ktoré
sme pre účely karanténnych centier
vytypovali na začiatku krízy, prevzalo
pod svoju správu ministerstvo vnútra
a určilo pre repatriantov. Na prevádzku
sú materiálne a technicky zo strany kraja
pripravené, vyzdvihol by som spoluprácu s mestom Lučenec, ktoré poskytlo
mimoriadnu súčinnosť pri zabezpečovaní vybavenia karanténneho centra
v meste,“ doplnil Ján Lunter s tým, že
o ich uvedení do prevádzky rozhodne
Ministerstvo vnútra SR.
Registrácia pre ľudí v prvej línii do karanténneho centra vo Zvolene prebieha
počas pracovného týždňa telefonicky,
cez víkendy prostredníctvom online formulára. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke
www.bbsk.sk/koronavirus v časti Karanténne centrá. Kraj pripravuje prevádzku
aj ďalších karanténnych centier na svojom území, celkovo ich tu bude osem,
s maximálnou kapacitou 478 lôžok.
Okrem karanténneho centra vo Zvolene
by malo byť v gescii kraja aj budúce karanténne centrum v Brezne, kam župa
plánuje okrem zamestnancov z prvej
línie umiestňovať aj ich rodinných príslušníkov a ľudí, ktorí požiadajú o dobrovoľnú karanténu.
(r)

Určite si aj vy kladiete otázku, kto takúto netradičnú výrobu financuje. „Projekt
pomoznemocnici.sk je zároveň aj zbierkou, ľudia prispievajú na nákup potrebných materiálov na kompletizáciu štítov.
Tlačiari dostanú materiál za odovzdané štíty na výmenu, podľa toho koľko
štítov odovzdávajú,“ približuje Martin
a vysvetľuje, akým spôsobom posiela
hotové výrobky: „Zvoz výtlačkov prebieha prostredníctvom kuriérov, ktorého si
vyžiadam priamo na stránke. Keď mám
natlačený určitý počet rámov, vyplním
formulár a následne bude poslaný kuriér.“
Štíty potom kompletizujú priamo ľudia
z projektu pomoznemocnici.sk. Majú
prístup k potrebným materiálom a kontakty na dodávateľov potrebných súčastí.
Spätná väzba na vykonanú prácu sú fotografie od tých, ktorým štíty už pomáhajú.
„Tlačiarov je na Slovensku viac. Myslím,
že by bolo náročné podávať spätnú väzbu každému. Dôležité je vedieť, že štíty
sa dostanú tam, kam majú,“ konštatuje
Martin.

„

3D tlač ma baví a o to viac,
keď je to pre dobrú vec. Mám
na to potrebné vybavenie, tak
prečo nie.

Martin, ako sme už spomenuli, je momentálne v maturitnom ročníku. Podobne ako ostatní študenti, aj on si musel
zvyknúť na novú situáciu, ktorá prináša
učenie online. Ako nám však s úsmevom
prezrádza, okrem školy sa pre neho ani
v tejto situácii veľa nezmenilo. „Vo voľnom čase sa venujem svojím záľubám
a projektom. Okrem 3D tlače sa venujem aj rôznym iným činnostiam z oblasti
techniky. Vyučovanie naďalej pokračuje
online. Dostávame materiály od učiteľov,
píšeme písomky pomocou školského
portálu. Povedal by som, že je to viac práce aj pre študentov aj pre učiteľov, ako
keď chodíme do školy. Podľa aktuálnych
informácií, interná časť maturitnej skúšky
by mala prebehnúť štandardným spôsobom. Pre mňa je ťažké povedať, či to tak
naozaj bude, alebo nie. Pripravujeme sa
naďalej. Pokiaľ sa niečo zmení, pokúsim
sa prispôsobiť,“ zamýšľa sa nad blízkou
budúcnosťou a na záver prezrádza, čomu
sa chce v budúcnosti, po skončení štúdia
na žiarskom gymnáziu, venovať: „Určite
sa aj v budúcnosti chcem venovať niečomu podobnému ako je práca s 3D tlačiarňou. Odbor, akým by som chcel ísť ďalej,
mám už vybratý. Chcel by som sa venovať technológiám v oblasti automatizácie
alebo vývoja aj v budúcnosti.“
(li)

Komponenty vyrába na 3D tlačiarni.

ATHOS

TESSA

LENY

Athos je 1,5-ročný kríženec vlčiaka. Aj keď ho bývalý
majiteľ týral, na ľudí nezanevrel, stále ich má rád a nie
je vôbec agresívny. Nevadia mu ani detičky. So sučkami
je znášanlivý, v podstate nerieši ani psov samcov. Psy
ho všeobecne vôbec nezaujímajú a ignoruje ich.
V prípade záujmu volajte 0948 082 206.

Tesska je 1-ročná sučka stredne veľkého vzrastu. Ku
všetkým ľuďom má viac než pozitívny vzťah a taktiež
k detičkám. S priateľskými psíkmi aj sučkami je
znášanlivá. Je ešte veľmi hravá a s kamarátmi si užíva
šantenie. Tessa miluje pohyb, a preto by si priala žiť
v rodine, ktorá je rovnako aktívna. V prípade záujmu
volajte 0948 082 206.

Leny je 1,5-ročný psík poľovného typu, možno mix
farbiara. Je veľmi milý a priateľský, má rád ľudí a pohyb.
Bude z neho super parťák, ak radi chodíte behať,
alebo sa bicyklovať. Baví ho aj aportovanie a je veľmi
šikovný a učenlivý. So sučkami je kamarát, so psíkmi
podľa sympatií. Je čistotný a žiadne demolovanie sa
u neho ešte neprejavilo. V prípade záujmu volajte
0948 082 206.

KARA

HĽADÁME
NOVÝ DOMOV
Kara má 1,5 roka a je pravdepodobne mix belgičáka
a holanďana. Je veľmi aktívna, miluje pohyb, šantenie,
behanie. Určite by sa potešila, keby jej nový majiteľ
bol rovnako aktívny a športovo založený. Bola by super
parťákom pri behu alebo rôznych túrach. S priateľskými
psíkmi aj sučkami je znášanlivá. Keďže je to taký
divoško, tak k malému psíkovi ju radšej neodporúčame.
Má rada aj deti, ale vzhľadom k jej živšej povahe by
bola vhodnejšia k starším. V prípade záujmu volajte
0948 082 206.
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Našim hlavným cieľom je dať druhú šancu
čo najväčšiemu počtu psíkov, ktorí sa potom,
čo ich majitelia zlyhali, ocitli u nás v útulku.
V prípade záujmu o adopciu psíkov, volajte na
číslo 0948 082 206.

BONO

Bonko má 9 mesiacov, vyrástol v útulku. Rásť už nijako
viditeľne nebude. Je to aktívny chlapec, ktorý potrebuje
dostatok pohybu na vybitie energie. So sučkami je
veľký kamoš, s priateľskými psíkmi je znášanlivý tiež.
K ľuďom je priateľský, nemá problém ani s deťmi.
Bonko je múdry psík, ktorý by sa rád učil, ale potrebuje
niekoho, kto sa mu konečne bude venovať a ľúbiť ho.
V prípade záujmu volajte 0948 082 206.

Mestské kultúrne centrum vracia
peniaze za zrušené akcie

Mestské kultúrne centrum (MsKC)
informovalo, že peniaze za zrušené
akcie do konca júna vracia na účet.
„Vážení diváci. S ohľadom na vašu
i našu bezpečnosť sme sa rozhodli, že
peniaze za zakúpené vstupenky na
zrušené podujatia v 1. polroku vám
zašleme prevodom na účet,“ uviedlo

MsKC na svojej webovej stránke.
Ako si ich uplatníte? Na e-mail:
pokladnamskc@gmail.com zašlite
kvalitnú (čitateľnú) fotografiu vašich
vstupeniek, vaše celé meno a IBAN číslo
účtu. Vstupenky následne MsKC stornuje
a vráti peniaze na váš účet.
(FŠ)

Rúško pravidelne perieme
a žehlíme
• môžete ho aj vyvariť vo vriacej vode po
dobu 5 minút,
• ak ho nestíhate sterilizovať inak, rúško
vyžehlite.

Aký materiál je najlepší

Pohronské osvetové stredisko pripravilo zaujímavé súťaže
Regionálny bádateľ
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom pripravilo pre všetkých bádateľov vedomostno-tvorivú súťaž Regionálny bádateľ. Malí aj veľkí sa do nej môžu
zapojiť až do 30. apríla. Ako informovalo
POS na svojej internetovej stránke, súťaž je rozdelená do dvoch častí, pričom
podmienkou účasti nie je absolvovať ich
obe. Prvou časťou je Kvíz o erboch obcí
v našom regióne, ktorú nájdu súťažiaci
na linku zverejnenom na stránke POS.
Do druhej časti súťaže sa môžu záu-

jemcovia zapojiť s návrhom vlastného osobného alebo rodinného erbu
s popisom. Obrázok alebo fotografiu je potrebné zaslať e-mailom na:
pos.vzdelavanie@gmail.com. Súťaž vyhodnotí porota zložená zo zamestnancov POS. Zaslané návrhy zverejnia v galérii na stránke strediska na sociálnej sieti.

Tak píšem ja 2020
Si literárnym nadšencom? Baví ťa písanie? Aktívne tvoríš? Chceš mať možnosť
ocenenia tvojej tvorby? Tak čítaj ďalej!
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad

Hronom v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Fondom
na podporu umienia si pripravilo pre
všetkých literárnych nadšencov a prozaikov súťaž Tak píšem ja 2020. Ide o celoslovenskú súťaž amatérskej literárnej
tvorby. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci
od žiakov I. stupňa ZŠ až po seniorov.
Možno sa prihlásiť do troch súťažných
kategórií: poézia, próza, poézia a próza
pre deti a mládež. Uzávierka súťaže je
9. septembra 2020. Prihlásiť sa môžete
na webovej stránke www.osvetaziar.sk,
kde nájdete prihlášku.
(FŠ)

Ideálnym materiálom na výrobu tvárového rúška je bavlna alebo husto tkaná
látka.

Rúška sa počas jeho nosenia
nedotýkajte!
Po práci, po nákupe, vždy, keď sa dá.
Správnou hygienou tvárového rúška
ochránime naše zdravie.
S dlhšou dobou nosenia sa účinnosť tvárového rúška znižuje, preto je dôležité:

Tvárového rúška sa počas nosenia nedotýkame. Manipulujeme s ním prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok.
Okrem nosenia tvárového rúška nesmieme zabúdať na hygienu rúk.

• pravidelne ho prať v práčke na minimálne 60 °C,

Rúško novorodencom
nedávajte

Mamičky by rady vedeli, ako založiť
rúško novorodencovi. Pozor, rúško
novorodenec nemôže nosiť.
Novorodenec nevie do 1 mesiaca dýchať
ústami, preto by mu rúško mohlo brániť
vo voľnom dýchaní.
Rovnako pri novorodencovi pri nedostatku kyslíka začnú modrieť pery, ak by
mal rúško, túto zmenu by ste nevideli.
Novorodenec častejšie grcká, ak by mal
rúško, nevideli by ste to a mohol by sa
udusiť.

Najlepšia prevencia je bábätká je dojčenie a izolácia, preto je viac ako potrebné
vyhýbať sa ľuďom, nemocniciam aj verejným priestranstvám. Ak ale musíte ísť
s bábätkom do uzavretých priestorov,
tak cez striešku kočíka prehoďte napríklad bavlnenú plienku. Rovnako nezabúdajte, že aj vaše bábätko potrebuje slnko a čerstvý vzduch, okrem prechádzky
v prírode, môžete aj natočiť postieľku do
otvoreného okna.
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Žiarski hudobníci koncertujú medzi panelákmi
V našom meste žije kultúra aj v období, keď na celom svete vládnu prísne
opatrenia kvôli koronavírusu. Hudobníci zo zoskupenia Janko Kulich
& Kolegium sa vynašli. Žiarčanov a
občanov z okolitých obcí prekvapili
koncertom priamo pod ich oknami.
Prvé koncerty, ktoré žiarski hudobníci
absolvovali, boli v Žiari nad Hronom.
Hrali pod oknami obyvateľov na uliciach
Hviezdoslavova, A. Kmeťa či Jilemnického. Neskôr sa dokonca presunuli do
Kremnice, Vyhní aj Dolnej Ždani. „V Dolnej Ždani sme hrali ako narodeninové
prekvapenie. A predstavte si, že sme sa
páčili, aj keď nie sme zo Šlágru,“ zhodnotil vtipne frontman zoskupenia Janko
Kulich.
Koncerty kapely prebiehajú s dodržiavaním bezpečnostných opatrení. Hudobníci majú rúška a dodržiavajú potrebné
rozostupy. „Keďže sme museli zrušiť veľa
kultúrnych akcií, ktoré sme mali pripravené, dohodli sme sa s našou kapelou
Janko Kulich & Kolegium na netradičnej
forme krátkych, maximálne 20-minútových koncertov pod oknami našich
občanov. Kultúra je potrebná aj v zlých
časoch a tieto, ktoré teraz žijeme, sú pre
mnohých z nás, hoci už nie sme najmladší, tie najhoršie. Dúfam, že takéto
kultúrne proviuorium nebude dlho trvať,“ konštatoval primátor Peter Antal.

Ďakujeme Kulichovcom
V stredu 1. apríla hrala kapela pod balkónmi na „Hviezdoške“. Obyvateľom,
ktorí si koncert vypočuli, sa hudobníci
mimoriadne páčili. „Počasie prialo, kapela to nevzala ako prvoaprílový žart a po
prvých tónoch vybehlo na balkóny niekoľko desiatok ľudí. V tejto ťažkej dobe
nám to všetkým dobre padlo a všedný
deň bol zase o niečo krajší. Ďakujeme a
tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie,“
poďakovala za koncert Kristína Holá.

Zahrajú aj vám
Ak chcete, aby hudobníci prišli zahrať

aj pod vaše okná, môžete si ich zavolať.
Vystúpenia budú výhradne v žiarskom
okrese, vždy v poobedňajších hodinách
podľa osobnej dohody. „Výzvu zároveň
posúvame všetkým žiarskym hudobným skupinám a ich fanúšikom. Ste na
ťahu,“ vyzval kolegov hudobníkov Janko
Kulich.
Svoje pozvania a dôvody, prečo by
hudobníci mali prísť práve k vám,
môžete písať na facebook.com/
jankokulichakolegium alebo na e-mail:
jankokulichkolegium@gmail.com.
(li)
Foto: FB Janko Kulich & Kolegium.
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Za jasle sa platí aj v čase
koronavírusu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR na svojej webovej stránke informovalo, že v období koronavírusu rodičia budú naďalej dostávať
príspevok na starostlivosť o dieťa aj
rodičovský príspevok.
Ministerstvo súčasne vydalo usmernenie
pre poskytovateľov sociálnej služby s odvolaním sa na Zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením §72 ods. 1 zákona o sociálnych službách prijímateľ
sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby, ktorá

je dohodnutá v zmluve. Podľa §72 ods.
9 druhej vety, prijímateľ sociálnej služby
v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení
starostlivosti o dieťa, neplatí úhradu za
stravovanie. (www.employment.gov.sk)
Na základe vyššie uvedeného usmernenia, mesto Žiar nad Hronom (poskytovateľ sociálnej služby) bude požadovať
úhradu za sociálne služby v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa (Mestské detské jasle), okrem
úhrady za stravovanie v zmysle platného VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN
č. 3/2017 o sociálnych službách.
(r)

Žiarska nemocnica spustila mobilné testovanie pacientov
Má aj COVID oddelenie v priestoroch bývalého pľúcneho oddelenia
Kritériá k odberu
1. Osoby bez symptómov, ktoré boli
v kontakte s potvrdeným prípadom
ochorenia COVID - 19 a končí im povinná
domáca izolácia,
2. Osoby so symptómami, ktoré boli
v kontakte s potvrdeným prípadom
ochorenia COVID - 19 a končí im povinná
domáca izolácia,
3. Osoby s cestovateľskou anamnézou,
ktorým končí povinná domáca izolácia,
počas ktorej mali príznaky virózy,

V areáli žiarskej nemocnice je v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Žiari nad Hronom od
pondelka 6. apríla zriadené mobilné
odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19, a to pre obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
Zdravotníci žiarskej nemocnice realizujú
výtery z hrdla a nosa indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie určí RÚVZ.

„Testovanie bude zatiaľ prebiehať v pondelky, stredy a piatky od 9.00 do 12.00
hodiny. Prvýkrát bolo v pondelok 6. apríla otestovaných 12 pacientov,“ informuje
hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana
Fedáková. Ako podotýka, tieto odbery sú
organizované po dohode so všeobecným
lekárom a RÚVZ na presný deň a čas, a to
aj z dôvodu predchádzania zhromažďovania pacientov pred odberným miestom.

4. Osoby bez cestovateľskej anamnézy,
ktoré majú príznaky respiračného ochorenia, prípadne teplotu, ktorá pretrváva
štyri a viac dní,

kových oddelení na COVID oddelenia.
„Ide o takzvané červené zóny lôžkových
častí oddelení, ktoré slúžia na hospitalizáciu pacienta s podozrením na koronavírus.
Pacient je v tejto izolovanej časti oddelenia hospitalizovaný do okamihu finálneho
výsledku testovania. Keďže naše všeobecné nemocnice sa stále musia postarať aj
o neinfekčných pacientov, napríklad po
cievnej mozgovej príhode či úraze, v maximálne možnej miere ich musíme oddeliť
od rizikových pacientov,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ siete nemocníc a siete
polikliník ProCare Svet zdravia Róbert Hill.

5. Osoby, ktoré sú v domácej izolácii, majú
príznaky respiračného ochorenia a vek
nad 65 rokov.

Na COVID oddeleniach môžu byť umiestnení aj pacienti s podozrením na koronavírus, ktorí vyžadujú poskytnutie akútnej
zdravotnej starostlivosti z dôvodov nesúvisiacich s koronavírusom. Je im tam
poskytnutá kompletná zdravotná starostlivosť.

Nemocnice siete Svet zdravia, vrátane
žiarskej nemocnice, po vyhlásení núdzového stavu pre lôžkové zdravotnícke
zariadenia aktivovali svoje pandemické
plány a reprofilizovali vybrané časti lôž-

V súčasnosti je pacient po potvrdení pozitivity na ochorenie COVID-19 transportovaný na najbližšie pracovisko infektológie alebo v prípade ľahkého priebehu
ochorenia do domáceho liečenia. Ak budú

kapacity týchto pracovísk naplnené, bude
pacient hospitalizovaný na COVID oddelení aj žiarskej nemocnice. „COVID oddelenie žiarskej nemocnice sa nachádza na
druhom poschodí budovy nemocnice
v priestoroch bývalého pľúcneho oddelenia. Nemocnica na tento účel vyčlenila
v prvej fáze 15 lôžok. V prípade potreby je
možné počet lôžok zvýšiť. Personál tohto
oddelenia používa predpísané ochranné
osobné pracovné prostriedky,“ dopĺňa na
záver Jana Fedáková.

Pred vstupom do nemocnice
zhodnotia váš zdravotný stav
Už niekoľko dní je pred nemocnicou
umiestnený prístrešok, ktorý slúži na triáž
pacientov. Musí ním prejsť každý pacient
kvôli prvotnému zhodnoteniu svojho
zdravotného stavu. Pred vstupom do nemocnice zdravotnícky personál verejnosti
bezkontaktne meria telesnú teplotu a vyhodnocuje ďalšie príznaky. Pacienti vypisujú so zdravotníkom dotazník, kde potvrdia tieto informácie svojím podpisom.

Mesto dostalo darom 1 600 kusov respirátorov
Advokátska kancelária Soukeník –
Štrpka, ktorá má pobočku aj v Žiari
nad Hronom, venovala mestu 1 600
kusov respirátorov. Primátor prezradil, ako s nimi samospráva naloží.
„S veľkou vďakou som za mesto Žiar nad
Hronom prijal tento dar. Rozhodli sme
sa, že respirátory použijeme ako tzv.
hmotné rezervy mesta pre prípad, že
by sa situácia vymkla kontrole a v meste by nastal neúnosný pandemický
stav,“ konštatoval na margo daru Antal
s tým, že v takom prípade budú všetci,
ktorí sa budú podieľať na akejkoľvek
pomoci a verejnej služby od mesta, dostávať z týchto hmotných rezerv. Okrem
toho, radnica bude do rezerv dopĺňať aj
ochranné obleky, štíty a dezinfekcie.

Rúška aj pre žiarskych policajtov
Keďže mesto má v tomto období dostatok látkových rúšok, rozhodlo sa venovať
niekoľko kusov aj žiarskym policajtom.

„Policajti sú v každodennom kontakte
s ľuďmi priamo na ulici. Odovzdali sme
im preto 100 kusov ochranných rúšok,“
naznačil žiarsky primátor.
Užitočný dar pre policajtov v Žiari priniesol aj hokejový reprezentant a útočník
Slovana Bratislava Radovan Puliš. „Rúška
sú určené tým, ktorí každý deň priamo
v uliciach dohliadajú na bezpečnosť nás
všetkých a pomáhajú aj v týchto ťažkých chvíľach,“ uviedla polícia na svojej
facebookovej stránke. Radovan Puliš
šije rúška spolu s manželkou a tie rozdávajú ľuďom, ktorí nemôžu ani v čase
najprísnejších opatrení ostať doma.
Svoje rúška už darovali pracovníkom
v nemocniciach, šoférom MHD, ale aj ľuďom bez domova. Vyzývajú aj ostatných
šikovných ľudí, aby ich nasledovali a pomáhali v časoch, kedy to všetci najviac
potrebujú.
(li)
Foto: zdroj FB.

(li)
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Študenti technickej školy sa vzdelávajú z domu
Súkromná stredná odborná škola technická, podobne ako ostatné
školy v Banskobystrickom kraji, prerušila 12. marca tohto roku vyučovanie z dôvodu predchádzania šíreniu
ochorenia COVID 19 na dva týždne.
Neskôr ministerstvo školstva toto obdobie predĺžilo na neurčito. V nových
podmienkach bolo treba aj naďalej
zabezpečovať výchovno-vzdelávací
proces, ale aj riešiť množstvo úloh,
ktoré v tomto období školy riešia.
A tak škola stála pred veľkou výzvou.
Nielen ako si s novými podmienkami
poradiť, ako zachovať kvalitu vzdelávacieho procesu, ale aj využiť toto
obdobie na zmenu vo vzdelávaní.
„Na 2-týždňové prerušenie sme sa stihli
ešte spoločne pripraviť. Aj keď 12. marca
boli študenti už doma, učitelia a majstri
odborného výcviku sa stretli, aby sa dohodli na spôsobe vyučovania v nadchádzajúcich dvoch týždňoch,“ informuje
riaditeľka školy Beata Tóthová a ako konkretizuje: „Dohodli sme sa, že študentom
budeme posielať úlohy na opakovanie
a precvičovanie učiva prostredníctvom
systému EduPage, ktorý v škole používame. Pre tých učiteľov a majstrov, ktorí
dosiaľ študentom úlohy cez systém nezadávali, sme zorganizovali krátke školenie.
Už v priebehu prvého týždňa tak študenti dostávali úlohy zo všetkých predmetov
teoretického zamerania, ale aj upravené
zadania praktického vyučovania.“
Spoločnosti umožňujú využívať študentom odborný softvér bezplatne aj doma
Niečo iné je však prerušiť vyučovanie

Aj študenti technickej školy sa momentálne vzdelávajú na diaľku.

na dva týždne a niečo iné na neurčito,
s otázkou, či vôbec sa ešte študenti a učitelia stretnú v škole do konca školského
roka. „Aj keď sme s učiteľmi prostredníctvom e-mailov pravidelne komunikovali, bolo potrebné naučiť sa pracovať
aj s nástrojom umožňujúcim stretnúť
sa prostredníctvom videokonferencie
a prediskutovať otázky ďalšieho postupu. Takým nástrojom sa pre nás stala
aplikácia ZOOM. Po tom, čo si ju všetci
učitelia nainštalovali, sme sa mohli konečne všetci nielen vidieť, ale aj tímovo
začať riešiť otázky, ktoré nás všetkých
zaujímali,“ hovorí riaditeľka s tým, že
v prvom rade bolo potrebné sa dohodnúť, ako upraviť učebné osnovy v súlade s aktuálnymi možnosťami, aké zvoliť
nové metódy a formy práce, ako študentov motivovať, ako nastaviť systém
hodnotenia, ale aj ako nastaviť systém

komunikácie so študentmi, ktorí zatiaľ
prostredníctvom internetu nekomunikujú. Čo sa týka obsahu vzdelávania na
diaľku, aktuálne asi najzložitejšou sa javí
otázka, ako rozvíjať praktické zručnosti
študentov. „V odboroch s výučným listom tvorí odborný výcvik až 50 percent
rozvrhu a praktické zručnosti, na ktorých
sa využívajú rôzne technológie, ďalších
minimálne 25 percent. Preto to nie je
celkom jednoduché. Výhodou je, že
viaceré spoločnosti umožňujú využívať
študentom odborný softvér bezplatne aj
doma a ďalšie ho študentom sprístupnili
aspoň na obdobie prerušenia vyučovania. V týchto dňoch majú majstri zistiť
individuálne podmienky študentov aj
pre rozvoj manuálnych zručností v domácom prostredí a na základe toho
upraviť, alebo navrhnúť nové zadania
na rozvoj týchto zručností. Každopádne,

Zápis detí do materskej školy

na odborných výcvikoch je naším cieľom
rozvíjať aj dôslednosť a zodpovednosť
pri riešení pracovných povinností, samostatnosť v práci, schopnosť riešiť rýchlo,
rozhodne a správne havarijné situácie,
adaptovať sa v náročných pracovných
situáciách, podporovať u študentov sebadôveru a aktívny prístup k práci,“ konštatuje Tóthová a ako zdôrazňuje, toto je
možné aj pri plnení bežných domácich
povinností, prípadne pri prácach okolo
domu. Aj preto vedenie školy odporúčalo svojim majstrom i učiteľom zamerať sa
v tomto období podľa možností jednotlivých študentov aj na takéto kompetencie a takéto aktivity.

Učitelia využívajú moderné
nástroje IKT technológií
„Zmeny robíme aj v oblasti metód a foriem práce, učitelia viac ako predtým
využívajú moderné nástroje, ktoré im
ponúkajú IKT technológie, komunikujú
so študentmi aj prostredníctvom videohovorov alebo videokonferencií. Viacerí
učitelia v tomto období absolvujú online vzdelávania zamerané na výučbu na
diaľku. Dvaja využili ponuku spoločnosti
Schiertechnik zdokonaliť formou online
školenia svoje zručnosti v práci so SolidWorks,“ vymenúva riaditeľka školy
a ako zdôrazňuje, toto obdobie nie je
jednoduché ani z hľadiska riadenia ľudí
a riadenia niektorých úloh. „Aj v tejto
oblasti sa musíme učiť novým veciam,
novým metódam, oveľa viac sa musíme
venovať motivovaniu a podpore ľudí.
Rozmýšľať musíme aj ako realizovať ak-

Na webovej stránke materskej školy
www.ziarskeskolky.sk nájdete v sekcii
Škôlka doma aktivity, ktoré hrovou formou rozvíjajú kompetencie detí, a zároveň môžu spríjemniť chvíle strávené
v rodinnom prostredí počas prerušenia
prevádzky materskej školy.

Kritériá prijatia detí
do materskej školy

Aktivity sú rozdelené do troch
oblastí:
1. Tvorivé aktivity, rozvoj motoriky a grafomotoriky (kreslenie, strihanie, lepenie,
rozvoj sebaobslužných návykov, pohybové cvičenia).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma
spravidla dieťa od troch do šiestich rokov
veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditeľka Materskej školy na
Ulici Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje, že od 1. do 15.mája
sa uskutoční zápis detí do materskej
školy na školský rok 2020/2021.
Forma: bez osobnej prítomnosti detí!
Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných Vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností materskej školy s dôrazom na dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických opatrení,
zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa
na predprimárne vzdelávanie využitím
jednej z nasledujúcich možností:
1. elektronickou formou: na webovej stránke materskej školy
www.ziarskeskolky.sk si nájde elektronickú prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021,
ktorú vyplní a odošle on-line alebo do
e-mailovej schránky školy najneskôr do
15.05.2020.
2. ak technické možnosti neumožňujú
zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa do
materskej školy elektronicky, vyzdvihne
si žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie u informátora na

MsÚ Žiar nad Hronom v čase úradných
hodín:
• Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
• Utorok: nestránkový deň
• Streda: 8.00 – 11.00 hod.
• Štvrtok: nestránkový deň
• Piatok: 8.00 – 11.00 hod.,
• vyplní žiadosť a odošle ju poštou alebo
vhodí do poštovej schránky na adrese
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar
nad Hronom (oproti mestskej plavárni –
hospodárska budova).
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa
bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie
vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak
zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
dodatočne nepriložia potvrdenie o zdra-

Informácia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude zákonným zástupcom
doručené, resp. oznámené na uvedené
e-mailové alebo telefonické kontakty do
30.6.2020. K danému dátumu budú rozhodnutia vydané len deťom, ktoré majú
uvedený nástup do MŠ k 1.9.2020.
Prijímanie detí v priebehu školského
roka závisí od kapacitných možností materskej školy, resp. elokovaných
pracovísk a o tej možnosti sa zákonní
zástupcovia budú informovať pred termínom nástupu.
(r)

Po prvých týždňoch už vie vedenie školy
hodnotiť prvé skúsenosti, výsledky, analyzovať problémy a hľadať, ako ich riešiť.
Práca z domu je mimoriadne náročná
na čas i kreativitu všetkých učiteľov. Je
celkom iné si pripraviť hodinu, ktorú
môže učiteľ realizovať v škole naraz pre
všetkých študentov z triedy, kde vie priamo reagovať na to, ako študenti učenie
zvládajú, kde má k dispozícii pomôcky
a technológie a úplne iné pripraviť si hodinu, kde všetko toto chýba, alebo je prístup k tomu zložitejší a náročnejší na čas.
Iný prístup si vyžaduje tvorba zadaní, ale
aj kontrola a hodnotenie úloh. „Úlohy
treba študentom nielen kontrolovať, ale
ich aj upozorniť na chyby a naviesť ich
na správne riešenie. Takáto práca je veľmi individuálna, vyžaduje si kopec času
a energie. Veľmi si cením, že naši učitelia
prácu aj v takých náročných podmienkach veľmi dobre zvládajú a mnohí sa
popritom stíhajú aj sami učiť nové veci.
Chcem sa im za to aj touto cestou poďakovať,“ konštatuje Beata Tóthová a na
záver dodáva: „Aj keď je toto obdobie náročné z hľadiska práce, ale aj zvládania
svojich úloh v rodinách, pevne verím, že
spolu ho zvládneme a spolu sa posunieme ďalej. Veď novým veciam sa učíme
všetci – študenti, učitelia, majstri odborného výcviku i vedenie školy.“
(r)

Škôlka doma

votnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, dieťa bude prijaté len na
diagnostický pobyt.

V prípade zvýšeného záujmu o konkrétnu materskú školu - resp. elokované
pracovisko, môžu byť prednostne prijaté
deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci detí, ktorí danú MŠ/EP
navštevujú. Deti mladšie ako tri roky – po
dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté
len ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky.
O tejto možnosti vás budú informovať
na konkrétnych zariadeniach. Pritom
sa uprednostňujú deti prechádzajúce
z jasieľ. Podmienkou prijatia 2-ročného
dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok), samostatné jedenie
s lyžicou a taktiež či dieťa dokáže slovne
a zrozumiteľne vyjadriť svoje potreby.

tivity, pre ktoré už boli zavedené systémy, ale ktoré je len veľmi ťažké realizovať
bez prítomnosti ľudí, ako sú maturitné,
záverečné či prijímacie skúšky.“

2. Básne, piesne, hry a riekanky.
3. Vzdelávacie prezentácie, pracovné listy, matematika.
Máte doma škôlkara a neviete, ako
ho počas týchto dní zabaviť? Žiarska
materská škola pripravila na svojej
webovej stránke pre všetkých rodičov inšpirácie, ktoré vaše dieťa nielen
zabavia, ale zároveň nebude zaostávať ani vo výčube, ktorú by v tieto dni
absolvovalo v klasickej triede.

Po odkliknutí sa zobrazia aktivity a je len
na vás, ktorú aktivitu si s deťmi vyberiete.
Aktivity bude materská škola postupne
dopĺňať. Zároveň tu nájdete užitočné
linky na webové stránky, ktoré ponúkajú rôzne možnosti aktivít, napr. ako sa
s deťmi učiť doma či rozvíjajúce aktivity.
(li)
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Plánovaný termín Dní jarnej čistoty sa ruší
odpadové farby a laky, obaly nimi kontaminované, oleje, olejové filtre, odevy
a textílie kontaminované nebezpečnými látkami a tiež žiarivky, batérie a akumulátory a iný odpad obsahujúci ortuť,
elektrolyt z batérií a akumulátorov.
Uloženie nebezpečného odpadu na
Zbernom dvore je pre fyzické osoby
bezplatné, právnické osoby sa riadia
platným cenníkom spoločnosti.

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

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

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

Triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré možno bezplatne odovzdať
na zbernom dvore, zaraďujeme papier,
tetrapaky, plasty, kovy, sklo, ale aj textil
či BRO.
Za poplatok môžu obyvatelia mesta Žiar
nad Hronom uložiť na Zbernom dvore
drobný stavebný odpad: je to odpad
z bežných udržiavacích prác, vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú
osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - napr. rekonštrukcia
bytu, ak tieto práce boli vykonávané fyzickou osobou. Patrí sem odpad ako tehly, obklad, parkety, okná, dlažba, kúsky
muriva, betónu, malty, omietky a iné.
Objemný odpad: je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedá možnostiam zberných
nádob používaných v systéme zberu komunálneho odpadu, ako napr. nábytok,
vane, záchody, umývadlá, dvere a pod.
Tento druh odpadu môžu obyvatelia
mesta - fyzické osoby sa na zbernom
dvore môže odovzdať bezplatne.
OŽP
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Triedením kovových obalov
šetríme prírodné zdroje
Nápoje, potraviny, kozmetika či drogéria, ktoré sú balené do plechoviek,
konzerv a kovových obalov, tvoria asi
4 percentá hmotnosti komunálneho
odpadu.
Kov je materiál, ktorý môžeme recyklovať opakovane a donekonečna. Triedením kovových obalov šetríme prírodné
zdroje a naše životné prostredie.

Ako na to?
• Plechovku a iné obaly pred vhodením
do zbernej nádoby stlačíme alebo zošliapneme.
• Vhadzujeme do žltej zbernej nádoby.

Čo áno?
• kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery a viečka

• obaly kombinované s iným materiálom,
ktoré sa nedajú oddeliť (kov +plast), ani
batérie a akumulátory
• nadrozmerný kovový odpad patrí na
zberný dvor

Zaujímavosť
• na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije o 1,5 tony
menej železnej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov uhlia, vody o 40 % a energie
o 75 %
• znečistenie ovzdušia sa zníži o 86 %,
znečistenie vody o 97 % a obmedzí sa aj
ťažobný odpad o 97 %
• hliníková plechovka sa rozloží v prírode
až za 60 rokov
Zdroj: ENVI – PAK, a.s.
Upravil: OŽP

Čo nie?
• kovové obaly znečistené od chemikálií,
lepidiel, olejov alebo farieb

Zo 670 recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel.

Nebezpečný odpad: sem zaraďujeme

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

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

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

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

Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče.

ktorý patrí na zberný dvor, a nijako vás
neohrozuje, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.

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

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

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

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

Nikto by sa nemal cítiť osamelo
Sociálna izolácia je jav, ktorý sa ešte
viac zvýraznil prijatím opatrení pre
zabránenie šírenia ochorenia COVID
19. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB spustilo príležitostný dobrovoľnícky program pod
názvom Uši k duši – linka pre všetkých ľudí, ktorí sa izoláciou cítia byť
osamelí.
Vznik programu je odozvou na súčasnú
situáciu spôsobenú šírením koronavírusu a jeho potreba je potvrdená mnohými reakciami odborníkov v oblasti
duševného zdravia, ktorí zaznamenávajú nárast duševnej nepohody. Dob-

rovoľnícky program bol inšpirovaní aj
iniciatívami zo zahraničia. Od začiatku
vyhlásenia epidémie na Slovensku podobný program zastrešuje aj Košické
dobrovoľnícke centrum.
„Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je poskytnúť ľuďom, pre ktorých
je nútená izolácia zdrojom frustrácie
a osamelosti, rozptýlenie ich myšlienok
prostredníctvom telefonovania s dobrovoľníkmi. Tí sú predovšetkým z radov
študentov pomáhajúcich profesií, ale aj
iných, ktorí sa do tejto služby chcú zapojiť,“ upresňuje koordinátorka programu
Veronika Kosková.

Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce PF UMB spoločne vypracovali metodiku, dôkladne vyberajú a školia
dobrovoľníkov pre tieto potreby. Linka
funguje tak, že sa osamelý človek alebo
aj jeho príbuzní skontaktujú s Centrom
dobrovoľníctva. Po prvom rozhovore sa
ujasnia očakávania a predstaví sa celý
systém fungovania linky. Následne sa
v krátkej dobe ozve osamelému človeku
dobrovoľník alebo dobrovoľníčka – akási
spriaznená duša. „Nejde o odborné poradenstvo, ani o informačnú linku o koronavíruse, ale o krátke pravidelné telefonické hovory, ktoré majú osamelých
ľudí povzbudiť, dávajú im priestor na
porozprávanie sa o bežných radostiach,
starostiach, na vyrozprávanie sa z pocitov, ktoré zažívajú, na možnosť pozitívne
sa naladiť a zvládať túto náročnú situáciu,“ dodáva Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá zastrešuje nový program
na Pedagogickej fakulte UMB a školí
dobrovoľníkov na túto činnosť.
V programe má každý dobrovoľník na
linke prideleného jedného alebo dvoch
ľudí, s ktorým si volá v dohodnutom
čase. To znamená, že systém je postavený na vybudovaní si dôverného vzťahu,
keďže dobrovoľníci sa neobmieňajú,
ale volajú stále tomu istému človeku.
Dobrovoľníci majú k dispozícii svojich
tútorov a tútorky z odborných radov
a pravidelné supervízie, kde je možné
prekonzultovať svoje otázky, postrehy,
pocity a je im ponúknutá maximálna
možná podpora.
Sociálna izolácia je veľkou hrozbou paradoxne vo veľkých mestách. Vyľudnené
obce však tiež skrývajú osamelé duše.
Ukazuje sa tu teraz veľká výzva pre nás
všetkých. Nájsť a osloviť týchto ľudí, pretože sú častokrát nespozorovaní a utiahnutí vo svojich domácnostiach. Ak poznáte vo svojom okolí takýchto seniorov,
chorých, osamelých rodičov s deťmi či
akýchkoľvek osamelých ľudí, alebo aj vy
potrebujete spriaznenú dušu, neváhajte
kontaktovať Centrum dobrovoľníctva, n.
o. na telefónnych číslach 0908 411 917;
0908 411 927 alebo e-mailom na: info@
centrumdobrovolnictva.sk.
(r)

Dobrovoľníci čistili čierne skládky
A kam teda s nepotrebným odpadom?
Komunálny odpad z domácností môžeme odovzdať na Zbernom dvore,
kde môžeme osobne bezplatne odpad
uložiť. Zmesový komunálny odpad odovzdávame výlučne do zberných nádob
na to určených v stojiskách, pri rodinných domoch alebo nádobách príslušných k určitému miestu. Za tento odpad
platíme prostredníctvom správcu dane.
V prípade nejasností môžete kontaktovať Odbor životného prostredia MsÚ
- oddelenie odpadového hospodárstva
na telefónnom čísle 045/678 71 25.
OŽP
Odbočka na cintorín na kopci.

Nielen v našom meste, ale na celom
Slovensku sú dlhodobým problémom
vznikajúce nezákonne uložené odpady, tzv. čierne skládky. Nájdeme ich
všade, na rôznych miestach mesta, na
okrajoch ciest, miest a obcí, v riekach,
lesoch.
Keď sa pozrieme bližšie, obsahom čiernych skládok je vo väčšine prípadov
zmesový komunálny odpad (plasty, papier, sklo, kovy), stavebný a demolačný,
biologický odpad, sanita či pneumatiky.
Pred pár dňami nám nahlásili 14 vriec so
zmiešaným odpadom pri brehu Hrona
v Šášovskom Podhradí. Každý, kto taký-
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to odpad ponechá na mieste, ktoré nie
je na to určené, porušuje zákon a môže
byť za takéto konanie riešení v priestupkovom konaní.
Nájdu sa medzi nami aj ľudia, ktorým
takýto opustený odpad v prírode nie
je ľahostajný. Naposledy, cez sviatočný
veľkonočný víkend, to boli dobrovoľníci,
ktorí sa podujali na vyčistenie periférií
nášho mesta od materskej škôlky až na
Lovčiansku cestu. Išlo o rodinu pánov
Trubena, Kollárika a Šimiča, ktorým sa
chceme za ich dobrovoľnú a prospešnú
aktivitu poďakovať.

Medzi poliami na Lovču.

Predseda kraja vyzýva k
ostražitosti pred podvodníkmi

Na základe podnetu Červeného kríža
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter upozorňuje,
že v oblasti obce Dobrá Niva sa pohybovala biela dodávka s červeným krížom.
Posádka dodávky tvrdila občanom, že
ide o mobilné odberné miesto vzoriek
korona vírusu. Momentálne na území
Banskobystrického samosprávneho

kraja nepôsobí žiadna mobilná odberová jednotka zbierajúca vzorky za účelom
testovania na ochorenie Covid-19. Ak by
aj fungovala, nikdy nebude takáto služba
spoplatnená. Preto ak by ste na takúto
ponuku narazili, okamžite upozornite
políciu.
(r)
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Donášku potravín pre seniorov rozšíril kraj
do všetkých okresov

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

So smútkom sme prijali správu o tom, že nás navždy opustil Jozef Gallo, ktorý
bol dlhoročným členom našej Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany
v Žiari nad Hronom.
Bol človekom, ktorý úprimne prejavoval národné cítenie a ctil si slovenskú štátnosť.
Zdieľame smútok nad jeho stratou a rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Vedenie a členovia Okresnej organizácie SNS Žiar nad Hronom

SPOMIENKA
Predobré srdce na
svete sme mali,
ktoré nás vedelo
milovať,
keby sme láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám
viackrát,
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 sme si pripomenuli
2. 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.

SPOMIENKA
Posielame ti
pozdrav do
nebíčka,
kde odišla tvoja
krásna dušička.
Tvoje srdce
dotĺklo,
do neba nám
utieklo.
Chýbaš nám.
Dňa 20. apríla si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, kedy
nás navždy opustila naša milovaná
dcéra, sestra, vnučka a neter
Miška Ďuračková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ťažko je
nespomínať,
keď v očiach
slza stojí,
ťažko je zabudnúť,
keď srdce
stále bolí.
Dňa 8. apríla sme si pripomenuli
3 roky, ako nás opustil dobrý
manžel, otec, starký a prastarký
Ján Krajči.
S láskou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým
zármutkom
oznamujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, že náš
milovaný otec,
starý otec a prastarý otec
Michal Tóth
nás navždy opustil dňa
6. apríla 2020 vo veku 85 rokov.
Venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú syn a dcéra
s rodinami.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba
a povedať,
ako smutno je
bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas
a stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 26. apríla uplynie 8 rokov,
kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami
a vnučka Sofinka.

SPOMÍNAME
Zatvoril oči,
dotĺklo srdce,
utíchol jeho hlas,
tak náhle opustil
všetkých nás.
Úsmev mal na
perách, dobrotu
v srdci, lásku
v duši...
Osud je krutý, to najdrahšie nám vzal,
len slzy v očiach a bolesť
v srdciach nám ponechal.
Kto však v srdci žije, nikdy neumiera.
Dňa 22. apríla uplynú 2 roky od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Štefan Píš.
Spomínajú manželka Viera,
synovia Štefan a Miloš, dcéry
Soňa a Ivana s rodinami.

Uzávierka čísla 9, ktoré vychádza 4. mája, je v utorok 28. apríla.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú uverejnené až v ďalšom vydaní.
Spomienky si môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Službu donášky potravín a voľnopredajných liekov pre seniorov a ohrozené skupiny obyvateľstva rozšíril
Banskobystrický samosprávny kraj od
pondelka 6. apríla do všetkých trinástich okresov na svojom území. Doručenie je zadarmo, záujemcovia platia
len hodnotu nákupu pri doručení.
Donáška potravín a voľnopredajných
liekov funguje od pondelka 6. apríla už
vo všetkých okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja. Na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 221 235 si môžu
seniori a ohrozené skupiny obyvateľstva
objednať potravinový nákup pondelka
do piatku od 8.00 do 15.00 hodiny, s doručením na nasledujúci pracovný deň.
„Samotné doručenie nákupu až domov
a aj hovor do call centra sú zadarmo, záujemcovia zaplatia len hodnotu nákupu
priamo pri jeho prevzatí. Platba je pritom
možná nielen v hotovosti, ale aj kartou,“
informuje Lenka Štepáneková, vedúca
oddelenia komunikácie BBSK s tým, že
BBSK službu rozšíril na celé územie kraja
po tom, ako ju pilotne otestoval v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Jej fungovanie je možné aj vďaka dobrovoľníkom,
ktorí sa zaregistrovali do krajskej databázy. Za prvých sedem dní fungovania služby sa rozviezlo spolu 32 nákupov, ktoré si
objednalo 29 seniorov a senioriek, niektorí aj opakovane. Rozvoz sa uskutočnil
do trinástich miest a obcí.
Na skvalitňovaní služby banskobystrická župa neustále pracuje, jej ambíciou
je rozšíriť ponúkaný sortiment v krátkom
čase aj o chladené výrobky, ktoré sú ná-

ročnejšie na prepravu i skladovanie. „Je
nesmierne dôležité, aby seniori, ktorí
patria k najohrozenejším skupinám
obyvateľstva v prípade ochorenia
COVID-19, nemuseli kvôli nákupom
opúšťať svoje domovy. Chceme sa
o nich postarať tak, aby mohli zostať
v bezpečí. Veríme, že službu donášky
potravín ich bude využívať čoraz viac,“

konštatuje predseda BBSK Ján Lunter.
Služba nákupov pre seniorov Staráme
sa o starkých, je súčasťou krízového
plánu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý má za cieľ bojovať proti
šíreniu nového koronavírusu a zmierniť
dopady krízy na obyvateľov.
(li)
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Za jeden rok prípravy sa Jurajovi podarilo vytvoriť viacero juniorských rekordov
Dvadsaťročný Juraj Bystriansky vzbudzuje svojou postavou obrovský rešpekt. Už štyri roky posilňuje a pred
rokom sa začal intenzívne venovať
aj powerliftingu. Tento rok bol medzi
športovcami, ktorých primátor ocenil
na podujatí Športovec mesta.
Juraj získal ocenenie v kategórii jednotlivcov, ktorí súťažili na Majstrovstvách
Slovenska, prípadne sú medailistami
z majstrovstiev Európy a sveta. Trénuje pod Jánom Megom, majiteľom
Iron Gymu. Vlani získal na M-SR WUAP
1. miesto a vytvoril juniorský slovenský
rekord v tlaku na lavičke 180 kg, na M-SR
GPC sa umiestnil na 1. mieste a vytvoril juniorský rekord v tlaku n a lavičke
185 kg. Na Majstrovstvách Európy XPC
získal zlato a vytvoril juniorský európsky
rekord v tlaku na lavičke 195 kg.
Samotnému powerliftingu sa Juraj venuje jeden rok, ale k posilňovaniu sa
dostal už vo svojich šestnástich rokoch.
Súťaží v disciplíne tlak na lavičke raw, čo
znamená bez podporného dresu. „Ide
o čistú silu. Súťažím v kategórii junior
do 110 kilogramov,“ približuje na úvod
mladý športovec. Momentálne je jeho
trénerom už spomínaný Ján Mega. „Môj
známy s ním trénoval, a tak som sa mu
rozhodol napísať, keďže je jeden z mála
dobrých trénerov na Slovensku, ktorí to robia zo srdca. Dohodli sme sa na
stretnutí a tam nastal ten zlomový bod.
Začal som pod ním trénovať, sila šla rapídne nahor, pripravili sme sa toho roku
na tri súťaže, ktoré sa nám aj podarilo vyhrať. Som mu veľmi vďačný, že môžem
pod ním trénovať. Je to veľmi dobrý tréner a priateľ,“ nešetrí chválami na svojho
trénera Juraj a ako už naznačuje, vďaka
nemu sa mu od základov zmenil športový život a kariéra.
Aktuálne Juraj trénuje 5xkrát do týždňa.
„Môj tréning je zameraný na budovanie
sily. Trénujem predovšetkým s ťažkou

a Mr. Olympia v powerliftingu.“

váhou, a to vo fitness centre Iron Gym
v Žiari nad Hronom,“ približuje Juraj,
ktorý momentálne študuje na Strednej
priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. Hoci sa jeho športová činnosť spája
so Žiarom, pochádza z dediny Korytárky neďaleko Detvy. Úctyhodné sú aj
jeho čísla, čo sa váhy a výšky týka. Ako
s úsmevom prezrádza: „Meriam 190 centimetrov a vážim 108 kilogramov. Váha
sa mi nemení ani počas prípravy na súťaže a v čase, keď nesúťažím. Snažím sa
udržať do 110 kilogramov, keďže v tejto
kategórii aj súťažím.“ Najvyššia váha, ktorú doteraz Juraj v tlaku na lavičke mal,
tiež vyráža dych. „Súťažne to bolo 195 kilogramov, mimo súťaže 200 kilogramov.“
Ako športovec musí mať Juraj upravenú
stravu, minimálne pred súťažami. „Snažím sa stále prijímať kvalitnú stravu. Prevažne mäso, ryžu, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu,“ vysvetľuje a konkretizuje,
koľko súťaží do roka absolvuje: „Keďže sa
tomu športu venujem len rok, absolvovali sme štyri súťaže. Na jar bývajú Majstrovstvá Slovenska, v lete Majstrovstvá

Európy a v zime Majstrovstvá sveta, ktoré
sa nám, bohužiaľ, nepodarilo dokončiť
kvôli zraneniu.“

„

Kulturistika je šport,
ktorý ma napĺňa.

Jedálniček športovcov, predovšetkým
tých vrcholových, sa dosť líši do bežného menu. Niektorí si strážia všetko,
čo zjedia, potraviny vážia, aby do seba
nedali ani gram navyše. Zaujímalo nás,
či si obľúbené jedlo musí Juraj odopierať,
alebo môže jesť všetko, ale s obmedzeniami: „V powerliftingu nejako extrémne
nejde o stravu. Môžeme si užívať jesť, čo
chceme, ale, samozrejme, keď chceme
vyzerať dobre, nemôžeme tak robiť. Ja
dobre vyzerať chcem, čiže sa snažím jesť
kvalitne.“ Ako Juraj naznačuje, tréningy
sú už pre neho rutinou, preto je pre neho
samozrejmé, že ide každý deň cvičiť.
Dnes sme však všetci obmedzení opatreniami, ktoré musíme kvôli epidémii
dodržiavať. „Aktuálne počas karantény
trénujem v domácej posilňovni. Stravu
stále dodržujem a snažím sa nepoľaviť,“
vysvetľuje Juraj to, ako ho opatrenia obmedzili v jeho športovej činnosti a na
záver prezrádza svoju životnú filozofiu:
„Je niekoľko športovcov, ktorí ma zaují-

majú. Treba však byť hlavne sám sebou.
Keď sa budeme správať ako náš vzor, už
to nebude originál.“
(li)
Foto: archív JB.

Čo je powerlifting
Powerlifting poznáme aj pod názvom silový trojboj. Názov napovedá, že ide o silový šport. Súťaží sa v troch disciplínach.
Drep, mŕtvy ťah a benchpress (tlaky na
rovnej lavičke). V tejto súťaži má súťažiaci právo na tri až štyri pokusy z každej
disciplíny. Do výsledkov sa zapisuje najlepší pokus. Ak viacerí pretekári dosiahli
rovnaký súčet, vyhráva ten, ktorý má najmenšiu hmotnosť spomedzi ostatných.
Pretekári sú posudzovaní podľa veku,
pohlavia a váhy. Na porovnanie všetkých sa používajú IPF body. Federácie
v silovom trojboji nemusia mať rovnaké
pravidlá. V niektorých prípadoch sú rozdiely obrovské. Každá federácia má svoj
výklad správne prevedeného pokusu.

Niektorí kulturisti sú v čase, keď
neprebiehajú súťaže, na nepoznanie.
Strácajú na váhe i na objeme. Uberajú
z tréningov a celkovo je ich život menej
prísny. Juraj je v tomto výnimka: „Určite
v tréningu nepoľavujem ani v čase, keď
nemám žiadne súťaže. Trénujem rovnako
aj v mimo súťažnom období.“ Na to,
aby mohol súťaži medzi mužmi, si ešte
nejaký ten rok Juraj počká. „Do juniorskej
kategórie som práve len prišiel, keďže do
dvadsiatich rokov som bol dorastenec.
V juniorskej kategórii budem do 23
rokov. Chcel by som sa naďalej dobre
umiestňovať. Mojim cieľom je chodiť
na súťaže po svete, keďže aj cestovanie
ma baví,“ prezrádza najbližšie športové
ciele. A aká súťaž je pre neho najväčším
lákadlom? „Arnold Classic šport festival

Tréner Radványi: Máme silné mužstvo,
bol by som rád, keby sme sezónu dohrali

Žiarski cyklisti tréningy
nevynechávajú

FUTBAL – FORTUNA LIGA

ako tím? „Ani to momentálne ešte nevieme. Bol by som však veľmi rád, keby sme
dohrali sezónu, lebo si myslím, že máme
dostatočne silné mužstvo na to, aby sme
si záchranu zabezpečili na ihrisku,“ dodáva tréner nášho Áčka Mikuláš Radványi,
ktorý využíva voľný čas na analýzu už
odohraných zápasov a analyzuje aj najbližších súperov. „Okrem toho oddychujem s rodinou,“ dodáva na záver.
(kr)

Situácia ohľadom šíriaceho sa koronavírusu pozastavila nielen samotnú
ligu, ale ukončila aj tréningový proces. Nielen naša mládež, ale, samozrejme, aj futbalisti Áčka dostali individuálny tréningový plán. Na to, aká
je momentálne situácia v Áčku, sme sa
opýtali trénera Mikuláša Radványiho.
„Aj napriek tomu, že nemôžeme trénovať spoločne, hráči trénujú samostatne
doma, podľa plánu, ktorý sme pre nich
pripravili. To znamená, že každý jeden
hráč vie, koľko a v akých zónach sa má
pohybovať,“ hovorí na úvod tréner Radványi a dodáva, že momentálne trénujú
všetci hráči okrem Michala Obročníka,
ktorý si v poslednom zápase proti Mi-

Cyklisti žiarskeho klubu sa snažia
trénovať podľa individuálneho plánu. V posledných dňoch im prialo aj
počasie, a tak sa počas bicyklovania
mohli zo slnka nabíjať vitamínom D.
Každý cyklista trénuje individuálne. Bicykle už prevetrali v prudkom stúpaní
v okolí Nitry, Skalky, boli sa pozrieť na
kopcoch na Nevoľnom či Železnej Brez-

chalovciam natrhol lýtkový sval: „On
ešte trénovať nemôže, ostatní, ktorí mali
menšie šrámy, už normálne trénujú,“ dodáva hlavný tréner.

Žiarsky mestský polmaratón
sa prekladá

Individuálny tréningový plán dostali nielen Slováci, ale aj naši zahraniční hráči.
„Je to tak, zahraniční hráči sú stále na
Slovensku a tiež trénujú individuálne,“
ubezpečuje nás Radványi, ktorý je s hráčmi, ale aj s členmi realizačného tímu či
vedením klubu v neustálom telefonickom kontakte.
Všetkých fanúšikov zaujíma, kedy sa začne opäť hrať. Na túto otázku im v tejto
chvíli odpovedať nevieme, môžeme ale
vedieť, kedy začnete opäť trénovať spolu

nici. Juniorskí reprezentanti Simona Záhorcová a Lukáš Ungvarský tiež trénujú
podľa individuálneho plánu a čakajú na
štart sezóny. Keďže obaja majú radi kopce a prírodu, svoje bicykle tiež smerovali
na prudké stúpania.
(li)
Foto: CK MŠK.

Futbalisti trénujú individuálne.
Kojo Matič pri behu v parku.

Žiarsky mestský polmaratón bude
preložený na iný termín, o ktorom vás
budeme vopred informovať.
Ak ste už zaplatili a nebude vám náhradný termín vyhovovať, peniaze za štartovné vám budú vrátené. V prípade otázok
kontaktujte Adama Pajunka na e-mailovej adrese: adam.pajunkak@gmail.com.
(r)
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Žiarska cyklistka Vladka Zelinová je zaradená do reprezentačného výberu
Cyklistika je v poslednom období veľmi obľúbeným športom. Venujú sa mu
muži, ženy, deti, celé rodiny. Napriek
tomu, v tých najvyšších súťažiach tomuto športu jednoznačne dominujú
muži. Aj v našom meste je tento šport
na profesionálnej úrovni rozšírený
prevažne medzi chlapcami. V našom
cyklistickom klube im však úspešne
šliape na päty aj niekoľko dievčat.
Medzi nimi aj Vladimíra Zelinová.
Vladka má 18 rokov a žije v neďalekej
obci Lovčica – Trubín. Študuje na žiarskej hotelovke, kde momentálne chodí
do tretieho ročníka.
Na tohtoročnom oceňovaní najlepších
športovcov mesta ju žiarsky primátor
ocenil v kategórii jednotlivcov, ktorí sú
držiteľmi titulov z Majstrovstiev Slovenska a darilo sa im aj na majstrovstvách
sveta a Európy. Vladka bola za svoje
výkony pre sezónu 2020 zaradená do
reprezentačného výberu junioriek Slovenska v cestnej cyklistike.
„Ocenenie, ktoré som získala na Športovcovi mesta, si veľmi vážim a som zaň
vďačná,“ hovorí na margo svojho ocenenia Vladka, ktorá sa cyklistike venuje len
necelé štyri roky. Napriek krátkemu času
už vo svojej kategórii dosahuje výborné
výsledky a je oporou žiarskeho cyklistického klubu. „K cyklistike som sa dostala
úplnou náhodou. Predtým som hrávala
futbal, ale ten ma po čase omrzel. A keďže brat už vtedy bicykloval, tak sa mi to
zapáčilo a skúsila som bicyklovať aj ja,“
hovorí s úsmevom o tom, prečo sa rozhodla práve pre cyklistiku, ktorá je pre
dievčatá menej príťažlivá, ako napríklad
tenis či volejbal.
V žiarskom Cyklistickom klube je Vladka od svojich úplných začiatkov. Momentálne trénuje pod vedením trénera
Jozefa Jelžu. Súťaží v kategórii juniorky.
„Trénujem aj dvojfázovo, keď to situácia
vyžaduje. Sú to o niečo kratšie tréningy,
ale o to intenzívnejšie a ťažšie,“ približuje
tréningy v čase príprav na preteky. Počas
roka pritom preteká prevažne na Slovensku, ale, ako podotýka: „Tréner vybavuje
aj preteky mimo Slovenska. S reprezentáciou absolvujem svetové poháre

hocičo, ale určite by som sa chcela dostať
do nejakého dobrého klubu s lepšími
podmienkami na trénovanie. Najlepšie
niekde v zahraničí,“ netají mladá cyklistka a prezrádza, aké sú jej ciele, ktoré by
chcela dosiahnuť: „Dostať sa na Majstrovstvá sveta, zajazdiť tam čo najlepšie a dostať sa do už spomínaného zahraničného
klubu s lepšími podmienkami.“

„

Časovku mám radšej
ako cestné preteky. Idem si
svojim tempom a nemusím sa
nikomu prispôsobovať.

Vladku ocenil za jej výkony v minulom roku aj primátor mesta.

v zahraničí, ako napríklad v Holandsku
alebo Belgicku.“ Za TOP preteky vo svojej
športovej kariére doteraz pritom Vladka
považuje svetové poháre, kde sa môže
porovnávať so svetovou špičkou a zbierať nové skúsenosti.

„

Najskôr hrávala futbal.
Ten ju omrzel, preto začala
bicyklovať.

Ako pri každom športe, aj v cyklistike
platia prísne pravidlá, čo sa týka režimu
aj stravovania. Cyklisti si obzvlášť musia
strážiť svoju váhu a dávať si pozor
najmä pred súťažami. Zaujímalo nás, či
má Vladka nejako špeciálne upravený
jedálniček a ako vyzerá: „V jedálničku je
prevažne zastúpená zelenina a kuracie
mäso s nejakou tou prílohou. Pred
pretekmi sú to väčšinou cestoviny.“ Na
dobré výsledky však vplýva aj rodina
a škola. Preto nie je ničím nezvyčajným,
ak majú profesionálni športovci ešte
počas štúdia upravený študijný plán.
„V škole mi väčšina učiteľov vychádza
v ústrety a podporujú ma v tom. Preteky
sú väčšinou cez víkend, takže tam to
nemá nejaký vplyv na školu,“ konštatuje
Vladka a prezrádza, kto je pre ňu
športovým vzorom: „Tak určite je to Peťo

Sagan. Očaril ma svojimi výkonmi a aj
jeho super humorom a povahou.“
Žiar nad Hronom bol v roku 2017 dejiskom spoločných majstrovstiev v cyklistike. Mali sme tak možnosť vidieť počas niekoľkých dní najlepších českých
a slovenských cyklistov vo viacerých
disciplínach. Divácky atraktívne sú určite cestné preteky, v ktorých vtedy
v našom meste pretekal aj spomínaný
Peter Sagan, špička svetovej cyklistiky.
O niečo menej atraktívna je časovka.
Ako je na tom Vladka? V ktorej disciplíne radšej jazdí ona? „Súťažím v cestných
pretekoch a jazdím aj časovku, je to súčasť slovenských pohárov. Radšej mám
práve spomínanú časovku, pretože tam
idem sama, svojim tempom a nemusím
sa nikomu prispôsobovať. Na týchto
majstrovstvách som však bola len ako
divák, pretože v tom roku som bola ešte
len kadetka a majstrovstvá boli len pre
kategóriu junioriek a vyššie.“

Cyklistika je šport, ktorý určite nepatrí
k tým lacným. Vyžaduje si nielen kvalitné športové oblečenie a obuv, ale predovšetkým profesionálny bicykel. „Bicykle
máme všetci klubové, za čo vďačíme
sponzorom, bez ktorých by to nešlo. Takže áno, je to finančne náročné, ale máme
super ľudí okolo seba, ktorí nám vedia
zabezpečiť všetko, čo potrebujeme na
trénovanie a všetko okolo toho. Máme
klubového mechanika, takže keď niečo
treba opraviť na bicykli, riešime to s ním.“
Vo svojom voľnom čase sa Vladka najradšej venuje rodine, kamarátom a, samozrejme, svojmu priateľovi. „Slovenský po-

hár začína v apríli, ale keďže absolvujem
aj svetové poháre, moja sezóna začína
o niečo skôr, a to v marci. Aj keď počas
súčasnej pandémie sa nám začiatok sezóny oddialil o niekoľko mesiacov a tým
pádom sa nám aj preteky zrušili. Ale verím, že všetko dobre dopadne a budeme
čo najskôr pretekať,“ verí Vladka a na záver približuje, ako vyzerá jej tréning a čo
všetko počas neho absolvuje: „Je to rôzne. Na začiatku každého tréningu máme
rozjazdenie, potom nasledujú nejaké
intervaly, jazda za autom, časovka alebo
trénovanie sily v kopcoch a na záver tréningu vyjazdenie. Každý deň trénujeme
niečo iné, aby sa to všetko počas týždňa
vystriedalo. A závisí to aj od pretekov,
na ktoré sa pripravujeme.“ Keďže v súčasnosti je vo svete všetko ovplyvnené
vypuknutou pandémiou, samozrejme,
že aj žiarski cyklisti majú obmedzené
podmienky na trénovanie, rovnako ako
iní športovci. „Momentálne trénujem
individuálne a pokiaľ to počasie dovolí,
snažím sa trénovať vonku, ale hlavne na
miestach, kde sa nenachádza veľa ľudí.
Keď mi to počasie nedovolí, trénujem
doma na trenažéri.“
(li)
Foto: jmphoto.sk

Do reprezentačného výberu Slovenska
sa Vladka dostala vďaka svojim výsledkom počas celej sezóny. Aj keď momentálne pôsobí v žiarskom klube, do
budúcna je predpoklad, že by mohla
pokračovať aj vo vyššej cyklistike. „Som
ten typ človeka, ktorý nevie, čo bude
zajtra a nie to ešte o rok. Stať sa môže

Školáci cvičia prostredníctvom videí s profesionálnymi športovcami
Úspešný bežec a slovenský reprezentant Lukáš Muha si v spolupráci so
Slovenskou asociáciou športu na školách pripravil sériu videí pre školákov
v karanténe. Podľa názorných videí
dokáže zvládnuť cvičenie aj športovo
menej zdatný žiak.
Alfou omegou každého športového výkonu je rozcvičenie. Slovenská asociácia
športu na školách (SAŠŠ) si preto v rámci
projektu Šport Academy online pripravilo sériu videí pre školákov v karanténe.
Na spoluprácu oslovila SAŠŠ viacero
športovcov, medzi nimi aj Žiarčanov
Lukáša Muhu, bývalého reprezentanta v
atletike a Nicolasa Jelžu, bývalého reprezentanta v cyklistike. „Slovenská asociácia športu na školách zastrešuje šport na
všetkých základných a stredných školách
na Slovensku. Jednotlivé cviky sme zaradili kvôli tomu, že sú zamerané na deti
zo základných škôl a sú prístupné pre
všetkých. Vo videách sú tak cvičenia s pomôckami, ktoré sa dajú vyrobiť aj doma,“

konkretizuje Lukáš s tým, že cvičiť sa dá
napríklad s loptou, fľašou s vodou či so
švihadlom. „Chceme, aby sa tieto videá
dostali čo najďalej, pretože sú zadarmo a
môžu byť šírené medzi športovou verejnosťou po celom Slovensku,“ podotýka.
Poďakovanie za to, že sa videá dostanú k všetkým školákom na Slovensku,

patrí Základnej škole na Jilemnického
ulici, ktorá na tieto účely poskytla svoje
priestory.
Videá sú dostupné na YouTube kanáli pod
názvom Cvičíme online – Sport Academy.
(li)

