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Očkovacie centrum otvoril Banskobystrický kraj
aj v Žiari nad Hronom
Ľubica Finďová, ktorá zároveň ako lekárka aj očkovala objednaných záujemcov.
„Ďakujem vedeniu BBSK i primátorovi
mesta za jednoduchú spoluprácu, ktorú
musím naozaj vyzdvihnúť. Tiež ďakujem
zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa
rozhodli, že nám prídu s vakcináciou
pomôcť. Máme ich dostatok na to, aby
sme vedeli zaočkovať veľké percento
populácie. Verím, že pri dostatočnom
množstve očkovacích látok bude aj dostatok záujemcov o očkovanie,“ povedala Ľubica Finďová.

sa aktuálne môžu ľudia vo veku od 40
rokov. „V prípade náhradníkov zo systému BBSK nahradnici.sk sú uprednostňovaní záujemcovia podľa veku a diagnóz,
ktoré stanovuje vyhláška,“ podotýka
ďalej hovorkyňa kraja.
Do systému nahradnici.sk sa môžu registrovať všetci obyvatelia BBSK vo veku
od 18 rokov, ktorí majú o očkovanie záujem. Systém neslúži ako náhrada za riadnu registráciu cez stránku ministerstva
zdravotníctva. „Na očkovanie sú náhradníci volaní len v prípade, že sa na očkovanie nedostavia všetci záujemcovia
Predpokladá sa, že centrum zaregistrovaní cez stránky ministerstva
a zostanú tak voľné vakcíny. Podotýka
bude otvorené do konca
a ako zdôrazňuje, v prípaseptembra. Denne by sa tu malo Štepáneková
de, že o očkovanie bude menší záujem,
zaočkovať do 500 ľudí.
ako bude reálny počet pripravených
vakcín, kraj nemá záujem oslovovať
Peter Antal, primátor mesta
ľudí z ulice: „O oslovovaní ľudí z ulice
Otvárania očkovacieho centra sa zúčast- nemáme informácie. V prípade zvyšnil aj primátor Žiaru nad Hronom Peter ných vakcín využívame databázu nášho
Antal. „Otvorenie tohto centra sme náhradníckeho systému a call centrum,
avizovali už pred pár týždňami a som ktoré registrovaných náhradníkov obrád, že sa ho po obnovení dodávky voláva v stanovenom poradí. BBSK robí
vakcín podarilo spustiť. Dúfam, že oč- vždy všetko pre to, aby boli vakcíny i očkovanie sa tu naplno rozbehne a bude kovacie tímy využité maximálne efekoň stále väčší záujem. Začína sa tu tívne a v s úlade s platnou stratégiou.“
s dvomi očkovacími dňami, ale verím,
že kapacitu budeme vedieť postupne
Webová stránka so štatistikami
navyšovať. Aj my ako mesto urobíme
očkovaniu propagáciu, aby sa život čo V očkovacích centrách, ktoré zriadil
najskôr vrátil do normálnych koľají,“ BBSK, dostalo do nedele 18. apríla
vakcínu celkovo 36 706 ľudí. Za druhý
povedal.
aprílový týždeň zaočkovali v OčkovaPodľa informácií, ktoré nám poskytla cích centrách BBSK: v Banskej Bystrici
Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia 1189 ľudí, Lučenci 1683, Brezne 1078,
komunikácie BBSK, počas prvého víken- Zvolene 1078, Rimavskej Sobote 1221,
du (10. a 11. apríla) bolo v očkovacom Revúcej 547, v Žiari nad Hronom 950
centre v našom meste zaočkovaných a a vo Veľkom Krtíši 494 záujemcov.
celkovo 1 124 ľudí. Pravidelne aktuali- Kraj zároveň spustil zverejňovanie
zované štatistiky o štruktúre zaočkova- štatistík zaočkovanosti v jednotlivých
ných môže verejnosť sledovať aj na krajských očkovacích centrách. Pre vestránke www.bbsk.sk/ockovaciecentra/ rejnosť je dostupný web, kde sú v prestatistiky.aspx. „Očkovanie sa riadi plat- hľadnej forme zverejnené informácie
nou vyhláškou ministerstva zdravot- o zaočkovaných podľa pohlavia, veku
níctva a štátnou očkovacou stratégi- a miesta bydliska z očkovacích centier
ou. Keďže ministerstvo zdravotníctva v Banskej Bystrici, Zvolene, Žiari nad
vyčlenilo pre očkovanie v očkovacích Hronom a Brezne.
centrách BBSK len vakcínu AstraZeneca, očkovanie v týchto centrách je pod- Situácia s počtom zaočkovaných sa zlepľa aktuálnej očkovacej stratégie určené šuje aj v zariadeniach sociálnych služieb,
pre ľudí do 60 rokov,“ vysvetľuje Štepá- kraj postupne finalizuje očkovanie ich
(li)
neková s tým, že registrovať do čakárne klientov a zamestnancov.

„

Registrácia pred samotným očkovaním.

V priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom
začalo v sobotu 10. apríla fungovať
v poradí siedme Očkovacie centrum
Banskobystrického samosprávneho
kraja. Žiar nad Hronom sa tak pridal
k Revúcej, Rimavskej Sobote, Breznu,
Banskej Bystrici, Lučencu a Zvolenu,
kraj tu pri očkovaní spolupracuje so
zdravotníckym zariadením NovaMed.
Očkovanie v priestoroch Mestského kultúrneho centra bude prebiehať počas
dvoch víkendových dní, župa tu spolupracuje so zdravotníckym zariadením
NovaMed, ktoré má na starosti medicínsku stránku očkovania. „Očkovacie
centrum v Žiari nad Hronom sme mali
pripravené už niekoľko týždňov, pre
chýbajúce vakcíny, ktoré krajom rozdeľuje ministerstvo zdravotníctva, sme
však s jeho otvorením museli počkať.
Toto očkovacie centrum sa nachádza
v jednom z najlepších priestorov, pri
ktorých zabezpečení nám veľmi flexibilne pomohlo mesto. Ďakujem primátorovi Žiaru nad Hronom i spoločnosti
NovaMed, vďaka ktorým odteraz očkujeme aj v tomto regióne,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že
celková týždenná očkovacia kapacita
kraja je viac ako 55-tisíc ľudí.
Vicežupan zároveň vyzval ľudí, aby sa
očkovania nebáli a na prihlasovanie využívali tiež portál nahradnici.sk, ktorý
pre všetkých záujemcov o vakcínu

zriadil Banskobystrický samosprávny
kraj. „Všetci, ktorí majú viac ako 18
rokov, sú z Banskobystrického kraja
a majú o vakcínu záujem, sa môžu už
dnes registrovať ako náhradníci na
webe nahradnici.sk. Toto prihlasovanie neslúži ako náhrada za prihlásenie
cez stránku ministerstva na riadny termín, ale pomáha využiť voľné vakcíny
v prípade, že sa na termín nedostavia
všetci uchádzači zaregistrovaní cez
korona.gov.sk. Systém je nastavený
transparentne a plne v súlade s platnou
vyhláškou, teda nehrozí, že by tu mladší
predbehli starších či ľudí so závažnými
diagnózami,“ doplnil Ondrej Lunter.
Pri príprave očkovacieho centra v Žiari
nad Hronom, i ďalších očkovacích centier, kraj zabezpečil potrebné materiálno-technické vybavenie, nábytok, priečky, ochranné prostriedky a
dezinfekcie, tiež softvérové vybavenie
a ďalšie služby, ktoré sú s prevádzkou
očkovacích centier spojené, ako zvoz
odpadov či upratovacie služby.

Zatiaľ sa bude očkovať počas
dvoch víkendových dní
Očkovací tím lekárov a sestier poskytlo zdravotnícke zariadenie NovaMed,
ktoré už s krajom spolupracuje pri
zabezpečovaní očkovania vo veľkokapacitnom centre v Banskej Bystrici. Na
otváraní očkovacieho centra v Žiari nad
Hronom sa zúčastnila aj jeho riaditeľka

Domov pri kaštieli
je hotový
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Otvorenia sa zúčastnil aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter (v strede)
a primátor Peter Antal.

Počas prvého očkovacieho víkendu dostalo v Žiari vakcínu 1 124 ľudí.
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Nové tréningové centrum pre žiarskych
futbalistov
Tréningové centrum pre hráčov FK
Pohronie sa nachádza v objekte Green parku, ktorý je neďaleko futbalového štadióna. S rekonštrukciou
priestorov sa začalo na začiatku tohto roka a do niekoľkých dní by mali
byť práce ukončené.
Ako nám potvrdil predseda predstavenstva FK Pohronie Igor Rozenberg, niektoré prípravné práce, ako
vypratávanie priestorov, oprava
vykurovania či teplej vody, začal
majiteľ objektu realizovať ešte koncom minulého roka. Rekonštrukciou tréningového centra podporil aj
najväčší sponzor klubu, spoločnosť
Remeslo.
„Fortuna liga je súťaž, ktorá si vyžaduje
väčší počet hráčov a viac tréningov. Ide
aj o dvojfázové tréningy, individuálnu
prípravu a odpočinok. Na toto sme sa pri
výstavbe futbalového štadióna logicky
nepripravili. V tom čase sme nepredpokladali, že druhú sezónu od rekonštrukcie postúpime do najvyššej súťaže. Aj
keď sme mnohé požiadavky na prvú
ligu už v rámci projektu vyriešili počas
výstavby a po postupe tie najdôležitejšie dorobili, ostal nám aj voči hráčom dlh
adekvátneho priestoru na prezliekanie,
rozcvičovanie, odpočinok a relax,“ vysvetľuje na úvod Igor Rozenberg s tým,
že práve tieto priestory nové tréningové
centrum hráčom poskytne. Ide pritom
o plochu niekoľkonásobne prevyšujúcu
súčasné priestory na futbalovom štadióne. „Hráčom, masérovi a realizačnému
tímu poskytne tréningové centrum
oveľa väčšiu rozlohu na realizovanie
prípravy na tréning. Pribudne rozľahla
rozcvičovňa a miesto na odpočinok.
Bonusom bude určite výhľad na Park Š.
Moysesa a kaštieľ. Okrem toho, súčasťou
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Zelená vegetačná stena ako zachytávač
zrážkovej vody

Projekt počíta s nákladmi v sume viac ako 280-tisíc eur s DPH.

šatne, v ktorej má už každý hráč aj svoje
vyhradené miesto, sú aj sauny, vlastná
oddychová miestnosť a ochladzovací
bazén. Ten je pre hráčov dôležitý aj bez
použitia sáun po tréningovej záťaži,“ približuje ďalej Rozenberg a ako naznačuje,
pre hráčov vznikne aj miesto pre odloženie tréningových pomôcok, aby ich
nemuseli „prekračovať“, ako v už aj tak
obmedzených súčasných priestoroch.
Budú sa tam teda prezliekať, pripravovať
na tréning, relaxovať a odpočívať po tréningu, masírovať, pripravovať si nápoje
a vzájomne komunikovať. Keď skončia
pandemické opatrenia, budú mať ako
súčasť objektu aj kaviareň s terasou,
ktorú Green park poskytuje.

Nové tréningové centrum začnú
hráči využívať už o niekoľko dní
S myšlienkou vybudovania tréningového centra sa v Pohroní začali zaoberať
asi pred rokom. Keďže o priestory neprejavili záujem len oni, ale aj sám majiteľ,
museli byť úspešní s argumentáciou,
prečo je na tomto mieste vhodné vybudovať tréningové centrum pre futbalistov.„Začalo to viac menej spontánne.

Videli sme, že v šatni začala „tlačenica“
a mali sme problém dať hráčovi pol
metra šírky na prezliekanie. Rozrastá sa
aj realizačný tím, ktorý má v súčasnosti
päť členov, pričom priestory uvažovali
len o dvoch členoch,“ konštatuje ďalej
Rozenberg s tým, že samotný majiteľ
objektu urobil prípravu na vlastné náklady. „Majiteľ, pán Polakovič, je našim
partnerom a sponzorom od spustenia
futbalového štadióna do prevádzky.
Hlavne vďaka jeho postoju voči klubu,
nebola argumentácia o vybudovaní nového tréningového centra príliš
zložitá. Tým najväčším rébusom bolo
presmerovanie komerčného uvažovania na nekomerčné, pre spoločnosť asi
viac prospešné. V oblasti spoločenskej
zodpovednosti ide v podstate o vzdanie
sa budúceho profitu v prospech dobrej
veci. Podobne sa k tomu postavila
spoločnosť REMESLO stav, ktorá nám
na vybudovanie tréningového centra
poskytla 5 000 eur. Postoj tejto spoločnosti, ako aj ďalších podporovateľov tejto myšlienky nám umožnil vybudovanie
centra v hodnote niekoľko desiatok tisíc
eur.“
(li)

Mesto podalo žiadosť o dotáciu na
vybudovanie zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra. Realizácia projektu závisí od
posudzovania žiadosti na ministerstve, momentálne je v štádiu
administratívnej kontroly. S týmto
projektom je prepojená aj ďalšia
žiadosť na spevnené plochy pred
budovou MsKC, kde sa rieši výmena
pôvodnej nepriepustnej dlažby na
vodopriepustnú.
Cieľom projektu je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Projektová dokumentácia rieši návrh zelenej
vegetačnej steny na časti fasády objektu
MsKC, spôsob jej zavlažovania a využívania dažďovej vody. Spevnené plochy
majú slúžiť ako vodozádržné opatrenia.
„Hlavnou úlohou zelenej steny na budove MsKC má byť zadržiavanie vlhkosti
z okolia. Okrem toho však bude na objekte plniť aj estetickú funkciu,“ informuje vedúci Kancelárie primátora mesta
Martin Baláž s tým, že zelené fasády sú
jedným z účinných spôsobov ozdravovania vzduchu v meste. „Výsadba zohráva dôležitú úlohu v procese zachytávania prachových častíc vo vzduchu a vo
zvyšovaní vlhkosti vzduchu. Nečistota
prichytená na rastliny sa pomaly kompostuje, mineralizuje a neskôr ju rastliny využívajú ako hnojivo. Zelená fasáda
okrem iného pôsobí aj ako významný
protihlukový systém. Vynikajúce termic-

ké vlastnosti systému pomáhajú znižovať energetickú spotrebu budov v zime
(ochraňujú budovu pred chladom) aj
v lete (pôsobia ako prirodzený chladiaci
systém). Výsadby vytvárajú vlastný
sebestačný ekosystém budovy. Súčasťou projektu je automatická závlaha
zelenej steny,“ približuje.

Vodopriepustná dlažba
V rámci projektu samospráva počíta aj
s úpravou parkovacích plôch pred budovou. Projektová dokumentácia rieši
úpravu existujúcej spevnenej plochy
pred MsKC za iný priepustný povrch
s vodozádržnou funkciou. „Zámková
dlažba bude nahradená hydrodlažbou,
ktorá má väčšie dilatačné medzery,
medzi ktorými je buď tráva, alebo štrk.
Vďaka tomu sa dažďová voda vsakuje
do pôdy, čím sa udržiava jej prirodzená
cirkulácia,“ dopĺňa informácie Martin
Baláž a ako ďalej naznačuje, spevnená
plocha zahŕňa tiež chodník pre peších, ako aj prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail
Boxom. Systém odvodnenia je riešený
samotným typom použitej vrchnej vrstvy spevnených plôch, ktoré majú zabezpečiť priesak vôd do podložia. Pre
prípad prívalových dažďov bude povrchová voda odvádzaná jej pozdĺžnym a
priečnym sklonom na okraj do okolitej
zelene, prípadne cez priľahlý chodník
do uličných vpustov. Výhodou bude
najmä zníženie odtoku zrážkovej vody
do kanalizačnej siete.
(li)

Domov pri kaštieli je hotový. Zariadenie bude môcť využívať 40 seniorov
Ako sme vás v poslednom čísle
novín informovali, práce na výstavbe domova dôchodcov v prístavbe
kaštieľa smerujú do finále. V týchto
dňoch už finišujú všetky stavebné
práce a mesto čaká prevzatie od zhotoviteľa a kolaudácia.
„Najbližšie mesiace sa budeme venovať
zariaďovaniu domova potrebným vybavením, na ktoré chceme čerpať dotáciu
z Banskobystrického samosprávneho
kraja v zmysle nového VZN,“ informuje
primátor Peter Antal a ako zdôrazňuje:
„Budeme sa tiež venovať výsadbe zelene na parkovisku pred domovom a
dobudovaniu parkových úprav v zadnej
časti, kde si naši klienti nájdu posedenie
v altánku, na lavičkách, minigolf, malú
záhradku s drobným ovocím a pravdaže tieň vzrastlých stromov.“ Tento priestor bude plynule prepojený s Parkom
Štefana Moysesa. „Verím, že Domov pri
kaštieli sa od 1. januára 2022 stane ozajstným a hlavne dôstojným domovom
pre 40 našich seniorov. Všetky objekty, ktoré sme vybudovali v posledných
rokoch, podľa môjho názoru spĺňajú najvyššie kritériá a rovnako tomu bude aj v
prípade domova seniorov,“ konštatuje
primátor. Ako ďalej spresňuje, šesť klientov bude ubytovaných v jednolôžkových izbách a sedemnásť seniorov
v dvojlôžkových izbách. Každá izba je

va pri kaštieli, n. o., ktorá to schvaľuje.
Ako však Peter Antal na záver dodáva,
dôchodok a príspevok na úhradu stačiť
nebudú: „Potrebná bude aj dotácia od
mesta, čo bude rozdiel nákladov a príjmov. Platby od klientov budú nastavené
tak, aby sme neboli drahší ako obdobné
zariadenia v okolí.“

Vizualizácia interiéru budúceho zariadenia, v ktorom bude
6 jednolôžkových a 17 dvojlôžkových izieb.

pritom vybavená samostatným sociálnym zariadením.

„

Domov pri kaštieli musí byť
útulným a príjemným bývaním
pre našich seniorov. Na tom si
dáme určite záležať.
Peter Antal, primátor mesta

Na správu o dokončení Domova pri
kaštieli prichádzajú väčšinou pozitívne
komentáre. Ako na sociálnej sieti napísala Dagmar: „Tento domov pre dôchodcov vyzerá veľmi dobre. Ale je potrebné, aby tam bol aj personál, ktorý bude
ochotný starať sa o ľudí, taký ľudský
a starostlivý. Za týchto podmienok by
som si vedela predstaviť tam byť ubyto-

vaná a prežiť jeseň života.“ Samozrejme,
ľudia sa tiež pýtajú, či Domov pri kaštieli
bude univerzálne zariadenie, to znamená, či tu budú ležiaci seniori, po úraze na
invalidnom vozíku, s určitými diagnózami, alebo sa tu budú môcť ubytovať iba
chodiaci seniori. Ako primátor vysvetľuje: „Od 4. po 6. stupeň je odkázanosť
pre zariadenie pre seniorov. Ak sú v
tomto stupni aj Alzheimerova choroba
alebo Parkinsonova choroba, títo ľudia
patria do špecializovaného zariadenia,
čo je iný druh sociálnej služby a iný typ
zariadenia.“ V neposlednom rade, uchádzačov o umiestnenie do zariadenia
zaujíma aj cena, ktorú budú musieť
v zariadení platiť. Tieto informácie včas
zverejníme, pretože vedenie mesta musí
najskôr informovať správnu radu Domo-

Zrekonštruujú aj záhradu
za budovou
Mesto plánuje zrekonštruovať aj exteriér, konkrétne priestor, ktorý sa nachádza
za už dokončenou budovou zariadenia,
a to smerom k štadiónu. Momentálne je
to neudržiavaná zarastená súčasť parku,
ktorú mesto upraví pre potreby seniorov. Zrekonštruuje sa oporný múrik,
pribudnúť by mal aj altánok so sedením,

vysadia sa trvalkové záhony či záhony
kríkov a okrasné jablone a javory, čím
vznikne krásna oplotená záhrada výhradne pre seniorov zo zariadenia.
Mesto začalo na projekte výstavby
domova pre seniorov pracovať vo februári 2019. Rekonštrukciou tejto budovy
má samospráva prostredníctvom neziskovej organizácie Domov pri kaštieli
zriadiť zariadenie pre seniorov. Záujem
o umiestnenie do mestského domova
pre seniorov je veľký. Mesto však ešte nie
je zapísané v registri poskytovateľov tejto služby na VÚC, preto stále neprijíma
žiadosti o umiestnenie do poradovníka
ani neuzatvára so žiadnym záujemcom
zmluvu o začatí poskytovania sociálnej
služby.
(li)

Vizualizácia zariadenia. Takto bude vyzerať spoločenská miestnosť.
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Džbány z biskupského
kaštieľa
V nálezoch keramiky, a to nielen
v našom kaštieli, prevláda takzvaná kuchynská keramika. Používala sa, ako názov hovorí, v kuchyni
pri príprave jedál, pri skladovaní
potravín a v neposlednom rade aj
na uchovávanie korenín či iných aj
tekutých ochucovadiel do jedál.
Najviac zastúpené v nálezoch sú
keramické džbány, často s veľkým
objemom. Tento druh keramického
riadu bol vyrobený z hliny a z tohto
dôvodu je aj veľmi krehký, takže pri
každodennom používaní dochádzalo často k jeho poškodeniu a opotrebovaniu. Preto skoro v každom

mestečku či meste, ale aj v dedinách
boli hrnčiari, ktorí svojou produkciou pokrývali potreby blízkej, ale aj
vzdialenejšej oblasti. Máme záznam,
že hrnčiari boli aj v Kríži, ale kto to bol
a aký typ keramiky vyrábal, to zatiaľ
nevieme.

výrobky značili, v mieste napojenia
ucha na okraj džbána do ešte mäkkej
hliny pred vypálením vtlačili svoju
značku – kolok. Značky boli rôznych
druhov a tvarov. Najviac, a to práve
v oblasti Brehov, sa vyskytovala značka kruhu s viacnásobným delením.

Niektorí z hrnčiarov boli vyhlásení
majstri a s ich produkciou sa spájajú miesta, kde ich vyrábali, ktoré po
určitom čase boli značkou kvality ich
výrobkov. Medzi také patrila aj obec
Brehy. Samozrejme, že v skladbe
hrnčiny sa nachádzajú aj nádoby inej
proveniencie, ale z Brehov ich máme
najviac. Vyznačovali sa dobrým pevným črepom s dobrým výpalom.
Nádoby boli spravidla glazované
zelenou polevou, a to na vnútornej-

Aj popri tak malom množstve ojedinelých nálezov v kaštieli máme už asi
pätnásť zlomkov so zachovalým kolkom rôzneho tvaru na uchu džbána.
Džbány sa však niekedy používali
aj na prihrievanie alebo inú činnosť
spojenú s ich vystavením ohňu, čo
dokladujú zlomky črepov z ich dolných častí, ktoré sú zadymené od
ohňa. No proste, bol to univerzálny
riad.

šej stene džbána, aby sa zamedzilo
pretekaniu tekutiny. Vonkajšia stena bola bez glazúry. Ponorením do
vody táto nasiakla a odparovaním
sa ochladzovala, a tak prirodzene
udržiavala tekutinu v nej v chladnejšom prostredí. Niektorí hrnčiari svoje

Počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom klesá
dáková s tým, že vakcínou AstraZeneca
zdravotníci zaočkovali 920 ľudí. Touto
vakcínou aktuálne žiarska nemocnica
už neočkuje.

Dávkovače liekov pre kritických pacientov.

K utorku 20. apríla bolo na COVID
lôžkach Nemocnice Svet zdravia Žiar
nad Hronom hospitalizovaných 14
pacientov. Z toho dvaja potrebujú
podporu umelej pľúcnej ventilácie
a 12 kyslíkovú liečbu. Kapacita je 35
reprofilizovaných lôžok.
„Čo sa týka vekovej štruktúry pacientov,

aktuálne sú hospitalizovaní pacienti
prevažne vo veku od 60 do 80 rokov,“
informuje hovorkyňa spoločnosti Svet
zdravia Jana Fedáková a ako zdôrazňuje, počet hospitalizovaných pacientov
s koronavírusom klesá: „Počas tohto
mesiaca bolo v nemocnici priemerne
hospitalizovaných 18 pacientov denne.
V marci to bolo 34 pacientov denne, vo
februári 39.“ V domácej karanténe sú
aktuálne dvaja zamestnanci nemocnice,
obaja pre pozitivitu detí.

Neočakávané reakcie
po očkovaní sa nedostavili

Riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý
s predsedom správnej rady Nadácie
Tubapack, Richardom Pittnerom.
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V žiarskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech prvou aj druhou
dávkou 3211 ľudí a zatiaľ iba prvou dávkou 1686 ľudí. „Nemocnica neeviduje, že
by zaočkovaní mali iné vedľajšie účinky
než tie, ktoré sú pre toto očkovanie
bežné. Čiže evidujeme očakávané reakcie typické pre vakcínu,“ podotýka Fe-

Treba ešte spomenúť, že steny džbánov, aj tých najväčších, sú mimoriadne
tenké, niekedy len dva – tri milimetre. Uvedomme si, že džbán skôr, ako
sa dostal do pece, na vypálenie sa
musel vytočiť na hrnčiarskom kruhu
z mäkkej hliny. Majster musel zo svojej skúsenosti vedieť „vytiahnuť“ stenu takého džbána, čiže musel tak určiť
statiku mäkkej hliny, aby sa mu nezborila pod vlastnou váhou do vnútra
alebo von. A verte, je to problém pre
niektorých hrnčiarov aj dnes. Z osobných stretnutí s nimi som sa dozvedel,
že práve preto dnes niektorí hrnčiari
vytáčajú džbány menšie a s hrubšími
stenami.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Už po druhýkrát zápis do prvého ročníka
bez prítomnosti detí

Čo sa týka antigénového testovania
v rámci mobilného odberové miesta
žiarskej nemocnice, od 1. apríla do
19. apríla zdravotníci otestovali viac ako
2700 ľudí, z toho pozitívny výsledok na
ochorenie COVID-19 malo 17 ľudí. Všetci
boli zo žiarskeho okresu.

Finančný dar
od Nadácie Tubapack
Nemocnica Svet zdravia Žiar nad
Hronom dostala od Nadácie Tubapack
peňažný dar v hodnote 3000 eur. „Tieto
finančné prostriedky boli použité na zakúpenie injekčných dávkovačov liekov
na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Dávkovače slúžia na
podporu vitálnych funkcií u kritických
pacientov a pomáhajú udržiavať pacientov v umelom spánku,“ spresňuje Jana
Fedáková a dodáva: „Riaditeľ žiarskej
nemocnice Ivan Mokrý sa poďakoval
predsedovi správnej rady Nadácie Tubapack Richardovi Pittnerovi. Ďakujeme za
tento šľachetný čin.“
Za štyri roky svojho pôsobenia podporila Nadácia Tubapack takmer 50
projektov v celkovej sume presahujúcej
15 000 eur. Medzi poslednými podporenými bola práve žiarska nemocnica.
(li)

Rovnako ako minulý rok, aj tentokrát
prebiehal zápis do prvého ročníka
základnej školy za prísnych opatrení
a bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia mohli využiť tri formy zápisu.
Ako vysvetlila metodička odboru školstva a športu Adriana Giláňová, posledný možný termín, kedy sa mohli deti
zapísať, bol 1. apríl, čo je termín určený
VZN. „Rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť elektronickou formou na stránke
školy, prostredníctvom elektronického
podania doručeného do elektronickej
schránky školy, alebo osobne priniesť
potrebné doklady priamo do školy.
Samozrejme, bez prítomnosti dieťaťa,“
podotkla Giláňová.
Do Základnej školy na Ulici Dr. Janského
sa zapísali aj deti z okolitých obcí. Celkovo sa na „Jednotku“ zapísalo 46 detí,

z toho 12 detí bude absolvovať vyšetrenie školskej zrelosti.
V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika
sa do prvého ročníka zapísalo 112 detí
a 15 ešte absolvuje vyšetrenie školskej
zrelosti v CPPPaP. Tridsaťjeden detí zo
zapísaných má trvalý pobyt v okolitých
obciach.
Zápisu v Základnej škole na Jilemnického ulici sa elektronickou formou zúčastnilo 42 detí. Z toho si v prihláške uviedli
6 zákonní zástupcovia prehodnotenie
školskej zrelosti v CPPPaP a žiadosť pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ. Každý rok sú na zápise aj deti
z okolitých obcí. Inak tomu nebolo ani
teraz. Prihlášku si podalo 13 zákonných
zástupcov.
(li)

Technická škola investuje do ďalšieho vybavenia odborných učební a dielní
Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie
budovy školy Súkromná stredná odborná škola technická a jej zriaďovateľ
InTech Žiar nad Hronom z. p. o. pracujú
na ďalšom vybavení odborných učební a učební praktického vyučovania.
Investície vo výške 280 000 eur sú súčasťou projektu, ktorý škola realizuje už
druhý rok pod názvom Škola inovujúca
praktické vyučovania – atraktívna pre
žiaka, potrebná pre trh práce. Získala naň
nenávratný finančný príspevok z eurofondov, v celkovej výške 1,3 milióna eura.
„V rámci projektu už boli vybudované a zariadené nábytkom tri strojárske
dielne a dve odborné učebne – učebňa
robotiky a fyzikálno-chemické laboratórium. V najbližších mesiacoch budú tieto
dielne a učebne, ale aj iné, už existujúce,
vybavené novými technológiami,“ informuje riaditeľka školy Beata Tóthová
s tým, že študenti sa tak môžu už od septembra tešiť na priemyselného robota s
príslušenstvom, 3D tlačiareň, nové počítače v učebni robotiky, ďalšie mechatronické stanice pre výučbu programovania,

sady senzorov, multimediálne výučbové
materiály na výučbu elektrotechniky
a mechatroniky, ktoré doplnia už existujúce sady materiálov, ďalšie vybavenie
pre výučbu senzoriky, frézku na výrobu dosiek plošných spojov, nové CNC
i klasické obrábacie stroje.
Nad rámec projektu bola zrekonštruova-

ná zborovňa a zakúpené nové PC stoly do
učebne elektrotechniky. „Nové vybavenie bude slúžiť na skvalitnenie praktického vyučovania. Vďaka tomuto, ale aj už
existujúcemu technologickému vybaveniu, sa tak škola stáva jednou z najmodernejšie vybavených stredných odborných
škôl na Slovensku. Obrovskou výhodou
je, že technológie sú vyberané a obstarávané v súlade s potrebami priemyselných
spoločností, pre ktoré škola študentov
pripravuje,“ podotýka Beata Tóthová
a ako zdôrazňuje, škola ako aj zriaďovateľ investujú nemalé prostriedky aj do
ďalšieho vzdelávania pedagogického
zboru, bez čoho by tieto technológie
nebolo možné úspešne zaviesť do vyučovacieho procesu. Už dnes tak dokážu
ponúknuť študentom kvalitné odborné
vzdelávanie s vynikajúcim uplatnením po
ukončení štúdia a s istotou zamestnania.

Učebňa mechatroniky doplnená
o nové technológie
V rámci projektu bola doplnená o nové
technológie aj učebňa mechatroniky.

Technická škola patrí medzi najmodernejšie vybavené stredné odborné
školy na Slovensku.

Konkrétne ide o modulárny výrobný systém MPS firmy FESTO, didaktika je edukačný systém pre oblasť automatizácie
a riadenia vo výrobe. Ide o komplexný
model pružného výrobného systému,
ktorý umožňuje študentom kvalitný a
presne cielený tréning a nácvik. A to v
oblastiach ako je konštruovanie, údržba
a diagnostika pneumatických a elektrických systémov, PLC programovanie,
priemyselná komunikácia, automatizá-

cia procesov, hierarchické riadenie a iné.
Edukačný model výrobného systému zahrňuje štyri základné vlastnosti: modularitu, flexibilitu, decentralizované riadenie
a hierarchické riadenie. „Edukačný systém MPS je silným nástrojom, ktorý poskytuje študentom priestor pre tréning
a nácvik potrebných zručností v oblasti
automatizácie a riadenia výrobných systémov,“ dodáva na záver riaditeľka školy.
(r)
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Janko Kulich: Verím, že sa podarí urobiť obľúbené podujatia
Víno v parku, Beer fest či festival pre deti
Mestské kultúrne centrum na niekoľko mesiacov utíchlo. Život sa do neho
vrátil teraz, keď sa otvorilo očkovacie
centrum. To však nenahrádza kultúru
a umelecký život, ktorý do takýchto
priestorov patrí. Ako a čím dnes žijú
pracovníci Céčka? Aké projekty sa
chystajú v tomto roku? Rozprávali
sme sa s producentom Jankom Kulichom.
V akom režime dnes funguje celé
MsKC - čo robia zamestnanci, keď sa
nekonajú žiadne podujatia?
Počas pandémie, kedy je MsKC zavreté,
prebiehajú rôzne rekonštrukcie priestorov. Rekonštruovali sa pánske i dámske toalety na prízemí, vo Výstavnej sále
sme nahradili plechový strop kazetovým
a vstupné dvere vymenili za presklené,
aby bolo už z chodby vidieť, čo v sále
prebieha. Samozrejme, že jednotlivé
priestory a chodby sa maľovali a upratovali. Opravovala sa technika, káble. Časť
zamestnancov však je od začiatku roka
doma na 80 %.
Vieme povedať, aké straty zaznamenalo MsKC - či už za minulý rok, alebo
aj teraz tým, že sa nekonalo veľa hlavných podujatí?
Zaznamenali sme obrovský pokles príjmov. Naše MsKC bolo v minulosti veľmi
úspešné a väčšina titulov, ktoré sme
uviedli, bola vypredaná vopred. Vďaka
ziskom z týchto komerčných akcií sme
dokázali hradiť menšie stratové akcie,
nové akcie... Verím však, že tento rok ešte
vieme zachrániť a že môže byť úspešný.
Počas pandémie ste prišli s možnosťou pozrieť si koncerty online. Takto
bola fašiangová veselica, koncert
Sitňanu, pripravuje sa Skoromájová

Minulý rok v lete sa uvoľnili opatrenia, vínny festival sa tak mohol
uskutočniť.

veselica. Aké sú odozvy a koľko ľudí
si priemerne pozrelo tieto online
koncerty? V komentároch sa dokonca objavovali odkazy, že sa pripojili a
pozerali aj ľudia z Kanady, čiže potešili ste nielen Žiarčanov. Čo pre nich
najbližšie chystáte?
Museli sme robiť kultúru. Kultúra je naša
práca a vaša zábava. Preto sme prišli s
vianočnými koncertami v meste a od
nového roku, kedy to už nebolo možné,
sme pripravili sériu online podujatí. Každý mesiac jednu. Doposiaľ sme realizovali dve a obe mali veľký divácky ohlas,
keď ich sledovala tisícka divákov zo Žiaru,
z okolitých obcí, miest, ale aj z Kanady či
Philadelphie. S divákmi sme si počas online podujatí písali cez chat, a tak to bolo
veľmi živé. Streamovanie koncertov nás
opäť veľa naučilo. Každá z akcií priniesla nášmu facebooku niekoľko stoviek
nových fanúšikov, čo nám pomôže v ďalšej propagácii. Najbližšie pripravujeme
stream Prvomájovej veselice so skupinou
Akropola v sobotu na 1. mája od 20.00
do 22.00 hodiny na našom FB konte.

V súčasnosti tiež finišujú prípravy na
májovú online sériu koncertov v spolupráci s Regiónom Gron.
Pravdepodobne druhý rok po sebe
prídu Žiarčania o veľké podujatia
ako sú City fest, jarmok - to všetko sú
podujatia, kde participuje produkcia
MsKC. Neuvažovali ste nad nejakou
alternatívou, ako uspokojiť diváka
„hladného“ po kultúre aj v tomto
smere?
Bohužiaľ, City fest aj jarmok čaká rovnaký
osud ako minulý rok. Budeme si musieť
poradiť bez nich, avšak aj v minulom
roku sme prišli s viacerými letnými akciami. Akonáhle to situácia dovolí, akcie
budú povolené a limit bude aspoň 500
- 1000 divákov, pripravíme na každý letný
víkend jednu exteriérovú akciu v parku
či na námestí. Verím, že sa podarí urobiť
obľúbené podujatia Víno v parku, Beer
fest či festival pre deti.
Je ťažké dopredu hovoriť, čo všetko
bude možné organizovať, keďže ne-

vieme, aké opatrenia budú o mesiac,
o dva. A to sú práve mesiace, kedy
sa začína vo veľkom koncertovať.
Prenesme sa však do možnosti, že
opatrenia povolia organizovať podujatia s možno obmedzeným počtom
divákov. Čo by ste boli schopní pripraviť z toho, čo sa bežne koná v Žiari,
resp. čo z toho, čo ste mali naplánované by bolo možné organizovať?
My sme pripravení zorganizovať akékoľvek menšie podujatie. Otázkou je, či
budú povolené akcie s občerstvením, čo
by znamenalo, že diváci si budú pri konzumácii dávať dolu rúška. Toto bude dosť
kľúčové, pretože letný koncert alebo
podujatie bez jedla a pitia si asi nedokáže
predstaviť nikto. Určite chceme pripraviť
sériu letných podujatí a vynahradiť Žiarčanom to, čo zameškali.

„

Ku Dňu detí chystáme veľký
rozprávkový sprievod mestom
v piatok 4. júna o 15.00 hod.

Máte informácie, ako funguje kultúra
v Žiari mimo MsKC? Čo robia umelci,
ktorí boli zvyknutí koncertovať alebo
ktorí napr. vystavovali obrazy, fotografie a podobne?
Situácia na Slovensku je takmer všade rovnaká. Nikde sa nič nerobí, iba tí
najaktívnejší robia streamy koncertov a
predstavení. Na kultúru sa úplne zabudlo, a preto bude aj ako posledná uvoľnená. Mám však informácie o kluboch,
ktoré pandémiu neprežili a dokonca aj
o mestských oddeleniach kultúry, ktoré
boli zrušené. Som preto veľmi rád, že my
máme podporu mesta a môžeme z času
na čas ľudí prekvapiť a potešiť bláznivým
nápadom pod oknami.

Najvýraznejším zoskupením medzi
žiarskymi umelcami je Kolegium,
ktorého ste lídrom. Pripravili ste
videoklip, máte už naplánované koncerty na leto, dokonca v Čechách. Bolo
ťažšie sa presadiť v tomto období,
alebo práve naopak, bolo viac príležitostí?
Pre všetkých je to veľmi ťažké. Naša
skupina má to šťastie, že má veľa pozvánok a ponúk. V minulom roku sme prišli o
desiatky hraní doma i v Čechách. V tomto roku sa nám už organizátori ozývajú
a termíny sa plnia. Je to však predčasné.
Nikto nevie čo bude. Treba byť pripravení
hrať aj nehrať.
Momentálne „spí“ aj Kino Hron. Ak sa
znova otvorí, nemáme sa obávať toho,
že by bol nedostatok filmových titulov? Čo si určite Žiarčania pozrú a čo
si určite nemajú nechať ujsť?
Kino to bude mať veľmi ťažké, keďže
pandémia je celosvetová a zasiahla celý
filmový priemysel. Premiéry prešli na
streamovacie kanály. Filmov však bude
dosť. Určite to ešte chvíľu potrvá, ale aj
v rámci dramaturgie kina máme viacero
nápadov.
(li)

Namiesto podujatia v parku bude
pre deti tento rok rozprávkový
sprievod mestom.

Fungovanie základných škôl sa vrátilo do normálu
Ako prví sa pred niekoľkými týždňami do škôl vrátili žiaci prvého stupňa.
Od 19. apríla sú naspäť v školských laviciach aj žiaci posledných dvoch ročníkov druhého stupňa. Od pondelka
26. apríla prechádzajú z dištančného
na normálne vyučovanie aj zvyšné
ročníky. Pozreli sme sa do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako vyzerá vyučovanie a či sa všetko vrátilo do normálu.
„Áno, vrátilo sa všetko do normálu,“
hovorí na úvod riaditeľ Základnej školy
na Ulici Dr. Janského Marek Baláž a približuje: „Pri príchode do budovy školy
prebieha ranný filter. Triedni učitelia
kontrolujú čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti od zákonných zástupcov a potom
funguje podľa platného rozvrhu a dodržiavame všetky protipandemické opatrenia.“ Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú
prevažne v triedach, aby sa zabránilo
zbytočnému zmiešavaniu jednotlivých
tried. Žiaci „Jednotky“ tiež majú k dispozícii oddychové kútiky.
Žiaci 8. a 9. ročníka nastúpili na prezenčné vzdelávanie a žiaci 5. - 7. ročníka ešte
pokračujú v dištančnom vzdelávaní, do
škôl by sa mali vrátiť 26. apríla. „Máme vytvorené aj skupiny 5 žiakov + 1 učiteľ pre
žiakov, ktorí sa nemôžu vzdelávať doma.
Škola je však pripravená na príchod všetkých žiakov na prezenčné vzdelávanie.
Vždy postupujeme v zmysle platných
odporúčaní MŠVVaŠ SR, platných vyhlášok ÚVZ, príp. aj krízového štábu. Týka
sa to aj testovania žiakov na 2. stupni a
rodičov, adaptácie žiakov počas prvých
týždňov v škole. Samozrejme, berieme
na vedomie dlhý čas strávený výučbou

Dezinfekcia pri vstupe do školy je samozrejmosťou.

online a citlivo vnímame túto situáciu,“
dodáva Marek Baláž.

Učí sa podľa oficiálneho rozvrhu
v plnom rozsahu
Vzhľadom na to, že väčšina žiakov I. stupňa Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika
nastúpila na vyučovanie už 8. marca, čo
je 80 % žiakov, vyučovanie sa v súčasnosti uskutočňuje podľa oficiálneho rozvrhu
hodín v plnom rozsahu. „Vyučovanie sa
ale realizuje len v kmeňových triedach,
to znamená, že sa nechodí do odborných
učební a telocvične,“ vysvetľuje riaditeľka školy Ľubica Baranová a ako ďalej
približuje, počas prestávok žiaci ostávajú v triedach a intenzívnejšie sa vetrá.
„Počas veľkých prestávok, za vhodného
počasia, deti trávia prestávky s triednou
učiteľkou na svojom mieste v určenej
časti školského dvora, aby nedochádzalo k premiešavaniu tried,“ podotýka
riaditeľka. Aj na „Dvojke“ sa každý týždeň vyžaduje predloženie negatívneho

výsledku testovania na kovid jedného zákonného zástupcu a prehlásenie o bezinfekčnosti. „Na začiatku dňa prebieha
ranný filter pri vstupe do budovy školy,
to znamená, že sa meria teplota a povinná je dezinfekcia rúk. Deti majú rúška
a počas vyučovania, prestávok, pobytu
na školskom dvore a v ŠKD nedochádza
k premiešavaniu tried. Rodičia môžu
vstúpiť do areálu školy s respirátorom,
do budov majú vstup zakázaný,“ zdôrazňuje ďalej riaditeľka a ako podotýka,
učitelia sa musia každý týždeň preukázať
platným negatívnym výsledkom testu na
kovid a predložiiť prehlásenie o bezinfekčnosti. Počas celého vyučovania majú
respirátor a dodržiavajú dezinfekciu
a odstupy. „Všetci naši žiaci 8. a 9. ročníka nastúpili na prezenčné vyučovanie
od pondelka 19. apríla. Podľa pokynov
MŠVVaŠ SR škola vypracovala plán adaptačného obdobia, pristúpili sme k úprave
rozvrhu hodín, aby sme umožnili žiakom
čo najľahší a plynulý návrat na prezenčné vyučovanie. Prvý deň strávili žiaci so

svojimi triednymi učiteľkami a so špeciálnym pedagógom. Všetky aktivity počas
triednických hodín boli zamerané na
posilňovanie vzťahov, zlepšenie komunikácie, riešenie konfliktov a spolupráce
v triedach. Triednické hodiny boli každý
deň prvú hodinu, počas dvoch týždňov
adaptačného obdobia. Na ostatných
vyučovacích hodinách budú vyučujúci
spolu so žiakmi opakovať a precvičovať
učivo, ktoré preberali počas dištančného vzdelávania,“ vysvetľuje Ľubica
Baranová s tým, že žiaci počas adaptačného obdobia minimálne v prvom
týždni neboli skúšaní, ani hodnotení.
„Budeme sa snažiť o plynulý návrat
k bežnému vyučovaciemu procesu. Vyučovanie prebieha pri dodržiavaní všetkých prísnych protiepidemiologických
opatrení tak, aby nedošlo k ohrozeniu
zdravia žiakov ani vyučujúcich. Priestory
školy sa počas dňa pravidelne dezinfikujú. Od 26. apríla očakávame aj návrat
žiakov 5. - 7. ročníka, ktorí tak isto prejdú
adaptačným obdobím,“ uzatvára riaditeľka „Dvojky“.

Pravidelná dezinfekcia
aj vetranie priestorov
Aj do Základnej školy na Jilemnického
ulici nastúpili žiaci I. stupňa ešte 8. marca.
Vedenie školy po dohode s pedagógmi
upravilo rozvrh hodín a súčasne aj počty
hodín v jednotlivých ročníkoch. Pre zabezpečenie ochrany zdravia a dodržanie
opatrení sa v triedach nestriedali vyučujúci, ale boli so žiakmi triedne učiteľky.
Desiatu žiakom nosili do tried kuchárky
a na obedy chodili v presne stanovenom
čase tak, aby sa v jedálni nepremiešavali

rôzne ročníky. „Aj činnosť ŠKD sme upravili a miesto troch oddelení, ktoré bežne máme, sme vytvorili šesť. Škola bola
pre žiakov otvorená od 7.00 do 16.00
hodiny,“ informuje riaditeľka Drahomíra Hanzlíková a približuje, ako trávia
deti prestávky: „Deti sú počas prestávok
v triedach, no pri dobrých podmienkach
sa snažíme realizovať edukáciu vo vonkajších priestoroch. Tak majú deti zabezpečený dostatok pohybu ako aj možnosti
na kreatívne projektové vyučovanie.“
Rovnako ako v ostatných školských zariadeniach, aj na „Štvorke“ sa ide v súlade
s nariadeniami vlády a ÚVZ. To znamená ranný filter, preberanie čestných vyhlásení od zákonných zástupcov detí,
dezinfekcia pri vstupe do školy ako aj do
jedálne. „Pravidelne sa robí dezinfekcia
priestorov školy po začiatku vyučovania
ako aj priebehu a po skončení pedagogickej činnosti. Deti majú počas vyučovania a činnosti ŠKD rúška, pedagógovia a zamestnanci školy respirátory,“
podotýka Hanzlíková. Žiaci končiacich
ročníkov nastúpili na prezenčnú formu
vzdelávania 19. apríla. Aj tu vedenie školy
pristúpilo k úprave počtu hodín v rozvrhu, aby dokázali zabezpečiť dištančné
vyučovanie v ostatných ročníkoch. „Starším školákom sme vyčlenili čas od 7.45
do 8.00 hodiny na vstup do školy a vyučovanie im začína o 8.05. Týmto krokom
sme zabezpečili, aby sa nepremiešavali
s mladšími žiakmi školy. Rovnako však aj
pre nich platí ranný filter a odovzdanie
čestných vyhlásení. Tu však nestačí len
test rodiča, ale otestovaný musí byť aj
žiak. Povinnosťou starších školákov je
aj nosenie respirátora FFP2,“ dodáva na
záver Drahomíra Hanzlíková.
(li)
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Textilná tvorba 2021
Textilná tvorba poskytuje priestor pre
prezentáciu a konfrontáciu autorom,
ktorí vo svojej tvorbe vychádzajú a inšpirujú sa tradičnou textilnou tvorbou
a remeselnými tradíciami. No najdôležitejším a najzaujímavejším atribútom súťaže je posun tradičných textilných techník smerom do novej polohy
experimentujúcej s dizajnom. Práve
tento posun z tradičného do moderného a ich prelínania, prináša potešenie a
inšpiráciu súčasnému divákovi.
Súťaží sa v 2 skupinách:
· skupina A – študenti SOŠ s textilným

zameraním a študenti stredných
umeleckých škôl do 20 r.
· skupina B – autori bez umeleckého
vzdelania od 15 r.
Súťaží sa v šiestich kategóriách
· úžitkové predmety
· dekoratívne predmety
· šperk
· objekt z textilu
· hračka z textilu
· odev
Textilná tvorba je súťažná výstava
neprofesionálnej tvorby s celoštátnou pôsobnosťou. Výstava umožňuje

neprofesionálnym autorom zaoberajúcim sa textilnou tvorbou predstaviť
sa na verejnosti svojimi dielami, prezentujúc tradičnú slovenskú textilnú
tvorbu s využitím moderného autorského prístupu s uplatnením v súčasnej dobe.
Vyhlasovateľ, odborný garant a realizátor celoštátneho kola: Pohronské
osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Spoluusporiadateľ: NBS – Múzeum
mincí a medailí Kremnica
Uzávierka prihlášok:
do 31. júla 2021

Jednoduché tipy, ktoré vám pomôžu zmierniť
stres počas pandémie COVID-19
Stres je pre nás na jednej
strane motivujúci, pretože
nás dokáže motivovať do
lepších výkonov či učenia
sa. Na strane druhej, keď ho
je priveľa a trvá dlhodobo,
sme unavení, vynecháva
nám pamäť, nedokážeme sa
sústrediť, jednoducho, už
nevládzeme ďalej. Stres sa,
bohužiaľ, počas pandémie
stal súčasťou nášho každodenného života. Rozhodne
by sme sa mu však nemali
poddávať. Vyskúšajte naše
osvedčené tipy na jeho odbúranie:

Majte dostatok spánku
Nedostatočný alebo nekvalitný
spánok môže negatívne ovplyvniť vašu náladu, bdelosť, hladinu energie a fyzické zdravie

Stravujte sa zdravo

tom, ale aj znížiť hladinu stresu.

•Zdravá výživa môže znížiť
negatívne účinky stresu na vaše
telo. Príliš veľa kofeínu môže
viesť k zvýšenej úzkosti. •Skúste
radšej piť viac vody.
•Cvičte pravidelne každý deň
•Cvičenie zvyšuje vaše celkové
zdravie, znižuje stres a zvyšuje
produkciu endorfínov, vďaka
čomu sa cítite dobre.

Naučte sa relaxačné
techniky

Starajte sa o seba
•Investujte svoj čas do záľub
a učenia sa nových vecí, počúvajte obľúbenú hudbu, čítajte
knihy, prechádzajte sa alebo
jazdite na bicykli. Zabavte sa!
•Zlepšite svoje schopnosti organizácie času
•Lepšia organizácia času môže
nielen zlepšiť rovnováhu medzi
pracovným a súkromným živo-

•Meditácia, hlboké dychové
cvičenia či joga sú silné relaxačné techniky a nepopierateľní
bojovníci proti stresu.

Buďte v kontakte
s ostatnými
•Zostaňte v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí, videohovorov, správ alebo zapojením
sa do podporných skupín či
záujmových klubov.

Vyriešte stresové situácie
•Je lepšie diskutovať o svojich
problémoch, ako si ich nechať
pre seba. Nebojte sa požiadať
o pomoc, keď máte pocit, že
by ste to mohli potrebovať vy
alebo niekto iný.

• 26.4. 20.00 – 22.00 h Janského lekáreň,
Dr. Janského 19, ZH
• 27.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medea,
Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 28.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Medika,
Divadelná 4, Zvolen
• 29.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Prameň,
Dukelských hrdinov 8, Zvolen
• 30.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept,
Dolná 49/21, Kremnica
• 1.5. 8.00 – 14.00 h lekáreň Dr. Max,
OD Kaufland, Hronská 2, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Elned,
Ľ. Štúra 54, Zvolen
8.00 – 20.00 h lekáreň Obatan,
Dr. Janského 1529, ZH
• 2.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce,
Rybárska 9, Sliač
• 3.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata,
Kremnická 2, Zvolen
• 4.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa,
Kozáčeka 9282, Zvolen

• 5.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa,
P. O. Hviezdoslava 1, Zvolen
• 6.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U zeleného hada,
Nám. SNP 5, Zvolen
• 7.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna,
Kozáčeka 11, Zvolen
• 8.5. 8.00 – 14.00 h lekáreň Agel,
Kuzmányho nábrežie 30, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Červený mak,
Nám SNP 84, Zvolen
8.00 – 22.00 h lekáreň Avicena,
Kamenárska 158, Hliník
• 9.5. 20.00 – 22.00 h lekáreň Štúrova,
Ľ. Štúra 2, Zvolen

OZNAM: ZBERNÝ DVOR
Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. - Zberný dvor, Ul. SNP 131, Žiar nad Hronom
je všetkým záujemcom k dispozícii v otváracích hodinách:
- od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 19.00 hod.,
- v sobotu v čase od 8.00 do 17.00 hod.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám 2-izbový byt, 66 m2, na 3. poschodí, Vansovej ulica 4,
v Žiari nad Hronom. T: 0905 852 632, 0905 195 236
Poprosím, ak rozprávate po španielsky a bývate v okrese
Žiar nad Hronom a máte čas a záujem so mnou rozprávať
(naživo, nie online) po španielsky - ozvite sa mi na telefón
0903 520 688. Mám základy španielčiny, hovorím po anglicky
a rozumiem nemecky.
Predám domáce plátno, hrubšie. 18,5 bm po
5 eur. T: 0904 404 926
Dám do prenájmu garsónku pri poisťovni. Čiastočne zariadená,
s internetom. Jednej slušnej osobe. Cena: 250 €. Dvojmesačný
depozit podmienkou. T: 0908 904 710
Hľadám pre 2 seniorky pomocníčku. Auto poskytneme. Bývame na sídlisku v 2-izbovom byte s výťahom. Len na denné
nákupy a upratovanie bytu. T: 0905 293 895
Riadkovú inzerciu môžete podať
bezplatne prostredníctvom webovej
stránky www.noviny.ziar.sk.

Predám záhradku v oblasti Lutila, časť Jelšiny. Je tu drevená chatka, studňa a murovaná pivnica na uskladnenie ovocia a zeleniny.
T: 0915 387 750
Dám do prenájmu
T: 0903 547 431

garáž

za

políciou.

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

COVID-19
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EMA potvrdila: súvis medzi vakcínou AstraZeneca a krvnými
zrazeninami je možný. Ich výskyt je však extrémne zriedkavý
„možný súvis“ medzi nimi a očkovaním
AstraZenecou. Európska lieková agentúra v poslednom stanovisku naďalej tvrdí,
že celkové prínosy očkovania vakcínou
AstraZeneca prevyšujú jej riziká. Čo to
znamená?
EMA skúmala dokopy 86 prípadov pri 25
miliónoch zaočkovaných v EÚ a UK. Takáto frekvencia znamená menší výskyt
krvných zrazenín, než s akým sa stretávame pri ženách, ktoré berú antikoncepciu.

Európska lieková agentúra v staršom
stanovisku z 18. marca vylúčila, že
by očkovanie s vakcínou AstraZeneca bolo spojené s tvorbou krvných
zrazenín vo všeobecnosti. Už vtedy
však EMA pripustila, že táto vakcína
môže byť spojená so špecifickými a
veľmi zriedkavými prípadmi krvných
zrazenín (DIC a CVST), ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie.
V poslednom stanovisku zo 7. apríla
EMA po preskúmaní týchto špecifických
a veľmi zriedkavých prípadov potvrdila

Na Covid-19 v EÚ doteraz zomrelo vyše
630 000 a na Slovensku vyše 10 000.
Krvné zrazeniny spôsobuje aj Covid samotný, a to oveľa častejšie. Podľa štúdií z
Nemecka a Francúzska sa medzi pacientmi, ktorí boli s Covidom na jednotkách
intenzívnej starostlivosti, tvorili krvné
zrazeniny až v 30 – 70 % prípadov. To
v praxi znamená, že kým v súvislosti s
AstrouZenecou sa v Európe skúmalo 86
prípadov špecifických prípadov krvných
zrazenín, v súvislosti s Covidom malo v
Európe krvné zrazeniny rádovo desiatky
tisíc ľudí.
Milan Kulkovsky, primár Interného od-

delenia nemocnice v Považskej Bystrici
o trombózach: „V súčasnosti počúvame
o trombóze najmä v súvislosti s očkovaním a občas to z príspevkov odporcov
očkovania vyzerá tak, že tu trombózy
pred zahájením očkovania neboli. Opak
je však pravdou. Ako lekár interného oddelenia sa s trombózou a pľúcnymi embóliami stretávam od môjho prvého dňa
v nemocnici. Ročne zdiagnostikujeme
a následne liečime stovky pacientov s
trombózou v hlbokom žilovom systéme
dolných končatín a desiatky pacientov
s pľúcnou embóliou. Je pravdou, že v
súčasnosti pozorujeme zvýšený výskyt
trombóz. Nie však v súvislosti s očkovaním, ale v súvislosti s ochorením Covid-19. Pacienti s týmto ochorením majú
výrazne zvýšenú pravdepodobnosť tvorby krvných zrazenín.“
Tieto informácie sú dôkazom toho, že
o očkovaní informujeme otvorene my,
ŠÚKL, aj EMA. Práve zriedkavosť výskytu
týchto špecifických a raritných prípadov
krvných zrazenín je dôvodom, prečo
neboli odhalené v klinickom testovaní
vakcíny. Bolo treba zaočkovať milióny
ľudí, aby sa tieto prípady vyskytli, odhalili

a začali detailnejšie skúmať.
A práve ich zriedkavosť je dôvodom,
prečo Covid-19 predstavuje oveľa vyššie riziko ako očkovanie ktoroukoľvek z
vakcín schválených Európskou liekovou
agentúrou.

Skutočne nebezpečné
je odkladať očkovanie
Prípady vzácnych krvných zrazenín, ktoré
skúma Európska lieková agentúra v súvislosti s vakcínou AstraZeneca, sú závažné,
ale extrémne zriedkavé. Pri súčasnej epidemickej situácii na Slovensku, aj napriek
jej pozitívnemu trendu, každý jeden deň,
o ktorý odložíte očkovanie, predstavuje
vážne riziko nakazenia sa ochorením
Covid-19. A následne riziko ťažkého
priebehu alebo dlhodobých ťažkostí.
AstraZeneca je aj naďalej vakcína s výbornými výsledkami, ktorou sa zaočkovali desiatky miliónov ľudí po celom
svete. Prípady vzácnych krvných zrazenín bude EMA aj naďalej skúmať a otvorene o tom informovať, pretože to
je jej úlohou. A môže nám to priniesť

nové poznatky o tom, ako predchádzať
aj tým zriedkavým, raritným prípadom.
Skúmané prípady vzácnych krvných
zrazenín nikto nezatajuje, ani nebagatelizuje. Aby ste sa však vedeli správne
rozhodnúť, je dôležité mať predstavu o
porovnaní rôznych rizík, akým v súčasnosti čelíme. A tie hovoria jasnou rečou:
skutočne nebezpečné je odkladať očkovanie.
Registrovať sa na očkovanie môžete už od veku 40 rokov tu:
https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia.
Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne.
Neskôr bude otvorená priama registrácia
na očkovanie.
Vakcíny (zmeny platné od 13.4.2021):
– pre obyvateľov nad 60 rokov je
určené očkovanie vakcínou od
spoločností Pfizer a Moderna,
– pre obyvateľov od 40 do 59 rokov je
určené očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Nové pravidlá v zmysle COVID automatu platné od 19. apríla
Od pondelka 19. apríla 2021 nebude zákaz vychádzania uplatňovaný
napríklad na návštevu maloobchodných predajní a prevádzok. Do prírody a na individuálnu rekreáciu možno
cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do čierneho okresu (v 4. stupni varovania) bude potrebný negatívny test, nie starší ako 7 dní. Žiar
nad Hronom sa aktuálne nachádza
v II. stupni varovania.
Nové pravidlá na základe vývoja epidemiologickej situácie v zmysle COVID automatu schválila vláda v piatok
16. apríla 2021.
Otvárajú sa múzeá, galérie, knižnice,
zoologické, botanické záhrady podľa
podmienok stanovených vyhláškou
ÚVZ. Ďalšou významnou zmenou je
otvorenie kurzov autoškoly, možnosť
návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Ruší sa aj povinný home office.
Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upravuje vyhláška úradu verejného zdravotníctva č.
186/2021. Opatrenia týkajúce sa režimu
vstupu do pracovísk a prevádzok nájdete vo vyhláške č. 187/2021.

COVID automat od 19. apríla
Aktualizované rozdelenie okresov podľa
aktuálnej rizikovosti na základe COVID
automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. Od 19. apríla bude
mapa okresov podľa COVID automatu
bez čiernych okresov, Slovensko prechádza do tzv. bordovej fázy.

Kedy platí zákaz vychádzania
- zákaz vychádzania platí od 5.00 do 1.00
hod.
- prísnejšie podmienky platia večer
a v noci v čase od 20.00 do 1.00 hod.

Kto nepotrebuje test
- osoba očkovaná mRNA vakcínou (napr.
Moderna, Pfizer/BioNtech), ak sa od
očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
- osoba očkovaná vektorovou vakcínou
(napr. AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne

po 1. dávke,
- osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po
1.
dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia,
- osoba prekonala ochorenie COVID-19
a má potvrdenie o prekonaní ochorenia
nie staršie ako 90 dní; podľa vyhlášky
ÚVZ SR pre vstup do prevádzok a
priestorov zamestnávateľa stačí takýto
doklad nie starší ako 180 dní,
- osoba, ktorej zdravotný stav alebo
zdravotná kontraindikácia neumožňuje
vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
- test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov a osoby s
určitým typom diagnóz; do práce však
osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test
potrebujú.

Zamestnanie
- home office už nie je povinný,
- v čiernych (4. stupeň varovania) a bordových okresoch (3. stupeň varovania)
platí test 7 dní, v červených (2. stupeň
varovania) 14 dní a v ružových (1. stupeň
varovania) 21 dní,
- zamestnanci škôl a školských zariadení
potrebujú najviac 7-dňový test bez
ohľadu na zaradenie okresu. Vyžaduje sa
aj potvrdenie od zamestnávateľa s
určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Príroda a šport
- vychádzky v prírode a individuálny
šport možno absolvovať aj mimo okres
od 5.00 do 20.00 hod.,
- pribudla výnimka pre pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku,
- na vycestovanie do prírody a športovanie nebude potrebný test v ružových,
červených a bordových okresoch,
- v čiernych okresoch sa vyžaduje aj
negatívny výsledok testu nie starší ako
7dní,
- test na účel pobytu v prírode v čiernych
okresoch nepotrebujú deti do 15
rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby
na vozíčku, osoby so stredne ťažkým
alebo ťažkým mentálnym postihnutím a
so závažnou poruchou autistického
spektra.

Cesta do zahraničia
- naďalej platí celodenný zákaz vycestovať na zahraničnú rekreáciu,
- na iný účel platí výnimka na vycestovanie do zahraničia. Vyžaduje sa
negatívny test a je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že
osoba nevycestovala do zahraničia na
rekreáciu.

Škola
- žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci
špeciálnej školy a školského zariadenia
negatívny test v škole nepotrebujú,
musí ho však mať jeden zo zákonných
zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti
(nie starší ako 7 dní),
- žiaci a poslucháči od druhého stupňa
ZŠ potrebujú do školy a školského
zariadenia negatívny test nie starší ako 7
dní. Okrem toho sa preukazuje
negatívnym testom aj jeden zákonný
zástupca.

- múzeum, galéria, knižnica, ZOO, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia,
- individuálna rekreácia alebo rekreácia
členov spoločnej domácnosti,
- absolvovanie kurzu alebo skúšok v
rámci autoškoly alebo vzdelávacieho
strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR.
v čase od 5.00 do 1.00 hod.:
- cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť
testu závisí od zaradenia okresu,
- cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť okrem rekreácie
- potrebné je hodnoverným spôsobom
preukázať, že osoba nevycestovala do
zahraničia na rekreáciu,
- cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických
odborov do školy či výučbového zariadenia.

Kde potrebujete testE TEST

Kde sa dostanete aj bez testu

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní je potrebný
na uplatnenie výnimky na cestu:
v čase od 5.00 do 20.00 hod.:
- cesta do zamestnania pre pracovníkov
škôl a školských zariadení,
-cesta do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta (test
nie je potrebný do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb),
- povolené hromadné podujatie,
- pobyt v prírode a športovanie v
čiernom okrese,
- cesta žiaka a poslucháča od 2. stupňa
ZŠ do školy a školského zariadenia, test
potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
- sprevádzanie dieťaťa a žiaka do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokoch,
MŠ a ZŠ,
- cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť
vykonaný zaslaním zásielky alebo na
diaľku,
- pracovný pohovor alebo uzavretie
pracovnej zmluvy,
- cesta na najbližší zberný dvor,
- plaváreň alebo iná umelá vodná
plocha,

Výnimky v čase od 5.00 do 1.00 hod.
(v čase zákazu nočného vychádzania)
- zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej
starostlivosti, ako aj očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo
príbuzného,
- lekáreň,
- starostlivosť o blízku osobu alebo
príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
- venčenie psa alebo mačky do
vzdialenosti 1 km od bydliska,
- cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia
veterinárnej starostlivosti,
- dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobytu na športoviskách
je možný aj mimo okres (v ružových,
červených a bordových okresoch aj bez
testu),
- pobyt v prírode držiteľa poľovného
lístka za účelom plnenia opatrení proti
šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení
stanovených vo vyhláške ÚVZ SR.

Výnimky zo zákazu vychádzania bez
testu v čase od 5.00 do 20.00 hod.
- obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä potravín, liekov a
zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie,
krmív a ďalších potrieb pre zvieratá,
zabezpečenie starostlivosti o deti a
domáce zvieratá, doplnenie pohonných
hmôt),
- cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo
príbuzného,
- testovanie na ochorenie COVID-19 a
očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
- žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci
špeciálnej školy a školského zariadenia
negatívny test v škole nepotrebujú,
musí ho však mať jeden zo zákonných
zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
- cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý
sprevádzajúci však test potrebuje),
- styk rodiča (prípadne inej oprávnenej
osoby) s dieťaťom, striedavá osobná
starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom
po dohode rodičov,
- cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej
osoby za rodičom alebo osobou, ktorá
má právo styku s dieťaťom,
- zabezpečovanie a presúvanie sa do
zariadení sociálnych služieb a sociálnej
pomoci,
- zdravotná vychádzku do vzdialenosti
1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov,
ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej
zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované
stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku
vykonáva táto osoba samostatne alebo
s členom spoločnej domácnosti,
- súdne pojednávanie,
- cesta osoby s dieťaťom do šiestich
rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
- cesta na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
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Študenti technickej školy úspešne pracovali na svojich projektoch
aj počas pandémie
Aj keď vyučovanie na školách prebiehalo takmer celý tento školský
rok dištančne, študenti Súkromnej
strednej odbornej školy technickej
v Žiari nad Hronom nezaháľali a celý
rok pracovali na svojich ročníkových
projektoch.
Témy boli naozaj zaujímavé: Technologický postup zápustkového kovania,
Technologický postup výroby ozubeného kolesa, Hladinové sondy čerpadla,
Triediaca automatická linka, Konštrukcia
rezačky – zváračky pomocou HHO generátora, Pracovný list výroby súčiastky na
CNC EMCO, Mousse bungee, LED efekt
ovládaný pomocou Arduina, Webový
portál - eshop, Zosilňovač s reproduktorom.
Svoje práce študenti prezentovali na
školskom kole súťaže Stredoškolská
odborná činnosť, ktoré sa uskutočnilo
3. marca. 16 študentov končiacich ročníkov IV. AM a IV. AT si prvýkrát vyskúšalo obhajobu prác dištančnou online
formou. Najlepších 7 prác postúpilo do
krajského kola súťaže, ktoré sa konalo
26. marca taktiež dištančnou formou v
podobe online konferencie. Hodnotitelia ocenili v tejto pandemickej situácii
prístup mladých riešiteľov pri realizova-

Žiakov „Dvojky“
navštívila Baba Jaga
Počas Marca - mesiaca knihy, si v
2. C v Základnej škole na Ulici M. R.
Štefánika spolu s mravčekmi spolu
čítali knihy, pracovali s časopisom
Vrabček a zavŕšili ho dňom s rozprávkovými bytosťami.
Medzi žiakov prišli červené čiapočky,
prasiatko, veselí šaškovia, vĺčik, kocúry v čižmách, princezná Šeherezáda,
kravička aj psík Bodrík z Večerníčka.
Baba Jaga prečítala všetkým rozprávku o Jankovi a Marienke a všetky bytosti obdarovala výbornými
rozprávkovými medovníčkami. Popri
maškrtení stihli mravčeky nakresliť aj
portrét pre Babu Jagu.
„Dvojka“

kateľoch zo Slovenska, o inovatívnom
financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku
generovania nových nápadov a hneď ju
aplikovali na príklade z praxe. V dvoch
skupinách pracovali na projekte Ako
zatraktívniť areál školy, ktorým celkom
logicky nadviazali na práve ukončený
projekt rekonštrukcie školy. Pre vedenie
školy sú to cenné informácie o tom, ako
by si areál predstavovali študenti.

Stolný tenis, stolný futbal či
fitnes s novým veslovacím
trenažérom

Foto: archív školy.

ní svojich zaujímavých prác. V každom
odbore udelili prvé tri miesta, z ktorých
riešitelia, ktorí sa umiestnili na prvých
dvoch postupujú do celoslovenského
kola.
Z technickej školy postúpili do celoštátneho kola dve práce študentov odboru
Technické lýceum. V odbore Strojárstvo,
hutníctvo, doprava práca Jerguša Jána
Fajčíka a Denisa Danka: Technologický
postup výroby ozubeného kolesa a v
odbore Informatika postúpila do celoštátneho kola práca Pavla Helebrandta

a Andreja Baťa: Návrh a programovanie
webovej stránky rodinného podniku.
Tretie miesto, ale už bez postupu na celoštátne kolo získali Patrik Šimon v odbore
Elektronika, hardware, mechatronika
s prácou Zosilňovač s reproduktorom
a Lukáš Hanák v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
s prácou Triediaca automatická linka.

Inovačný workshop online
Študenti 3. ročníka odboru Technické
lýceum mali možnosť zažiť workshop

zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov. Workshop
realizovali dvaja mladí sympatickí zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci národného
projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti
slovenskej ekonomiky. Jeho cieľom bolo
podporiť študentov v tvorbe nových
nápadov, originalite, zlepšení kreatívneho myslenia a v motivácii k vlastnému
podnikaniu. Za približne tri hodiny sa
študenti zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podni-

Aj keď v čase našej uzávierky bola škola
otvorená len pre študentov končiacich
ročníkov, aj tí ostatní sa majú na čo tešiť.
Okrem nových vedomostí na nich čakajú
aj nové relaxačné aktivity. Priestory fitnescentra, kde môžu ,,naberať“ svalovú
hmotu pre športovo vyzerajúce telo,
doplnili veslovacím trenažérom. Počas
prestávok budú môcť zažiť kopec zábavy pri stolnom tenise a celkom nových
hracích stoloch so stolným futbalom.
V škole si tak budú môcť rozhýbať nielen
myseľ, ale aj celé telo, čo následne zase
rozhýbe myseľ.
SSOŠT

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

júce z jasieľ.
Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa
je ovládanie základných sebaobslužných
návykov, najmä používanie toalety (bez
plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.
Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnené deti súrodencov, ktorí už
materskú školu navštevujú.

od 3. mája 2021 do 7. mája 2021 v čase
od 8.00 do 12.00 hod.
Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej
MŠ alebo stiahnuť na webovej stránke
www.ziarskeskolky.sk.
Kritériá prijatia detí do materskej školy
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré
je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania. V súlade s § 59a zákona č. 245/2008
Z. z. (školský zákon) - riaditeľ materskej

školy je povinný prednostne prijať na
povinné predprimárne vzdelávanie deti
s trvalým pobytom v meste Žiar nad
Hronom.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich
rokov veku. Deti mladšie ako tri roky – po
dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté
len ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky
a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach.
Pritom sa uprednostňujú deti prechádza-

Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej
len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti
predloží:
•potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast,
•vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
•odporúčanie všeobecného lekára pre
deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako
aj z odporúčania všeobecného lekára pre
deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:
do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo do materskej školy pre
deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre
deti so zdravotným znevýhodnením, ide
o špeciálnu materskú školu).

Polícia pripravila online prednášky pre druhý stupeň základných škôl
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom realizovalo
pre žiakov druhého stupňa ZŠ s MŠ
Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
on-line prednášky na rôzne témy.
Keďže žiaci sa ešte stále vzdelávajú dištančnou formou, preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari
nad Hronom uskutočnila prednášky
prostredníctvom platformy Zoom. So
žiakmi sa rozprávala o šikanovaní, kyberšikanovaní, obchodovaní s ľuďmi či
extrémizme.
Besedy boli spestrené okrem prezentácie o krátky film k prednášanej téme. Ná-

sledne si žiaci mali možnosť overiť svoje
vedomosti v krátkom teste.
Rovnakou formou bol so žiakmi realizovaný aj preventívny projekt Detská
policajná akadémia, v rámci ktorého
bol využívaný pracovný zošit, s ktorým
žiaci pracovali on-line. Pracovný zošit bol zároveň distribuovaný do školy
v tlačenej forme, ktorý učitelia v predstihu doručili žiakom domov. Najaktuálnejšou a najzaujímavejšou témou bola
téma kyberšikanovanie, keďže deti trávia neúmerne veľa času v anonymnom
priestore internetu.
OR PZ v Žiari nad Hronom
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Ako správne separovať papier
recyklovaného papiera (ale napríklad aj
z bavlnených handier, ktoré tiež obsahujú celulózu) vyrábajú najkvalitnejšie
výrobky v papierenskom priemysle. Vytriedený papier sa ďalej dotrieďuje, následne sa rozvlákňuje a ďalej spracováva.
Konkrétne novinový papier, väčšina toaletných papierov, ale aj napríklad obaly
na vajíčka sú vyrábané takmer výhradne
z recyklovanej suroviny. Niektoré druhy
(grafické alebo akvarelové papiere) sa
zase vyrábajú z čistej celulózy alebo bavlnených handier.
Svetová produkcia papiera predstavuje 370 mil. ton. V Európe sa
papier vyprodukuje v množstve 103
mil. ton. Na Slovensku množstvo vyprodukovaného papiera predstavuje
850 tis. ton.
Najviac papiera vyprodukuje Ázia v
množstve 125 mil. ton a najväčším
svetový producentom papiera je
USA s množstvom 85 mil. ton. Medzi
najväčšieho európskeho producenta
patrí Nemecko s 22 mil. ton papiera.
Z pohľadu spotreby papiera na obyvateľa v USA je to viac ako 300 kg, v
Európskej únii 180 kg. Na Slovensku
pripadá na jedného obyvateľa 85 kg.
Papier tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia
čiastočne zmierňuje škodlivé dopady
výroby papiera. Z vytriedeného odpadového papiera sa v papierňach vyrobí
nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého
papiera a jeho použitím na výrobu
nového sa zachráni približne 1 hektár
100-ročného lesa, ušetrí sa často až 70
% energie. Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného
prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1 tony papiera zo starého papiera v
porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 - 75 %, znečistenie vody o 35 % a zachráni 17 stromov.

Čo je papier
Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú
obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina
z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá

drevina), ale môžu byť použité aj iné
rastlinné vláknité materiály ako bavlna,
plátno a konope. Vstupné suroviny sa
rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy, ktorá sa ďalej, podľa požadovaného produktu, čistí a upravuje. V
papierenskom stroji sa zmes celulózy a
vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší.

Čo (ne)patrí do triedeného
papiera
• Patria sem: noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierový obal a pod.
• Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny),
voskovaný papier, papier s hliníkovou
fóliou, mastný papier, použité plienky a
hygienické potreby, obaly z masla a pod.

Ako je to s recykláciou
Papier sa recykluje veľmi dobre, ale v
nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa
pri opakovanom recyklovaní skracujú,
aj tak však môžeme papier recyklovať
5 – 8-krát. Na výrobu kvalitného papiera
sa využíva surovina s dlhým vláknom a
na výrobu toaletného papiera sa môže
používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier
veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna celulózy, resp. papierového
odpadu, ktoré už nie je možné znovu
spracovávať môžeme kompostovať.
Napriek rôznym predsudkom, sa práve z

Vyrobme si sami recyklovaný
papier
Čo k tomu potrebujeme: 3 stránky starých novín, ďalšie noviny,
mixér, vodu, pekáč hlboký aspoň 7
cm, pletivo alebo sieťku, odmerku
na vodu, pevnú dosku (alebo pod.)
Ako na to:
1. Roztrhajme 3 stránky novín na maličké kúsky.
2. Dajme tieto kúsky do mixéra. Pridajme 5 šálok vody.
3. Zmes mixujeme až kým sa nevytvorí
„papierová kaša“.
4. Do výšky 2,5 cm nalejeme vodu do
pekáča.
5. Prelejeme papierovú kašu do odmerky.
6. Dajme do pekáča pletivo.
7. Nalejeme do pekáča šálku papierovej
kaše.
8. Kašu dôkladne rozprestrime po celej
ploche pletiva.
9. Pletivo opatrne zdvihneme a nechajme odtiecť vodu.
10. Do pripravených novín položme
pletivo s kašou.
11. Noviny zatvorme a opatrne ich
obráťme tak, aby bolo pletivo na vrchu
kaše, celé to však je uprostred novín.
12. Položme to na dosku a vytlačme
vodu.
13. Otvorme noviny a vyberme pletivo,
vytlačenú papierovú kašu nechajme
ležať v novinách.
14. Kašu nechajme schnúť na novinách
najmenej 24 hodín. Keď sa presvedčíme, že je papier suchý opatrne ho
dáme z novín dole.
Zdroj: www.triedenieodpadu.sk
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Ochrana zraniteľných v čase
asistovaného sčítania obyvateľov 2021
Ministerstvo vnútra SR vníma sčítanie
obyvateľov ako veľkú výzvu pre všetkých občanov Slovenska. Pred časom
bola ukončená on-line fáza a plynule
prechádzame k možnosti asistovaného
sčítania. Táto situácia však vytvára priestor pre podvodníkov, preto ministerstvo
vnútra v spolupráci so Štatistickým úradom SR spúšťa rozsiahlu informačnú
kampaň. Informačnou kampaňou chce
ministerstvo spolu s hlavným organizátorom sčítania obyvateľov, Štatistickým úradom SR a partnermi ochrániť
najzraniteľnejšie skupiny občanov SR
(najmä ťažko chorí, imobilní, zdravotne
postihnutí a aj mnohí seniori). Odbor
prevencie kriminality kancelárie ministra
vnútra SR pracoval intenzívne niekoľko
týždňov na informačných materiáloch
s radami, odporúčaniami a postupmi
pre tých, ktorých sa asistované sčítanie

týka. Pripravili leták, ktorý je vyhotovený
v slovenskom, maďarskom a rómskom
jazyku a štvrtá verzia je zjednodušená,
tzv. ľahko čitateľná (minimalizácia textu,
obrazové inštrukcie). K dispozícii je tiež
inštruktážne video pre nepočujúcich
obsahujúce titulky.
Niekoľko pokusov o podvod bolo zaznamenaných už v priebehu on-line
sčítania. V regiónoch sa vyskytli falošní sčítací asistenti, ktorí ušli akonáhle
chceli občania privolať políciu. Občanom, ktorí sa stanú obeťami trestného
činu, odporúčame okrem kontaktovania
polície, aby sa obrátili aj na informačné
kancelárie pre obete trestných činov (IK)
zriadené v každom krajskom meste na
Slovensku, kde im pracovníci poskytnú
základné informácie a usmernenie.
(r)

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie
Historicky prvé plne elektronické
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené
primárne pre digitálne vylúčených
obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet
alebo sa nemohli sčítať počas online
samosčítania do konca marca 2021.
Asistované sčítanie bude prebiehať v
súlade s covid automatom a v súčinnosti
s úradmi regionálneho zdravotníctva. V
zmysle zákona o sčítaní musí byť asistované sčítanie realizované na celom
území SR najneskôr do 31. októbra 2021,
ale v každej obci či meste bude prebiehať
6 týždňov.
V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného sčítania v obciach. Príprava
znamená hlavne zriadenie kontaktných
miest a vyškolenie asistentov. Na túto
prípravu majú obce 21 dní. Následne
vydá predseda Štatistického úradu SR
Alexander Ballek rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania. Vzhľadom na
pandemickú situáciu musí byť rozhodnutie predsedu ŠÚ SR vydané v súlade so
stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. „Predpokladáme,
že v prvých obciach a mestách budeme

môcť asistované sčítanie začať realizovať
od 3. mája 2021 a potrvá 6 týždňov,“
uviedla Ľudmila Ivančíková, generálne riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie.

Čo je asistované sčítanie
Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti
so Štatistickým úradom SR samospráva.
Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje
s pomocou stacionárnych a mobilných
asistentov. Samospráva na území obce
zriaďuje kontaktné miesta.

Realizácia asistovaného sčítania
Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ
sčítať sám pomocou techniky, ktorú má
k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa
môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom
mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.
Zoznam kontaktných miest bude zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.
Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc
aj mobilného asistenta, ktorý prichádza
k nemu domov s tabletom, aby ho v po-

hodlí domova sčítal. Mobilného asistenta
si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním
na call centrum alebo na obec. Číslo call
centra bude zverejnené po spustení
asistovaného sčítania na stránke www.
scitanie.sk. Po objednaní si mobilného
asistenta tento kontaktuje obyvateľa
telefonicky, aby si s ním dohodol presný
termín návštevy u neho doma.

Bezpečnosť údajov
Na účely Sčítania obyvateľov domov a
bytov 2021 bol vypracovaný samostatný bezpečnostný projekt. V jeho zmysle
sú dáta hašované, anonymizované a
skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje
s dátami obyvateľov, bola preverená a
zaškolená. Na stacionárnych a mobilných
asistentov kladie osobitý dôraz aj zákon
o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže
pozíciu asistenta pri sčítaní vykonávať
len osoba dôveryhodná, bez záznamu v
registri trestov, staršia ako 18 rokov, musí
mať minimálne stredoškolské vzdelanie,
ovládať materinský jazyk a je vhodné, aby ovládala aj jazyk národnostnej
menšiny na jazykovo zmiešanom území.
Okrem toho by mala byť techniky zdatná
a ochotná poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň
podpisuje dohodu o mlčanlivosti aj po

skončení projektu a je poučený o práci
s GDPR údajmi.

Pandemická bezpečnosť
Pretože asistované sčítanie prebieha v
období pandémie COVID-19, budú prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto
bude dezinfikované, stacionárny asistent
bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a
ochranné rukavice. Mobilní asistenti
budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.

Ako poznáme asistenta
a čím sa preukáže
Každý mobilný asistent je vybavený
preukazom mobilného asistenta, ktorý
predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti:
meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo
preukazu asistenta. Totožnosť asistenta,
ktorý kontaktuje obyvateľa na základe
predchádzajúceho objednania na čísle
call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od

neho jeho celé meno a evidenčné číslo
preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na
základe týchto údajov je možné si overiť
totožnosť asistenta v obci.
(r)
Pozor!
Na záver treba pripomenúť, že NIKTO
PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní
2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s
takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme
osoby do bytu či domu a kontaktovať
obec alebo políciu.
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Kraj prišiel s projektom mobilných očkovacích jednotiek
Priamo do obcí by za nimi mohol chodiť
očkovací autobus, v ktorom by bolo celé
zázemie pre jeden či viac očkovacích
tímov i uskladnenie vakcín. K tým, ktorí
sú úplne imobilní, by mohol tím prísť
až priamo domov. Partnerom kraja pre
technické zabezpečenie autobusov je
humanitárna organizácia Adra, ktorá má
skúsenosti napríklad aj s mobilným testovaním či zriaďovaním kontajnerových
MOM.

Banskobystrický samosprávny kraj
zareagoval na nepriaznivé štatistiky
o nízkom počte zaočkovaných seniorov z najohrozenejších skupín proti
ochoreniu COVID-19. Predstavil preto
projekt mobilného očkovania, vrátane call centra, ktoré má najstarších aktívne obvolávať. Novému ministrovi
zdravotníctva adresovali zástupcovia
župy, miest a obcí výzvu so siedmimi
podnetmi.
Projekt mobilných očkovacích jednotiek,
ktoré by chodili priamo do obcí a očkovali tých, ktorí sa nevedia dostať do
očkovacích centier, predstavili zástupcovia Banskobystrického samosprávneho
kraja. Župa tak zareagovala na hrozivé
štatistiky, podľa ktorých je na Slovensku
dnes zaočkovaných len 32 % ľudí vo veku
nad 80 rokov. Priemer Európskej únie je
pritom 60 %.

nadmerných úmrtí. Týmto sa dá zabrániť
urýchleným očkovaním najohrozenejšej
vekovej skupiny nad 80 rokov,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter,
opierajúc sa o dáta analytikov z iniciatívy
Veda pomáha COVID-19.

„Každým dňom nečinnosti ministerstva
zdravotníctva prichádzajú o život ľudia,
ktorých vieme zachrániť a máme prostriedky na ich záchranu. Pomalé tempo
očkovania seniorov od druhej polovice
februára už spôsobilo, alebo ešte spôsobí, 40 úmrtí seniorov, ktorým dnes
už nedokážeme zabrániť. V budúcnosti
sa podľa štatistických odhadov infikuje
ešte asi 890 seniorov, z čoho sme mohli
zabrániť polovici. To spôsobí ďalších 62

Očkovací autobus a aktívne
call centrum

Vicežupan tiež prečítal vyhlásenie matematika Richarda Kollára a ekonóma Martina Šustera zo spomínanej iniciatívy,
v ktorom sa okrem iného uvádza: „Celkovo je na Slovensku nezaočkovaných
ešte asi 125-tisíc ľudí nad 80 rokov. Na ich
zaočkovanie by mali stačiť dve týždňové
dodávky vakcín Pfizer/BioNTech. Rýchlejšie očkovanie seniorov znamená menej
hospitalizovaných, menej pacientov
vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu,
rýchlejšie umožnenie elektívnych operácií a vo všeobecnosti lepšie zdravotníctvo pre všetkých.“

Východisko, ako tieto nepriaznivé štatistiky zvrátiť a zabrániť zbytočným úmrtiam, vidí Banskobystrický samosprávny
kraj v zriadení mobilných očkovacích
jednotiek a aktívneho call centra, ktoré
by na základe údajov od mobilných operátorov oslovovalo cielene ľudí vo veku
nad 70 rokov.

„Nemôžeme ďalej čakať na nečinnosť
ministerstva. Preto sme v BBSK pripravení nasadiť mobilný očkovací tím, ktorí
bude chodiť do obcí a domácností za
tými, ktorí sa nemôžu dostať k vakcíne.
Začíname cez call centrum cielene obvolávať ľudí v skupine 70+ a evidovať
ich do nášho náhradníckeho systému
nahradnici.sk. K tým, ktorí sa nevedia
do očkovacieho centra dostať, vyšleme
mobilnú očkovaciu jednotku,“ vysvetlil
Ondrej Lunter.
Zároveň zdôraznil, že na úspech celého projektu je nevyhnutná súčinnosť
ministerstva - to musí dať kraju povolenie i dostatok vhodných vakcín. „Podľa
našich výpočtov je pre celé Slovensko
potrebných asi 60 mobilných očkovacích jednotiek, z ktorých každá denne
zaočkuje 100 obyvateľov vo veku 70+
rokov - do konca júna tak môžeme mať
zaočkovanosť vo vekovej skupine 70+ na
úrovni 70 %. Bez pomoci ministerstva,
ktoré jasne stanoví podmienky i financovanie, je však naša aktivita len kvapkou v mori – musí existovať systém, do
ktorého sa v prípade záujmu budú môcť
prihlásiť všetci oprávnení záujemcovia,“
doplnil Ondrej Lunter.
Podporu projektu priamo na brífingu
vyjadrili aj zástupcovia poslaneckého
zboru zastupiteľstva BBSK, Národnej
rady SR a starostovia a primátori. Tí dostupnosť vakcín citlivo vnímajú aj cez
podnety priamo od obyvateľov ich obcí.

Kedy sa začne asistované sčítanie
V celoslovenskom sčítaní sa do konca marca sčítalo približne 85 percent
ľudí elektronicky. Ide o nadpriemerný počet, keďže Štatistický úrad
predpokladal, že to zvládnu len tri
štvrtiny z nás. Pre zostávajúcich 15
percent čoskoro spustia asistované
elektronické sčítanie.
Úspešnosť doterajšieho sčítania ovplyvnila schopnosť ľudí využívať internet. O
ďalšom priebehu v rámci asistovaného
sčítania rozhodne epidemická situácia.
„Asistované sčítanie sa v zmysle novely
zákona o sčítaní začalo malo začať od
1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021,“ uviedla Ľudmila Ivančíková, odborná garantka sčítania zo Štatistického
úradu SR s tým, že termín 1. apríl nebol
reálny.
V skutočnosti sa asistované sčítanie
ešte vtedy nemuselo začať. V tomto
prípade o jeho začiatku rozhoduje hlavný hygienik. „Čakáme na rozhodnutie
Úradu hlavného hygienika, keďže ide
o kontaktnú formu. Pokiaľ bude vydané usmernenie, v rámci ktorého je už
pandemická situácia natoľko priaznivá,
že my môžeme začať s prípravou asistovaného sčítania, bude toto vyhlásené.
Obce dostanú lehotu na prípravu asistovaného sčítania, to znamená na prípravu kontaktných miest a asistentov, či
už mobilných, alebo stacionárnych a následne začne po dobu šiestich týždňov
asistované sčítanie prebiehať. A tým, že
je dostatok času až do 31. októbra, tak sa

obyvatelia nemusia obávať, pretože kedykoľvek v tomto čase nastane asistované sčítanie, môžu sa asistovane sčítať,“
spresnila Jasmina Stauder, hovorkyňa
SODB 2021.

V Žiari je pripravených
13 asistentov
Na asistované sčítanie je pripravené aj
mesto Žiar nad Hronom, ktoré má vybrané asistentov pri sčítaní. „Máme už
vybratých 13 mobilných asistentov na
sčítanie. Budú vždy traja ľudia k dispozícii na mestskom úrade, ktorí v prípade
záujmu od občanov budú pripravení im
pomôcť so sčítaním obyvateľstva ako
asistenti. To znamená, že budú nahadzovať údaje a takisto na vyžiadanie budeme mať k dispozícii asistentov, ktorí
budú môcť ísť priamo do domácnost,
alebo za nemobilným občanom. Takisto
je vyškolený jeden zamestnanec domo-

va dôchodcov a sociálnych služieb,“
potvrdil vedúci Kancelárie primátora
mesta Martin Baláž.
Asistované sčítanie sa teda nateraz
nezačalo, preto je potrebné počkať. O
začiatku sčítania bude informovať hlavný hygienik, Štatistický úrad a následne
prinesieme informácie aj na webovej
stránke mesta, Úradnej tabuli a v Mestských novinách.
(li)

Výzva novému ministrovi
Okrem aktívnych krokov na úrovni kraja sa vedenie BBSK rozhodlo adresovať
novému ministrovi zdravotníctva aj
sedem podnetov, vďaka ktorým sa dostupnosť vakcíny v kritických skupinách
môže dramaticky zvýšiť.
1. Systematická podpora vzniku mobilných očkovacích tímov. Na Slovensku
máme zaočkovaných iba 32 % ľudí vo
veku 80+ (EÚ priemer je 60 %), zaočkovaných 70+ je tiež menej ako priemer EÚ.
Každý týždeň amatérskej improvizácie
nás stojí ľudské životy. (Na Slovensku
potrebujeme 60 mobilných očkovacích
jednotiek, z ktorých každá denne zaočkuje 100 obyvateľov vo veku 70+ rokov
- do konca júna môžeme mať zaočkovanosť vo vekovej skupine 70+ na úrovni
70 %).
2. Zriadenie call centra na aktívne navolávanie 70+. V spolupráci s mobilnými operátormi je nutné začať aktívne oslovovať
obyvateľov zraniteľných skupín obyvateľstva, registrovať ich do čakárne a pre
imobilných zabezpečovať očkovanie
v spolupráci s mobilnými očkovacími
jednotkami.
3. Zaplátanie dier v registrácii na očkovanie. Z 89 očkovacích centier má len 40 vytvorený transparentný a dosledovateľný
systém registrácie. 5 % očkovaných sa
stále registruje mimo NCZI. Veľké množstvo ľudí sa naďalej dostáva k vakcíne
mimo vyhlášky a mimo poradia. Vakcíny tak chýbajú tým, ktorí to potrebujú.
Náhradnícky systém BBSK nahradnici.
sk je okamžite nasaditeľný na všetky
očkovacie centrá. Celoplošné vyriešenie
problému vyžaduje pokyn a koordináciu
ministerstva zdravotníctva.
4. Zverejnenie detailných dát o zaočkovanosti skupín obyvateľstva podľa
veku a miesta bydliska. Každej samospráve záleží na svojich obyvateľoch.

Ak chceme spoločnými silami efektívne
oslovovať tých, ktorí potrebujú očkovanie, nesmieme byť slepí. Potrebujeme
detailné dáta, ktoré dnes NZCI má. Je
škandálne, a pravdepodobne aj európsky unikátne, že podrobné dáta nie sú k
dispozícii každému.
5. Kým očkujeme, pandémia stále pretrváva. Na úrovní obcí potrebujeme
vedieť, kde máme problém, kde máme
prijímať lokálne opatrenia, kde máme
zvýšiť úsilie pri kontrole a práci s verejnosťou. Potrebujeme detailné dáta o
testovaní na úrovni obcí.
6. Dajme očkovaniu jasný systém. Začnime seriózne rokovania - ale nie také, aké
sme mali my minulý týždeň, ale seriózne
zo strany MiZ a na najvyššej úrovni - o
tom, či nepresunúť očkovaciu politiku
na úroveň krajov. Centrálne orgány zlyhali: zlyhalo MiZ, zlyhalo NCZI, zlyhali
na úrovni stratégie, ktorá sa menila
každý druhý týždeň, zlyhávajú na úrovni implementácie. Nikto nevie vylúčiť,
či nebudeme musieť očkovať proti COVID-u opakovane. Zatiaľ čo doteraz MiZ
a NCZI produkovali opakovaný chaos,
obce a mestá prakticky zo dňa na deň
zvládli testovanie, a po nich kraje ukázali, že dokážu v priebehu týždňov iniciatívne organizovane konať v očkovaní.
Poďme vážne hovoriť o tom, či nevybaviť
kraje zodpovednosťou a zdrojmi, a my to
zvládneme.
7. Poďme hovoriť pravdu. Navrhujeme
zvážiť novému ministrovi zdravotníctva,
aby zriadil pravidelný permanentný očkovací operačný štáb, za jeho osobnej
účasti a účasti krajov, kde si budeme
navzájom hovoriť pravdu. Zmätky, ktoré
pretrvávajú dlhé týždne zo strany MiZ a
NCZI, sú neuveriteľné a často nepredstaviteľné. Veríme, že nový minister
bude mať zmysel pre poriadok a fungujúcu organizáciu. Na to si musíme hovoriť
pravdu.
(r)

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU
MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle §
9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho nájmu
časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri
nehnuteľností, a to:
- C-KN parcela č. 415 – ostatná plocha
s výmerou 13 063 m2 zapísaná na LV č.
1136, a to v časti nachádzajúcej sa vo
vnútro blokovej časti bytových domov
súp. č. 331, 341 a 342 na Ulici Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom je
orientačne 239,6 m².
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnených
plôch na účel parkovania 15-tich osobných motorových vozidiel vyhradeného pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome súp. č. 304,
doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc

dňom uzavretia zmluvy,
cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka
za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý
tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č.
12 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, vo výške 1 €/
spevnenú plochu/rok,
záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 4.5.2021 do
9.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom - Odbor životného prostredia
a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č.
415 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných
dňoch od 8.00 do 14.30 hod., tel. č.
045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165
.
(r)
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POĎAKOVANIE
ZA POSLEDNÚ ROZLÚČKU
Ďakujeme všetkým
príbuzným,
priateľom,
kolegom
a známym,
ktorí na poslednej
ceste odprevadili
našu drahú
Blažku Štyriovú,
ktorá nás navždy opustila
6. apríla 2021
vo veku 62 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
aj pracovníkom a kolegom
z Mestského úradu
v Žiari nad Hronom.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Tak letí čas,
čo stíchol tvoj
hlas,
len spomienky
na teba sa
vracajú zas.
Dňa 8. apríla sme
si pripomenuli
4 roky, čo nás navždy opustil milý
a dobrý manžel a otec
Ján Krajči.
S láskou na neho spomínajú
manželka,
elka, syn a dcéraa s ro
rodinami.

SPOMÍNAME
Verím, že dobrí ľudia nikdy
skutočne neumrú.
Aj keď odídu z tohto sveta,
to podstatné,
čo sme na nich milovali,
ako úsmev, názory, láskavosť,
tu zostane navždy.
Je teda len na nás, či si dokážeme
uchovať živú spomienku na ich
výnimočnosť...
Na znak spomienky na tých,
ktorí odišli!
Dňa
13. apríla sme
si pripomenuli
5. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustila
drahá mamička
Mária Tŕniková.

SPOMIENKA
Tak letí ten čas, čo
stíchol tvoj hlas,
len spomienky na
teba vracajú sa zas.
Spomienky sú
trvalejšie než kvety
najkrajšie,
kvety zvädnú, no
spomienky stále zostanú v nás.
Dňa 20. apríla sme si pripomenuli
4. 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

Dňa
16. apríla sme
si pripomenuli
28. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy
opustil náš
drahý otec
Ján Tŕnik.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 2. mája si
pripomíname
36. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
ocko a deduško
Štefan Gašparík
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou spomína
manželka Jožka, syn Dušan
s rodinou a dcéra Monika
s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Dňa
10. apríla sme si
pripomenuli
8. výročie
od smutnej chvíle,
čo nás navždy
opustila naša
drahá mama, stará
a prastará mama
Anna Líšková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.

Žiarila z teba
láska a dobrota,
budeš nám
chýbať do konca
života.
Aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 30. apríla si pripomenieme
1. výročie, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedo
Dušan Andrašovský.
S láskou a úctou spomíname všetci
– manželka, synovia
Dušan a Martin s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Tak rýchlo
plynie čas,
spomienka na teba
zostáva v nás.
Dňa 30. apríla si
pripomenieme
deviate výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Anton Mihálka.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
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SPOMIENKA
Tak tíško odišla
duša tvoja.
Nestihol si povedať:
zbohom,
rodina moja.
Ďakujeme ti
za tvoju dobrotu,
lásku a úsmev,
ktoré si rozdával.
Dňa 29. apríla si pripomíname
6 rokov, čo nás náhle opustil náš
drahý manžel, otec, brat, starý otec
a prastarý otec
Viktor Obertáš.
Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. mája si
pripomenieme
prvé výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustila
vo veku 90 rokov
naša drahá mama,
starká a prastarká
Mária Macháčová.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú s nami.

SPOMIENKA
Tí, ktorých
milujeme,
neodchádzajú,
kráčajú pri nás
každý deň...

Uzávierka čísla 9,
ktoré vychádza 10. mája ,
je v utorok 4. mája.
Spomienky prijaté po tomto
dátume budú zaradené
až do ďalšieho vydania.
Z dôvodu pandemickej situácie
preferujeme podanie
prostredníctvom
e-mailu: mn@ziar.sk.
Smútočné oznámenia môžete
podať aj na informáciách
Mestského úradu.

Dňa 28. apríla si
pripomíname
3 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Koka.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

OZNAM: ROZNÁŠANIE ROZHODNUTÍ NA MIESTNE DANE
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje
občanom mesta, že v termíne od 1.
mája do 31. mája 2021 sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane
(daň z nehnuteľností, daň za psa, daň
za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) a oznámenia
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok
2021. Rozhodnutia a oznámenia
budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.
Prosíme daňovníkov, aby miestne dane

a poplatok uhrádzali priamo na bankový účet, ktorý je uvedený v rozhodnutí a oznámení. Použite správny variabilný symbol a špecifický symbol, ktoré sú
tiež uvedené v rozhodnutí a oznámení.
Pri platení miestnych daní a poplatku
do pokladnice mesta je potrebné preukázať sa rozhodnutím alebo oznámením.
Tým, že nebudete platiť v hotovosti v
pokladnici mesta, ale využijete elektronickú platbu, znižujete riziko možnej
nákazy v období pandémie.
(r)

SENIORI, POZOR

NA FALOŠNÝCH SČÍTACÍCH
ASISTENTOV!

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!
SEN
Í!
PODV
PODVODNÍCI
ZNEUŽÍVAJÚCI PANDÉMIU
OCHORENIA COVID-19 NEUSTÁLE ÚTOČIA
OCHO
3ROLFDMQ½]ERUXSR]RUąXMH
3ROLFDMQ½]ERUXSR]RUąXMHYHUHMQRVġQDMP¤VHQLRURYQDRER]UHWQRVġSULWHOHIRQLFNRPDOHER
3ROLFDMQ½
]ERU XSR]RUąXMH
RVREQRPNRQWDNWHVQH]Q¡P\PLRVREDPLNWRU©VDVQDĺLDSRGY\P\VOHQ½PL]¡PLHQNDPLY\O¡NDġ
RVREQRPNRQWDNWHVQH]Q¡P
ȻQDQÍQ©ºVSRU\3RGYRGQFLY¡VP´ĺXRVORYLġVSRQXNRXRNDPĺLWHMSRPRFLSULSUHGFK¡G]DQ
ȻQDQÍQ©ºVSRU\3RGYRGQF
DOHEROLHÍEHRFKRUHQLD&29,'
DOHER
OLHÍEH RFKRUHQLD &29,
Neverte WHOHIRQ¡WRPYNWRU½FKVDSRGYRGQFLSUHGVWDYXMºDNRSUDFRYQFLNU]RY©KRFRYLGRY©KR
FHQWUDOHN¡ULÍLLQ©RVRE\
Neverte HPRWYQHPX SUEHKX ĺH Y¡ĝ SUEX]Q½ MH Y NULWLFNRP VWDYH QD SûºFQHM YHQWLO¡FLL
DSRWUHEXMHRÍNRYDFLXYDNFQX]DNWRUºMHSRWUHEQ©]DSODWLġYRSUHGYKRWRYRVWLDOHERQDºÍHW
YEDQNH

PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ NA PODVODNÉ KONANIE
BEZODKLADNE KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158.

3ROLFDMQ½]ERUYVºYLVORVWLVUHDOL]¡FLRXVÍWDQLDRE\YDWHûRY
GRPRY D E\WRY Y URNX  XSR]RUąXMH REÍDQRY QDMP¤
VHQLRURYÍLRVDPHORĺLMºFHRVRE\DE\EROLSULVÍWDQRER]UHWQ
DQHVWDOLVDREHġDPLSRGYRGQNRY
(OHNWURQLFN©VÍWDQLHRE\YDWHûRYSUHELHKDod 15. februára 2021
do 31. marca 2021
Ȓ WDNĺHNDĺG½RE\YDWHûVDVÍWDV¡PDOHER]DSRPRFLVYRMLFK
  SUEX]Q½FK ÍL EO]N\FK RV´E Y\SOQHQP IRUPXO¡UD QD
ZZZVFLWDQLHVN
$NVDQHP´ĺHWHDOHERQHYLHWHVÍWDġVDPLP¡WHPRĺQRVġY\XĺLġ
VOXĺEXDVLVWRYDQ©KRVÍWDQLDNWRU©EXGHSUHELHKDġod 1. apríla
2021 najneskôr do 31. októbra 2021
Ȓ VSRPRFRXVWDFLRQ¡UQHKRDVLVWHQWDQDNRQWDNWQRPPLHVWH
  DOHER V SRPRFRX PRELOQ©KR DVLVWHQWD R NWRU©KR PXVWH
  WHOHIRQLFN\SRĺLDGDġ
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Jozef Pavlík: Futbal je internacionálny a týka sa to
už aj slovenských klubov
Jozef Pavlík pôsobí v FK Pohronie
ako asistent hlavného trénera. Do
klubu prišiel v sezóne 2019/2020 ako
asistent vtedajšiemu trénerovi Mikulášovi Radványimu. Je rodákom z Považskej Bystrice a so svojimi blízkymi
žije v Leviciach. Ako nám počas rozhovoru povedal, vo voľnom čase sa rád
prechádza so svojim psom a venuje
sa rodine. „Mám rád bryndzové halušky a z filmov si veľmi rád pozriem tie,
kde hrajú herci Keanu Reeves alebo
Daniel Craig,“ prezradil s úsmevom to,
čo možno o ňom fanúšikovia Pohronia
ani netušia. Náš rozhovor sa však
niesol vo futbalovej rovine. Prečítajte
si, ako sa mu spolupracuje s hlavným
koučom Janom Kameníkom, čo hovorí
na legionárov v klube a ako si spomína
na pôsobenie v zahraničných exotických kluboch.
Do FK Pohronie ste prišli v roku 2019,
kedy ste robili asistenta trénerovi
Radványimu. Ako ste sa v tom období
pozerali na klub, vedeli ste, do akých
podmienok idete?
S ponukou ísť do Pohronia nás s Mikim
Radványim oslovil vtedajší športový
riaditeľ klubu. Okamžite som na túto
ponuku reagoval pozitívne. Keďže som
aj osobne poznal Mikiho, aký je to tréner,
a hlavne aký je to človek a skúsený odborník, vôbec som nemal obavy z toho,
do akého klubu idem. Aj keď som vedel,
že je to iba nováčik v najvyššej súťaži.
Hlavne som určite nemal strach z toho, že
ideme náš klub zachraňovať, keďže som
s tým mal dosť skúseností v minulosti.
Momentálne ste pravou rukou mladého kouča Jana Kameníka. Ako sa vám
spolupracuje? Aj keď je hlavným
trénerom on, predsa len, máte viac
skúseností. Dá si od vás poradiť, alebo
ste sa plne prispôsobil jeho tréningovým procesom?
Spolupráca s novým trénerom je z mojej
strany úplne fantastická. Vôbec nezáleží na tom, či ja mám viac skúseností,
alebo nie, pretože Honzo si tiež prešiel
zaujímavými destináciami v českej lige.
Žiadny problém v tom nevidím, že on je
hlavný tréner a ja pracujem po trénerovi
Radványim v klube ako asistent. Keďže
si viac, ako či by som tu bol ako hlavný
tréner, vážim to, že Honzo napriek tomu,
že ma nepoznal, chcel so mnou a s celým
realizačným tímom, ktorý zostal po
Mikim, spolupracovať. V neposlednom
rade si vážim aj to, že naši ľudia v klube
a vo vedení klubu nechceli na mojej pozícii robiť žiadne zmeny a dostal som aj
z ich strany dôveru a zostal tu naďalej
pracovať.
Keby ste mali nezainteresovanému
človeku predstaviť FK Pohronie, jeho
zloženie, hráčov, čo by ste povedal?
Je to veľmi skromný klub, máme talentovaných hráčov, ale ako klub sme veľmi
pracovitý.
Za niekoľko mesiacov sa zloženie tímu
podstatne zmenilo a do klubu pribudlo viacero legionárov z Afriky, ako
vnímate ich pôsobenie, hru, je v nich
potenciál? Sú pre klub prínosom? Ktorí
z nich sú najvýraznejší?
Pre prácu trénera nie je úplne najšťastnejšie, keď sa každý polrok mení zloženie kádra. A znovu si treba zvykať. To
znamená, my tréneri na nových hráčov,
na ich kvalitu. A opačným smerom je to
o tom, že hráči si musia zvyknúť napríklad na naše tréningové metódy a na náš
prístup. Ale v podstate sme s tým zmierení. Trénersky je to možno nejaký trend,
ktorý nekomentujem, či je to pozitívne,
alebo negatívne. Pozitívne však vnímam

Kto vás k futbalu priviedol a kto bol
vašim vzorom?
Futbal som si obľúbil už odmalička. Priviedol ma k nemu hlavne otec, ktorý
hrával na úrovni tretej ligy. Ale ešte viac
ma asi ovplyvnil môj strýko, ktorý hrával
Slovenskú národnú ligu za Považskú Bystricu. Bol to aj môj prvý futbalový vzor.

Jozef Pavlík.

to, že sa nám podarilo dotiahnuť talentovaných hráčov, či už je to z Čiech, alebo
konkrétne Adlera da Silvu, ktorý je pre
nás momentálne veľmi dôležitým hráčom a v neposlednom rade, je to strelec.
Určite veľmi dobre do kádra zapadli aj
Ondro Chvěja a Peťo Galuška. Verím, že
nám k nášmu cieľu len pomôžu.
V minulosti vedenie klubu prezentovalo, že chce hru založiť prevažne na
domácich, príp. na hráčoch z Čiech.
Je to reálne v našich podmienkach,
aby sme dokázali hrať najvyššiu súťaž
„iba“ s domácimi hráčmi?
Ja osobne nemám problém pracovať
s legionármi, aj keď je to v podmienkach
našich slovenských klubov. V minulosti som pracoval vo ViOne, kde tiež veľa
slovenských hráčov nebolo. Bol to veľmi
legionársky klub. Ale zo skúseností môžem povedať, že to nebolo veľmi pozitívne obdobie. Čiže aj ja som určite za to,
aby sme mali väčšiu prevahu slovenských
hráčov, ale zaujímaví legionári nám určite
môžu oživiť našu hru. Samozrejme, môžu
byť veľmi zaujímaví aj pre fanúšika, keď
sú kvalitní.
Cieľom klubu je udržať sa v najvyššej
lige, vedenie sa netají tým, že ideálne by bolo umiestnenie na 10. priečke, príp. vyššie. Výkony z posledných
zápasov ukazujú, že Pohronie momentálne má na to, aby hralo najvyššiu
ligu, je však pred nami ešte veľa zápasov, ktoré ukážu, či budeme bojovať
o záchranu, alebo si miesto udržíme
dobrou hrou. Zahrajme sa na vizionárov, čo si myslíte, ako sa na konci
sezóny umiestni klub, ktoré zápasy
budú najnáročnejšie a čo v nich rozhodne? Naopak, o ktorom klube/kluboch si myslíte, že vypadnú a ktoré by
mohli postúpiť z II. ligy?

Cieľom je určite zachrániť sa v prvej lige.
Keďže si myslím, že naše mužstvo už aj
výkonnostne dokazuje, že na prvú ligu
určite máme. Ale súboje o záchranu sú
veľmi zradné a nie všetky veci, ktoré sa
udejú na ihrisku, napr. čo sa týka výkonov, môžu rozhodnúť o tom, či vyhráte
daný zápas. Musí sa prikloniť aj nejaké to
športové šťastie. A hlavne potrebujeme
zostať zdraví až do konca týchto náročných zápasov, kde veľmi veľa rozhoduje
aj psychická a mentálna odolnosť. Určite nás ešte tieto zápasy preveria. Druhú
ligu, samozrejme, niekde sledujem, čo sa
týka tabuľky, ale plne sa koncentrujem na
našu prácu. Ale je mi to v podstate jedno,
kto by mohol odtiaľ postúpiť alebo vypadnúť. Toto momentálne neriešim.
Ktorí hráči sú najväčšími lídrami a oporami tímu, vzormi pre ostatných svojou hrou, ale aj osobnosťou?
V našom mužstve je viacero lídrov aj
viacero osobností. Možno nevymenujem
všetkých, ale myslím si, že tými, ktorými
sú aj príkladom pre ostatných, sú určite
Libor Hrdlička, Tomáš Jenčo, Peter Mazan,
Petr Pavlík a Thomas Heurtaux.
Momentálne máme zraneného kapitána Petra Pavlíka. Na zápasoch prevzal
jeho rolu Peter Mazan. Ako sa zhostil
jeho úlohy? Kapitán musí byť osobnosťou nielen v kabíne, ale predovšetkým
na trávniku, a to už či smerom k hráčom, spoluhráčom alebo k rozhodcovi.
Zvládajú títo hráči svoju úlohu?
Peter Mazan je určite tou pravou osobou
po zranenom kapitánovi Petrovi Pavlíkovi, ktorá prevzala jeho úlohu. Osobne
si myslím, že Peťo počas celej doby, čo
s ním pracujem, dozrel ako osobnosť aj
ľudsky. Je to veľmi univerzálny hráč, ktorý
dokáže zahrať na viacerých postoch a dokáže svojim charakterom strhnúť aj os-

Pri asistencii hlavnému trénerovi Janovi Kameníkovi.

tatných k lepším výkonom.
Na čom staviate pri tréningoch? Ako
vyzerá tréningový proces, odlišuje sa
od iných, alebo je to viac-menej rovnaké vo všetkých kluboch?
Tréningový proces je jeden komplex vecí,
ktoré máme. Každý tréner má svoju filozofiu a ja z pozície asistenta sa snažím
tiež oživiť nejaký náš tréningový proces,
ktorý je jasne daný hlavným trénerom.
Ale poväčšine v tých hlavných zásadných
veciach je rovnaký a veľmi blízky aj môjmu naturelu.
Vráťme sa k vám a k vašim futbalovým
začiatkom. S futbalom ste začínal v Interi Bratislava, neskôr ste prešiel do
Spartaku Trnava, čo však bol len začiatok vašej bohatej hráčskej kariéry.
Pôsobil ste v grécku či rakúsku. Ako si
spomínate na svoju hráčsku kariéru?
Aký sa hral vtedy futbal, čo vás naučil
a čo vďaka tomu môžete odovzdávať
ďalej ako tréner?
Áno, ako hráč som zažil vynikajúce veci,
či už v Interi Bratislava, alebo Spartaku
Trnava, kde som mal možnosť hrať o tituly, európske poháre... Ale pôsobil som
aj v zahraničí – v Grécku, v Rakúsku. My,
tréneri, ktorí sme presne z tohto diania,
tak vieme pomôcť svojimi skúsenosťami,
keďže sme hrali o takéto méty. Či už to
bolo o záchranu, alebo o tituly. Samozrejme, veľmi rád by som niečo odovzdal
hlavne tejto generácii, aj keď v podstate
futbal za našej éry bol určite iný. Dnešní hráči musia odolávať väčšej intenzite
v zápasoch, viac sa šprintuje. Myslím si, že
my sme hrali trošku pomalší futbal, možno skôr technický. Jediný neduh tohto
obdobia je ten, že nemáme divákov na
tribúnach, kdežto za našej éry boli väčšinou vypredané štadióny.

Po hráčskej kariére prišla trénerská.
Pôsobil ste nielen na Slovensku, ale aj
v Grécku, Líbyi či exotickom Bangladéši. Keď porovnáte najmä teda tie tri
zahraničné pôsobiská, aké boli? Aký
sa tam hral futbal, akých hráčov ste
trénoval, aké podmienky ste mali vytvorené? Ako ste sa cítil najmä v Bangladéši či Líbyi?
Pôsobenie v zahraničí boli zaujímavé
angažmány. Náš európsky naturel je,
samozrejme, trošku iný. Aj rozdiel medzi
Slovenskom a Gréckom určite existuje.
Gréci sú trochu viac živelnejší, ale ich futbal v tej dobe bol na vyššej úrovni ako
náš. Čo sa týka afrického klubu v Líbyi,
mal som možnosť pôsobiť v africkej Lige
majstrov. Čiže klub viedol najvyšší level
afrického futbalu. V Bangladéši, v ázijskom štáte, som mohol zažiť svoj úspech,
keďže som s mužstvom Chittagong Abahani vyhral národný pohár. Takže na toto
pôsobisko spomínam, aj čo sa týka môjho trénerského úspechu, asi najradšej. Aj
keď to bolo z hľadiska niektorých vytvorených podmienok najkomplikovanejšie,
vždy to prevýšili výsledky tímu.
Prekvapilo vás niečo v zahraničí, čo
bolo iné ako v slovenských kluboch?
Keďže som tam už pôsobil ako hráč, ťažko ma tam niečo prekvapilo. Nebolo to
pre mňa nič nové, keď som sa tam dostal
ako tréner. Futbal je internacionálny a samozrejme, že sa to už dotýka aj našich
slovenských klubov. Tu som pôsobil ako
tréner pred Pohroním aj v Nitre a v Zlatých Moravciach. Tiež sme tam mali veľa
legionárov, najmä v Nitre a stretol som
sa tam s podobným kádrom, ako máme
momentálne v Pohroní.
Trénerská kariéra je rovnako neistá
ako tá hráčska – raz ste hore, potom
dole a nikdy si nemôžete svojou pozíciou byť istý. Samozrejme, musíte počítať aj so „zadnými“ vrátkami. S čím
spájate svoj profesijný či osobný život
po skončení trénerskej kariéry? Viete
si predstaviť robiť niečo iné ako prácu
okolo futbalu?
Okrem trénovania som, samozrejme,
skúsil aj iné zamestnania. Dnes je taká
doba, že nie je žiadnou hanbou, keď nemáte trénerské pôsobisko, robiť niečo iné
a využiť ten čas. Mne sa vždy podarilo aj
popri trénerstve sa niečo naučiť. Takže
mám skúsenosti aj s inými povolaniami.
(li)

Nevyhýba sa ani novinárskym otázkam.
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Zo Zemplína sme priviezli plný bodový zisk
FUTBAL – FORTUNA LIGA

inkasovali druhý gól. Pri strele Blahúta ešte Markovičovi pomohla žŕdka,
no od nej sa lopta odrazila k Weirovi a
ten nezaváhal - 0:2. v 65. minúte Štrba
v sľubnej šanci nezvýšil náskok hostí
a Michalovčania trestali - meninový a
zároveň aj narodeninový oslávenec
Žofčák odcentroval z rohového kopu na
hlavu Trusu a ten upravil na 1:2. Hostí
však kontaktný gól Michaloviec nerozhodil a zamerali sa na pozornú defenzívu. Takticky sa snažili držať loptu na
súperovej polovici a domácim nedovolili vytvoriť si tlak. Šancu na vyrovnanie
mal v nadstavenom čase Tandir, ale v
sľubnej pozícii netrafil bránku.

MFK Zemplín Michalovce
- FK Pohronie 1:2 (0:0)
Góly: 66. Trusa - 56. Da Silva, 60. Weir.
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Galo,
ŽK: Phillips, Ošima, Markovič - Weir,
Petrák, Galuška, Chvěja, Hrdlička, bez
divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Markovič
- Magda, Pino Soler, Bednár, Vojtko (84.
Begala) - Diarra (53. Žofčák), Adekuoroye
(63. Phillips), Ošima, Popovits (63. Tandir)
- Trusa, Zuberu
FK Pohronie: Hrdlička - Mazan, Heurtaux, Štrba, Petrák - Weir, N’Zeyi (71.
Adamec) - Blahút, Da Silva (87. Badolo),
Galuška (55. Fadera) - Chvěja
Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v
4. kole skupiny o udržanie vo Fortuna lige na ihrisku MFK Zemplín
Michalovce 2:1.

Prvý polčas priniesol skôr opatrný futbal s minimom gólových príležitostí.
Tímy si dávali pozor na defenzívu a
útočné akcie sa často končili v prehustenej obrane. V 39. minúte sa po rohovom kope domácich dostal k strele
Zuberu, ale Hrdlička zmaril jeho pokus.
Hostia odpovedali o štyri minúty, keď
Blahút zakončil spoluprácu s Mazanom,
ale jeho strela tesne minula bránku. Gólom sa neskončila ani strela domáceho
Diarru v 45. minúte, ktorý trafil do bočnej siete.
Zaujímavejšie dianie prinieslo druhé
dejstvo.
Krátko po prestávke hlavičkoval Pino
Soler tesne nad bránku Pohronia.
Domácich krátko na to podržal pohotovým zákrokom brankár Markovič pri
šanci Da Silvu. V 56. minúte striedajúci
Fadera vysunul Da Silvu, ktorý si poradil
s Vojtkom aj Markovičom a hostia viedli
- 0:1. Sotva sa domáci stihli spamätať,

Jan Kameník, tréner FK Pohronie: Vedeli sme, aký súper nás čaká. Očakávali
sme, že budeme hľadať spôsob ako
sa dostať do dobre organizovanej obrany súpera. To sa v prvom polčase aj
naplnilo, ofenzíva sa končila na hranici šestnástky. Prvá polovica zápasu
bola ovplyvnená nervozitou. V druhej
sa to uvoľnilo, oba tímy chceli hrať a
vyhrať. Po prestriedaní sme dali dva
rýchle góly, následne sme inkasovali,
no záver bol opäť o nervozite. V závere
nám zafungovala obrana, podržal nás
brankár. Tím ukázal charakter. Myslím
si, že sme si víťazstvo zaslúžili.

lo, Mrva (78. Takáč), Mojžiš – Zsigmund
(89. Múdry) – Gerec (89. R. Kružliak),
Kostadinov, Brenkus (61. Kochan), Madleňák (89. Kojnok) – Regáli
FK Pohronie: Hrdlička – Mazan, Štrba,
Heurtaux, Petrák – Weir, N’Zeyi (43. Adamec) – Blahút, Fadera (87. Župa), Adler
(60. Badolo, 87. Ladji) – Chvěja
Futbalisti Ružomberka zvíťazili v
zápase 5. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie sa nad Pohroním 1:0.
Hostia vstúpili do zápasu odvážne, v
priebehu piatich minút zahrávali štyri
rohové kopy, ale bez gólového efektu.
V 18. minúte sa ocitol v šanci Regáli,
Hrdlička nohami skrotil štipľavú ranu
ružomberského útočníka. V 34. minúte
bolo poriadne horúco v domácej šestnástke, Weir vypálil v gólovej pozícii a
Krajčírik vytiahol excelentný zákrok. V
42. minúte Petrák skosil prenikajúceho
Gereca a po druhej žltej karte svoje
mužstvo oslabil. V extračase úvodného dejstva Horehronci prečíslili zadné
rady MFK, v tutovej pozícii po skvelej
prihrávke Adlera napriahol zoči–voči
Krajčírikovi Fadera, no gólman Liptákov
opäť podržal svoj tím.
Po zmene strán Ružomberčania dávali

jemnou územnou prevahou najavo, že
majú o jedného muža na ihrisku viac. V
63. minúte Mazan v blízkosti vlastného
“veľkého vápna” fauloval Madleňáka,
Kostadinov poslal štandardku do ohňa
a nabiehajúci Mojžiš hlavou otvoril
skóre svojim prvým presným zásahom
v aktuálnej sezóne. V 77. minúte tretíkrát čaroval Krajčírik, keď na bránkovej
čiare zneškodnil Chvějovu hlavičku a
zabránil vyrovnaniu. V závere sa hostia snažili o gól, ale napokon si spod
Čebraťa odviezli domov najtesnejšiu
prehru.
Jan Kameník, tréner Pohronia: Do
zápasu sme veľmi dobre vstúpili. Boli
sme aktívni v pohybe, takisto mužstvo dobre kombinovalo, vytváralo
si prečíslenie a dostávalo loptu do
pokutového územia súpera. Väčšiu
aktivitu som však očakával od útočníkov. Napriek tomu prvý polčas z našej
strany bol slušný. Aj po vylúčení sme na
konci prvej polovice mali veľkú príležitosť, keď sme mohli ísť do vedenia. V
druhom polčase o desiatich hráčoch
sily trochu odchádzali, no odpracovali
sme to. Mrzí nás gól, ktorý sme dostali.
O výsledok sme sa bili do konca, bohužiaľ, dnes nám to nevyšlo.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Ružomberku sme podľahli
najtesnejším rozdielom
MFK Ružomberok – FK Pohronie
1:0 (0:0)
Gól: 63. Mojžiš.
Rozhodovali: Dohál – Hancko, Roszbeck,
ŽK: Mrva, J. Maslo, Madleňák – Petrák,
Adler, ČK: 42. Petrák po druhej ŽK.
Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Mas-

Karatisti aj v pandémii bodujú na súťažiach
KARATE

Napriek pandemickej situácii tréningový a súťažný život v Karate klube
MŠK Žiar nad Hronom neutíchol. Od
začiatku roka sa naši pretekári zúčastnili dvoch videosúťaží – Karate
Zvolen Cup a Grand prix Žilina, kde
spolu vybojovali päť zlatých, šesť
strieborných a deväť bronzových
medailí.
Medzi najúspešnejších pretekárov patrili Viktória Beľová, Urban Beňo, Olívia
Černáková, Adam Dolnický, Adam Hudec, Alexandra Kalamárová, Martina
Kopčanová, Lenka Kučerová, Matúš Pelegríni, Silvester Rajčan, Šimon Sečkár,
Jozef Šipkovský, Zdenko Vanka a Viktória Viglašská. V súčasnosti prebieha
finálové kolo Majstrovstiev Slovenskej
Shitoryu asociácie, kde máme tiež viacero horúcich želiezok.

ONIC Sphere v Šamoríne. Stredisko je
prispôsobené pre konanie športových
sústredení a súťaží aj v tejto športu
neprajúcej dobe. Na súťaž bola nominovaná seniorská a juniorská reprezentácia, čím bola zaručená vysoká úroveň
súťaže. Za žiarske farby nastúpili naši
juniori Nina Jelžová, Natália Rajčanová
a Zdenko Vanka. Ako tréner išiel s nimi
Ľubomír Striežovský a rozhodcovský
zbor posilnil Radovan Černák.
Nástup do strediska bol už vo štvrtok
15. apríla. Po preukázaní negatívnych
testov bola naša výprava opätovne
otestovaná a poslaná do karanténnej
časti strediska. Po oznámení negatívnych výsledkov sme sa na druhý deň
presunuli do vnútra strediska.

Ako prvá do bojov zasiahla Natália Rajčanová v kategórii ženy do 50 kg, kde
sa jej podarilo po dvoch výhrach, jednej
remíze a jednej prehre nakoniec obsadiť
druhé miesto a stala sa tak vicemajsterkou Slovenska. V kategórii mužov do
84 kg sa Zdenkovi Vankovi podarilo vybojovať brozn. Zdenko bol nominovaný
aj do olympijskej kategórie muži nad 75
kg, kde taktiež obsadil bronzovú priečku. Poslednou štartujúcou bola Nina
Jelžová, ktorá si domov odniesla taktiež
bronzovú medailu.

Súťaž bola nominačná pre blížiace sa
seniorské Majstrovstvá Európy a Olympijský kvalifikačný turnaj v Paríži. Naši
pretekári sa síce nenominovali na
tieto podujatia, no vzhľadom na podmienky trénovania, ktoré nám súčasV piatok boli naplánované súťaže ná doba poskytuje, sú ich výsledky
súborných cvičenia kata, kde sme ne- a predvedené výkony veľmi pekné,
Rajčanová vicemajsterkou republiky
Jedinou „pravou“ súťažou boli seniorské mali zastúpenie, ale v sobotu sa už za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Majstrovstvá republiky. Konali sa v X-BI- súťažilo v športovom zápase kumite.
(ľs)

