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Leto bez City festu

V tomto čísle:
Plaváreň sa v tomto roku
neotvorí
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Ako je to s darovaním krvi
v žiarskej nemocnici
Strana 3

City fest je najobľúbenejšie a najväčšie podujatie v réžii žiarskeho Mestského kultúrneho centra. Tento rok
sa však kvôli pandémii neuskutoční.
O oslavy okrúhleho 15. ročníka však
neprídeme, Céčko ich presúva na august 2021.
City fest býva každoročne nabitý nielen
menami slovenských hudobníkov, ale
pravidelne do Parku Štefana Moysesa
chodia koncertovať aj české kapely či
speváci. Podujatie je tak nielen najväčšou a najobľúbenejšou akciou Mestského kultúrneho centra, ale zároveň
aj najdrahšou. Tento rok sa mal uskutočniť 15. ročník, na čo sa organizátori
už niekoľko mesiacov vopred patrične
pripravovali. Pozvánku na vystúpenie
v Žiari tak potvrdilo niekoľko zvučných
mien. Súčasná situácia, kedy sa všade
na svete rušia hromadné podujatia,
však platí aj na Slovensku. Fanúšikovia
podujatia tak musia prijať správu, že
tohtoročný festival sa neuskutoční. Ako

že zverejnia všetky nové jesenné termíny podujatí, ako sú Miro Jaroš, Zahrajko,
Skoromájová veselica s Julom Viršíkom,
Kollárovci či Radošinské naivné divadlo.
„S uvedenými umelcami sme počas uplynulých dní hľadali možnosti, ako predstavenia uskutočniť a podarilo sa. Veríme, že
po lete sa situácia stabilizuje a budeme
môcť i naďalej prinášať kultúru do mesta. Aj pre nás v MsKC je toto obdobie
veľmi ťažké. Mali sme pripravených veľa
nových projektov, produkcií, vylepšení,
ktoré sa vám budeme snažiť predstaviť
budúci rok,“ sľubuje.

„

Na reštart sme pripravení.

Janko Kulich, dramaturg MsKC
Ako sme už spomenuli, City fest mal
pred sebou svoj 15. ročník. Dramaturgiu
festivalu MsKC pripravovalo ešte v roku
2018, kedy potvrdilo prvú avizovanú
hviezdu skupinu Horkýže Slíže. „Krátko

Mesto osadu Pod Kortinou
pravidelne monitoruje
Strana 4

DJ-om. Časť tohto programu sa pokúšame preniesť na budúcoročný City fest,“
naznačuje dramaturg s tým, že v súčasnosti komunikujú s umelcami, s partnermi festivalu, s firmami, ktoré dodávajú
elektrické centrály, mobilné toalety, ploty, zábrany, personál na stavanie techniky, pódium, ozvučenie, osvetlenie, poriadkovú službu, mobiliár. „Pre mnohých
z nich je táto situácia likvidačná a ako
nám už sami avizovali, v budúcom roku
budeme nútení meniť mnohých stabilných dodávateľov, vrátane ozvučovacej
firmy, čo nás mrzí najviac. Sme však radi,
že City fest nekončí a že o rok sa v parku
opäť stretneme vďaka prísľubu mesta
i hlavných partnerov, ktorí svoju podporu potvrdili,“ potvrdzuje informácie zo
zákulisia.

Oslavy sa presúvajú, o rok
v auguste príde aj najžiadanejšia
slovenská skupina

Na sezónu na kúpalisku
sa pripravujeme
Strana 2

Do hmotných rezerv mesta
pribúdajú ochranné pomôcky
Strana 3

vysvetľuje riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová: „V súčasnej situácii by bolo
veľmi nezodpovedné pokračovať v jeho
prípravách, a to nielen kvôli šíriacej sa
epidémii a vysokému riziku nákazy, ale
aj kvôli finančnej náročnosti projektu.
Z tohto titulu sme sa rozhodli 15. ročník
City festu nerealizovať, resp. ho presunúť
na budúci rok.“ Okrúhly ročník obľúbeného festivalu sa tak uskutoční 7. augusta
2021. „Mrzí nás, že sa v lete neuvidíme
ani na ďalších vašich obľúbených akciách, akými sú Víno v parku, Žiarsky ZOB
alebo Beer fest. Zároveň však veríme, že
už jeseň bude v našom meste opäť kultúrna a stretneme sa na niektorom z pripravovaných podujatí. Zachovajte nám
svoju priazeň,“ vyzýva fanúšikov kultúry
riaditeľka MsKC.

Prekladajú sa aj
akcie z 1. polroka
Situácia okolo koronavírusu už ovplyvnila aj podujatia, ktoré sa mali v réžii
MsKC konať v prvom polroku. Žiarčania
napriek tomu nestrácajú nádej a veria,
že ich obľúbené akcie si vychutnajú
neskôr. „Sme radi, že niektorí z našich
divákov, ktorí mali zakúpené vstupenky na top podujatia MsKC, si ich ponechali v platnosti,“ konštatuje producent
a dramaturg Céčka Janko Kulich s tým,

na to sme dohodli aj ďalšie veľké mená
i hlavnú hviezdu, aby bol 15. ročník výnimočný v počte premiér umelcov, ktorí
na City feste ešte nehrali. Rokovali sme
s partnermi, získavali prísľuby na reklamné partnerstvá, aby sme dokázali udržať
rozpočet, úroveň a v neposlednom rade
aj symbolickú výšku vstupného 5 eur.
Dnes je situácia úplne iná. Už dlhšiu
dobu sme sa pripravovali na to, že City
fest tento rok nebude. Predsa len, ide
o najmasovejšiu akciu v regióne pre
10 000 divákov. Sme smutní, sklamaní, že tento rok nezažijeme tú úžasnú
atmosféru v parku, ale je to tak, ako je
a nič s tým nespravíme,“ netají sklamanie
Janko Kulich, podľa ktorého rozhodnutie zrušiť aktuálny ročník bolo jediným
správnym rozhodnutím. „I keď len my,
organizátori vieme, čo všetko sme mali
pre vás pripravené,“ podotýka.

Zahraničný hudobný hosť
aj oldies diskotéka
Ako Janko Kulich ďalej prezrádza, City
fest 2020 počítal aj s piatkovým večerným programom a s vystúpením zahraničného hudobného hosťa a oldies diskotékou. „V rámci sobotného programu
sme mali pripravených sedem koncertných premiér od hip hopu, cez folklór,
rock až po šansón či párty s populárnym

Aj keď sa oslavy 15. ročníka City festu
presúvajú o rok, pre Žiarčanov máme
aj dobré správy. „Vďaka dobrým a priateľským vzťahom s umelcami sa nám
podarilo „uloviť“ tých najpopulárnejších
z nich. Už dnes máme potvrdené prvé
mená a je jasné, že Žiarčania neprídu

o koncert svojej obľúbenej skupiny Horkýže Slíže. Práve táto skupina bude totiž
jedným z ťahákov City festu 2021. A to
nie je všetko! Aby sme sa vám ospravedlnili za prázdny letný kalendár, predstavíme vám aj hlavnú hviezdu, ktorou
bude po prvýkrát v histórii festivalu najžiadanejšia slovenská hudobná skupina
IMT Smile. Držme si palce, nech všetko
dobre a v zdraví dopadne,“ dodáva na
záver Janko Kulich.
Vedenie MsKC už o situácii a zrušenom
podujatí informovalo aj vedenie mesta. „Je pochopiteľné, že si nemôžeme
dovoliť čakať na to, či v auguste už budeme môcť festival organizovať. Na
druhej strane, nemôžeme si ani dovoliť
pripravovať festival na poslednú chvíľu,“
konštatuje vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž a ako dodáva: „Aj napriek tomu, že v tomto roku prídu Žiarčania o niekoľko veľkých a obľúbených
podujatí, sme radi, že vedenie Céčka
sa už teraz pripravuje na to, že život po
skončení karantény a opatrení sa, čo sa
kultúry týka, musí vrátiť do starých koľají čo najskôr. Výsledkom toho sú aj pripravované nové projekty, ktoré si určite
rýchlo nájdu svojich fanúšikov.“
(li)
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Mesto pozastavilo všetky plánované investície
Obmedzila sa aj suma na rekonštrukciu plavárne

Súčasná situácia prinútila aj žiarsku
samosprávu, aby pre tento čas pozastavila všetky plánované investície.
Ako však primátor Peter Antal zdôrazňuje, zatiaľ nie je potrebné obmedzovať bežnú činnosť mesta a poskytovanie služieb svojim obyvateľom.
Na rekonštrukciu mestskej plavárne
schválili poslanci sumu 1,2 milióna eur.
Na ostatnom zastupiteľstve však vedenie
mesta informovalo, že sa táto suma momentálne zníži na sumu 600-tisíc eur. „Dlhodobo som hovoril, že mesto je v dobrej
kondícii a dobre nastavené. Ale výpadok,
ktorý bude, či už vo výške 600-tisíc, alebo
možno až vo výške 1 200 000 eur, bude
znamenať to, že rozvojové projekty nepôjdu ďalej,“ priznáva žiarsky primátor.
Ako však podotýka, základné služby pre
obyvateľov budú v plnej miere zabezpečené. „Dnes môžem konštatovať, že sme
vybudovali to, čo sme vybudovali za ostatné roky a nebolo toho málo. Sme rozumní hospodári. Ale asi nás čaká obdobie, kedy takéto rozvojové projekty dlho
nebudú. Budeme sa musieť vysporiadať
s týmto rokom, ktorý bude ťažký. Som
však presvedčený, že to zvládneme. Je
dobré, že máme vlastné technické služby, ktoré potrebujeme udržať a ktoré
zabezpečujú také služby obyvateľom,
ako je údržba komunikácií, kosenie či
čistenie. Nič z tohto zatiaľ nejdeme obmedzovať.“ Podľa harmonogramu schváleného pre tento rok boli naplánované
aj súvislé opravy chodníkov a ciest. „Nie
sú však v takom zlom stave, aby sme ich
opravu nevedeli odložiť o rok. Uvidíme,

čo bude v druhom polroku, ako sa bude
vyvíjať hospodárenie a rozpočet mesta.
Je možné, že aj v týchto prácach budeme
pokračovať, ale pre tento čas určite nie.
Urobíme ale základné opravy ciest, ktoré
sa robia po zime, a to je látanie výtlkov,“
dodáva Antal.

„

Každý je zodpovedný za
svoj rozpočet a musí s ním
nakladať tak, aby to zvládol.
Peter Antal, primátor

Práce na plavárni sa oproti
pôvodnému plánu spomalia
Čo sa týka zníženia sumy na rekonštrukciu plavárne, ide podľa slov riaditeľa
mestských Technických služieb Igora
Rozenberga skôr o časové ako obsahové ovplyvnenie. „Práce sa spomalia oproti pôvodnému plánu, ale čo do rozsahu

realizácie sa nič nemení. Na krízovú záležitosť sa skôr pozeráme ako na príležitosť
realizovať väčší rozsah diela vlastnými
kapacitami. Momentálne optimalizujeme rozpočty jednotlivých profesií s dôrazom na oddelenie všetkých činností,
ktoré si dokážeme urobiť sami,“ vysvetľuje a konkretizuje, čo všetko sa momentálne na plavárni urobilo: „Máme za sebou
väčšiu časť búracích prác. Odstránili sme
vzduchotechniku, stropné konštrukcie,
podlahy a celú vnútornú časť sklenenej
fasádnej konštrukcie. Prešli sme cez časť
detského bazéna, priestoru pre batoľatá
až k priestorom budúceho masážneho
salónu. Je to miesto, kde v minulosti bol
malý masážny salón a malé fitko. Máme
za sebou v budúcich priestoroch šatní
prvé postavené časti priečok, ktoré už
naznačujú novú kvalitu relatívne bohatého priestoru na prezliekanie.“

Do 600-tisíc eur tak ešte zostáva dosť
značná suma. Už dnes tak vie riaditeľ
mestskej eseročky povedať, ktoré práce
bude za túto sumu možné urobiť a ktoré
sa zrealizovať v tomto období nepodarí.
„Plánovali sme, že v tomto období sa už
začne realizovať zdravotechnika, čomu
by mala zodpovedať aj stavebná pripravenosť. Momentálne súťažíme stavebný
materiál. Zrealizujeme stavebnú pripravenosť. Rozdiel spočíva v tom, že sme sa
pustili do celého rozsahu realizácie naraz
a nebudeme robiť jednotlivé stavebné
celky postupne. Harmonogram je viac
flexibilný, pretože nepoznáme presný
termín, kedy nám prídu ďalšie peniaze.
Uprednostnili sme preto v úvode realizáciu hrubej stavebnej časti. Dôraz kladieme aj na logické uzatvorenie fasády,
keďže jej prevažná časť bude financované s daru majiteľov spoločnosti Slovalco.
V tomto balíku máme k dispozícii ďalších
600-tisíc eur. Keďže budeme realizovať aj
presklenia, budeme realizovať aj rekonštrukciu strešného plášťa.“

S vyčleneným balíkom peňazí by si mala
mestská eseročka vystačiť do jesene.
„Verím, že dovtedy bude jasnejší ďalší
vývoj. Následne začneme opäť verejne obstarávať jednotlivé dodávateľské
celky, ktorých realizáciu sme museli
z dôvodu finančného odkladu odložiť aj
my,“ podotýka riaditeľ spoločnosti, ktorý
nepočíta s tým, že by sa stavba musela
na niekoľko týždňov či mesiacov úplne
uzatvoriť. „Pri stavbe je možné organizovať priebeh do istej miery tak, aké sú
reálne finančné možnosti. Ak vyčerpáme
peniaze a nebude ešte v tom čase jasné
ako ďalej, stavbu je možné prerušiť. Nie
je to nič neobvyklé ani na iných stavbách. Podľa nám dostupných informácií
je toto opatrenie zo strany mesta logické,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu. Do
jesene ale takýto scenár pripravíme, ak
si to bude situácia vyžadovať,“ dodáva na
záver Igor Rozenberg.
(li)

Za prvé tri mesiace sa na rekonštrukčné práce preinvestovalo 120-tisíc eur.

Nakúpite už aj na žiarskej tržnici
„Nateraz bude tržnica v Žiari otvorená
na skúšku, a to počas pracovného týždňa od utorka do piatku v čase od 6.00
do 16.00 hodiny a v sobotu od 6.00 do
12.00 hodiny. Verím, že keď podporíme
predajcov na tržnici, prekonajú túto krízu
a budú nám svoj tovar môcť ponúknuť
aj v budúcnosti. Je veľmi dôležité, aby
sme svojim nákupom podporovali hlavne malých predajcov,“ uzatvára primátor
Peter Antal.

Plážové kúpalisko bude
na sezónu pripravené

Aké podmienky platia na tržnici

Vláda od stredy 22. apríla uvoľnila niektoré opatrenia, ktoré boli zavedené
kvôli pandémii. Ako uviedol hlavný
hygienik Ján Mikas, od tohto dátumu
sa môžu otvárať aj vonkajšie trhoviská. Vieme, aké podmienky tak budú
platiť aj na žiarskej tržnici.
Ako už primátor Peter Antal avizoval,
vedenie mesta začalo otvorenie tržnice
riešiť už pred niekoľkými týždňami. Výsledkom komunikácie s hygienou však
bolo konštatovanie, že tržnica musí zostať zatvorená. Preto nové nariadenia
vlády, ktoré povoľujú otvorenie vonkajších trhovísk, privítal: „Teší ma, že si
na svoje prídu hlavne záhradkári, ktorí
v tomto období vysádzajú priesady. Nezabúdajme ale, že aj tu musíme dodržiavať opatrenia, ktoré sú určené pre našu
tržnicu. A to jednosmerný prechod, rukavice, rúško na tvári a vstup len pre obmedzený počet ľudí,“ podotýka Antal a ako
spresňuje, obmedzený počet znamená,
že do tržnice môže ísť najviac 13 ľudí,

ostatní musia zostať stáť vonku, mimo
priestorov tržnice. Tento počet zodpovedá možnému počtu ľudí pri prepočte
na metre štvorcové.
Na skúšku sa prvýkrát tržnica otvorila
v sobotu 25. apríla, a to v čase od 7.00
do 12.00 hodiny. Prví zákazníci tu už stáli od skorých ranných hodín a boli disciplinovaní. Ako povedali, nakúpiť si prišli
hlavne priesady, kvety, ale už aj prvú
jarnú zeleninu ako reďkovky či cibuľku.

Vonkajšie trhoviská musia mať jeden
vstup a jeden výstup. Pohyb zákazníkov
musí byť jednosmerný, to znamená, že sa
musia pohybovať od vchodu k východu,
aby sa medzi sebou neplietli. Stánky od
seba musia byť vzdialené dva metre. Na
trhovisku bude zakázaná konzumácia
akéhokoľvek jedla. Ak si tam niekto kúpi
ovocie, nesmie ho zjesť priamo na trhovisku. Na trhovisku by mali byť povolené
farmárske produkty, priesady, kvety a semená na sadenie. A tiež sezónne produkty ako ovocie a zelenina.
(li)

Pôvodne vedenie mesta nepočítalo
s možnosťou, že by sa tento rok otvorilo plážové kúpalisko. Keďže však
vláda uvoľnila niektoré opatrenia, primátor mesta vydal pokyn na prípravu
kúpaliska na letnú sezónu.
Z dôvodu šírenia nového koronavírusu sú v súčasnosti ešte stále zatvorené
niektoré športoviská. Aj preto vedenie
mesta neplánovalo robiť žiadne prípravné práce na plážovom kúpalisku, ktoré
si vyžadujú vynaloženie nákladov. „Situácia sa zmenila, vláda uvoľnila niektoré
opatrenia, a preto kúpalisko na letnú
sezónu pripravíme,“ informuje primátor
Peter Antal a ako priznáva: „Ideme tak
trochu do risku, keďže sa môže stať, že
sa v prípade väčšieho počtu zistených
prípadov vrátime o krok dozadu. Ale ak
by sme až v mesiaci jún začali prípravné
práce, kúpalisko by nebolo pripravené,
a teda nemohlo by sa v lete prevádzkovať. Verme, že tomu tak nebude a možno
už koncom júna si užijeme osviežujúcu
vodu nášho bazéna.“
Kúpalisko by mali začať mestské Technické služby pripravovať na sezónu už v naj-

bližších dňoch. Ide pritom iba o základnú
prípravu areálu. „Zatiaľ bez náteru bazéna, čo je finančne náročná operácia,“
približuje zástupca riaditeľa mestskej
eseročky Peter Jagoš a ako konkretizuje: „V areáli sa tak spustí voda, sfunkčnia
sa toalety a sprchy po zime, vyhrabe sa
lístie. Areál budeme podľa potreby kosiť tak, aby sa nezaburiňoval. Bazénové
teleso oškrabeme a nanovo vyspravíme
betónom a bude tak pripravené na náter, ktorý sa zatiaľ robiť nebude. Počkáme na vývin situácie.“ Či bude potrebné
zaviesť po prípadnom otvorení kúpaliska
aj nejaké opatrenia, to nemôže určovať
mesto, ale hlavný hygienik SR. Tie by potom dal do svojho rozhodnutia Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Výška vstupného sa mala pre túto sezónu upravovať. „Ak by došlo k otvoreniu,
cenník budeme zverejňovať vopred.
Otvorenie napríklad len na august by
sme museli dôkladne zvažovať, pretože
sa týka prípravy areálu, presunu personálu, brigádnickej sily aj predpovede
počasia,“ dodáva na záver Peter Jagoš.
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Pamätná platňa
V týchto dňoch sa na svoje
pôvodné miesto v kaštieli vrátila
pamätná tabuľa z roku 1874.
Je to rozmerná kovová tabuľa
odliata z liatiny s rozmermi
148 x 83 cm a úctyhodnou váhou
nad 50 kilogramov.
Tabuľa je v dobrom stave
a konzervátorsky ošetrená. Na
nej je v maďarčine vyhotovený
text, pripomínajúci významnú
udalosť v histórii kaštieľa. Vtedy
v jeho priestoroch zasadala
Uhorská národná historická
spoločnosť, ktorá sa konala
z iniciatívy banskobystrického
biskupa Arnolda Ipolyiho Stummera, ktorý po smrti Štefana
Moysesa prevzal banskobystrické
biskupstvo. V tomto období sa
kaštieľ stal strediskom duchovného
pomaďarčovania, čoho dôsledkom
bolo aj zhromaždenie Maďarskej

historickej spoločnosti v priestoroch
kaštieľa.

Horváth Mihály, zvolený za
tribunického biskupa

Pamätná tabuľa bola pôvodne
umiestnená až do roku 1967 na
budove kaštieľa. V tomto roku
však bola sňatá a darovaná múzeu
vtedajšou Strednou ekonomickou
školou, pôsobiacou v kaštieli.

Ipolyi Arnold, banskobystrický
biskup
Pod ich vedením boli prítomní títo
členovia:
Balássy Ferencz, Osztroluczky
Géza, Botka Tivadar, Pesty Frigyes,
Csaplár Benedek, Pór Antal, Deák
Farkas, B. Radvánszky Béla, Fraknói
Vilmos, Szabó Károly, Greguss Ágost,
Szilágyi Sándor, Kandra Kabos,
Thaly Kálmán, Titkár, Nagy Imre,
Toldy Ferencz, B. Nyáry Albert,
Véghelyi Deszö, Ortvay Tivadar,
Zsilinszky Mihaly.

Liatinová pamätná tabuľa
z kaštieľa – preklad
z maďarčiny
Na posvätnom mieste, podľa
spomienok národa, ktoré sa v roku
1075 objavuje v dokumente kráľa
Gejzu I. pod menom Keresztúr,
kde hradná pevnosť ostrihomských
arcibiskupov a ich vojakov stála
a usadení hostia občianske patenty
vyhrali na hraniciach územia, kde
armády národov a povstalcov
krvavé bitky bojovali, kde kardinál
Forgách Ferencz v náručí arcibiskupa
Pázmanyiho Pétera 14. novembra

roku 1615 zomrel hradnú pevnosť
kardinál a arcibiskup Pázmány
Péter v roku 1631 znovu postavil,
jeho následník arcibiskup Lippay
s baštami a vežami posilnil a potom
Banskobystrickým biskupským
sídlom sa stal.

Krv sa v žiarskej nemocnici daruje aj napriek pandémii
rých v nemocnici v Banskej Štiavnici.
„Darcovia krvi majú počas odberu k dispozícii občerstvenie, napríklad čaj, kávu,
minerálku, sladké i slané pečivo či keks.
Po odbere dostanú stravný lístok a sú im
preplatené cestovné náklady. Zdravotné
poisťovne Dôvera a Union dávajú svojim
poistencom za každý odber krvi vitamíny,“ približuje ďalej Jana Fedáková nepeňažné bonusy, ktoré čakajú na každého
darcu.

Aj napriek nariadeným karanténnym
opatreniam, ktoré platia vo všetkých
nemocniciach, darovanie krvi naďalej
prebieha. Odberové dni a hodiny zostávajú nezmenené.
Odberným dňom v zariadení transfúznej služby v Žiari nad Hronom je štandardne utorok, a to v čase od 6.00 do
11.00 hodiny. Ak chcete aj vy darovať
krv, odporúčame vám vopred sa objednať na telefónnych číslach 045/670 94 22
alebo 0911 155 337, alebo e-mailom na
transfuzka.zh@svetzdravia.com. „Počas
piatich odberových dní od zverejnenia
výzvy prišlo do žiarskej nemocnice darovať tú najvzácnejšiu tekutinu celkovo
117 darcov, pričom 15 darcov nakoniec
krv nemohlo darovať,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana

Fedáková s tým, že najviac darcov prišlo
24. marca, a to až 35. Zo 102 darcov krvi
bolo 12 prvodarcov, 69 pravidelných
a ďalších 21 prišlo prvýkrát darovať krv
do žiarskej nemocnice. „Dosiaľ zvykli darovať v iných transfúznych zariadeniach.
Tešíme sa však, že záujem prejavilo ešte
ďalších približne 100 darcov, ktorí postupne prídu v najbližšom období,“ podotýka Jana Fedáková. Pre zaujímavosť
uvádzame, že zo 102 darcov krvi bolo
66,6 % mužov (68) a 33,3 % žien (34).

Darcovia dostanú občerstvenie,
stravný lístok aj vitamíny
Krv sa momentálne používa výlučne
pre potreby žiarskej nemocnice a pre
pacientov na oddelení dlhodobo cho-

Aby darcovia mohli odbery z bezpečnostných dôvodov podstúpiť individuálne, zamedzilo sa v tomto období ich
zhromažďovaniu a boli dodržané prísne
hygienické požiadavky. „Nemocnica zaviedla možnosť sa na odber objednať
a prísť v konkrétny deň a čas. Preferujeme teda telefonické objednanie, avšak
nemocnica neodmietne ani darcov, ktorí
prídu na odber neohlásene. Darcov preto
objednávame v približne 15 minútových
intervaloch, aby sme si vytvorili časový
priestor aj pre prípadných neobjednaných darcov krvi,“ spresňuje Fedáková.

Čo by ste mali vedieť
Štandardne sa odoberá 450 ml krvi.
O množstve odobratej krvi u prvodarcov
rozhoduje lekár prítomný na odberoch,
pričom odber do značnej miery závisí od
fyziognómie samotného darcu krvi.
(li)

Veolia darovala mestu 4 000 kusov rúšok
Nielen mesto sa stará o svojich obyvateľov, ale aj obyvatelia sa starajú
o svoje mesto. Dôkazom toho sú dary,
ktoré v týchto dňoch dostalo mesto od
viacerých subjektov.
Primátor Peter Antal prevzal v stredu
22. apríla z rúk zástupcov spoločnosti Veolia Energia Slovensko Benedikta Lavrinčíka, Jarmily Sklenkovej a Jaroslava Mališa 4 000 kusov ochranných rúšok. „Veolia
je dlhoročný partner nášho mesta, dodávateľ tepla a významná spoločnosť v našom priemyselnom parku. Zamestnávajú
ľudí nielen z nášho mesta, ale aj okolia,
ktorým ochranné pomôcky už zabezpečili. Mysleli však aj na pracovníkov mesta
v prvej línii, či obyvateľov, ktorí budú tieto rúška potrebovať. Chcem sa im touto
cestou poďakovať za tento dar,“ uviedol
na margo daru primátor.
Ďalší dar v podobe jednorazových
ochranných rúšok dostalo mesto od spoločnosti Nový Sanat Holding. Tisíc kusov
rúšok odovzdal mestu majiteľ spoločnos-
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ti Sunil Sawlani. „Aj tieto rúška sa stanú
súčasťou tzv. hmotných rezerv mesta pre
prípad prepuknutia pandémie v našom
meste,“ konštatoval Antal.

Ochranné masky venovala
lekáreň Alpinia
„Lekáreň Alpinia nám darovala špeciálne
ochranné masky. Ďakujem za tento dar

do rezerv mesta. Obidve masky zaručujú profesionálnu a stopercentnú ochranu
pred akýmkoľvek vírusom. V prípade potreby ich určite využijeme. Verím, že to
nakoniec nebude treba a ostanú ako súčasť hmotných rezerv mesta pre prípad
akejkoľvek krízy,“ dodal na záver žiarsky
primátor.
(li)

Maďarská historická spoločnosť
v končiacich sa dňoch augusta
a na začiatku septembra roku 1874
záverečné zasadnutie národného
zhromaždenia usporiadali.
Hidvégi gréf, Miké Imre, hlavný
podkoniar krajiny

Delegácia spoločnosti 28. apríla
1886 na rozlúčku s biskupom,
ktorý ich opúšťal, toto miesto
označili na SLÁVU MAĎARSKEJ
HISTÓRIE!
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Distribúcia rúšok pre tých
najzraniteľnejších občanov
nášho mesta stále pokračuje

Rúška sa vydávajú na prízemí MsÚ cez okno.

Mesto začalo distribúciu rúšok realizovať pre obyvateľov nášho mesta
s pomocou predsedov bytových spoločenstiev, ochotných dobrovoľníkov,
ale aj prostredníctvom niektorých
zamestnancov mestského úradu od
19. apríla.
„Za túto spoluprácu a ochotu pomôcť im
všetkým patrí veľké ďakujeme,“ hovorí
vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová a ako konkretizuje: „Ako prví dostali rúška obyvatelia
nad 70 rokov a onkologicky či inak ťažko zdravotne postihnutí spoluobčania.
Celkovo sme rozdistribuovali necelých
2 300 kusov rúšok. Pokryli sme všetky
časti mesta, vrátane IBV a Šášovského
Podhradia.“

nie sú úradné dni a hodiny, cez označené okno, na prízemí budovy mestského
úradu. Stačí zaklopať, preukázať sa, že
záujemca je občanom nášho mesta, má
uvedený vek 65 až 70 rokov a k rúšku bez
zaplatenia sa dostane prakticky v pondelok až v piatok, v čase medzi 7.30 a 15.30
hodinou kedykoľvek,“ informuje ďalej
Minárová a ako spresňuje, pre túto vekovú skupinu má mesto pripravených
1 400 kusov rúšok.

Keďže pandémia nabrala neočakávané rozmery, vedenie mesta rozhodlo
o zabezpečení ďalšej najzraniteľnejšej
skupiny občanov nášho mesta rúškami.
„A to pre občanov vo vekovej kategórie
od 65 do 70 rokov a onkologicky či inak
ťažko zdravotne postihnutým občanom,“
podotýka ďalej Monika Minárová a ako
upozorňuje, táto skupina obyvateľov
bola vyzvaná prostredníctvom viacerých médií, aby si v prípade záujmu prišli
rúško prevziať osobne na mestský úrad,
v ktorúkoľvek hodinu. Nárok má pritom
jedna osoba na jedno rúško. „Z tohto
dôvodu sme pristúpili aj k netradičnému
riešeniu a vydávame rúško aj v čase, keď

Každý občan, bez akéhokoľvek obmedzenia veku a zdravotného stavu, si môže
ďalšie látkové rúško zadovážiť aj v rúškomate za 2,50 eura za kus. Rúškomaty sú
dva, jeden je umiestnený pri vstupe do
budovy Mestského kultúrneho centra
a druhý pri vstupe do budovy Okresného
úradu na námestí (pred Bielym domom).
„Všetkým občanom mesta ďakujeme
za pochopenie dobrého úmyslu vybaviť zraniteľných občanov nášho mesta
ochranným rúškom čo najskôr, ako to
len situácia umožnila. Želajme si všetci
pevné zdravie a pri dodržiavaní doporučovaných usmernení to spolu zvládneme,“ uzatvára Monika Minárová.
(li)

Rúška, ktoré sa odovzdávajú našim seniorom, sú látkové, dvojvrstvové, z bavlnenej látky. Ich údržba je jednoduchá
– stačí ich oprať pri minimálnej teplote
60 stupňov, voľne vysušiť a ožehliť.
Rúško môžete používať až do zničenia.
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Mesto prijalo opatrenia aj v osade Pod Kortinou
Na Slovensku máme viac ako 1 040
rómskych osád. V našom meste v osade Pod Kortinou žije približne 460 Rómov. A práve obyvatelia takýchto osád
sú obzvlášť rizikoví. Pozreli sme sa na
to, ako to v týchto dňoch v osade vyzerá, ako sa dodržiavajú nariadenia a či
sú plánované testovania na COVID-19.
Pred niekoľkými týždňami sa v niektorých osadách potvrdil komunitný prenos
nového koronavírusu. Aj keď naša osada
nie je v takom rozsahu ako sú osady na
východnom Slovensku, aj rómske etnikum Pod Kortinou je špecifickou skupinou obyvateľstva. Ako potvrdil vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž,
vedenie žiarskej radnice by bolo rado,
keby sa Pod Kortinou testovalo. „Podľa
našich informácií, naša osada nebola do
programu testovania zahrnutá. Primátor
Antal sa však snaží, aby bola na zozname,
aby sme aj my mali možnosť otestovať jej
obyvateľov,“ podotýka Martin Baláž a ako
naznačuje, mesto sa snaží neustále komunikovať s obyvateľmi osady prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov
či rómskych občianskych hliadok. „Obyvatelia v osade dostávajú pravidelne informácie o tom, ako sa preventívne chrániť,
ako chrániť seba a svoje deti. Postupne
sme im tam distribuovali rúška, aby chránili sami seba, ale aby bola zabezpečená
aj ochrana ostatných občanov v rámci
mesta, pretože obyvatelia z Kortiny chodia tiež do mesta,“ zdôrazňuje Baláž. Rúška však nie sú to jediné, čo mesto Rómom
v osade zabezpečilo. Dnes majú umožnený prístup k pitnej vode zadarmo, aby sa
mohli pravidelne umývať a dodržiavať hygienu. A ako je to s Rómami, ktorí pricestovali zo zahraničia? Sú takí aj v osade Pod
Kortinou? „Máme tu obyvateľov, ktorí sa
vrátili z Českej republiky. Tí boli v karanténe a dlhší čas aj sledovaní. Podľa našich
informácií by to malo byť v poriadku. Nemáme informácie, že by tam prišli nejakí
Rómovia z iných krajín, skôr si myslíme, že
obyvatelia z osady nepracovali v zahraničí,“ uzatvára Martin Baláž.

Pracovná činnosť MOPS
v období koronavírusu
V osade Pod Kortinou sa počas pracovných dní nachádzajú štyria členovia
Miestnej občianskej poriadkovej služby
(MOPS), a to v čase od 8.00 do 18.00 hodiny. „Práca hliadky spočíva hlavne v dohľade na dodržiavanie opatrení, a to zákazu
zhromažďovania sa, na čo členovia MOPS
upozorňujú. Zvýšený dohľad na dodržiavanie nezhromažďovať sa je najmä v čase
vyplácania sociálnych dávok. Vykonávajú obhliadky jednotlivých lokalít osady
a upozorňujú obyvateľov, ktorí nemajú
rúška a pohybujú sa po osade, alebo keď
sa chystajú opustiť osadu na nákupy,“
približuje Božena Vaňová, koordinátorka
MOPS. Ako podotýka, je tiež zvýšená hygiena v Stanici osobnej hygieny. „ Určená
pracovníčka niekoľkokrát denne dezinfikuje povrchy, práčku, sprchu, vonku pitník, kľučku. Pri stanici je v pracovné dni
jeden člen hliadky, ktorý dohliada na to,
aby nebola odcudzená hadica na bezplatný odber pitnej vody, ktorá tam bola

hlášok. Tu sme zareagovali na požiadavku
spolupráce s odborom školstva na MsÚ,
kde sme si dodhodli spoluprácu pri doručení pracovných listov pre deti navštevujúce ZŠ. Tieto listy pripravili pre svojich
žiakov panie učiteľky.“

namontovaná. Obyvatelia majú prístup
k nej zadarmo, nie ako bežne za poplatok,“ potvrdzuje informácie.
Celá osada sa monitoruje každý deň
a dohliada sa na to, aby sa netvorili čierne skládky. Pri objavení takejto skládky sa
spolupracuje s odborom životného prostredia a mestskou políciou, kedy sa identifikujú pôvodcovia. Následne asistujú
členovia hliadky pri ich vývoze a dočistia
okolie kontajnerov.
„Dvaja členovia hliadky MOPS každý pracovný deň monitorujú okolie ubytovne
Jadran, STS a Hronstav a celé územie
mesta. V uliciach mesta upozorňujú najmä bezdomovcov a neprispôsobivých
obyvateľov na zákaz zhromažďovania sa
a na povinnosť nosenia rúška. Na začiatku vyhlásenia opatrení proti šireniu vírusu
rozniesli spoločne s terénnymi sociálnymi pracovníčkami rúška pre bezdomovcov, ktorí sa zdržujú v určitých lokalitách
mesta,“ naznačuje Božena Vaňová a ako
ďalej približuje, členovia hliadky asistujú
aj pracovníčkam komunitného centra
a terénnym sociálnym pracovníkom pri
práci v osade a dohliadajú na bezpečnosť
a poriadok.
Členovia MOPS asistujú každý mesiac aj
pri vyplácaní sociálnych dávok pred poštou a pred MsÚ pri vyplácaní sociálnych
dávok osobám, ktoré majú určeného
ako osobitného príjemcu dávok mesto.
„Na začiatku po vyhlásení opatrení boli
upozorňovaní často na ich dodržiavanie,
postupom času si ich osvojujú. Nemajú
problém dodržiavať ich. Zatiaľ nebolo potrebné, aby asistovala mestská či štátna
polícia,“ konštatuje na margo dodržiavania opatrení Vaňová.
Život počas karantény je však predsa len
aj v osade iný, ako býval predtým. „Počas karantény je v osade menší pohyb
v porovnaní s bežným obdobím. Deti sa
väčšinou zdržujú v blízkosti obydlí . Ak sa
začnú zhromažďovať, sú upozornené členom hliadky, prípadne sa navštívia rodičia
a upozornia ich, aby si dohliadli na deti,“
dodáva Božena Vaňová s tým, že strach
z pandémie u obyvateľov osady nie je tak
rozvinutý ako u ostatných obyvateľov.
Čiastočne je to spôsobené neschopnosťou jednotlivcov porozumieť súvislostiam
problematiky pandémie ako takej. Majú
pocit a presvedčenie, že ich sa choroba
nedotkne a neochorejú.

Život na Kortíne nezastal.

Pracovníci komunitného centra
sú v tieto dni viac v teréne
Pracovníkom komunitného centra pribudla v týchto dňoch práca v teréne. Riešia distribúciu učebných materiálov zo
základných škôl v Žiari, ale aj zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Kremnici a individuálne poradenstvo. Neskôr sa
sústredia na administratívne spracovanie
povinnej administratívy projektu. „Občania zo znevýhodneného prostredia nemajú až taký rešpekt pred opatreniami, akoby sa od nich očakávalo, pretože v osade
sa ešte zatiaľ nikto nenakazil a nikto nedostal pokutu za nenosenie rúška,“ hovorí Ivana Pruknerová, odborný garant
komunitného centra a ako naznačuje:
„Ak vieme, že sa títo občania združujú na
verejnosti, priebežne ich upozorňujeme.
Hlavne deti, aby nosili rúška, aby si šili domov pre rúško, keď sa chcú s nami rozprávať a pripomíname im aj povinné dodržiavanie odstupu.“ Ako sa však dozvedáme,
ľudia žijúci Pod Kortinou majú pocit, že
osada je ich domov, preto sa pozabudnú
a rúška v osade nenosia. „Do mesta rúška nosia. Ak by mohli deti opäť chodiť
do škôl, pomohlo by im to v tom zmysle,
že by si upevňovali návyk nosenia rúška
a mali by vyplnený voľný čas a netúlali by
sa po osade až v takej miere ako teraz,“
zdôrazňuje Pruknerová a dodáva: „Okrem
distribúcii materiálov sa venujeme osvetovej a preventívnej činnosti zameranej
na možné riziká a prevenciu šírenia COVID-19 v osade. Robili sme ukážky, ako
zhotoviť rúško zo šatky a z rukávov trička
a taktiež pripravujeme leták a plagát, ktorý bude výstižnou formou informovať ľudí
v osade o tom, ako predísť uzatvoreniu
osady a čo je potrebné , aby dodržiavali.
Obzvlášť, aby neprijímali návštevy z iných
osád a nepremiestňovali sa.“

V osade urobili terénni sociálni pracovníci osvetu hneď, ako vyšli prvé opatrenia
a nariadenia vlády. Rómov poučili o nutnosti dodržiavania všetkých opatrení, aj
o tom, že za nenosenie rúška im hrozí
pokuta. „Napriek častým upozorneniam
vzniká situácia, že tieto opatrenia niektorí
nedodržiavajú. Väčšinou rúška nosia len
mimo osady, ale priamo v osade rúška
nenosia. Necítia sa byť ohrození. Akoby
mimo osady nosili rúška iba preto, že je to
nevyhnutnosť. Vedia, že ich do obchodu,
alebo na poštu či na úrady, a teda nikde
bez rúška nepustia, ale už nerozumejú, že
je to aj pre ich ochranu a pre ochranu nás
všetkých,“ priznáva Adriana Šarköziová.
Ako však zdôrazňuje, pri každom kontakte s týmito občanmi v prípade, že porušujú nejaké nariadenia, ich hneď upozorňujú a snažia sa im vysvetliť vážnosť
situácie a dôsledky ich konania. Jeden
prípad nahlasovali aj na mestskú políciu.

Za sprístupnenie pitnej
vody sú vďační
Ľudia v osade sprístupnenie pitnej vody
uvítali a vnímali toto nariadenie vlády,
hlavného hygienika a následne rozhodnutie mesta v prospech osady veľmi pozitívne. Treba si tiež uvedomiť, že v osade
je veľký pohyb osôb. Deti nechodia do
školy, mnohí dospelí nikde nepracujú.
„Vzhľadom k tomu, že v tomto čase deti
nenavštevujú školské zariadenia, nemajú
ako vyplniť svoj voľný čas a je tak pre ne
veľmi ťažké ostať vo vnútri svojho obydlia, ktoré má zväčša rozmery 2 x 3 metre.
Nedajú sa porovnať podmienky bývania
a aj trávenia voľného času detí z osady
a detí z mesta. Detí z osady nemajú internet, niektoré ani mobilné telefóny či
dokonca elektriku. Je až nemožné udržať
deti v takom malom uzavretom priestore
24 hodín denne, kde je väčší počet členov
rodiny. Takže situácia v osade je taká, že
je možné vidieť detí, ktoré sa voľne hrajú
pred svojimi obydliami, ale pohybujú sa
aj po voľnom priestranstve,“ približuje

obraz denného režimu v osade Adriana
Šarköziová.

Niektorí sa pandémie boja,
iní to berú na ľahkú váhu
„Strach z pandémie vnímajú ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia veľmi
odlišne a každý individuálne. Sú jednotlivci, ktorí nákazu berú na ľahkú váhu,
a preto k nej pristupujú ľahostajne. Treba
však zdôrazniť, že sú aj ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne a obavy z pandémie
prežívajú rovnako ako každý zodpovedný občan,“ uzatvára Adriana Šarköziová.

Identifikovali pôvodcov
čiernej skládky
Počas karantény sa v osade Pod Kortinou našla čierna skládka, pričom členovia MOPS identifikovali jej pôvodcov. Tí
museli na vlastné náklady zaplatiť odvoz
kontajnera, ktorí sa objednal na odvoz.
Potom pri vývoze kontajnera členovia
MOPS dohliadli, aby naložili odpad do
kontajnera a vyčistili okolie. „Tvorba odpadu je závislá od kúpyschopnosti a následnej spotreby obyvateľstva. V meste
máme dlhodobo celoplošne zavedený
množstvový systém zberu. Čo sa týka
súčasnej situácie, nezaznamenali sme
zásadné zmeny v množstve tvorby odpadu v stojiskách, v rodinných domoch,
na zbernom dvore, a ani v lokalitách, kde
žije väčšia časť Rómskeho obyvateľstva.
Napríklad v časti Pod Kortinou majú obyvatelia k dispozícii centrálne umiestnené
zberné nádoby, ktoré sú vyvážané v pravidelných intervaloch. Na druhej strane,
v týchto lokalitách zaznamenávame
vznik čiernych skládok, ktoré následne
riešime v súčinnosti s MOPS a mestskou
políciou. Osveta v oblasti správneho nakladania s odpadmi sa vykonáva pravidelne prostredníctvom miestnych médií,
v súčasnosti intenzívne prostredníctvom
projektu zameraného na predchádzanie
vzniku odpadu a jeho správne triedenie.
Napríklad v osade Pod Kortínou sa vykonáva takáto osveta celoročne, a to v spolupráci s OŽP, terénni sociálni pracovníci
a pracovníci komunitného centra,“ dodáva na záver Ivana Martincová, referent
odpadového hospodárstva.
(li)

Rúška a dezinfekcia aj pre
obyvateľov osady

Deti sa hrajú pred
svojimi obydliami
Aj práca terénnych sociálnych pracovníkov je v období koronavírusu obmedzená
v rámci výkonu práce v kancelárii. Konkrétne ide o obmedzenia prijímania klientov v kancelárii. Klientov upozornili na to,
aby ich kontaktovali telefonicky a v prípade závažnosti ich problému si majú s nimi
dohodnúť stretnutie. „Ak sa stane, že nás
klient navštívi, snažíme sa o dodržiavanie
všetkých bezpečnostných opatrení, ako
napríklad prijať klienta po jednom, iba
s rúškom a po jeho odchode priestory
kancelárie dezinfikovať,“ konkretizuje
Adriana Šarköziová, terénna sociálna
pracovníčka. Ako podotýka: „Naša činnosť a pozornosť sa v tejto dobe v prvom
rade sústreďuje na obyvateľov rómskych
lokalít v našom meste, teda ide o prácu
priamo v teréne, kde ľudí informujeme
o nariadeniach vlády, ako aj o prevencii
a iných dôležitých informácií týkajúcich
sa pandémie. Zároveň monitorujeme
situáciu v dotknutých lokalitách, kde
sledujeme dodržiavanie nariadení vlády.
Okrem toho sa snažíme mapovať potreby
ľudí, na ktoré promptne reagujeme, ako
napríklad aj zápis detí do 1. ročníka, ktorý
sa teraz konal formou elektronických pri-

Mestu Žiar nad Hronom v dňoch
14. a 16. apríla zástupcovia NP Zdravé komunity doručili od Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity 300 kusov látkových viacnásobne
použiteľných rúšok pre obyvateľov
osady Pod Kortínou a ďalších lokalít
na území nášho mesta.
„Takisto sme pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, a to terénne sociálne pracovníčky, terénne pracovníčky, pracovníčky Komunitného centra a pracovníkov
Miestnej občianskej poriadkovej služby
dostali 4 kusy 250 ml dezinfekcie, 4 kusy
opakovane použiteľných ochranných štítov, 2 fľaše Sava, 2 uteráky, 2 mydlá a 2
fľaše dezinfekčného prostriedku Krystal,“
vymenúva Monika Němcová zo sociálneho oddelenia MsÚ.

Na základe usmernení Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity
(ÚSVRK), v spolupráci s asistentkou osvety zdravia, sa rúška a ochranné prostriedky v týchto dňoch distribuujú dospelej
populácii v osade, v ubytovni STS a ďalších lokalitách. „Takisto sme ich odovzdali
aj našim zamestnancom v tzv. prvej línii,
ktorí neúnavne každý deň pracujú a aj
v týchto sťažených podmienkach sú tu
pre tých, ktorí to potrebujú najviac,“ dodáva Monika Němcová s tým, že v mene
obyvateľov osady a zamestnancov mestského úradu patrí za poskytnutú pomoc
poďakovanie ÚSVRK a zástupcom Zdravých komunít.
(li)

ÚLIK JE NATERAZ ZRUŠENÝ,
OTVORÍME HO V NOVÝCH
PRIESTOROCH
Mestské materské centrum Úlik je
nateraz zrušené a nevykonáva svoju
činnosť. Po znovu otvorení už nebude
sídliť v priestoroch na Ul. Dr. Janského,
ktoré malo mesto v prenájme. Otvorí
sa vo vlastných priestoroch. O termíne
otvorenia vás budeme včas informovať
prostredníctvom Mestských novín
a webovej stránky mesta www.ziar.sk.

HĽADÁME NOVÝ DOMOV
BERRY

BONO

Berrynka sa túlala po družstve. Momentálne je to už
1,5-ročná sučka menšieho vzrastu. Rada sa hrá a baví
ju aportovanie. S priateľskými psíkmi a sučkami je
znášanlivá. Je veľmi prítulná, mojkavá, má rada
ľudskú spoločnosť a nemá problém ani s deťmi. Páčilo
by sa jej žiť u aktívnej rodinky, ktorá má rada výlety
a brávala by ju všade so sebou. V prípade záujmu
volajte 0948 082 206.

Bonko má 9 mesiacov. Rásť už nijako viditeľne nebude.
Za celé mesiace nemal ešte ani jedného jediného
záujemcu o adopciu. So sučkami je veľký kamoš,
s priateľskými psíkmi je znášanlivý tiež. K ľuďom je
priateľský, s deťmi nemá problém. Nie je to ani žiadny
demolátor, takže by mohol žiť v byte. V prípade záujmu
volajte 0948 082 206.

KARA

ATHOS

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
• 4.5. - 7.5. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
• 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 8.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
13.00 – 20.00 hod. lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
• 9.5. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 10.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
13.00 – 20.00 hod. lekáreň Recept, Dolná 49/21,
Kremnica
• 11.5. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 12.5. 8.00 – 20.30 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 13.5. - 16.5. 8.00 – 20.00 hod. lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod. lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
• 17.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
• 13.00 – 20.00 hod. lekáreň Archangelika,
SNP 2765/153
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Kara má 1,5 roka a je pravdepodobne mix belgičáka
a holanďana. Pobyt v koterci jej neprospieva, vkuse
skáče hore dole a preto je veľmi štíhla a je takmer
nemožné ju vykŕmiť. Je veľmi aktívna, miluje pohyb,
šantenie, behanie. Určite by sa potešila keby jej nový
majiteľ bol rovnako aktívny a športovo založený. Vie
si na povel sadnúť, ľahnúť aj dať labku. S priateľskými
psíkmi aj sučkami je znášanlivá. K ľuďom je priateľská,
má rada aj deti. V prípade záujmu volajte 0948 082 206.

Athos je mladý 1,5-ročný kríženec vlčiaka. Athos
bol odobratý políciou bývalému majiteľovi, pretože
ho týral. Na ľudí však ani po takomto škaredom
zaobchádzaní nezanevrel, stále ich má rád a nie je
vôbec agresívny. Nevadia mu ani deti. So sučkami
je znášanlivý, v podstate nerieši ani psov samcov.
V prípade záujmu volajte 0948 082 206.

Príroda nie je odpadkový kôš

Overovanie podpisov opäť
v Kancelárii prvého kontaktu

Od stredy 22. apríla je opäť možné
overiť podpisy v Kancelárii prvého
kontaktu (KPK) na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom.
Overovanie podpisov je spustený v režime platných úradných hodín na MsÚ,
bez možnosti výjazdu do terénu, za
okienkom č. 3.
Aj v tomto prípade stále platia usmernenia hlavného hygienika SR, a preto žiadame občanov, aby do priestorov KPK
vstupovali len s ochranným rúškom,
s rukavicami alebo s vydezinfikovanými
rukami. Klienti musia taktiež dodržiavať
2-metrové odstupy, preto by sme ich
chceli požiadať o trpezlivosť a dodržiavanie týchto nariadení.

Zmena úradných hodín
Od pondelka 27. apríla sú úradné hodiny
na MsÚ:
Pondelok:
7.30 – 11.30 hod. a 12.00 – 15.30 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
7.30 – 11.30 hod. a 12.00 – 15.30 hod.
Štvrtok:
nestránkový deň
Piatok:
7.30 – 11.30 a 12.00 – 15.30 hod.

Slovenská pošta ruší skrátené
otváracie hodiny pobočiek

ODPOČET VODOMEROV
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť oznamuje občanom mesta, že
od 4. mája budú pracovníci spoločnosti
realizovať odpočty vodomerov v našom
meste.
Z dôvodu znižovania priameho kontaktu
odčítačov s odberateľmi v záujme
minimalizácie rizika šírenia vírusového
ochorenia COVID-19, odčítači budú
realizovať odpočet len u voľne prístupných
vodomerov.
Žiadame preto občanov, aby pred
uvedeným termínom odstránili všetky
predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré
v zime slúžili k zatepleniu šachty,
vyčerpali vodu zo šachty, pokiaľ je šachta
zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov
umožnili odčítačovi bezpečný voľný
prístup k vodomeru, nechali otvorené
brány a uviazali psov.
Žiadame občanov, ktorých vodomer
nie je voľne prístupný k odpočtu, aby si
stav vodomeru odčítali sami a odčítaný
stav napísali na papier a umiestnili na
viditeľnom mieste, aby sa zamedzilo
priamemu kontaktu medzi odberateľom
a odčítačom.
Na odberných miestach, kde vodomer
nebude sprístupnený k vykonaniu
odpočtu a odberateľ neodčíta stav
vodomeru vopred, odčítač zanechá
odčítací lístok, na ktorom budú uvedené
telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude
možné nahlásiť stav vodomeru.

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre verejnosť, rodiny, školákov a deti jarnú outdoorovú
aktivitu Príroda nie je odpadkový kôš
s posolstvom.
Pri príjemných jarných prechádzkach sa
totiž každý z nás určite stretáva aj s odpadom, ktorý niekto vyhodil rovno do
prírody. Pomôcť životnému prostrediu
po zimnej prestávke do nového štartu
môžeme aj my, a to zbieraním odpadu.

Pravidlá výzvy
1. Dbaj na bezpečnosť a používaj ochranné prostriedky (rúško, rukavice).
2. Ak chceš ísť do prírody a si ešte malý,
choď s rodičom.
3. Zbieraj len odpad, ktorý ti neublíži.
4. Vyseparuj a vytrieď, čo sa dá.
5. Po nazbieraní aspoň jedného bežného
vreca ( alebo tašky) si sprav selfie fotografiu.
6. Svoju fotku pošli do správy na facebook.com/envirovychova, alebo pridaj na
Instagram a označ ju hashtagom #vyzvajar2020.

Viac informácií nájdete na webovej
stránke www.ewobox.sk.

Zapojte sa do čistenia
nášho mesta

V prípade záujmu a zapojenia sa do čistenia nášho mesta sa môžete obrátiť na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Odbor
životného prostredia a infraštruktúry,
oddelenie odpadového hospodárstva,
ktoré vám môže poskytnúť technickú
podporu. Žiadame vás, aby ste po vyzbieraní odpadu nahlásili miesto čistenia
a počet vriec s vyzbieraným odpadom
na e-mail: karin.vajdova@ziar.sk alebo
ivana.martincova@ziar.sk, alebo priamo
na mobilné číslo 0905 539 240. Zároveň
môžete zaslať aspoň jednej fotografie
z akcie. Požiadavku na vrecia nahlasujte
minimálne 1 deň vopred, ich prevzatie sa
uskutoční u informátora MsÚ.
(r)

Poskytovanie poštových služieb je
od štvrtka 23. apríla zabezpečené
v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnovila otváracie hodiny jednotlivých
pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však platia
bezpečnostné a hygienické opatrenia
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
Rozsah otváracích hodín pre verejnosť
na jednotlivých pobočkách bude v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie, s výnimkou prestávok na
nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní 30, resp. 60 minút. Pošty však naďalej
ostávajú zatvorené počas víkendu.
Aktuálne otváracie hodiny pobočiek
nájdu klienti aj na internetovej stránke
Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii
Slovenskej pošty a na výveskách jednotlivých pobočiek pôšt.
Vstup na pobočku je možný len s prikrývkou horných dýchacích ciest. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať
ruky. Platí obmedzený počet zákazníkov
v priestoroch pobočiek - na pošte môže
byť maximálne 1 zákazník na 25 metrov
štvorcových predajnej plochy pobočky.
A čakajúci musia dodržiavať 2-metrový
odstup. Vzhľadom na veľkosť niektorých

pobočiek a 2-metrový odstup, v niektorých prípadov pôšt bola Slovenská pošta
kvôli tomuto opatreniu nútená zatvoriť
niektoré priehradky. Pošty preto vybavia
menej zákazníkov za rovnaký čas.

Obnovené doručovanie
doporučených zásielok
Doručovanie doporučených zásielok,
úradných zásielok, poistených listov,
doporučených zásielok do vlastných rúk
(s doručenkou) dobierkou bude zabezpečované štandardne v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej
pošty, teda tak, ako pred zavedením
bezpečnostných opatrení v súvislosti
s koronavírusom. Zákazníci tak už nemusia chodiť pre doporučené zásielky
na poštu, čím sa odľahčí aktuálna situácia. Oznámenie o uložení zásielky, teda
žltý lístok, nechá poštový doručovateľ
v schránke iba v prípade, ak adresáta
nezastihne na adrese. Zároveň sa pokúsime opätovne doručiť zásielky, ktoré
boli uložené na pošte. Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych
dní. To znamená, že pre zásielky podané
do konca apríla platí predĺžená úložná
lehota o 14 dní.
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Na „Jednotke“ ponúkajú jedinečný vzdelávací program
s prírodovedným zameraním

V Základnej škole na Ulici Dr. Janského sa tento rok zapísalo 49 detí.
Vzhľadom na súčasnú situáciu bola
na webovej stránke školy vytvorená
elektronická prihláška na prihlásenie
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.
„Túto možnosť využilo 39 zákonných zástupcov,“ približuje riaditeľ školy Marek
Baláž. Ako ďalej naznačuje, taktiež bolo
rodičom umožnené stiahnuť si prihlášku
vo formáte PDF. Tento spôsob využili
dvaja zákonní zástupcovia. „Všetkým
prihláseným bol priebežne odosielaný
potvrdzujúci e-mail o prijatí prihlášky.
Ostatní zákonní zástupcovia prišli na

zápis osobne, samozrejme, bez dieťaťa.
Takáto forma je pre nás všetkých nová
a zároveň iná. Výsledok zápisu nám tak
umožní otvoriť dve maximálne naplnené triedy. Z hľadiska kapacity, ktorú
máme, je to pre nás optimálne riešenie.
Našou víziou je v čo najväčšej možnej
miere venovať sa deťom v rámci individuálneho prístupu. Práve takto si
dokážeme vytvoriť efektívnejší prístup
na úrovni vzťahov učiteľ – žiak – rodič,“
zdôrazňuje riaditeľ školy.
„Jednotka“ sa v posledných rokoch stále viac a viac pripája ku školám, ktorých
vzdelávanie „stojí“ na bádaní a obja-

vovaní, čo je v súčasnosti aj celosvetovým trendom. „Ponúkame jedinečný
vzdelávací program s prírodovedným
zameraním a metódami, ktoré nie sú na
Slovensku bežné. Napríklad patríme medzi niekoľko vyvolených škôl, ktoré overujú prírodovedné bádateľské metodiky
v rámci projektu IT Akadémia a realizujeme jedinečný a veľmi úspešný výchovný
program Rešpektovať a byť rešpektovaný. Ako jediná škola v meste máme
školského psychológa na plný úväzok.
Systematickou prácou našich pedagógov sa naši žiaci stávajú spokojní, čo môžeme vidieť aj v dosahovaní výborných
výsledkov a v neustálom zlepšovaní sa,“
konkretizuje Marek Baláž. V rámci popoludňajšieho využitia voľného času môžu
žiaci v škole navštevovať aj Súkromnú
základnú umeleckú školu, školský klub
detí, gymnastiku a iné športy, ktoré majú
na „Jednotke“ mládežnícku základňu či
horolezeckú stenu. „Sme škola typická
a nenapodobiteľná školskými akciami
ako sú Žiak na Jednotku, Vianočný benefičný koncert, Varenie slivkového lekváru či Splav Hrona. Naši noví prváci sa
môžu tešiť na svoje učiteľky, a to Tatianu
Snopčokovú a Líviu Harangoozovú, ktoré ich budú sprevádzať už spomenutým
vzdelávacím programom a ostatnými
úžasnými aktivitami. Ďakujeme rodičom
za prejavenú dôveru, vybrali správne,“
uzatvára Marek Baláž.
(li)

Na „Štvorke“ chcú v budúcom školskom roku
otvoriť triedu pre nadané deti

Zápis do 1. ročníka v čase mimoriadnej situácie bol úplne iný, na aký sme
zvyknutí. Svoje o tom vedia aj v Základnej škole na Jilemnického ulici.
„Po minulé roky sme netrpezlivo čakali
na zvedavých predškolákov, na ich vravu, pesničky a riekanky, no a u niektorých aj drobné obavy. Priestory školy
bývali vyzdobené a pedagógovia školy
spolu so Žiackym parlamentom s úsmevom vítali rodičov i deti. Tento rok nám
toto všetko chýbalo,“ netají sklamanie
Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka „Štvorky“ a ako konkretizuje: „Do 16. apríla sme
zaevidovali 32 elektronických prihlášok.
Osobne prišli na zápis ešte dvaja rodičia. Dodatočne nám prišli tri elektronické prihlášky. Zapísali sme teda 37 detí,

z toho šesť detí má odklad.“ Podľa slov
riaditeľky, elektronická forma prihlášok
výrazne uľahčí administratívne spracovanie údajov, ale určite nenahradí
osobný kontakt na zápise, kde sa stretnú
deti, rodičia a učitelia. „Všetkým rodičom,
ktorí zapísali svojho predškoláka či predškoláčku do našej školy, ďakujeme za
prejavenú dôveru a verím, že naplníme
všetky ich očakávania,“ podotýka riaditeľka „Štvorky“.
V školskom roku 2020/2021 ponúka
škola prvákom individuálny prístup so
zohľadnením ich potrieb, vyučovanie
cudzieho jazyka, a to s možnosťou výberu angličtiny alebo nemčiny, v prípade
potreby diétne stravovanie v školskej je-

dálni, školský klub detí od 6.00 do 17.00
hodiny. „Našou súčasťou je aj bohaté
portfólio krúžkovej činnosti športového, umeleckého alebo vedomostného
zamerania, na ktoré sa môžu prváčikovia
prihlásiť začiatkom septembra. Okrem
toho realizujeme aktivity, ktoré zapájajú
žiakov a rodičov do diania školy, a tým
zlepšujú vzťahy medzi všetkými stranami. Patrí medzi ne napríklad Vianočná
akadémia, Deň školy a rodiny, Tekvičkovanie, Školský ples či Prvácka pasovačka,“ vymenúva Drahomíra Hanzlíková
s tým, že škola disponuje aj školským
psychológom, špeciálnym pedagógom
a 4 asistentmi učiteľa, ktorí výrazne
napomáhajú pri edukácii žiakov. „Neodmysliteľný je však empatický prístup
učiteliek, ktoré sa na svojich prváčikov
veľmi tešia,“ konštatuje riaditeľka. Ako
prezrádza, v budúcom školskom roku by
chceli v prvom ročníku otvoriť aj triedu
pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním. „Stačí, ak rodičia svojich šikovných, zvedavých predškolákov prihlásia
na vyšetrenie v CPPPaP, kde posúdia ich
nadanie a prídu k nám. Nevadí, pokiaľ
boli na zápise v inej škole. S prácou s nadanými žiakmi máme dlhoročné skúsenosti a vieme, ako s nimi pracovať, aby sa
v škole nenudili a napredovali,“ naznačuje na záver Drahomíra Hanzlíková.
(li)
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Ako dopadol zápis
v cirkevnej škole

Rovnako ako v ostatných žiarskych
školách, aj v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa za zápis do
1. ročníka konal dňa 16. apríla.
„S výsledkami zápisu sme veľmi spokojní, pretože nás potešil záujem a môžeme
otvoriť, tak ako vždy, dve plnohodnotné
triedy. Zapísali sme 46 detí. Niekoľko odkladov je v riešení,“ informuje riaditeľka
školy Mária Ulrichová s tým, že osobne
prišli na zápis štyria rodičia, ostatní využili možnosť elektronickej prihlášky.
„V súčasnej situácii sa nám veľmi osvedčila elektronická prihláška, pričom škola
ju využíva už niekoľko rokov. Tento rok
ju využilo 42 rodičov. Samozrejme, že po
iné roky sa deti potom osobne dostavili
s rodičmi na zápis, ktorý sme sa im vždy
snažili pripraviť tak, aby mali z tohto dňa
nezabudnuteľný zážitok. Mali rozprávkovú cestičku, zábavné úlohy, dokonca
matematické zadania na interaktívnej tabuli, dostali zaujímavé darčeky a pamätné listy. Mrzí nás, že to tento rok tak nevyšlo,“ hodnotí riaditeľka s tým, že zápis
urobili formou telefonického rozhovoru
so zákonnými zástupcami detí. Budúci-

mi triednymi učiteľkami prvákov budú
Eva Bistová a Martina Kupcová. „Obidve
sú kvalifikované učiteľky pre primárne
vzdelávanie a navyše majú absolvované
štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite sv. Ondreja v Ružomberku,“ podotýka Mária Ulrichová s tým, že
písanie učia obidve klasickou formou, keďže s tým majú dobré skúsenosti. „Pedagogička Eva Bistová je preškolená na Hejného matematiku a niekoľko rokov tak
už vyučuje svojich žiakov. Pani učiteľka
Martina Kupcová sa pravidelne zúčastňuje na školeniach manželov Berovcov,
aplikuje ich aktívnu matematiku v triede
a jej žiaci používajú ich učebnice,“ konkretizuje ďalej riaditeľka cirkevnej školy
a ako na záver dodáva: „Sme radi, že žiaci
našej školy sú stále úspešní a odzrkadľuje sa to aj na stálom záujme rodičov
prihlásiť deti do našej školy do rôznych
ročníkov. Ďakujeme všetkým rodičom za
prejavenú dôveru a úprimne sa na našich
prváčikov všetci tešíme. Prajeme im veľa
radosti a úspechov v našom školskom
spoločenstve.“
(li)

Prijímacie konanie na technickej
škole v čase pandémie

Termín podávania prihlášok na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 bol posunutý do
15. mája 2020, pričom potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti sa nebude
vyžadovať. Upravovať sa budú aj podmienky prijímania. Ako sú na tom žiaci, ktorí chcú študovať na technickej
škole?
Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas
jedného kalendárneho týždňa, a to
najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. „V prípade, že vyučovanie už
nebude v tomto školskom roku obnovené, predpokladáme, že budú študenti
do jednotlivých odborov prijímaní najmä na základe ich výsledkov zo 6., 7., 8.
a z polroku 9. ročníka. Do úvahy vezmeme aj výsledky predmetových olympiád
a súťaží z prírodovedných a technických

predmetov. Obmedzenia sa budú naďalej týka prijímania študentov so zníženými známkami zo správania,“ naznačuje
riaditeľka Súkromnej strednej odbornej
školy technickej Beata Tóthová.
Zmena sa bude týkať aj prijímania do
duálneho systému vzdelávania. Prihlášky do tohto systému sa budú podávať v rovnakom čase ako prihlášky na
strednú školu, teda do 15. mája. „Keďže
výber študentov do duálu realizujú jednotlivé firmy aj na základe osobných pohovorov so študentmi a ich zákonnými
zástupcami, budú si ich firmy pozývať na
pohovory podľa situácie v mesiacoch jún
až august tak, aby s nimi mohli uzavrieť
učebné zmluvy najneskôr do 15. septembra 2020,“ dodáva Beata Tóthová.
(r)
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Žiaci bez internetu dostávajú zadania v papierovej podobe
Tak ako všetci učitelia Slovenska, aj
učitelia z „Dvojky“ sa snažia v tomto neľahkom období čo najviac pomôcť svojim žiakom so vzdelávaním.
Na 1. stupni je na online vyučovanie
najviac využívaný ZOOM a Skype.
Pochvaľujú si ho vyučujúce, ale aj
rodičia.
Ako nám prezradila zástupkyňa riaditeľky školy Kristína Holá, prváci sa naučili
používať Skype veľmi rýchlo a zvládajú
aj posielanie správ. Šikovných prvákov
chvália pedagogičky Dana Matušková
a Blanka Kleštincová. Prácu a aplikáciou ZOOM a skvelú spätnú väzbu počas vyučovacích hodín si pochvaľuje aj
druhácka učiteľka Ľuboslava Adamovská. „Vo štvrtom ročníku a na druhom
stupni prebieha online vyučovanie cez
aplikáciu Microsoft Teams. Využíva sa aj
spomínaný ZOOM, Skype a DiscordORD.
Druhostupniari ich využívajú najmä na
slovenčine s učiteľkou Alenou Zimanovou, na angličtine s učiteľom Jurajom
Romerom a denne na hodinách matematiky s učiteľkou Miroslavou Peštukovou a Monikou Balážovou,“ konkretizuje
ďalej Kristína Holá a ako naznačuje, keďže je nevyhnutné brať ohľad aj na technické možnosti žiakov, je najviac využívaná stránka EDUPAGE. „Samozrejme,
že tí vyučujúci, ktorých som menovite
nespomenula, tiež nezaháľajú. Preberajú so žiakmi učivo, opakujú. Pracujú
na tvorbe prezentácii, textov a iných
študijných materiálov, ktoré posielajú
žiakom cez najviac dostupnú edupage.
Vyučujúci oveľa intenzívnejšie využívajú individuálny prístup ku každému
žiakovi, pretože každú úlohu kontrolujú, opravujú, prípadne upozornia na
chyby,“ podotýka zástupkyňa riaditeľky.
S deťmi a ich rodičmi učitelia komunikujú aj prostredníctvom sms správ, chatu,
e-mailov a telefonicky. Žiaci, ktorí nemajú možnosť komunikovať ani cez edupage, dostávajú zadania v papierovej podobe prostredníctvom učiteľa Ľubomíra
Kundratu. „Ten sa podujal a každý pondelok vytlačí materiál od vyučujúcich.
Rozvezie ho v meste, ale aj po okolitých
obciach, kde majú žiaci problém s internetom, alebo im doma chýba potrebné
technické vybavenie,“ dodáva na záver
Kristína Holá a ako prízvukuje, všetci
z „Dvojky“ sa už veľmi tešia do školy,
kedy zasadnú za katedry a do školských
lavíc na riadne „živé“ vyučovanie.

Žiaci pracujú na angličtine
so zaujímavými videami
Pedagóg Juraj Romer učí svojich žiakov
online každý pracovný deň angličtinu.
Ide dokopy o šesť tried a 76 žiakov. Pravidelne sa hodín zúčastňuje viac ako 60
z nich. Podľa angličtinára nemajú žiaci
s učením z domu žiadne problémy. „Na
začiatku to bolo pre všetkých nové, zaujímavé a niekedy aj milé. Riešili sme,

samozrejme, správne nastavenie zvuku, videa, skúšali sme spolu, čo aplikácia
dokáže. Napríklad zdieľanie obrazovky,
kde nielen ja, ale aj decká môžu ostatným niečo zaujímavé ukázať, alebo
veľmi šikovnú virtuálnu tabuľu, kde je
možné písať, zvýrazňovať dôležité veci,
ale tiež kam si ešte stále moje najmladšie decká aj radi kreslia, kým sa všetci
pripoja na hodinu,“ konkretizuje mladý
učiteľ, podľa ktorého je učivo pomerne
jednoduché takto žiakom vysvetliť. Spoľahlivo sa dá použiť zdieľanie obrazovky,
kde si otvorí dokument s pripraveným
učivom, vidia ho teda aj všetky deti
a môže im učivo vysvetliť, pričom buď si
spravia svoje poznámky, alebo im tento
dokument následne prepošle. „Takisto je
to s cvičeniami. Pri otázkach, ktoré žiaci
často majú, môžem tiež využiť kombináciu s virtuálnou tabuľou. Pomerne
jednoducho sa tiež pracuje s učebnicami, všetky nahrávky k učebnici majú
žiaci tiež dostupné online. Od mojich
najmladších žiakov až po deviatakov
s deckami hlavne veľmi veľa komunikujeme v cieľovom jazyku,“ zdôrazňuje Juraj s tým, že klasicky ústne ani písomne
svojich žiakov neskúša. Napríklad veľmi
často majú deti za úlohu pozrieť si video
v anglickom jazyku, majú si zaznamenať
dôležité momenty z videného a potom
to spolu na hodine rozoberajú. Siedmaci
a starší tiež píšu príbehy a eseje a potom
ich posielajú na kontrolu. „Nemyslím si,
že je vhodné a potrebné v tejto situácii
známkovať. Skôr je podstatné udržať so
žiakmi kontakt, ďalej s nimi v anglickom
jazyku systematicky pracovať a motivovať ich k snahe a vlastnému záujmu
o angličtinu,“ zdôrazňuje angličtinár.
Klasických domácich úloh dáva Juraj
minimum. V podstate len pracovný
zošit, ktorý deti majú aj v škole. Skôr sa

zameriava na rozprávanie, a teda na reálne využitie jazyka. Deti mimo hodín
pracujú so zaujímavými videami z rôznych oblastí a tiež majú možnosť rozvíjať svoju kreativitu pri tvorbe príbehov
a esejí. Aj keď sa to nezdá, ale aj takouto
formou sa dá docieliť, aby boli žiaci pozorní a sústredili sa na vyučovanie. „Deti
sú inteligentné, vnímajú vážnosť situácie a tiež dôležitosť učenia sa. Tu určite
moja vďaka patrí rodičom, pretože len
spoluprácou učiteľov s rodičmi sa podarí žiakom zachovať učebné návyky,“
prízvukuje Juraj Romer a ako naznačuje,
neobáva sa, že by v prípade, že deti už
v tomto školskom roku nezasadnú do
školských lavíc, ich nemohol klasifikovať: „Moji angličtinári mali už pred začiatkom tejto situácie dostatočné množstvo známok na riadnu klasifikáciu, no
bežnú klasifikáciu nepovažujem v tejto
chvíli za kľúčovú. Osobne sa viem ľahko
stotožniť aj s možnosťou slovného hodnotenia, pretože presne viem, čo som
svojich žiakov naučil. Po prípadnom
znovuotvorení škôl určite nebudeme
doháňať narýchlo známky, pretože to
bude pre všetkých chcieť čas, kým sa
všetko vráti do normálu.“

Deti bez internetu to majú
omnoho ťažšie
Pedagogička Miroslava Peštuková učí
dva predmety – matematiku aj chémiu. Ide o dve ôsmacké triedy a jednu
siedmackú. „V týchto triedach som zaviedla online vyučovanie hlavne preto, že matematiku potrebujem deťom
dostatočne vysvetliť a potrebujem tiež
mať od nich spätnú väzbu. A oni zas
potrebujú mať možnosť sa opýtať na
nejasnosti, ako aj komunikovať medzi
sebou navzájom,“ vysvetľuje dôvody
a ako spresňuje, v stredu má s každou
triedou hodinu chémie. Dokonca mala
pred prázdninami so svojou triedou aj
triednu schôdzku. „Bolo to veľmi príjemné a veselé online stretnutie,“ hovorí
s úsmevom. O čosi vážnejšie už dodáva,
že na začiatku bol síce menší problém
s pripojením niektorých žiakov, ale bol
to čisto technický problém, ktorý s pomocou rodičov prekonali. „Bola to tiež
vec zvyku. U niektorých sú to skôr vôľové nedostatky, ktoré niektorí rodičia,
žiaľ, nedokážu ovplyvniť. Títo žiaci si
mýlia momentálnu mimoriadnu situáciu s prázdninami a určite budú veľmi
prekvapení, keď budú musieť pred začiatkom nového školského roka robiť
komisionálne skúšky. Alebo, keď ich
hodnotenie na vysvedčení bude negatívne,“ upozorňuje skúsená pedagogička.
Miroslava Peštuková vyučuje cez ZOOM
rovnako, ako keby bola s deťmi na svojich hodinách v triede. Len nepíšu pí-

somky ani rozcvičky. Matematiku zatiaľ
neznámkuje. „Na to bude čas, keď sa
stretneme v škole. Ide mi hlavne o tom,
aby sme nestratili tri a pol mesiaca, ktoré bude ťažké dohnať. V prípade, že budem musieť hodnotiť známkou, deti mi
doručia zošity, do ktorých vypracovávali
úlohy doma a ja im ich oznámkujem,“
podotýka. Na známkovanie či skúšanie
prostredníctvom internetu má jasný
názor: „Určite je to možné, len neviem,
nakoľko objektívne. Ak mám oznámkovať vyriešené príklady, ktoré mi deti
pošlú, neviem čiu prácu v skutočnosti
známkujem. Na skúšanie by som zasa
potrebovala viac času.“
Ako ostatní kolegovia pedagógovia, aj
ona vníma ako problém to, že nie všetky
deti majú možnosť učiť sa prostredníctvom internetu. Ide najmä o deti z osady či deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia. „Mňa osobne to veľmi mrzí.
Mám takých žiakov medzi ôsmakmi. Tí
pracujú doma s učebnicami, zbierkami
a príklady riešia podľa postupu vo vzorovo vyriešených príkladoch. Je to pre
nich určite veľmi náročné a neefektívne.
Navyše tu chýba sociálny kontakt. Nielen možnosť komunikácie s učiteľom,
ale aj s kamarátmi z triedy. Tieto deti to
majú omnoho ťažšie,“ zamýšľa sa Miroslava Peštuková a ako na záver dodáva:
„Určite by som uvítala aspoň jeden mesiac v škole, ale ak to možné nebude,
mám dosť podkladov na hodnotenie.
Známky nadobudnuté do 12. marca,
odovzdané práce, snaha a zodpovednosť prístupu, aktivita a ústne skúšanie.“

sa s deťmi. Tento druh vyučovania sa mi
javil ako nesprávny. Deti to nebavilo.“
Pomocou spomínaného programu má
učiteľka možnosť vidieť štyri posledné
hovoriace deti na mikrofón, čo bude od
konca apríla zväčšené na deväť, takže
deti majú možnosť sa aj vidieť. Pre
žiakov Soňa vyrába učebné materiály,
ktoré zdieľa na pracovnej ploche
a s maličkými prvákmi pracuje tak, že
priamo píše do pracovného zošita a deti
si tak môžu kontrolovať svoju prácu.
„Teraz už štvrtákov delím do skupiniek.
V skupinách priamo v programe si robia
video hovory a pracujú na zadaniach.
Skúšam byť aj facilitátorkou v online
vzdelávaní, to znamená, že k riešeniu
úlohy dospejú žiaci sami alebo spoločne
v skupine,“ naznačuje a ako zdôrazňuje,
na známkovanie využila možnosť len
tej najlepšej známky: „Lebo motivácia
je teraz veľmi dôležitá a ak chcem, aby
sa deti na vyučovanie tešili, potom zlé
hodnotenie by ich odradilo. Teraz, keď
vyšlo nové usmernenie, hodnotím len
slovne.“
Štvrtáci nemajú žiadny problém so
sústredením. Na začiatku si však určili pravidlá, kto môže rozprávať. „Malí
prváčikovia sú spontánnejší, chceli by
všetci rozprávať, tiež keď sa stane, že je
horšia kvalita zvuku, tak vtedy mám čo
robiť, aby sa dostali do pokojnej atmosféry. Napriek tomu ich chválim, lebo
22 - 24 prvákov je veľmi veľa, ale ide
nám to výborne,“ chváli najmenších žiakov pedagogička. „Zo začiatku som žiakom dávala domáce úlohy. Bolo to dosť
náročné. Kontrola mi zaberala toľko
času, že som mala pocit, že len dávam
úlohy a celý deň opravujem. Opravovať
a robiť komentáre v dokumente alebo
v obrázkoch ma odradilo od takého vyučovania. Teraz nedávam deťom úlohy,
len čítať knihu, ktorú si vyberú a potom
ju predstavia ostatným spolužiakom.
Myslím si, že pracujúci rodič, keď príde
domov, chce si tiež oddýchnuť a nie
ešte sa venovať vzdelávaniu. Učím veľmi šikovné deti, počas vyučovania urobíme všetko, čo máme a nepovažujem
domácu úlohu za dôležitú. Ak má rodič
potrebu, môže s dieťaťom pracovať
individuálne. Ak niečo potrebujú, rada
poskytnem materiál aj navyše,“ dodáva
na záver Soňa Sedláková, podľa ktorej
nie sú v tejto situácii známky dôležité.
(li)

Deti sú nešťastné,
chýba im sociálny kontakt
Skúsenosti s online učením majú aj žiaci
prvého stupňa. V štvrtáckej triede Soni
Sedlákovej je 22 detí, ktoré vyučuje
prostredníctvom programu Microsoft
Teams. Okrem toho učí prvákov
matematiku, a to v poobedňajšom
čase, ktorý vyhovuje aj rodičom. „Pre
mňa je veľmi dôležité mať kontakt
s deťmi, opýtať sa ich, ako sa im darí,
čo majú nové, čo ich trápi. Nejde
iba o vyučovanie a striktné držanie
sa vyučovacieho plánu,“ podotýka
pedagogička a približuje, ako vyzeralo
online učenie na začiatku: „Prvý týždeň
som učila tak, že som písala učivo, ktoré
som predpokladala, žeby deti mohli
zvládnuť samé. Zistila som, že takto
sa predsa nedá fungovať do konca
školského roka. Chýbal mi hlavne
kontakt s deťmi a tiež iba opakovať
a neposúvať sa ďalej, to by bola škoda, ak
vám záleží na tom, ako deti napredujú.
Veľa detí je nešťastných, lebo im chýba
sociálny kontakt. Nemôžu vidieť svojich
spolužiakov, počuť ich a rodičia tiež
majú veľa iných povinností, nielen učiť

POĎAKOVANIE ZA ZÁPIS
Ďakujeme všetkým 98 rodičom za dôveru,
ktorú prejavili zápisom svojho dieťaťa do
1. ročníka našej školy. Urobíme všetko
pre to, aby sa „Dvojka“ stala pre vaše deti
druhým domovom. Veríme, že prejavenú
dôveru nesklameme a poskytneme
kvalitné a tvorivé prostredie pre výchovu
a vzdelanie vašich detí.
Vaša „Dvojka“
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Odpovede na tie najčastejšie otázky o triedení odpadu
Kam vyhodíme polystyrén?
V prípade, že ide o malý čistý obalový
polystyrén (napr. od malých spotrebičov), triedime ho ako plasty. Veľké kusy
polystyrénu a tiež stavebný polystyrén
(izolačný) patria na zberný dvor.

Od čoho závisí, koľko platíme za odpad?
Ak triedený odpad správne obyvatelia
vytriedia, takýto zber je zadarmo. Platia
len za zmesový odpad, ktorý končí na
skládke. Čím viac odpad triedime, tým
menej ho ide na skládku, tým viac vieme využiť druhotné suroviny a šetríme
tie primárne. Cieľom výšky skládkovacieho poplatku je motivácia, čím lepšie
triedime odpad, tým menej platí obyvateľ, mesto alebo obec za uloženie každej
jednej tony na skládke.
Musíme obaly pred vyhodením umyť
vodou?
Nemusíme obaly pred vyhodením umývať. Ak sú mierne znečistené, nevadí to.
V procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. Obaly majú byť bez zásadných zvyškov obsahu.
Kam vyhodíme papierové obaly na
vajíčka či rolky z toaletného papiera?
Nie sú už síce vhodné na recykláciu, dajú
sa však energeticky zhodnotiť. Treba ich
vyhodiť do papiera.
Môžeme hodiť rozbité zrkadlo, keramiku, či porcelán do SKLA?

Zrkadlo obsahuje aj kovovú vrstvu, nedá
sa preto recyklovať. Taktiež ani keramika
a ani porcelán sa nedajú recyklovať, patria preto do zmesového odpadu.
Kam s prázdnym obalom z laku na
vlasy?
Plastové viečka zo sprejov patria do
plastov. Kovové obaly z lakov na vlasy,
dezodorantov a podobne, patria medzi
kovový odpad.
Kam vyhodiť tégliky z jogurtov?
Tégliky z jogurtov bez hrubých zvyškov
jedla patria do plastu. Viečka z téglikov
oddeľte a vyhoďte do kovov.
Použité zubné kefky?
Zubné kefky sú zložené z viacerých
materiálov, preto ich triedime podľa
prevažujúcej zložky. Prípadne môžeme
použité zubné kefky odovzdať v špecializovaných obchodoch, ktoré nájdete na
webovej stránke www.ekovir.sk.
Ako naložiť s plastovým obalom od
zubnej pasty či krému?
Po spotrebovaní kozmetiky patria obaly
do plastov – žltá nádoba. Obaly by mali
obsahovať čo najmenej zvyškov.

Tetrapaky – nápojové kartóny, patria
do PAPIERA?
Nepatria. Do papiera patria len papiere
a bežné kartónové škatule. Tetrapaky –
nápojové kartóny (napr. z mlieka, džúsov
a pod.) sa môžu zbierať aj samostatne,
prípadne spolu s plastmi do žltej zbernej
nádoby.
Kde zistíme, ako sa správne triedi
v našom meste/obci?
Na webe mesta www.ziar.sk sekcia Ako
triediť, na odbore ŽP, v letákoch distribuovaných do domácností, vo všeobecne
záväznom nariadení, u zberovej spoločnosti.

Pravidlá správneho
nakladania s odpadmi
1. Snažme sa ODPAD NETVORIŤ vôbec.
2. Zálohované odpady nepatria do koša,
vráťme ich do obchodu.
3. Dodržiavajme farebnú abecedu triedenia: Sklo – zelená, Papier – modrá, Plasty,
Tetrapaky – žltá, Kovy – červená
4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť
a recyklovať.
5. Oplatí sa triediť odpad, za vytriedený
odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI-PAK.
Zdroj: www.TRIEDIME.sk,
www.ENVIPAK.sk
Upravené: Odbor OŽPaI
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Separovanie odpadu dnes letí
Mesto Žiar nad Hronom uzavrelo
s bratislavskou spoločnosťou Asekol
SK zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.
V našom meste tak v blízkej dobe
budete môcť začať využívať červeno
– biele zberné nádoby.
Červeno – biela kombinácia je nová
farebná kombinácia v triedení elektroodpadov a batérií. Do komunálneho
odpadu NEPATRIA vyradené elektrospotrebiče!
Ročne sa na Slovensku vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká
časť z nich končí na skládkach alebo vo
voľnej prírode. Väčšina z nich sa však dá
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe
ďalších výrobkov. Ekologickú recykláciu
môžeme zabezpečiť odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do
predajne elektrospotrebičov alebo do
špeciálnej nádoby na elektroodpad.
Červeno – biele stacionárne kontajnery
sú špeciálne zberné nádoby na veľmi
malý elektroodpad , batérie a akumulátory. V našom meste budú rozmiestnené
v počte osem kusov.

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

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

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

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

Kontajnery na šatstvo sú
momentálne plné

V našom meste je k dispozícii 24 kontajnerov na šatstvo. Pravidelne, dvakrát mesačne, sa vykonáva zber
a vyprázdnenie týchto kontajnerov.
V súčasnosti sú vo väčšine prípadov
už naplnené a nie je možné odpad do
nich vkladať.
Zber vykonáva česká zberová spoločnosť, ktorá má momentálne obmedzený
prevádzkový režim. Z tohto dôvodu vás
žiadame, aby ste do kontajnerov, ale ani
ku kontajnerom či k stojisku neukladali

šatstvo a textil. Dočasne môžete využiť
na odovzdanie takéhoto odpadu Zberný
dvor v Žiari nad Hronom. Kontajnery na
šatstvo budú vyprázdnené v čo najkratšom možnom termíne.
Zberný dvor je otvorený od pondelka
do piatku v čase od 8.00 do 19.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 17.00 hodiny.
(r)
Foto: Iveta Vallová

Postupné uvoľňovanie opatrení
Najčastejšie otázky a odpovede

Od stredy 22. apríla sa začalo s postupným uvoľňovaním opatrení
a otvorili sa viaceré prevádzky.

Otvorili sa vonkajšie športoviská
Na vonkajších športoviskách sa môžu
hrať len bezkontaktné športy, pri ktorých môžu hráči dodržiavať dvojmetrové
rozostupy (napríklad tenis, bedminton,
golf či petang.) Ide o vonkajšie kurty aj
bežecké dráhy či ihriská pri školách. Dôležité je, aby sa nehrali športy, ktoré sú
kontaktné, ako basketbal či futbal.

Otvorili sa služby a obchody
do 300 metrov štvorcových
Otvorili sa všetky prevádzky a služby
mimo obchodných centier. Centrá sa
budú otvárať v poslednej fáze uvoľňovania opatrení. Výnimku majú prevádzky,
ktoré majú samostatný vchod z vonkajšej strany obchodného centra.

V predajni len jeden zákazní
na 25 metrov štvorcových
Ak ide o predajne, musia sa dodržiavať
rovnaké podmienky ako v predajniach
s potravinami.

mená na sadenie. A tiež sezónne produkty ako ovocie a zelenina.

Podmienky pre pohreby
Rozlúčky so zosnulými majú prebiehať
v exteriéri, ak sa to dá. Mali by trvať čo
najkratšie a len za účasti najbližšej rodiny, zhruba do desať ľudí. Aj tu platí dodržiavanie dvojmetrových rozostupov. Obradov sa majú zdržať osoby, ktoré majú
nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia. Mal by sa aj minimalizovať kontakt
v podobe objatí a podávania rúk.

Ako budú vyzerať svadby
Svadby budú povolené vo fáze dva. Zúčastniť sa môže najviac 15 hostí.

Bohoslužby
Tiež až vo fáze dva, ak nebude pribúdať
veľa nakazených a s obmedzením počtu
veriacich. Pri bohoslužbách musí byť na
jedného človeka 25 metrov štvorcových.
Múzeá, galérie a knižnice sa majú otvárať
v tretej fáze

Otvorené vonkajšie trhoviská

Otvorilo sa verejné stravovanie,
jedlo sa môže vydávať
cez výdajné okienko

Vonkajšie trhoviská musia mať jeden
vstup a jeden výstup. Pohyb zákazníkov
musí byť jednosmerný, to znamená, že
sa musia pohybovať od vchodu k východu, aby sa medzi sebou neplietli. Stánky
od seba musia byť vzdialené dva metre.
Na trhovisku je zakázaná konzumácia
akéhokoľvek jedla. Ak si tam niekto kúpi
ovocie, nesmie ho zjesť priamo na trhovisku. Na trhovisku by mali byť povolené
farmárske produkty, priesady, kvety a se-

Ide o všetky prevádzky, ktoré ponúkajú
jedlo, teda aj kaviarne či bistrá a reštaurácie, ale všetko musia vydať cez okienko, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu
ľudí. V radoch pred okienkom treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy. V prvej
fáze nebudú povolené terasy, tie otvoria
až v tretej fáze. Ak bude výdaj cez výdajné okienko, tak sa takto môže predávať
aj čapované pivo. Ak však má mestská
časť či obec zákaz konzumácie alkoholu

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej
len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako
„Občiansky zákonník“), ktorej predmetom
je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3037
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
a) jednoizbový byt č. 25 - s. B, nachádzajúci
sa na 5. poschodí obytného domu, súpisné
číslo 1372, číslo vchodu 33, na Ul. J. Kráľa
v Žiari nad Hronom,

b) spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného
domu, súpisné číslo 1372, postaveného
na CKN parcele č. 1149/67, o veľkosti
4361/683947-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN
parcela č. 1149/67 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 1299 m², na ktorom
je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený,
o veľkosti 4361/683948-tin. (ďalej aj ako
„byt“)
Popis bytu: Byt pozostáva z jednej izby
a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň,
kúpeľňa, WC, pivnica č. 25 (pivnica sa
nachádza v suteréne bytového domu), spolu
s celkovou rozlohou 43,61 m².
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno: Ing. Miroslava Paulíková

Ján Lunter: Opatrenia
v zariadeniach sociálnych
služieb sú prísne,
zamestnancov vedieme
k zodpovednosti

na verejnosti, treba ho dodržiavať. Prevádzky môžu predávať pivo napríklad vo
fľašiach na domácu konzumáciu. Otvorenie sa týka aj vinární a pivární, ak sa
vydáva cez okienko.

Detské ihriská sa otvárať nebudú
Detské ihriská pod vonkajšie športoviská
nespadajú, pri deťoch je riziko, že nebudú dodržiavať rozostupy.

Kedy sa otvoria kaderníctva
a kozmetické salóny
Mali by byť otvorené najskôr v druhej
fáze, ešte o tom nie je definitívne rozhodnuté. Kozmetické salóny sa však
môžu otvoriť aj neskôr.

Ako to bude s holičstvami
a barbiermi
Rovnako ako kaderníctva sa majú otvoriť v druhej fáze uvoľňovania opatrení za
konkrétnych podmienok. Kaderníctva,
pedikúry a manikúry otvoria v druhej
fáze pod podmienkou, že bude v prevádzke len jeden zákazník. Ak je prevádzka rozľahlejšia, tak jeden zákazník musí
mať k dispozícii 25 metrov štvorcových.
Ľudia sa majú objednávať telefonicky,
priestory sa musia dostatočne vetrať
a medzi klientmi má byť minimálne
15-minútový odstup. Povinná bude dezinfekcia priestorov a evidencia zákazníkov.

Ako budú fungovať taxislužby
Taxislužby majú otvoriť vo fáze dva.
Priestor vodiča a klienta musí byť oddelený a po každom odvezení klienta bude
povinnosť vozidlo dezinfikovať.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9
ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
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Tel. číslo: 045/678 71 32
E-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk
Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej
obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná
verejná súťaž – Byt č. 25 - Neotvárať“ je
potrebné doručiť na adresu: Mesto Žiar nad
Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46,
965 19 Žiar nad Hronom.
Pri osobnom doručení navrhovatelia
odovzdajú ponuku v podateľni mestského
úradu, a to v pracovných dňoch od 7.30 hod
do 15.30 hod.
Lehota na predkladanie ponúk: od 20.4.2020
do 29.5.2020 do 12.00 hod. V tejto lehote
musia byť ponuky doručené aj poštovým
doručovateľom. Ponuka predložená
po uplynutí tejto lehoty bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je
spolu tridsať pobytových zariadení
sociálnych služieb. O viac ako 2 700
klientov sa tu stará 1564 zamestnancov, ktorí dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenia.
Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, dodržiavajú prísne bezpečnostné, hygienické a protiepidemiologické opatrenia.
Pozornosť je tu sústredená nielen na
samotných klientov, ktorých je viac ako
2 700, ale aj na personál. „Na pravidelnej
báze máme online semináre s riaditeľmi
jednotlivých zariadení, kde si vzájomne
vymieňajú skúsenosti a odporúčania.
Vedieme ich k tomu, aby so svojimi zamestnancami pravidelne komunikovali
a neustále im vysvetľovali dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení nielen v zariadení, ale aj v bežnom živote,“
hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru
sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu
BBSK.
Okrem toho, pri nástupe do práce merajú v zariadeniach zamestnancom teplotu, upravený a predĺžený je aj režim
služieb tak, aby personál fungoval v čo
najstabilnejších skupinách a minimalizoval sa prípadný prenos ochorenia COVID-19 medzi nimi.

Najdôležitejšia je prevencia
Napriek nesmiernemu tlaku a zodpovednosti, ktoré ležia na pleciach tých, ktorí
sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľstva, zatiaľ personálne problémy v zariadeniach BBSK nenastali. „Vážim
si prácu ľudí, ktorí sa starajú o seniorov
a ďalších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Som presvedčený, že všetci
títo ľudia pristupujú k svojej práci zodpovedne a s vedomím, že klienti sú na
ich pomoc odkázaní. Ďakujem im za to,“
povedal predseda BBSK Ján Lunter s tým,
že nielen personál v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj ostatných zamestnancov BBSK vedie župa k zodpovednosti a dodržiavaniu opatrení, ktoré majú
zabrániť šíreniu nového koronavírusu.
Do zabezpečenia osobných ochranných
pracovných prostriedkov a dezinfekcií už
BBSK investoval viac ako 150-tisíc eur, len

zariadenia sociálnych služieb mesačne
spotrebujú 5 000 párov ochranných rukavíc či 200 litrov dezinfekčných gélov
na ruky. „Zariadenia zvýšili dezinfekciu
a frekvenciu upratovania priestorov, pri
poskytovaní starostlivosti dodržiavajú
epidemiologické postupy a odporúčania ministerstva zdravotníctva. Už od
7. marca tu platí prísny zákaz návštev,
vstup cudzím osobám je povolený len
v nevyhnutných prípadoch, ako zásobovanie, neodkladné opravy či záchranné
zložky,“ vysvetľuje Denisa Nincová.
Obmedzené na minimum je aj prijímanie nových klientov. Tí sa do zariadenia
dostanú len v prípade, ak ide o akútne
ohrozenie zdravia a života, alebo sú
prepúšťaní zo zdravotníckych zariadení a nemajú sa kam vrátiť do domácej
starostlivosti. Prejsť musia povinnou
14-dňovou izoláciou v samostatnej izbe
a testovaním.

Citlivý prístup
„Napriek tomu, že v zariadeniach sociálnych služieb je karanténa a zariadenia sú
izolované od vonkajšieho prostredia, nie
je možné, a nebolo by ani vhodné, aby
sme klientov zariadení úplne izolovali na
ich izbách. Zvládanie samoty a odlúčenia
od najbližších je psychicky náročné a pre
seniorov môže mať takéto odlúčenie, ak
bude dlhodobé, fatálne následky,“ hovorí Denisa Nincová. Skupinové aktivity
v zariadeniach sú tak síce obmedzené,
kontakt klientov v malých, bezpečných
skupinkách medzi spolubývajúcimi,
je však zachovaný ako dôležitá súčasť
psychohygieny. K sprísňovaniu každodenného režimu zariadení, ktorý je už aj
teraz veľmi prísny, momentálne plošne
BBSK preto nepristupuje. Samozrejme,
v prípade, ak v niektorom zariadení prepukne epidémia, k sprísneniu režimu
v tomto konkrétnom zariadení príde
a postupovať bude podľa vypracovaného krízového plánu.
„Táto doba nie je ľahká pre nikoho z nás.
Víťaziť by však mala ľudskosť a spolupatričnosť, nie bičovanie emócií a hon
na čarodejnice. Obzvlášť, ak ide o ľudí,
ktorí svoj život zasvätili starostlivosti
o druhých,“ uzavrel Ján Lunter.
(r)
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SPOMIENKA
Nezomiera ten,
kto žije v našich
srdciach.
Dňa 2. mája sme
si pripomenuli
35. výročie od
smutnej chvíle,
keď nás navždy

SPOMIENKA

opustil náš drahý manžel,
ocko a deduško
Štefan Gašparík
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou spomína manželka
Jožka, dcéra Monika s rodinou
a syn Dušan s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.

Keby sa dalo
zavolať do neba
a povedať,
ako smutno
je bez teba.
Keby sa dalo
vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas
a stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 4. mája si pripomíname
15 rokov, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal Hlaváčik.
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami a vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 2. mája sme
si pripomenuli
smutných
25 rokov, kedy
nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec
a starký
Ján Kovalčík.
S láskou spomína manželka, synovia
Stanislav a Radko s rodinami.

Tí, ktorých
milujeme,
neodchádzajú,
kráčajú pri nás
každý deň...
Dňa 28.
apríla sme si
pripomenuli
2 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.

Uzávierka čísla, ktoré vychádza 18. mája, je v utorok 12. mája.
Spomienky prijaté po tomto termíne budú uverejnené až v ďalšom vydaní.
Spomienky si môžete podať prostredníctvom e-mailu: mn@ziar.sk.

Z pera čitateľa
Fotky sa vydarili, pán Jozef bol spokojný a ja som
so synom začal pravidelne chodiť do Hliníka.
S Jozefom som si začal tykať, bol o 8 rokov starší.
Naučil ma ošetrovať koňa a tiež jazdiť a ovládať
ho, až sa stalo, že ma oslovil: „Kôň je jeden, kúp si
koňa!“ Ja na to: „Rodina ma vyhlási za blázna.“ Ale
že on sa nebude pozerať, ako ja jazdím. Pretom som
manželke povedal, že budeme mať koňa. V tom
období bolo v okrese asi 5 jazdeckých koní. Už som
bol rozhodnutý, a tak sme začali hľadať po celom
kraji vhodného koňa.
Na samote, na Štále – Nová Baňa žil gazda, ktorý
sa rozhodol predať 3-ročnú kobylku, lebo nechcela
ťahať voz. Bola z chovu Topoľčianky. Športovej
povahy, musel sa jej zbaviť. Tľapli sme si rukou na
dohodu. O niekoľko dní sme šli pre kobylku. Horou
z Novej Bane do Žarnovice, na R. Podzámčie cez
Bukovinu do Dolnej Ždane a do Hliníka, kde bola
maštaľ. Trasa merala 40 km. Zrazu boli v maštali
dva kone. Začal som s rodinou nový život.
Nabudúce o živote s kobylkou Lunou.
František

STAVEBNÝ ÚRAD INFORMUJE
V prípade potreby osobného vybavovania
na Odbore stavebného poriadku alebo
Spoločnom obecnom úrade (Stavebný
úrad) kontaktuje prosím uvedené telefónne
čísla: 045/678 71 53, 045/678 71 78,
045/678 71 49, 045/678 71 12, 045/678 71 88,
045/678 71 42 (konkrétny pracovník vás
osobne prevezme pri vstupných dverách
hlavného vchodu do budovy).

Žiarska hygiena vykonáva cielené kontroly aj
v prevádzkach, ktoré sa postupne otvárajú
Väčšina úradov a organizácií v súčasnosti funguje v núdzovom režime.
Žiarsky Regionálny úrad verejného
zdravotníctva (RÚVZ) má však v čase
koronavírusu viac práce ako v bežné
dni. Okrem bežnej agendy všetkých
terénnych oddelení sú do riešenia
aktuálnej situácie zapojení všetci
pracovníci úradu.
V týchto dňoch okrem poradenstva, manažmentu testovania a cielených kontrol
vo všetkých prevádzkach a zariadeniach
pribudlo žiarskej hygiene aj zabezpečovanie opatrení, testovania a agendy
okolo Štátnych karanténnych centier,
ktoré sa otvárajú aj v našom regióne.
Pribudlo riešenie sankčných opatrení
na podklade úradných záznamov polície voči osobám, ktoré nedodržiavajú
nútenú karanténu. Ako informuje Zina
Košťanová, zástupkyňa regionálnej hygieničky, v súvislosti s koronavírusom
všetky oddelenia vykonávajú cielené
kontroly vo všetkých zariadeniach, ktoré
boli podľa Opatrení hlavného hygienika
SR v prevádzke, alebo sa znovu postupne otvárajú. „Kontroly sú zameriavané na
dodržiavanie všetkých opatrení vyplývajúcich z Opatrení hlavného hygienika SR.
Oddelenie epidemiológie monitoruje
epidemiologickú situáciu vo výskyte
ochorenia COVID-19, využíva všetky dostupné nástroje na prevenciu a v prípade rizika zabezpečuje protiepidemické
opatrenia. Napríklad v prípade výskytu
ochorenia v našej spádovej oblasti vyhľadáva a zabezpečuje všetky kontakty,
ktoré boli v úzkom kontakte s podozrivou alebo chorou osobou,“ konkretizuje
Zina Košťanová.
Žiarsky RÚVZ zaznamenal aj vyšší záujem o poskytovanie informácií verejnosti. Ten sa dá rozdeliť na dve línie.
„V prvom rade sú otázky týkajúce sa
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Netradične tradičná
Gruntovačka
Jarná Gruntovačka zažíva túto jar
iný rozmer. Krajská organizácia cestovného ruchu a sedem oblastných
organizácií cestovného ruchu, vrátane tej našej na strednom Pohroní:
Región GRON, od februára pracovali
na prípravách v poradí už 4. spoločnej Gruntovačky v Banskobystrickom
kraji. Aktuálna situácia neumožnila
zrealizovať tento projekt v pôvodnom
rozsahu a forme.
Ako organizátori sme sa však nechceli
vzdať myšlienky na jarné upratovanie
prírodných lokalít, a aj preto prišli s iniciatívou individuálnej Gruntovačky pod
symbolickým heslom Pomôž prírode,
pomôžeš sebe. Propagovať nám ju v online priestore pomohlo množstvo obcí,
organizácií či jednotlivcov – fanúšikov
iniciatívy.
Gruntovačka je organizovaná už tretí rok
a teší sa stále väčšej obľube verejnosti,
žiakov a študentov škôl. V minulom roku
sa v kraji podarilo vyzbierať až 30 000 litrov odpadu na 20 lokalitách. Viac ako
700 žiakov, študentov a dobrovoľníkov
vyčistilo až 60 kilometrov turistických
chodníkov a rekreačných miest. Oblastné organizácie cestovného ruchu poskytli dobrovoľníkom rukavice aj vrecia.
Jarná Gruntovačka sa aj tento rok mala
pripojiť ku globálnym ekologickým iniciatívam pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý
pripadol na stredu 22. apríla. Rekordných 24 základných a stredných škôl
z Banskobystrického kraja sa plánovalo
zapojiť do tohto celokrajského projektu
Krajskej organizácie cestovného ruchu
(KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus. Po
zrelom uvážení a s ohľadom na vládou
nariadené preventívne opatrenia, sme
upustili od idey hromadnej jarnej Gruntovačky v jeden konkrétny deň. Napriek
tomu sme nechceli nechať prírodu nepovšimnutú a preto sme prišli 9. apríla pred
Sviatkami jari s celomesačnou iniciatívou
Pomôž prírode, pomôžeš sebe.
Cieľom iniciatívy bolo aj počas tejto nepriaznivej situácie motivovať ľudí, aby
sa správali zodpovedne k prírode, ale

zároveň aby boli zodpovední voči sebe
aj druhým. Hovorí sa, že príroda je najlepší lekár a významne posilňuje imunitný systém. Preto každý, kto sa chystal na
prechádzku do prírody načerpať novú
energiu, mohol si so sebou vziať vrece
na odpadky a rukavice a pustiť sa do čistenia svojich obľúbených miest. Samozrejme, mnohí tak urobili aj sami a mimo
kampane. Každý sa potom mohol
v priebehu mesiaca virtuálne pochváliť
úlovkami, alebo prostredníctvom fotografií predstaviť príbeh vyčistenej lokality a zhodnotiť množstvo vyzbieraných
odpadkov na profiloch sociálnej siete
Regiónu GRON alebo aj v iných regiónoch. Z týchto zverejnených príspevkov
v závere vyberieme jedného, kto bude
odmenený rodinným vstupom do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána
Hella v Žiari nad Hronom.
Do individuálnej krajskej Gruntovačky, ktorá končí, ale naozaj len oficiálne,
8. mája, sa mohol celý mesiac zapojiť ktokoľvek bez rozdielu veku či miesta bydliska. Veríme, že jesenná séria celokrajskej
Gruntovačky sa už bude môcť uskutočniť
v tradičnom formáte, v termíne od 18. do
19. septembra pri príležitosti svetového
dňa čistenia prírody World CleanUP Day.
Tím Regiónu GRON a KOCR

Domáce násilie počas šírenia
koronavírusu COVID-19
možností testovania. Oddelenie epidemiológie v súčinnosti so žiarskou všeobecnou nemocnicou a všeobecnými
lekármi nášho spádového regiónu (Žiar
nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica) manažuje výkon nazofaryngeálnych
odberov verejnosti podľa stanovených
indikácií. Druhú líniu tvorí rôznorodá
škála otázok, väčšina z nich pozostáva
z aktuálne vydaných Opatrení hlavného
hygienika SR, kedy verejnosť, či už fyzické, alebo právnické osoby potrebujú vysvetliť, ako majú postupovať. Informácie
zo strany nášho úradu sú podávané aj
mimo pracovného času,“ naznačuje Zina
Košťanová.

Tri prípady v žiarskom okrese
Za okres Žiar nad Hromom boli do tohto času zaznamenané tri prípady potvrdeného ochorenia COVID-19. Všetky
skončili vyzdravením. „Najviac otázok
je ohľadne toho, čo majú ľudia robiť po
návrate zo zahraničia, žiadajú podrobnejšie vysvetlenie výnimiek vyplývajúcich z Opatrenia hlavného hygienika
SR, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú
vodičov nákladných vozidiel, či sa znovu
otváranie niektorých prevádzok týka aj
ich a za akých podmienok a mnoho ďal-

ších,“ spresňuje Zina Košťanová, čo najviac ľudí v súvislosti s pandémiou zaujíma a s čím sa na žiarsky RÚVZ obracajú.
Niektorí ľudia sú možno trochu viac citliví a koronavírusu sa boja viac, ako by
naozaj museli. Zaujímalo nás preto, či
žiarsku hygienu kontaktujú aj takí, u ktorých sa neskôr ukáže, že išlo iba o tzv.
planý poplach. „Obavy máme všetci, ťažko sa k tomu vyjadriť, či sú prehnane citliví. Áno, kontaktujú nás aj v prípadoch,
že majú zdravotné problémy v zmysle
akútneho respiračného infektu, ale po
vysvetlení a zvážení rizika, či môže ísť
o ochorenie COVID-19, sa väčšinou upokoja. Súčasná epidemiologická situácia
v našom regióne je priaznivá, ale tu treba povedať, že už pri výskyte týchto pár
ochorení sa ukázali niektoré nepriaznivé
tendencie zo strany správania verejnosti voči rodinám, v ktorých sa ochorenie
vyskytlo. Treba si uvedomiť, že je to
kvapôčková nákaza a že v prípade, že sa
ochorenie nepodcení a dodržiavajú sa
všetky odporúčané opatrenia, nikto za
to, že ochorie nemôže, a preto by sme
mali byť všetci ohľaduplní,“ podotýka na
záver lekárka.
(li)

V súvislosti so šírením koronavírusu
COVID-19 môže dochádzať k vzostupu
násilia v slovenských domácnostiach,
keďže členovia rodiny majú obmedzený pohyb a mnohí nechodia do práce,
v dôsledku čoho vzrastajú aj ich ekonomické problémy.
Domáca karanténa chráni pred šírením
koronavírusom, avšak dáva priestor inému nebezpečnému javu – domácemu
násiliu. Pre mnohé ženy, deti alebo seniorov karanténa znamená, že nemajú
kam utiecť a je pre nich zložité obrátiť sa
na úrady o pomoc v čase, keď sú s násilníkom v uzavretom priestore.
V prípade, že si všimnete vo svojom susedstve čokoľvek, čo naznačuje páchanie
násilia na ženách, deťoch alebo senioroch, volajte:
• 158 (Polícia SR)
• 112 (Linka tiesňového volania)
• 0800 212 212 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie)
• 116 111 (Linka detskej istoty)
• 0800 300 700 (Linka zriadená Generálnou
prokuratúrou SR)

Čo robiť v prípade, ak ste
obeťou domáceho násilia
Vyhľadajte pomoc a neobraňujte svojho
násilníckeho partnera. Privolajte políciu
a neváhajte oznámiť udalosť skôr, ako sa

násilie vystupňuje. V neposlednom rade
rozprávajte o probléme s okolím, zdôverte sa a požiadajte o pomoc svojich blízkych (rodinu, priateľov). Násilie neprestane samo, nečakajte, kým to bude horšie!
Ako môžete pomôcť obeti násilia
Povzbuďte obeť k tomu, aby o násilí
hovorila. Snažte sa získať čo najviac informácií o podstate domáceho násilia
a o dostupných možnostiach pomoci.
Počúvajte obeť, ak vám hovorí, že sa
k nej partner, alebo manžel správa násilne. Nezľahčujte situáciu, nespochybňujte ju a neospravedlňujte násilie jej
partnera alebo manžela. Povedzte jej,
že za násilie je zodpovedný jej manžel
alebo partner a žiadne správanie alebo
provokácia nie sú výhovorkou pre násilie,
pretože násilie sa časom bude stupňovať.
Podeľte sa s ňou o vaše informácie o násilí páchanom na ženách a ubezpečte ju,
že nie je sama, že je mnoho iných obetí,
ktoré tiež zažívajú násilie. Informujte ju
o možnostiach riešenia jej situácie, ale do
ničoho ju nenúťte a rešpektujte jej rozhodnutia. Pomôžte jej v každodenných
záležitostiach a so starostlivosťou o deti.
Ponúknite jej, že ju budete sprevádzať,
ak bude potrebovať podporu, napr. na
úradoch a rôznych inštitúciách a pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, na ktoré by
mohla v prípade potreby odísť aj s deťmi.
OR PZ v Žiari nad Hronom

Atlétka Natália Bieliková je držiteľkou nového
slovenského rekordu v päťboji
Atletický klub v Žiari nad Hronom má
v súčasnosti množstvo mladých talentov, ktorým sa darí nielen na okresných či krajských súťažiach. Veľkou
nádejou žiarskej atletiky je 14-ročná
Natália Bieliková.
Natália sa na halových Majstrovstvách
Slovenska v päťboji mladšieho žiactva,
ktoré sa konali vlani vo februári v Bratislave, umiestnila na 2. mieste. Na ďalších halových Majstrovstvách Slovenska
v päťboji mladšieho žiactva, tentokrát
v septembri v Trenčíne, získala skvelé
zlato a vytvorila nový slovenský rekord
v počte 2 980 bodov. Ako mladšia žiačka
je v celoslovenských tabuľkách v hode
oštepom na 1. mieste s výkonom 30,33
metra, v skoku do diaľky na 2. mieste
s výkonom 537 centimetrov a v hode kriketovou loptičkou na 3. mieste s výkonom 50,07 metra. Je tiež reprezentantkou Slovenska. Výkony Natálie si všimol
aj primátor mesta Peter Antal a preto
patrila tento rok k najlepším športovcom, ktorí sú každoročne oceňovaní.
Natália má 14 rokov a navštevuje ôsmy
ročník v Základnej škole na Ulici M. R.
Štefánika. „Atletike sa venujem už desať
rokov,“ prezrádza Natálka, ktorú k tomuto športu priviedli rodičia. Za svoje
výkony sa jej dostalo cti reprezentovať Slovensko na svetových súťažiach.

„Slovensko reprezentujem vo viacboji
a v diaľke,“ konkretizuje, a zároveň vysvetľuje: „V päťboji sa súťaží v piatich atletických disciplínach, ktorými sú 60 m
prekážky, kriketka, 60 m, skok do diaľky
a 600 m. Začína sa prekážkami a končí
behom na 600 metrov.“ Sama má najradšej skok do diaľky, lebo na ten sa
na tréningoch najviac pripravuje a ako
s úsmevom hovorí, baví ju.
Natália trénuje každý deň v týždni,
okrem víkendov. „Na začiatku každého
tréningu sa rozcvičím a potom už záleží,
čo povie tréner. Musím trénovať každú
disciplínu, ale najviac sa zameriavam na

skok do diaľky. Za normálnych podmienok v zime trénujem v telocvični a posilňovni v Žiari a sem-tam chodím na
diaľkarské tréningy do haly do Banskej
Bystrice. V lete chodím trénovať na tartan a do posilňovne. Teraz cez karanténu trénujem doma a chodím behávať ku
lesom, kde nie je až tak veľa ľudí. Ale už
začíname chodiť trénovať aj na tartan,“
približuje tréningový proces slovenská
atletická nádej. Ako ďalej približuje
v týchto dňoch jej tréner píše tréningové plány na cvičenie vonku a doma cvičí
podľa cvikov, ktoré si nájde na internete. S úsmevom podotýka, že na stravu si
veľmi pozor dávať nemusí, ale fastfood
a čokoládu neobľubuje.

Sníva o účasti na olympiáde
Športovým vzorom žiarskej atlétky je
jej klubový kolega Adam Hriň. „Je veľmi
šikovný, nadaný a cieľavedomý atlét,“
nešetrí chválami a prezrádza, kam by to
v atletike chcela dotiahnuť: „Chcela by
som sa dostať na olympiádu, ale to je
ešte príliš skoro nad tým uvažovať. Takže by som bola veľmi šťastná, ak by som
sa dostala na EYOF (Európsky olympijský
festival mládeže),“ dodáva na záver Natália, ktorá vo voľnom čase chodí von s kamarátmi, rada si kreslí a pozerá seriály.
(li)
Foto: archív NB.

Spoločné jogové relaxačné cvičenia detí
aj v čase karantény

Deti zo Školského klubu detí na
„Dvojke“ začali s cvičením jogy už
v septembri.
Prváci, v oddelení Lienok, si v určené
dni v poobedňajších hodinách upravili
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svoju triedu, rozložili podložky na cvičenie a pod vedením inštruktorky Ivky
si spevňovali chrbátiky, učili sa správnemu dýchaniu a správnemu držaniu tela.
Veľmi sa im to páčilo. „Preto teraz, v čase

nedobrovoľnej karantény, im cvičenie
začalo chýbať,“ prezrádza Alexandra
Majerčíková, vychovávateľka v oddelení Lienok, s ktorou sú deti stále v spojení. Rozhodla sa preto so svojimi žiakmi
v cvičení pokračovať online. „Cvičí každý
cez monitor svojho počítača a v súkromí
svojich domovov,“ naznačuje a ako podotýka: „Je to výborné. Nielenže sa deti
po dlhom čase opäť navzájom vidia,
môžu sa spolu porozprávať a zacvičiť si,
ale zároveň príjemne zrelaxujú a urobia
niečo pre svoje zdravie.“ Ako vychovávateľka na prezrádza, deťom, ale aj ich rodičom sa tento nápad veľmi páči a chcú
v ňom pokračovať až do obnovenia normálnej školskej dochádzky. „Je to určite
dobrý spôsob, ako účelne vyplniť čas
v domácej karanténe,“ dodáva na záver
Alexandra Majerčíková.
(li)

Z trávnikov za Playstation
FUTBAL – FORTUNA LIGA

Fortuna liga cez víkend 18. a 19. apríla usporiadala turnaj e-Fortuna liga
Challenge, do ktorého sa zapojilo
12 hráčov z 12-tich klubov našej ligy.
Esportových turnajov vo svete pribúda.
Niet divu, reálny futbal sa hrá len málokde, a tak športovci častejšie ako inokedy
sadajú za herné konzoly, aby si zmerali
sily. Každý klub najvyššej slovenskej futbalovej súťaže reprezentoval vybraný
futbalista. „Esport je svetovým trendom
a v súčasnej dobe i športovou alternatívou. Rozhodli sme sa o atraktívny formát
turnaja, pretože za herné konzoly posadíme skutočných futbalistov Fortuna
ligy. Našim cieľom je priniesť prakticky
z domu zaujímavé športové podujatie,
pobaviť fanúšikov a pomôcť aj tým, ktorí to potrebujú,“ uviedol senior manažér
Únie ligových klubov Milan Ondruš.
Práve dobročinnosť bola jednou z tém
turnaja. Každý futbalista si vybral jednu
organizáciu, ktorej v prípade víťazstva
venuje vypísanú odmenu 1 500 eur.
Futbalisti hrali z domu na herných konzolách Sony Playstation. Každý hráč si
vybral obľúbený svetový klub, s ktorým
hral. V sobotu boli na programe skupinové zápasy, v nedeľu vyraďovacie boje
a veľké finále.
Futbalisti Fortuna ligy, ktorí sa zúčastnili
turnaja: Jurij Medveděv (ŠK Slovan Bratislava), Ján Bernát (MŠK Žilina), Martin

Jedlička (DAC D. Streda), Matúš Begala
(MFK Z. Michalovce), Bogdan Mitrea
(Spartak Trnava), Dalibor Takáč (MFK Ružomberok), Achraf El Mahdioui (AS Trenčín), David Hrnčár (FC ViOn Z. Moravce),
Lukáš Kučera (FK Senica), Martin Slaninka (ŠKF Sereď), Róbert Baláži (FC Nitra),
Patrik Blahút (FK Pohronie).
Patrik Blahút o e-Fortuna liga Challenge
FK Pohronie reprezentoval v e-Fortuna
liga Challenge 22-ročný stredopoliar
Patrik Blahút. „Máme skupinu na Whatsappe a náš kondičný tréner prišiel
s touto ponukou, tak som sa prihlásil,“
prezrádza na úvod, prečo sa do turnaja
prihlásil a hneď aj hodnotí svoje schopnosti v hre FIFA 20: „Je to asi ako v reálnom futbale. Keď mám formu, darí sa,
keď nemám, je to zlé.“ Patrik hral v súťaži
za svoj obľúbený tím FC Liverpool. Dajú
sa niektoré poznatky z videohry preniesť
aj do reálneho futbalu: „Myslím si, že aj
hej, ale nie je toho veľa. Možno by som
spomenul celkové videnie situácie na ihrisku, no vlastne v reálnom futbale je to
aj tak iné z pohľadu priamo na trávniku.“
Paťo sa v hre dostal až do štvrťfinále, kde
však prehral 3:2 s Bogdanom Mitreom zo
Spartaku Trnava. Víťazom e-Fortuna liga
Challenge sa nakoniec stal Dalibor Takáč
z MFK Ružomberok.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Športová trieda na „Štvorke“

Žiarsky mestský polmaratón sa prekladá
Žiarsky mestský polmaratón bude
preložený na iný termín, o ktorom vás
budeme vopred informovať.
Ak ste už zaplatili a nebude vám náhradný termín vyhovovať, peniaze za štartovné vám budú vrátené. V prípade otázok
kontaktujte Adama Pajunka na e-mailovej adrese: adam.pajunkak@gmail.com.
(r)

Športová trieda na „Štvorke“ bude aj
v školskom roku 2020/2021. Budúci
piataci, športovci, staňte sa našou
súčasťou.
Trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa opäť otvára v Základnej škole na Jilemnického ulici.
Máte doma predškoláka, ktorý neustá-

le kladie zvedavé otázky, dokáže čítať,
alebo má nevšedné záľuby? Aj po zápise máte možnosť zaradiť ho do triedy
so všeobecným intelektovým nadaním
v Základnej škole na Jilemnického ulici. Ozvite sa nám, odpovieme na vaše
otázky.
(r)
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Na pôsobenie v žiarskej cyklistike má tie najkrajšie spomienky
Matúš Baniar sa výrazným podielom
pričinil o to, že žiarsky Cyklistický klub
v konečnom hodnotení dlhodobej
súťaže Slovenského pohára mládeže
v cestnej cyklistike skončil na výbornom 2. mieste. Hoci dnes už oblieka
dres profesionálneho tímu Spartak Tlmače, na pôsobenie v Žiari má pekné
spomienky.
Matúš v uplynulej sezóne 2019 pretekal za kategóriu juniorov v disciplínach
cestná cyklistika a cyklokros. Na spoločných Majstrovstvách Slovenskej a Českej
republiky v Trnave skončil na 5. mieste
v časovke jednotlivcov a na 10. mieste
v cestných pretekoch jednotlivcov. Bol
tiež členom strieborného tímu z Majstrovstiev Slovenska v časovke družstiev
juniorov, ktoré sa konali v Tepličke nad
Váhom. Na Svetovom pohári juniorov
(Ncup) Tropheé Centre Morbihan vo
Francúzsku sa umiestnil na 32. mieste.
V konečnom hodnotení Slovenského
pohára juniorov v cestnej cyklistike mu
patrí skvelé 3. miesto. Za svoje výkony,
ktoré dosiahol v drese žiarskeho klubu,
ho ocenil aj primátor mesta.
Osemnásťročný Matúš je študentom
žiarskej Súkromnej strednej odbornej
školy technickej. Narodil sa však v Poprade, odkiaľ sa neskôr presťahoval do Nitrianskeho Pravna pri Prievidzi. „Cyklistika
ma priťahovala od malička, ale bližšie ma
k nej priviedol kamarát, s ktorým sme
jazdili na bicykli každý deň. Neskôr organizoval Roman Barényi v blízkosti Pravna
preteky, na ktorých som vyhral a zobral
si ma pod seba do klubu CK Pravenec,“
vracia sa k svojim začiatkom spred piatich rokov Matúš a ako podotýka, jeho
klubovým trénerom v Žiari bol Michal
Procner, s ktorým spolupracuje dodnes.
Pre sezónu 2020 bol Matúš zaradený
do užšieho výberu reprezentácie U23
Slovenska v cestnej cyklistike. Je to odmena za jeho výborné výsledky počas

moje najväčšie úspechy patrí 1. miesto
na Českom pohári v Kyjove medzi kadetmi, 3. miesto na pretekoch C2 v Poprade,
dvakrát som získal striebro na Majstrovstvách Slovenska a 2. a 3. miesto v Slovenskom pohári v cyklokrose v kategórii
kadetov a juniorov. Striebro som získal aj
v záverečnej etape a v celkovom poradí
na Dubnických dňoch cyklistiky v roku
2018 a tiež v celkovom poradí na etapových pretekoch v Bánovciach nad Bebravou minulý rok. Vlani som dosiahol aj na
zlato, a to na Majstrovstvách Slovenska
v časovke do vrchu a v Slovenskom pohári som získal bronz,“ vymenúva svoje
najväčšie úspechy, ktoré dosiahol za posledné roky.

uplynulej sezóny. „Do reprezentačného
výberu som sa dostal vďaka celej sezóne a konečnému 3. miestu v Slovenskom
pohári, k čomu mi určite dopomohol titul v časovke do vrchu a druhé miesto
v celkovom poradí v etapových pretekoch v Bánovciach nad Bebravou,“ hovorí na margo reprezentácie. Tieto jeho
výborné výsledky si všimol aj profesionálny tím Spartak Tlmače, ktorý o neho
okamžite prejavil záujem. A tak už v tejto
sezóne nebude obliekať dres žiarskeho
klubu. Napriek tomu, na cyklistiku v
našom meste bude mať len tie najlepšie spomienky. „Najviac spomínam na
tímových kolegov, s ktorými mám veľa
pekných zážitkov. Odniesol som si tiež
veľa skúseností, a to ohľadom tréningov
aj pretekov,“ naznačuje a ako prezrádza,
jeho profesionálnym cieľom je pretekať
za nejaký zahraničný tím.

„

Hrával som aj futbal, ale
v porovnaní s cyklistikou mi
prišiel ako nezáživný šport.

Aj keď pre oko diváka sú krajšie cestné
preteky cyklistov, samotní cyklisti majú
väčšinou radšej časovku jednotlivcov.
Matúš nie je výnimka. „Časovku mám
radšej, lebo každý cyklista si ide za svoje
a nedá sa oklamať ten výkon, ktorý
máte.“ Veľkou motiváciou a vzorom je
pre neho legendárny Peter Sagan. Ako
prezrádza: „Je to Slovák a jediný, kto
vyhral sedem zelených dresov na Tour de
France. Samozrejme, je aj trojnásobným
majstrom sveta.“ Ako tiež mladý cyklista
prezrádza, jeho najobľúbenejšími
cyklistickými pretekmi sú Paris-Roubaix.
„Je to kvôli tomu, že som si ich mohol
vyskúšať v juniorskej verzii a aj kvôli
tomu, že ma priťahujú jednorazovky na
dlažobných kockách,“ naznačuje.

Ako každý športovec, aj Matúš v týchto
dňoch vo veľkej miere pociťuje, že vo
svete vládnu prísne opatrenia kvôli koronavírusu. Pred karanténou trénoval
spoločne s ostatnými cyklistami v skupine, pripravovali sa na konkrétne preteky a tomu prispôsobovali aj samotné
tréningy. „V tréningu sme mali zaradené
rôzne intervaly a vytrvalostné tréningy.

Momentálne je situácia úplne odlišná,
keďže preteky sú v nedohľadne. Kvôli obmedzeniam trénujem sám a vytrvalostné
tréningy striedam so silovými,“ približuje
svoje tréningy počas karantény. Samozrejme, ako profesionálny športovec si
Matúš dáva pozor aj na to, čo zje. „Snažím sa vyhýbať prejedaniu a mastným
jedlám. Jedlo sa tiež snažím prispôsobiť
ku svojim tréningom a pretekom.“
Matúš je majstrom Slovenska v časovke jednotlivcov do vrchu v kategórii
juniorov. Slovensko a žiarsky klub reprezentoval aj na Majstrovstvách Európy v cyklokrose. Je pochopiteľné, že
ako profesionálny cyklista má len veľmi
málo voľného času. Keď si ho však nájde a nesedí práve vtedy na bicykli, tak,
ako s úsmevom na záver poznamenáva:
„Sedím v škole, momentálne pri online
vzdelávaní, alebo sa venujem svojej priateľke.“
(li)
Foto: jmphoto.sk

Matúš nepreteká iba na domácej pôde,
ale aj v zahraničí. Jazdil na takých významných pretekoch ako napríklad
Paris-Roubaix, Gent Wevelgem, Závod
míru v Terezíne či na Majstrovstách
Slovenska. „V zahraničí som absolvoval
viacero Ncupov a mnoho ďalších súťaží
mám za sebou aj na Slovensku. Medzi

XXIX. Pohár primátora
TANCE

Dospelí C štandardné tance.

Marec už tradične patrí v našom meste
tanečnému športu a Poháru primátora. Tento rok sa v Hlavnej sále MsKC
zišlo 248 párov zo Slovenska, Poľska,
Ukrajiny a Maďarska. Tento ročník bol
poznačený skutočnosťou, že v piatok
sa na Slovensku potvrdil prvý prípad
pacienta s Covid-19, a tak bolo otázne,
či sa súťaž bude konať. Nakoniec sa
ukázalo, že to bol posledný víkend
na Slovensku bez obmedzení a v Žiari

sa tancovalo. Tanečno-športový klub
Stella reprezentovalo 11 párov.
V triede B dospelí v štandardných aj v latinskoamerických tancoch si tanečný pár
Martin Kollár a Ema Kollárová vytancovali 2. miesto. V disciplíne súťažilo 11 párov.
V štandardných tancoch v triede C sa
naše páry prebojovali do finále. Marek
Vančišin a Natália Arvayová obsadili
4. miesto, Patrik Franta a Timea Turčanová 5. miesto. V disciplíne súťažilo 12 pá-

rov. V kategórii dospelých C latinskoamerické tance, bolo poradie nasledovné:
Marek a Natália 4. miesto, Patrik a Timea
10. miesto, Adam Svoboda a Nina Kluková 12. miesto. V triede D v štandardných
tancoch stál na 3. mieste tanečný pár
Adam Svoboda a Nina Kluková.

ktorí obsadili konečné 4. miesto a Alex
Kmeť s Tamarou Valentovou skončili na
16. mieste. Obaja si zasúťažili aj so staršou kategóriou Jun IIE. Jakub s Viktóriou
tancovali finále na 7. mieste a Alex s Tamarou skončili na 12. mieste. V kategórii
súťažilo 16 párov.

V juniorských súťažiach v triede IIC si
bronz v štandardných tancoch vytancovali Patrik Franta a Timea Turčanová,
v latinskoamerických tancoch to bolo
5. miesto. K kategórii Jun ID štandardné
tance sa naši tanečníci umiestnili nasledovne: Dominik Franta a Alexandra
Vanková 10. miesto, Šimon Hudec a Nella Lepšíková 15. miesto, Luca Preisser
a Michaela Hricová 16. miesto, Adrián
Greguš a Emma Strompová 18. miesto.
V latinskoamerických tancoch Michaela
s Lucom obsadili 9. miesto, Adrián s Emmou 12. miesto, Dominik s Alexandrou
13. a Šimon s Nellou 16. miesto. Šimon
s Nellou tancovali aj v staršej kategórii
JUN IID, avšak na finále to nestačilo.

V kategórii Deti IID nás svojím výkonom
potešili Adrián Greguš a Emma Strompová. V štandardných tancoch to bola
strieborná a v latinskoamerických tancoch bronzová medaila. Svoju premiéru
na súťaži mal v najmladšej triede Deti IIE
tanečný pár Vratislav Vrban - Adela Fronková. Umiestnili sa na 12. mieste.

V súťaži Jun IE nás reprezentovali dva
páry. Do finále sa prebojoval tanečný
pár Jakub Heško a Viktória Hešková,

Za podporu a pomoc ďakujeme mestu
Žiar nad Hronom, MsKC, sponzorom, rodičom i členom TŠK Stella. Milovníkom
Majstrovstiev Slovenska v choreografiách oznamujeme, že podujatie plánujeme uskutočniť v októbri, ak nám to
epidemiologická situácia dovolí.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka klubu
Martin Kollár - Ema Kollárová.

