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Banskobystrický samosprávny kraj vyzýva
obyvateľov k registrácii do náhradníckeho systému
vanie aj v tomto centre bude prebiehať
v súlade s planou štátnou očkovacou
stratégiou a pre oprávnené skupiny,“
uzatvára Lenka Štepáneková.

Otázky a odpovede
o portáli nahradnici.sk
Občania majú sa v súvislosti so spustením portálu nahradnici.sk niekoľko
otázok. Vyberáme niektoré z nich. Odpovedá Monika Frindtová z BBSK.

Mesto dodalo školákom
jednoduché rýchlotesty zo slín
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Primátor reaguje na odborníčku
pre všeobecné lekárstvo BBSK
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Kristián robí profesionálneho
kamaráta chlapcovi s autizmom
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Väčšina žiarskych učiteľov
už je zaočkovaných
Strana 3

Očkovacie centrá v Banskej Bystrici,
Brezne, Lučenci a Zvolene v priebehu druhého marcového týždňa zaočkovali takmer 7-tisíc ľudí.
K ich službám sa pripojil aj systém
náhradníkov, ktorý župa zriadila
z vlastnej iniciatívy. Do obdobia veľkonočných sviatkov pribudnú ďalšie
štyri očkovacie centrá.
Nový portál NAHRADNICI.SK, prostredníctvom ktorého sa môžu ľudia nahlasovať do náhradníckeho systému zriadeného krajom, využili veľkokapacitné
očkovacie centrá kraja. Za prvé 4 dni
fungovania systému kraj zaznamenal
záujem viac ako 8 700 ľudí. Napríklad
očkovacie centrum v Banskej Bystrici
počas víkendového očkovania vakcínu podalo 123 náhradníkom. Systém
funguje bez problémov, preto BBSK
vyzýva širokú verejnosť o pomoc s naplnením systému.
Do systému náhradníkov sa môžu
obyvatelia Banskobystrického kraja
prihlasovať prostredníctvom webovej
stránky www.nahradnici.sk. V prípade
problémov je na portáli okrem detailných inštrukcií pripravený aj kontakt
na zákaznícke call centrum, ktoré počas každého pracovného dňa pomáha
ľuďom pri registrácii. Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje
podľa princípov očkovacej stratégie
štátu, a teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej
jednotlivé očkovacie centrá povolávajú
záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.
„Možnosť využiť systém náhradníkov
sme hneď po jeho odštartovaní ponúkli aj ostatným samosprávnym krajom.
Našou absolútnou prioritou je spraviť
všetko pre to, aby sme každú dostupnú vakcínu rýchlo a bezpečne poskytli
obyvateľom,“ uviedol podpredseda
BBSK Ondrej Lunter.
Štyri veľkokapacitné očkovacie centrá
v priebehu dvoch marcových víkendov dovedna zaočkovali 6 801 ľudí.
Spolu s dvoma víkendovými očkovaniami školskej infraštruktúry tak župa
s pomocou samospráv a zdravotníkov
zaočkovala už viac ako 9-tisíc ľudí. Už
čoskoro k uvedeným očkovacím centrám pribudnú ďalšie v mestách Žiar
nad Hronom, Rimavská Sobota, Veľký
Krtíš či Revúca.

V systéme je už registrovaných
viac ako 9 000 náhradníkov
K dnešnému dňu je už v systéme na
portali www.nahradnici.sk registrovaných viac ako 9 000 záujemcov o očkovanie. „K 14. marcu dostalo vakcínu
135 z nich,“ informuje Lenka Štepáneková, vedúca Oddelenia komunikácie
BBSK a ako uvádza, zo strany verejnosti
má kraj veľmi pozitívne odozvy: „Náš
systém zatiaľ ako jediný dokáže do databázy zaradiť a v poradí náhradníkov
uprednostniť ľudí, ktorí trpia niektorou
z diagnóz, ktoré ministerstvo zdravotníctva určilo vo svojej vyhláške ako dôvod na prednostné očkovanie. Náš systém, ako veľmi zrozumiteľné uvádzame
aj priamo na stránke nahradnici.sk,
neslúži na objednávanie na očkovanie.
Na to slúži stránka korona.gov.sk ministerstva zdravotníctva. Cez náš systém sa registrujú ľudia ako náhradníci.
Teda ich voláme vtedy, keď sa na daný
očkovací deň nedostavia záujemcovia
zaregistrovaní cez stránku ministerstva
a zostanú voľné vakcíny. Vedomosť
o tom, že by si ľudia tieto dva systémy
mýlili, nemáme.“
Ako sme vás pred časom informovali, očkovacie centrum sa malo spustiť
v týchto dňoch aj priestoroch Hlavnej
sály Mestského kultúrneho centra.
Všetko je pripravené, naďalej sa však
očkuje v nemocnici. Ako Lenka Štepáneková vysvetľuje, dôvodom, pre
ktorý sa otvorenie očkovacieho centra
v MsKC posunulo, je nedostatok vakcín.
„Zatiaľ nemáme informácie o tom, koľko vakcín dostaneme ako kraj na apríl.
Veríme však, že už ich bude dostatok
a budeme môcť očkovanie spustiť
aj v tomto centre, keďže všetko je tu
pripravené. Očkovanie v priestoroch
nemocnice prebieha v tejto chvíli nezávisle od BBSK,“ podotýka Štepáneková. Ako ďalej spresňuje, administratívu
i celú technickú podporu do vakcinačného centra v MsKC bude dodávať kraj,
zabezpečovať zdravotníkov pomáha
spoločnosť Novamed, ktorá bude prevádzkovateľom centra. „K zmene na
strane prevádzkovateľa sme pristúpili
po odporúčaní ministerstva, ktoré samosprávnym krajom odporučilo, aby
hľadalo prevádzkovateľov mimo nemocníc z dôvodu, že tieto sú v dobe
pandémie extrémne vyťažené. Očko-

Je štátny zoznam prepojený na krajský? Teda, ak zavolajú človeka, ktorý
je v oboch zoznamoch, automaticky
je vymazaný aj z krajského? Aby nezavolali napr. do Bystrice toho istého
človeka cez štátny zoznam a o polhodinu ho budú volať na očkovanie
do Žiaru.
Tieto dva systémy nie sú prepojené.
Je potrebné, aby sa človek odhlásil
z náhradníci.sk (krajského), ak bude
už zaočkovaný. Ak je to človek, ktorý
nie je zbehlý v používaní internetu, je
potrebné aby do telefónu povedal, že
už bol očkovaný jednou alebo dvoma
dávkami vakcíny. V štátnom systéme
by pracovníci podľa rodného čísla mali
vidieť, že občan dostal očkovanie, tým
pádom by ho nemali volať, ale v systéme nahradnici.sk sa to neprejaví, ak
bol volaný štátnym systémom a bol
očkovaný. Rovnako, ak ho v jeden deň
zavolajú aj z krajského aj zo štátneho
systému, je potrebné, aby sa človek
rozhodol, kam sa chce ísť dať zaočkovať
a ten druhý termín si zrušil.
Je potrebné zapisovať sa do zoznamu až po skonzultovaní vhodného
termínu na očkovanie s obvodným
lekárom? Resp. či vôbec očkovanie
obvodný lekár odporučí danému
človeku?
Určite u ľudí s viacerými diagnózami
by bolo vhodné, aby prekonzultovali

vhodnosť očkovania tou ktorou vakcínou u svojho lekára. Bolo by zbytočné,
aby cestovali do očkovacieho centra
a tam ich nezaočkovali kvôli kontraindikácii. Toto sa týka aj štátneho aj krajského systému. Starší ľudia alebo ľudia
s rôznymi diagnózami by mali očkovanie konzultovať so svojim obvodným
lekárom.
Aké informácie o svojom zdravotnom stave by mal očkovaný človek
mať pripravené, keď bude mať tak
narýchlo prísť na očkovanie a tam
vyplňovať dotazník? Aby nevznikol
problém, že potom niečo nebude vedieť, alebo si nespomenie a termín
prepadne.
Všetky potrebné údaje, ktoré je potrebné vedieť pri očkovaní, sa nachádzajú
v anamnestickom dotazníku. Nachádzajú sa v ňom otázky:
• máte príznaky akútneho ochorenia
(teplota nad 37°C, produktívny kašeľ,
kašeľ s vykašliavaním hlienu, slabosť,
bolesti kĺbov a svalov, malátnosť, infekčná hnačka, bolesti hrdla)
• trpíte závažným ochorením, ktoré
bolo v minulosti posudzované ako
možná prekážka (kontraindikácia) pre
podanie vakcíny (napr. autoimunitné
ochorenie, demyelinizačné ochorenie),
• mali ste závažnú alergickú reakciu
v minulosti, napr. anafylaktický šok,
• mali ste niekedy v minulosti závažné
vedľajšie príhody po podaní vakcíny,
• máte vážnu poruchu zrážanlivosti krvi,
napr. vážna forma hemofílie,
• ste tehotná.
Všetky informácie o očkovacích centrách zriadených krajom sú dostupné na
webe www.bbsk.sk/ockovaciecentra.
(li)
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Otvorený list primátora mesta Petra Antala krajskej odborníčke
pre všeobecné lekárstvo za Banskobystrický kraj
Žiarsky primátor reaguje na konanie
krajskej odborníčky pre všeobecné
lekárstvo v BBSK v súvislosti s predpisovaním ivermektínu: „Prosím, nezastrašujte našich lekárov.“
Po tom, ako primátor pre okres Žiar
nad Hronom zabezpečil dostatok kusov
ivermektínu a väčšina ambulantných
lekárov bola ochotná liek predpisovať
pacientom, u ktorých sa prejavilo ochorenie COVID-19, krajská odborníčka pre
všeobecné lekárstvo Banskobystrického
kraja, MUDr. Eva Hudobová, rozoslala lekárom e-mail, v ktorom sa bez konkrétnych faktov a verifikovaných informácií
snaží našich lekárov od predpisovania
tohto lieku odrádzať. „A v niekoľkých
prípadoch sa jej to aj podarilo. Keďže
e-mail adresovala aj mne, rozhodol som
sa reagovať otvoreným listom, keďže jej
konanie ako verejného predstaviteľa
považujem za neadekvátne a odborne
nepodložené. Prečítajte si môj list, aby
ste si sami spravili vlastný názor.“

Vážená pani MUDr. Hudobová,
keďže slušnosť káže odpovedať, rozhodol
som sa zareagovať na váš e-mail, ktorý
ste rozoslali všetkým všeobecným lekárom
v Žiari nad Hronom a jeho okolí v súvislosti s predpisovaním lieku ivermektín pacientom diagnostikovaným na ochorenie
COVID-19 a ktorý ste mi dali na vedomie
zrejme z dôvodu, že to bola moja iniciatíva zabezpečiť dostatok lieku pre pacientov
s ochorením COVID-19 v našom okrese.
Keďže rovnaký e-mail ste zaslali aj môjmu viceprimátorovi MUDr. Ladislavovi
Kukolíkovi, považujte túto reakciu aj za
reakciu MUDr. Ladislava Kukolíka, ktorý
vyjadruje rovnako z titulu svojej odbornosti (emeritný primár odd. anestézie
a intenzívnej medicíny nemocnice v Žiari
nad Hronom).
Verím, že ste boli motivovaná dobrým
úmyslom pomôcť zorientovať sa v právnych otázkach praktickým lekárom
v Žiari nad Hronom, ktorí majú možnosť predpisovať liek ivermektín pozitívne
testovaným pacientom, ktorí o tento liek
požiadajú a s jeho užitím písomne súhlasia. Samozrejme, pri zohľadnení všetkých
rizík jeho podania, najmä v súvislosti
s jeho inými chorobami a ďalšej podpornej liečby. Avšak vieru o vašich dobrých
úmysloch oslabujú vaše poznámky a subjektívne, bližšie nešpecifikované obavy,
ktoré vyznievajú skôr tak, aby lekárov
od predpisovania ivermektínu odstrašili.
A v niektorých prípadoch sa vám to aj
úspešne podarilo.
Citujem vašu výzvu žiarskym lekárom,
od vás ako krajského odborníka pre
všeobecné lekárstvo za Banskobystrický
kraj: „Do pozornosti najmä kolegom zo
Žiaru nad Hronom. Viem, že chcete urobiť maximum, ale zatiaľ žiadna valídna
štúdia nepotvrdila terap. efekt ivertmektínu v daných dávkach, spýtajte sa v zariadeniach, kde ho používajú, aké hepatopatie to robí a podobne.”

Väčšina praktických lekárov, ktorí sú pacientom ochotní
predpisovať ivermektín, pracuje na žiarskej poliklinike.

Ako je možné, že z vašej pozície dokážete všeobecným praktickým lekárom vsugerovať takéto tvrdenie, keď
hlavný (nie krajský) odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavný odborník MZ SR
pre infektológiu a tropickú medicínu,
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. a hlavný
odborník MZ SR pre anestéziu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment,
PhD. vydajú usmernenie s názvom Ivermektín v nemocničnej a ambulantnej
praxi lekára, v ktorom odporúčajú jeho
používanie pri liečbe COVID-19? Dokonca sa v ňom píše: „Ivermectin (IVM),
antiparazitárny liek, ktorého objav získal
Nobelovu cenu v roku 2015, preukázal
v laboratórnych štúdiách veľmi silné,
antivírusové a protizápalové vlastnosti
aj proti SARS-COV-2 a pri COVID-19.
Za posledné mesiace viaceré kontrolované klinické štúdie z mnohých centier
a krajín na celom svete hlásia konzistentné a výrazné zlepšenie výsledkov pacientov s COVID-19 pri liečbe, ak do nej
bol začlenený ivermectin. V súčasnosti
sa podávanie ivermectinu hodnotí ako
potenciálna liečba COVID-19. Očakáva
sa, že IVM pomôže pri zmierňovaní príznakov, znižovaní vylučovania vírusu pacientom a urýchli prepúšťanie pacientov
s miernym a stredne ťažkým COVID-19.
Všeobecne je liek dobre znášaný.“
Uvedené vyjadrenie je v úplnom rozpore
s vašim tvrdením, pričom jeho autori patria z odborného alebo funkčného pohľadu
pre mňa, a verím, že aj pre odbornú obec,
medzi popredné autority v tejto oblasti na
Slovensku. Napriek tomu, že vy tvrdíte, že
doposiaľ žiadna valídna štúdia nepotvrdila efekt ivermektínu, citovaní odborníci sa
na laboratórne štúdie odvolávajú. Okrem
toho ste asi nezachytili informáciu, že vysokú účinnosť liečby COVID-19 ivermektínom potvrdili desiatky publikovaných
vedeckých štúdií – aktuálne je takých

štúdií už 71, z toho 34 už prešlo procesom peer review, 24 bolo kontrolovaných
randomizovaných štúdií, pričom 100 %
z nich potvrdilo pozitívny účinok liečby,
veľká väčšina veľmi výrazný účinok. Tieto
čísla nie je ťažké si dohľadať, ak budete
mať záujem.
Ďalej upozorňujete lekárov, aby sa opýtali v zariadeniach, kde liek používajú, aké
hepatopatie robí (pozn. poškodenia pečene). Preto vás vyzývam, p. MUDr. Hudobová, aby ste uviedli názvy týchto zariadení (predpokladám, že ste mali na mysli
zdravotnícke zariadenia), na ktorých
negatívne skúsenosti sa odvolávate, pretože ja osobne, ako aj viacero lekárov,
sa chceme informovať o počte hepatopatií u pacientov, ktorí ivermektín užívali a oboznámiť sa s ich skúsenosťami.
Ako je vôbec možné, že vy, ako krajský
odborník pre všeobecné lekárstvo, chcete takto sugestívne pôsobiť na lekárov
bez toho, že spomeniete čo i len jednu
jedinú konkrétnu informáciu? Tomuto
sa nedá hovoriť inak ako manipulácia.
Viete o tom, že ivermektín je zaradený
v zozname oficiálnych liečiv WHO v tzv.
Essential medicine list (najefektívnejšie
a najbezpečnejšie lieky), dokonca základných liečiv pre deti a dodnes bolo
stovkám miliónov ľudí podaných už viac
ako 4 miliardy dávok tohto lieku? Za 40
rokov jeho používania bolo v súvislosti
s ivermektinom hlásených len 4600 vedľajších účinkov. Povinnosť hlásenia má
každý lekár a zdravotnícke zariadenie,
takže verím, že poukážete na konkrétne
zdravotnícke zariadenie, ktoré spomínate
a ktoré tento vedľajší účinok hlásilo MZ
SR a ŠUKL, tak ako im to ukladá zákon.
Vy osobne sa cítite byť kompetentnejšia
posudzovať bezpečnosť tohto lieku ako
WHO? Pre vašu informáciu vám dávam
do pozornosti aj skutočnosť, že Státní
ústav pro kontrolu léčiv ČR dňa 4.3.2021
uznal, citujem hovorkyňu tohto ústavu
Kláru Brunclíkovú: „Dosavadní poznání

ukazuje na relativně dobrý bezpečnostní profil ivermektinu“. Pani doktorka,
obrátili ste sa na náš ŠUKL s rovnakou
otázkou o bezpečnosti tohto lieku? Toto by
bol z môjho pohľadu korektný a profesionálny prístup a úprimná snaha pomôcť.
Vo vašej žiadosti o vyjadrenie sa právnickej kancelárii k zodpovednosti lekára za
podanie lieku píšete, že „MZ SR vydalo
stanovisko, v ktorom potvrdilo len svoje
povolenie len na dovoz daného lieku na
Slovensko na žiadosť niektorých hlavných
odborníkov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, a deklarovalo, že zodpovednosť za predpis daného lieku je na predpisujúcom lekárovi”. Bohužiaľ, musím konštatovať, že buď zavádzate, alebo nemáte
naštudované základné rámce spojené
s aktuálnym využitím lieku ivermektin
na Slovensku.

v tomto prípade najdôležitejšie a na čo
aj poukázala právna analýza, na ktorú
upozorňujete, je v prípade potenciálneho
uplatnenia náhrady škody poškodeným
preukázanie príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) medzi podaním lieku a škodlivým následkom, teda musí existovať tzv.
príčinný vzťah, alebo inak, preukázanie
skutočnosti, že výlučne v dôsledku podania tohto lieku došlo k poškodeniu zdravia pacienta, konkrétne v tom prípade, na
ktorý upozorňujete je to poškodenie pečene. Ak by sa jednalo o nový liek, ktorého
vedľajšie účinky nie sú dostatočne zdokumentované a je tu určité riziko, chápal by
som vašu iniciatívu, a zároveň by som ju
aj ocenil. Avšak mám za to, že toto nie je,
najmä v súvislosti s dlhodobým a dobre
zdokumentovaným podávaním tohto lieku ten prípad.

Od 26.1. do 26.7.2021 je tento konkrétny
liek nielen povolený ministrom zdravotníctva SR nielen na dovoz na Slovensko,
ale taktiež je povolené jeho terapeutické
použitie v indikácii prevencia a liečba
ochorenia COVID-19. To je dosť zásadný rozpor. Je pre mňa skutočne zarážajúce, že krajská odborníčka pre všeobecné
lekárstvo pre BB kraj túto základnú vec
neovláda, alebo zámerne nespomína. Liek
ivermektín je na Slovensku povolený na
terapeutické účely, čiže predpísať pacientovi ho môže ambulantný lekár a pacient
si ho na predpis môže vyzdvihnúť v lekárni.

Pani doktorka, upozornili ste v minulosti našich lekárov, že takých liekov, ktoré
nie sú registrované v SR podľa § 46 ods.
1 a 2. zák. č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a idú rovnako v režime § 46 ods. 3 a 4 citovaného
zákona, je vo vašej praxi podstatne viac?

Áno, lekár preberá zodpovednosť za podanie lieku pacientovi, tak ako je to v prípade každého iného lieku, ktorý predpisuje.
Na druhej strane, základná povinnosť lekára je liečiť a neškodiť. Prípadné odmietnutie liečby pacientov s ťažkým a potenciálne smrteľným ochorením v stave, keď
naň máme účinné a v Žiari nad Hronom
už dostupné liečivá a liečebné postupy,
je podľa mňa v rozpore s Hippokratovou
prísahou. A čo je z právneho hľadiska

Vážená pani MUDr. Hudobová,
nepoznám vaše skutočné pohnútky, prečo
ste sa takýmto spôsobom vložili do prípadu a rozhodli ste sa zneisťovať našich
lekárov, ktorí sa v prvom rade snažia
pacientom s ochorením COVID-19 pomôcť. Tak ako sa im snažím pomôcť ja
a pre náš okres som zabezpečil dodávku
dostatočného počtu liekov. Vašim konaním ste viacerých všeobecných lekárov
zneistili a niektorí z nich aktuálne nechcú liek predpisovať, napriek tomu, že
pacienti ich o to žiadajú. Urobili ste tak
bez akejkoľvek konkrétnej a overiteľnej
informácie, že liek ivermektín nie je pre
pacienta bezpečný.
Mgr. Peter Antal, primátor
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ODKRÝVAME HISTÓRIU NÁŠHO MESTA

Stavebný vývoj
kaštieľa
Z obdobia štvrtej stavebnej
etapy výstavby kaštieľa zostali
zachované obrazcové parketové podlahy v miestnostiach na
druhom podlaží kaštieľa, ktoré
boli v nedávnej dobe prekryté
nalepenými plastovými podlahovými krytinami.
V interiéroch miestnosti s touto
podlahou boli steny pokryté bohatou maľbou, na ktorú počas dlhých
rokov pri rôznych úpravách boli
nanesené viaceré vrstvy omietok.
V období 19. storočia boli steny
pokryté rôznofarebnými tapetami,
bohato zdobenými zlatou maľbou.
Podľa farebnosti tapiet sa priestory
rozdeľovali na žltý, zelený, modrý
a hnedý salón. Ako podklad pod
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tapety boli použité papiere s potiskom textu datovaným rokmi
1845 a 1846. Avšak rozsah výzdoby, jej druh ako aj jej zachovanie
môže potvrdiť len reštaurátorský
výskum.

požiari v roku 1941 sa ukázalo, že
stena chodby smerom do nádvoria bola iba z dreva, a preto bola po
požiari vybudovaná nová z tehál.
Najväčším priestorom nadstavby
bola stredná miestnosť, ktorá slúžila ako knižnica s obdivuhodným
množstvom knižných zväzkov.
Táto sála na tomto poschodí bola
vykurovaná dvomi kachľovými pecami, ktorých kúreniská viedli na
vonkajšiu chodbu.

Pohľad z čelnej strany na kaštieľ bol
taktiež stavebne upravený v tejto
etape, a to vybudovaním nadstavby tretieho podlažia, ktorá vyplňovala priestor medzi dvoma vežami
nad vstupným krídlom. V nadstavbe boli umiestnené dvoje železné
dvere, ktorými sa vchádzalo do
podkrovia. Ich kováčska výzdoba je
na vysokej umelecko - remeselnej
úrovni a patrí k málo zachovaným
umeleckým prácam z tejto doby
v priestore kaštieľa.

Predpokladá sa, že nadstavba slúžila pre administratívu biskupstva.
Do postranných veží súvisle nevyužívaných sa vstupovalo z okrajových miestností, ktoré boli neskoršie upravené pre potreby školy.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Čelená fasáda nadstavby bola
vybudovaná z lomového kameňa
a priečky miestnosti z tehál. Po

Žiarski pedagógovia prejavili záujem o očkovanie
Od februára je umožnené registrovať
sa na očkovanie všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení zaradených v sieti. V týchto dňoch už je aj
možnosť registrácie nepedagogických
zamestnancov. Pozreli sme sa na to,
ako sú na tom s očkovaním pedagógov
v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
V Základnej škole na Ulici Dr. Janského
sa očkovali pedagogickí zamestnanci od
18 do 55 rokov, a to vakcínou AstraZeneca. „Zaočkovaných máme päť pedagógov
z prvého stupňa a osem z druhého stupňa. Ostatní zamestnanci zvažujú a čakajú
na prípadný možný výber vakcíny,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa školy Oľga Berkešová s tým, že žiadne vážne príznaky po
očkovaní prvej vakcíny vedenie školy
neeviduje.
Očkovanie učiteľov v Základnej škole na Jilemnického ulici prebiehalo od

15. februára do 7. marca. V prvom marcovom týždni mali možnosť prihlásiť sa
na očkovanie aj nepedagogickí zamestnanci škôl, ktorí o očkovanie prejavili
záujem. „V našom kolektíve je zaočkova-

ných z 34 pedagogických zamestnancov
21 učiteľov a 2 vychovávateľky. Všetci sú
zaočkovaní vakcínou AstraZeneca,“ informuje riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková a ako ďalej uvádza: „Z uvedeného

Deti dostali pred nástupom na prezenčné
vyučovanie rýchlotesty
Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení,
rozhodlo obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme, a to od
8. marca. Na základe odporúčania zo
zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Žiar nad Hronom, ktoré
sa konalo vo štvrtok 4. marca a po
prerokovaní s RÚVZ v Žiari nad Hronom, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/10079:1-A1810, sa mesto
Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ
škôl a školských zariadení rozhodlo,
že obnoví školské vyučovanie v prezenčnej forme, ak to prevádzkové
podmienky umožnia, od 8. marca
tohto roku.
Otvorili sa materská škola a jej elokované pracoviská, základné školy na prvom stupni, školské kluby, zariadenia
školského stravovania, základné školy
na druhom stupni pre jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú
prístup k dištančnému vzdelávaniu, základná umelecká škola pre žiakov vo veku
žiaka 1. stupňa základnej školy, okrem
vyučovania predmetov spev a hra na
dychový nástroj.
„V záujme maximálneho zabezpečenia
ochrany detí, rodičov, ale aj našich zamestnancov pred šírením koronavírusu
sme sa rozhodli, nad rámec povinností,
pilotne zakúpiť rýchlotest na detekciu
antigénov koronavírusu v ľudských sli-

čísla zaočkovaných pedagógov školy
konštatujeme, že záujem o očkovanie
mali a určite ich potešilo, že vakcinácia
učiteľov bola prioritizovaná. Keďže bolo
očkovanie dobrovoľné, rešpektovali sme
dôvody, ktoré viedli kolegyne k odmietnutiu vakcinácie.“ Ako ďalej Hanzlíková
naznačuje, čo sa týka zaznamenaných
príznakov po očkovaní, boli individuálne.
„Skontaktovala som sa s každou kolegyňou, ktorej už bola vakcína aplikovaná,
spýtala som sa, ako sa cíti a snažila som
sa ju podporiť. Z rozhovorov vyplynulo,
že u niektorých sa prejavila zvýšená teplota, u väčšiny sa objavili bolesti hlavy, kĺbov či slabosť celého tela. Neboli to však
dlhotrvajúce prejavy a my sme sa mohli
venovať našim pracovným povinnostiam
a žiakom, ale aj svojim rodinám,“ dodáva
riaditeľka „Štvorky“.

kovných 26 učiteľov a vychovávateliek.
„Ešte sú prihlásení aj ďalší, ale čakajú na
termín,“ podotýka zástupkyňa riaditeľky
školy Kristína Holá s tým, že priebežne
sa chodia očkovať aj nepedagogickí zamestnanci: „Ako prvé prejavili záujem
kuchárky, ktoré tiež čakajú na termíny.
Mladšie ročníky boli zaočkované vakcínou AstraZeneca, staršie kolegyne vakcínou Moderna. U niektorých sa vyskytli
klasické reakcie, ako teplota, zimnica,
prípadne bolesť ruky v mieste vpichu.
Našťastie, nijaké mimoriadne prejavy
neboli u nikoho z nás.“ Ako Kristína Holá
naznačuje, zamestnanci „Dvojky“ majú
o očkovanie veľký záujem. „Každý z nás
si uvedomuje, že je to v záujme svojho
zdravia, ale aj zdravia našich žiakov, ktorých sa už nevieme dočkať,“ dodáva.
(li)

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika
mali v čase uzávierky našich novín zaoč-

Aj v Žiari nad Hronom
prebiehajú kontroly dodržiavania
epidemiologických opatrení
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom vykonáva
kontroly zamerané na dodržiavanie
aktuálnych epidemiologických opatrení v zmysle vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Kontroly sú vykonávané predovšetkým
na miestach so zvýšenou koncentráciou
osôb, ako sú lyžiarske strediská, nákupné
strediská, železničné stanice, nástupišťa,
potraviny, drogérie, zásielkovne či odberné miesta.

nách pre deti materskej školy a žiakov
I. stupňa základných škôl, ktoré nastúpili do zariadení,“ hovorí primátor Peter
Antal a ako podotýka: „Nebolo cieľom
tento test nikomu vnucovať ani dávať
rozkazom. Zodpovednosť za seba, svojich najbližších a okolie, ako aj to, či školy
opätovne nezatvoríme, máme v rukách
my sami.“
Každé dieťa či žiak dostalo od mesta
jeden kus takéhoto rýchlotestu s návodom – príbalovým letákom a oslovovacím listom. Test bolo potrebné
urobiť si v pondelok ráno pred rannou
hygienou a raňajkami, a teda pred nástupom do škôlky či do školy. Manipulácia s rýchlotestom je pritom úplne
jednoduchá. „Môžeme si navzájom pomáhať a toto je jedna z foriem, ktorú by

sme chceli v našom meste vyskúšať. Test
spĺňa požiadavky smernice ES 98/79/
ES. Veríme, že sa nám spoločnými silami
a zodpovednosťou podarí zabezpečiť aj
naďalej prezenčné vyučovanie,“ dodáva
primátor Antal.

Ako sa používa test zo slín
• vypľutie slín a vloženie vzorky do zbernej
skúmavky
• nakvapkanie roztoku do skúmavky a jej
pretrepanie, aby sa tekutiny premiešali
• nakvapkanie tekutiny zo zbernej skúmavky na testovaciu kazetu
• čaká sa na zobrazenie a odčítanie výsledkov testu podľa inštrukcií
(li)

„Kontrola je zameraná tak na chodcov,
ako aj vodičov motorových vozidiel
a cyklistov,“ informuje Anna Holečková z vnútorného oddelenia Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Žiari
nad Hronom s tým, že polícia preveruje oprávnenosť zo zákazu vychádzania
a doklady, ktorými možno preukázať
výnimku zo zákazu vychádzania. „Tými
sú certifikát, potvrdenie, sms správa či
e-mail, ktoré následne policajti porovnávajú s osobnými údajmi konkrétnej
osoby. Preto je potrebné mať pri sebe
aj občiansky preukaz alebo iný doklad
totožnosti,“ naznačuje Holečková.
Dopravní policajti vykonávajú náhodné
kontroly dodržiavania zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch
a hraniciach okresov so zlou, respektíve

zhoršenou epidemiologickou situáciou,
najmä diaľnice a cesty pre motorové
vozidlá I. a II. triedy. „Doposiaľ bolo zistených najviac prípadov porušenia zákazu
vychádzania, nenosenia rúšok, porušenia lekárom stanovenej karantény a porušenia zákazu otvorenia prevádzok.
V prípade zistenia porušení polícia rieši
každý prípad individuálne, pričom niektoré prípady porušení sú vybavené blokovou pokutou, niektoré napomenutím
a niektoré sú postúpené na regionálny
úrad verejného zdravotníctva, respektíve okresný úrad. Sankcie sú v blokovom
konaní do 1 000 eur a v správnom konaní do 1 659 eur,“ dodáva na záver Anna
Holečková.
(li)
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Kristián robí profesionálneho kamaráta deťom so zdravotným postihnutím
jom iba spoznávajú a ani len netuší, ako
bude chlapec v konkrétnych prípadoch
reagovať. „Prvé stretnutie bolo také, že
čas neubiehal tak rýchlo, ako som si
myslel. Vtedy som ale ešte nemal pripravené nič na naše stretnutie, keďže som
nevedel, ako bude na mňa Fifko reagovať. Ostatné dni, ktoré sme spolu trávili
po prvom stretnutí, tak nám zase najviac
času zabrali presuny medzi jednotlivými miestami,“ vysvetľuje Kristián a ako
konštatuje, s Fifkom si už medzi sebou
vytvorili vzťah a chlapec mu dôveruje:
„Keby sme sa teraz prestali stretávať, už
by mu zrejme naše stretnutia chýbali. Aj
jeho mamina povedala, že preto k nemu
hľadali kamaráta, lebo ho už prechádzky
ani aktivity s rodičmi nebavili. Potreboval
skôr rovesníka, rovného kamaráta.“

„

Chlapec k sebe potreboval
skôr rovesníka či kamaráta.
Kristián (vpravo) so svojím kamarátom Fifkom.

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa
prejavuje u detí od detstva. Väčšinou
sa prejaví do veku piatich rokov. Je to
stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Porucha má mnoho podôb,
stupňov, respektíve miery narušenia
jednotlivých oblastí. Takíto jedinci
iba veľmi ťažko nadväzujú kontakt
s cudzími ľuďmi, preto potrebujú špeciálny typ starostlivosti s možnosťou
plnohodnotnejšieho života. Kristián
Vajda je 19-ročný mladík, ktorý sa dal
na dráhu profesionálneho kamaráta.
Venuje sa zatiaľ jednému autistickému chlapcovi, no otvorený je aj možnosti skúsiť to s niekým, kto má aj iné
zdravotné postihnutia, či už fyzické,
alebo psychické.
Počet detí s autizmom za posledné roky
stúpa. Potrebujú špeciálnu starostlivosť
i vzdelávanie. Na to však slúžia špeciálne zariadenia, v ktorých sa im venujú
odborníci. Rodičia takýchto detí robia
všetko pre to, aby ich deti žili plnohodnotný život, aby mali čas vyplnený aj po
príchode zo školy. Čo však v prípade, že
už nedokážu vytvoriť svojmu dieťaťu
program a nahradiť im kamaráta? Práve
v takej chvíli je tu pre nich Kristián, ktorý
je akýmsi profesionálnym kamarátom.
Kristián je študentom posledného ročníka Súkromnej strednej pedagogickej
školy EBG v Žiari nad Hronom. Tento rok
je tak v maturitnom ročníku. Logicky preto väčšinu jeho času vypĺňa škola a učenie. Kým iní jeho rovesníci po vyučovaní trávia čas pri počítačoch, prípadne
v bežných časoch sa stretávajú s kamarátmi, alebo sa venujú športovaniu, on
relaxuje a oddychuje tak, že čas venuje
autistickému chlapcovi. „Fifka poznám
iba niekoľko týždňov, je to pre mňa ešte
stále čerstvá skúsenosť,“ hovorí na úvod
rozhovoru Kristián a ďalej prezrádza, prečo sa rozhodol pre, v našej spoločnosti
pomerne netradičnú, činnosť - robiť profesionálneho kamaráta: „Tieto deti nemajú možnosť plnohodnotného detského
života. Nemôžu len tak chodiť samé po
vonku, behať s kamarátmi a spoznávať
nových kamarátov. A práve pre ne som
tu ja. Rozhodol som sa, že budem tráviť
chvíle s autistickými deťmi rôznymi prechádzkami alebo aktivitami. Fifko je zatiaľ moja prvá skúsenosť. V tejto situácii,
keď musíme dodržiavať protipandemické opatrenia, sme, samozrejme, vonku
a chodíme po meste, alebo ideme do
parku. Alebo pre neho vymyslím nejakú
aktivitu. Keď povolia protipandemické
opatrenia, určite bude možnosť s ním,
prípadne aj s niekým iným, tráviť čas aj
v ich prirodzenom prostredí doma.“

Áno, autistické deti sú deti so špecifickými potrebami. Určite preto nie je
jednoduché skamarátiť sa s nimi. Ako
sa to podarilo v tomto prípade? „Prvé
stretnutie bolo spoznávajúce. Mamina
Fifka priviezla, stretli sme sa v meste na
parkovisku a odovzdala mi ho. Išiel som
s ním ako keby na skúšku, ako na mňa zareaguje. Prešli sme spolu do parku, mali
sme so sebou čaj, keksy na občerstvenie.
Autisti nerozprávajú. Konkrétne tento
chlapec. Komunikácia je preto obmedzená. Ja si preto v podstate na otázky,
ktoré mu položím, aj sám odpovedám.
On napríklad komunikuje tak, že keď
prídeme na nejaké miesto, na križovatku,
že sa rozhodujeme, kam pôjdeme, tak mi
ukáže, kam chce ísť. Nechce ísť napríklad
na Pod vršky, ale chce ísť na Hviezdošku
alebo do parku, tak mi to názorne rukou
ukáže,“ približuje Kristián.

„

Pred prvým stretnutím som
mal prirodzený rešpekt.

Ako Kristián úprimne priznáva, prvého
stretnutia s autistom Fifkom sa trochu
bál. „Mal som trochu obavy. Ako na mňa
chlapec zareaguje, či nevznikne nejaký
problém, aby napríklad nezačal kričať,
že chce ísť domov a podobne. Ale naše
prvé stretnutie dopadlo nad očakávania.“ Fifko má 14 rokov, je teda vo veku
tínedžera. Kristián má preto k nemu stále
prirodzený rešpekt.
Stretnutia medzi Kristiánom a Fifkom
prebiehajú podľa toho, ako má každý
z nich voľný čas. „Snažíme sa, aby sme
boli spolu aspoň dvakrát do týždňa. Nedávno však bol Fifko v karanténe, preto
sme sa niekoľko dní nevideli. Ale, keď
už trávime spolu popoludnia, tak zatiaľ
je to najviac na dve hodiny. Aby sa nestalo, že sa so mnou bude nudiť,“ naznačuje Kristián a ako priznáva, dopredu sa
veľmi nedá premýšľať o tom, ako Fifkovi
vyplní čas: „Príprava nejaká je, ale treba
počítať aj s tým, že sa niečo môže zmeniť. Dieťa nemusí mať náladu na danú
aktivitu, nebude sa mu chcieť, môže byť
podráždené. Vtedy treba zaimprovizovať
a vymyslieť niečo iné. Treba mať záložný
plán,“ hovorí s úsmevom maturant a ako
vážnejšie dodáva, zatiaľ sa nestalo, že by
sa s ním chlapec nudil: „Boli sme sa prejsť
aj sme si zahádzali s loptou, čo ho však
bavilo iba chvíľku. Zobral som ho preto
na skúšku na preliezky, a to ho už bavilo, medzi deťmi sa cítil dobre. Pohojdal
sa, išiel na šúchalu, na opičiu dráhu aj
do detského domčeka v parku.“ Môžete oponovať a tvrdiť, že dve hodiny sú
málo. Vžime sa však do situácie, v akej je
Kristián. Určite nie je jednoduché vyplniť
čas niekomu cudziemu, s kým sa navzá-

Ako teda Kristián priznáva, prvé stretnutie s Fifkom bolo o spoznávaní, aby zistil,
aký je jeho spoločník človek. Čo sa mu
páči, čo má rád a, naopak, čo mu nie
je po vôli a akým činnostiam sa v jeho
prípade radšej vyhnúť. Vie si však predstaviť, že by sa venoval počas týždňa
viacerým takýmto deťom? „Určite by sa
dalo stretávať aj s viacerými deťmi, ale
s každým by som sa stretával zvlášť, čas
by sme museli tráviť individuálne. Spoločné vzájomné stretnutia s viac ľuďmi
nie, museli by sme byť aspoň dvaja profesionálni kamaráti, lebo jeden človek
zrejme nezvládne takéto deti. Mohlo by
sa niečo medzi nimi udiať, bál by som sa
toho, či by som vedel takúto situáciu vyriešiť,“ priznáva úprimne.

Prvé skúsenosti zbieral v Okáčiku
Symptómy autizmu sa u jedincov vyskytnú zvyčajne do tretieho roku života.
Niektoré deti vykazujú vybrané symptómy autizmus už od narodenia. Iné sa, naopak, vyvíjajú v norme a symptómy sa
u nich vyskytnú až okolo 18. až 36. mesiaca života. Až polovica rodičov s deťmi
s autizmom uvádza, že si všimla problémy v čase, keď ich dieťa dosiahlo jeden
rok a 80 percent až 90 percent rodičov
si symptómy všimlo u detí okolo druhého roku života. Platí, že deti s autizmom
budú mať symptómy prítomné po celý
život, ale je možné ich počas života korigovať. Je dôležité uviesť, že autizmus
u každého človeka vyzerá inak. Príznaky
tejto poruchy môžu byť veľmi mierne až
po veľmi výrazné. To, čo je však spoločné
pre celé autistické spektrum, sú symptómy ako nedostatky v sociálnych zručnostiach, komunikácii a správaní. Zaujímalo
nás, čo Kristiána motivovalo k tomu, aby
sa vo voľnom čase venoval práve autistickému chlapcovi. „Skúsenosť s postih-

nutými deťmi nie je moja prvá. Už dlhšie
navštevujem občianske združenie Okáčik, kde sa venujú deťom, a nielen s autizmom. Je tam viacero postihnutí, či už
telesných, alebo psychických. Bol som aj
na dvoch pobytoch, kde som mal na starosti chlapca, ale ten bol starší dokonca
aj odo mňa. Ale k práci profesionálneho
kamaráta som sa dostal tak, že ma odporučila známa mamy chlapca, ktorému
dnes robím profesionálneho kamaráta.“

„

Fifkovi som kamarát, nie som
pre neho autorita.

Ako sme už spomenuli, Kristián je v maturitnom ročníku. Na pedagogickej škole
študuje odbor materské školy a vychovávateľstvo v ŠKD. Ako si teda predstavuje svoju budúcnosť? A spája ju vôbec
s prácou s deťmi? „Nevylučujem, že sa

som mal na starosti chlapca, ktorý mal
aj telesnú aj psychickú poruchu. Určite
by som mal preto rešpekt byť s takýmto dieťaťom na verejnosti, aby sa niečo
nestalo, aby si neublížilo. Predsa len, je
to veľká zodpovednosť.“ A čo v prípade,
že pominú protipandemické opatrenia
a s prípadnými klientmi by mohol tráviť
čas aj v domácom prostredí, vie si takúto
možnosť predstaviť? „To by záležalo od
toho, ako si to budú predstavovať rodičia
dieťaťa. Ak by sa dieťaťu nechcelo ísť von,
vedel by som prísť k nim domov, kde by
sme si vymysleli nejaké aktivity. Zahrali
by sme sa, mohli by sme si kresli, zabaviť
sa stavebnicami. Ja mám menšiu sestru,
čiže viem, aké je to byť s dieťaťom. Ona
sa napríklad rada hráva s legom. Čiže aj
to by bola jedna z mnohých možností,“
hovorí s úsmevom Kiko, ktorého vďaka
nášmu rozhovoru vnímame ako veľmi
empatického človeka. Nedalo nám to

Kiko je študentom Súkromnej strednej pedagogickej školy
EBG v Žiari. Tento rok je v maturitnom ročníku.

popri práci alebo štúdiu na vysokej škole
budem venovať takejto činnosti. V rámci
našej školy funguje dobrovoľnícky krúžok, kedy sme niekoľkokrát boli v domove dôchodcov spievať a tiež sme sa zapojili do projektu nemocnice Svet zdravia
Krajší deň. Vtedy sme chodili na detské
oddelenie spríjemňovať malým pacientom dni v nemocnici. Čo sa však týka detí
s postihom, takúto skúsenosť zo školy
nemám. Tú mám skôr z už spomenutého
OZ Okáčik.“ Deti s rôznymi telesnými či
psychickými postihmi sa dnes včleňujú
medzi svojich rovesníkov do bežných
tried. Potrebujú však pri sebe asistenciu špeciálneho pedagóga, s čím už má
Kristián skúsenosť. „Skúsenosť je to veľmi
dobrá. Aj ma to baví. Budem preto v budúcnosti vedieť, ako s takýmito deťmi
pracovať, ako sa im venovať a ako im pomôcť, aby sa v rámci vyučovania dokázali
niečo naučiť,“ zamýšľa sa Kiko, ktorý by si
trúfol robiť profesionálneho kamaráta aj
iným deťom, a to aj s telesným postihnutím: „Práve v rámci pobytu cez OZ Okáčik

však, a preto logicky „padla“ aj otázka,
či ho takéto stretnutia psychicky nevyčerpávajú a neunavujú: „Čo sa týka mňa,
je to v poriadku. Úprimne, ja sa práveže
odreagujem a relaxujem vo Fifkovej spoločnosti, lebo sme na čerstvom vzduchu,
čo je pre mňa po celom dni za počítačom zmena. A keď vidím radosť v jeho
detských očiach, že sa mu páčia aktivity,
ktoré vymyslím a že vôbec môže niečo
robiť, to samo o sebe je pre mňa oddych
po každodenných povinnostiach. Či už
v škole, alebo doma. Pri chlapcovi na dve
hodiny „vypnem“ aj ja, čo je pre mňa určitý spôsob psycho hygieny,“ dodáva na
záver Kristián Vajda.
V prípade, že by vás Kristián oslovil
a chceli by ste skúsiť, akým by bol kamarátom pre vaše dieťa, kontakt vám radi
poskytneme v našej redakcii.
(li)
Typické znaky, ktoré sú u detí
viditeľné počas zdravého vývinu:
• Od 6. mesiaca sa dieťa usmieva.
• V 9. mesiaci imituje zvuky a výrazy tváre.
• V 14. mesiaci ukazuje rôzne gestá.
• V 16. mesiaci hovorí jednoduché slová.
• V 24. mesiaci používa dvoj a viac slovné
frázy.
• V 18. mesiaci je schopné pochopiť predstieranie v hre.
Typické znaky pri autistickom
vývine:
• oneskorenie v rozprávaní;
• opakované používanie verbálnych
a motorických prvkov;
• malý alebo žiadny očný kontakt
s druhými ľuďmi;
• nedostatok záujmu o medziľudské
vzťahy;
• nedostatok spontánnej hry;

Kiko má mladšiu sestru, takže má skúsenosti s tým, ako sa postarať o deti.

• pretrvávajúca fixácia na určitom objekte
alebo predmete.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Skrátenie prevádzkového času LPS do 20.00 hod. platí len
v mesiaci marec 2021 z dôvodu zhoršenej situácie.

Nám. SNP 63, Zvolen
8.00 – 20.00 h lekáreň Archangelika, SNP 153, ZH
• 6.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina
• 7.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Srdce, Rybárska 9, Sliač
• 8.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U Hippokrata, Kremnická 2, Zvolen
• 9.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa, J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 10.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U spasiteľa,
J. Kozáčeka 9282, Zvolen
• 11.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Opium, Nám. SNP 34, Zvolen
• 12.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň U škorpióna, J. Kozáčeka 11, Zvolen

Pohotovostná služba bude vykonaná v sieti Lekárni
BENU, Dr. Max, Kaufland, TESCO od 8.00 do 20.00 hod.

Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom slúži lekáreň
Dr. Max, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom.

• 1.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Obatan, Dr. Janského 1529, ZH
• 2.4. 8.00 – 20.00 h lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8, ZH
8.00 – 14.00 h lekáreň U zeleného hada, Nám. SNP 5, Zvolen
• 14.00 – 20.00 h lekáreň Dr. Max, Jana Jiskru 8, Zvolen
• 3.4. 20.00 – 22.00 h lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
• 4.4. 8.00 – 20.00 h lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75, ZH
8.00 – 14.00 h lekáreň Červený mak, Nám. SNP 84, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Danica, Sokolská 1, Zvolen
• 5.4. 8.00 – 14.00 h lekáreň Dr. Max, Tesco, Obchodná 4, Zvolen
14.00 – 20.00 h lekáreň Benu, Europa Shopping Center,

Za lekáreň Slatina, SNP 345/1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň
Červený Mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

• 29.3. 20.00 h lekáreň Medea, Ľ. Fullu 19, Zvolen
• 30.3. 20.00 h lekáreň Medika, Divadelná 4, Zvolen
• 31.3. 20.00 h lekáreň Medovka, Mládežnícka 12, Sliač
Za lekáreň Dr. Max, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom slúži lekáreň
Dr. Max, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom.
Za lekáreň Slatina, SNP 1, Zvolenská Slatina slúži lekáreň Červený
Mak, Nám. SNP 84, Zvolen.

MESTSKÁ KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA
Mestská knižnica Michala Chrásteka je otvorená v obmedzenom režime príjem a výdaj kníh.
Otváracia doba: 8.00 – 16.00 hod. Prestávka na dezinfekciu: 12.00 – 12.30 hod.

Z pera čitateľa
R–O–R
- Zdravím ťa, Marka! Ako sa máš?
- Prepáčte, s kým hovorím?
- To som predsa ja, Gizka, čo ma nepoznáš? Z klubu seniorov.
- Prepáč, to tie rúška, ešte máš aj novú čiapku.
Poď bližšie.
- Nemôžem, veď vieš, koronavírus, takže odstup.
- Ty, Gizka, to viem, pretože vonku tak málo ľudí
a tak riedko.
- No veď to a prechádzať sa môžu len tí so psíčkami, malými deťmi a krátko do potravín. A ostatní
nepotrebujeme vzduch?
- Máš pravdu. Vieš čo? Odchyť si na námestí
holuba...
- A načo? Len tak, s holými rukami, za krk?
- Nasprejuj ho, daj si rukavice, jemu motúzik
a v odstupe sa môžete prechádzať.
- Aby som ho nepristúpila alebo nenakazila
kovidom?
- Marka, napadlo mi, že z kočikárne si požičaj
kočík, daj si nové rúško a pôjdeme sa spolu prechádzať. V odstupe, no jasné!

- Tú líščiu čiapku máš peknú.
- Roky mi ležala v skrini a kvôli globálnemu otepľovaniu som ju nenosila.
- A mole sa ti do nej neprežrali?
- Nie, zatiaľ kovid vírus ich nezaujíma. Ty, Gizka,
ja vďaka tej korone vieš koľko nových slov už
viem?
- No tak, aké?
- Antigest, zle, antigénové, skríningové testy,
pécéer, písíár testy, vakcino...
- Prestaň, prestaň... a odkiaľ to vieš?
- Z RTVS a viem ešte ďalšie. Predsa hovorí sa:
koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Marka,
a ty koľkými jazykmi narábaš?
- Jedným, s mojim. A rozumieš im?
- V televízii šikovný odborník vysvetľoval a moderátorka mu do toho tak rýchlo skočila, do
reči a mlela, mlela jazykom, že sme jej nikto nič
nerozumeli a doteraz lokdavn a písíártestu nerozumiem. A ty, Gizka, čo máš nového?
- Ruky mám z tej dezinfekcie už ako rašpľu a sestrička u lekárky mi povedala, aby som už toľko
nechodila na testovanie, že nos mám už ako
opuchnutú hrušku. To má pravdu. Ale keď výsle-

dok mám stále negatívny a ten mladý tyčinkár
v bielom obleku má také pekné modré oči a ešte
mi aj hlavu jemne pridŕža.
- Tvoj nos mi pripomenul článok v časopise, že
v jednej východoslovenskej osade je šikovná
speváčka a spieva: ...dajme si my hrušku, hrušky,
hrušky, tralalala...
- Môže to byť vtipná, veselá pesnička, len si tam
zabudli vyskloňovať slovo rúško.
- Máš pekné rúško, ty si si ušila?
- Nie. Vyskloňovala.
- No vidíš, Gizka, si šikovná. Nabudúce, keď sa
stretneme, môžeme aj my vymyslieť niečo pekné,
veselé.
- Áno, áno, napríklad, ako sa nás korona zľakla
a navždy ušla.
- Dobrý nápad, dones aj gitaru.
- Už neviem hrať.
- Tak tie nové „rušky“. Rúška. Opatrujme sa a nezabudnúť: R – O – R.
Mária Szolnokyová
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Tipy k respirátorom
Podľa akého označenia zistíme, či
môžeme respirátor viackrát použiť?
Použitie respirátora je uvedené v návode na použitie a bezpečnostných pokynoch, ktoré musí výrobca k výrobku priložiť predtým, než uvedie tento výrobok
na trh. Spôsob použitia respirátora teda
stanovuje priamo výrobca a užívateľ je
povinný riadiť sa uvedenými pokynmi.
Technická norma EN 149 + A1 v prílohe
definuje, že v prípade, ak je použitie filtračnej tvárovej polmasky ohraničené
na jednu pracovnú zmenu, za triedou sa
uvedie označenie „NR“ (príklad FFP2 NR)
a ak je znovupoužiteľná tak označenie
„R“ (príklad FFP2 R).

stať výrobok na trh EÚ. EÚ Vyhlásenie o
zhode musí byť v súlade s požiadavkami
prílohy IX nariadenia (EÚ) 2016/425. Ďalšími dokumentmi, ktoré sa kontrolujú sú
certifikáty, konkrétne tzv. „certifikát EÚ
skúšky typu“ a certifikát preukazujúci
vykonanie auditu u výrobcu. Oba tieto
certifikáty musia byť vydané notifikovanou osobou, ktorá má vo svojom rozsahu notifikácie nariadenie (EÚ) 2016/425
a konkrétne aj osobné ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest. V
neposlednom rade sa kontroluje aj spomínaný návod na použitie.

Čo všetko sa kontroluje pri respirátoroch? A kto vykonáva kontrolu?
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky
(ÚNMS SR) nevykonáva kontrolu respirátorov. Respirátory pre výrobcov pred
uvedením na trh skúšajú notifikované
osoby (skúšobne) a respirátory už uvedené na trhu kontrolujú orgány dohľadu
pre osobné ochranné prostriedky, a to
Slovenská obchodná inšpekcia a Inšpektoráty práce.

Pri vizuálnej kontrole výrobku sa pozerá na označenie balenia a aj samotného
výrobku. Priamo na výrobku musí byť
označenie CE so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, ktorá vykonala audit
prípadne vydala aj certifikát EÚ skúšky
typu, musí byť pripojený piktogram,
číslo špecifickej výrobkovej technickej
normy a rok jej zverejnenia, podľa ktorej
bolo vykonané posudzovanie zhody (v
tomto prípade EN 149 + A1), dosiahnutá
úroveň ochrany (FFP1, resp. FFP2, resp.
FFP3), alebo iné označenie upozorňujúce na riziko, pred ktorým má osobná
ochranná pomôcka chrániť. Návod na
kontrolu respirátora je uvedený aj na
webe ÚNMS SR. Na výrobku, prípadne
na jeho obale, musí byť uvedené obchodné meno výrobcu, alebo ochranná
známka a v štátnom jazyku sídlo, miesto
podnikania alebo adresa, ďalej označenie typu alebo označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní
identifikáciu výrobku, alebo ak to rozmer alebo povaha výrobku neumožňujú, výrobca musí uviesť požadované
informácie na obale alebo v sprievodnej
dokumentácii výrobku. Ak je výrobok
vyrábaný mimo EÚ, túto povinnosť má
aj dovozca.

Kontrolu na trhu by sme mohli rozdeliť
na dve časti, kontrolu vizuálnu a kontrolu dokumentácie. Najdôležitejším
dokumentom je EÚ Vyhlásenie o zhode
(EU Declaration of conformity), ktorý by
sme mohli pripodobniť k pasu výrobku.
Iba s týmto dokumentom sa môže do-

Vieme bežným okom rozoznať kvalitný respirátor, čo by sme si mali
všímať?
Najjednoduchšie je skontrolovať či respirátor má na sebe spomínané označenie CE spolu so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, číslo technickej normy,

Respirátory, ktoré môžu byť znovupoužiteľné (napríklad FFP2 R) musia byť
vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Z toho dôvodu je pri dezinfekcii alebo čistení respirátora potrebné
vždy postupovať v súlade s návodom na
použitie, ktorý je k výrobku priložený.
Výrobca má za povinnosť presne stanoviť, akým spôsobom je možné respirátor
čistiť a dezinfikovať na to, aby bol opakovateľne použiteľný so zachovaním všetkých jeho vlastností. Iný spôsob ošetrovania, ako odporúčaný výrobcom, by
mohol respirátor znehodnotiť.

rok jej zverejnenia, triedu filtračnej polmasky a jeho názov, alebo typ/šarža. Ak
respirátor má aspoň tieto údaje, je tu
vysoký predpoklad, že bol posúdený
podľa platných právnych predpisov a
pri správnom nosení je spôsobilý plniť
svoj účel.
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Ministerstvo zdravotníctva posilnilo
infolinky k očkovaniu
Na očkovanie sa môžete registrovať
aj cez infolinku na čísle 0800 174 174.
V súčasnosti sú jej kapacity posilnené, je
prioritizovaná klapka na očkovanie a infolinka funguje 24 hodín, 7 dní v týždni.

TIP: Jednoduchšie a rýchlejšie sa dovoláte v neskorých večerných hodinách
(prípadne až nočných hodinách), kedy
zvykne volať menej ľudí.

Návod na kontrolu respirátora je uvedený aj na webe ÚNMS SR.
Na trhu sa objavujú rôzne typy respirátorov, aký je rozdiel medzi respirátormi FFP2 a KN95?
Respirátory KN95 alebo N95 sú určené
na ázijský/čínsky trh a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 326102016. Ak majú byť výrobky uvedené
ako osobné ochranné prostriedky na
trh Európskej únie alebo slovenský trh,
musia byť posúdené podľa požiadaviek
platných v Európskej únii a v Slovenskej
republike, to znamená podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a podľa
požiadaviek príslušnej harmonizovanej
technickej normy EN 149 + A1.
Technická norma EN 149 + A1 delí filtračné polmasky podľa filtračnej účinnosti
a maximálneho celkového prieniku na
tri triedy - FFP1, FFP2 a FFP3. Respirátor
KN95 by sa mal najviac približovať k filtračnej tvárovej polmaske triedy FFP2,
avšak líšiť sa môže najmä svojim tvarom
z dôvodu prispôsobeniu sa ázijskému
typu tváre, z toho dôvodu v mnohých
prípadoch v našich podmienkach nemusí správne priliehať, tým pádom môže
dôjsť aj k zníženiu účinnosti a efektívnosti jeho nosenia.
Z dôvodu, že výrobky s označením KN95
neboli vyskúšané podľa európskych
predpisov odporúčame ich nepoužívať ako osobný ochranný prostriedok.
V prípade, že majú preskúšanú aspoň
zdravotnú nezávadnosť materiálu, tak
ich odporúčame používať iba ako rúška
na každodenné použitie (čo sú napríklad
bežné textilné rúška).
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách
Žiaci v stredných školách
• sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR
používať za účelom riadneho prekrytia
horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je
respirátor alebo obdobný prostriedok
(vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické
podmienky a požiadavky pre filtračnú
polomasku s klasifikáciou najmenej
FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to
na verejnosti v priestoroch interiérov
budov alebo v prostriedkoch verejnej
dopravy.
Ministerstvo školstva zverejnilo
Usmernenie k používaniu rúška
a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. marca 2021. V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca
2021 platí nasledovné:
Deti v materských školách a špeciálnych
materských školách do 6 rokov veku nie
sú povinné používať v zmysle vyhlášky
ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných
dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško,
respirátor bez výdychového ventilu, šál,
alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch
interiérov budov“.

Žiaci v základných školách
– I. stupeň
• sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR
používať za účelom prekrytia horných
dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško,
respirátor bez výdychového ventilu, šál,
alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch
interiérov budov (domov).

Žiaci v základných školách
– II. stupeň
• sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR
používať za účelom riadneho prekrytia
horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je
respirátor alebo obdobný prostriedok
(vždy bez výdychového ventilu) na-

plňujúci minimálne všetky technické
podmienky a požiadavky pre filtračnú
polomasku s klasifikáciou najmenej
FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to
na verejnosti v priestoroch interiérov
budov alebo v prostriedkoch verejnej
dopravy.

Žiaci v špeciálnych
základných školách
• v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích
ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško
alebo respirátor), v opačnom prípade sa
riadia postupom vyššie uvedeným pre
žiakov v základných školách na I. alebo
na II. stupni.

Žiaci v špeciálnych
stredných školách
• v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích
ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško
alebo respirátor), v opačnom prípade sa
riadia postupom vyššie uvedeným pre
žiakov na stredných školách.

Zamestnanci škôl
a školských zariadení
• sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR
používať za účelom riadneho prekrytia
horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je
respirátor alebo obdobný prostriedok
(vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické

podmienky a požiadavky pre filtračnú
polomasku s klasifikáciou najmenej
FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to
na verejnosti v priestoroch interiérov
budov alebo v prostriedkoch verejnej
dopravy.

Žiaci/zamestnanci
v základných umeleckých
školách a jazykových školách
• sa riadia primerane vyššie uvedenými opatreniami pre jednotlivé skupiny
osôb, a teda taktiež postupujú v zmysle
aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111/2021.

Výnimky
• Výnimky z prekrytia horných dýchacích
ciest (nosenia rúška alebo respirátora)
upravuje aktuálna vyhláška č. 111/2021
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021. Na všetkých miestach, kde sa v manuáloch pre
školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy
a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 používa slovo
„rúško“, vo vzťahu k žiakom II. stupňa
základnej školy, žiakom strednej školy,
študentom, zamestnancom a zákonným
zástupcom ide o „respirátor“.
Zdroj: minedu.sk
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Žiar nad Hronom – mesto smetí?
Do redakcie Mestských novín prišiel
postreh od našej čitateľky, ktorá si
všimla, že napriek tomu, že na území
mesta je dostatok smetných košov,
ľudia odpad vyhadzujú na zem. Ako
napísala: „Už mi nedá, aby som sa ako
obyvateľka nášho mesta na to ďalej
prizerala, ako si samotní ľudia hádžu
odpadky pod nohy...“
„Chodím, všímam si a pýtam sa: Žiar nad
Hronom – mesto smetí??? Všímate si to aj
vy? Mám obavu, že onedlho budeme konštatovať: Žiar nad Hronom – mesto smetí.
Ak sa každý z nás pasívne zmieri s týmto
„faktom“, v blízkej budúcnosti bude Žiar
nad Hronom – mesto smetí!!! V meste je
predsa dosť košov, kam smeti patria. Starajme sa o čistotu chodníkov a trávnikov,
a hlavne, učme tomu naše deti a naše
vnúčatá. Ak ich to nenaučíme, zahádžu
si okolie odpadkami. Osobne poznám
veľa dobrých ľudí, ktorí zbierajú odpadky
aj po iných: turistiky Evku, Ľudku, cyklistu
Roberta, bežca a ľadového medveďa Petra, psíčkarku Simonu.... Pridajme sa v čo
najväčšom počte. Nie je hanbou zdvihnúť
smeť. Je to gesto vzťahu k prírode hodné
úcty a nasledovania. Nebuďme pasívni
pozorovatelia. Veď chceme všetci Žiar nad
Hronom – mesto čisté, útulné, zelené...“
JT
Postreh našej čitateľky sme tlmočili aj
pracovníkom Odboru životného pros-

pre pracovníkov mesta, pretože musia
chodiť po meste a smeti zbierať.

Autobusová zastávka na Kutinkách je už dlhodobo miesto tvorby
čiernych skládok. Môžu za to najmä motoristi, ktorí toto miesto
využívajú na parkovanie aj napriek zákazu.

tredia – Oddeleniu odpadového hospodárstva MsÚ. Na území mesta máme
v súčasnosti viac ako 100 kusov zberných
nádob. Ide o nové koše, ktoré vymenili
pôvodné trojzložkové. „Mesto sa rozhodlo pokračovať v tom, že sa budeme
snažiť triediť aj na verejných priestranstvách. Preto boli tieto nové koše, či už
sú to betónové, alebo kovové, navrhnuté
tak, aby mohli ľudia aj na ulici odhodiť
smeti nielen do jednej nádoby, do nádoby na zmesový komunálny odpad,
ale aby mohli triediť základné veci, ktoré
môžu vzniknúť na verejných priestranstvách. Ide napríklad o sklenené či plastové fľaše, plechovky alebo iné obaly
z jedla. Aby mohli odpad naozaj separátne oddeliť a takto predchádzať odpadom, ktoré sú priamo ukladané na sklád-

Mesto aktualizovalo informačné
tabule v stojiskách

Pred viac ako pätnástimi rokmi začalo mesto s budovaním tzv. stojísk pre
umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad, ktoré sú určené pre
bytové spoločenstvá a dom.
„Stojiská predstavujú uzatvorené
miesto, kde sa nachádzajú zberné nádoby na komunálny odpad v dostupnej
vzdialenosti pre obyvateľov – pôvodcov odpadov,“ vysvetľuje na úvod Ivana
Martincová z Odboru životného prostredia a infraštruktúry mesta Žiar nad
Hronom s tým, že ich vybudovaním sa
dospelo k adresnosti pôvodcov a osobitnému manažmentu riadenia nakladania
s odpadmi.
V súčasnosti máme na území mesta
takmer 130 stojísk, vrátane stojísk škôl,
škôlok, úradov a organizácií.

Nádoby v stojiskách
V jednotlivých stojiskách sa nachádzajú nasledovné typy zberných nádob:
• 1100 l čierna nádoba na zmesový komunálny odpad
• 1100 l modrá nádoba na papier a kartóny
• 1100 l žltá nádoba na spoločný zber
plasty, kovy a tetrapaky
• 1100 l zelená nádoba na sklo
• 240 l hnedá nádoba na použitý jedlý olej
• 240 l hnedá nádoba na kuchynský odpad
z domácností

Systém zberu a nakladania s odpadmi je
podrobne popísaný vo VZN č. 13/2020
o nakladaní s komunálnym a drobným
stavebným odpadom na území mesta.
Informácie o spôsobe nakladania obyvatelia nájdu aj na webovej stránke mesta, v sekcii životné prostredie. „V rámci
projektu informačné aktivity mesto zabezpečilo a distribuovalo do domácností informačné letáky týkajúce sa spôsobu nakladania s odpadmi z domácností.
Nájdete tam informácie, aký odpad kam
patrí a kde ho možno odovzdať,“ hovorí
ďalej Ivana Martincová.
V rámci projektu tiež mesto obnovilo informačné tabule do stojísk. „Každé stojisko bolo vybavené novou informačnou
tabuľou, ktorú nájdete na zadnej stene.
Tabuľa je prehľadná, farebne odlíšená a
umožňuje obyvateľom zorientovať sa,
ako nakladať s odpadom z domácností.
Informuje o tom, ktoré odpady patria
a môžeme ukladať do stojiska a ktoré,
naopak, do stojiska nepatria a je nutné
ich odovzdať na inom vhodnom mieste,
napr. na zberný dvor, do lekárne či pneuservisu,“ uzatvára Martincová.
(kr)

ku,“ vysvetľuje na úvod Ivana Martincová
a ako zdôrazňuje, situácia v meste je, čo
sa týka čistoty, neustále monitorovaná:
„Máme aktivačných pracovníkov, ktorí
pravidelne čistia stanovené lokality, a tak
isto máme mestskú poriadkovú službu,
ktorá má vyčlenených ľudí na zabezpečenie kontroly mesta každý týždeň. Na
základe tohto monitorovania alebo podnetov z verejnosti, či na základe nášho
vlastného zistenia zabezpečujeme, aby
dané lokality boli vyčistené. Naozaj sa
veľmi často stáva, že napriek tomu, že po
celom meste sú k dispozícii smetné koše
(nadimenzované sú tak, aby bol dostatočný priestor na odhodenie smetí), tak
obyvatelia nevyužijú túto nádobu, ale
smeti odhodia na zem a potom sa rozptyľujú v priestore.“ Je to práca navyše

Stáva sa však aj to, že niektorí obyvatelia
si zamieňajú malé smetné odpadkové
koše za nádoby, ktoré sú v stojiskách,
alebo za tie, ktoré sú pri rodinných domoch. Komunálny odpad namiesto uloženia do nádoby v stojisku ukladajú do
malých smetných košov, ktoré nie sú na
toto určené. Tým pádom dochádza k ich
preplneniu a napriek tomu, že vývozy
sú nastavené tak, aby kôš bol neustále
k dispozícii v primeranej kapacite, tak
sú niektoré koše preplnené. „Koše sledujeme. Mesto máme rozdelené do lokalít, ktoré sú frekventovanejšie a tam
sa odpad vyváža častejšie. Miesta, ktoré
sú naozaj menej frekventovanejšie, tam
je vývoz nastavený na menej často. Toto
všetko sledujeme a prispôsobujeme to
dokonca aj podľa ročných období. Napríklad v lete v parku vždy posilňujeme
vývozy. Pretože koše sa vtedy plnia viac
ako mimo letnú sezónu,“ približuje ďalej
Ivana Martincová.
Okrem malých košov na pouličný odpad
máme v rámci mesta aj koše na psie exkrementy. „Bohužiaľ, pri oboch druhoch
košov dochádza k ich ničeniu. Je to mobiliár, ktorý sa stáva predmetom vandalizmu a poškodzovania. V týchto dňoch
sme zaznamenali štyri psie koše, ktoré
boli dolámané a vytrhnuté úplne zo zá-

kladu. Dochádza tak k obmedzovaniu
ich využívania. Sú to zbytočné náklady
a práca, ktorú musí mesto vynaložiť na
obstaranie nového koša,“ konštatuje
Martincová a ako ďalej naznačuje, veľa
obyvateľov reaguje tak, že poukazuje na
smeti vo svojom okolí, ale je veľmi málo
obyvateľov, ktorí by z vlastného popudu
vyčistili svoje okolie. „Určite, sú aj takí,
ktorí tak urobia a práve tí nás neoslovia.
Naposledy nás jedna pani prostredníctvom poslanca MsZ požiadala o materiálne veci, lebo stále čistí nejakú lokalitu
v meste. Nenahlasuje, ale priamo robí
poriadok,“ konkretizuje Ivana Martincová
a ako na záver dodáva: „Skládky naozaj
čistíme každý týždeň a napriek tomu po
pár mesiacoch musíme ísť znova, lebo je
to neúnosné. Ako príklad uvediem Kutinky, kde chodíme každé dva týždne a vždy
tam vyzbierame päť vriec odpadu. A kto
robí neporiadok? Sú to skôr bežní obyvatelia. Niekto povie, že neporiadok robia
deti alebo mládež, niekedy by sme však
boli prekvapení, kto všetko tento neporiadok robí. Nechcem si však predstaviť,
ako by mesto vyzeralo, keby sme mesiac
nerobili nič. Či by si to ľudia vôbec uvedomili. Bohužiaľ, len málokedy sa podarí
zastihnúť človeka priamo pri čine. Ak sa
to však stane, mestská polícia môže udeliť blokovú pokutu.“
(li)
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Pripomíname si 76. výročie oslobodenia
mestečka Svätý Kríž nad Hronom
1945 nadránom oddiely 133. divízie
2. ukrajinského frontu Červenej armády
a s ním aj vojaci 53. divízie Rumunskej
kráľovskej armády vyhnali okupantov
z mesta.

Aj napriek mimoriadnym okolnostiam, v súvislosti s nepriaznivým
vývojom epidemiologickej situácie
v dôsledku šírenia prenosného ochorenia COVID-19, nesmieme zabúdať
na významné udalosti, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie v nášho
mesta. O niekoľko dní, presne 1. apríla, si občania mesta a s nimi členovia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pripomenú 76. výročie
oslobodenia vtedajšieho mestečka
Svätý Kríž nad Hronom.

Oslobodenie mestečka od nemeckých
okupantov bola a je dodnes pre obyvateľov Žiaru, aj keď si to väčšina z nás neuvedomuje, jedna z najväčších dejinných
udalostí v histórii nášho mesta. Kronikár
mesta zaznamenal, že ťažké boje v okolí
Svätého Kríža nad Hronom trvali niekoľko dní. Útok predchádzala delostrelecká
paľba na nepriateľské pozície od Ladomerskej Viesky a Šášova. Po prebrodení
rieky Hron sa začali pouličné boje v uliciach. Najtuhšie boli v okolí biskupského
kaštieľa. Na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla

Dňom príchodu osloboditeľských armád sa pre toto mestečko skončila vojna
a jeho obyvatelia si s úľavou mohli vydýchnuť. Život išiel ďalej, a preto sa museli pustiť sa do odstraňovania vojnových škôd. 260 domov bolo zničených
alebo poškodených. Museli sa postaviť
alebo opraviť mosty cez Hron i ďalšie
vodné toky. Opraviť cesty, poškodené
železničné trate, vodovod, elektrickú
sieť a ďalšiu infraštruktúru. Žiaľ, vojna
zobrala aj veľa ľudských životov. Zahynulo v nej 84 občanov mestečka a 63
obyvateľov židovského pôvodu bolo
odvlečených bez návratu.

priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len “záujemca”),

C-KN parcela č. 1149/4 – zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 5 941 m2 , zapísaná
na LV č. 1136, C-KN parcela č. 1149/5 –
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 48 013
m2 , zapísaná na LV č. 1136, a to v častiach
nachádzajúcich sa v blízkom okolí bytového
domu súp. č. 898 na Ulici Pod Donátom v Žiari
nad Hronom, pričom súčet uvažovaných plôch na
prenájom je orientačne 86,15 m².

• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
účinnosti zmluvy,

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo vlastníci bytov a nebytových

• účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch
na účel parkovania celkom 6-tich osobných
motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 898,

• cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za
dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí
prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad
Hronom, vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok,
• záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť
vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a
ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,

• záujemcovia môžu svoje cenové ponuky
doručiť najneskôr do 31.3.2021 do 9.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí
6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 1149/5 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy
prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry č. dverí
6 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod.,
tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu časti
nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:
C-KN parcela č. 288/13 – ostatná plocha
s výmerou 9 396 m2 zapísaná na LV č. 1136, a to
v časti nachádzajúcej sa v blízkom okolí bytového
domu súp. č. 304 na Ulici hutníkov v Žiari nad
Hronom, pričom uvažovaná plocha na prenájom
je orientačne 15,17 m².
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo vlastníci bytov a nebytových
priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov (ďalej len “záujemca”),
• účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy na
účel parkovania jedného osobného motorového
vozidla vyhradeného pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome súp. č. 304,
• doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom
účinnosti zmluvy,
• cena nájmu: minimálna ročná sadzba
nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za
dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí
prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad
Hronom, vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok,
• záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť
vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a
ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Žiaľ, dnešná situácia s koronavírusom
neumožňuje tak, ako v minulých rokoch,
vzdať poctu osloboditeľom pri pamätnej tabuli Osloboditeľov na Námestí
Matice slovenskej. Obraciame sa preto
na občanov mesta Žiar nad Hronom,
aby si dňa 1. apríla uctili pamiatku, či už

zapálením sviečky doma, alebo iným
spôsobom. Je dôležité dať najavo, že
nezabúdame na našich blízkych, ktorí
v boji proti nacizmu prežili nesmierne
utrpenie a položili na oltár slobody to
najcennejšie, čo mali – svoje životy. Im
vďačíme za to, že súčasné generácie občanov Slovenska nepoznajú hrôzy vojny, že dnes môžeme žiť v demokratickej
krajine, na ktorú by sme mali byť hrdí.
Preto sa skloňme v úcte pred pamiatkou
hrdinov II. svetovej vojny.
Mgr. Ľubomír Jančo, predseda
ZO SZPB v Žiari nad Hronom

Pri tomto výročí je potrebné poukázať na to, že najväčšiu ťarchu bojov
v II. svetovej vojne niesla Červená armáda, pretože súčasná doba prináša veľa
prekrucujúcich faktov. Preto s uznaním
a úctou si každoročne spomíname na
hrdinstvo týchto vojakov i na hrdinstvo
nášho národa, na utrpenie, ktoré prežili
počas týchto hrozných okupačných dní.
76 rokov žijeme v mieri v oslobodenom
štáte, ktorý od roku 1945 zmenil biednu

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu časti
nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných v katastri nehnuteľností, a to:

tvár slovenskej krajiny i v oslobodeného
mesta. Zároveň je tu memento na varujúci odkaz – každá vojna je zbytočná
a hrozná. Taký génius ako Albert Einstein iste vedel, čo hovorí, keď povedal:
„Neviem, ako sa bude bojovať v tretej
svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú
palice a kamene.“

v znení neskorších predpisov,
• záujemcovia môžu svoje cenové ponuky
doručiť najneskôr do 31.3.2021 do 9.00 hod.
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - Odbor
životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí
6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy
prenájom - pozemok CKN parcela č. 288/13 neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho prenájmu,
neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy
prenájom zrušiť.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na
Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia a infraštruktúry č. dverí
6 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod.,
tel. č. 045/678 71 43, resp. mobil 0917 857 165.

Otváracie hodiny na poštách
sa vracajú do normálu

Pobočky Slovenskej pošty sú od
18. marca tohto roku opäť otvorené
podľa pôvodných otváracích hodín.
Slovenská pošta teda ruší obmedzenie otváracích hodín z predchádzajúcich týždňov. Obmedzenia sa môžu
vyskytnúť len lokálne v súvislosti
s výpadkom zamestnancov v dôsledku COVID-19. Na poštách naďalej platia protipandemické opatrenia, teda
regulované vstupy, vzájomné odstupy
a nosenie respirátorov. Aktuálne otváracie hodiny sú zverejnené na stránke
www.posta.sk.
Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy Covid-19 stále platia protipandemické
opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva. Všeobecne platí, že
v priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný, a teda v pobočke sa
môže nachádzať jeden zákazník na 15 m²
alebo 25 m². Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo

platí aj pre zákazníkov, čakajúcich pred
pobočkou. Do priestorov pobočky môžu
vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať
riadne nasadený respirátor. Odporúčame priniesť si rukavice a vlastné pero,
pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu. K dispozícii je aj
dezinfekcia rúk.
V rámci ochranných opatrení sú pobočky
Slovenskej pošty pravidelne čistené, vetrané a dezinfikované, a to aj počas dňa
cez pravidelné dezinfekčné prestávky.
Preventívne ochranné opatrenia ako aj
pravidlá bezpečného správania klientov
pri využívaní poštových služieb sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej
pošty v časti Ochranné opatrenia. Všetky
kľúčové hygienické opatrenia sú formou
piktogramu viditeľne umiestnené pred
vstupom na poštu.
(r)

Sčítanie obyvateľov
končí 31. marca
Sčítanie obyvateľov 2021 končí
31. marca a počas týchto týždňov by
sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formuláru za seba
a deti. Ak ich o to požiadajú, mali by
pomôcť sčítať sa svojim blízkym, ktorí
majú problém s elektronickým sčítaním.
Asistované sčítanie sa bude realizovať až
po 1. apríli 2021. Presný termín v našom
meste bude určený podľa epidemiolo-

gickej situácie a mal by sa týkať výlučne
a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených. A teda bez internetu, seniorov,
osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
V prípade nesplnenia si povinnosti sčítať sa, môže obec podľa zákona o sčítaní
udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od
25 do 250 eur.
(r)
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Na očkovanie sa stále môžete prihlásiť aj
do žiarskej nemocnice
vyše 940 osôb, pričom denne zaočkujeme maximálne 15. Oprávnenosť zaradenia do kategórie náhradníkov musí byť
preukázateľne zdokladovaná na vakcinačnom mieste,“ približuje Fedáková
a ako podotýka, momentálne sa v žiarskej nemocnici očkuje vakcínami Comirnaty od Pfizer/BioNtech. Očkovanie
vakcínou AstraZeneca bolo ukončené.

Ak patríte do vybranej skupiny, na
vakcináciu proti ochoreniu COVID-19
v žiarskej nemocnici je stále možné
sa prihlásiť online cez národný portál korona.gov.sk. Prvých pacientov
začali očkovať 25. januára.
Očkovanie v žiarskej nemocnici sa
robí vo vakcinačnom centre v budove
polikliniky na druhom poschodí. Ešte
pred očkovaním občanov sa očkovali
ako prví zdravotníci nemocnice a ďalšie oprávnené skupiny. Očkovaní boli
vakcínou Comirnaty. „Samozrejme, očkovanie pokračuje aj v týchto dňoch.
Očkuje sa ako na celom Slovensku na
základe prihlásenia cez portál korona.
gov.sk, pričom termíny sú prideľované

podľa veku. Plus náhradníci v prípadoch,
že objednaná osoba v určený termín na
očkovanie nemôže prísť,“ informuje hovorkyňa spoločnosti Svet zdravia Jana
Fedáková s tým, že očkuje sa od pondelka do piatka od 8.00 do 15.40 hodiny. Ako ďalej zdôrazňuje, nemocnica
nemôže ovplyvniť systém očkovania, to
znamená uprednostniť niekoho, alebo
ho zaradiť medzi náhradníkov.
„Nemocnice majú vytvorené zoznamy
náhradníkov pre prípady, že objednaná
osoba v určený termín na očkovanie nemôže prísť, napríklad pre chorobu. V takomto prípade kontaktujú náhradníka.
V zozname náhradníkov máme aktuálne
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Doposiaľ žiarska nemocnica zaočkovala
vakcínou Comirnaty 2 169 osôb prvou
a druhou dávkou a plus ďalších 890 osôb
zatiaľ prvou dávkou. „Nežiaduce účinky
po vakcíne Comirnaty sú dnes dobre
známe. Ide o bolesť v mieste vpichu,
môže sa objaviť únava, bolesti hlavy,
svalov, zimnica, bolesti kĺbov, zvýšená
teplota. Ustúpia však do niekoľkých dní
po očkovaní,“ konštatuje Jana Fedáková na margo prípadných komplikácií po
očkovaní.
Po príchode do vakcinačného centra,
respektíve ambulancie vypĺňa pacient
dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory. Po vykonaní všetkých náležitých úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií. Po tomto kroku je potrebné, aby
pacient počkal na pozorovanie približne
15 minút v čakárni. U rizikových skupín
je táto doba predĺžená na 30 minút.
(li)

OZ Žiarska kotlina vyhlasuje výzvu na udelenie
značky regionálny produkt Pohronie

ROZNÁŠANIE ROZHODNUTÍ NA MIESTNE DANE
Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 1. apríla do 18. apríla 2021 sa
budú doručovať rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) na rok 2021. Rozhodnutia budú doručovať občanom
do vlastných rúk zamestnanci mesta.
Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí na účet mesta alebo
do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú
priradené k jednotlivým daniam.
(r)

Skúšobná verzia digitálneho
Covid automatu už v prevádzke

Ministerstvo informatizácie spustilo
skúšobnú verziu digitálneho Covid
automatu. Verejnosť vďaka nej získa
prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný
deň.
Táto digitálna verzia pomôže komukoľvek správne sa orientovať, čo je zakázané
a čo automat umožňuje pre každý okres.
K prvej verzii je možné posielať pripomienky a bude sa postupne vylepšovať.

Digitálny automat poskytuje prehľad
o tom, aké aktivity a za akých podmienok
môžu ľudia vykonávať v každom okrese.
Tvorcom digitálneho Covid automatu
je štátna spoločnosť Slovensko IT, ktorá je dcérskou spoločnosťou MIRRI SR.
Aktualizáciu údajov bude tiež zaisťovať
Slovensko IT. Spoločnosť sídli v Košiciach
a vznikla na jeseň 2020. Jej hlavnou náplňou je programovanie dôležitých aplikácií a systémov pre potreby štátu.

Digitálny Covid automat je prístupný
z internetovej adresy automat.gov.sk
pre mobilné zariadenia aj pre klasické
počítače. Užívatelia mobilných telefónov si automat môžu jednoducho uložiť
a používať ako štandardnú aplikáciu vo
svojom telefóne. Stačí, ak si do prehliadača zadajú adresu, nemusia nič inštalovať.

Používanie digitálneho Covid automatu
bude ministerstvo informatizácie v najbližších dňoch analyzovať v spolupráci
so Slovenskom IT. V prípade, že nájde
u občanov pozitívnu odozvu, rozhodne o rozširovaní a príprave jazykových
mutácií.
Zdroj: www.mirri.gov.sk

Úspešná Jarná školička online
na „Dvojke“ pokračuje

Občianske združenie Žiarska kotlina
vyhlásilo výzvu na udelenie značky
regionálny produkt Pohronie. Remeselníci, výrobcovia potravín, poľnohospodárskych či prírodných produktov môžu svoje žiadosti podávať
do konca apríla.
Cieľom udeľovania regionálnej značky
je podpora rozvoja územia Pohronia, do
ktorého patria okresy Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Lučenec, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho
dedičstva regiónu. Značka garantuje
pôvod označeného výrobku v regióne,
šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému
prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť
činnosti v danom území.
Označenie regionálny produkt Pohronie, ktorého držiteľom je aktuálne 13
produktov, má organizáciám, remeselníkom, poľnohospodárom či ľudovým
umelcom priniesť napríklad propagáciu ich činnosti doma aj v zahraničí.
Záujemcovia o pridelenie značky môžu
svoje žiadosti predložiť v kancelárii OZ
Žiarska kotlina do 30. apríla.

Žiadosť o udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ môžu požiadať
tieto typy výrobkov:
• remeselné (drevo a kameň, keramika,
sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža,
iné....)
• potraviny a poľnohospodárske produkty (mäso, mlieko, syry, víno, šťavy, chlieb,
zelenina, iné...)
• prírodné produkty (kvetiny, bylinky,
huby, lesné ovocie, med, čaje, iné ...)
Vhodnosť výrobku pre získanie značky
„regionálny produkt Pohronie“ bude
posudzovaná komisiou pre udelenie
značky individuálne. Regionálna značka
sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby,
ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a používanie značky.
Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj
územia Pohronie, s ohľadom na šetrné
využívanie prírodného a kultúrneho
dedičstva regiónu. Značka garantuje
pôvod označeného výrobku v regióne,
šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému
prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť
činnosti v danom území. Značka vám

prinesie propagáciu doma i mimo hraníc
Pohronia, spoluprácu s inými regiónmi
v rámci Slovenska, účasť na významných
akciách v kraji a v rámci celej SR.
Oprávnení žiadatelia: remeselník, súkromne hospodáriaci roľník, živnostník,
ľudový výrobca, ľudový umelec, firma,
organizácia so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Pohronie.
Podpísané žiadosti o udelenie značky,
vrátane všetkých relevantných príloh,
sa predkladajú v kancelárii OZ Žiarska
kotlina, Svätokrížske námestie 265/35,
965 01 Žiar nad Hronom. Spolu so žiadosťou výrobca odovzdá zároveň vzorku výrobku /výrobkov potrebných pre
posúdenie Certifikačnou komisiou. Formulár žiadosti o pridelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ je k dispozícii
na stránke: www.produktpohronie.sk
a www.ziarskakotlina.sk alebo priamo
v kancelárii OZ Žiarska kotlina. Žiadosti budú prijímané počas pracovných
dní v termíne do 30.04.2021 od 9.00 do
15.00 hodiny.
(r)

Predchádzajúce úspešné a predškolákmi obľúbené ročníky Jarnej školičky v Základnej škole na
Ulici M. R. Štefánika motivovali
vedenie školy k jej realizácii aj tento
rok. Jedinou možnosťou a výzvou
bolo pripraviť ju online.
Presvedčili sme sa, že aj napriek pandémii sa chuť predškolákov spoznať riadnu
veľkú školu nestratila. Od polovice februára si tak predškoláci s pedagogičkami
„Dvojky“ vyskúšali veľký školácky život
a pokúsili sa aspoň trošku pripraviť sa
naň. Uvideli na vlastné oči, že vlastné
učenie sa je úplne iné ako to spoza dverí,
keď sledujú staršieho súrodenca, či počúvajú o ňom rozprávať kamaráta.
Nespoznali síce našich fantastických žiakov, všetky pani učiteľky a všetky bonusy,

ktoré škola ponúka, no vyskúšali si riadne školácke vyučovanie a veľmi sa im to
páčilo. Hravé čítanie, písanie, kreslenie,
počítanie, spievanie či cvičenie si skúsilo
mnoho predškolákov a my sa tomu veľmi
tešíme.
My, Dvojkáči, chceme popriať všetkým
rodičom a ich predškolákom šťastný
krok k zápisu. Nech smútok z iného ako
tradične veľkolepého zápisu vynahradí
čaro posledného predškolského obdobia
plného zvedavosti a krásnych škôlkarských zážitkov. Nech je to ich posledné
predškolské obdobie plné zvedavosti
a krásnych škôlkarských zážitkov.
„Dvojka“
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým
zármutkom
v srdci
oznamujeme, že
nás dňa 4. marca
2021 navždy
opustila naša
drahá manželka,
mamina, stará mama a babka
Eva Sedliaková.
Ďakujeme všetkým za slová útechy,
ktorými sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tíško,
niet ťa
medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami
Dňa 31. marca si
pripomíname
4. výročie od
chvíle, keď nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a starý otec
Ferdinand Buday.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa
25. marca sme
si pripomenuli
4. výročie od
smutnej chvíle,
kedy nás navždy
opustil náš otec
a starý otec
Stanislav Puťoš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. apríla si
pripomíname
prvé výročie
úmrtia našej
drahej mamičky
Heleny
Horváthovej.
Navždy zostaneš v našich srdciach.
V srdci na ňu spomína manžel Jozef,
traja synovia a jediná dcéra, ako aj
vnuci, vnučky, celá rodina a všetci
známi, ktorí ju poznali.

SPOMIENKA
Vyhasol tvojich
očí jas,
nezaznie viac
tvoj milý hlas,
no si tu stále
s nami,
nezostali
sme sami.
Mamička naša,
ty žiješ ďalej v každom z nás...
Dňa 28. marca si pripomíname
2. výročie od smutnej chvíle, keď
nás náhle opustila naša drahá
mamička, babinka a prababinka
Anna Chvostková, rod. Dobrotová
z Janovej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Syn Eduard s rodinou, dcéry Soňa
a Viera s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
V živote to
tak už chodí,
že tie najkrajšie
okamihy nám
plynú príliš rýchlo,
ale bolesť
a smutné chvíle,
tie ostávajú
dlho v nás.
V týchto dňoch si pripomíname
smutné 2. výročie, ako nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Ondrej Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte spolu s nami.
S láskou spomína manželka,
deti a vnučka Sofia.

SPOMIENKA
Posielame
pozdrav do neba,
otecko náš drahý,
pre teba.
Spomienku tichú
dnes poslať ti
chceme,
objať ťa
a povedať, ako veľmi ťa milujeme.
Osem smutných rokov si
pripomíname 28. marca 2021, kedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Vladimír Štuhl.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Janka, synovia
Henrich, Vladino a Dávid s rodinami,
vnúčatá a všetci priatelia.

SPOMIENKA
Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami,
v srdciach
našich žiješ
spomienkami.
Dňa 30. marca
uplynú dva roky
od úmrtia našej milovanej
Heleny Šimonovičovej,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 93 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Spomína syn Otto s rodinou.

SPOMIENKA
Rana v srdci
stále bolí,
zabudnúť nám
nedovolí.
Aj keď nie si
medzi nami,
v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 3. apríla uplynie 9 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef Masarovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína sestra, synovia
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
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Navždy nás opustila
MUDr. Viera Müllerová
Vo februári nás navždy opustila naša
kolegyňa, zároveň kamarátka a často
aj náhradná mama, naša pani doktorka
Viera Müllerová.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie.
Dňa 28. marca sme si pripomenuli
28 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
svokor, starý otec a švagor
Jozef Dubravec.
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami.
V našich srdciach žiješ
krásnymi spomienkami.
Dňa 2. apríla si pripomíname
5. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá mama, svokra, stará
mama, sestra a švagriná
Františka Dubravcová.
Spomínajú synovia Jozef
a Pavol s rodinami.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si s nami.

SPOMIENKA

Pani doktorka mala iba 56 rokov a v našej žiarskej nemocnici pôsobila na rádiodiagnostickom oddelení. Svojím
pacientom pomáhala vždy s veľkou empatiou a vysokým nasadením. Aj vďaka
jej odbornej diagnostike sme dokázali
včas odhaliť u pacientov mnoho ochorení a prispieť tak k zlepšeniu ich zdravotného stavu, či dokonca zachrániť život.
Pani doktorka však bola veľmi empatická
aj vo vzťahu ku kolegom. Bude nám chýbať nielen ako skvelá odborníčka, ale aj
ako človek s optimizmom a dobrou náladou. Navždy ostane v našich srdciach.
Kolektív Nemocnice Svet zdravia
v Žiari nad Hronom

Polícia informovala
o výsledkoch kontrol dodržiavania
protiepidemiologických
opatrení v 10. týždni

Naša drahá
mamička,
čo by sme
dali za to,
keby si tu
bola s nami,
tak veľmi ťa
chceme znovu
objať a povedať ti, ako veľmi chýbaš...
Môžeme len pozrieť do nebíčka
a zašepkať: ľúbime ťa a stále
na teba myslíme...
Dňa 6. apríla si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša milovaná
mamička Anička.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou a úctou dcéry Adrika,
Majka a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Keby sa dalo
zavolať do neba,
povedať,
ako smutno
je bez teba.
Keby sa dal
vrátiť čas,
pohladiť,
počuť tvoj hlas,
stretnúť sa s tebou zas.
Dňa 28. marca sme si pripomenuli
17 rokov, čo nás opustila
sestra, teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú s nami.

SPOMEŇTE SI NA SVOJICH
BLÍZKYCH SPOLU S NAMI
Uzávierka čísla 7, ktoré vychádza 12. apríla,je v utorok 6. apríla.
Spomienky prijaté po tomto dátume budú zaradené až do ďalšieho vydania.
Z dôvodu pandemickej situácie preferujeme podanie prostredníctvom
e-mailu: mn@ziar.sk.
Smútočné oznámenia môžete podať aj na informáciách Mestského úradu.

Na základe vyhláseného núdzového
stavu a aktuálnej epidemiologickej
situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie
kontroly a intenzívne sa zameriava na
odhaľovanie ich nedodržiavania.
Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využíva všetky dostupné sily
a prostriedky Policajného zboru (naďalej aj policajtov v služobnej rovnošate
aj v civilnom odeve). Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj
príslušníci ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Polícia úzko spolupracuje aj
s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na
ich požiadanie im poskytuje potrebnú
súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej
prebiehajú aj intenzívne kontroly na
vnútorných hraniciach, na hraničných
priechodoch vykonáva kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia
a test) v zmysle platnej vyhlášky.
V týždni od 8.3. do 14. 3.
policajti zistili:
• 167 prípadov porušenia lekárom
stanovenej karantény,
• 10 prípadov porušenia zákazu
otvorenia prevádzok,
• 1728 prípadov porušenia
povinnosti nosenia rúšok,

• 4070 prípadov porušenia
zákazu vychádzania,
Spolu priestupky a delikty: 5975, napomenutím bolo vybavených 412 prípadov, uložených 4831 pokút za viac ako
200 000 eur, postúpených 402 a v riešení
je 330 prípadov.
Do služby bolo velených takmer 18000
policajtov v rámci bežného aj zvýšeného
výkonu služby, ktorí okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach
dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok,
pátrali po nezvestných osobách, chránili
životy a zdravie.
Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:
• Policajný zbor: 11174
• Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 225
Počet nasadených príslušníkov
v rámci zvýšeného výkonu služby:
• Policajný zbor: 6561
• Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3688
Počet kontrolovaných osôb: 96795
Zdroj: minv.sk
Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj
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Bernard Petrák: Nebojím sa tvrdších súbojov
som sa dostal na skúšku do Pohronia.
Rozumiem si s ním najviac, lebo hrávame
spolu futbal od ôsmich rokov,“ vysvetľuje
a ako prezrádza, jeho futbalovým snom je
ísť hrať do Ruska prvú ligu: „Rád by som sa
tam vrátil. Aj keď Premier League je podľa mňa teraz najsledovanejšia a najlepšia.
Ja osobne fandím Rotterdamu a Robovi
Boženíkovi, s ktorým som kedysi hrával
v MŠK Žilina.“
Fanúšikom Bernarda určite neuniklo,
že má na hrudi veľkú jazvu. Ako sa nám
podarilo zistiť, bude to pre neho navždy

Dvadsaťjedenročný univerzálny hráč
prišiel do FK Pohronie z MŠK Žilina.
Zaujímavosťou je, že sa narodil v Rusku
a slovenské občianstvo získal iba pred
tromi rokmi. V krátkom rozhovore nám
prezradil, ako sa mu v Žiari páči a čo
pre neho futbal znamená.
„Žiar je síce menšie, ale veľmi pekné
mesto. Mám to tu veľmi rád aj vďaka hotelu, v ktorom bývam,“ hovorí na úvod
talentovaný univerzálny futbalista a ako
konštatuje, v Pohroní je super partia, aj
tréningy sú na vysokej úrovni. „Jediná vec,
na ktorú som si musel zvykať, bolo nové
prostredie. Podmienky sú však v klube
rovnaké, respektíve podobné ako v iných
fortunaligových mužstvách.“
Aj keď sa pri mene Bernard Petrák uvádza,
že je obranca, hral aj na poste útočného
krídla a v Pohroní ho fanúšikovia mohli
vidieť hrať aj v útoku. Momentálne hráva v obrane. „Najlepšie sa cítim na pozícii
„fullback“. Je to pozícia, na ktorej musím
plniť útočné aj obranné situácie. Vo futbale by ale mal každý hráč vedieť hrať na

viacerých pozíciách,“ zamýšľa sa Bernard,
ktorého k futbalu priviedol otec, ktorý
ešte sám v päťdesiatke aktívne futbal
hrával. „Dedinka Lietava je moje bydlisko
a tam som prvýkrát stál na futbalovom
ihrisku.“
Fanúšikovia tohto mladého talentovaného futbalistu určite dobre vedia, že
sa narodil v ruskom Voroneži. Zaujímavosťou tiež je, že slovenské občianstvo
získal len pred pár rokmi. „Áno, narodil
som sa v Rusku. Bývali sme tam päť rokov do chvíle, kým otec nedostaval dom
na Slovensku. Slovenské občianstvo mám
tretí rok a som veľmi rád, že som konečne oficiálne Slovák,“ konštatuje na margo
slovenského občianstva.

„

Futbal je, bol a bude pre mňa
číslo jedna vo všetkých športoch.

Bernard je odchovancom Žiliny, kde si
ho na talentových skúškach v roku 2011
vybrali tréneri. „S futbalom som začínal

spomienka na Pohronie. „Jazvu, ktorú
mám na hrudi, je moja spomienka na zápas proti Trnave. Vtedy som prvýkrát hral
v základnej jedenástke za Pohronie,“ približuje a ako na záver konštatuje, momentálne je pre klub najdôležitejšia záchrana
v najvyššej futbalovej lige: „Ciele máme
určené. Najhlavnejší je záchrana. Skončíme tak, ako budeme hrať. Každý zápas je
iný a svojim spôsobom ťažký. Ale osobne
si myslím, že zápasy proti Michalovciam
budú viac než ťažké.“
(li)

v Závodí, čo je prímestská časť Žiliny.
Tu si ma všimol žilinský tréner Slavomír
Konečný. Odvtedy som bol hráčom Žiliny. Prešiel som všetkými kategóriami, od
dorastencov až po mužov. Mojim prvým
profesionálnym trénerom bol Vladimír Veselý. Jeho tréningy ma vždy bavili. V dorasteneckých kategóriách som hrával na
poste útočníka alebo ľavého záložníka,“
približuje mladík, ktorého silnými stránkami sú rýchlosť a výborné fyzické parametre. Dokonca sa hovorí, že spomedzi
hráčov Pohronia je najsilnejší. Púšťa sa
vďaka tomu so súperov do osobných súbojov a tvrdšej hry? „Nebojím sa tvrdších
súbojov, niekedy ich skôr vyhľadávam,“
priznáva s úsmevom Bernard, ktorého
futbalovým vzorom je Tomáš Hubočan:
„Ako človek aj ako futbalista.“
O tom, že aj medzi futbalistami panuje
úprimné priateľstvo, niet pochýb. Bernard si najviac rozumie s Petrom Chríbikom, ktorý kedysi hrával aj za Pohronie,
dnes je hráčom FC Nitra. „Vďaka Petrovi

Bernard Petrák prišiel do Pohronia z MŠK Žilina a svoju fortunaligovú
premiéru si odbil v auguste minulého roka proti Zlatým Moravciam.

Zomrel legendárny mládežnícky tréner Milan Nemec

Milan Nemec si v roku 2016 prevzal Ocenenie za celoživotnú prácu.
V Žiarskom futbale pôsobil takmer 30 rokov.

So smútkom sme prijali smutnú
správu, že dňa 19. marca nás navždy
opustil dlhoročný mládežnícky tréner FK Žiar nad Hronom a FK Pohronie Milan Nemec vo veku nedožitých
78 rokov.
S futbalom začínal v rodnom Ihráči, neskôr hrával za Žiar nad Hronom alebo
Kremnicu. Takmer 30 rokov však strávil
ako tréner mládeže v Žiari nad Hronom.
Vychoval stovky hráčov, z ktorých sa viacerí presadili v popredných slovenských
kluboch alebo v domácom seniorskom
tíme. Pôsobil aj ako tréner výberu hráčov za vtedajší Stredoslovenský kraj,
v ktorom boli takí hráči ako Greško či
Hamšík. S výbermi absolvoval viacero
turnajov v zahraničí.

V histórii futbalu v Žiari nad Hronom bol
Milan Nemec vôbec najdlhšie pôsobiacim trénerom v mládežníckych kategóriách, v klube pôsobil až do roku 2016.
V tíme Pohronia si na neho spomína aj
Patrik Blahút, ktorý ho spoznal v období, keď prišiel do FK Pohronie: „Milan
Nemec vtedy robil v U17 asistenta trénerovi Benikovi. Na každého mal rovnaký meter, a to sa mi veľmi páčilo. Bol to
výborný tréner, veľa nás, mladých, naučil a mne veľmi pomohol napredovať.
Aj spomienky na neho ako na človeka
mám iba tie najlepšie. Pre mňa navždy
zostane výborným trénerom aj človekom a jeho hlášky si každý z nás zapamätá určite do konca života.“

Medzi zverencov Milana Nemca patril
aj Lukáš Tesák, bývalý slovenský profesionálny futbalista, ktorý svoju kariéru
ukončil v drese FK Pohronie. Okrem
futbalu ho s Milanom Nemcom spájalo
aj to, že obaja sú rodákmi z obce Ihráč:
„Milana Nemca som ako trénera registroval už u nás v obci, to som mal možno 11 rokov. Dokonca kedysi trénoval
aj mojich ujov a otca v rodnom Ihráči.
Futbalovo som s ním prišiel do kontaktu ako malý chlapec a neskôr ako starší žiak, keď som už hrával za Žiar nad
Hronom. Bol to výborný človek, veď
nakoniec, ľudia o ňom hovorili vždy
len v dobrom. Aj keď bol veselá kopa,
na druhej strane bol dosť prísny, čo sa
týka futbalu. Dnes sú už úsmevné spomienky, ako nechával ihráčskych dorastencov po zlom výsledku, keď hrali
v susedných dedinách, ísť domov peši,
nedovolil im odviezť sa autobusom.
Takýto trest si pre nich vymyslel. Bol na
nich veľmi náročný, ale na druhej strane,
malo to svoje opodstatnenie. A zrejme
kvôli tomu bol aj taký úspešný vo svojej
kariére trénera. Nikdy nezabudnem ani
na jeho vtipné hlášky, ktoré vždy stáli za
to a smiali sa na nich všetci hráči.“

Kto bol Milan Nemec
Tréner mládežníckych tímov, ktorý
v dorasteneckom veku hral v drese TJ
ZSNP Žiar nad Hronom. Po skončení
dorasteneckého veku, keď sa mužstvo
Žiaru nad Hronom po vypadnutí ocitlo
v okresnej súťaži, bol v kádri družstva
mužov, ktoré pod vedením trénera Luptáka vyhralo okresný prebor a vrátilo
sa do krajskej súťaže.

Po základnej vojenskej službe hral niekoľko sezón v Baníku Kremnica a aj v Ihráči. Potom už nasledovala len trénerská
činnosť, ktorá začala pri družstvách starších a mladších žiakov.
Po rokoch pôsobenia s nimi v krajských
súťažiach prišiel postup starších žiakov
v ročníku 1997/98 do I. ligy, v ktorej
družstvo pôsobilo viacero sezón.
Vychoval viacero výborných futbalistov,
ktorí sa neskoršie uplatnili či už v žiar-

skom mužstve, ale aj v niekoľkých prvoligových. Bol aj trénerom krajského
výberu starších žiakov, zúčastnil sa niekoľkých mládežníckych turnajov s družstvami žiarskych chlapcov v Nórsku aj
Holandsku. Bol to tréner, ktorý viac ako
30 rokov nepretržite pôsobil v štruktúre
žiarskeho futbalu.
(r)
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Prvé dva zápasy nadstavby priniesli Pohroniu plný bodový zisk
FUTBAL – FORTUNA LIGA

znížiť, skúšal to z asi 25 metrov Gamboš,
no mieril tesne vedľa ľavej žrdi. Po sérii
striedaní v mužstve hostí prišiel ešte tretí úder domácich futbalistov. Parádne sa
trafil spoza šestnástky razantnou strelou
Adler da Silva, mieril presne k pravej žrdi
a stanovil tak konečný výsledok na 3:0.

Ondřej Chvěja sa pri víťazstve proti Nitre prezentoval dvoma gólmi.

Do nadstavby sme vstúpili
presvedčivým víťazstvom
FK Pohronie – FK Senica 3:0 (0:0)
Góly: 72. Chvěja, 76. Blahút, 84. Adler
da Silva. Rozhodovali: Ochotnický – Somoláni, Weiss. ŽK: Weir - Košťál, Ljubičič.
Bez divákov.
FK Pohronie: Hrdlička – Štrba, Pavlík,
Heurtaux, Petrák – N‘Zeyi (62. M. Adamec), Weir (88. Špiriak) – Blahút (88. Ladji),
A. Da Silva, Fadera – Chvěja (79. Galuška).
FK Senica: Fryšták – Majdan, Asanović,
Carrillo, Šimčák – Ljubičić – Niarchos
(36. Turčák), Gamboš (82. Fotr), Piroska
(84. D. Duda), Košťál (82. Gallovič) – Malec (84. Berisha).
Futbalisti FK Pohronie zvíťazili
v 1. kole nadstavbovej časti Fortuna
ligy v skupine o udržanie nad FK Senica 3:0.
Domáci začali lepšie, mali miernu prevahu i aktivitu, hrozil najmä Chvěja, ale do
prvých vyloženejších šancí sa dostali Seničania. Košťál mieril v desiatej minúte
z voleja tesne vedľa a po centri Pirosku
hlavičkoval Asanovič presne k žrdi, Hrdlička musel zasiahnuť. Až potom sa o slovo prihlásili futbalisti Pohronia. Z druhej

vlny strieľal Petrák a s tečovanou loptou
mal gólman Fryšták problémy. Zaskvieť
sa musel o pár sekúnd i po tvrdej strele Adlera da Silvu. Na opačnej strane
sa ocitol vo veľkej šanci na zadnej žrdi
Ljubičič, jeho strelu však domáci obranca dobre zblokoval. Najväčšiu možnosť
mali Záhoráci po polhodine hry. Ocitol
sa v nej po chybe súpera Malec, ktorý
z hranice bieleho bodu trestuhodne minul odkrytú bránku.
V druhom polčase chýbali dobré možnosti na jednej či druhej strane. Do menších sa dostal iba útočník Senice Malec,
ale v záklone hlavičkoval nepresne a nevypýtal si penaltu ani po tom, čo v šestnástke prepadol cez protihráča v sľubnej
pozícii. V 65. minúte sa ocitol ešte v nebezpečnej skrumáži, ale túto situáciu
dobre zvládol Hrdlička. Toho potešili
jeho spoluhráči v 72. minúte. Hosťujúci
Piroska nezvládol odkop v rohu ihriska,
loptu vybojoval Weir, posunul ju na Štrbu, ktorý vykúzlil presný center na hlavu Chvěju a ten skúsene zakončil presne
k žrdi. Druhý gól pridali futbalisti Pohronia o štyri minúty z protiútoku dvoch na
jedného. Adler sa neulakomil k strele,
prihral na úplne voľného Blahúta a ten
sa nemohol pomýliť pred prázdnou
bránkou. Seničania sa v závere snažili

Jan Kameník, tréner Pohronia: „Som
rád, že sme zvládli tento zápas a dotiahli
ho do víťazstva. Minulý týždeň sa nám
to nepodarilo a doma sme to chceli spraviť pred divákmi, ktorí nás povzbudzujú
aj spoza plota. Mali sme dobrý vstup,
boli sme aktívnejší, trošku nám chýbal
dôraz v pokutovom území. Potom sa
hostia zdvihli, začali byť tiež aktívnejší,
vyrovnali hru. Ponúkli sme im jednu
vyloženú šancu a navyše hrozili i zo
štandardiek. My sme mali zlý vstup do
druhého polčasu. Súper nás prevýšil
v pohybe. Nedostávali sme sa k odrazeným loptám, hrali sme hlboko, nedokázali sme sa hore udržať. Nedostupovali
sme súpera. Snažil som sa urobiť jednu
zmenu v zostave a napokon sme to boli
my, čo sme strelili prvý gól. To bolo dôležité. Snažili sme sa byť následne kompaktní v defenzíve a vyšla nám brejková
situácia, ktorú sme dotiahli do druhého
gólu. Tretím sme to už definitívne rozhodli. Hráčom patrí veľká vďaka za to.“

k lopte a nekompromisnou strelou pod
brvno zariadil svojmu tímu dvojgólový
náskok - 1:3. Otrasená Nitra sa v zostávajúcom priebehu snažila kontaktným
gólom dostať do zápasu, ale zakončenia Franka a predovšetkým kanoniera
Jendriška zmenu skóre neprivodili.
Plamienok nádeje zasvietil domácim až
88. minúte, keď Frako prudkou strelou
znížil na 2:3. V dramatickom závere si už
Pohronie svoj tesný náskok udržalo a po
výhre pod Zoborom 3:2 si výrazne polepšilo svoju pozíciu v boji o záchranu.
Jan Kameník, tréner Pohronia: „Do
zápasu sme nevstúpili dobre, súper mal
viac z hry, bol lepší v pohybe. My sme sa
chvíľu hľadali a z našej strany to nebol
dobrý úvod. V priebehu prvej polovice
okolo 15. minúty sme sa viac dostali do

Domáce víťazstvo chutí najlepšie.

Víťazstvo proti Nitre
nás posunulo na čelo
skupiny o záchranu
FC Nitra – FK Pohronie 2:3 (1:1)
Gól: 40. Tancík, 88. Franko 51. a 63. Chvěja, 42. Da Silva (z 11 m). Rozhodovali: Somoláni - Bednár, Roszbeck,
ŽK: Mustafič, Šuľa, Tancík - Petrák, lavička FK Pohronie, bez divákov.
FC Nitra: Šípoš - Tancík, Šuľa, Kolčák, Çelebi - Regäsel (66. Käuper), Mustafič - Chobot
(46. Mészáros, 76. Pagliuca), Kurt (66. Franko), Kindsvater (46. Šefčík) – Jendrišek.
FK Pohronie: Hrdlička - Štrba, Pavlík
(29. N‘Zeyi), Heurtaux, Petrák (84. Špiriak) Adamec, Mazan - Blahút, Da Silva, Fadera
(90+2. Malle) - Chvěja (84. Galuška).

2 zápasy, 2 víťazstvá a 6 vstrelených gólov. Takto sa hráči FK Pohronie tešili
z víťazstva proti Nitre, ktoré ich posunulo do čela skupiny o záchranu.

Futbalisti FC Nitra prehrali v zápase
2. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige s FK Pohronie 2:3.
Po opatrnom úvode sa ako prvé dostalo
do dobrej šance Pohronie. V 11. minúte
strela Blahúta našla brankára domácich
Šípoša pripraveného. V ďalších minútach sa hra prevažne odvíjala medzi
šestnástkami. Päť minút pred záverom
prvého polčasu však dostala nečakaný
spád. V 40. minúte vymyslela Nitra zo
štandardky signál, ktorý gólovo zvýraznil presnou hlavičkou Tancík. Radosť
domácich z vedúceho gólu však netrvala ani jednu minútu. Nzeyi, ktorý nahradil v 29. minúte zraneného Pavlíka,
sa prakticky hneď z protiútoku krásnou
zasekávačkou zbavil Regäsela, ktorý
však v súboji zasiahol loptu nešťastne rukou a hlavný rozhodca Somoláni

neváhal ani sekundu a ukázal na biely
bod. Ponúknutú výhodu pokutového
kopu zužitkoval Adler Da Silva a bolo
1:1. V závere prvého polčasu sa ešte do
dobrej príležitosti dostal domáci Kindsvater, no brankár Hrdlička sa prekvapiť
nenechal a do kabín sa tak odchádzalo
za nerozhodného stavu.
Tréner Nitry Peter Lérant spravil síce
pred začiatkom druhého polčasu dve
zmeny, no boli to paradoxne hostia,
ktorí začali aktívnejšie a odmenou im
bol dosiahnutý gól v 51. minúte. Petrák
centrom posadil loptu na hlavu Chvěju,
ktorý v dobrej pozícii nezaváhal - 1:2.
O dvanásť minút neskôr sa ten istý
hráč v pokutovom území Nitry pretlačil

zápasu. Prevaha bola potom trochu viac
na našej strane. Snažili sme sa hroziť cez
krídelné priestory, ale neboli sme presní
vo finálnej fáze. Paradoxne sme v tomto
čase inkasovali po štandardnej situácii,
kedy sme loptu nedokázali odvrátiť. Do
remízového stavu sme sa dostali, až keď
sme premenili penaltu. V druhom polčase sme mali lepší pohyb a boli sme aj
efektívni. Eliminovali sme súpera a jeho
prechodovú fázu a strhli víťazstvo na
svoju stranu. Záver zápasu bol nervózny.
V niektorých situáciách sa musíme správať lepšie. Nedovoliť súperovi znížiť, pretože nervozita potom graduje. Myslím
si, že sme si dnes tie tri body zaslúžili.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Švajčiarsky legionár Adler „The Gun“ Da Silva si v drese Pohronia pripísal
už 5 presných zásahov. Stačilo mu na to iba 8 zápasov.

