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Skautská pomoc
Skautská pomoc, ktorú si
veľmi vážime a v prípade
potreby ju určite zmysluplne
využijeme.
Vo viacerých mestách dobrovoľníci pomáhajú svojim, najmä starším
spoluobčanom a poskytujú viaceré
služby. My skauti máme zakotvené aj v skautskom zákone službu
blížnym v každom čase. Týmto by
sme Vám a celému mestu Banská
Štiavnica chceli ponúknuť dobrovoľnú službu nás skautov, ktorí
pôsobíme v Banskej Štiavnici. Ak
by bolo niečo, čím by sme mohli
pomôcť občanom Banskej Štiavnice, napríklad pomôcť s nákupmi starším ľuďom, alebo za nich
zaniesť list na poštu, či kúpiť lieky z lekárne, alebo iné služby, ako
napríklad šitie a roznášanie rúšok,
ktorými by sme prispeli k ochrane

Skauti z nášho mesta

foto Archív MsÚ

zraniteľnejších ľudí pred koronavírusom, tak nás môžte kedykoľvek
kontaktovať. K dispozícii by nás

bolo približne 10 skautov.
Info: skautingbs@gmail.com
Skauti z Banskej Štiavnice

Parkovanie vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica.
Vzhľadom na trvanie mimoriadnej
situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu – SARS-CoV-2,
oznamujme občanom, že platnosť
permanentných parkovacích kariet
a rezidentských parkovacích kariet,
ktorých platnosť bola Dodatkom č.
2 k VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území
mesta Banská Štiavnica predĺžená
do 31. 3. 2020, sa predlžuje do doby
schválenia nového VZN o parkovaní. Zároveň sa do doby účinnosti nového VZN o parkovaní predlžuje aj
doba nájmu parkovacích miest dojednaná nájomnou zmluvou na rok
2020.
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Oznam pre rodičov
v súvislosti so zmenou zápisu
detí do prvých ročníkov
základných škôl a zápisom
detí do materských škôl.
Mesto Banská Štiavnica oznamuje rodičom, že zápis detí do prvých
ročníkov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica prebehne v dňoch
22. a 23. apríla 2020 a to obidva
dni dopoludnia od 9:00 – 12:00 hodiny a popoludní od 13:00 do 16:00
hodiny v priestoroch škôl.
Bližšie informácie nájdete na
stránkach škôl, alebo e-mailom,
telefonicky:
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského17 (Križovatka ) www.zsjhbs.sk,
692 14 63, 290 90 30 – klapka 3,

0911 921 463
ZŠ Jozefa Kollára, Ludvika Svobodu 40, (sídlisko Drieňová)
www.zsjkollara.edupage.org.
692 06 27, 0911 370 041,
0904 523 872
Upozornenie: zápis sa koná bez
prítomnosti detí!
Zápis detí do materských škôl bude
prebiehať od 30. apríla 2020 do
31. mája 2020 v priestoroch materských škôl.
Bližšie informácie priamo na
stránkach materských škôl, prípadne e-mailom, telefonicky:
Materská škola, 1. mája č.4 (Križovatka): www.ekodubaci.sk,
riaditel@ekodubaci.sk,
0917 201 223,
Materská škola, Bratská 9 (sídlis-

ko Drieňová): www.cistinka.sk,
msbratska@centrum.sk, 691 15 77,
0915 968 412.
Materská škola, Mierová 2 (Pod

Kalváriou):
msmierova@ctr.sk,
691 15 51, 0907 612 840.
Ilustračné foto:(c) ZŠ J. Horáka
MsÚ

2

NOVINKY

DIÁR

z programu

primátorky

30.3.
 Zasadnutie Krízového štábu (KŠ)
mesta BŠ, kontrola opatrení prijatých KŠ v súvislosti s koronavírusom (KV) a prijatie nových opatrení.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Príprava opatrení viažúcich sa na
rozpočet mesta v súvislosti s ekonom. dopadom pre obce a mestá.
 Zabezpečenie opatrení, info k zabezpečeniu úloh zo strany OO PZ,
MsPo a zdravotníctva.
31.3.
 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontrola opatrení prijatých KŠ v súvislosti s KV a COVID-19 a prijatie nových opatrení.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Zabezpečenie opatrení, info k zabezpečeniu úloh zo strany OO PZ,
MsPo a zdravotníctva.
1.4.
 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontrola opatrení prijatých KŠ v súvislosti s KV a COVID-19 a prijatie nových opatrení.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Kontrola zabezpečenia čistenia
mesta.
 Riešenie ﬁnancovania školstva
v súvislosti s KV a COVID-19.
 Zabezpečenie opatrení, info k zabezpečeniu úloh zo strany OOPZ,
MsPo a zdravotníctva.
2.4.
 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontrola opatrení prijatých krízovým štábom v súvislosti s KV a COVID-19
a prijatie nových opatrení.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Zabezpečenie opatrení, info k zabezpečeniu úloh zo strany OOPZ,
MsPo a zdravotníctva.
3.4.
 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kontrola opatrení prijatých krízovým štábom v súvislosti s KV a COVID-19
a prijatie nových opatrení.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Zabezpečenie opatrení, info k zabezpečeniu úloh zo strany OO PZ,
MsPo a zdravotníctva.
Viera Lauková

číslo 13 • 2. apríl 2020
sn@banskastiavnica.sk

Štiavničania, Štiavnica,
médiá a súvzťažnosti

Keďže 30. 3. uplynulo presne
200 rokov odvtedy, ako sa
narodil velikán slovenskej
poézie Andrej Sládkovič,
absolútnu dominanciu
v minulom týždni mali relácie
venované tomuto básnikovi,
ktorý študoval na banskoštiavnickom Evanjelickom
lýceu, počas ktorých štúdií
spoznal svoju študentskú
lásku Marínu, ktorej venoval
aj dodnes nedostižnú báseň
Marína,
ktorá je dodnes nielen najkrajšia ľúbostná báseň na Slovensku, ale má
aj svetový primát, pretože je naj-

dlhšia ľúbostná báseň na svete.
27.3. bolo v Rádiu Lumen literárno-dramatické pásmo o 20:00 po
ňom 29.3. bolo podobné literárno-dramatické pásmo taktiež v Rádiu Lumen o 13:00 nielen o ňom,
ale aj o Maríne a 30.3. bola vo viacerých médiách spomienka na A.
Sládkoviča. V Rádiu Regina odznelo ešte aj to, že 10. 4. popoludní
bude v tomto médiu ešte ďalšie literárno-dramatické pásmo o A. Sládkovičovi – neodznelo však, že kedy
presne. 27.3. v Rádiu Devín po 8:00
hovorila Silvia Herianová, štatutárka a produkčná Galérie Schemnitz o aktivitách tejto inštitúcie.
28.3. v Rádiu Regina o 22:00 bolo

literárno-dramatické pásmo o excelentnom hercovi Tiborovi Filčíkovi (1920-1986). Najväčšia pozornosť bola venovaná ﬁlmu „Krotká“,
v ktorom hlavnými protagonistami boli on a banskoštiavnická rodáčka Magda Vášáryová. Film bol
ocenený aj na Medzinárodnom ﬁlmovom festivale v Monte Carlo v r.
1967. Samozrejme, že si na tento
ﬁlm zaspomínala aj M. Vášáryová.
28.3. v Rádiu Regina o 9:30 hovoril o doterajších výsledkoch svojich
archeologických výskumov na lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ SBM.
Ján Novák

Koronavírus a lokalita Šobov
Zaznamenali sme aj otázky,
aké opatrenia urobilo mesto
v nadväznosti na obyvateľov
bývajúcich v lokalite Šobov.
Nasledovné opatrenia: dňa
18.3.2020 boli väčšine obyvateľov
Šobova vyplácané dávky, ktoré sú
vyplácané osobitným príjemcom
prostredníctvom mesta Banská
Štiavnica za účasti zamestnancov
mesta a mestskej polície, pričom
pri preberaní boli občania informovaní o prijatých opatreniach v súvislosti so šírením koronavírusu.
Všetkým občanom nášho mesta (a teda aj občanom bývajúcim
v uvedenej lokalite) nad 50 rokov boli rozdistribuované ochranné rúška zdarma. Informačné letáky boli dané do všetkých schránok
uvedených občanov, resp. priamo
do ruky, tiež boli tieto informácie vylepené na jednotlivé vchody,
v prípade ich strhnutia (nimi samotnými) sú opätovne informácie
vylepované. Mestská polícia aj zamestnanci komunitného centra sú
v tejto lokalite denne a informujú
občanov tu žijúcich o potrebe nosiť
ochranné rúška a dodržiavať zvýšenú hygienu a zdržiavať sa vo svojich bytoch. Zamestnanci komunitného centra dostali k dispozícii
dezinfekčné prostriedky na podlahy a povrchy, dostali vedrá a mopy,
urobili rozpisy služieb upratovania
spoločných priestorov v jednotlivých bytovkách, pričom nedodržiavanie uvedených rozpisov hlá-

Informovanosť občanov Šobova
sia mestskej polícii. Mestská polícia
a tiež štátna polícia vykonáva denne kontrolu dodržiavania uvedených opatrení, v prípade, že niekto
sa zdržiava pred uvedenými bytovkami a nemá rúško, MsP im rúško
vždy dá a upozorní na povinnosť
nosenia. Takisto aj zamestnanci KC
vždy dajú rúško v prípade, že niekto nemá. Obyvateľke uvedenej komunity sme zabezpečili šijací stroj,
šije doma rúška, ktoré sú následne
distribuované v komunitnom centre. Okrem toho je potrebné povedať, že denne kontrolujeme čistotu v stojisku s odpadom, tak, aby sa
tu nehromadil odpad. Vykonávame pravidelný odvoz tohto odpadu.
Všetky uvedené byty v tejto lokalite
majú zabezpečenú dodávku vody.
Vážime si, že sa zaujímate najmä

foto Archív MsÚ

o týchto občanov. Avšak musíme
povedať aj to, že tak ako ostatní
občania nášho mesta, aj títo občania majú okrem práv aj povinnosti.
V rámci tejto situácie sa samospráva snaží prioritne pomáhať seniorom, chorým občanom, osamelým
matkám s deťmi a tiež všetkým občanom, ktorí budú akokoľvek potrebovať našu pomoc. Dnes 30. 3.
2020 sa krízového štábu mesta zúčastnili aj Mg. Marián Balog, MV
SR, Úrad splnomocnenca vlády pre
rómske komunity, Regionálna kancelária Banská Bystrica a Ing. Pišta. Veľmi pozitívne sa vyjadrili, aké
mesto robí opatrenia v lokalite Šobov týkajúcej sa rómskej komunity
a vôbec, prístup mesta veľmi ocenili.
MsÚ

číslo 13 • 2. apríl 2020
sn@banskastiavnica.sk

Príhovor primátorky mesta
ku Dňu učiteľov

aj v pozícii psychológov pre Vašich
žiakov, v tejto, aj pre nich neľahkej
situácii, ale aj v pozícii novátorov
hľadajúcich tie najlepšie, najefektívnejšie cesty smerovania prenosu
učiva, poznatkov, informácií smerom k Vašim žiakom do ich domovov.
Milé naše panie učiteľky, páni učite-

lia, vychovávatelia. Veľmi si želám
podať Vám ruku a povedať Vám slová uznania a vďaky osobne. Pevne dúfam, že toto obdobie prežijete – prežijeme všetci v zdraví a moje
prianie bude skutočnosťou.
S úctou Vaša

na odkúpenie pozemkov Moyzesova 2020 – I. až III. – predĺženie lehoty.
Vzhľadom na trvanie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením
nového koronavírusu v súlade
s Článkom IV. ods. 11 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na
prevod pozemkov na Moyzesovej ulici, oznamujeme záujemcom
o kúpu stavebného pozemku na
Ul. Š. Moyzesa v Banskej Štiavnici, že lehota na podávanie návrhov
sa predlžuje do 20. mája 2020 do
15.00 hod.
Vyhodnotenie návrhov súťaže sa
uskutoční 20. mája 2020 o 15.15
hod.. Lehota na zloženie zálohy sa
stanovuje na 19. mája 2020.
Prípadná ďalšia zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom
a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Novinky v boji s koronavírusom
Počas uplynulého týždňa
zasadal pravidelne krízový
štáb mesta (ďalej aj KŠ).
Vo svojej práci sa venoval
realizácii a kontrole existujúcich opatrení a krokov, ako
aj rozširovaniu zabezpečenia
ochrany zdravia obyvateľov.
Práca mestskej polície sa v minulom
týždni intenzívnejšie zamerala na
kontrolu nosenia rúšok a dodržiavanie nariadení štátu. Každá hliadka je vybavená rezervnými rúškami
a v prípade nutnosti ich poskytuje
obyvateľom. Momentálne mestská
polícia nevykonáva žiadne sankcie,
napriek tomu upozorňujeme obyvateľov, že nosenie ochrany horných dýchacích ciest je už povinné
a nedodržiavanie tohto nariadenia je možné riešiť ako priestupok.
Rovnako prebieha neustála kontrola dodržiavania otváracích hodín
prevádzok, ako aj okrajových častí mesta.
Mesto distribuovalo ďalšiu várku
rúšok, pričom v súčasnosti už boli
rozdané každému obyvateľovi nad
50 rokov, opatrovateľkám, sociálne slabším, zamestnancom úradu
a iným. Spolu mesto zabezpečilo
pre obyvateľov viac ako 5000 rúšok.

Krízový štáb sa intenzívnejšie zaoberal aj situáciou v lokalite Šobov.
Súvisí to aj s opakovaným upozorňovaním odborníkov na fakt, že
práve sociálne slabšie skupiny si
vyžadujú počas tejto krízy osobitnú pozornosť. Za pomoci pracovníčok komunitného centra a pod ich
dozorom si obyvatelia samostatne
v objektoch bytových domov vykonávajú pravidelnú údržbu a čistenie, čistiace prostriedky zabezpečilo mesto. Komunitné centrum
zároveň zabezpečuje osvetu a upozorňuje na dodržiavanie nariadení štátu, pričom kontrolnú činnosť vykonáva aj mestská polícia.
Rovnako sú kontrolované stojiská
s odpadom. Jednej z obyvateliek
poskytlo mesto šijací stroj a priebežne sama vyrába rúška pre svojich spoluobčanov. Tieto opatrenia
pozitívne zhodnotili aj Marián Balog z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý sa
osobne zúčastnil rokovania krízového štábu.
Jednou z požiadaviek, ktorou sa
KŠ zaoberal, bola aj požiadavka na
umožnenie predaja zeleniny na trhovisku. Mesto udelilo povolenie
na predaj s podmienkami, ktoré sú
bežne aplikované v obchodoch –
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Verejná
obchodná súťaž

Milí naši spoluobčania –
vážený pedagogický zbor!
V tieto dni som sa tešila – tak ako
po iné roky na stretnutie s Vami,
aby som Vám osobne poďakovala
za Vašu náročnú, nenahraditeľnú
prácu a celospoločenský prínos pri
výchove a vzdelávaní našej mladej
generácie.
Žiaľ, okolnosti týchto ťažkých čias
zmarili aj tieto plány, ostatne, tak
ako bolo zmarených množstvo prianí a dobrých plánov ľudí na celom
svete.
Dovoľte preto, aby som Vám aspoň
touto cestou popriala v tomto náročnom období predovšetkým veľa
zdravia a následne aj úspech v pracovných a osobných predsavzatiach.
Ďakujem Vám, vážený pedagogický zbor, vážení učitelia – zvlášť za
tieto dni, keď ste nielen nositeľmi vzdelávania, ale zo dňa na deň

NOVINKY

dodržiavanie odstupov a hygienických predpisov (rúška, rukavice).
Mesto Banská Štiavnica zároveň
dohodlo využitie svojho vysielacieho času vo VIO TV pre vysielanie
omší, najmä v súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami.
Dobrou správou je, že došlo k dohode a veriaci obyvatelia mesta tak
budú môcť prežívať tieto sviatky
v spoločnosti svojich kňazov aspoň
prostredníctvom televíznej obrazovky a internetového vysielania.
KŠ sa venoval aj ďalšej, rozšírenej
dezinfekcii verejných priestorov.
Momentálne poverení zamestnanci mestského úradu vypracovávajú plán dezinfekcie intenzívne využívaných priestorov (zastávky,
priestory pred obchodmi, poštou
a pod.).
Nové informácie sa uverejňujú pravidelne na stránke
banskastiavnica.sk a na proﬁle
Mesto Banská Štiavnica na facebooku. Odporúčame obyvateľom, aby
využívali pravidelne zdroje týchto
informácií. V prípade, že to nie je
možné, odporúčame zapojenie sa
do SMS infokanála, sledovanie VIO
TV a samozrejme Štiavnických novín.
Rastislav Marko

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania porúch na
zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Bez el. energie budú v B. Štiavnici:
– 6. – 9. 4., 16. 4. v čase od 7:30 –
18:30 na ul.: 29. augusta, Ilijská,
Partizánska.
– 15. 4, 17. 4. v čase od 7:30 –
18:30 na ul.: 29. augusta, Drieňová, Ilijská, Kremenisko, Kríková,
Nám. padlých hrdinov, Obrancov
mieru, Partizánska, Podhájska,
Potočná, Sitnianska, Srnčia.
– 20. 4. v čase od 7:30 – 17:30 na
ul.: Pletiarska, Zvonová.
– 22. 4. v čase od 8:00 – 14:30 na
ul.: Šobov.
Ďakujeme za porozumenie!
Július Bodor, riaditeľ sekcie
Dispečingy, SSD, a.s.

Oznam
Upozorňujeme našich prispievateľov, že príjem príspevkov a inzercie do najbližšieho čísla ŠN je
v pondelok do 14:00 hod. Ďakured.
jeme za porozumenie!
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Úprava verejných priestranstiev

Koronavírus
a služby
V súvislosti s koronavírusom sledujeme nárast ponuky služieb
(rozvoz obedov, dovoz potravín,
liekov, zdravotníckych prostriedkov,...). Aký je záujem zo stany
obyvateľov o tieto služby?
„Vo veľkej miere využívajú všetky ponúkané služby. Minimálne
šiestim seniorom denne sa dovezú
lieky a urobí nákup. Seniori sú veľmi
spokojní so službou, ochotou a správaním vodiča prepravnej služby. Pomohol aj osamelej matke s malými
deťmi, ktorej manžel je momentálne
v zahraničí s dovozom liekov a hygienických potrieb.“
S. O. V. I., n. o.

amarylky
marcové snežienky
poslovia jari
symboly sviatku žien
aj krížov pri oltári
pohladiť ženskú dušu
aj držať pôst
vchádzajú do našich okien
ako hosť
usadlé biele hlávky
v zelenom šate
menia svoje stanovištia
aj dlhé trate
raz v košíkoch
pred obchodmi
potom v pasážach
kde krášlia chodby
núkajú sa z výkladov
či trhoviska
krásna aj jedovatá
čistota z nich trýska
nakoniec aj tak končia
v teplých dlaniach
(rúk)
ktoré možno
predtým rania

Aj počas „koronakrízy“
pracujeme na tom, aby sme
mohli plynule pokračovať
v úpravách verejných
priestranstiev v mestskej
pamiatkovej rezervácii.
V tomto roku dostalo mesto Banská Štiavnica prvýkrát účelovú dotáciu z MFSR na úpravu verejných priestranstiev vo výške
1 620 000EUR. Každoročne predstavovala výška pridelenej dotácie sumu cca. 700 – 800 tis. EUR
Tak ako sme už písali, uvedené ﬁnančné prostriedky plánuje samospráva využiť na rekonštrukcie verejných priestranstiev v mestskej
pamiatkovej rezervácii, konkrétne
na rekonštrukciu ulice Mládežnícka I. etapy (začiatok od ulice Dolná)
a ulice Jána Palárika.
Od začiatku roka 2020 sme aktívne
pracovali na zabezpečení projektovej dokumentácie na obe stavebné
akcie. V súčasnosti máme obe projektové dokumentácie zabezpečené
a začíname s procesom verejného
obstarávania. Keďže obe stavebné akcie sú ﬁnančne kryté z dotácie MFSR a pokiaľ to bude situácia

umožňovať, začneme s ich realizáciou.
Keďže súčasná situácia neumožňuje
uskutočniť oboznámenie verejnosti
so spracovanými projektovými dokumentáciami, rozhodli sme sa, že
pre verejnosť pripravíme a zverejníme na stránke mesta podklady a výkresy k obom plánovaným stavbám.
Aspoň v krátkosti priblížim, že rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici (od ulice Dolná) súvisí
aj s rekonštrukciou parkoviska na
uvedenej ulici, pre ktoré slúži ako
prístupová komunikácia. Predmetom riešenia je celková rekonštrukcia uvedenej komunikácie, ako aj
vylepšenie jej smerového a výškového vedenia oproti existujúcemu,
čiastočne stiesnenému a normovo nevyhovujúcemu stavu. Súčasťou riešenia je takisto vybudovanie
chodníka pre peších v dostatočnej
šírke. Zlepšením výškových parametrov komunikácie a chodníka sa
zabezpečí dosiahnutie normového maximálneho sklonu pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zlepšením smerových parametrov komunikácie sa zlepší plynulosť

a bezpečnosť dopravy na uvedenom úseku. V celom úseku trasy je
zabezpečená možnosť vyhnutia sa
menších nákladných vozidiel. Pohyb väčších vozidiel v stiesnenom
úseku na začiatku trasy zostane
naďalej limitovaný, ošetrený dopravným značením, ich početnosť
je však ojedinelá. Súčasťou bude aj
riešenie verejného osvetlenia a optickej linky a vytvorenie parkovacieho systému. Zároveň PD obsahuje aj riešenie vegetačných úprav
– úprav verejnej zelene.
Projektová dokumentácia ulice Jána
Palárika rieši celkovú rekonštrukciu
uvedenej ulice čadičovými kockami,
vrátane výmeny kanalizačného potrubia s osadením nových uličných
vpustí, dodávkou a osadením nového verejného osvetlenia a chráničiek
telekomunikačných vedení.
Viac sa dozviete a dočítate z pripravovanej prezentácie, ktorá bude
zverejnená na stránke mesta. Čo sa
týka konkrétnych dátumov samotnej realizácie o uvedených skutočnostiach, Vás budeme priebežne informovať, podľa vývinu situácie.
Ing. Ivana Ondrejmišková,
prednostka MsÚ

Ktoré prevádzky sa od 30. marca
opäť otvorili?
Ústredný krízový štáb povolil
od pondelka 30. marca 2020
otvoriť niektoré prevádzky
za prísnych hygienických
podmienok.

Daniela Sokolovičová

Zvýšenie ceny
ŠN!
Vzhľadom na situáciu s koronavírusom a dlhodobé nezvyšovanie ceny novín pri každoročnom
zvyšovaní nákladov sme museli
pristúpiť aj my k zvýšeniu ceny
ŠN od tohto čísla na 0,50EUR.
Veríme, že aj napriek tejto zmene zostanete našimi vernými čitateľmi!
ŠN

Schválená zmena sa týka nasledujúcich prevádzok:
1. prevádzky donáškových služieb,
prevádzky e-shopov (s možnosťou
vyzdvihnutia tovaru v prevádzke),
2. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
3. prevádzky autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
4. služby slovenskej technickej
kontroly (STK) a emisnej kontroly (EK),
5. servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
6. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru (nie osôb!),
7. práčovne a čistiarne odevov,
8. advokátov, notárov, súdnych
exekútorov, správcov konkurzných

podstát, mediátorov, dražobníkov,
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov
9. prevádzky kľúčových služieb,
10. zberné dvory,
11. predajne metrového textilu
a galantérie,
12. predajne a servisy bicyklov,
13. prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky (ak vnútorná pre-

dajná plocha prevádzky nepresahuje1000 m2),
14. prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, prevádzky železiarstva,
farieb lakov, (ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje
1000m2)
Zdroj:
https://www.podnikajte.sk/
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Koronavírus a psychické zdravie
V nasledujúcich riadkoch sa
pár vetami dotknem diéty, ale
aj odporúčaní na zachovanie si
psychického zdravia v tomto
období.
Na ambulancii dávame
pacientom letáčik „Ako
psychicky zvládnuť obdobie
pandémie”. Vytvorili ho
ľudia z PsychoterapieA
z Prahy, s ich dovolením
sme ho preložili do slovenčiny a odovzdávame
ich rady našim pacientom. Je to asi najlepší súhrn konkrétnych a efektívnych rád, na ktoré som
zatiaľ natraﬁla. Najlepšie by bolo, ak by ich mal
každý doma na chladničke a každý deň si ich pripomínal. Čo sa týka stravy, tam asi veľa nového
nevymyslíme, začína jar,
treba to využiť a jesť sezónnu zeleninu. Možno ešte dôležitejšie ako „čo“ jesť, je v čase domácej
izolácie „koľko”. Keďže máme doma
viac času a zároveň menej pohybu a teda vydáme menej energie, je
dobré si aj v stravovaní zaviesť systém, aby sme sa nepristihli, že jeme
„od rána do večera”. Určiť si čas raňajok, obeda a večere a ten aj dodržať.
Ak príde chuť na jedlo medzi hlavnými jedlami, dať si ovocie. Nezabúdajme na dostatočný príjem tekutín cca 2 litre denne (len prosím nie
sladené vody). Čas domácej izolácie môžeme tiež využiť na skúšanie
nových receptov a zlepšovanie svo-

jich kuchárskych zručností. A tešiť
sa, až pandémia pominie, ako pozveme priateľov či rodinu a predvedieme im svoje kuchárske umenie.
Alebo objaviť a rozvíjať iné koníčky
– lúštenie krížoviek, čítanie kníh,

návštevy u nás na ambulancii. Veľmi tomu pomáha možnosť elektronického receptu. Viaceré zdravotné
problémy v tomto období riešime
telefonicky, resp. elektronicky. Zároveň kolegovia špecialisti riešia

háčkovanie, kreslenie, písanie spomienok, pamäti, rád. Kto býva v rodinnom dome so záhradkou, môže
v záhradke relaxovať a pracovať. Tí,
čo bývajú v byte, nech naplno využívajú balkón, dá sa tam nielen nadýchať čerstvého vzduchu, ale napríklad aj dať si raňajky či obed, alebo
si posedieť pri kávičke. A ak aj niekto nemá balkón, vždy môže dokorán otvoriť okno a pustiť dnu jarné
slnko. V rámci ochrany zdravia pacientov a predovšetkým tých najzraniteľnejších, t.j. seniorov a ľudí
s vážnymi chronickými ochoreniami, snažíme sa minimalizovať ich

len akútne a život ohrozujúce stavy,
takže riešenie menej naliehavých
zdravotných problémov sa musí odložiť na neskôr. A rada by som tiež
pochválila všetkých, že nosia rúška,
obmedzujú návštevy ambulancie,
dodržiavajú domácu izoláciu, pred
návštevou sa ozvú telefonicky, celkovo sa ukazuje, že nielen v Štiavnici, ale celkovo na Slovensku máme
disciplinovaných a ohľaduplných
ľudí. Ak nám to vydrží, určite pandémiu zvládneme a budú z nás lepší
a silnejší ľudia.
Amália Petríková,
praktický lekár pre dospelých

Všetky kultúrne priestory sú uzavreté až do odvolania. Pripravované podujatia počas jari – divadelné predstavenia Horúca sprcha,
Chlieb s maslom a Ťapákovci presúvame na jesenné a zimné termíny, ktoré včas oznámime. Zakúpené lístky ostávajú v platnosti.

Posúvame aj otvorenie Výmennika, pôvodne plánované na 1. apríla. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať aj facebook
Mestská kultúra v Banskej Štiavnici. Zároveň sme nútení zrušiť
plánované podujatia Budenie sitnianskych rytierov a Štiavnický
živý šach. Momentálne sa snažíme zreorganizovať a pripraviť tie
aktivity, na ktoré sa nám podarilo získať prostriedky na spoluﬁnancovanie z Fondu na podporu
umenia. Veríme, že vývoj situácie
nám umožní organizovať aktivity
hromadného charakteru aspoň od
augusta 2020, aj keď aj tento ter-

5

Koronavírus
a lekárne
V súvislosti s koronavírusom sledujeme nárast dopytu po liekoch
a drogéristickom tovare (rúška,
rukavice, ochranné a dezinfekčné prostriedky, ...) aj vo Vašej prevádzke v Banskej Štiavnici. Aký je
plánovaný stav dodávok uvedeného tovaru z dlhodobého hľadiska?
Je Vaša lekáreň schopná pokrývať
zvýšené požiadavky obyvateľov na
tento sortiment?
„V ostatnom období sme evidovali zvýšený záujem zákazníkov o viaceré druhy sortimentu, najmä o lieky s účinnou látkou paracetamol
a ibuprofén. Ďalej bol veľký dopyt po
vitamínoch, predovšetkým o vitamín
C alebo multiviramín. Mimo segmentu liekov a vitamínov, a nehovoríme
o dopyte po tvárových rúškach, kde je
aktuálne plošný výpadok, vidíme zvýšený dopyt po ochranných rukaviciach.
Hoci v súčasnosti ešte dokážeme pokryť potrebu verejnosti, chceme byť
zodpovední a pripravení do budúcnosti. S platnosťou od 20. marca 2020
sme preto pristúpili ako viaceré lekárne k preventívnemu opatreniu a obmedzeniu predaja a vydávania voľnopredajných liekov s obsahom účinnej
látky paracetamol spôsobom 1 balenie
na 1 osobu.
Máme však maximálnu snahu plne
zabezpečiť okrem nedostatkového sortimentu potreby našich zákazníkov
a garantovať im aj za tejto vypätej situácie dostupnosť zdravotnej starostlivosti.“
Peter Sedláček,
PR manažér Dr. Max

mín je stále s otáznikom. Mimo
prevádzky sú aj kino Akademik
a mestská knižnica. O obnovení
prevádzky budeme včas verejnosť
informovať. Pre tých, ktorí majú
prístup k internetu, ponúkame aj
sériu dokumentov, ktoré vznikli v rámci projektu Mesto kultúry 2019 a nájdete ich na youtube
kanáli Almázia Štiavnica. Veríme,
že napriek náročným časom, ktoré prežívame, ostanú Štiavničania
kultúre verní a po ukončení tohto karanténneho obdobia a šírenia
vírusu budú navštevovať kultúrne
akcie opäť v hojnom počte.

„Chceli by sme porosiť pacientov, aby
vedeli dopredu, že lieky nám dodávajú v obmedzenom režime, to znamená, ak niečo v lekárni pochybí, tak
distribučná spoločnosť posiela až na
ďalší deň ,nie v ten deň ako sme mali
pred epidémiou, niekedy až o 2 dni.
Chceme pacientov poprosiť o trpezlivosť pri vybavovaní, pretože do lekárne môžu vstupovať po jednom do zádveria, kde cez pohotovostné okienko
ho následne vybavíme. Rúška a dezinfekčný gél zatiaľ máme, ale rukavice nie. Rúška máme z látky pretkanej
striebrom, a tak chráni pacienta proti vírusom a baktériám, taktiež máme
rúška z bavlny, ktoré môžu prať
a žehliť. Paralen je momentálne nie
v „distribučkách“, vitamín C máme, aj
iné doplnky na imunitu. Ďakujeme za
pochopenie!“

Rastislav Marko

kolektív Lekareň Ametyst

Koronavírus ovplyvňuje aj kultúru
V súvislosti s pandémiou koronavírusu a COVID-19 a s jeho
predpokladanými ekonomickými následkami dochádza
k zásadným zmenám aj
v plánoch kultúrnych podujatí
a aktivít, ktoré organizuje
mesto Banská Štiavnica.

AKTUALITY
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Koronavírus – druhá strana mince
Situácia okolo COVID-19
nepriniesla len zatváranie
niektorých obchodov alebo
obmedzený pohyb ľudí na
verejnosti.
Mnohí si na to pomaly zvykajú, niektorí sa stále z toho spamätávajú.
Mnohí kvôli tejto situácii nepracujú.
Nikomu z nás nie je takýto status príjemný. Ako to však vidia tí, na druhej
strane barikády. Majitelia ﬁriem, prevádzkovatelia služieb a podobne. Aj
oni sa predsa museli prehodiť do iného levelu a v rámci bezpečnosti aplikovať povinné bezpečnostné opatrenia. Tu sú názory niektorých z nich,
na území nášho mesta. Respondenti odpovedali jednotlivo v priebehu 2
týždňov. Nevylučuje sa, že u niektorých sa situácia už mohla zmeniť.
Všetkým boli položené rovnaké
otázky:
1. Váš názor na opatrenia v súvislosti
s koronavírusom všeobecne v SR alebo ako ich vnímate priamo v BS?
2. Ktorú prevádzku v BS a v jeho okolí ste museli:
a) úplne zavrieť
b) alebo nejakým spôsobom obmedziť (ak ste urobili konkrétne opatrenia, uveďte aké)
3. Ako vnímate ekonomický dopad
na Vaše podnikanie?
4. Ako vnímate sociálny dopad na
Vašich zamestnancov (hrozí prípadné prepúšťanie alebo niečo iné...)
Ing. Vladimír Gallo, riaditeľ a konateľ spoločnosti Combin Banská
Štiavnica, s. r. o.
180 zamestnancov v Banskej Štiavnici, viac ako 100 zamestnancov mimo
Banskej Štiavnice.(stav k 19. 3. 2020)
1. Vírus je veľmi nebezpečný, občania
SR nezodpovední a nedisciplinovaní.
Opatrenia mali prísť skôr a mali byť
prísnejšie.
2.a) Stavebnú výrobu sme úplne zastavili. Ekonomické oddelenie pracuje z domu. Zo 180 zamestnancov
pracuje menej ako 20.
3. Ekonomický dopad môžeme hodnotiť po nabehnutí do plnej výroby. Jej výpadok určite spôsobí stratu
v stovkách tisíc euro.
4. Ak obmedzenie výroby nebude
dlhé, našim pracovníkom budeme
držať základné príjmy, aby jej prerušenie nemalo na nich sociálny dopad.
Výrobný program na tento rok
máme zabezpečený a neplánujeme
prepúšťať. Problémy máme s dodávkami zo zahraničia. Musíme urýchle-

ne začať výrobu.
Mgr. Dominika Biela, prevádzkar
penziónov Cosmopolitan I a Cosmopolitan II
Počet zamestnancov: 15 na TPP, 3 na
dohodu. Firma Beta – Car, s. r. o., so
sídlom v Pezinku. (stav k 19. 3. 2020)
1. Opatrenia v SR hodnotím pozitívne, zasiahli určite aj BS. Hlavne na začiatku pandémie (zavretie škôl, barov
a podobne). Veľmi sa mi páči, ako ľudia rýchlo zareagovali a začali nosiť
ochranné prostriedky (rúška, rukavice).
2. V Banskej Štiavnici sme od 14. 3.
2020 zavreli obidva penzióny. Bolo
to po vzájomnej dohode s majiteľom, mnou a zamestnancami. Keďže
v penziónoch poskytujeme iba ubytovanie s raňajkami, už približne od
9. 3. 2020 sme cítili úbytok rezervácií
a masívne stornovanie pobytov.
3. Ekonomický dopad bude určite veľký, ale hostí v penziónoch sme
mali čoraz menej, už keď začala byť
situácia s koronavírusom vážna v Taliansku. Ak sa však podarí situáciu
podchytiť čo najskôr, verím tomu,
že sa všetko vráti čo najskôr do normálu. Záleží to hlavne od toho, ako
dlho bude vyhlásená mimoriadna situácia.
4. Naši zamestnanci všetci súhlasili s tým, že na 2 týždne sa úplne zavrie, zdravie je pre nich prvoradé.
Prepúšťanie zatiaľ určite nehrozí. Zamestnanci buď čerpajú dovolenky
alebo sú na OČR s deťmi. Momentálne ťažko povedať, čo bude ďalej, ale
teraz je prvoradé zdravie a bezpečnosť. Zatiaľ budeme zveľaďovať penzión a venovať sa veciam, ktoré nie
sú možné za plnej prevádzky. Zatiaľ
sme robili jarnú deratizáciu a dezinsekciu oboch penziónov a naši údržbári budú dokončovať potrebné veci
(maľovanie, ošetrovanie drevených
povrchov a podobne).
Janka Bernáthová, asistentka predaja v predajni Knihy a Darčeky,
majiteľka obchodu Jolana Drbohlavová (stav k 19. 3. 2020).
1. Už pred prvými jarnými prázdninami sme vo vlastnom záujme aj
v záujme našich zákazníkov sprísnili hygienické opatrenia. Niekoľkokrát
denne sme dezinﬁkovali kľučky, terminál, pulty a priestor predajne. Keďže nás s obľubou navštevujú rodičia
s malými deťmi, obozretnosť je vždy
na mieste. Veľmi sme sa tešili na našich zákazníkov a v rámci mesiaca

knihy sme pre nich pripravili bohatú
ponuku knižných noviniek. Je nám
nesmierne ľúto, že sme museli obchod zatvoriť, ale zdravie a bezpečnosť sú prvoradé.
2.a) Kníhkupectvo na ulici Andreja
Kmeťa je zatvorené od 14. 3. 2020 do
odvolania.
Na ďalšie otázky ešte nepoznáme odpoveď, pretože nevieme, dokedy tento stav potrvá.
Ján Lahvička, majiteľ motorestu
Adavil a nájomca reštaurácie Ametyst
16 stálych zamestnancov + 4 na dohodu. (stav k 21. 3. 2020)
1. Opatrenia sa zdajú účinné, ale
málo dôrazné, nakoľko si to ľudia začali uvedomovať až po niekoľkonásobnom apelovaní pána Pellegriniho.
2. a) úplne sme zavreli motorest
Adavil, v dôsledku opatrení vlády SR
je malý pohyb ľudí a na týždeň som
zavrel reštauráciu Ametyst z dôvodu
vývinu situácie v BS
b) od pondelka 23.3.2020 bude otvorená reštaurácia Ametyst na rozvoz
a výdaj stravy so sebou bez možnosti
stravovania v reštaurácii
3. Katastroﬁcky, neviem čo ma čaká.
Uvidím, ako nová vláda efektívne využije eurofondy na možné udržanie
podnikania malých a stredných podnikateľov. Ak to budú ekonomicky
výhodné opatrenia, prepúšťať nebudem musieť.
4. Keďže mám dlhodobo zamestnaných tých istých ľudí, snažím sa
vzniknutú situáciu riešiť zatiaľ dovolenkou. Pri dlhšie pretrvávajúcej situácii hrozí prepustenie väčšiny zamestnancov.
Štefan Halaj, konateľ firmy Danhal – Dužina, s. r. o. a prevádzky Záhradné a remeselné potreby Dužina. Máme 12 stálych zamestnancov
+ 4 na dohodu. (stav k 21. 3. 2020)
1. Myslím si, že kompetentní na Slovensku zareagovali včas a v dostatočnej miere. V Banskej Štiavnici sa
ľudia k tomu postavili zodpovedne, používajú ochranné pomôcky, sú
k sebe ohľaduplní a dodržiavajú vo
veľkej miere nariadenia.
2. a) Záhradné a remeselné potreby sme museli úplne zavrieť 16. 3.
2020, aj keď na sociálnych sieťach
preberali, prečo bola Dužina otvorená 14. a 15. marca. Žiadne nariadenie nám to nezakazovalo a veľa ľudí
nám ďakovalo, že mohli u nás ešte
nakúpiť respirátory, jednorazové ru-

kavice a dezinfekčné prostriedky, za
pôvodné (nižšie) ceny. Keďže údajne
sa v širokom okolí už nedali zakúpiť.
3. Ekonomický dopad pre našu ﬁrmu
bude veľmi veľký, keďže tržby v mesiacoch marec, apríl, máj tvoria podstatnú časť našich príjmov. Máme
zakúpené veľké množstvo tovaru
(ovocné stromy, cibuľa sadzačka, semená...), ktorý ak v dohľadnom čase
nepredáme, budeme musieť vyhodiť. Je nám ľúto a chceme poprosiť
zákazníkov o trpezlivosť, ktorí nám
denne telefonujú, že nemôžeme predávať ani dovážať žiadny tovar. Dúfame, že to čím skôr prehrmí a čoskoro
sa v zdraví stretneme.
4. Záleží od toho, koľko bude naša
predajňa zatvorená. Ak to bude trvať
dlhšie, hrozí zrušenie 13. a 14. platu pre našich zamestnancov. Ak by
to bolo viac mesiacov, samozrejme,
aj možnosť prepúšťania. (Povolením
vlády, je už od 30. 3. 2020 predajňa
Dužina opäť otvorená).
Mgr. Peter Ernek, konateľ firmy LN
Trade, s. r. o. (stav k 28.3.2020)
1. Opatrenia prijaté štátom a tiež
mestom BS akceptujeme a rešpektujeme. Veríme, že prijaté opatrenia prinesú zlepšenie stavu a pomôžu.
2. a) úplne uzatvorený je Penzión na
Počúvadlianskom jazere, uzatvorená
je Pizzeria a reštaurácia Sv. Barborka,
čiastočne rozvoz jedál a pizze funguje.
b) Potraviny Pod Hríbom – činnosť obmedzená, skrátenie otváracích hodín, rozdelenie zmien aj zamestnancov. Rozšírenie o donášku
nákupov, o ktorú je v súčasnej dobe
zvýšený záujem. Donášku tovaru dôchodcom robíme bezplatne v spolupráci s mestom, objednávka možná na
tel. č.: 045/6920150 počas celej otváracej doby.
3. Prijaté opatrenia budú mať veľký
ekonomický dopad. Jednak na pracovné miesta a to najmä na udržanie
tých súčasných, zníženie tržieb apd.
Úplné odstavenie prevádzky penziónu znamená dopad na všetkých jej
zamestnancov. Firmy nebudú mať
z čoho vyplácať mzdy a tiež nevedia
pre zamestnancov nájsť inú pracovnú činnosť.
4. Sociálny dopad vidím vo všetkých oblastiach, v ktorých pracujem. Tiež treba spomenúť v súčasnej
dobe zvýšené náklady na dezinfekčné a ochranné pomôcky v uvedených
zariadeniach, aj na dovoz zamestnancov, keďže sú obmedzené spoje.
Daniela Sokolovičová
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Žiarska nemocnica hľadá
dobrovoľníkov:

oznamy,

spomienky

Zmena

Počas pandémie koronavírusu
pomáhajú aj študenti medicíny
Sieť nemocníc Svet zdravia vrátane
žiarskej nemocnice hľadá pre pandémiu koronavírusu medzi študentmi
lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov
dobrovoľníkov na výpomoc. Pripojiť
sa k tímu lekárov, sestier a ostatných
zdravotných pracovníkov môžu na
celkovo 18 pracoviskách po celom Slovensku. Registrovať sa medici môžu
na www.procare.sk/dobrovolnici.
„Pre šíriacu sa nákazu COVID-19 očakávame aj zvýšené nároky na personálne kapacity jednotlivých nemocníc,
preto by sme radi rozšírili tímy našich
dobrovoľníkov z radov medikov. Už
dnes na niektorých našich pracoviskách pôsobia študenti lekárskych fakúlt
z vyšších ročníkov a my sme im za ich
pomoc v tomto náročnom období veľmi vďační. Medici zároveň získajú mnoho skúseností a osvoja si základné epidemiologické pravidlá, vďaka ktorým
budú lepšie pripravení na svoje budúce
povolenie. My im samozrejme budeme
vo všetkom nápomocní,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet
zdravia a polikliník ProCare Vladimír Dvorový.
Všetci medici budú najprv zaškolení nemocničným epidemiológom
a jednotlivé pracoviská im poskytnú
všetky potrebné ochranné pracovné prostriedky. Na konkrétnej nápl-
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úradných hodín
S účinnosťou od 1.4.2020 sa
upravujú úradné hodiny pre klientov, a to nasledovne:
Pondelok: 8:00 – 11:00
Utorok: 8:00 – 11:00
Streda: 13:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 11:00
Piatok: 8:00 – 11:00
ÚPSVaR BŠ

Študenti lekárskych fakúlt v pohotovosti
ni práce a pracovnej dobe sa následne spoločne dohodnú s nemocnicou.
Pomáhať môžu pri manažovaní pacientov, ktorí prichádzajú do nemocníc a s pomocou dotazníka uskutočňovať triáž. Pacientom teda budú
bezkontaktne merať teplotu a pýtať sa na ďalšie príznaky ochorenia
COVID-19, napríklad kašeľ či bolesti svalov. Zisťovať tiež budú cestovateľskú anamnézu a prípadný kontakt
s inﬁkovanou osobou.
Medici môžu asistovať aj pri odberoch vzoriek a testovaní pacientov
a nemocnice by radi využili ich pomoc napríklad i pri telefonickom
usmerňovaní pacientov. Na základe dohody s pracoviskom však
môžu medici v súlade s legislatívnymi normami poskytovať aj
inú výpomoc. Zaregistrovať sa na

foto Archív Svet zdravia, a.s.

www.procare.sk/dobrovolnici môžu
študenti lekárskych fakúlt od štvrtého ročníka. Musia byť zdraví, mať potvrdenie o zaočkovaní proti hepatitíde a vyplniť dotazník o prípadnom
rizikovom kontakte, cestovateľskej
anamnéze a príznakoch ochorenia
COVID-19. Rovnako im bude pred
každým vstupom do nemocnice meraná teplota a medici musia dodržiavať prísny epidemiologický režim.
Študenti dnešné dni pre prerušenú
výučbu a zatvorené internáty trávia
väčšinou v domácom prostredí, takto
teda nielen pomôžu svojej regionálnej nemocnici, ale zároveň plnohodnotne využijú svoj voľný čas a získajú nové skúsenosti pre budúcu prax.
Jana Fedáková,
komunikačný špecialista,
ProCare a Svet zdravia

Oznam
Oznamujeme občanom, že zberný dvor je pre verejnosť otvorený v obmedzenom režime
od 7:00hod. do 11:00hod. počas pracovných dní. V sobotu je
zberný dvor uzatvorený. Pre naliehavé prípady volajte na tel. č.:
0918 574 695. Každý návštevník
zberného dvora musí mať tvár chránenú rúškom! Obmedzený režim je
zavedený z dôvodu preventívnych
opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a COVID-19 až do odvolania. Zber komunálnych odpadov (zmesový odpad a vytriedené
zložky) z domácností a od právnických osôb prebieha v normálnom
režime podľa harmonogramu. Pre
aktuálne informácie sledujte stránku odpady.banskastiavnica.sk.
Miloš Veverka, TS, m.p. BS

Spolupráca so strednou odbornou školou lesníckou
Správa CHKO Štiavnické vrchy
v spolupráci so strednou
odbornou školou lesníckou
zabezpečovala odbornú
prax študentov ekologického zamerania v dňoch
9. – 11. 3. 2020, za účelom
vykonávania prác súvisiacich
s praktickou starostlivosťou
o chránené územia, chránené
druhy rastlín a živočíchov.
Prvé dva dni boli zamerané na
ochranu tisov obyčajných rastúcich v Prírodnej rezervácii Kamenný jarok. Tisy v tejto lokalite, ktorá
je jediným miestom prirodzeného
výskytu tisa obyčajného v CHKO
Štiavnické vrchy, sú masívne poškodzované ohryzom (lúpaním kôry)
jeleňou zverou. Za dva dni sa nám

spoločnými silami podarilo obaliť kmene všetkých cca 100 ks tisov
pomocou umelého pletiva. Pevne
veríme, že sa nám takýmto spôsobom podarí ochrániť tieto zaujímavé dreviny.
Tretí deň sme sa zamerali na budovanie zábran pre obojživelníky
pozdĺž frekventovanej komunikácie v úsekoch pred obcami Brehy
a Voznica. Cestná komunikácia tvorí bariéru pre jarnú migráciu obojživelníkov, ktoré sa presúvajú zo
zimovísk v lese na miesta rozmnožovania. Úsek pred obcou Brehy
sa nám podarilo dokončiť celý, aj
s vyzbieraním odpadkov v blízkosti cesty. Následne sme sa presunuli
k obci Voznica. Vybudovali sa zábrany v celkovej dĺžke cca 300 m. Sme
nesmierne radi, že sa nám podarilo

Odborná prax študentov SOŠ lesníckej
nadviazať na niekdajšiu spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami tak, aby mohli študenti aktívne
využívať poznatky získané štúdiom

foto ing. Peter Farbiak

aj v praktickej rovine a v našich spoločných aktivitách máme v pláne
pokračovať aj v budúcnosti.
Peter Farbiak
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Koronavírus
a stravovanie
Nakoľko pandémia koronavírusu zasiahla aj reštaurácie, pizzerie,
rýchloobčerstvenia, opýtali sme sa
majiteľov prevádzok, ako v týchto
časoch ide podnikanie, či robia rozvoz jedál, aká je momentálna situácia v súvislosti s koronavírusom,
aké opatrenia prijali, čo ich čaká do
budúcnosti?
„Sledujem opatrenia na stránke verejného zdravotníctva, tzn. keď padlo vyhlásenie prevádzky len do ôsmej, prispôsobili sme otváracie hodiny do ôsmej
večera. Od 16. 3. sa to zmenilo, reštaurácie smú fungovať len na rozvoz, za to
v pôvodných otváracích hodinách. A tak
aj fungujeme. Ako majiteľ som nechal
všetkých zamestnancov doma, varím
a vozím sám. Z toho vyplýva, že práce je
o dosť menej, stíham si to obhospodáriť.
V niektoré dni varím aj obedové menu
(nazval som ho karanténne) za 3€.
Čo sa týka extra opatrení v týchto časoch, tak jedinú novinku, ktorú som
musel prijať z hľadiska bezpečnosti,
bolo rúško. V rukaviciach sa varilo aj
predtým. Teraz v rukaviciach aj vozím.
Vďakabohu začínajú byť znova na sklade s ľudskými cenovkami, pretože zásobu rukavíc som mal z DM drogérie poriadnu, ale posledné týždne sa míňajú
3x rýchlejšie. Odkedy sme otvorení,
každé ráno pred otvorením k nám chodí
pani upratovačka, takže čo sa týka prevádzky, tá je každý deň čistá.
Čo nás čaká?
Asi len vydržať, ako sa situácia vyvinie.
Všetci dúfame v zlepšenie!
K technickým veciam: zákazníci platia viac kartou, viac idú objednávky cez
bistro, 90% rozvoz,10% osobný odber,
v prípade potreby nás môžete kontaktovať na: 0910 527 228.“
Vladimír Pastorek, majiteľ Veža
Burger, Banská Štiavnica

Sociálne
služby:
S.O.V.I., n.o. (prepravná služba,
sociálny taxík) – donáška nevyhnutných vecí, napr. vyzdvihnutie liekov v lekárni a zdravotníckych pomôcok, dovoz nákupu do
domácnosti, tel. č.: 0948 460 700

Rozvoz
zeleniny:
Martin Szegéň, obj.: 0902 124 970,
pogofruit@gmail.com

číslo 13 • 2. apríl 2020
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Ľudstvo dostalo stopku!
Bratia a sestry, naši priatelia!
Mysleli sme si, že všetko dokážeme,
všetko môžeme...
Stačí sa po škole dobre zamestnať
a mať dobrý príjem a všetko ostatné
príde. Len čím viac peňazí. Utápali
sme sa v pracovných povinnostiach
od rána až do večera, bez
skutočného zmyslu života.
Odkladali sme čas na založenie rodiny, „to až potom,
keď zarobím dostatok peňazí,
až potom si nájdem priateľku,
priateľa“ alebo „až potom sa
vezmeme, keď budeme mať dostatok peňazí, teraz stačí, že sa
máme radi a žijeme spolu, veď
manželstvo je zdrap papiera“.
Koľkí z nás takto premýšľali? Koľkí si ešte stále myslia „potrebujem rýchlo prácu“,
koľkí sa boja krachu ekonomiky, „rýchlo riešme ju“ a ľudia zomierajú. Dnes mnohí
nemajú prácu, stratili príjem. Chcú sa zosobášiť a už
nemôžu, radnice, kostoly
zatvorené...
Stratili svoju modlu, stratili akúsi formu ich náboženstva: viac, viac a viac...
Všetko máme, všetko si dokážeme zaobstarať, peniaze
sú... Poďme na nákup, poďme tráviť svoj čas v našich
novodobých chrámoch. Nosíme tam cele výplaty. Dobrý obed,
kávička, koláčik. Ešte k tomu plné
tašky oblečenia, kozmetiky atď.
A dnes? Novodobé chrámy sa zatvárajú...
Naše rodiny, manžel, manželka
deti... Zabudli sme spolu žiť ako rodina, prechádzame popri sebe bez
povšimnutia.... Ráno do práce a večer únava, deti bokom. Krúžky, centrá voľného času, len aby bol od detí
pokoj... A dnes? Zatvorení všetci
spolu v jednom byte... Čo sa bude
diať? Ako to prežijeme? Odcudzení
navzájom...
Mysleli sme si, že zdravie je samozrejmosť. Veď mnohí sú zdraví...
Všetci sme šomrali na lekárov... Nevážili sme si zdravotníctvo a brali ho
ako samozrejmosť. Žiaľ, dnes je situácia iná, mnohí umierajú na niečo maličké, neviditeľné. Dnes sú pre
nás lekári hrdinovia. A možno ešte
mnohí hovoria: mňa sa to netýka...
Zabúdali sme na rodičov, starých rodičov, prastarých, opustených ľudí.
Odložili sme ich preč z nášho života.

Vytlačili sme dokonca aj spomienky
na nich. Nenavštívili sme ich a dokonca už ani nezavolali. A dnes? Televízia hlási, nenavštevujte starých
ľudí... Zrazu sa aj chceme zaujímať...
a je neskoro... Chceme ich navštíviť
a už nemôžeme, karanténa... Máme
ich ešte a vlastne ich strácame...

Školstvo a naše deti. Samozrejmosť.
Uč moje deti ako ti prikážem... Ja ti
ukážem... A dnes sú deti doma a my
zisťujeme, že nie sme pedagógovia...
A príroda? Zatvorení sme boli vo
svojich domovoch... Pripútaní k telefónom a počítačom... A dnes nás
to aj ťahá vonku, no nemôžeme...
Zničili sme si prírodu a teraz sa obnovuje... bez nás... bez toho, kto ju
má z Božej vôle spravovať...
Každý deň, zhon, zhon a zhon... bez
zastavenia... bez Pána Boha...
A dnes? Dnes sme doma, uväznení s odcudzenými ľuďmi... Je nám
smutno, správy o víruse nás ubíjajú...
Premýšľaš? Aj ja! Kto som? Som
bezmocný... bezradný...
Márnosť nad márnosti, všetko je
márnosť. Aký osoh má človek zo
všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom? Pokolenie odchádza
a druhé prichádza, ale zem stojí naveky. Slnko vychodí, slnko zapadá,
náhli sa na svoje miesto, kde znova vychádza. Vietor duje k juhu

a obracia sa na sever, stále krúžiac
veje a vo svojom kolobehu sa vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale
more sa nenaplní; potoky sa vracajú na miesto, kam tečú. Všetko je
plné trudu, nikto to nemôže vysloviť; oko sa nikdy do sýtosti nenadíva, ucho sa nikdy dosť nenapočúva. Čo bolo, bude zase, a čo
sa dialo, bude sa opäť diať.
Nič nového nieto pod slnkom. Je niečo, o čom možno povedať: Pozri, to je niečo nové? Dávno to bolo,
vo vekoch, ktoré boli pred
nami. Niet pamiatky po prvotných veciach, ani na neskoršie, čo nastanú, nebudú mať spomienky tí, ktorí
budú neskôr.
Kostol,
pre
mnohých
miesto neznáme či zbytočné... Kráčali sme popri ňom
bez potreby otvorenia dvier
na chráme... Veď na čo...
zbytočné...
A dnes by si chcel tie dvere aj otvoriť, no nemôžeš...
Hľadáš Boha... voláš... kričíš... prosíš...
Biblia, ta stará zaprášená
kniha po starých rodičoch
sa vytiahla...
Modlitba, telefón do neba...
Tento druh karantény, ktorý zažívame nám
veľa berie – prácu, živobytie, voľný pohyb, priateľov a ľudské
istoty,
veľa učí – pokore a láske,
veľa dáva – vzťah k sebe navzájom
a k Pánu Bohu.
Dnes je tu karanténa. Ale v ľudskom živote už dlho bola karanténa, karanténa od duchovného života, od Pána Boha: veď načo Boha,
všetko dokážem svojimi rukami...
A dnes voláme: Pane zmiluj sa!
Žehnáme vám v mene Pána Ježiša,
bratia a sestry, priatelia!
Služby Božie budeme mať aj počas ťažkej doby. Budú vždy vysielané online na našej fb stránke:
ECAV Banská Štiavnica a Hodruša
– Hámre a na internetovej stránke: www.ecavbs.sk a to nasledovne: nedeľa 5. 4. o 10:30hod.,
Veľký piatok 10. 4. o 10:30hod.
a Veľkonočná nedeľa 12. 4. a potom vždy v nedeľu o 10:30hod. až
do skončenia obmedzenia...
Sme tu pre vás, vaši farárovci
Jaroslav, Eunika
a Jonathan Jurkovci

číslo 13 • 2. apríl 2020
sn@banskastiavnica.sk
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Oznam
Materská škola sv. Františka
Assiského ul. Gwerkovej
– Göllnerovej č 9, Banská
Štiavnica oznamuje rodičom,
že zápis do MŠ na školský
rok 2020/2021 sa uskutoční
v priebehu mesiaca máj
v kancelárii KSŠ.
Prihlášku dieťaťa si môžete stiahnuť na našej webovej stránke
www.katgymbs.sk.
Čo ponúkame vašim deťom:
– láskavý kresťanský prístup
– nové moderné priestory
– prístup k najmodernejším technológiám, samozrejme v primeranej miere

K
Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica si výherca môže
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne
znenie krížovky z č.11/2020: „Najlepšie ľudské okamihy majú malé rozmery, ale duchovne nám vystačia na
celý život.“ Výhercom sa stáva Viera
Balážová, B. Štiavnica. Srdečne blahoželáme! Tento týždeň hráte o poukážku na konzumáciu v hodnote
10eur v pizzerii, reštaurácii Black
M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská
Štiavnica. Vašou úlohou je správne
vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu
s kupónom do redakcie ŠN v termíne do 14.04.2020.
V tajničke sa ukrýva výrok R. Fulghama: „Láska nám môže srdce naplniť… (dokončenie v tajničke).
A., 100, hovor nárečovo, spoluhlásky v slove zmes, pomoc,
B., Začiatok tajničky,
C., Odd. v nemocnici, časť chôdze,
nástroj na kosenie, hrdlo,
D., Predložka 2. pád, posielal, morský vták, patriaci Otovi,
E., Podhrdlina, pracoval pluhom,

R

Í

Ž

obojživelníky,
F., Pookopávaj, čistil praním, ﬁlmová zelená postava, slovenský skr.,
G., Strapcovitá metla, rína, znečistený vzduch, otázka na spôsob,
H., Ozn. áut Španielska a Nórska,
francúzska speváčka, krížik, izbová rastlina,
I., Občas, bojová vozidlo, opar horúcou vodou, číslo,
J., Prchavá tekutina, vojenská jednotka, štýl, textová skratka,
K., Produkt včiel, stred slova povraz, tkáčsky stroj, prehra v šachu
L., 3. časť tajničky, ruské auto,
M., Žen. meno, prášok na pranie,
v poriadku, malý stôl.
1., Kúpele v Belgicku, 2. časť tajničky, spoluhlásky v slove mysel,
2., Prášok na rajbanie, sťa, bratove
dcéry,
3., Muž. meno, pi, predložka, ruský súhlas,
4., Molybdén, klopkaj, žiara, otec,
5., Liter, oblak, had, trhám,
6., Hrčka, Fero naopak, časť tela –
socha,
7., Lesné zviera, obyvateľ Arábie,
Katarína, dusík a kyslík,
8., Samohlásky v slove ano, bodal,
lesné zviera, rival,
9., Zmokol česky, šmyknutie, spo-
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a možnosť využitia sauny, telocvične,
multifunkčného ihriska,záhrady, počítačovej miestnosti v ZŠ
– zdravú výživu a základy plávania
– poznávanie tradičných zvykov, piesní a tancov s vystúpením pred verejnosťou
– výučba anglického jazyka hravou
formou
– pohodu, lásku, priateľstvo a výbornú spoluprácu so ZŠ
Rodičia si môžu vyzdvihnúť prihlášku
pre svoje dieťa aj v MŠ sv. Františka Assiského v čase od 9.00.do 12.00 hod.
Info: www.katgymbs.sk, č. tel.:
0911 258 323.
MŠ sv. F. Assiského

K
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
luhlásky v slove stav, síra,
10., Miska, morské zviera, Oľga,
utorok skr.,
11., Ako, muž. meno, kraj na Slovensku, čínske meno,
12., Vrece na ryby, potok, boh
u moslimov, vlastnil,
13., Rab, zavčasu, stred slova ladím,
14., Rival, koniec tajničky, podmienková spojka.

Pomôcky: SPA, Oleg, Lea, Abov,
Piaf, Šrek, OMO.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 13
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Ochorela si...
Ochorela si nám, zemička naša.
Nad tebou koronovírus sa vznáša.
Ubolené a zničené sú tvoje údy,
snáď mnohých to teraz zo sna prebudí
Zničené lesy, spustnuté polia,
za touto krásou nás srdcia bolia.
Za tým čo bolo a navždy sa stratilo
a ako krásne sa nám spolu žilo.
Zničili sme všetko , čo sme chrániť
mali,
nič sme nedávali, iba sme si brali.
Tá ľudská chamtivosť, už mieru nemala,
a tak nám naša zem, príučku dala.
Možno sa spolu s ňou aj, celá planéta,
po tejto chorobe konečne spamätá.
Každý si vyberie čím sa bude brániť.
Ona si vybrala, pred nami sa chrániť...
Alica Gajanová

Záhradkárske
okienko
Zmladzovací rez:

Podľa veku a zdravotného stavu
sa robí zmladzovací rez. Zmladzujú sa staršie stromy s vysychajúcimi hlavnými konármi, ktoré majú
malé prírastky a výrazne klesajúcu
rodivosť. Zmladzovací rez robíme
postupne. Tradičný rez orechov sa
robí po úrode. Najvhodnejší je však
rez na prelome apríla a mája, keď sú
mladé letorasty dlhé 5 až 7cm.
Michaela Mojžišová
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Od pondelka si všetci môžeme posielať
pekné odkazy, napísané láskyplným Sládkovičovým písmom
Najromantickejší slovenský
básnik Andrej Sládkovič,
autor Najdlhšej ľúbostnej
básne sveta, mal v pondelok
30. marca 200. výročie
narodenia.
Práve v tento deň spustila Banka
Lásky na svojej webovej stránke
novú bezplatnú online službu pre
všetkých ľudí, ktorí v týchto ťažkých časoch nemôžu byť s tými,
ktorých majú radi.
Od pondelka si môžu ľudia prostredníctvom online služby „Pekné slová“ posielať láskyplné odkazy. Unikátnosťou tejto služby je,
že odkazy budú vyzerať tak, akoby
ich písal rukou samotný Sládkovič. Stačí, ak na webovej stránke
www.bankalasky.sk/pekne-slova
ľudia napíšu do formulára svoj odkaz pre toho, s kým by teraz chceli
byť, ale nemôžu. Môžu tiež pripojiť svoju fotograﬁu. Odkaz v Banke Lásky prepíšu láskyplným
Sládkovičovým ručným písmom
a spolu s fotkou ho v mene autora doručia do 24 hodín e-mailom
tomu, komu je určený.
Ako hovorí Igor Brossmann, spoluzakladateľ Banky Lásky: „Rozhodli sme sa túto službu spustiť bezplatne preto, aby mohol každý svojou
trochou prispieť k tomu, aby v týchto ťažkých časoch bolo viac lásky vo
svete.“
Katarína Javorská, autorka nápadu a PR manažérka Banky Lásky
ho dopĺňa: „Hľadali sme spôsob, ako
aj my z Banky Lásky môžeme pomôcť
ľuďom prekonať toto náročné obdobie. Sme zážitková expozícia venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni sveta.
Preto prinášame ľuďom službu, ktorá
im na diaľku až domov prinesie kúsok
lásky od ich blízkych – napísanej písmom tejto ľúbostnej básne.“
Banka Lásky sídli v Banskej Štiavnici v dome, kde Marína prežila
väčšinu svojho života. Málo ľudí
vie, že práve v tomto dome až do
svojej smrti Marína opatrovala
rukopis básne, ktorú jej Sládkovič
venoval. Z tohto rukopisu vytvoril typograf Vojtech Ruman počítačový font.
„Sládkovičovo písmo je veľmi zaujímavé a krásne, ale vytvoriť z neho
počítačový font bolo náročné,“ hovorí Vojtech Ruman, typograf, graﬁcký dizajnér a pedagóg, a pokračuje: „Okrem Einsteina či Leonardo

Dom, kde žila Marína Pischlová
da Vinciho je málo ďalších osobností na svete, ktoré majú svoj rukopis
zdigitalizovaný a je z neho vytvorený počítačový font. Preto som mal
veľkú radosť, keď ma z Banky Lásky
požiadali, aby som zo Sládkovičovho
autentického ručného písma, ktorým
napísal báseň Marína, vytvoril verný počítačový font. Bola to veľmi náročná práca. Dnes som ale šťastný, že
sa mi podarilo vytvoriť font, ktorý je
takmer na nerozoznanie od originálneho Sládkovičovho rukopisu. Verím,
že sa ľuďom bude páčiť, keď si pekné
slová od svojich blízkych budú môcť
prečítať napísané láskyplným písmom, ktorým je napísaná Najdlhšia
ľúbostná báseň sveta.“
Viac o posolstve Sládkoviča približuje Marta Fülöpová, tajomníčka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozoﬁckej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave: „Sládkovič v slovenskej
literatúre zastupuje archetyp milenca. Svojím dielom nám odkazuje, že
údelom Slovákov je ľúbiť. Preto aj
v básni Marína sa slová ľúbosť a láska spomínajú až 169-krát.“
Marta Fülöpová tiež prezrádza
málo známu príhodu zo Sládkovičovho života. „V rokoch 1848/49
sa aj Sládkovič ocitol vo víre vtedajšej revolúcie. Bol dokonca zajatý
a takmer popravený. Vojenský veliteľ vyhlásil, že ho dá obesiť na prvý
strom. Práve tohto veliteľa však Sládkovič po revolúcii zachránil pred väzením. Za tento šľachetný čin si mnoho ľudí Sládkoviča váži nielen ako
básnika, ale najmä ako muža s najvznešenejším charakterom.“

foto Archív autora

Andrej Sládkovič sa narodil v Krupine 30. marca 1820, v tom istom roku ako Marína Pischlová.
V roku 2020 si preto pripomíname nielen 200. výročie narodenia
Sládkoviča, ale aj 200. narodeniny jeho múzy Maríny Pischlovej.
Online služba „Pekné slová“ je zadarmo od pondelka dostupná širokej verejnosti na webovej stránke
www.bankalasky.sk/pekne-slova.
„Budem sa veľmi tešiť, ak sa ľuďom
bude páčiť posielať si navzájom pekné slová, napísané láskyplným ručným písmom Andreja Sládkoviča,“
dodáva autorka nápadu Katarína
Javorská.
Vedeli ste, že?
1. Sládkovičova báseň Marína je
od roku 1846 Najdlhšia ľúbostná báseň sveta? Od roku 2017 je
zapísaná ako oﬁciálny svetový rekord vo World Record Academy?
2. V roku 2020 si pripomíname
200 rokov od narodenia Andreja
Sládkoviča (30. 3. 1820) aj Maríny Pischlovej (8. 9. 1820)?
3. Niektoré zdroje uvádzajú dátum narodenia Andreja Sládkoviča nie 30. 3. 1820 ale 31. 3. 1820?
Väčšina odborníkov sa však zhoduje na dátume 30. 3. 1820, odvolávajúc sa najmä na Jána Kalinčiaka, Sládkovičovho súpútnika,
ktorý vo svojich Rozpomienkach
na Sládkoviča píše: „Že som sa
tak znova ďaleko zatáral, je príčina len zas Ondrej Sládkovič, priateľ
môj, narodený v Krupine 30. marca
1820.“
Katarína Javorská,
PR manažérka
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Banskobystrický plavecký pohár
2. kolo Banskobystrického
plaveckého pohára sa konalo
7. 3. 2020 v meste Brezno.
Spolu pretekalo 187 pretekárov
z 11 klubov. Naši plavci si vyplávali
spoločne 69 osobných rekordov, čím
jasne potvrdili prvenstvo v BB kraji.
Plavci z nášho klubu získali 3. miesto
16-krát, 2. miesto 30-krát a 1. miesto
40-krát. Medzi najúspešnejších plavcov, ktorí všetky svoje štarty premenili na prvenstvo patria: Kukučka Jakub (8-krát štart), Maruniak Patrik
(8-krát štart), Rückschloss Tomáš (4krát štart), Čamaj Ján r. 2010( 5-krát
štart). Taktiež naši plavci boli úspešní
v štafetách mix polohové preteky, kde
z troch štartov obsadili 3-krát prvé
miesta. Čamaj Ján získal 1.miesto za
najlepšie bodové ohodnotenie za l.
kolo.
Všetkým gratulujeme a prinášame výsledky. Výsledky:
Muži:
Beňo Jakub: r. 2010: 50m vs –
1. 37.45, 50m z – 1. 45.60, 50m p –
3. 51.16, 50m m – 1. 42.64, 100m pp
– 2. 1:33.27, 400m pp – 2. 6:57.66,
Borguľa Martin: r. 2006: 50m vs –
4. 30.27, 200m vs – 2. 2:34.83, 50m p
– 2. 37.29, 100m p – 2. 1:23.57, 50m
m – 2. 33.10, 100m m – 3. 1:20.54,
100m pp – 2. 1:15.16,
Buzalka Adam: r. 2007: 50m vs –
10. 32.70, 200m vs – 4. 2:37.34, 50m
p – 7. 41.40, 100m p – 6. 1:28.46,
100m m – 1:24.99, 100m pp –
6. 1:19.89, 400m pp – 2. 5:58.77,
Drgoňa Ivan: r. 2013: 25m vs –
5. 28.18, 25m z – 6. 31.98, 25m p –
7. 41.05, 25m m – 3. 38.99
Holcz Patrik: r. 2008: 50m vs –
2. 33.20, 50m z – 1. 38.31, 200m z –
1. 2:44.54, 50m p – 2. 41.34, 100m p
– 2. 1:35.57, 50m m – 2. 37.29, 100m
pp – 2. 1:21.70,
Kernáč Jakub: r. 2013: 25m vs –
6. 33.37, 25m z – 5. 30.57, 25m p –
4. 33.68, 25m m – 4. 42.41,
Konečný Marek: r. 1994: 50m vs –
4. 29.09, 50m p – 2. 34.03, 100m p –
2. 1:17.90, 100m pp – 3. 1:14.49,
Kukučka Jakub: r.2008: 50m vs –
1. 31.82, 200m vs – 1. 2:34.77, 50m p
– 1. 39.80, 100m p – 1. 1:26.37, 50m
m – 1. 36.25, 100m m – 1. 1:21.99,
100m pp – 1. 1:20.97, 400m pp –
1. 5:53.35,
Labuda Jerguš: r. 2008: 50m vs –
11. 39.37, 200m vs – 3. 3:08.98, 50m
z – 6. 47.30, 50m p – 10. 52.55, 100m
p – 10. 1:55.74, 100m m – 4. 1:49.59,
Labuda Juraj: r. 2011: 50m vs –

Plavci s PK B. Štiavnica

foto Archív PK BS

7. 44.62, 200m vs – 2. 3:44.52, 50m
z – 8. 54.09, 50m p – 8. 57.09, 100m
p – 6. 2:12.20, 100m m – 3. 2:17.71,
Maruniak Patrik: r. 2006: 50m vs –
1. 27.93, 50m z – 1. 34.08, 50m p –
1. 35.58, 100m p – 1. 1:17.71, 50m
m – 1. 32.88, 100m m – 1. 1:12.31,
100m pp – 1. 1:12.26, 400m pp –
1. 5:39.55,
Polkoráb Emil: r. 2012: 25m vs –
3. 26.94, 25m z – 2. 28.11, 25m p –
2. 29.89, 25m m – 2. 37.69,
Ruckschloss Tomáš: r. 2012: 25m vs –
1. 19.36, 25m z – 1. 24.00, 25m p –
1. 24.83, 25m p – 1. 22.58,
Sikula Tomáš: r.2011: 50m z –
5. 53.53, 50m p – 6. 56.91, 100m p –
3. 2:00.66, 50m m – 2. 52.98, 100m
m – 2. 2:11.95, 100m pp – 4. 1:51.28,
Trenčan Sebastián: r. 2011: 50m vs –
6. 43.78, 50m z – 4. 62.31, 50m p –
10. 59.37, 100m p – 5. 2:09.48, 50m
m – 4. 58.46, 100m m – 1. 2:03.26,
Čamaj Ján: r. 2010: 200m vs –
1. 2:43.42, 200m z – 1. 3:05.99, 100m
p – 1. 1:41.18, 100m pp – 1. 1:26.87,
400m pp – 1. 6:33.40,
Čamaj Ján: r. 1978: 50m vs – 3. 28.05,
50m z – 1. 31.72, 200m z – 1. 2:35.64,
100m pp – 2. 1:09.50,
Ženy:
Benkovičová Lucia: r. 2004: 50m vs –
7. 32.65, 50m z – 7. 37.29, 200m z –
3. 2:51.70, 50m p – 3. 40.44, 100m p
– 3. 1:26.82, 50m m – 7. 35.05, 100m
pp – 4. 1:19.09,
Drgoňová Zuzana: r. 2010: 50m vs
– 6. 42.71, 50m z – 7. 50.99, 50m p
– 11. 55.75, 100m p – 10. 2:01.81,
100m m – 2. 1:53.34, 100m pp –
4. 1:45.77,
Kašiarová Hana: r. 2010: 50m vs –
3. 39.63, 50m z – 2. 48.19, 200m z –
1. 3:20.82, 50m p – 4. 51.02, 100m p
– 6. 1:55.65, 50m m – 2. 48.54, 100m
pp – 3. 1:38.76,
Kašiarová Tatiana: r. 2007: 50m vs –
10. 34.25, 200m vs – 6. 2:48.83, 50m
p – 5. 41.02, 100m p – 5. 1:31.75, 50m
m – 5. 38.26, 100m m – 2. 1:24.75,
100m pp – 7. 1:26.14,

Kernáčová Hana: r. 2010: 50m vs –
8. 43.78, 200m vs – 2. 3:29.85, 50m
z – 5. 50.34, 50m p – 5. 51.20, 100m
p – 3. 1:51.66, 100m m – 3. 1:54.96,
Klauzová Nella: r. 2008: 50m vs –
12. 41.94, 50m z – 9. 50.62, 50m m –
9. 50.55, 100m m – 4. 1:49.83, 100m
pp – 10. 1:48.66,
Kmeťová Hana: r. 2007: 50m vs –
6. 32.76, 50m z – 4. 38.35, 50m p –
1. 38.38, 100m p – 2. 1:25.51, 100m
m – 3. 1:27.10, 100m pp – 4. 1:19.60,
400m pp – 1. 6:07.27,
Koreňová Sára: r. 2011: 50m vs –
13. 46.76, 200m vs – 4. 3:38.96, 50m
z – 8. 52.88, 50m p – 14. 57.18, 100m
p – 12. 2:03.22, 100m m – 4. 2:14.30,
Machariková Žoﬁa: r. 2009: 50m vs –
5. 36.22, 50m z – 4. 43.59, 200m z –
2. 3:11.21, 50m p – 4. 47.84, 100m p
– 7. 1:49.70, 50m m – 6. 47.00, 100m
pp – 4. 1:32.56,
Ruckschlossová Sára: r. 2010: 50m vs
– 2. 3/8.26, 200m vs – 1. 3:05.31, 50m
m – 1. 44.54, 100m m – 1. 1:41.90,
100m pp – 2. 1:37.22, 400m pp –
1. 7:05.44,
Tarandová Ronja: r. 2009: 50m vs –
7. 38.26, 50m z – 8. 50.00, 50m p –
6. 49.10, 100m p – 6. 1:48.31, 50m m
– 8. 49.04
Polohové preteky Mix, 4 x 50m polohové preteky:
9 – 10 roční
1.miesto PK Banská Štiavnica: v zložení – Čamaj Ján, Kašiarová Hana,
Beňo Jakub, Ruckschlossová Sára, časom – 3:03.14,
11 – 12 roční
1.miesto PK Banská Štiavnica: v zložení – Holcz Patrik, Machariková Žoﬁa, Kukučka Jakub, Tarandová Ronja,
časom – 2:38.59,
13 – 14 roční
1.miesto PK Banská Štiavnica: v zložení – Maruniak Patrik, Kmeťová
Hana, Borguľa Martin, Kašiarová Tatiana, časom – 2:16.83,
Legenda: vs – voľný spôsob, m – motýľ, z – znak, p – prsia, pp – polohové
PKBS
preteky
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Hľadá si
domov…
Občianske združenie Murko,
Kakalík a Miška je združenie, ktorého snahou je zvyšovanie povedomia o ochrane a právach zvierat.
Našim hlavným zámerom je však
záchrana voľne pohybujúcich sa
zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je
zabezpečiť domov pre opustené
a týrané zvieratá a zabezpečenie
veterinárnej starostlivosti.
Kto by chcel mať doma miláčika,
nech neváha a kontaktuje naše
občianske združenie.

Kocúrik Najdo si hľadá domov, je
odčervený a zaočkovaný.
Bližšie info k adopcii na: www.ozmurko.sk, na Fb stránke: Občianske združenie Murko, Kakalík
a Miška, kontakt: 0910 903 947.
Ak chcete naše OZ podporiť 2%,
môžete tak urobiť osobne, prípadne elektronicky na: https://
pfseform.financnasprava.sk/
Formulare/eFormVzor/DP/
form.414.html
Labky vám budú zato vďačné!
OZ Murko

Potraviny:
Potraviny pod hríbom – donášková služba, tel.č.: 045/6920150,
Po – Pi: 7:00 – 16:00, So: 7:00 –
13:00, poplatok za rozvoz 1 EUR
BS, 2EUR okolité obce, občania
nad 65 rokov – rozvoz zdarma!

Oznam
Spol. Billa, s.r.o., oznamuje dočasnú zmenu otváracích hodín nasledovne:
Po – So 7:00 – 19:00. Ďakujeme za
pochopenie!
Adriana Krajčovičová
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INZERCIA

reality
 Kúpim starý dom aj v zlom stave
v BS a blízkom okolí, platba v hotovosti, tel. č.: 0903 506 693
 Kúpim pozemok alebo dom, chatu v Banskej Štiavnici a v okolí. Alebo pozemok so schátraným domom. Aj polosamota, okraj. Tel. č.:
0949 674 784
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služby
 Rizikové opilovanie a spilovanie
stromov, kontakt: 0940 870 762
 Doprava tovaru dodávkou do
1000kg, kontakt: 0908 618 563

Sociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 700
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Rekonštrukcia
domov, bytov,
murárske,
maliarske práce.
Kontakt:

0910 962 247

inzercia
 Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937
 Predám dodávku Fiat Scudo 2.0
JTD, tel.č.: 0908 618 563

Ponuka služieb (záhrada)
strihanie živých plotov a kríkov
kosenie trávnikov
vyžínanie pozemkov
odvoz záhradného odpadu
pílenie a štiepanie palivového dreva
čistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

0910 525 999
0915 525 999

Tu môže byť
práve váš
inzerát
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