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INZERCIA

Nové Uznesenie Vlády SR č. 

123/2021 sa dotkne obyva-

teľov celého Slovenska bez 

výnimky. Je reakciou na fakt, 

že epidemiologická situácia 

v našej krajine sa nezlepšuje 

a všeobecne patrí medzi 

najhoršie na svete.

Od stredy 3. marca do 19. mar-

ca bude na území krajiny platiť zá-

kaz vychádzania od 20.00 hod. do 

01.00 hod. nasledujúceho dňa s vý-

nimkou cesty do práce a  na nevy-

hnutné lekárske ošetrenie. Zna-

mená to, že v uvedenom čase sú aj 

obyvatelia Banskej Štiavnice povin-

ní zdržiavať sa v mieste svojho po-

bytu, nevychádzať na ulicu ani do 

prírody (s výnimkou spomenutých 

dvoch udalostí).

Milí Štiavničania,

Naša samospráva pracuje inten-

zívne na tom, aby pomohla štátu 

v  zabezpečení ochrany zdravia 

obyvateľov, a to často aj nad rá-

mec svojich povinností. O celko-

vom výsledku v boji s COVID-19 

v  našom meste ale nerozhodu-

jem ja ako primátorka mesta, 

ani poslanci ani úradníci mest-

ského úradu. To, či v  našom 

meste budeme úspešní ovplyv-

ňuje rozhodovanie a  disciplí-

na každého jedného obyvateľa 

mesta. Chcem vás preto popro-

siť, aby ste aj nové opatrenia 

štátu dodržiavali v  maximálnej 

možnej miere. Aj zásluhou zod-

povednosti občanov mesta nie 

sme na rozdiel od viacerých su-

sediacich okresov v  tzv. čier-

nej zóne, dokonca máme reálnu 

šancu na zlepšenie ukazovateľov 

a presun medzi najlepšie okresy, 

čo by nám v  budúcnosti mohlo 

ešte viac pomôcť.

Boj s pandémiou pokračuje

Výzva primátorky: 
Dodržiavajme opatrenia!

�3.str.

�3.str.

Jarná súťaž
Tak ako v  minulom roku, aj ten-

to rok sme pre Vás pripravili zau-

jímavú súťaž o vecné ceny. Keďže 

je marec– Mesiac knihy, môžete sa 

tešiť aj na zaujímavé knižné titu-

ly. Stačí, ak nám v 4 súťažných ko-

lách správne odpoviete aspoň na 3 

súťažné otázky a budete zaradení 

do súťaže.

1. kolo

Viete, kde sídli mestská knižni-

ca?

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónom čakáme v termíne do 

1. 4. Šťastných výhercov uverejní-

me 8. 4. v ŠN č. 13. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č. 1

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

„Usmievaj sa, pretože život je krásny 

a je v ňom veľa dôvodov na úsmev.“

Marilyn Monroe

myšlienka
dňa
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DIÁR
z programu

primátorky

Absolútnu dominanciu v pred-

chádzajúcom týždni mala 

šokujúca správa o tragickej 

smrti dvoch mužov v starom 

banskom diele na Šobove pri 

hľadaní vzácnych minerálov. 

Bolo to vo viacerých médiách odo 

dňa tragického úmrtia dňa 25. 2., 

ale aj v  nasledujúcich dňoch až do 

konca týždňa, následne aj od začiat-

ku tohoto týždňa. Situácia je mi-

moriadne komplikovaná a  vyzerá 

to tak, že týchto dvoch mužov ne-

vytiahnu skôr na povrch ako za 2 

týždne. Podobne v  predchádzajú-

com týždni viackrát odznelo, že v B. 

Bystrici koncom februára 1525 vy-

puklo banícke povstanie. Pravda je 

však taká, že sa postupne rozšíri-

lo na celú stredoslovenskú banskú 

oblasť, a teda aj do B. Štiavnice, tr-

valo ešte aj v r. 1526 a bolo to naj-

väčšie protifeudálne banícke po-

vstanie v Európe. 26. 2. v RTVS na 

Dvojke o 14:40 bol výborný doku-

mentárny fi lm o  svetoznámej his-

tórii a pamätihodnostiach B. Štiav-

nice. Mal len jednu chybu, keď bolo 

v ňom konštatované, že B. Štiavni-

cu navštívila aj panovníčka Mária 

Terézia. Hoci sa tak nestalo, dala 

jej milovanému mestu dar najvzác-

nejší, v  r. 1762 rozhodla o  založe-

ní svetoznámej Baníckej akadémie 

v B. Štiavnici. K 2. 3. podľa Covid 

automatu je náš okres v  bordovej 

farbe (III. st. varovania), pre porov-

nanie uvádzam, že napr. okresy BB, 

KA sú bordové a ZV, ZH, ZC ostáva-

jú v čiernej farbe (IV. st. varovania).

Celé Slovensko zostáva aj od 8. mar-

ca v štvrtom stupni varovania podľa 

celonárodných kritérií COVID Au-

tomatu. Na úrovni regiónov sa 30 

okresov dostalo do IV. stupňa varo-

vania (čierneho), v III. stupni– bor-

dovom bude 46 okresov a v II. stup-

ni– červenom budú tri okresy.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Spoločnosť Dej, s. r. o., 

testuje na COVID-19 v objekte 

mestskej plavárne v dňoch 

pondelok– nedeľa v časoch 

8:00– 17:00 hod., s prestávkou 

medzi 12:00-13:00 hod. 

a posledným odberom 

pred prestávkou o 11:40 

a 16:40 hod.

Ďalšie odberné miesto testovacích 

vzoriek na COVID-19 sa nachádza 

v unimobunkách pri kotolni na ul. 

L. Svobodu (sídl. Drieňová), otvore-

né je v pondelok– sobotu v čase 8:00 

– 16:00 hod., s prestávkou 12:00 – 

12:30 hod. a  posledným odberom 

o 15:30 hod. V nedeľu sa netestuje!

Aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica, v pracovné dni 

sú k dispozícii zamestnanci Sloven-

ského Červeného kríža z  Banskej 

Štiavnice v  čase 9:00– 19:00 hod., 

s  prestávkou 13:00– 15:00 hod., 

posledným odberom o 18:30 hod., 

počas sobôt sa testuje v čase 8:00– 

17:00 hod., s  prestávkou 12:00– 

13:00 hod. a  posledným odberom 

o 16:30 hod., v nedeľu sa netestu-

je, testovanie je bezplatné a dobro-

voľné!

Výsledky testovania– 8. týždeň 

(22. 2.– 28. 2. 2021):

SČK (KC):

22.2.2021– 427– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni

23.2.2021– 310– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

24.2.2021– 246– otestovaných, 

z toho, 3– pozitívni

25.2.2021– 240– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

26.2.2021– 344– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

27.2.2021– 407– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

ZŠ J. Kollára:

22.2.2021– 35– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

23.2.2021– 59– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

26.2.2021– 103– otestovaných, 

z toho 1– pozitívny

27.2.2021– 120– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

Váš Lekár, s. r. o. (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

22.2.2021– 265– otestovaných, 

z toho 6– pozitívni

23.2.2021– 264– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

24.2.2021– 241– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

25.2.2021– 228– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni

26.2.2021– 362– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

27.2.2021– 328– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

DEJ, s. r. o. (plaváreň)

22.2.2021– 126– otestovaných, 

z toho 2– pozitívni

23.2.2021– 51– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

24.2.2021– 88– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni

25.2.2021– 69– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

26.2.2021– 153– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni

27.2.2021– 172– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

28.2.2021– 350– otestovaných, 

z toho 1– pozitívny

Zoznam ďalších odberných miest, 

v  ktorých sa dá objednať, nájdete 

na https://covid.freevision.sk/

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom meste

Spomienkový 
akt
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov– Základná organizá-

cia Ladislava Exnára, hrdinu SNP 

Banská Štiavnica, dovoľujú si Vás 

informovať o pripravovanom spo-

mienkovom akte, ktorý Mesto 

Banská Štiavnica usporiada spolu 

s  našou Základnou organizáciou 

Slovenského zväzu protifašistic-

kých bojovníkov, spojený s  polo-

žením kytíc pri príležitosti 76. vý-

ročia oslobodenia mesta Banskej 

Štiavnice.

Spomienkový akt začína o 13,00 

dňa 5. marca 2021, v  piatok,

pri Pamätníku padlých hrdinov 

(nad poštou), položením kytíc zá-

stupcami mesta Banská Štiavnica 

a Slovenského zväzu protifašistic-

kých bojovníkov.

Spomienkový akt sa uskutoční 

v  súlade s  platnými opatreniami 

v boji s koronakrízou.

Vladimír Poprac

Jaroslav Dudík

1. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie s Ing. R. Hokom, generál-

nym riaditeľom SVP, š. p., Ban-

ská Štiavnica.

Zabezpečenie opatrení súvisia-

cich s COVID-19.

Riešenie prípravy stavebných 

akcií.

2. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Gremiálna porada s  riaditeľmi 

organizácií zriadených mestom 

Banská Štiavnica.

Pracovné rokovanie s  riaditeľmi 

základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiav-

nica v súvislosti s COVID-19.

3. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálu k IÚS.

4. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovná porada s riaditeľmi zák-

ladných a materských škôl v súvis-

losti s vyhlásením krízového stavu 

a aktuálnou situáciou COVID-19.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Ing. Dušanom 

Kavickým.

5. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k PHSR a IÚS.

Účasť na spomienkovom akte 

s  položením kytíc k  Pamätníku 

padlých hrdinov pri príležitosti 

76. výročia oslobodenia mesta 

Banská Štiavnica.

6. 3.

Občianske obrady– sobáše.

Viera Lauková
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Zákaz vychádzania pla-

tí aj od 5.00 hod. do 20.00 hod., 

avšak s  viacerými výnimkami. 

S  COVID-19 testom nie starším 

ako 7 dní môžete v tomto čase na-

ďalej dochádzať do zamestnania, 

škôl, čistiarní, knižníc, na poštu, do 

banky, servisu motorových vozidiel 

a  STK, optiky, poisťovne, servisu 

bicyklov, do záhradkárstva a  pod. 

Rovnako je povolená cesta na zber-

ný dvor, na pobyt v prírode v rám-

ci okresu a  na pracovný pohovor. 

Kompletný zoznam výnimiek náj-

dete na stránke Ministerstva zdra-

votníctva SR, prípadne v  uvede-

nom verejne dostupnom uznesení 

vlády.

V  uvedenom dokumente nájde-

te aj zoznam výnimiek, ktoré je 

možné uplatniť bez testu. Sú nimi 

napr. obstaranie nevyhnutných ži-

votných potrieb v  najbližšej ma-

loobchodnej prevádzke od miesta 

bydliska, cestu do zdravotníckeho 

zariadenia, preventívnu prehliad-

ku, pohreb, uzavretie manželstva, 

krst, starostlivosť o  blízku osobu, 

ktorá je na takúto starostlivosť od-

kázaná, so psom alebo mačkou do 

1 km od miesta bydliska alebo na 

cestu k veterinárovi atď. Výnimka 

sa samozrejme vzťahuje aj na zdra-

votne postihnuté osoby – fyzicky či 

mentálne, či na prechádzku s  die-

ťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 

1km od bydliska.

Samosprávy dostali za úlohu 

okrem iného odporučenie zabezpe-

čiť dostatočné testovacie kapacity, 

zvýšiť frekvenciu kontrol dodržia-

vania uvedených nariadení a prijať 

opatrenia na zabezpečenie základ-

ných životných potrieb.

Rm

NOVINKY

�1.str.

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR vyzýva zamestnancov 

škôl a školských zariadení 

k očkovaniu proti ochoreniu 

COVID-19.

Cieľom je, s  pribúdajúcim počtom 

vakcín, pozývať na očkovanie postup-

ne všetky skupiny pedagogických za-

mestnancov, odborných zamestnan-

cov a nepedagogických zamestnancov 

škôl a školských zariadení.

Na aktuálnu situáciu ohľadom 

zaočkovania v  našich školách 

a školských zariadeniach sme sa 

opýtali riaditeľov MŠ a ZŠ v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica:

„K dnešnému dňu (t. j. 2. 3.) je 5 žien už 

zaočkovaných a 5 bude do konca týžd-

ňa. Ostatné sú nad 55+ alebo po preko-

naní COVID.“

Mgr. Andrea Pauková

riaditeľka MŠ, Bratská 9, BŠ

„Zatiaľ je zaočkovaných cca 7 učiteliek 

a 3 nepedagogickí zamestnanci.“

Mgr. Alexandra Bóková, riaditeľ-

ka MŠ 1. mája, Križovatka 4, BŠ

„Od nás ešte nikto.“

Bc. Janka Trilcová

riaditeľka MŠ, Mierová 2, BŠ

„K dnešnému dňu 2.3.2021 je z 29 za-

mestnancov školy zaočkovaných 35% 

osôb. Ďalších 25% zamestnancov čaká 

očkovanie nad 55 rokov a 38% o očko-

vanie zatiaľ (dostupnosť Sputnik V) zá-

ujem nemá. Teda zaočkovanosť zamest-

nancov bude cca 60%.“

Mgr. Ján Kružlic, riaditeľ ZŠ J. 

Kollára, Ul. L. Svobodu č. 40, BŠ

„K dnešnému dňu máme zaočkovaných 

alebo tých, čo majú imunity po preko-

naní COVID-19 a tých, čo 

čakajú na vakcínu, chcú sa 

zaočkovať, ale nakoľko sú 

nad 55 rokov, nie je vakcí-

na, spolu 81,4% bez čaka-

teľov 75%.“

Mgr. Ján Maruniak, ria-

diteľ ZŠ J. Horáka, Ul. P. 

Dobšinského 17, BŠ

Očkovanie pre všet-

kých zamestnancov 

škôl a školských zaria-

dení zaradených v sieti. 

Od 2. 3. je umožnené 

registrovať sa na očkovanie všet-

kým zamestnancom škôl a  škol-

ských zariadení zaradených v  sie-

ti. V  nižšie uvedených centrách 

sú dostupné termíny na očko-

vanie pre všetkých zamestnan-

cov škôl a  školských zariadení vo 

veku do 55 rokov (vrátane). Pri-

hlasovanie je možné na http://old.

korona.gov.sk/covid-19-vactination

-teacher-18-55.html.

Bližšie info k očkovaniu je dostup-

né na https://ucimenadialku.sk/

usmernenia/ockovanie

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Očkovanie v MŠ a ZŠ

Boj s pandémiou pokračuje

Zároveň mi dovoľ-

te touto cestou podporiť každého, 

komu to zdravotný stav umožňuje 

a kto sa slobodne rozhodne dať za-

očkovať a chrániť sa tak pred víru-

som. Výsledky zo štátov, v ktorých 

je očkovanie pred nami ukazujú, že 

prináša reálne výsledky. Len záslu-

hou očkovania sa nám v  minulos-

ti podarilo potlačiť množstvo ne-

bezpečných chorôb a predĺžiť si tak 

svoj život. Je preto rozumné chrá-

niť svoje zdravie, aj zdravie svojho 

okolia práve týmto spôsobom. Aj 

preto som sa aj ja rozhodla pre oč-

kovanie.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Výzva primátorky: 
Dodržiavajme opatrenia!
�1.str.

Preventívno-
bezpečnostná 
aktivita
Preventistka Okresného riaditeľ-

stva PZ v Žiari nad Hronom re-

alizovala preventívno-bezpeč-

nostnú aktivitu zameranú na 

kontrolu dodržiavania opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva, 

a  to najmä nosenie rúšok ale-

bo inej ochrany dýchacích ciest 

na miestach s vyššou koncentrá-

ciou ľudí, ako sú obchodné cen-

trá, stanice či nemocnice.

V  prípade zistenia porušenia 

prijatých opatrení preventist-

ka upozornila občanov na dodr-

žiavanie predmetných opatrení, 

nakoľko v  prípade nedodržiava-

nia prijatých opatrení im môže 

byť uložená pokuta až do výšky 

1.659€.

Ako pochvalu za vzorné nosenie 

rúšok mala preventistka pre naj-

menších pripravené malé darče-

ky vo forme propagačných mate-

riálov s logom polície.

OR PZ ZH

Výzva
Milí športoví priaznivci, 

funkcionári, predsedovia klu-

bov!

Sme si vedomí náročného roku 

2020, napriek tomu Vás chce-

me požiadať o zaslanie informá-

cií o činnosti športových klubov 

pôsobiacich v našom meste.

Prosíme Vás preto o zaslanie 

nasledovných informácií:

• zhodnotenie sezóny 2020,

• nomináciu na najlepšieho 

športovca mesta Banská Štiav-

nica roku 2020,

• predbežný plán činnosti klubu 

na rok 2021.

Všetky informácie, ktoré od 

Vás dostaneme budú zosuma-

rizované a odoslané do komisie 

športu. Informácie budeme po-

trebovať aj do Výročnej správy 

mesta za rok 2020. Pokiaľ po-

znáte vo Vašom okolí ďalších 

úspešných športovcov reprezen-

tujúcich naše mesto, prosíme, 

pošlite nám Vaše tipy na ema-

il: petrik@banskastiavnica.sk. 

Za zaslanie všetkých informácií 

Vám vopred ďakujeme!

Termín na zaslanie informácií je 

do 8. marca 2021.

Ján Petrík, odd. kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie, MsÚ
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Bilancia nakladania 

s komunálnym odpadom 

v meste Banská Štiavnica 

za rok 2020

V  r. 2020 sme vytriedili takmer 

47% komunálnych odpadov vznik-

nutých v Banskej Štiavnici, čo je ná-

rast o  12% v  porovnaní s  r. 2020. 

Na skládke skončilo 53% komunál-

neho odpadu mesta.

V  r. 2020 sme zaznamenali výraz-

ný nárast vytriedeného odpadu. Je 

to najmä vďaka narastajúcemu zbe-

ru bioodpadu a  novej kompostár-

ni, kde vyzbieraný bioodpad zhod-

nocujeme. Konečne nastal aj s tým 

spojený významnejší pokles pro-

dukcie zmesového komunálne-

ho odpadu, ktorý dlhodobo kolísal 

okolo 3 tis. t. V porovnaní s r. 2019 

klesol zhruba o 300 t (tab. 1).

Od úrovne vytriedenia odpadu sa 

odvíja aj skládkový poplatok za ulo-

ženie zmesového a objemného ko-

munálneho odpadu na skládku, 

ktorý sa zvyšuje každým rokom 

a  aj so znižujúcou sa úrovňou vy-

triedenia komunálneho odpadu 

(tab. 2). Pre r. 2021 a úroveň vytrie-

denia 46,5% bude poplatok 18 €/t 

(v r. 2020 to bolo 13€/t). Zvýšila sa 

aj cena za samotné uloženie odpa-

du na skládke o 20%. Znamená to, 

že cena zmesového komunálneho 

odpadu, ktorého je stále najviac, je 

každým rokom vyššia. A toto je dô-

vod nárastu poplatku za komunál-

ny odpad pre občanov mesta a  aj 

podnikateľské subjekty.

Poplatok za komunálny odpad je 

v r. 2021 pre fyzické osoby vo výške 

36,50 €/obyv. a pre právnické oso-

by 0,016 €/l odpadu (právnické oso-

by majú množstvový zber). Podrob-

nosti nájdete vo VZN mesta Banská 

Štiavnica č. 3/2020 o miestnom po-

platku za komunále odpady a drob-

ní stavebné odpady.

Takže aj v r. 2021 trieďme, ide nám 

to čím ďalej, tým lepšie. Skúsme 

v r. 2021 pokoriť hranicu 50%, nie 

sme už ďaleko. Zatiaľ vieme fi nanč-

ne oceniť iba tých, čo kompostu-

jú v rodinných domoch (úľava 10% 

na poplatku za komunálny odpad), 

viac info nájdete na https://odpady.

banskast iavnica .sk/domace

-kompostovanie/. Vytriedené od-

pady patria do príslušných fareb-

ných zberných nádob alebo na zber-

ný dvor. 

Zberný dvor je pre verejnosť už 

otvorený, treba však mať správ-

ne nasadené rúško a  platný nega-

tívny test na COVID-19. Aktuál-

ne informácie ohľadom uzavretia/

otvorenia zberného dvora kvô-

li pandémii COVID-19 budú tu 

zverejňované na webstránke 

https://odpady.banskastiavnica.sk/.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Tab.1: Množstvá vytriedených / zhodnotených a zneškodnených druhov komunálnych odpadov (KO) 

vytvorených v Banskej Štiavnici v rokoch 2016 – 2020 a miera recyklácie KO.

Odpad
množstvo v tonách

2016 2017 2018 2019 2020

Zhodnotené (zrecyklované):

papier 135,180 146,780 151,481 128,379 149,810

papier – podomový zber 38,890 14,370 40,370 53,500 56,460

plasty 41,249 67,300 76,672 107,109 136,730

sklo 201,866 141,730 168,404 128,333 142,111

nápojové kartóny (tetrapaky) 16,530 17,184 23,950

kovové obaly 80,190 29,620 21,927

ostatné kovy 3,51 22,101 18,640

ostatné kovy - výkupne 635,080 629,738

opotrebované pneumatiky 24,240 19,800 15,490

textil 12,600 16,400 36,000 37,660 39,950

žiarivky 0,493 0,090 0,242

elektroodpad 80,094 35,390 46,374 45,640 41,440

batérie a akumulátory 0,200 0,060 0,090 0,090

batérie a akum. - výkupňa 2,464 5,231

minerálne oleje 0,712 0,060 0,203 0,593

drevo 174,670 119,990 141,700 184,280 146,860

bioodpad - zelený 32,700 218,720 120,700 208,030 772,850

bioodpad - kuchynský 6,880 188,550

jedlé oleje 0,050 0,100 0,315 0,185

Zhodnotené spolu: 826,594 826,800 819,218 1 579,058 2 353,562

Zneškodnené na skládke:

zmesový komunálny odpad 2 962,26 2 887,73 3 024,82 2 890,28 2 582,344

zmiešané odpady zo stavieb 38,640

odpad z čistenia ulíc 19,140 10,280

objemný odpad 14,180 14,711 14,840 77,780

drobný stavebný odpad 36,380 48,770 62,660 30,100

obaly z nebezp. látok 0,040

pesticídy 0,008

farby nie nebezp. 0,560

farby nebezp. 0,060 1,105 1,920 0,790

Zneškodnené spolu: 2 962,26 2 976,99 3 108,55 2 969,71 2 701,902 

Úroveň vytriedenia KO 21,82% 21,74% 20,86% 34,71% 46,55%

Opäť sme vytriedili viac, porastie však aj poplatok 
za odpad

Tab. 2: Sadzby poplatkov za ukladanie zmesového komunálneho odpadu a 

objemného odpadu na skládku podľa Nariadenia Vlády SR č. 330/2018 Z. z. 

platné pre obce a mestá od 01.03.2019

Položka
Úroveň vytriedenia ko-

munálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok 

v eurách za tonu

2019 2020 2021

1 <10% 17 26 33

2 10-20% 12 24 30

3 20-30% 10 22 27

4 30-40% 8 13 22

5 40-50% 7 12 18

6 50-60% 7 11 15

7 >60% 7 8 11
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica sa 

znovu úspešne uchádzalo 

o dotáciu z Fondu na podporu 

umenia. Pre podujatia Neza-

budnuté remeslá a Salaman-

drové dni 2021 získalo dotáciu 

vo výške spolu 10 500 €.

Napriek tomu, že situácia v súvislos-

ti s koronavírusom je vážna, pracu-

jeme na viacerých scenároch realizá-

cie podujatí tak, aby sme aj v tomto 

roku neprerušili kontinuitu a vytvo-

rili zaujímavý program pre verej-

nosť.

V realizácii máme momentálne ďal-

šie dva projekty Fondu na podporu 

umenia. Jeden je zameraný na dopl-

nenie knižničného fondu, druhý na 

podujatia v Bode K. Druhý uvedený 

projekt, žiaľ, zásadne zasiahla pan-

démia a  momentálne sa rozhoduje 

o  jeho pokračovaní, prípadne pre-

chode niektorých aktivít do online 

prostredia. V posudzovacom proce-

se na FPU má Mesto Banská Štiav-

nica aj ďalší projekt podaný Odde-

lením kultúry, športu a  mediálnej 

komunikácie, o jeho výsledku sa do-

zvieme v priebehu mesiaca apríl.

Rastislav Marko

Opäť úspech na FPU

Tvorivé dielničky pre deti  foto Andrea Nižňanská

Obec Počúvadlo

Obec sa nachádza v  južnej časti 

Štiavnických vrchov a patrí k na-

šim najmenej zaľudneným ob-

ciam v  regióne. Prvá zmienka 

o obci sa našla už v roku 1388. Od 

centra B. Štiavnice je vzdialená ne-

celých 17km, čo je zhruba 20 mi-

nút cesty autom.

Zaujímavou pamiatkou obce je 

evanjelický kostol, jednoloďová 

stavba z roku 1771. Interiér kos-

tola má drevený strop, súčasťou 

je maľovaná empora na pôdory-

se písmena U  z  druhej polovice 

18. storočia. Nájdete tu aj oltárny 

obraz Ježiša v  Getsemanskej zá-

hrade z 19.storočia a kazateľnicu 

z druhej polovice 17. storočia.

Približne 6 km od obce sa nachá-

dza veľmi obľúbený a  široko-ďa-

leko známy tajch s  rovnakým 

názvom – Počúvadlo. Patrí k naj-

známejším výletným miestam 

okolia Banskej Štiavnice, vyhľadá-

vaný je hlavne počas letných me-

siacov. Hovoríme o  poslednom 

vybudovanom tajchu zlatej éry 

priehradného staviteľstva na úze-

mí Slovenska. Hrádza siaha až do 

neuveriteľných 26m. Počúvad-

lianska nádrž, tak ako ostatné taj-

chy, slúžila na odvodňovanie baní. 

Čo je však špecifi cké pre túto kon-

krétnu, je 6 zemných hrádzí, ktoré 

strážia jej objem. 

V  okolí tajchu sa nachádzajú vy-

chýrené reštaurácie i  ubytova-

nia. Na svoje si prídu cyklisti, 

peší turisti, ale aj  milovníci vod-

ných športov. V  okolí je na vý-

ber hneď niekoľko trás, z ktorých 

najznámejšia je trasa a výstup na 

náš najvyšší vrch– Sitno (1009 

m.n.m.). Okolitá krajina tvorí pes-

trú mozai ku lesov, lúk a  pasien-

kov s  množstvom vzácnych prv-

kov fauny a fl óry.

Viac sa o výletoch do okolia Ban-

skej Štiavnice dočítate na stránke 

www.banskastiavnica.travel.

OOCR Región Štiavnica

Pandémia ochorenia COVID-19 

prichádza v druhej vlne ešte 

intenzívnejšie ako vlani. 

Medzi opatreniami, ktoré by ju mali 

pomôcť zastaviť, je aj obmedzenie 

prevádzky kín. A pre nás nastáva čas 

oživiť našu virtuálnu kinosálu– oži-

viť projekt Kino doma. Napriek tomu, 

že dlhodobo tvrdíme, že najlepším 

miestom na plnohodnotné sledova-

nie fi lmov je kinosála s veľkým plát-

nom a výnimočným zvukom a obra-

zom, mimoriadne situácie si vyžadujú 

mimoriadne riešenia. Ak nemôže di-

vák prísť do kina, musí ísť kino za di-

vákom. Jedným zo spôsobov, ako mô-

žete podporiť legálne uvádzanie 

fi lmov na Slovensku a zároveň vdých-

nuť aspoň trochu kyslíka slovenskej 

kinokultúre, je vyraziť si do kina on-

line– navštíviť Kino doma. Na roz-

diel od VoD služieb, predstavenie za-

čne v presne určený deň a čas ako live 

stream. „Projekciu“ fi lmu si nemôže-

te stopnúť, zastaviť, pretočiť ani odlo-

žiť na zajtra, ale tak ako v kine ju ab-

solvujete neprerušene v stanovenom 

čase. Môžete (ale nemusíte) s ďalšími 

divákmi a diváčkami četovať online– 

pred, počas i po premietaní. Čet si, sa-

mozrejme, môžete deaktivovať a  fi l-

mu sa venovať nerušene.

Online Kino doma– ako na to?

Skontrolujte si, či sa bez prob-

lémov viete dostať na stránku 

www.kino-doma.sk.

Overte si (pre istotu) kvalitu svojho 

internetového pripojenia.

Zakúpte si vstupenku na 

kino.banskastiavnica.sk

Upozornenie: Predstavenie je mož-

né sledovať len na Slovensku, neku-

pujte si vstupenky, ak ste v zahraničí. 

Ďakujeme.

Stream je k  dispozícii 15 minút 

pred ofi ciálnym začiatkom pred-

stavenia:

a) Na stránke www.kino-doma.sk si 

kliknite na aktuálne predstavenie/

Vstup do kinosály.

b) Zadajte svoje heslo (heslo = varia-

bilný symbol vašej platby/objednáv-

ky voľnej vstupenky na dané predsta-

venie, nájdete ho v e-maile „Potvrdenie 

o nákupe vstupeniek“).

V  prípade, že vám heslo ne-

funguje, kontaktujte nás na 

info@kino-doma.sk. Online premie-

tanie začne v piatok 5. 3. o 20:20 oce-

ňovaným fi lmom Krajina ve stínu.

Prajeme vám príjemný fi lmový záži-

tok a tešíme sa na Vás!

Kino Akademik vstupuje do projektu 

Kino doma, ktorý iniciuje a dramatur-

gicky zastrešuje Kino Lumiére. Okrem 

skvelého fi lmového zážitku môže-

te podporiť aj svoje kino. V prípade, 

že si zakúpite lístok prostredníctvom 

stránky kina Akademik, podporujete 

tak jeho budúcu činnosť.

Zuzka Jasper Patkošová, OKŠaMK

Online premietanie v kine Akademik

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené: 

(len telefonicky, emailom)

Po-Pi: 8:00 – 16:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Igor Kuhn

Od r. 2011 ste výkonným riadite-

ľom OOCR Región Štiavnica, ces-

tovný ruch mal, vždy má a určite 

bude mať mimoriadne významné 

miesto v  organizme nášho mesta 

i celého nášho regiónu.

Ako by ste charakterizovali naj-

dôležitejšie fenomény cestov-

ného ruchu v tejto oblasti?

IK: „Za 11 rokov čo spolu s  našimi 

členmi pracujeme na rozvoji cestovné-

ho ruchu sa situácia radikálne zmeni-

la. Keď som do Štiavnice prišiel, zhod-

li sme sa, že región nemá veľa iných 

možností obživy. Dnes je Banská 

Štiavnica najobľúbenejšou mestskou 

turistickou destináciou Slovákov, tu-

risti nechajú iba v meste viac ako 20 

mil eur ročne, teda náš cieľ sa poma-

ly napĺňa. Ďalšími cieľmi organizácie 

je predĺžiť sezónu a lepšie obsadiť re-

gión.“

V čom spočíva hlavný obsah Va-

šej činnosti, pod čo sa podpísala 

Vaša organizácia v  poslednom 

období na rozvoji a zviditeľňo-

vaní cestovného ruchu v našom 

regióne?

IK: „Máme veľmi široký záber. Stará-

me sa o informácie, teda letáky, infor-

mačné tabule, ale hlavným zdrojom 

informácií sú dnes naše internetové 

stránky. Ďalej sa venujeme marke-

tingu: robíme kampane, v  spoluprá-

ci s  partnermi vytvárame produkty 

cestovného ruchu. Minuloročnú let-

nú kampaň si pozrelo 5 miliónov ľudí, 

zimnú kampaň 2020/21 už vide-

lo viac ako 2,5 milióna ľudí. Obe boli 

zamerané na región. Treťou oblasťou 

je organizácia podujatí: založili sme 

a  spoluorganizujeme 2 vínne festiva-

ly, divadelný festival, gastronomic-

ké podujatie na Počúvadle... Divadlo 

Kosmopol, ktoré v  minulom roku vy-

hralo Cenu Tatra banky je tiež na-

šim „vedľajším produktom“. Štvrtou 

oblasťou je budovanie turistickej in-

fraštruktúry: známe sú cyklotrasy, 

podporujeme bežkárov, robíme a udr-

žiavame náučné chodníky, ale zatiaľ 

najznámejším našim projektom je 

Plaváreň na Klingeri.“

Čo plánujete v  tomto zložitom 

pandemickom období a čo v bu-

dúcnosti po jeho ústupe?

IK: „Ľudia sa možno v duchu pýtajú, 

čo asi robíme, keď turizmus nefungu-

je. Je to paradox, ale my máme robo-

ty stále dosť. Najdôležitejším naším 

cieľom je naučiť Slovákov, že región, 

okolie Štiavnice patrí medzi najkrajšie 

kúty na Slovensku, oni si ho totiž spá-

jajú automaticky a výlučne s mestom. 

Zmeniť to potrvá roky a my na tom in-

tenzívne pracujeme. Chystáme novú 

internetovú stránku, ktorá bude tento 

cieľ lepšie zohľadňovať, robíme kam-

pane, ktoré majú teraz veľkú sledova-

nosť, lebo ľudia sú stále na internete 

a  konkurencia (našťastie) čaká, kým 

sa uvoľnia opatrenia. Chystáme nové 

cyklotrasy, robíme na sprejazdnení 

Štiavnickej Anče pre cyklistov, zača-

li sme pracovať na projekte zázemia 

(toaliet, prezliekarní atď.) na Klinge-

ri, hľadáme nové možnosti, ako zabez-

pečiť bezpečnosť chodcov na Počúvad-

lianskom tajchu, máme veľké plány 

s  Glanzenbergom, usilujeme sa pri-

praviť lákavý produkt v  našich člen-

ských obciach… aby som spomenul iba 

tie najväčšie.“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má…

Tajch Klinger- jeden zo svetoznámych tajchov v okolí BŠ, ktoré sú zapísané v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO  foto Archív OOCR RBS

Igor Kuhn  foto archív OOCR RBS

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Blenheimská reneta

Táto zimná odroda je bujne rastú-

ca, málo mrazuvzdorná, náchylná 

na rakovinu, náročná na vhodnú 

polohu a pôdu. Pre svoju kvalitnú 

chuť je hojne rozšírená v starších 

výsadbách. Plody sú veľké až veľ-

mi veľké, plocho guľovité. Šupka je 

drsná a matná. Dužina je belavožlt-

kastá, krehká, na vzduchu mierne 

hnedne. Chuť je sladkokyslá, kore-

nistá, šťavnatá a veľmi dobrá. Má 

veľký, nápadne otvorený kalich, 

ktorý sa nachádza v širokej a plyt-

kej jamke. Zaberá sa v prvej polo-

vici októbra, konzumne dozrieva v 

novembri, vydrží do marca.

Hruška: Erika

Vznikla v ČR v roku 1955 krížením 

odrôd Boscova a Drouardova. V 

sortimente hrušiek je registrovaná 

od roku 1998. Rast je stredne silný, 

koruna a celý strom ma rozložitý 

habitus. Kostrové konáre dobre ob-

rastajú krátkym rodivým drevom. 

Jednoročný výhonok hnedej farby 

má stredne dlhé internódiá a veľké 

množstvo lenticel. Kvetné púčky sú 

nasadené na spuroch a majú špica-

tý tvar. Je cudzoopelivá, divoplod-

ná, je vhodným opeľovačom iných 

odrôd. Plod je veľký, asymetrický, 

typicky hruškovitého tvaru. Je zim-

ná stolová odroda, zberá sa začiat-

kom októbra, konzumne dozrieva 

v decembri, v chladiarni vydrží do 

konca marca.

Michaela Mojžišová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 5. 3. v  čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A. G. Göllnerovej, J. Hollého, Ľ. 

Podjavorinskej, Mládežnícka, Zá-

hradná.

– 30. 3. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Kysihýbelská, Ovocná, Roľnícka.

– 7. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Počúvadlianske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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Spomienka

„Tá rana v srdci 

bolí a zabudnúť 

nedovolí. Osud 

nevráti, čo čas 

vzal, zostali nám 

len spomienky a hlboký žiaľ.“

Dňa 1. 3. 2021 uplynulo 18 

rokov, čo nás navždy opusti-

la Mária Surmová. S láskou 

spomína 

manžel a deti

oznamy, 
spomienky

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO- Domáce potreby. 

Viac info: 0903 250 921. Za po-

rozumenie vopred ďakujeme!

Výbor SZZ- Štefultov 

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že z dôvodu zhor-

šenej situácie epidémie koronaví-

rusu, úradné hodiny v  kancelárii 

sú zrušené až do odvolania.

Informácie o  pripravovaných ak-

tivitách si môžete pozrieť aj na 

stránke http://www.sovicky.sk/

sztp-banska-stiavnica

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oznam
Vážení zákazníci, radi by sme 

Vám chceli oznámiť, že parkova-

nie pred našou predajňou COOP 

Jednota Žarnovica, s. d., na Mlá-

dežníckej ulici „pod plavárňou“ je 

opätovne obnovené. Pozývame 

Vás na pohodlný nákup!

Alena Šipikalová, vedúca útva-

ru OP, COOP Jednota, ZC, s. d.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari 

nad Hronom upozorňuje 

občanov, najmä seniorov, 

na obozretnosť pri sčítaní 

obyvateľov 2021. 

V  tejto súvislosti dôrazne vyzýva 

obyvateľov, aby si pri elektronic-

kom sčítaní v rámci rodiny vzájom-

ne pomohli a pomohli pri sčítaní sa 

svojim príbuzným alebo blízkym, 

ktorí si nevedia poradiť s  elektro-

nickým sčítaním, najmä svojim ro-

dičom a  starým rodičom, príp. su-

sedom z radov seniorov, ak ich o to 

sami požiadajú.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie 

sčítať sám s pomocou svojich blíz-

kych, na splnenie povinnosti sčí-

tania obyvateľov 2021, bude môcť 

využiť asistované sčítanie, čo 

znamená, že:

1) v  každej obci/meste budú zria-

dené kontaktné miesta, kde oby-

vateľovi so sčítaním pomôže staci-

onárny asistent, ak sa obyvateľ 

sám dostaví na takéto kontakt-

né miesto,

2) na území obce/mesta budú pô-

sobiť tiež mobilní asistenti, kto-

rí navštívia domácnosť obyvate-

ľa, ak občan o takúto službu sám 

telefonicky požiada (napr. z dôvo-

du imobility, choroby alebo iného 

dôvodu).

Asistenčné sčítanie bude pravdepo-

dobne prebiehať v dobe od 1. apríla 

do 31. októbra 2021 stacionárnymi 

asistentmi na zriadených kontakt-

ných miestach obce/mesta, ale naj-

mä mobilnými asistentmi, ktorí by 

iba na základe telefonickej žiadosti 

obyvateľa mali prísť vykonať sčíta-

nie priamo do obydlia. 

V tejto súvislosti Okresné riadi-

teľstvo PZ v Žiari nad Hronom:

1. upozorňuje seniorov, aby boli 

obozretní voči neznámym osobám, 

ktoré by ich mohli telefonicky alebo 

osobne kontaktovať a ponúkať po-

moc pri elektronickom sčítaní alebo 

asistenčnom sčítaní,

2. odporúča seniorom: 

• aby v  prípade, že potrebujú po-

moc pri elektronickom sčítaní, 

žiadali o  pomoc iba svojich prí-

buzných, príp. známych, teda 

osoby, ktoré poznajú a  ktorým 

dôverujú, 

• aby v žiadnom prípade nevpúšťa-

li cudzie osoby do svojich príbyt-

kov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, 

príp. osoby, ktoré ich navštívili 

a sami (bez ich kontaktovania) im 

ponúkajú pomoc pri sčítaní,

3. vyzýva seniorov, ak sa nemô-

žu alebo nevedia sčítať sami alebo 

s pomocou svojich blízkych, aby sa 

pri asistenčnom sčítaní:

• osobne dostavili na zriadené kon-

taktné miesta obce/mesta, kde 

ich sčíta stacionárny asistent ale-

bo

• telefonicky kontaktovali obec ale-

bo call centrum a požiadali o po-

moc pri sčítaní, kde ich mobilný 

asistent sčíta priamo v  bydlisku 

(mobilných asistentov sčítania 

ustanovuje obec/mesto a  budú 

sa povinne preukazovať preuka-

zom). Pri tomto sčítaní je žiaduce, 

aby si dohodli presný čas prícho-

du, meno a priezvisko mobilného 

asistenta, aby zabránili podvod-

níkom kontaktovanie ich oso-

by napr. pod legendou mobilné-

ho asistenta, resp. inej pomoci pri 

sčítaní s cieľom podvodne vylákať 

od nich peniaze, prípadne zneužiť 

ich doklady totožnosti,

aby boli zvlášť opatrní pri podvod-

níkoch, ktorí by sa mohli vydávať 

za mobilných asistentov a  pred-

stierať tak pomoc obce/mesta pri 

asistenčnom sčítaní,

4. žiada seniorov, aby v  prípa-

doch, kedy vznikne podozrenie 

z  podvodného konania neznámy-

mi osobami kontaktovali políciu na 

čísle 158.

Pri tejto príležitosti, vzhľadom na 

súčasnú situáciu a  opatrenia v  sú-

vislosti s  ochorením COVID-19, 

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad 

Hronom tiež dôrazne apeluje na 

verejnosť, najmä na seniorov, aby 

v žiadnom prípade neverili osobám, 

ktoré ich telefonicky kontaktujú 

v súvislosti s ochorením COVID-19 

a žiadajú od nich, aby zaplatili pe-

niaze za očkovaciu vakcínu pre nich 

alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne 

poplatky za testovanie na ochore-

nie COVID-19 alebo inak fi nančne 

kompenzovali opatrenia v  súvis-

losti s  týmto ochorením. V  tých-

to prípadoch je potrebné komuni-

kovať len s  príslušnými orgánmi 

a  subjektmi, v  danej veci nereago-

vať bezprostredne (v strese), najprv 

si overiť uvádzané skutočnosti i za 

pomoci príbuzných alebo blízkych, 

a  ak v  tejto súvislosti vznikne po-

dozrenie z podvodného (protipráv-

neho) konania, ihneď kontaktovali 

Policajný zbor na čísle 158.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Upozorňujeme seniorov 
pred možnými podvodmi v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021!

Žijeme v dobe, kedy sú rúška 

a respirátory samozrejmou 

súčasťou nášho života. 

Aj v našej škole dodržiavame všet-

ky epidemiologické opatrenia, aby 

sme sa chránili a  mohli sa spolu 

stretávať priamo v  škole, nielen 

cez online hodiny.

Každá pomoc a podpora aj zo stra-

ny rodičov je vždy vítaná, preto 

nás potešila ponuka od fi rmy Me-

dical Solutions Slovakia, s. r. o., 

v zastúpení p. Čunderlíka a p. Fer-

jančíka na darovanie 200 kusov 

respirátorov FFP2 pre zamestnan-

cov a žiakov Základnej školy Joze-

fa Horáka.

Veľmi pekne ďakujeme, vážime si 

to!

ZŠ Jozefa Horáka

Základná škola Jozefa Horáka ďakuje...
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Na termín očkovania 

proti ochoreniu COVID-19 

v nemocniciach Svet zdravia 

sa môžu určené skupiny ľudí 

prihlásiť online prostred-

níctvom národného portálu 

www.korona.gov.sk.

Aktuálne voľné termíny sú kon-

krétne defi novaným skupinám 

v zmysle národnej očkovacej stra-

tégie k dispozícii od 25. januára.

Aktuálne je na stránke 

www.korona.gov.sk otvorené 

prihlasovanie pre:

• zdravotníckych pracovníkov

• študentov zdravotníckeho le-

kárskeho a  nelekárskeho odbo-

ru, ktorí počas štúdia prichádza-

jú do kontaktu s pacientom

• zamestnancov obslužnej orga-

nizácie, ktorí vykonávajú svoju 

činnosť v nemocnici

• zamestnancov zariadenia sociá-

lnych služieb (napríklad domo-

va sociálnych služieb)

• terénnych sociálnych pracovní-

kov

• zamestnancov nemocnice, kto-

rí prichádzajú do kontaktu s pa-

cientom

• zamestnancov záchrannej zdra-

votnej služby a dopravnej zdra-

votnej služby, ktorí prichádzajú 

do kontaktu s pacientom

• zamestnancov mobilného od-

berného miesta, ktorí prichá-

dzajú do kontaktu s testovanou 

osobou

• osoby nad 85 rokov,

• osoby nad 75 rokov,

• osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti regis-

trovanej podľa osobitného pred-

pisu poskytujú duchovnú služ-

bu pre pacientov s  ochorením 

COVID-19 v nemocnici alebo pre 

prijímateľov sociálnych služieb 

v zariadení sociálnych služieb.

Pred očkovaním musí registrova-

ný žiadateľ vedieť preukázať fakt, 

že do tejto skupiny patrí (napr. 

potvrdením o  zamestnaní či slu-

žobným preukazom). Termín na 

podanie druhej dávky vakcíny mu 

bude pridelený automaticky.

Po nahlásení sa na termín nemoc-

nica následne na základe dopytu 

objednáva daný počet vakcín.

Po príchode do vakcinačného cen-

tra, respektíve ambulancie, vy-

pĺňa pacient dotazník, v  ktorom 

sa posudzujú rizikové fakto-

ry. Po vykonaní všetkých náleži-

tých úkonov sa pristúpi k samot-

nej 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.

Nemocnica Svet zdravia Žiar 

nad Hronom

Očkovanie v žiarskej nemocnici sa 

bude konať vo vakcinačnom cen-

tre v  budove polikliniky na dru-

hom poschodí (0907 788 823). 

Pripravená je jedna ambulan-

cia s  celkovou dennou kapacitou 

v  počiatočnej fáze približne 120 

ľudí. Vakcinačné centrum bude 

v  prevádzke od 8.00 do 15.00 

hod., obedňajšia prestávka je 

v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Ak sa na očkovanie v daný deň ne-

dostavili všetky osoby objednané 

prostredníctvom centrálneho ob-

jednávkového systému, poskyto-

vateľ môže dávky očkovacej látky, 

v počte v akom sa z tohto dôvo-

du v daný deň nepoužili, podať:

a) prioritne osobám s vekom naj-

menej 65 rokov, ktorým sa v jeho 

zdravotníckom zariadení posky-

tuje ústavná zdravotná starostli-

vosť, alebo osobám s  ochorením 

podľa bodu E písm. b), vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slo-

venskej republiky č.10/2021, 

ktorým sa v  jeho zdravotníckom 

zariadení poskytuje ústavná zdra-

votná starostlivosť;

b) ak nemôže dávku očkovacej 

látky podať osobe podľa pred-

chádzajúcej vety, môže ju podať 

inej osobe s  vekom najmenej 65 

rokov alebo osobe s  ochorením 

podľa bodu E písm. b), vyhlášky 

č.10/2021,

bod E, písmeno b)

osoba so závažnou chorobou 

významne zvyšujúcou riziko 

závažného priebehu ochorenia 

COVID-19, bez ohľadu na vek; 

osobou so závažnou chorobou 

významne zvyšujúcou riziko 

závažného priebehu ochore-

nia COVID-19 je napríklad pa-

cient:

1. onkologický v  štádiu liečby 

ochorenia,

2. s aktívnou formou hemato-on-

kologického ochorenia,

3. s transplantáciou solídnych or-

gánov,

4. s  transplantáciou krvotvor-

ných buniek (BMT),

5. s  chronickou obštrukčnou 

bronchopulmonálnou chorobou 

v štádiu GOLD C,D

6. v minulosti liečený pre závažnú 

formu sepsy alebo ktorý prekonal 

v  minulosti aspoň dvakrát pneu-

móniu so závažným priebehom,

7. so stredne ťažkým a  ťažkým 

stupňom reštrikčnej ventilačnej 

poruchy,

8. s chronickým srdcovým zlyha-

ním (NYHA III, IV),

9. po cievnej mozgovej príhode 

s  trvalými závažnými následka-

mi,

10. so závažnou formou pľúcnej 

hypertenzie, závažnými formami 

reštrikčných ochorení srdca,

11. s diabetes mellitus s orgáno-

vou manifestáciou ochorenia na 

minimálne 2 orgánoch,

12. s HIV v štádiu AIDS/late pre-

senter,

13. s  chronickým zlyhaním obli-

čiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

14. s extrémnou obezitou – BMI 

vyšší ako 35,

15. so závažnými psychiatrický-

mi chorobami (vysoké riziko pre-

nosu infekcie na ostatných),

16. s cirhózou pečene,

17. so závažnými metabolický-

mi chorobami, dispenzarizovaný 

a vyžadujúci substitučnú liečbu,

18. so závažnou poruchou imu-

nity, vyžadujúci dispenzarizáciu 

a substitučnú liečbu,

19. so závažnou neurologickou 

chorobou– sclerosis multiplex vy-

žadujúcou liečbu, myastenia gra-

vis, amyotrofi cká laterálna skleró-

za a iné,

20. s mentálnou, vrodenou alebo 

inou chorobou s významným zní-

žením kognitívnych funkcií (vý-

znamné riziko šírenia ochorenia)

21. so závažnou formou reuma-

tologických, gastroenterologic-

kých a  iných ochorení vyžadujú-

cich biologickú liečbu,

22. so závažnými poruchami he-

mokoagulácie,

23. so závažným priebehom in-

fekčných ochorení (napr. tuber-

kulóza).

Náhradníci – záujemcovia o  oč-

kovanie vo vakcinačnom centre 

nemocnice Žiar nad Hronom sa 

môžu prihlásiť v  čase od 9.00 – 

10.00 hod. na telefónnom čísle: 

0907 788 823.

Zdroj: www.procare.sk

Na očkovanie v nemocniciach 
Svet zdravia sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Základný kameň 

Základný kameň stavby Rekon-

štrukcia základného závodu Ple-

ta Banská Štiavnica. Po slávnost-

nom zahájení stavby bol uložený 

v  sklade dodávateľa stavby, pod-

niku Priemstav. Odtiaľ ho býva-

lí zamestnanci Plety preniesli do 

priestorov fi rmy Gimex v Banskej 

Štiavnici. V roku 2019 bol kúpou 

získaný do zbierky múzea. V jeho 

vnútri sa od roku 1985 nachádza-

la zakladacia listina stavby, vybra-

tá bola v roku 2019.

Základný kameň (NH 9 974) je 

vyrobený z  horniny granodio-

rit. V roku 2019 bol premiestne-

ný do priestorov podkrovia Staré-

ho zámku, kde je súčasťou výstavy 

Príbeh značky Pleta.

Fotografi a: Beata Babiaková, ml.

Vlastník: Slovenské banské mú-

zeum 

Text: Daniel Harvan

Oznam
Dočasný výpožičný režim 

v  mestskej knižnici počas nú-

dzového stavu:

PO: 9.00-11.00 12.00-14.00

UT: nestránkový deň

ST: 9.00-11.00 12.00-14.00

ŠT: nestránkový deň

PI: 9.00-11.00 12.00-13.30

Upravený vý-

požičný režim 

platí do od-

volania. Bliž-

šie informá-

cie ohľadom otváracích hodín sa 

dozviete na web stránke mesta 

Banská Štiavnica, príp. na tel. č. 

045/6949658.

Ďakujeme za porozumenie!

MsK
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č. 6/2021: „Hoci 

si to neuvedomujeme, vyplňujeme dô-

ležité miesta v živote druhých.“ Výher-

com sa stáva Jozef Kirschner, B. 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v pizzerii, reštaurácii Sv. Barborka, 

A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom 

do redakcie ŠN v termíne do 15. 03. 

2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok C. G. 

Junga: „Všetko, čo nás dráždi… (do-

končenie v tajničke).

A., Mrazená pochúťka, zviera s cho-

botom, vrch v Nitre,

B., 3. časť tajničky,

C., Časť Londýna, nástroj na kose-

nie, padá v zime, Dom kultúry,

D., Stred slova oslab, poukážky do 

Tuzexu, poloostrov v  Európe, má 

meniny 24. 6.,

E., Samohlásky slova samo, dese-

nia, 1000 kg, vylieva sa zo sopky,

F., Meno kocúra, melón, Medziná-

rodný olympijský výbor, textová 

skr.,

G., Prchavá tekutina, rola, žen. 

meno, osobné zámeno,

H., Zahaľuj, argón, spolu, vlastnili, 

otázka na spôsob,

I., V  poriadku, význam cudzie-

ho slova slovník, rastlinné maslo, 

strom aj plod,

J., 2. časť tajničky, Stanislava,

K., Vzal z vešiaka, Amyotrofi cká la-

terálna skleróza, textová skr., meno 

herca Pomajba.

1., Zn. dusík, draslík, síra, Koniec 

tajničky, Majstrovstvá sveta,

2., Vesmírny program, nemecké 

žen. meno, ťažné zviera,

3., Končatina, ťažko pracoval, dedi-

na neďaleko Bratislavy,

4., Časť hlavy, manžel Hilmerovej, 

výzva,

5., Úder v boxe, šikmo, časť lode,

6., Sponky, dosníval,

7., Hory, časť hlavy, dedina česky,

8., Osobné zámeno, koníky, miska,

9., Nie nárečovo, lesné zviera, meno 

Kuzminovej,

10., Znejú zunivo, Emília, Sloven-

ská republika,

11., Osmička, vlani česky, meno 

Weitera,

12., Utekanie, ostrov v  Indonézii, 

meno Chačaturjana,

13., Ruská rieka, darovala, čistidlo 

na okná,

14., Obojživelník, Začiatok tajnič-

ky, ozn. ruských lietadiel.

Pomôcky: Soho, Bony, Krym, ipon, 

ALS, desy, Apolo, Iža.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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K

Kupón č. 8
Krížovka
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Mgr. Mária Petrová

Dlhoročná organizátorka množstva 

kultúrno-spoločenských podujatí, vý-

chovno-vzdelávacích akcií, literárnych 

súťaží v  regionálnom Pohronskom 

osvetovom stredisku Žiar nad Hro-

nom– pracovisko Banská Štiavnica, 

v ktorých účinkovala ako autorka, in-

terpretka a moderátorka. Publikova-

la aj v zahraničí (Maďarsko či Rusko).

Keďže je už na dôchodku, položili sme 

jej pár otázok:

1. Marika, nakoľko už nejaký ten 

čas si na dôchodku a bola si spolo-

čensky veľmi aktívna dlhé roky, 

ako momentálne žiješ?

„Máš pravdu, kým som chodila do za-

mestnania, tých aktivít bolo snáď až pri-

veľa, množstvo kultúrno-spoločenských 

podujatí, besedy, autorské večery, súťa-

že, výstavy, prezentácie...atď., atď. S tým 

všetkým sa nedá len tak zo dňa na deň 

prestať, aj keby som chcela. Ale ja som 

to ani nechcela. Akurát som si v dôchod-

ku už vyberala podujatia, ale naďalej som 

sa ich zúčastňovala ako diváčka, spoluor-

ganizátorka, recitátorka, resp. moderá-

torka. Netajím sa tým,  že rada vystupu-

jem, recitujem a organizujem, preto som 

bola rada a vďačná vždy, keď ma o to po-

žiadali aj keď som už bola na dôchodku 

a nikdy som ponuky neodmietla. Byť na 

dôchodku je skvelá vec (len keby ten dô-

chodok bol o  trochu vyšší, ale nechcem 

sa sťažovať, mnohí sú na tom oveľa hor-

šie), môžem sa viac venovať rodine, pria-

teľom, svojim záľubám, môžem byť hore 

do druhej do tretej v noci a spať do devia-

tej doobeda. Ničnerobenie som vždy od-

sudzovala, L. N. Tolstoj povedal, že kľud 

je duševná podlosť, nuž sa snažím, nebyť 

„podlá.“ Pravda, to neznamená, že si ob-

čas nepoleňoším, ale nikdy sa nenudím. 

A ako žijem momentálne? Asi ako väčši-

na počas Corony– som skoro stále doma, 

pokiaľ to počasie dovolí, doobeda chodíme 

s  manželom na prechádzky, nevyhnut-

né nákupy, potom si užívam pohodlie 

a teplo nášho domčeka, venujem sa vnú-

čatkám, domácim prácam, veľmi rada 

a veľa čítam, pozerám telku, píšem, tele-

fonujem s rodinou a priateľmi. Zatiaľ to 

zvládam a nesťažujem sa. To samozrej-

me neznamená, že mi nechýbajú osobné 

stretnutia, návštevy, kultúrne podujatia, 

posedenia pri kávičke, stretnutia s  čita-

teľmi, sprevádzania po stopách Sládko-

viča a Maríny, prechádzky po meste... Už 

sa na to všetko veľmi teším a hovorí sa, 

že tešiť sa na niečo je už dôvod žiť. Takže 

mám, našťastie, množstvo dôvodov žiť...“

2. S poohliadnutím sa do minulos-

ti, je niečo, čo by si robila inak, prí-

padne do čoho by si už nikdy nešla?

„Zaujímavá otázka, hodná už môjho 

veku. V podstate nič neľutujem, z toho, čo 

som urobila, možno len niečo, čo som ne-

spravila, ale to je skôr súkromné. Nechce-

la by som byť zase mladá, veď každý vek 

má svoju krásu, aj seniorský vek (len nech 

zdravie ako-tak vydrží). Som za veľa vecí 

vďačná, hlavne za milujúcu rodinu, priate-

ľov, život v Štiavnici, schopnosť písať a po-

tešiť ľudí svojou prácou, za zmysel pre hu-

mor a empatiu, ale aj silu zvládať kritické 

situácie... Jediné, čo by som zmenila a čo 

ma dodnes mrzí je, že mám pocit, že som 

sa mojim synom málo venovala, keď boli 

malí, keď to potrebovali... Nieže by som ich 

zanedbávala, to nie, ale ten čas tak letel, 

dni, týždne, mesiace– mladší syn ešte ne-

mal rok, keď som musela nastúpiť do za-

mestnania, škola, večné opravy písomiek, 

diktátov, kontroliek, mimoškolská činnosť, 

porady, práce v domácnosti, skoro každý 

druhý víkend sme išli k rodičom na juh Slo-

venska, potom sme stavali dom... A  zra-

zu to už neboli malí chlapci, mali svoje iné 

záľuby, záujmy, okruh priateľov, názory, 

ktoré sa nie vždy zhodovali s rodičovský-

mi, čo je napokon normálne, len to prišlo 

vtedy nečakane rýchlo a  už nebolo cesty 

späť. A  čo by som robila ináč profesne? 

Možno by mi nebolo uškodilo mať trochu 

viac ctižiadosti v tom dobrom slova zmys-

le, „predrať“ sa trochu viac dopredu, dať 

o sebe vedieť. Ako mi povedal svojho času 

pán profesor Mistrík, u ktorého som robi-

la diplomovú prácu (mimochodom poctivo 

odmakanú, odpísané v nej neboli snáď ani 

tri riadky, aj tie boli uvedené): Skromnosť 

je pekná vlastnosť, ale niekedy ju treba ne-

chať doma.“

3. Dlhé roky si pôsobila aj ako pe-

dagóg a  máš množstvo úsmev-

ných príbehov zo školských lavíc, 

nechýbajú Ti študenti a mládež?

„Vieš, hovorí sa, že raz učiteľ– navždy uči-

teľ... Alebo, že učiteľ– to nie je povolanie, 

ale diagnóza. Súhlasím. Učila som viac 

ako 20 rokov, zo školstva som odišla roku 

1998, ale ešte aj dnes, keď sa stretneme 

s kolegyňami, je našou hlavnou témou ško-

la a bývalí študenti. Niekedy sa mi ešte aj 

dnes sníva, že zase učím, alebo riešim ne-

jaký problém v škole. Kontakty s mláde-

žou a so školami som neprerušila ani keď 

som robila na osvete, pripravovala som 

podujatia ako ART pódium mladých, sú-

ťaže, prehliadky, festivaly, EKOdni, bese-

dy, autorské večery... Mladých som zapá-

jala do akcií nielen ako divákov, ale aj ako 

účinkujúcich či súťažiacich. Áno, tých prí-

behov so študentami bolo neúrekom. Tie 

veselšie vyšli aj knižne, musím však dodať 

a mám to uvedené aj v knižke, že tie príbe-

hy z knihy „sa nestali“ len mne, ale aj ko-

legom a kolegyniam z iných škôl v Štiav-

nici, ale aj v iných mestách na Slovensku. 

Bez falošnej skromnosti môžem pove-

dať, že táto knižka mala a stále má veľký 

úspech u čitateľov, záujemcovia o ňu písa-

li dokonca aj pani primátorke či kolegom 

na banskoštiavnické školy. Kým som kniž-

ky mala, tak som ich rozposielala, viac-me-

nej darovala. Na túto knižku mi prišlo veľa 

ohlasov od čitateľov, ktorí ocenili nielen to, 

že sa dobre zabavili, zasmiali pri jej číta-

ní, ale že si zopakovali niektoré vedomos-

ti zo školy alebo že sa dozvedeli nové veci, 

napr. o histórii vzniku piesne Gaudeamus 

igitur, či iné... Možno by bolo dobre vydať 

3. rozšírené vydanie, rozšírené preto, lebo 

medzičasom mi čitatelia poslali svoje nové 

v(V)eselé príbehy zo školských lavíc. Veď 

život ide ďalej...“

Na záver ešte prezradím, že niektoré 

z veselých príhod vyberieme a uverej-

níme na stránkach našich novín...

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Osobnosti z nášho regiónu

Rozprávanie mladých ľudí inšpirovalo  foto Archív VKMK BB

Mgr. Mária Petrová  foto Lubo Lužina
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Uplynulý rok sa niesol od 

jarných mesiacov v duchu 

prísnych protipandemických 

opatrení, čo malo vplyv aj 

na športovú činnosť v našom 

meste. 

Na činnosť Stolnotenisového klubu 

Banská Štiavnica sme sa opýtali ak-

tívneho hráča Michala Buzalku a po-

žiadali sme ho o rozhovor:

1. Ako hodnotíte uplynulý rok 

z  pohľadu Stolnotenisového klu-

bu Banská Štiavnica?

V roku 2020 sme v odvetnej časti se-

zóny odohrali 7 kôl a zvyšné 4 kolá 

boli zrušené. V  tejto krajskej súťa-

ži sme hrali so striedavými úspech-

mi, ale hlavný cieľ udržať túto súťaž 

aj pre ročník 2021 sa nám podarilo 

splniť.

2. Akých súťaží sa Vám podari-

lo v uplynulom roku zúčastniť, čo 

Vás čaká v tomto roku a najbliž-

šom období?

V sezóne 2019/2020 sme pôsobili v 4.

lige banskobystrického regiónu. Sezó-

na 2020/2021 je zatiaľ prerušená.

3. Ako to vyzerá so stolnoteniso-

vou sezónou, nakoľko v tejto zlo-

žitej pandemickej situácii sa všet-

ko sústreďuje do online priestoru, 

ako momentálne prebiehajú tré-

ningy a príprava športovcov?

Sezóna 2020/2021 je zatiaľ preruše-

ná a z najväčšou pravdepodobnosťou 

sa ani nezačne. V rámci možností sa 

budeme snažiť trénovať a  pripraviť 

sa čo najlepšie na novú sezónu, ktorá 

sa, dúfajme, začne v septembri.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Stolný tenis v roku 2020

Za prísnych opatrení sa 

v nedeľu 28. 2. 2021 uskutočnili 

halové Majstrovstvá Sloven-

skej republiky v atletike. 

Štiavničan Igor Gallay (na fotke vľa-

vo) získal striebornú medailu v ka-

tegórii juniori vo vrhu guľou (6 kg) 

s výkonom 13,55 m v drese Dukly 

Banská Bystrica.

Vďaka patrí trénerovi Jozefovi Pá-

ričkovi, ktorý ho viedol v tréningoch 

aj počas pandemických opatrení.

ZG

Striebro z Majstrovstiev Slovenska

Stolnotenisový klub Banská Štiavnica  foto Archív STK BS

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat. 

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom 

je zabezpečiť domov pre opuste-

né a  týrané zvieratá a zabezpeče-

nie veterinárnej starostlivosti. Kto 

by chcel mať doma zvieracieho mi-

láčika, nech neváha a  kontaktuje 

naše občianske združenie. 

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947. Ak chcete naše OZ 

podporiť 2%, môžete tak urobiť 

osobne, prípadne elektronicky na: 

https://eu.docworkspace.com/d/

sIJj0-NA518zSgQY

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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 Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

Hľadám opatrovateľku s  mož-

nosťou ubytovania, tel. č.: 

0904 524 467

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

inzercia

služby

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách


