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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

v roku 2020 aj napriek 

nepriaznivej pandemickej 

situácii pokračovalo 

s realizáciou obnovy histo-

rických objektov, ktorá je 

podporovaná Ministerstvom 

kultúry SR v rámci dotačného 

programu „Obnovme si 

svoj dom“, podprogramu 1.2 

Obnova kultúrnych pamiatok 

v lokalitách svetového 

kultúrneho dedičstva.

Jedným z  projektov bola aj druhá 

etapa obnovy pôvodného drevené-

ho krovu historickej radnice v Ban-

skej Štiavnici:

MsPo v Banskej Štiavnici 

informuje obyvateľov mesta 

Banskej Štiavnice, ako aj 

širokú verejnosť celého okresu 

o opatreniach, ktoré boli 

vydané dňa 8. februára 2021, 

kedy bol predĺžený núdzový 

stav v súvislosti s prijatím 

nových opatrení, menia sa aj 

nariadenia k zákazu vychá-

dzania, a k potrebe testovania 

na COVID-19. 

Zmeny sa týkajú opatrení pre za-

mestnancov, pre školy či oso-

by v  domácej izolácii. Do platnos-

ti vstúpil COVID automat. Všetky 

tieto informácie sú dostupné vo vy-

hláške čiastka 19/2021 Úradu ve-

rejného zdravotníctva SR.

Najdôležitejšie zmeny platné od 

3. marca 2021

- zavádza sa nočný zákaz vychádza-

nia s prísnejším režimom v čase od 

20:00 hod. do 01:00 hod.,

- ruší sa výnimka na vychádzky do 

prírody mimo okres,

- pri nevyhnutnosti cestovať do 

práce je potrebné sa preukázať po-

tvrdením od zamestnávateľa s  ur-

čením pracovnej doby a miesta vý-

konu práce,

- zavádza sa povinnosť nosiť respirá-

tor FFP2 od 8. marca 2021 v obchode 

a v hromadnej doprave a od 15. mar-

ca 2021 aj  vo všetkých interiéroch 

(okrem domácnosti),

Obnova pôvodného dreveného krovu
historickej radnice v Banskej Štiavnici

Opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19

Drevený krov historickej radnice  foto Archív MsU 
3.str.


3.str.

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.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

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.

2. kolo

Viete, kto sa môže stať používa-

teľom mestskej knižnice?

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. 2
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DIÁR
z programu

primátorky

8. 3.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

Základnej školy J. Kollára.

9. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  riaditeľ-

kou Materskej školy, Bratská 17, 

Banská Štiavnica.

 Pracovné rokovanie s  regio-

nálnou hygieničkou MUDr. E. 

Striežovou a  MVDr. K. Suchou 

k  reštauračnej otázke dodržia-

vania nariadenia týkajúceho sa 

uzavretia prevádzok poskytujú-

cich služby v meste.

10. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Tomášom Slávi-

kom.

11. 3.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com  CHKO k  určeniu podmie-

nok pre využitie lokality Para-

dajs pre cestovný ruch.

12. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálu pre mestské 

zastupiteľstvo.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi k úprave ul. Mládežnícka.

13. 3.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Dňa 1. 3. v Rádiu Devín o 7:15 bola 

spomienka na banského inžiniera 

Eugena Ruff ínyiho, ktorý sa narodil 

v tento deň v r. 1846 a bol absolven-

tom Baníckej a lesníckej akadémie v B. 

Štiavnici a bol spoluobjaviteľom Dob-

šinskej ľadovej jaskyne. 1. 3. v Rádiu 

Devín o 7:50 hovorila banskoštiavnic-

ká rodáčka Dana Podracká, význam-

ná slovenská poetka, esejistka a pre-

kladateľka o celoslovenskej literárnej 

súťaži „Esej Jána Johanidesa“, ktorej je 

garantkou a do ktorej sa možno ešte 

prihlásiť. 2. 3. vo viacerých médiách 

odznelo, že práce, ktoré vykonávajú 

Rudné bane, š. p., B. Bystrica na vy-

slobodení dvoch mŕtvych mužov zo 

starého banského diela na Šobove sú 

mimoriadne náročné a nevie sa, kedy 

budú ukončené. 4. 3. v RTVS na Jed-

notke po 19:00 odznelo, že jedné-

ho z týchto mužov sa už podarilo vy-

tiahnuť na povrch a 5. 3. vo viacerých 

médiách odznelo, že sa záchranárom 

podarilo vytiahnuť na povrch už aj 

druhého muža. 5. 3. v Rádiu Sloven-

sko od 22:20 do 24:00 relácia „Nočná 

pyramída“ bola venovaná Malokarpat-

skému baníckemu spolku v Pezinku, 

pričom bolo zdôraznené, že inšpirač-

ným podnetom pre vznik tohto spol-

ku, ako aj náplň činnosti bol Bansko-

štiavnicko-hodrušský banícky spolok. 

7. 3. v TV Markíza o 13:00 v relácii 

„Na telo“ hovoril na aktuálne politické 

dianie Exštiavničan Jaroslav Naď, mi-

nister obrany SR.

K 9. 3. podľa Covid automatu je náš 

okres v  bordovej farbe (III. st. varo-

vania), pre porovnanie uvádzam, že 

napr. okresy BB, LV, VK, DT sú bordo-

vé a okresy ZV, ZH, ZC, KA ostávajú 

v čiernej farbe (IV. st. varovania).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Opätovné 
upozornenie
pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia– 

právnické osoby

Podľa zákona NR SR č. 137/2010 

Z.z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečiste-

nie ovzdušia a VZN č. 7/2017 §5 

písm. k) má prevádzkovateľ ma-

lého zdroja znečistenia (ďalej len 

„MZZO“) povinnosť oznámiť kaž-

doročne do 15. februára Mestu 

Banská Štiavnica údaje potrebné 

na zistenie množstva a škodlivosti 

znečisťujúcich látok vypúšťaných 

do ovzdušia a  údaje potrebné na 

určenie výšky poplatku podľa sku-

točnosti uplynulého roka, a to za 

každý samostatný MZZO oso-

bitne (napr. kotol na pevné ale-

bo plynné palivo, krby, krbové 

pece...). Ide najmä o údaje o druhu 

paliva, spotrebe paliva a surovín, 

z ktorých znečisťujúce látky vzni-

kajú, počet prevádzkových hodín, 

druh a účinnosť odlučovacích za-

riadení, atď.

Vzhľadom k  tomu, že túto po-

vinnosť si splnilo veľmi malé 

množstvo prevádzkovateľov 

malých zdrojov znečistenia 

(reštaurácie, penzióny, hotely, 

ubytovanie na súkromí, výrobné 

prevádzky, obchodné prevádz-

ky, prevádzkovatelia kotolní, 

autoopravovne...), opätovne vás 

upozorňujeme na splnenie si 

tejto povinnosti, a to čo možno 

v najkratšej dobe, najneskôr do 

konca marca 2021.

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že za ne-

splnenie povinností uvedených 

v  §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečistenie 

životného prostredia a  určených 

v rozhodnutí obce vydanom pod-

ľa §6 ods. 6 uloží obec v prenese-

nom výkone štátnej správy pre-

vádzkovateľovi malého zdroja 

pokutu do výšky 663,87eura.

Tlačivo „Oznámenie údajov potreb-

ných pre učenie výšky poplatku za zne-

čisťovanie ovzdušia“ si môžete stiah-

nuť na stránke mesta: http://www.

banskastiavnica.sk/stranka_data/

subory/ako-vybavit/oznamenie

-znecistenie-ovzdusia-tlacivo.pdf.

V  prípade akýchkoľvek nejasností 

alebo otázok vám radi odpovieme 

na tel. č.: 0907 831 959 alebo na 

emailovej adrese: zuzana.suskova@

banskastiavnica.sk

MsÚ

Spoločnosť Dej, s. r. o., 

testuje na COVID-19 

v objekte plavárne v dňoch 

PO– NE v časoch 8:00– 17:00, 

s prestávkou medzi 12:00-

13:00 a posledným odberom 

pred prestávkou o 11:40 

a 16:40.

Ďalšie odberné miesto testovacích 

vzoriek na COVID-19 sa nachádza 

v unimobunkách pri kotolni na ul. 

L. Svobodu (sídl. Drieňová), otvore-

né je v PO– SO v čase 8:00– 16:00, 

s prestávkou 12:00– 12:30 a posled-

ným odberom o 15:30. NE sa netes-

tuje!

Aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), v  pracovné dni 

v  čase 9:00– 19:00, s  prestávkou 

13:00– 15:00 a  posledným odbe-

rom o 18:30, počas sobôt sa testuje 

v čase 8:00– 17:00 hod., s prestáv-

kou 12:00– 13:00 hod. a  posled-

ným odberom o  16:30 hod., v  NE 

sa netestuje, testovanie je bezplat-

né a dobrovoľné!

Výsledky testovania– 9. týždeň 

(1. 3.– 7. 3. 2021):

SČK (KC):

1. 3. – 409 – otest., z toho 5 – pozitív

2. 3. – 308 – otest., z toho 5 – pozitív

3. 3. – 258 – otest., z toho 3 – pozitív

4. 3. – 336 – otest., z toho 9 – pozitív

5. 3. – 321 – otest., z toho 3 – pozitív

6. 3. – 410 – otest., z toho 2 – pozitív

ZŠ J. Kollára:

2. 3. – 28 – otest., z toho 1 – pozitív

3. 3. – 54 – otest., z toho 0 – pozitív

5. 3. – 102 – otest., z toho 0 – po-

zitív

6. 3. – 96 – otest., z toho 0 – pozitív

Váš Lekár, s.r.o. (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

1. 3. – 319 – otest., z toho 2 – pozitív

2. 3. – 336 – otest., z toho 4 – pozitív

3. 3. – 311 – otest., z toho 5 – pozitív

4 .3. – 259 – otest., z toho 1 – pozitív

5. 3. – 373 – otest. z toho 2 – pozitív

6. 3. – 353– otest. z toho 1 – pozitív

DEJ, s.r.o. (plaváreň)

1. 3. – 129 – otest., z toho 2 – pozitív

2. 3. – 92 – otest., z toho 1 – pozitív

3. 3. – 88 – otest., z toho 3 – pozitív

4. 3. – 94 – otest., z toho 1 – pozitív

5. 3. – 169 – otest., z toho 6 – po-

zitív

6. 3. – 220 – otest., z toho 1 – po-

zitív

7. 3. – 349 – otest., z toho 4 – po-

zitív

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete na 

https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom aktu-

álnych opatrení nájdete aj na https:/

/korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie 
v našom meste
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- Radnica, Radničné ná-

mestie 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 

2484/1, obnova pôvodného dre-

veného krovu historickej radnice 

v  Banskej Štiavnici– stavebné prá-

ce– II. etapa. Predmetom projek-

tu bola výmena poškodených dre-

vených prvkov historického krovu. 

Celkom preinvestovaná suma pred-

stavuje cca 105  000€. Obnova pô-

vodného dreveného krovu histo-

rickej radnice v Banskej Štiavnici sa 

realizovala z dotácie MK SR a za fi -

nančnej spoluúčasti Mesta Banská 

Štiavnica.

Práce boli pomerne náročné a kom-

plikované. Vymieňali sa časti po-

škodeného krovu, ktoré boli nahra-

dené tzv. drevenými protézami. Pri 

výmene nosných prvkov bolo ne-

vyhnutné staticky podoprieť kon-

štrukciu krovu tak, aby nedošlo 

k nežiaducim posunom, a tým k na-

rušeniu statickej stability celého 

krovu. Výmenu absolvovali menšie 

ale aj väčšie časti krokiev, pomúr-

nic, kračat a  ďalších poškodených 

prvkov. Zvýšenú pozornosť bola 

venovaná aj príčinám, ktoré spô-

sobili poškodenie krovu. Boli zis-

tené poškodenia strešnej krytiny, 

najmä v miestach ukotvenia streš-

ných snehových zábran. Tieto mies-

ta boli opravené prácou pomocou 

horolezeckej techniky. Po schválení 

dotácie z Ministerstva kultúry Slo-

venskej republiky nás v roku 2021 

čaká posledná III. etapa obnovy za-

strešenia. Jej cieľom bude oprava 

korunnej rímsy spolu s povrchovou 

a farebnou úpravou.

Doteraz vykonaná obnova zastre-

šenia radnice prispela k  zlepšeniu 

jeho funkčnosti a  predĺženiu cel-

kovej životnosti pôvodného dreve-

ného krovu. Drevený krov radnice 

predstavuje na svoju dobu unikátne 

dielo, ktoré obdivujú odborníci z ce-

lej Európy. Aj z tohto dôvodu si za-

slúži našu pozornosť.

Juraj Chrenko,

odd. V, ÚP a ŽP MsÚ

NOVINKY

�1.str.

- od 8. marca sa ruší vý-

nimka, ktorá povoľuje pozitívnym 

na COVID-19 vychádzať z domu na 

akýkoľvek účel vrátane vstupu do 

predajní okrem odôvodnenej náv-

števy lekára a lekárne,

- vo vyhradených hodinách pre dô-

chodcov budú môcť  nakupovať  aj 

zdravotne postihnuté osoby a  ich 

sprievod na základe preukazu ZŤP 

a preukazu asistenta,

- výrazne sa zvýši policajná kontrola 

dodržiavania opatrení

Počas výkonu služby sa budú 

kontroly zameriavať na:

- vstup a pobyt v prevádzke umož-

niť len osobám s prekrytými horný-

mi dýchacími cestami (rúško, respi-

rátor bez výdychového ventilu, šál, 

šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje 

na čas potrebný na konzumáciu ná-

pojov a pokrmov (napríklad pre za-

mestnancov prevádzok),

- pri vchode do prevádzky aplikovať 

dezinfekciu na ruky alebo poskyt-

núť jednorazové rukavice,

- zachovávať odstupy v radoch osôb 

minimálne 2 m (to neplatí pre osoby 

žijúce v jednej domácnosti),

- na všetky vstupy do prevádzky vi-

diteľne umiestniť oznam o  povin-

nosti dodržiavať vyššie uvedené hy-

gienické opatrenia,

- vykonávať časté vetranie priesto-

rov prevádzky a pravidelne vykoná-

vať dezinfekciu dotykových plôch, 

kľučiek, nákupných vozíkov a  ko-

šíkov, používaných prístrojov, ná-

strojov a  pomôcok, na dezinfekciu 

použiť dezinfekčné prostriedky s vi-

rucídnym účinkom,

- potravinárske predajne, prevádz-

ky zariadení spoločného stravova-

nia, vrátane stánkov s rýchlym ob-

čerstvením a  iným ambulantným 

predajom potravín, pokrmov a  ná-

pojov musia klásť dôraz na zabez-

pečenie pravidelného čistenia a de-

zinfekcie, ktoré sa musí vykonávať 

v  rámci denného sanitačného reži-

mu prevádzky a  v  rámci prijatých 

a  zavedených zásad správnej hy-

gienickej praxe podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a  Rady č. 

852/2004 o hygiene potravín,

- zákaz pre zákazníkov konzumovať 

pokrmy a nápoje v interiérových ale-

bo exteriérových častiach prevádzky 

či v blízkosti prevádzky, jedlo si bude 

možné zobrať len domov.

Za nedodržanie domácej izolácie, ale-

bo povinnosti nosiť rúško hrozí od Re-

gionálneho úradu verejného zdravot-

níctva, respektíve okresného úradu 

pokuta vo výške do 1659eur. V bloko-

vom konaní môže polícia udeliť poku-

tu do 1000eur. Vyplýva to z opatrení, 

ktoré prijal Úrad verejného zdravot-

níctva (ÚVZ) SR na spomalenie šíre-

nia ochorenia COVID-19.

Osoba, ktorá nerešpektuje opatre-

nie prekrývať si horné dýchacie cesty 

nos aj  ústa (rúškom, respirátorom 

šatkou, šálom a podobne), sa dopúš-

ťa priestupku na úseku civilnej ochra-

ny (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva), za ktorý hro-

zí pokuta v blokovom konaní do výš-

ky 1  000eur, v  správnom konaní až 

do 1 659eur. Zároveň chceme pripo-

menúť, že nie sme jediný orgán, kto-

rý v tejto súvislosti na povinnosti do-

hliada.

Náčelník MsPo

�1.str.

Obnova pôvodného dreveného krovu
historickej radnice v Banskej Štiavnici

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia 
v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19

Ľudová slovesnosť, zvyky 

a tradície predstavujú vo 

výchove dieťaťa v predškol-

skom veku jednu z možností 

výchovy umením a aj výchovu 

k umeniu. 

Láskavou a hravou formou ňou doká-

žeme naplniť množstvo vzdelávacích 

i  výchovných cieľov. V  našej Mater-

skej škole na ulici Bratská 9 v Banskej 

Štiavnici máme zanietené kolegyne, 

ktorým nie je ľahostajný odkaz našich 

predkov. Založili sme detský súbor 

Čistinka a autentickou formou vedie-

me deti k úcte a láske k ľudovým tra-

díciám a ľudovej kultúre. Regionálnej 

výchove sa materská škola venuje dl-

hodobo, aj v  minulosti organizovala 

a má v úmysle v budúcnosti organizo-

vať kultúrne podujatia pre deti, s cie-

ľom priblížiť zvyky a tradície regiónu 

Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali 

cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť 

zdroje na zakúpenie nových krojov, 

alebo inú prijateľnú cestu, aby sme 

priniesli autenticitu, radosť a  moti-

váciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto 

oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďa-

kovať Mgr. art. Michaele Lajčákovej, 

ktorá nám pomohla s návrhom a ušila 

pre naše deti nové kroje. Bez jej pomo-

ci by sa nám to určite nepodarilo Tiež 

ďakujem pani učiteľkám Petre Dávi-

dovej a  Zuza-

ne Maliniako-

vej, ktoré veľmi 

pomohli pri ich 

vzniku a  najmä 

s  veľkou láskou 

a  zanietením 

deťom odovzdá-

vajú odkaz na-

šich predkov. 

Budeme radi, ak 

navštívite našu 

webovú stránku www.cistinka.sk, kde 

si kroje môžete prezrieť a ak podporí-

te svojimi 2% z daní naše občianske 

združenie, ktoré nám pomáha fi nan-

covať naše aktivity.

Pevne verím, že už čoskoro zorganizu-

jeme oslavu, kde Vám deti odprezen-

tujú naše nové kroje a všetko, čo sa 

o svojom regióne naučili. Ďakujeme!

MŠ Čistinka, Bratská 9, BŠ

Regionálna výchova v MŠ Čistinka
na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
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Vážení spoluobčania,

dovoľujeme si vás informovať, že 

v  meste Banská Štiavnica sa za 3 

týždne sčítalo 60,31% obyvateľov 

čo je 5  866 sčítaných. Všetkým za 

ich zodpovedný prístup k  sčítaniu 

ďakujeme. Ostatných vyzývame, 

aby si túto povinnosť splnili čo naj-

skôr a  vzhľadom na pretrváva-

nie nepriaznivej epidemiologic-

kej situácie v maximálne možnej 

miere využili elektronické samo-

sčítanie. Za neplnoletého obyvate-

ľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôso-

bilý na právne úkony má povinnosť 

vyplniť sčítací formulár jeho zákon-

ný zástupca. Všetkých členov do-

mácnosti môže sčítať jedna osoba. 

Nezabudnite na starších príbuz-

ných, ktorí pomoc pri sčítaní urči-

te budú potrebovať. Ak viete, že sa 

nachádzajú v nemocnici, v domove 

sociálnych služieb, môžete ich ako 

rodinní príslušníci sčítať. Upozorni-

te o tejto povinnosti aj príbuzných, 

ktorí dlhodobo žijú v zahraničí.

Pripomíname:

– obyvateľ sa môže sčítať na akom-

koľvek mieste s  využitím počí-

tača, tabletu alebo mobilu s  pri-

pojením na internet. Na stránke 

www.scitanie.sk nájdete sčítací for-

mulár. Sčítať sa môžete aj cez mo-

bilnú aplikáciu pod názvom SODB 

2021, ktorá je dostupná pre operač-

né systémy Android a iOs.

– povinnosť sčítať sa majú aj cu-

dzinci s  trvalým, tolerovaným, ob-

vyklým alebo prechodným poby-

tom na území nášho mesta.

– všetky údaje (skutočný pobyt, 

narodenie, rodinný stav , úmr-

tie, vzdelanie, zamestnanie), ktoré 

obyvateľ uvedie v sčítacom formu-

lári sa musia vzťahovať k rozhodu-

júcemu okamihu sčítania, ktorým 

je polnoc zo štvrtka 31.  decembra 

2020  na  piatok 1.  januára 2021. 

V  praxi to znamená, že ak sa die-

ťa narodí po 1. 1. 2021, nesčíta-

va sa. Ak občan zomrel po 1. 1. 

2021, rodina ho musí sčítať, lebo 

ešte 31. 12. 2021 žil. Uzavrel so-

báš po 1. 1. 2021, uvádza si stav 

slobodný prípadne rozvedený. Ak 

sa odsťahoval z  Banskej Štiavnice 

po 1. 1. 2021, sčítava sa pre naše 

mesto, lebo 31. 12. 2021 mal trva-

lý pobyt ešte stále v našom meste.

– seniori, zdravotne postihnutí, 

imobilní, ktorí žijú sami a  nema-

jú možnosť sčítať sa elektronicky, 

budú môcť od 1. 4. 2021 do 31. 10. 

2021 využiť služby mobilného asis-

tenta.

– ostatní nesčítaní občania sa po 1. 

apríli 2021 budú môcť sčítať v kon-

taktnom mieste za pomoci stacio-

nárneho asistenta, ktoré bude zria-

dené v Žemberovom dome – Nám. 

sv. Trojice č. 1 (bývala predajňa 

mäsa). Klientom v zariadení sociál-

nych služieb pomôže stacionárny 

asistent z daného zariadenia.

– presný termín asistovaného sčí-

tania, ktoré bude trvať 6 týždňov, 

určí predseda Štatistického úradu 

SR svojím rozhodnutím v závislos-

ti od epidemiologickej situácie na 

Slovensku. O všetkom vás budeme 

včas informovať na stránkach Štiav-

nických novín a taktiež na webovej 

stránke mesta.

– zákon o sčítaní obsahuje aj sank-

cie za nesplnenie si povinnosti. 

Obyvateľovi v prípade nesčítania sa 

môže byť udelená pokuta mestom 

od 25 do 250eur.

– v prípade nejasností môžete kon-

taktovať infolinku: 02/20 92 49 19 

alebo MsÚ 045/69 49 639.

MsÚ

Sčítanie obyvateľov 2021 
v meste Banská Štiavnica– urobte klik pre svoje mesto

Jarné upratovanie mesta po 

zimnej údržbe je v plnom 

prúde a v tomto smere Mesto 

Banská Štiavnica nezaháľa ani 

v mesiaci marec pred veľko-

nočnými sviatkami. 

Na jarné čistenie mesta sme sa 

opýtali zástupcu riaditeľa, ktorý 

je priamo zodpovedný pri organi-

zovaní jarného čistenia mesta po 

zimnej údržbe JUDr. Gejzu Volfa:

1. Odkedy sa začalo s  jarným 

čistením mesta Banská Štiav-

nica?

S  jarným čistením mesta sme už 

začali v  9. týždni, pretože poča-

sie je priaznivé. Začali sme uli-

cami v  mestskej pamiatkovej re-

zervácii: Radničným námestím, 

Námestím sv. Trojice a  postup-

ne budú ručne vyzametané všet-

ky priľahlé ulice 6 zamestnan-

cami Technických služieb, m. p., 

aj za pomoci ručného zameta-

cieho stroja, zv. Limpar, s  rotač-

nou kefou vpredu, ktorým odhŕ-

ňame zimnú posypovú štrkodrvu 

do pásov a následne ju odvážame. 

Na jarné čistenie bol vypracova-

ný harmonogram orientačného 

upratovania a  čistenia mesta po 

zimnej údržbe 2020/2021, v kto-

rom sú orientačne určené ulice 

k postupnému vyčisteniu a vyza-

metaniu od zimného posypu. Na 

ručné čistenie mestských komu-

nikácií bola prizývaná výpomoc 

zo strediska č. 1 vodičov z  auto-

dopravy s  technikou (UNC) za 

účelom rýchlejšieho vyčistenia 

ulíc v  mestskej pamiatkovej re-

zervácii a následného vývozu po-

zametanej štrkodrvy.

Jarné čistenie vykonávali len za-

mestnanci Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica a  spora-

dicky pracovníci malých obecných 

služieb, ktorí sa zapájali do jarné-

ho upratovania a  čistenia v  rôz-

nych častiach mesta podľa ich roz-

pisu dochádzky do zamestnania.

2. Aká technika je nasadená na 

jarné čistenie mesta?

Od 11. týždňa bude nasadený na 

zametanie Mercedes Unimog– za-

metacie vozidlo, ktoré je po opra-

ve. Týmto vozidlom sa dozame-

távajú všetky mestské časti od 

najfrekventovanejších miest, t. j. 

ulíc: Dolná, Križovatka, Pletiar-

ska, Mládežnícka a  ulíc zo sídl. 

Drieňová. Postupne sa bude po-

kračovať podľa schváleného har-

monogramu čistenia mesta.

3. Na koho sa môžu občania 

mesta obracať v  prípade do-

pytov a  pripomienok ohľadom 

jarného čistenia mesta?

Obyvatelia mesta v  prípade kon-

krétnych pripomienok ohľadom 

jarného čistenia mesta sa môžu 

obracať na zástupcu riaditeľa č. 

2 JUDr. Gejzu Volfa na č. tel.: 

0905 491 034. V  prípade opráv-

nených požiadaviek zo strany ob-

čanov bude situácia riešená podľa 

možností a poveternostnej situá-

cie okamžite!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Jarné čistenie mesta

Vymaľuj 
si mesto svetového dedičstva

Pre všetkých, ktorí radi omaľová-

vajú a  spoznávajú nové veci pri-

náša Organizácia miest sveto-

vého dedičstva veľkoformátový 

poster na vymaľovanie skladajúci 

sa z  24 členských miest svetové-

ho dedičstva Sekretariátu severo-

západnej Európy a Ameriky. Pos-

ter je možné stiahnuť tu: https://

www.ovpm.org/2021/01/25/

coloring-poster-for-kids-24

-cities-of-northwest-europe-and

-north-america-in-large-format/

Príjemné maľovanie!

Henrieta Godová, 

odd. RRaMV MsÚ

Snežienka
Rozkvitá kvietok nežný,

rozkvitá túto jar,

páper to biely snežný,

najkrajší jari dar.

Popevok vták si krásne spieva,

prebúdza sa nám v tele každá cieva,

tak vtáča malé peknú nôtu hraj,

privolaj nám tú krásnu jar.

Pre pohladenie z lásky,

buď vážená a ctená Ty,

vzácna – matka-žena.

Rýmy sa mi z pera rinú,

na slávu Tvojmu menu,

nech chvíle šťastia nikdy neuplynú,

nech v jeden celok žena-mama 

splynú.

Nevedela som, že sny sa časom 

stratia,

že životom sa treba dať viesť,

a nedotknúť sa nohou blata,

veď tma smie zakryť to krásne 

čaro hviezd.

Emília Cútová

citát

„Túžiť po láske je ten najkrajší dôvod 

k životu.“.

Gavril Romanovič Deržavin



5
číslo 9 • 11. marec 2021

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Tip na pešiu turistiku

Vhodná pre: všetkých (vrátane 

detí a starších ľudí)

Trvanie: cca 2-3 hodiny

Informačné tabule: 16 stanovíšť 

s informačnými panelmi

Východiskový bod: 

sedlo Červená studňa

Okolie Banskej Štiavnice je prí-

kladom vplyvu ľudskej hospo-

dárskej činnosti, konkrétne ba-

níctva, na krajinu. Stačí prejsť 

s otvorenými očami po náučnom 

chodníku Žila Terézia v Chráne-

nej krajinnej oblasti Štiavnické 

vrchy. Získate tu zaujímavé po-

znatky, pokocháte sa výnimoč-

nými výhľadmi a užijete si aj ča-

rovné lesné ticho.

Putovanie po žile Terézia nie 

je turisticky náročné. Trasa 

je orientačne bezproblémová 

a zvládnu ju aj deti a starší ľudia 

za 2– 3 hodiny. Na trase náučné-

ho chodníka je 16 stanovíšť s in-

formačnými panelmi, pričom vý-

chodiskom tejto turistickej cesty 

je sedlo Červená studňa. Počas 

prechádzky si obhliadnete po-

zostatky najstaršej baníckej čin-

nosti na tomto území a  cestou 

navštívite aj Ottergrundskú vod-

nú nádrž, najvyššie položenú 

z celého systému nádrží.

Hlavným motívom náučné-

ho chodníka je banská činnosť 

a  jej vplyv na krajinu. Toto úze-

mie má však aj veľkú botanickú 

hodnotu, ktorá vyvoláva záujem. 

Putovaním po žile Terézia máte 

možnosť obdivovať miešanie 

teplomilných a horských druhov 

i výsadbu nových druhov drevín 

na plochách, kde boli pôvodné 

lesy intenzívnou ťažbou pre po-

treby baní zdecimované.

Ak budete mať šťastie počas po-

tuliek krajom, uvidíte vzácnu sa-

lamandru škvrnitú i  srnky, ktoré 

časom zablúdia až do okrajových 

záhrad mesta. Krásu náučného 

chodníka podčiarkuje i  všadeprí-

tomný spev vtákov.

Ďalšie tipy nájdete na: https://

www.banskastiavnica.travel/

aktivny-oddych/

Prajeme vám príjemnú pre-

chádzku!

Región Banská Štiavnica

„Vážení členovia ZO SZPB, 

vážení občania, vážení spolu-

občania!

Aj napriek mimoriadnej situácii v sú-

vislosti s  nepriaznivým vývojom epi-

demiologickej situácie v  dôsledku ší-

renia ochorenia COVID-19 nesmieme 

zabúdať na významné udalosti, ktoré 

sa natrvalo zapísali do histórie nášho 

mesta. Preto si spoločne pripomeňme 

historickú udalosť hovoriacu o  kon-

ci útlaku a neslobody, o konci strachu 

a strádania, neistoty a smrti.

Tohto roku je to už 76. výročie oslo-

bodenia nášho mesta Červenou a Ru-

munskou armádou. Hlavný prúd so-

vietskych a  rumunských jednotiek sa 

tlačil cez masív Javorie. Boj o  oslo-

bodenie Banskej Štiavnice bol ťažký. 

Okupanti Banskú Štiavnicu nemieni-

li opustiť ľahko, spoliehali sa na vy-

budované opevnenia a ťažký terén. Aj 

keď zo všetkých síl bránili prenikaniu 

sovietskych a  rumunských jednotiek, 

nemohli odolať náporu a mesto opus-

tili. Dňa 6. marca 1945 bola Banská 

Štiavnica oslobodená. Ťažký boj sa 

skončil víťazstvom. Radosť z  oslobo-

denia nekazil ani obraz, ktorý v mes-

te zostal po prechode frontu: poškode-

né domy a historické pamiatky, mĺkve 

stroje vo fabrikách, zasypané šachty, 

utrápené obyvateľstvo, masové hroby.

Našou povinnosťou je uctiť si pamiat-

ku ľudí, ktorí bojovali za našu slobo-

du a pripomenúť si aj udalosti rokov, 

ktoré sa nezmazateľne zapísali do de-

jín nášho mesta, aby sa stali studni-

cou poznania, z  ktorej čerpá dnešná 

a bude čerpať aj budúca generácia, aké 

krutosti a  zverstvá prinášajú ľuďom 

vojny a  aké šťastie pre človeka zna-

mená žiť v mieri. Historia est magis-

tra vitae (história je učiteľkou života), 

preto tieto poznania vštepujme našim 

deťom a vnúčatám. Sloboda a demok-

racia sú predovšetkým ideály, ale mu-

sia byť prítomné v  našom každoden-

nom živote, aby sme mohli žiť v mieri.

Každoročne im vzdávame hold a ak sa 

to dá takto povedať, oceňujeme ich za 

to, čo pre naše generácie urobili. S úc-

tou sa skláňame najmä pred tými, kto-

rí obetovali svoje životy, aby zastavili 

fašistické plienenie. Žijúcich pamätní-

kov tých čias je z  roka na rok menej, 

a práve preto je na nás, aby sme si tie-

to udalosti pripomínali a  nedovolili, 

aby sa v našej spoločnosti opäť prebu-

dil duch fašizmu a opakovala sa histó-

ria.

Drahí spoluobčania,

nech teda dnešné kytice vďaky, ktoré 

sme položili pri Pomníku padlých hrdi-

nov sú prejavom našej spoločnej úcty 

všetkým tým, ktorí položili životy za 

oslobodenie nášho krásneho historic-

kého mesta.

Je mojím, a určite aj prianím nás všet-

kých prítomných, aby táto chvíľa bola 

mementom a  poučením pre súčasnú 

i budúce generácie.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta
k oslobodeniu mesta

Spomienkový akt zorganizo-

vali Slovenský zväz protifašis-

tických bojovníkov– Základná 

organizácia Ladislava Exnára, 

hrdinu SNP Banská Štiavnica 

a Mesto Banská Štiavnica, 

ktorý bol spojený s položením 

kytíc pri príležitosti 76. 

výročia oslobodenia mesta 

Banskej Štiavnice v piatok, 

dňa 5. marca 2021 o 13,00 hod. 

pri Pamätníku padlých hrdinov 

(nad poštou).

Aj napriek mimoriadnej situácii 

v  súvislosti s  nepriaznivým vývo-

jom epidemiologickej situácie v dô-

sledku šírenia ochorenia COVID-19 

nesmieme zabúdať na významné 

udalosti, ktoré sa natrvalo zapísa-

li do histórie nášho mesta. Preto 

sme si spoločne pripomenuli his-

torickú udalosť hovoriacu o  konci 

útlaku a neslobody, o konci strachu 

a  strádania, neistoty a  smrti polo-

žením kytíc predstaviteľmi mesta, 

ZO SZPB v  Banskej Štiavnici spo-

ločne aj za účasti zástupcov Únie 

vojnových veteránov SR: preziden-

ta ÚVV SR plk. Ing. Pavla Marka 

a členov pplk. Ing. Mgr. Branisla-

va Krajča, npor. Romana Vištiaka, 

nprap. Juraja Maceka 

pri Pamätníku pad-

lých hrdinov, kto-

rí položili životy za 

našu slobodu, čo celý 

spomienkový akt po-

vznieslo na dôstojnú 

úroveň.

Oslobodzovanie Slo-

venska 2. ukrajinským 

frontom, Rumunskou 

armádou a  1. česko-

slovenským armád-

nym zborom spod 

nadvlády nacistické-

ho Nemecka na sklon-

ku 2. svetovej voj-

ny predstavuje jednu 

z  najvýznamnejších 

historických udalostí, ktoré roz-

hodujúcou mierou ovplyvnili našu 

štátnosť a  zvrchovanosť. Únia voj-

nových veteránov Slovenskej re-

publiky vo svojej činnosti vychádza 

z tradícií národno-oslobodzovacích 

bojov a je pre nás nielen prirodzené, 

ale predovšetkým povinné si tie-

to udalosti pripomínať ako dôležitý 

odkaz budúcim generáciám. Veľmi 

si ceníme, že aj v Banskej Štiavnici 

udržujú tieto tradície a svojou účas-

ťou na kladení vencov pri príleži-

tosti oslobodenia. Prezídium Únie 

vojnových veteránov Slovenskej re-

publiky preto rozhodlo vyznamenať 

pani primátorku mesta, poslanca 

MsZ, starostu obce Ilija a predsedu 

mestskej organizácie Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov 

Pamätnou medailou za podporu 

mieru. V  tejto tradícii bude Únia 

vojnových veteránov SR pokračovať 

aj v ďalších rokoch, za čo im patrí 

veľké poďakovanie!

Michal Kríž

Spomienkový akt pri príležitosti 
76. výročia oslobodenia nášho mesta
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V posledných týždňoch 

rezonovala médiami smutná 

správa o nešťastí, ktoré sa 

udialo v jednom zo starých 

banských diel. 

Zaujímali sme sa preto, ako je to so 

vstupom a  zabezpečením týchto 

priestorov. 

„Staré banské dielo nemá majiteľa, tým 

pádom nie je kontrolované ani monitoro-

vané. Predpoklad vplyvov starých ban-

ských diel na povrch, vzhľadom na to, že ich 

pôvodný prevádzkovateľ je neznámy a do-

kumentácia všetkých starých banských 

diel nemusí byť dostupná, nie je možné 

jednoznačne určiť,“ uviedol Ivan Béreš, 

ústredný banský inšpektor Hlavného 

banského úradu a  dodal: „Akýkoľvek 

vstup do banských diel, opustených ban-

ských diel a starých banských diel je nezá-

konný a je považovaný za priestupok, za 

ktorý hrozí pokuta až do výšky 1659€.“

V  tejto súvislosti platí aj to, že ne-

schválené dolovanie rúd a minerálov 

z  takýchto diel je rovnako nezákon-

né a hrozia zaň veľké fi nančné posti-

hy. Čo však robiť, ak objavíte v teréne 

nezabezpečené banské dielo, prípad-

ne prepad, ktorý 

by mohol súvisieť 

so starou banskou 

činnosťou? Od-

borník radí nasle-

dovné: „Zákon tu 

definuje povinnosť. 

Kto zistí staré ban-

ské dielo alebo jeho 

účinky na povrch, 

oznámi to bezod-

kladne Ministerstvu 

životného prostredia 

Slovenskej republiky 

a  Ministerstvu hos-

podárstva Sloven-

skej republiky.“

V  nedávnej minulosti sme sledova-

li aj prípad, že stará banská činnosť 

poškodila majetok, prípadne ohrozi-

la zdravie súčasným obyvateľom cen-

tra mesta. Aj na takého prípady myslí 

zákon a je stanovená inštitúcia, ktorá 

má zodpovednosť tieto problémy rie-

šiť. Ivan Béreš opäť cituje príslušnú 

právnu normu: „Zabezpečovanie alebo 

likvidáciu starých banských diel a ich ná-

sledkov, ktoré ohrozujú verejný záujem, 

zabezpečí v  nevyhnutne potrebnom roz-

sahu Ministerstvo hospodárstva Sloven-

skej republiky. Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky vysporiada aj prípad-

né škody na hmotnom majetku spôsobené 

pri zabezpečovaní alebo likvidácii starých 

banských diel.“

Ak teda v teréne objavíte starú štôlňu, 

určite do nej nevstupujte. Naopak, na-

hláste to na spomenuté ministerstvá. 

Možno aj takým spôsobom pomôžete 

ochrániť zdravie iných osôb.

Michal Kríž

Vstupom do starých banských diel 
sa treba vyhýbať

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Boikovo

Nemecká odroda, ktorá bola prvý-

krát popísaná v roku 1828. Odroda 

je nenáročná, mrazuvzdorná, vhod-

ná aj do drsnejších polôh, hoci trpí 

múčnatkou aj chrastavitosťou. Plo-

dy nehnijú, vetrom nepadajú, netr-

pia červivosťou ani rakovinou. Ovo-

cie má všestranné použitie, výborne 

sa hodí na sušenie. Doteraz je roz-

šírená v starších výsadbách. Plod je 

stredný až veľký, široko a tupo ku-

žeľovitý, päťhranný (päť rebier). Du-

žina je biela, šťavnatá, miernej kys-

losti. Na vzduchu hnedne. Strom 

nasadzuje iba 1-2 plody na konci ve-

tiev. Zberá sa od polovice októbra, 

konzumnú zrelosť dosahuje v janu-

ári, vydrží do mája.

Hruška: Harbo

Vznikla v ČR krížením Boscova fľa-

ša a  Hardenpontova. Registrovaná 

je od roku 1997. Je stredného vzras-

tu, habitus je polovzpriamený, ko-

runa rozložitá. Jednoročné výhonky 

sú hnedočervené s krátkymi inter-

nódiami. Kvetné púčiky majú špica-

tý tvar a sú umiestnené prevažne na 

krátkych tŕňoch. Je cudzoopelivá, 

diploidná, je vhodným opeľovačom 

iných odrôd. Kvitne stredne skoro. 

Plody sú veľké, nesúmerné, z bočné-

ho pohľadu baňaté s hrboľatým po-

vrchom. Zimná stolová odroda, zbe-

rá sa začiatkom októbra, konzumná 

zrelosť v novembri, v chladiarni vy-

drží do februára.

Michaela Mojžišová

Vedenie žiarskej nemocnice 

poďakovalo lekárke Michaele 

Jezberovej, ktorá sa spoločne 

s rodinou rozhodla darovať 

prístrojovú techniku pre 

pacientov s pľúcnou formou 

ochorenia COVID-19 v celkovej 

výške 6000eur. 

Ide o oxygenátor AIRVO2 Nasal High 

Flow s  integrovaným zvlhčovačom 

a ohrevom vdychovanej zmesi.

„Súčasnú situáciu na Slovensku s  ocho-

rením COVID-19 vnímame veľmi cit-

livo a  veľmi naliehavo. Chceme prispieť 

a pomôcť pacientom, lekárom a zdravot-

níckemu personálu aspoň takouto ces-

tou. Vieme, že kyslík je len malá čiastočka 

z  komplexnej liečby a  starostlivosti, kto-

rú potrebuje pacient s  COVID pneumó-

niou na optimálne a efektívne zvládnutie 

ochorenia alebo ako pomoc v  neodvrat-

nom umieraní,“ uviedla MUDr. Michae-

la Jezberová, lekárka pôsobiaca v Bra-

tislave.

Tento prístroj zlepšuje okysličenie or-

ganizmu, zvyšuje objem pľúc na konci 

výdychu a zabezpečuje celkový kom-

fort pacienta. Podstatne tak prispie-

va k zlepšeniu starostlivosti o COVID 

pacientov. Ide o  perspektívnu metó-

du ventilačnej podpory, ktorá v urči-

tých prípadoch môže spoľahlivo na-

hradiť neinvazívnu ventiláciu maskou 

(NIV). Žiarska nemocnica veľmi pek-

ne ďakuje za tento šľachetný čin.

Spolu s  dvomi prístrojmi, ktoré za-

kúpila nemocnica na vlastné nákla-

dy a  s  ďalšími piatimi, darovanými 

zo spoločností Slovalco, Nemak, Na-

dácia ZSNP a  Slovalco a  Hydro Ex-

trusion Slovakia, má nemocnica ak-

tuálne v  prevádzke osem high fl ow 

oxygenátorov.

Aktuálne je na COVID lôžkach žiar-

skej nemocnice hospitalizovaných 44 

pacientov, z toho piati potrebujú pod-

poru umelej pľúcnej ventilácie a  38 

kyslíkovú liečbu.

Jana Fedáková,

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Žiarska nemocnica dostala do daru 
high fl ow oxygenátor pre COVID pacientov

High fl ow oxygenerátor pre Covid-pacientov  foto Archív Svet zdravia

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:

– 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.

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

Antolská, Horná Huta, Lintich.

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

Lintich.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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Spomienka

„Za tvoju sta-

rostlivosť, čo 

s  vďakou dnes 

Ti môžeme dať, 

hrsť krásnych 

kvetov na pozdrav a potom už 

len spomínať.“

Dňa 27. 3. 2021 uplynie 30 

rokov, čo nás navždy opustila 

Anna Exnárová, rod. Piro-

hová. Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku. 

Odpočívaj v pokoji!

Vnučka Markéta 

a ostatná rodina

Spomienka

„ N e ú p r o s n ý 

osud to naj-

drahšie vzal, 

len bolesť v srd-

ci, prázdny do-

mov a spomienky ponechal.“

Dňa 9. 3. 2021 uplynul rok, 

čo nás navždy opustila moja 

láskavá a obetavá mama Eva 

Exnárová, rod. Trokšia-

rová. Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej prosím tichú spo-

mienku. S láskou a úctou

dcéra Markéta

oznamy, 
spomienky

SČK územný spolok Banská 

Štiavnica ďakuje spoločnosti 

Tesco. 

Vďaka ich podpore sme vytvorili za 

mesiac február 2021 viac ako 160 

balíčkov plných vitamínov, ktoré 

boli odovzdané starobným a  inva-

lidným dôchodcom– poberateľom 

obedov cez SČK, klientom DSS ako 

aj zamestnancom mobilných odbe-

rových miest, ktoré sú nielen v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Slovenské-

ho Červeného kríža.

Emília Jányová Lopušníková, 

riaditeľka územného spolku 

SČK v BŠ

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnutých 

v Banskej Štiavnici oznamuje svojim 

členom, že z dôvodu zhoršenej situ-

ácie epidémie koronavírusu, úradné 

hodiny v kancelárii sú zrušené až do 

odvolania. Informácie o pripravova-

ných aktivitách si môžete pozrieť aj 

na stránke http://www.sovicky.sk/

sztp-banska-stiavnica

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO– Domáce potreby. 

Pre členov ponúkame výhodný ná-

kup záhradkárskych potrieb s 10% 

zľavou. Viac info: 0903 250 921. Za 

porozumenie vopred ďakujeme!

Výbor SZZ– Štefultov 

Poďakovanie

Vitamíny pre klientov DSS a zamestnancov MOM  foto SČK BŠ

Lúčime sa navždy s Tebou

želajúc Ti tichý sen,

ďakujeme Ti za všetko,

nech Ti je ľahká štiavnická 

zem!

Pred niekoľkými dňami dotĺklo srd-

ce Ing. Dušana Kavického. Odišiel od 

nás navždy a zanechal tu svoju mi-

lovanú rodinu, priateľov a známych. 

Jeho život bol naplnený láskou nie-

len k  jeho najdrahším, ale žil pre 

všetkých Štiavničanov. Bol s  nami 

v  čase úspechov, hľadaní, ale i  ťaž-

kostí a prehier. Kráčal životom vytr-

valo, skromne a húževnato. Pracoval 

neúnavne, nesmierne množstvo voľ-

ného času venoval verejným záleži-

tostiam. Všetci sme ho poznali ako 

človeka čestného a  statočného, na 

ktorého budeme s úctou spomínať.

Dušan Kavický sa narodil 5. decem-

bra 1941. Po skončení strednej školy 

pokračoval v štúdiu na Stavebnej fa-

kulte Slovenskej vysokej školy tech-

nickej v  Bratislave. Po štúdiách sa 

zamestnal v  štátnom podniku Ple-

ta v roku 1966. Pracoval tu ako pro-

jektant, na investičnom oddelení. Od 

1. mája 1978 až do roku 2006 bol po-

tom zamestnancom na Mestskom 

národnom výbore, neskôr Mestskom 

úrade ako vedúci odboru výstavby 

a  územného plánovania. Počas pô-

sobenia v tejto funkcii svojimi schop-

nosťami značne prispel k  záchrane, 

pamiatkovej obnove a výstavbe náš-

ho mesta. Či to bola obnova a záchra-

na pamiatok, ktorá sa spájala s nevy-

hnutnou potrebou rozsiahlej bytovej 

výstavby na sídlisku Drieňová alebo 

cestné hospodárstvo, plynofi kácie, 

dostavba základného závodu Pleta, 

výstavba územnej polikliniky na síd-

lisku Drieňová, obchvatová komuni-

kácia a podobne, pri všetkom bol, po-

máhal a riadil.

I  počas tých rokov, keď už bol na 

dôchodku sa vždy snažil pomáhať 

nášmu mestu dobrou radou a svoji-

mi skúsenosťami. Aktívne sa zapájal 

do kultúrneho a spoločenského živo-

ta v meste. Svojím životom a prácou 

si Ing. Dušan Kavický získal trvalé 

miesto v srdciach a mysliach nielen 

svojich spolupracovníkov, ale i všet-

kých tých, ktorí ho poznali a  mali 

úprimne radi.

Miloval prírodu a tento vzťah sa od-

razil v  jeho živote, v  práci, ako aj 

v jeho záľubách. Rád sa venoval prá-

cam v záhradke, prácam okolo domu 

na Myjave u  svojej mamky, ktorá 

dnes už tiež nežije. Vždy bol priateľ-

ský, usilovný a pracovitý, rád obvese-

ľoval svojich kolegov vtipmi a všetci 

ho mali radi. Nepoznal únavu, nepo-

znal sebectvo. Pre šťastie iných a svo-

jej rodiny venoval všetky sily, v  jej 

šťastí videl i vlastné šťastie

Práca nebola pre neho nikdy len po-

vinnosťou, ale bola zmyslom jeho ži-

vota. Taký zostáva v našich mysliach 

i  v  našej pamäti. Ako dobrý man-

žel, milujúci otec a starý otec. Spolu 

s manželkou vychovali svojich dvoch 

synov, Dušana a Rastislava. Rád hu-

bárčil, rád trávil voľné chvíle vo svo-

jej záhradke na Štefultove. Jeho život 

bol naplnený láskou nielen k svojim 

najdrahším, ale aj prácou pre Štiav-

ničanov. Žil s  nami v  čase rados-

tí a  úspechov, ale aj v  čase ťažkostí 

i prehier. Dokázal citlivo vnímať naše 

radosti, ale aj žiaľ. Svojimi schopnos-

ťami sa zaslúžil o lepší a krajší život 

v našom meste. Pracoval neúnavne, 

nesmierne množstvo voľného času 

venoval pre verejné blaho.

Na poslednej rozlúčke nechýbali jeho 

najdrahší, manželka Anka, milovaní 

synovia– Dušan s  manželkou Stan-

kou a  vnukom Tomášom, syn Ras-

tislav, prišla rodina Hegyová, rodina 

Brokovová, ostatná rodina, priate-

lia a známi. Drahý Dušan, náš obľú-

bený kolega, bol si pracovitý, statoč-

ný a  zodpovedný človek, bolo nám 

cťou s tebou spolupracovať. Ďakujem 

ti za všetko to, čo si pre našu Banskú 

Štiavnicu a jej občanov urobil. Ďaku-

jem ti za to, že si tu s nami žil a pra-

coval. V mene poslancov mestského 

zastupiteľstva, občanov nášho mes-

ta, v mene všetkých kolegov z Mest-

ského úradu ako i v mene svojom sa 

s tebou lúčim aj ja.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Opustil nás Ing. Dušan Kavický
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V poslednej dobe sa čoraz 

častejšie stretávame 

s prípadmi, keď v súvislosti 

s koronavírusom ľudia prišli 

o svoje zamestnanie, sú 

izolovaní, stratili istoty a aj 

sociálne kontakty. Preto 

sme oslovili psychiatra 

MUDr. Eduarda Gemzu 

a položili mu pár otázok:

1/ Zaznamenali ste zvýšený nápor 

pacientov na Vašu ambulanciu?

V  minulom, prvom „covidovom“ 

roku 2020 som mal evidovaných 

celkovo okolo 3900 vyšetrení, čo 

znamená približne 10% nárastu 

oproti  roku 2019. Opticky to vy-

zerá, že nárast spôsobili práve dô-

sledky pandémie koronavírusu, ale, 

hoci som to nepočítal a môj názor 

nie je objektivizovaný, nemyslím, 

že by navýšenie vyšetrení, tzn. aj 

pacientov (klientov), spôsobili pria-

me dôsledky na duševné zdravie. 

Ale obavy z infekcie zvyšovali poč-

ty telefonických konzultácií a elek-

tronických predpisov liekov – teda 

tzv. telemedicínskych výkonov. Ale 

telemedicína bola aj voda na mlyn 

tým lenivším klientom, ktorým 

stačí recept na liek a  korona bola 

skôr zámienkou. Priamo, ako ste 

uviedli, kvôli strate zamestnania, 

strate sociálnych istôt, dopadu so-

ciálnej izolácie a  strate sociálnych 

kontaktov požiadalo o  vyšetrenie 

alebo priamo navštívilo moje am-

bulancie v  Banskej Štiavnici a  vo 

Zvolene veľmi málo klientov. Po-

vedal by som, že prvú vlnu a jej dô-

sledky zvládali občania lepšie ako 

súčasná vláda. U  už evidovaných 

klientov sa, pochopiteľne, objavo-

vali psychické problémy z  vyššie 

uvedených dôsledkov pandémie, 

ale skôr výnimočne z priameho po-

citu ohrozenia vírusom.

2/ S akými najčastejšími problé-

mami sa na Vás ľudia obracajú, 

s akými diagnózami?

Moja skúsenosť, tiež bez ambície 

kvantifi kovať, je, že klienti s postu-

pujúcimi informáciami, ale hlavne 

dezinformáciami, hoaxami z  fb či 

iných sociálnych sietí a  neofi ciál-

nych informačných zdrojov, aj vďa-

ka pomerne chaotickým a často ne-

domysleným postupom riadenia 

protiepidemických opatrení a  aj 

zhoršujúcimi sa výsledkami v poč-

te infi kovaných, chorých, vážne 

chorých a  zvyšujúcemu sa počtu 

úmrtí na koronavírus SARS-Cov-2 

postupne viac a  častejšie prežíva-

jú strach, prípadne úzkosť (preto-

že napriek ročným skúsenostiam 

a vedomostiam je pre nás koronaví-

rus stále ešte „neznámom“ a všetko 

neznáme, nedostatočne alebo málo 

známe, málo dôverne známe spô-

sobuje nekonkrétny strach, strach, 

kedy sa bojíme a  nevieme čoho, 

teda úzkosť). Klienti, ale aj občania 

všeobecne prežívajú obavy z  bu-

dúcnosti, sú frustrovaní negatívny-

mi výsledkami opatrení, nahnevaní 

na často protichodné, nesúrodé na-

riadenia, ktoré navyše neprináša-

jú želaný a očakávaný efekt. Treba 

však pripomenúť, že hnev vyvoláva 

aj nezodpovednosť tých, čo nedo-

držujú ani základné pravidlá ochra-

ny, ako ich už na jar minulého roka 

formuloval profesor Krčméry, ne-

dodržiavanie pravidiel, „výnimky“ 

a  nezodpovednosť tých, ktorí by 

mali prví ísť príkladom, t.j. politi-

kov alebo všeobecne známych ľudí. 

Súhrne možno povedať, že úzkost-

né,  úzkostne-depresívne a  depre-

sívne poruchy sú najčastejším dô-

sledkom na psychický stav klientov 

či občanov všeobecne. Dochádza 

pochopiteľne aj ku zhoršeniu už 

predtým existujúcich ochorení, ob-

javujú sa aj prípady zneužívania ná-

vykových látok ako dôsledok nudy, 

sociálnej izolácie, pretože nároky 

ľudí dnes sú veľmi často v podstate 

primitívne, prízemné a ak nemajú 

zábavu, nemôžu cestovať, dovolen-

kovať pri mori, akoby nemali zmy-

sel života. Koniec-koncov aj nespo-

kojnosť, agresivita, nevraživosť, 

sťažnosti na obmedzovanie osob-

ných práv a slobôd a stratu demok-

racie, ktoré sa objavujú v médiách, 

rôznych statusoch na sociálnych 

sieťach, v  osobných rozhovoroch, 

sú dôsledkom „rozmaznanosti“ 

dnešného človeka, nepochopenia 

toho, že demokracia nie je anar-

chia a osobné práva a slobody kon-

čia tam, kde ohrozujú osobné práva 

a  slobody iných (napr. ohrozením 

ich zdravia).

3/ Myslíte si, že tento stav bude 

mať stúpajúcu tendenciu a s aký-

mi následkami do budúcnosti?

Keď odhliadneme od faktu, že aj po-

litické riadenie spoločnosti, riade-

nie protiepidemických opatrení sú 

faktormi, ktoré priamo ovplyvňujú 

náš terajší život, ktorý sa kvôli pan-

démii od základu a výrazne zmenil, 

je pravdepodobnosť stúpajúcej ten-

dencie závislá od toho ako rýchlo 

alebo pomaly pominie hrozba ko-

ronavírusu SARS-Cov-2 a všetkých 

jeho mutácií. Hoci priebeh infekcie 

a ochorenia býva asymptomatický, 

bezpríznakový, býva aj veľmi zá-

važný a život ohrozujúci. Nikto ne-

vie, aký bude priebeh práve u neho 

(a  to napriek tomu, že už ochore-

nie, povedzme, prekonal). Vírusy 

sú schopné veľmi častých mutácií, 

spontánnych zmien, ktoré môžu 

priniesť kmene nebezpečnejšie, aj 

menej nebezpečné. Je to podobné 

ako pri infekcii chrípky. Očkovanie 

sa vykonáva roky a každoročne sa 

inovuje, pretože vírus chrípky tiež 

nespí na vavrínoch a  obnovuje sa 

stále a stále. Ak sa teda nebudeme 

spoliehať na politikov a protiepide-

mické opatrenia a budeme sa chcieť 

vrátiť k „normálnemu“, ale novému 

„normálnemu“ životu, tak tento stav 

stúpajúcu tendenciu nebude mať, 

a to ani v zmysle narastania dušev-

ných problémov občanov, pokiaľ 

sa zníži riziko prenosu vírusu, váž-

nych priebehov ochorenia a úmrtí 

prostredníctvom celoplošného oč-

kovania. Nie celoplošné testovanie 

nespoľahlivými antigénovými (Ag) 

testami, ale celoplošné očkovanie 

populácie (podľa odborníkov cca 

70% obyvateľstva) je cesta k tomu, 

aby dôsledky pre budúcnosť boli 

minimálne negatívne. Koniec-kon-

cov očkovanie a  jedine očkovanie 

dlhé roky, dokonca povinné v býva-

lom Československu, zabezpečova-

lo, že sa eradikovali (teda vymizli) 

alebo výrazne znížili výskyty mno-

hých ochorení (osýpky, ovčie či pra-

vé kiahne, poliomyelitída). Ak je 

dnes niekto proti očkovaniu, tak by 

si mal uvedomiť, že nebyť, „div sa 

svete“, povinného očkovania, mno-

hí kritici očkovania – tzv. antivaxe-

ri, by dnes ani nežili.

Inou a  komplexnejšou otázkou je, 

čo by malo „rozmaznané“ a  „pyšné“ 

ľudstvo urobiť, ako by sa malo sprá-

vať, aby sa podobné situácie a roky, 

ako sú tieto, neopakovali. Tým ne-

myslím nezmysly typu výroba víru-

sov v laboratóriách, čipovanie obča-

nov, ale dôraz na ochranu prírody, 

ekológiu, etiku a skutočné hodnoty 

života. Pokiaľ sa ľudstvo z tejto fac-

ky od prírody a sveta nepoučí, tak si 

vývoj radšej nechcem predstavovať, 

lebo otázky ustráchaných klientiek 

„pán doktor, kedy toto skončí?“, budú 

mať jedinú odpoveď. Nikdy.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž 

Koronavírus a jeho následkyZo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Fajka.

Exkluzívna, kompletná fajka (NH 

2 818) s ozdobnou násadou (pipa-

sárom) zo žltého lakovaného dreva, 

z  pozostalosti Ľudovíta Cseha, po-

chádza z produkcie Hönigovskej faj-

kárskej dielne, pôsobiacej v Banskej 

Štiavnici. Kvalitná lesklá mramorov-

ka (hnedá fajka s čiernymi škvrna-

mi) je ozdobená plastickým reliéfom 

s baníckym motívom.

Je to jeden z viacerých predmetov 

pochádzajúcich z  pozostalosti po 

tomto významnom geológovi, ban-

skom inžinierovi a pedagógovi, kto-

ré múzeum uchováva.

Fotografi a: Katarína Patschová

Vlastník: Slovenské banské múze-

um

Text: Daniel Harvan

Zberný dvor 
je opäť otvorený. Od 3. 3. 2021 je 

zberný dvor pre verejnosť opäť otvo-

rený v obmedzenom režime a za do-

držiavania prísnych protipandemic-

kých opatrení. Každý návštevník 

zberného dvora musí:

– mať dýchacie cesty prekryté 

rúškom alebo respirátorom FFP2,

– dodržiavať dostatočný odstup 

od personálu a  iných návštevníkov 

zberného dvora,

– rešpektovať pokyny personálu 

zberného dvora a riadiť sa nimi,

– vstupovať do administratívnych 

priestorov zberného dvora len na 

vyzvanie personálu,

– pred vstupom do administratív-

nych priestorov si vydezinfi kovať 

ruky.

Otváracie hodiny:

PO-PI: 6:00– 15:00

SO-NE, počas štátnych sviatkov za-

tvorené! Viac na:

https://odpady.banskastiavnica.sk/

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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K R Í Ž O V K A

Internet je bohatým zdrojom 

informácií, ale má aj svoje 

temné stránky. 

Vírusy, trójske kone, spyware, krá-

deže identity, to všetko číha na ne-

skúsených používateľov a práve deti 

sú najzraniteľnejšie. Každý z  nás, 

bez ohľadu na vek, by mal byť opatr-

ný a vyvarovať sa rizikám súvisiacim 

s používaním internetu tak, aby mo-

hol v čo najväčšom rozsahu využívať 

mnohé z užitočných výhod, ktoré in-

ternet v dnešnej dobe ponúka.

V  rámci dňa bezpečného interne-

tu zrealizovalo Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru v Žiari nad Hro-

nom v  dňoch 8. 2. až 12. 2. 2021 

preventívne aktivity pre žiakov zá-

kladných škôl, ktoré boli zamerané 

na bezpečné používanie internetu. 

Cieľom preventívnych aktivít bolo 

zvýšenie povedomia o  nástrahách 

on-line sveta, ako aj o  pravidlách, 

ktoré je potrebné dodržiavať pri po-

užívaní internetu. Počas aktivít bol 

žiakom distribuovaný leták pod ná-

zvom „Viem ako sa „Nezamotám“ do 

sociálnych sietí“, ktorý upozorňuje 

deti a mladých ľudí na zodpovedné 

používanie internetu a  nových in-

formačných technológií, mobilných 

telefónov, ako aj na ochra-

nu súkromných údajov na 

webových stránkach a  na 

sociálnych sieťach. Na zá-

ver boli žiakom poskyt-

nuté informácie o  tele-

fónnych číslach, na ktoré 

môžu zavolať v  nalieha-

vých prípadoch.

OR PZ 

v Žiari nad Hronom

Deň bezpečného 
internetu

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 7/2021: „Ovocie každý 

trhá zo stromu poznania len z toho ko-

nára, na ktorý dočiahne.“ Výhercom sa 

stáva Mária Zaďjorová, Prenčov. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o poukážku na konzumá-

ciu v hodnote 10€ (2 x 5€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 22. 03. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok I. Berg-

mana:

A., 2. časť tajničky,

B., Spojka, ruská rieka, radón a kys-

lík, šinter, ozn. zahraničných nákla-

diakov,

C., Školská družina, veľa, nula, po-

môcka na murovanie, citoslovce ve-

selosti,

D., Citoslovce ťapkania, družka 

Adama, levy česky, lapáme,

E., Český súhlas, 2050 v  Ríme, 

Slov. informačná služba, slon, 

list papiera,

F., Časť Londýna, Začiatok taj-

ničky, dedina,

G., Bojové vozidlo, obytný prí-

ves, potomkovia,

H., Chodia, chyť, stred slova pa-

sák, zn. sodíka a  fosforu, náš 

denník,

I., Ozn. áut Španielska a  Ra-

kúska, druh psa, tona, plakali, 

nech,

J., Znečistený vzduch, patriaci 

ornátu, obliekol,

K., Koniec tajničky, predložka.

1., Ruský súhlas, 3. časť tajnič-

ky, starší,

2., Otravné látky, Daniel, Adriana, 

molybdén,

3., Tuto, dajú do pohybu, kočiar,

4., Toto, maďarský zápor, v poriad-

ku, zn. podnikateľa,

5., Vedro pri studni, mleté zrno, po-

pod,

6., Poťahoval, mesto v Japonsku,

7., Severský škriatok, urob, Nová 

scéna,

8., Osobné zámeno, pozná, chemic-

ký prvok,

9., Čožeby, daj súhlas, táto,

10., Plody orecha, patriaci Jankovi,

11., Chatky, ruská rieka, čistiaci 

prostriedok,

12., Ozn. áut Československa, muž-

ské meno, predložka, oplotenie,

13., Sopka v  Taliansku, seba nao-

pak, kráča,

14., Tieto, zomiera, býva v noci, cu-

dzie žen. meno,

15., R foneticky, 4. časť tajničky, 

popevok.

Pomôcky: En, smog, Saporo, astát, 

nem, Lena, logo.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 9
Krížovka
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INZERCIA

Sviatok MDŽ tu bol, je a bude. 

Aj keď mnohým sa spája 

s bývalým režimom, jeho 

podstata je úplne iná. Netreba 

ho odsudzovať ako prežitok 

socializmu.

8. marca 1908 v New Yorku a 8. mar-

ca 1917 v Petrohrade sa konali ma-

sové demonštrácie za práva žien.

MDŽ sa preto stále slávi v mnohých 

štátoch sveta ako prejav úcty k že-

nám a ich právam. A to bez ohľadu 

na ich národnostné, etnické, jazy-

kové, kultúrne, ekonomické alebo 

politické postavenie. Je prejavom 

solidarity medzi ženami a  súčas-

ne spomienkou na snahu za ich 

zrovnoprávnenie. Okrem iného je 

MDŽ veľmi milou oslavou všetkých 

žien. Nie teda len tých, ktoré mali 

to šťastie stať sa matkami. Veď čo 

je krajšie ako milá kytička od syna, 

otca, manžela alebo od kolegov 

v práci. Osobne veľmi rada spomí-

nam na tieto časy v bývalom kolek-

tíve učiteľov, kedy si na nás mužská 

časť spolupracovníkov vždy spome-

nula kvietkom.

Našťastie, aj mnoho obchodných 

reťazcov sa k tomuto sviatku vracia 

ponukou v sortimente.

Páni, vyjadrite preto ženám podpo-

ru a úctu. Nezáleží na tom, či im iba 

slovne poprajete alebo dáte pred-

nosť kytici, čokoláde či inému drob-

nému darčeku.

Ja si tiež dovolím venovať z  môj-

ho repertoáru na oslavu žien, túto 

krátku báseň.

Neuleť

Tá ženská krása

ako zdá sa

ulieta nám ako motýľ.

Tak ju chyť.

Nech neujde ti ďaleko

vo víre šiat

a celkom nových oblekov.

Je taká krásna

a príťažlivá.

Však od vekov to už tak býva,

že o nej sa každému sníva.

Rosička padá zo stromov,

ja ligocem sa spolu s ňou.

V nej priezračný je deň.

Dnes, zajtra o týždeň.

Keď znovu príde

nová zmena,

ešte krajšia je v nej žena.

Daniela Sokolovičová

Medzinárodný deň žien

Nakoľko pandémia zasiahla 

aj cestovný ruch a prevádzky 

v gastrosektore, opýtali sme 

sa majiteľov a prevádzkova-

teľov týchto zariadení, ako sú 

momentálne na tom, koľko 

zamestnancov udržujú a ako 

sú spokojní s pomocou od 

štátu?

„Čo sa týka udržateľnosti zamestna-

nosti, tak sme na tom dobre. Podarilo 

sa nám počas celej pandémie udržať 

pracovný pomer všetkých zamest-

nancov.

V  súvislosti  s  pomocou štátu mô-

žeme  vyjadriť spokojnosť, nakoľko 

mzdy zamestnancov  zo strany štátu 

boli refundované vo výške 80%.“

Martin Andrášik, 

manažér hotela Bristol

„Momentálne sme na 50% stavu za-

mestnancov a sme schopní si ich udr-

žať vďaka podpore z  úradu práce, 

ktorá od februára pokryje 100% ná-

kladov na zamestnanca. Bohužiaľ, 

keby táto podpora bola spustená od 

začiatku obmedzení, nemuseli sme 

prepúšťať vôbec. Momentálne čaká-

me na spustenie podpory z minister-

stva hospodárstva za obdobie od no-

vembra 2020, ktorá by nám mala 

pomôcť aj ostatnými fi xnými náklad-

mi, len táto je v nedohľadne a pevne 

dúfame, že bude spustená čo najskôr, 

ale ak zohľadníme obdobie vypláca-

nia podpory z  ministerstva hospo-

dárstva za obdobie do októbra 2020, 

nový program nebude spustený skôr 

ako na jeseň 2021, čo je pre mnoho 

majiteľov fi riem extrémne frustru-

júce.“

Imrich Kecskés, 

Penzión– Pizzéria Kachelmann

Za rozhovory poďakoval

Michal Kríž

Podnikatelia v cestovnom ruchu



11
číslo 9 • 11. marec 2021

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

inzercia

služby

reality

  Vymením 2-izbový byt na 

Križovatke za RD alebo chatu 

v  okrese BS + doplatím, tel. č.: 

0948 282 484

 Hľadám opatrovateľku s  mož-

nosťou ubytovania, tel. č.: 

0904 524 467

  Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

INZERCIA

„Udržateľný rozvoj 

neznamená, že sme zdedili 

Zem od našich rodičov, ale že 

sme si ju požičali od našich 

detí.“

Stavba domu či väčšej stavby vy-

žaduje kvalitné vzdelanie, prax, ši-

kovnosť a  spoluprácu viacerých 

profesií. Na SOŠ služieb a lesníctva 

v Banskej Štiavnici sa študenti učia 

spolupracovať s tými najlepšími na 

Slovensku aj v zahraničí. Naša ško-

la je dlhodobo zapojená v programe 

Erasmus plus a pravidelne realizuje 

odbornú prax študentov a učiteľov 

v Nemecku, Česku, Nórsku.

Od minulého roka sme po prvýkrát 

zapojení do prestížneho a  unikát-

neho projektu Act Eco – Strategic-

ké partnerstvá, kde na dosiahnu-

tí spoločných cieľov spolupracuje 7 

partnerov zo 4 krajín – okrem SR aj 

odborníci z Čiech, Rakúska a Fran-

cúzska. Jedná sa o  dlhodobú spo-

luprácu na inováciách a  výmenu 

skúseností dobrej praxe v  oblasti 

prírodného staviteľstva. Cieľom je 

rozšíriť poznatky o prírodnom sta-

viteľstve nielen medzi našich štu-

dentov, ale aj medzi ďalšie školy 

a verejnosť.

Vedeli ste napríklad, že v  staveb-

níctve, pri výstavbe a bývaní sa roč-

ne spotrebuje  približne 40% ener-

gie z  celkovej spotreby energie vo 

svete? V  časoch klimatickej krízy 

máme povinnosť znižovať energe-

tickú náročnosť a  uhlíkovú stopu. 

Jedným z riešení je práve prírodné 

staviteľstvo. Ak sa chceme priblížiť 

k ideálu „ekodomu“, treba myslieť na 

mnoho súvislostí – medzi mnohými 

je to potreba využívať pri stavbách 

obnoviteľné materiály. Pri hodno-

tení stavebných výrobkov a materi-

álov treba zohľadňovať ich vplyv na 

životné prostredie od vzniku, času 

ich využívania až po likvidáciu.

Naši študenti v  stavebných odbo-

roch vedia pracovať s  najmoder-

nejšími „značkovými“ materiálmi 

a vďaka projektom sa učia pracovať 

aj s  materiálmi, ktoré sa používa-

li v minulosti – hlina a slama. Prečo 

práve tieto? Pretože sa dajú získať 

lokálne a nie je potrebná drahá pre-

prava zo zahraničia. Pretože pri 

správnom zapracovaní vedia vytvo-

riť energeticky pasívne stavby. Majú 

pozitívny vplyv na zdravie a pohodu 

človeka. Napríklad hlinené omietky 

vedia vytvoriť prirodzenú vlhkosť 

v interiéri, aby sa nám nevysušova-

li sliznice. A ak budete mať hlinenú 

omietku v kúpeľni, orosené zrkadlo 

sa stane minulosťou.

Naši majstri a študenti sa v Českej 

republike podieľali na stavbe slame-

ného domu. Počas dvojtýždňovej 

praxe si prešli viacero technologic-

kých postupov a práca ich bavila. Vo 

voľnom čase stihli aj výlet do Pra-

hy. V rámci projektu sa uskutočnilo 

niekoľko stretnutí „naživo“ a po za-

vedení Covid 19 opatrení sme dis-

kusie a  vzdelávanie presunuli do 

online priestoru. Práve praktické 

odbory, kam patrí aj stavebníctvo, 

však potrebujú aj reálnu prax. Verí-

me, že po zlepšení situácie sa opäť 

dostaneme do školy aj do sveta. 

Okrem toho plánujeme vybudovať 

vzorový slamený domček priamo 

na terase školy – budete ho môcť 

navštíviť počas verejnej prezentá-

cie projektu, ako aj počas Dňa otvo-

rených dverí pre záujemcov o  štú-

dium na našej škole.

Eko stavby sú často vylepšená tra-

dícia. Vylepšená v tom, že kvalitný 

projekt sa zameria na elimináciu te-

pelných mostov, paro-priepustnosť 

konštrukcií a  zároveň jej neprie-

dušnosť. Zažili ste niekedy búracie 

práce? Množstvo stavebného odpa-

du, ktorý končí na skládkach. Domy 

z ekologických materiálov sú recyk-

lovateľné. Zároveň nie je na mieste 

obava z toho, že by nevydržali– vo 

svete je viacero príkladov eko-sta-

vieb ktoré majú viac ako 100 ro-

kov, majú „zelené“ strechy či hlinené 

omietky– videli sme ich na vidie-

ku aj v skanzenoch na Slovensku aj 

v Nórsku.

Prínosom projektu ActEco je, že 

bude prezentovať praktické mož-

nosti znižovania uhlíkovej stopy, 

emisií CO
2
 vďaka prírodnému stavi-

teľstvu. Máme snahu posunúť prí-

rodné staviteľstvo do ofi ciálnych 

štruktúr vzdelávania na odborných 

školách.

Výstupom projektu bude vytvore-

nie a  odskúšanie pilotných kurzov 

v e-learningovej podobe ako aj ko-

lekcia dokumentov – učebných tex-

tov a videí, ktoré budú k dispozícii 

na EÚ platforme.

V súčasnosti je stavebný boom sla-

mených stavieb hlavne v  Rakúsku 

a  Francúzsku a  zapája sa aj veda 

– merania tepelných strát, ohňo-

vzdornosti v  laboratóriách, pokusy 

stavebnej biológie... Prírodné stavi-

teľstvo sa vyučuje na univerzitách 

a práve vďaka projektu s organizá-

ciou ArTUR sa prostredníctvom na-

šej SOŠ služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici táto aktuálna téma dosta-

ne aj do vzdelávacieho programu 

stredoškolákov.

Budúci žiaci stavebných odborov 

sa okrem moderných stavebných 

postupov, práce s 3D perom a tla-

čiarňou, budú učiť aj techniky prí-

rodného staviteľstva. Veríme, že 

to pomôže ich vyššej uplatniteľ-

nosti na domácom aj európskom 

trhu práce. Banská Štiavnica, pod 

ochranou UNESCO, je turistic-

ky veľmi populárne mesto a čoraz 

viac budov prechádza rekonštruk-

ciou. V  historických objektoch je 

potrebné rešpektovať tradičné 

techniky a materiály a práve vďa-

ka zručnostiam prírodného stavi-

teľstva budú mať naši absolventi 

výhodu, o  kvalitných stavebných 

majstrov aj o  eko-stavby je čoraz 

väčší záujem.

Zuzana Hermanová,

SOŠ služieb a lesníctva

Act Eco– konaj ekologicky

Stavanie ekodomu zo slamy  foto Archív autora

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o  ochrane a  právach zvie-

rat. Naším hlavným zámerom 

je však záchrana voľne sa pohy-

bujúcich zvierat, hlavne mačiek. 

Cieľom je zabezpečiť domov pre 

opustené a  týrané zvieratá a  za-

bezpečenie veterinárnej starostli-

vosti. Kto by chcel mať doma zvie-

racieho miláčika, nech neváha 

a kontaktuje naše občianske zdru-

ženie. 

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 elek-

tronicky na: https://pfseform.

financnasprava.sk/Formulare/

eFormVzor/DP/form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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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

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, 
starých a veľkých halúz, či 
spustenie celého stromu, k tomu 
aj výžin kríkov a trávy. Drevo 
môžeme popíliť na mieru, cena 
sa dohodne pri obhliadke danej 
práce, vždy sa dá však dohodnúť!
Viac info: 0917 098 224.


