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INZERCIA

V rokoch 2020 a 2021 ani 

nepriaznivá pandemická 

situácia nezastavila naše 

úsilie o obnovu historických 

objektov v Banskej Štiavnici. 

V  roku 2020 okrem už spomína-

nej obnovy pôvodného dreveného 

krovu historickej radnice boli pod-

porené Ministerstvom kultúry SR 

v  rámci dotačného programu „Ob-

novme si svoj dom“, podprogramu 1.2 

Obnova kultúrnych pamiatok v lo-

kalitách svetového kultúrneho de-

dičstva aj ďalšie dva projekty:

- Kaplnka, rímskokatolícka. sv. 

Alžbety, Dolná 902/29. 

Milí Štiavničania,

sčítanie obyvateľov je pre 

nás a naše mesto v roku 2021 

z pohľadu budúcnosti dôležité. 

Realizuje sa v roku 2021 po 10 

rokoch v gescii Štatistického 

úradu SR sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov.

Prvýkrát je integrované a plne elek-

tronické. Prvú fázu najrozsiah-

lejšieho štatistického zisťovania 

vďaka zodpovednej práci zamest-

nancov MsÚ, ktorí majú na starosti 

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

a  dobrej spolupráci so správcami 

nehnuteľností a  spoločenstvami 

vlastníkov bytov máme úspešne 

za sebou. Druhá fáza elektronic-

kého sčítania je zameraná na sčíta-

nie obyvateľov a uskutočňuje sa od 

15.2.2021 do 31.3.2021.

Mnohí sa možno pýtate: Načo 

nás štát zase niečím otravuje? 

Prečo mám vypĺňať nejaké for-

muláre? Čo z toho budem mať?

Odpoveď je jednoduchá: Viac 

ako si možno myslíte. Mnohé 

chodníky a  cesty, čistota mesta, 

historické objekty vo vlastníctve 

samosprávy, zimná údržba, verejné 

osvetlenie, školstvo, sociálne služ-

by, kultúra, šport, infraštruktúra 

pre voľný čas – nielen to sú oblasti, 

ktoré patria do kompetencie mes-

ta. To, koľko prostriedkov na ne 

dostane od štátu závisí od tzv. 

podielových daní, ktoré sa vypo-

čítavajú na základe počtu oby-

vateľov mesta, odvíjajúceho sa 

práve od tohto štatistického zis-

ťovania. 

Obnova národných kultúrnych 
pamiatok v Banskej Štiavnici

Chcete mať lepšie mesto? Sčítajte sa!

Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 15  foto Archív MsU 	3.str.

	3.str.
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Výmenník:
Ponuka vecí na FB Výmenník 

Online

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.

3. kolo

Viete, koľko kníh tvorí fond 

MsK? (tolerancia 2000 ks)

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. 3

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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15. 3.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k modernizá-

cii kamerového systému.

 Zabezpečenie opatrení súvisiacich 

s COVID-19.

16. 3.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

vedúcich oddelení MsÚ.

 Posledná rozlúčka s  p. Darinou 

Mojžišovou.

17. 3.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s poslancami 

MsZ.

18. 3.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  riaditeľ-

mi základných a materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-

ta.

 Pracovné rokovanie k  úlohám 

OOCR.

19. 3.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k príprave štú-

die využiteľnosti Paradajs a Červe-

ná studňa.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Viera Lauková

8. 3. v Rádiu Regina od 23:00 do 24:00 

v relácii „Zvony nad krajinou“ bola veno-

vaná pozornosť obci Podhorie. Znač-

ná časť relácie bola venovaná aj šte-

fultovskému rodákovi, významnému 

slovenskému spisovateľovi Jozefovi 

Horákovi (1907- 1974), ktorý učil aj 

v Teplej 18 rokov (Teplá a Žakýl v sú-

časnosti tvoria obec Podhorie) a  po-

sledné obdobie svojho života prežil 

a tvoril v B. Štiavnici. V relácii bolo aj 

rozprávanie J. Horáka z r. 1967 o jeho 

rodisku v Štefultove, B. Štiavnici ako 

o  fantastickom zdroji inšpirácií pre 

jeho literárnu tvorbu i o Teplej. V re-

lácii mimoriadne erudovane hovorila 

aj Anna Ďuricová zo SBM v B. Štiavni-

ci o histórii, ľudových tradíciách a ode-

vu z Podhoria. 10. 3. v Rádiu Devín 

o  7:15 bola spomienka na význam-

ného slovenského spisovateľa Mila 

Urbana, ktorý v tento deň v r. 1982 

odišiel do večnosti. M. Urbanovi bola 

venovaná samostatná relácia aj v Rá-

diu Lumen 11. 3. od 20:00. M. Urban 

študoval v B. Štiavnici na Štátnej vyš-

šej lesníckej škole v r. 1922-24. Jeho 

román „Živý bič“ je stále jeden z naj-

prekladanejších slovenských lit. diel. 

10. 3. v  Rádiu Slovensko po 18:00 

bola podrobná reportáž o tradičnom 

banskoštiavnickom podujatí „Festiva-

le peknej hudby“, v ktorej hovoril aj jeho 

zakladateľ, aj v súčasnosti riaditeľ, to-

hoto festivalu Eugen Prochác. Pred 

vypuknutím pandémie býval v  lete, 

tento rok bude v  modifi kovanej po-

dobe už tento mesiac. 12. 3. v Rádiu 

Slovensko od 20:05 do 21:00 bola re-

portáž o Pohronskom múzeu v Novej 

Bani. Ako najinteresantnejší exponát 

bol vyzdvihnutý model Kronového 

atmosferického stroja, ktorý bol po-

stavený v N. Bani v r. 1722 prvýkrát 

na európskom kontinente. V ďalšom 

bolo poukázané, že tento vodočer-

pací stroj bol v r. 1929 premiestnený 

do banskoštiavnického rudného reví-

ru. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že 

funkčný model takéhoto stroja je aj 

v SBM, a čo je najdôležitejšie, v nasle-

dujúcich rokoch bolo v BŠ rudnom re-

víre postavených až 6 ohňových stro-

jov na čerpanie banských vôd, ktorých 

koncentrácia v tomto čase najefektív-

nejších a najvýkonnejších strojov svoj-

ho druhu nebola nikde na európskom 

kontinente taká ako práve v BŠ rud-

nom revíre. 14. 3. v  Rádiu Sloven-

sko o  6:05 bola spomienka na cisá-

ra Jozefa II., ktorý sa narodil v tento 

deň v r. 1741. Tento panovník z ob-

dobia rokov 1780- 1790 mal mimo-

riadne vzácny vzťah k  B. Štiavnici. 

Tak ako jeho matka, panovníčka Má-

ria Terézia. Ešte predtým, ako sa stal 

cisárom, navštívil B. Štiavnicu, fáral aj 

do podzemia, aby sa dôkladne oboz-

námil s baníctvom v BŠ rudnom reví-

re, ktorý už vtedy bol vzorom pre celý 

banícky svet. Z  jeho „požehnaním“ sa 

uskutočnilo v Sklených Tepliciach sve-

toznáme podujatie v r. 1786, kde sa 

zrodili 4 svetové prvenstvá. K 16. 3. 

podľa Covid automatu je náš okres 

v  bordovej farbe (III. st. varovania). 

Nakoniec ešte uvádzam, že náš okres 

je síce v bordovej farbe, avšak okolité 

okresy ZH, KA sú v čiernej farbe (IV. 

st. varovania).

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 poslednými 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), otvo-

rené je v  pondelok– sobotu v  čase 

8:00– 16:00 hod., s  prestávkou 

12:00– 12:30 hod. a posledným od-

berom o 15:30 hod. V nedeľu sa ne-

testuje!

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 – 10. týždeň 

(8. 3.– 14. 3. 2021):

SČK (KC):

8. 3. – 450 – otest., z toho 11– po-

zitív

9. 3. – 297 – otest., z toho 6 – po-

zitív

10. 3. – 218 – otest., z toho 2 – po-

zitív

11. 3. – 214 – otest., z toho 3 – po-

zitív

12. 3. – 294– otest., z toho 2 – po-

zitív

13. 3. – 395 – otest., z toho 6 – po-

zitív

ZŠ, J. Kollára:

10. 3. – 24 – otest., z toho 0 – po-

zitív

11. 3. – 46 – otest., z toho 0 – po-

zitív

12. 3.– 104 – otest., z toho 0 – po-

zitív

13. 3. – 83 – otest., z toho 0 – po-

zitív

Váš Lekár, s.r.o. (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

8. 3. – 280 – otest., z toho 1– pozitív

9. 3. – 306 – otest., z toho 3 – po-

zitív

10. 3. – 298 – otest., z toho 1 – po-

zitív

11. 3. – 255 – otest., z toho 1 – po-

zitív

12. 3. – 375 – otest., z toho 1 – po-

zitív

13. 3. – 426 – otest., z toho 3 – po-

zitív

DEJ, s.r.o. (plaváreň)

8. 3. – 175 – otest., z toho 6– pozitív

9. 3. – 124 – otest., z toho 1 – po-

zitív

10. 3. – 109 – otest., z toho 0 – po-

zitív

11. 3. – 100 – otest., z toho 1 – po-

zitív

12. 3. – 170 – otest., z toho 1 – po-

zitív

13. 3. – 194 – otest., z toho 3 – po-

zitív

14. 3. – 356 – otest., z toho 1 – po-

zitív

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

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v  Banskej Štiavnici na deň 

24. marec 2021 (streda) o  9:00. 

Zasadnutie sa uskutoční v sále Kul-

túrneho centra, Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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Národná kultúrna pa-

miatka je evidovaná v  Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu pod 

číslom 2488/1. Druhým podpo-

reným projektom bol Dom meš-

tiansky, Nám. sv. Trojice 15 – ob-

nova fasády. Pamiatkový objekt je 

evidovaný v  Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu pod číslom 

2562/1.

Cieľom obidvoch projektov bolo 

vypracovanie prípravnej projekto-

vej dokumentácie určenej pre saná-

ciu vlhkosti historických objektov, 

vrátane výkazu výmer pre samot-

nú realizáciu sanácie vlhkosti. Pro-

jekt pre Dom meštiansky, Nám. sv. 

Trojice rieši naviac aj obnovu celej 

fasády objektu. Súčasťou príprav-

nej dokumentácie sú aj stavebno – 

technické posudky, ktoré popisu-

jú prieskum a posúdenie zvlhnutia 

stenových konštrukcií. Dôležitou 

súčasťou prípravnej dokumentácie 

je aj zameranie skutkových stavov 

jednotlivých objektov, ktoré bude 

slúžiť ako východiskový podklad 

k  ďalšej obnove. Celková cena prí-

pravnej dokumentácie sanácie vlh-

kosti pre Kaplnku sv. Alžbety je cca 

3 800€ . Pre Dom meštiansky, Nám. 

sv. Trojice 15 je to cca 20 300€.

Obidva projekty boli podporené Mi-

nisterstvom kultúry SR v rámci do-

tačného programu „Obnovme si svoj 

dom“, podprogramu 1.2 Obnova 

kultúrnych pamiatok v  lokalitách 

svetového kultúrneho dedičstva 

s  fi nančnou spoluúčasťou Mesta 

Banská Štiavnica.

V  roku 2021 Mesto Banská Štiav-

nica požiadalo Ministerstvo kultú-

ry SR v rámci dotačného programu 

„Obnovme si svoj dom“ o podporu 8- 

mich projektov:

- Kaplnka, r. k. sv. Alžbety, Dolná 

902/29, č. ÚZPF 2488/1 – realizácia 

sanácie vlhkosti v obvodových ste-

nách. Rozpočet projektu predstavu-

je sumu cca 31 100€.

- Dom meštiansky, radový, Nám. 

Sv. Trojice 7/3, Rubigallovský dom, 

č. ÚZPF: 2568/1 – sanácia vlhkos-

ti spolu s odvodnením v susedskej 

uličke. Rozpočet projektu predsta-

vuje sumu cca 17 900€.

- Dom meštiansky, nárožný, Slád-

kovičova ulica 51/1, Belházyov-

ský dom, č. ÚZPF: 2503/7 – výme-

na vonkajších okenných výplní– II. 

etapa. Rozpočet projektu predsta-

vuje sumu cca 111 700€.

- Dom meštiansky, nárožný, Nám. 

Sv. Trojice 5/1, Zsemberyovský 

dom, č. ÚZPF 2503/12– oprava fa-

sády, korunnej rímsy a  vstupného 

zádveria objektu. Rozpočet projek-

tu predstavuje sumu cca 110 400€.

- Radnica, Radničné nám. 1, Banská 

Štiavnica, č. ÚZPF 2484/1, reštau-

rovanie omietok v kaplnke sv. Anny 

v budove radnice– II. etapa, obnova 

pôvodného dreveného krovu histo-

rickej radnice v Banskej Štiavnici – 

III. etapa. Rozpočet projektu pred-

stavuje sumu cca 145 900€.

- Kostol frauenbergský, rímskoka-

tolícky Panny Márie Snežnej, ul. 

J. K. Hella č. 1, Banská Štiavnica, 

č. ÚZPF: 2487/1-3– obnova šind-

ľovej strešnej krytiny s  konzervá-

ciou. Rozpočet projektu predstavuje 

sumu cca 78 600€.

- Dom meštiansky, nárožný, Nám. 

sv. Trojice 8/4, Szitnyayovský dom 

(ZUŠ), č. ÚZPF: 2551/1– obnova 

šindľovej strešnej krytiny s konzer-

váciou. Rozpočet projektu predsta-

vuje sumu cca 82 200€.

- Piargska brána s opevnením. Čís-

lo ÚZPF: 2482/1. ul. J. K. Hella 4, 

Banská Štiavnica– obnova– rekon-

štrukcia krovu a  strešnej šindľovej 

krytiny na bašte opevnenia. Rozpo-

čet projektu predstavuje sumu cca 

17 900€.

Obnova uvedených objektov 

prispeje k predĺženiu ich životnos-

ti a nemalou mierou k zatraktívne-

niu prostredia mesta Banská Štiav-

nica, čo poteší oko obyvateľa, ale aj 

návštevníka mesta. Všetky projek-

ty podporené Ministerstvom kultú-

ry SR v rámci dotačného programu 

„Obnovme si svoj dom“, podprogramu 

1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 

v  lokalitách svetového kultúrne-

ho dedičstva budú spolufi nancova-

né z rozpočtu Mesta Banská Štiav-

nica.

Juraj Chrenko, 

odd. V, ÚP a ŽP MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Pokles obyvateľov 

mesta pod 10  000 zároveň zna-

mená zníženie koefi cientu, na zá-

klade ktorého sa dane prideľujú. 

Podielové dane pritom tvoria vý-

znamnú časť mestského rozpoč-

tu a ich výška výrazne ovplyvňuje 

akékoľvek rozvojové aktivity Ban-

skej Štiavnice. Preto je dôležité, 

aby sa k  nášmu mestu počas sčí-

tania obyvateľstva prihlásili nao-

zaj všetci, ktorí v ňom trvale alebo 

prechodne žijú a  pôsobia. Povin-

nosť sčítania majú aj cudzinci, kto-

rí žijú na území mesta.

Buďme preto všetci zodpovednými 

motivátormi svojho okolia a okrem 

toho, že krátke a jednoduché dotaz-

níky (vyplnenie trvá cca. 5 minút) 

sami vyplníme, povzbuďme k tomu 

aj svoje okolie, prípadne pomôžme 

tým, ktorí nemajú dostatočné zruč-

nosti v oblasti počítačovej techniky, 

ako sú seniori či rôznymi spôsobmi 

znevýhodnení obyvatelia.

Všetky potrebné informácie, ako aj 

sčítací formulár nájdete na strán-

ke www.scitanie.sk. Verím, že sa 

pridáte k takmer 70% obyvateľov 

mesta, ktorí sa už do procesu sčíta-

nia zapojili. Ak by ste mali akékoľ-

vek otázky, prípadne nejasnosti, 

neobávajte sa kontaktovať ofi ciál-

nu infolinku na 02/20924919, prí-

padne priamo mestský úrad na čís-

le 045 694 96 39.

Nerada pripomínam, že sčítanie je 

povinnosťou, nie voľbou. V prípa-

de, že ho nevykonáte, vystavuje-

te sa hrozbe pokuty vo výške 25– 

250eur. Nenechávajte ho preto na 

poslednú chvíľu a pomôžte aj tou-

to cestou svojmu mestu.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.

myšlienka
dňa

„Veľa ľudí ťa v živote sklame, preto 

nesklam aj sám seba.“.

Jaroslav Melega

Chcete mať lepšie mesto? Sčítajte sa!

Obnova národných kultúrnych 
pamiatok v Banskej Štiavnici

Jarný zber 
objemného odpadu

Oznamujeme občanom, že roz-

miestňujeme veľkokapacitné kon-

tajnery (ďalej VKK) na zber ob-

jemného komunálneho odpadu 

na sídlisku Drieňová od 19. 3. 

(piatok) do 21. 3. 2021 (nedeľa)– 

vrátane.

VKK budú v rámci sídliska roz-

miestnené nasledovne:

– križovatka ulíc J. Straku 

a Pátrovská

– ul. L. Svobodu – pri základnej 

škole

– Bratská ul. – začiatok ulice pri 

križovatke s ul. Energetikov

– Učiteľská ul. za Jednotou pri 

stojisku

Ďalší víkend budú VKK na zber 

objemného komunálneho od-

padu rozmiestnené od 26. 3. 

(piatok) do 28. 3. 2021 (nede-

ľa)– vrátane, na miestach:

– križovatka ulíc S. H. Vajanského 

a P. O. Hviezdoslava

– ul. Križovatka – vzadu pri kon-

tajneri na textil

– ul. 1. mája 6 – pred bytovým do-

mom

– ul. Dolná 27

Prosíme občanov, aby do pris-

tavených VKK vhadzovali vý-

lučne len objemný odpad! (20 

03 07), čo je komunálny odpad, 

ktorý kvôli svojim rozmerom 

a hmotnosti nie je možné umiest-

niť do štandardných zberných 

nádob, napríklad nábytok, sta-

ré matrace, koberce, okná, dvere, 

umývadlá, WC a pod.

Do VKK nepatria druhotné su-

roviny (železný šrot, papier, sklo, 

plasty), nebezpečný odpad a elek-

troodpad (farby, domáca chémia, 

chladničky, práčky, televízory, po-

čítače, telefóny, batérie, žiariv-

ky,...) biologicky rozložiteľný ko-

munálny odpad (zvyšky potravín, 

tráva, konáre, lístie) a ani staveb-

ný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné 

priniesť na Zberný dvor ul. Antol-

ská 46, Banská Štiavnica v čase od: 

pondelok– piatok: 06:00– 15:00 

hod., sobota: 08:00– 12:00 hod.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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S čistením mesta po zimnej 

údržbe 2020/2021 sme začali 

už v 9. týždni a pokračujeme 

v mesiaci marec prispô-

sobením poveternostným 

podmienkam, ktoré sú brané 

do úvahy počas celého jarného 

čistenia a upratovania. 

Na základe uvedeného jarné čistenie 

a  upratovanie prebieha orientačne 

podľa nasledovného harmonogra-

mu za použitia špeciálnej techniky 

v  nižšie uvedených uliciach nasle-

dovne:

Sily a prostriedky:

A./ Technika TS, m. p.

1./ Špeciálne vozidlo Mercedes Uni-

mog ev. číslo: BS 838 AN

2./ Nakladač JCB, ev. číslo: BS Z007

3./ Nákl.vozidlo na odvoz použitého 

posyp. materiálu ev. číslo: BS 279 AM

4./ Traktor s  čistiacim zariadením 

s rotačnou kefou

B./ Ručné čistenie mesta pracov-

níkmi TS, m. p.

Jarné čistenie ulíc mesta po zimnej 

údržbe vykonáva 9 kmeňových za-

mestnancov z  TS, m. p., a  pracov-

níci malých obecných služieb z Úra-

du práce, sociálnych vecí a  rodiny 

Banská Štiavnica. Títo zamestnan-

ci a pracovníci MOS sú nasadzovaní 

hlavne do ťažko prístupných ulíc, kde 

nie je možné nasadiť špeciálnu zame-

taciu techniku.

Čistenie ulíc po zimnej údržbe je vy-

konávané postupne, ako je uvede-

né v  harmonograme, nie je vylúče-

ná zmena, resp. opätovné nasadenie 

techniky, resp. zamestnancov na vy-

čistenie konkrétnej ulice. Chodníky 

popri MK pokrytých asfaltom bude 

vykonávané len pracovníkmi MOS 

počas celej jari až do letných mesia-

cov roku 2021.

C./ Orientačné časy jarného čis-

tenia

11. kalendárny týždeň: mestská pa-

miatková rezervácia– ulice: Námestie 

sv. Trojice, Radničné námestie, ulice: 

A.Sládkoviča, Staronová, A.Kmeťa, 

Kammerhofská, Dolná, Križovatka, 

1.mája, Akademická, Mierová, Mlá-

dežnícka a parkovisko na starom ih-

risku pred obchodmi.

Sídlisko Drieňová: ul. Učiteľská– 

L.Svobodu, Pátrovská, J.Straku, 

Energetikov, Bratská, Kysihýbelská, 

Roľnícka, parkovisko pred COOP 

Jednotou

12. kalendárny týždeň: mestská pa-

miatková rezervácia– ulice: A.Pécha, 

Radničné nám.– priestor pred VÚB, 

A.Kmeťa– priestor za mestskými 

WC, Botanická, Horná a Dolná ružo-

vá, Hella, Novozámocká, Strieborná.

13. kalendárny týždeň: časť mes-

ta Špitálka– ulice: Štúra, P.Dobšin-

ského, Pletiarska, Slovanská, J.Ma-

tušku, A.Bernoláka, M.Hattalu, 

I.Krasku, Železničiarska, časť uli-

ce J.Fándlyho, Staničná, SNP (opro-

ti Vion).

14. kalendárny týždeň: časť mes-

ta pod Kalváriou– ulice: Hviezdo-

slavova, Vajanského, Družstevná, 

SNP– hlboká cesta, k vodojemu, Vý-

skumnícka, 8.mája, Podjavorinskej, 

Športová

15. kalendárny týždeň: mestská pa-

miatková rezervácia– ulice: Robot-

nícka, Remeselnícka, Malé trhovis-

ko, Spojná, Tabaková, Na Zigmund 

šachtu, Záhradná, Okrúhla, Novo-

mestského.

16. kalendárny týždeň: časť mesta: 

Povrazník a Štefultov– ulice: Budova-

teľská, A.Komenského, Horná Huta, 

Obrancov mieru, J.Horáka, M.Ben-

ku, Na Mária šachtu, Clementisa, 

Laskomerského, Tajovského, Hut-

nícka, F.Urbánka, Cintorínska, Po-

žiarnická, Š.Krčméryho a  B.Němco-

vej

17. kalendárny týždeň: časť staré 

mesto– ulice: D.Licharda, Vodáren-

ská, Pod Červenou studňou, Horná 

a Dolná Resla, J.K.Hella– medzi cin-

torínmi, Kamenná, Pod Kalváriou, 

8.mája, Vajanského, Hviezdoslava, 

Výskumnícka

18. kalendárny týždeň: časť mesta: 

Horná a  Dolná Resla, Jergyštôlňa, 

Hájik– ulice: Michalská, Gagarinova 

a  časti mesta Banky a  Počúvadlian-

ske jazero

Všetky práce na jarnom čistení 

mesta bude riadiť a  koordinovať 

vedúci strediska č. 2 JUDr. Gej-

za Volf. Žiadame občanov mesta, 

aby prípadné požiadavky k jarné-

mu upratovaniu nahlasovali pria-

mo vedúcemu na telefóne číslo: 

0905 491 034.

Zodpovedný: JUDr. G. Volf

 – ved.stred. 2

Vypracoval: JUDr. Gejza Volf

Schválil: Ing. Miloslav Filjač, 

riaditeľ podniku

Harmonogram
orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2020/2021

Mnohí iste zaregistrovali, že 

na výmenníku K1 na sídlisku 

JUH sú nainštalované fotovol-

taické panely.

Z tohto dôvodu sme oslovili konate-

ľa bytovej správy, s.r.o., RNDr. Pavla 

Bačíka a položili mu pár otázok:

1. Pán konateľ, z  akého dôvodu 

boli nainštalované fotovoltaické 

panely na kotolňu?

Bytová správa, s. r. o., má záujem zni-

žovať spotrebu fosílnych palív pri vý-

robe tepla. Jednou s  reálnych mož-

ností ako spotrebu fosílnych palív 

znížiť a zároveň nezaťažiť odberate-

ľov tepla vysokou cenou tepla bola 

pre našu spoločnosť inštalácia ob-

noviteľného zdroja energie. Fotovol-

taické panely pretransformujú ener-

giu získanú zo slnečného žiarenia 

na elektrickú energiu. Takto získa-

nou elektrickou energiou vo výhrev-

nej jednotke predhrievame stude-

nú vodu , ktorá sa následne dohrieva 

plynom. Zariadenie je plneautoma-

tické.

2. Koľko táto investícia stála 

a z akých zdrojov bola fi nancova-

ná?

Dodávka a montáž kompletného ob-

noviteľného zdroja energie spolu s vý-

hrevnou jednotkou stála našu spoloč-

nosť 21 000€. Bytová správa si vzala 

na tento účel klasický komerčný úver.

3. Pocítia túto pozitívnu zmenu 

aj užívatelia bytov a bytových do-

mov na sídlisku JUH, ak áno, ako?

Okrem celospoločenského záujmu 

znižovať spotrebu fosílnych palív 

a  znižovať uhlíkovú stopu na našej 

matičke Zemi predpokladáme samo-

zrejme zníženie nákladov na prípra-

vu teplej vody.

4. Plánujete v  budúcnosti niečo 

podobné nainštalovať aj na ostat-

né výmenníky tepla, ktoré máte 

v správe?

Technológiu fotovoltaických pane-

lov s  následným využitím získanej 

elektrickej energie na ohrev vody po 

odskúšaní a  vyhodnotení dopadov 

na ekonomiku spoločnosti plánuje-

me realizovať aj ďalej. Hlavnou pod-

mienkou pre inštaláciu technológie 

sú vhodné svetelné podmienky na 

budovách. Ideálny stav, minimálne 

tienenie fotovoltaických panelov je 

v našich podmienkach niekedy prob-

lém.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Nové fotovoltaické panely na výmenníku

Fotovoltaické panely na kotolni K1  foto Archív BS, s.r.o.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mestská polícia od vyhlá-

senia mimoriadnej situácie 

každý deň rieši priestupky 

a preveruje podozrenia 

z priestupkov spáchaných 

v súvislosti s opatreniami 

vydanými Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 

Dodržiavanie opatrení je až na pár 

výnimiek v celku uspokojivé. Prob-

lém je skôr s  návštevníkmi nášho 

mesta, ktorí opatrenia nedodržia-

vajú a  na slušné upozornenie rea-

gujú podráždene až agresívne.

Čo sa týka kontrol, tie sa vykonáva-

jú pravidelne počas výkonu služby. 

Okrem kontrol, ktoré vykonávame 

počas výkonu služby, vykonávame 

aj námatkové kontroly s  prísluš-

níkmi štátnej polície. Sú to kon-

troly v  jednotlivých prevádzkach, 

výdajných okienkach, nákupných 

centrách, v  hromadných doprav-

ných prostriedkoch na autobuso-

vých zastávkach, čerpacích stani-

ciach a  pod. ... Všetky porušenia 

opatrení s ochorením COVID 19 zo 

strany občanov riešila mestská po-

lícia podľa zákona č. 42/1992 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva. Za 

porušenie opatrení sme priestup-

cov riešili dohovorom aj blokovým 

konaním.

Rád by som upozornil na to, aby 

opatrenia v  súvislosti s  Covid 19, 

ktoré sú platné na Slovensku do-

držiavali aj turisti, ktorí navštevujú 

naše mesto. Veľakrát k nám prídu 

z  čiernej zóny, a  tým, že nedodr-

žiavajú opatrenia, ohrozujú našich 

občanov. Nie sú ochotní robiť tak, 

ako je nariadené Úradom verejného 

zdravotníctva, prekrytím horných 

dýchacích ciest, ale rúška majú 

v ruke alebo natiahnuté na rukáve 

a pod. Ešte by som chcel upozorniť 

na používanie dezinfekcie, na do-

držiavanie rozostupov a  na počet 

osôb v  skupinkách pri prechádz-

kach v exteriéri.

Najčastejšie sú to problémy s nose-

ním rúška či respirátora. Občania, 

ktorí budú mať nesprávne nasade-

né rúško či respirátor, budú prísluš-

níkmi mestskej polície upozorňo-

vaní na správnosť ich používania. 

Tí, ktorí nerešpektujú povinnosť 

nosiť rúško či respirátor a  budú 

inak porušovať hygienické opatre-

nia, sa vystavujú hrozbe sankcií zo 

strany príslušníkov mestskej polí-

cie.

Mestská polícia vyzýva všetkých 

k  dodržiavaniu opatrení nariade-

ných Úradom verejného zdravot-

níctva Slovenskej republiky. Za 

ich nerešpektovanie sú príslušníci 

mestskej polície oprávnení v zmys-

le zákona uložiť pokutu v  bloko-

vom konaní do výšky 1.000EUR, 

v  správnom konaní až do výšky 

1.659EUR. Prípady v správnom ko-

naní budú odstúpené a  budú ich 

riešiť príslušné regionálne úrady 

verejného zdravotníctva.

Polícia bude naďalej situáciu moni-

torovať a kontrolovať, pretože v sú-

časnosti je nevyhnutné pravidlá do-

držiavať. „Treba si uvedomiť, že nám 

v žiadnom prípade nejde o zbieranie po-

kút. Opatrenia majú chrániť nás všet-

kých a nosenie rúška je to najmenej, čo 

môžeme jeden pre druhého urobiť“.

náčelník MsPo

Nové opatrenia COVID 19

Tip na pešiu turistiku– Sitnian-

sky okruh

Vhodná pre: všetkých (vrátane 

rodín s deťmi)

Dĺžka: zhruba 13km

Značka: žltá

Východiskový bod: tajch Počú-

vadlo (obojsmerne)

Trasa, čerstvo obohatená o  láv-

ky, je vhodná pre všetky veko-

vé skupiny. Ak sa na ňu vybe-

riete, odmení vás výhľadmi na 

krásu Štiavnických vrchov. Zhru-

ba v  polovici trasy budete mať 

možnosť výstupu na náš najvyš-

ší vrch Sitno (1009 m.n.m.) po 

asfaltovej ceste (miestami str-

mšia). Okrem toho Sitniansky 

okruh vedie po dvoch zaniknu-

tých, avšak dobre zachovaných 

banských jarkoch.

Pešia trasa vedie po žltej značke 

a je možné ju prejsť obojsmerne. 

Je vhodná ako pre peších turistov, 

tak i  pre cyklistov. Od Počúvad-

la je potrebné sa vydať smerom 

k ubytovaniu ForRest Glamping, 

prejsť pár metrov po ceste popri 

ubytovaniu, za závorou hľadať na 

ľavej strane odbočku na znače-

ný žltý (úzky) chodník, ktorým sa 

treba smelo vydať. Pokračuje po 

Tatárskom jarku, stále po žltej tu-

ristickej značke. Vyústi na asfal-

tovej ceste na mieste Vlčia jama, 

kde sa stretáva s  modrým chod-

níkom (smer Sitno). Ak sa roz-

hodnete pokračovať ďalej po žltej 

značke, je potrebné prejsť zhruba 

50 metrov a opäť odbočiť dopra-

va na dobre udržiavanú lesnú ces-

tu až na Krížnu a naspäť k tajchu 

Počúvadlo.

Technicky menej zdatným cyklis-

tom môžeme odporučiť opačný 

smer – z Krížnej cez Vlčiu jamu 

až na Počúvadlo. Keď pôjdete po-

tichučky, možno sa vám podarí 

zahliadnuť aj srnky či iné lesné 

zvery. Odporúčame vám zobrať 

si dostatočné množstvo tekutín 

a dobrodružstvo môže začať.

Ďalšie tipy nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/

Prajeme vám príjemnú prechádz-

ku.

OOCR Región Štiavnica

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 znečistenie 

ovzdušia a VZN č. 7/2017 §5 písm. 

k) má prevádzkovateľ malého zdro-

ja znečistenia (ďalej len „MZZO“) 

povinnosť oznámiť každoročne 

do 15. februára Mestu Banská 

Štiavnica údaje potrebné na zis-

tenie množstva a  škodlivosti zne-

čisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia a  údaje potrebné na ur-

čenie výšky poplatku podľa sku-

točnosti uplynulého roka, a  to za 

každý samostatný MZZO osobitne 

(napr. kotol na pevné alebo plyn-

né palivo, krby, krbové pece...). Ide 

najmä o údaje o druhu paliva, spot-

rebe paliva a  surovín, z  ktorých 

znečisťujúce látky vznikajú, počet 

prevádzkových hodín, druh a účin-

nosť odlučovacích zariadení, atď.

Vzhľadom k tomu, že túto povin-

nosť si splnilo veľmi malé množ-

stvo prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia (reštaurá-

cie, penzióny, hotely, ubytova-

nie na súkromí, výrobné pre-

vádzky, obchodné prevádzky, 

prevádzkovatelia kotolní, auto-

opravovne...), opätovne vás upo-

zorňujeme na splnenie si tejto 

povinnosti, a to čo možno v naj-

kratšej dobe, najneskôr do kon-

ca marca 2021.

Mesto Banská Štiavnica upozorňu-

je prevádzkovateľov, že za nesplne-

nie povinností uvedených v §6 ods. 

4 zákona č. 401/1998 Z.z. o  po-

platkoch za znečistenie životného 

prostredia a určených v rozhodnu-

tí obce vydanom podľa §6 ods. 6 

uloží obec v prenesenom výkone 

štátnej správy prevádzkovateľo-

vi malého zdroja pokutu do výš-

ky 663,87eura.

Tlačivo „Oznámenie údajov potreb-

ných pre učenie výšky poplatku za zne-

čisťovanie ovzdušia“ si môžete nájsť 

na stránke mesta: http://www.

banskastiavnica.sk/stranka_data/

subory/ako-vybavit/oznamenie

-znecistenie-ovzdusia-tlacivo.pdf

V  prípade akýchkoľvek nejasnos-

tí alebo otázok vám radi odpovie-

me na tel. č.: 0907 831 959 alebo na 

emailovej adrese: zuzana.suskova@

banskastiavnica.sk

MsÚ

Opätovné upozornenie
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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 

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

Jana Kirschner

Vo februári i začiatkom tohto mesia-

ca odznelo v RTVS aj Vaše nostalgic-

ké spomínanie na Slovensko, kde ste 

už dlhodobo neboli kvôli pandémii. 

Pre informovanosť našich čitateľov 

uvádzame, že táto naša vynikajúca 

speváčka síce trvalo žije v Londýne, 

ale pravidelne každoročne dochá-

dzala pred vypuknutím pandémie 

na Slovensko, a to hlavne do Banskej 

Štiavnice.

Môžete našim čitateľom povedať, 

čo Vás viaže k nášmu mestu a čo si 

na ňom najviac vážite a ceníte?

JK: „So Štiavnicou ma spája moja rodi-

na a naša rodinná história. Ako deti sme 

v  Štiavnici trávili takmer každý víkend 

a prázdniny. Otec nás vyzdvihol zo školy 

naložil nás do Wartburgu, vyhlásil pred-

poveď počasia na víkend a vyrazili sme. 

Hore na Resle bývala moja starká, kto-

rá mala obrovskú ružovú záhradu, vý-

hľad na celé mesto ,studňu do ktorej sa 

išlo priamo z  kuchyne, drevený záchod 

na dvore a plechovú vaňu, ktorú sme ob-

čas vytiahli na dvor a to bola naša kúpeľ-

ňa. Život bol jednoduchý, väčšinu dní sme 

trávili vonku, behali sme po chodníkoch 

medzi cintorínmi a liezli po starých stre-

chách. Mesto bolo magické a  tiché. Ob-

čas ste niekoho stretli, ale väčšina starého 

mesta bola prázdna. Štiavnica bola pre 

nás deti ostrovom slobody a hoc je dnes už 

celkom iná, stále ten pocit mám, keď vyle-

ziem na Červenú studňu a hľadím dole na 

Kalváriu. I keď som sa narodila v Marti-

ne, cítim, že tu som doma. To puto sa pre-

nieslo aj na moje deti.“

Čo považujete za Vaše najväčšie 

doterajšie profesionálne úspe-

chy?

JK: „Snažím sa dívať pred seba, úspechy 

sú pekné, ale trvajú krátko. Nedá sa žiť 

z toho, čo bolo. Človek sa stále musí hý-

bať, učiť a dávať si nové výzvy. Asi za naj-

väčší úspech považujem to, že to čo robím 

ma ešte stále baví.“

Aké máte najbližšie, ako aj per-

spektívne plány?

JK: „Mám veľa plánov, ale posledné me-

siace ma naučili očakávania odložiť bo-

kom. Beriem všetko tak ako to prichádza, 

snažíme sa venovať deťom, žiť veselo aj 

napriek nie príliš veselým správam a verí-

me, že bude lepšie. Keď mám chvíľu času, 

píšem texty a pesničky. Chcela by som do-

končiť rozrobené projekty, no prioritou je 

momentálne rodina.“

Vaše pesničky, staršie i najnovšie 

neustále znejú v  rôznych sloven-

ských médiách, nevieme však vô-

bec, či a ako ste sa v tomto smere 

presadili aj v Anglicku?

JK: „Žijem obyčajný život. Máme malý 

londýnsky byt v  peknej štvrti a  svo-

je štúdio, kde pracujeme. Občas pomá-

ham svojmu mužovi, ktorý je producent 

s jeho projektami, občas zas on mne, no 

starám sa najmä o to, aby všetko okolo 

fungovalo. Tu mám čas premýšľať a písať 

a čas na svoje deti. Hoc ma tu niekedy nie-

kto objaví, žijem relatívne potichu a spe-

váčkou som najmä doma, na Slovensku.“

Nakoniec ako svetaskúsenej 

a rozhľadenej osobnosti si Vás do-

voľujeme požiadať o Váš názor, čo 

by pomohlo Banskej Štiavnici, aby 

bola ešte príťažlivejšia nielen na 

Slovensku, ale aj vo svete.

JK: „Štiavnica je výnimočné miesto. Je 

tu čo obdivovať a žije tu množstvo skve-

lých kreatívnych ľudí. Nebolo by teda fér, 

kritizovať, pretože to nestačí. Skúsim to 

teda inak, ak niekto bude chcieť vedieť 

môj názor alebo potrebovať moju pomoc, 

som tu a rada sa pridám.“

Za rozhovor poďakoval a poprial ešte 

mnoho ďalších úspechov v speváckej 

kariére doma i v zahraničí

Michal Kríž

Slovo má…

Speváčka Jana Kirschner  foto Archív JK

Rodičovský dom so záhradou v B. Štiavnici  foto Archív JK

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Borovinka

Nazývaná aj charlamowski, je let-

ná, pravdepodobne ruská odroda, 

známa už v 18. storočí. V Európe sa 

začala rozširovať v 19. storočí. Plod 

je stredne veľký, pri veľkých úro-

dách býva plod menší. Je plochogu-

ľovitý, pravidelný, súmerný. Dužina 

je biela, na cievnych zväzkoch ru-

žovkastá, šťavnatá. Šupka je slamo-

vožltej farby s  charakteristickým 

krátkym a širokým červeným pru-

hovaním. Zberá sa od polovice au-

gusta do polovice septembra, kon-

zumnú zrelosť dosahuje na konci 

septembra, dva týždne po zbere.

Hruška: Jana

Vznikla v ČR krížením odrôd Bos-

cova fľaša a  Drouardova registro-

vaná LRO– 1997. Habitus hrušky 

je rozložitý, stredného vzrastu, vy-

tvára široko kužeľovitú, korunu. 

Kostrové konáre dobre obrastajú 

rodivým drevom. Cudzoopelivá, je 

vhodným opeľovačom iných odrôd. 

Kvitne stredne skoro. Základná 

farba plodu je žltá. Šupka plodu je 

hladká po celom povrchu so stred-

ne hrdzavými lenticelami. Stopka 

je stredne hrubá, dlhá, rovná, v osi 

plodu napojená z hlbokej stopkovej 

jamky.

Michaela Mojžišová
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Poďakovanie

Dovoľte mi, aby som v mene 

svojom, ale aj celej smútiacej 

rodiny poďakovala sa všet-

kým, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s  mojím milovaným man-

želom Ing. Dušanom Ka-

vickým. Veľké „Ďakujem“ 

patrí našej pani primátorke 

Mgr. Naďke Babiakovej, kto-

rá je doslova anjelom nášho 

mesta, za krásny rozlúčko-

vý prejav. Naše poďakovanie 

však patrí aj Jarke Simoni-

desovej, pánu evanjelické-

mu farárovi, ako aj pohreb-

nej službe Cháron za vzornú 

prípravu a priebeh pohrebu. 

Ešte raz úprimná vďaka!

Anna Kavická 

so synmi Dušanom 

a Rasťom

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať p. riaditeľke územné-

ho spolku SČK Banská Štiavnica 

Mgr. Emílii Jányovej Lopušníko-

vej za milú pozornosť, ktorú nám 

preukázala ako dôchodcom a čle-

nom Červeného kríža darovaním 

kvetiniek– ružičiek ako darčeka 

ku Dňu žien, ako aj ďalšími dar-

čekmi z  minulosti, ktorými nás 

vždy veľmi milo prekvapila. Kaž-

dý darček, ktorý pre nás pripraví, 

je nám veľmi vzácny v našej samo-

te a starobe. Preto jej vyjadrujeme 

vrelé poďakovanie za jej záslužnú 

prácu a pozornosť voči nám. Ďalej 

sa chceme poďakovať p. Mirosla-

vovi Jánymu za jeho milú pozor-

nosť pri dennej donáške obedov, 

ktorou nás vždy poteší, aj milým 

slovom, dobrou radou a pomocou 

pri donáške liekov, vyjadrujeme 

mu preto veľkú vďaku a prajeme, 

nech sa mu darí rozdávať radosť aj 

naďalej pre náš všetkých!

Ďakujú členky ČK

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.

INZERCIA

Slovenské banské múzeum 

informuje:

Nový zámok– architektonická súťaž 

na návrh výmeny vstupného scho-

diska.

Popis aktuálneho stavu:

Vstupné exteriérové schodisko do ex-

pozície Nového zámku je v  havarij-

nom stave. Nosná kovová konštrukcia 

je skorodovaná. Existujúce schodisko 

nemá vyhovujúci sklon a  nášľapnú 

plochu. Údržba je problematická hlav-

ne v zimnom období, je potrebné jeho 

solenie, čo následne urýchľuje pro-

ces korózie konštrukcie. Ako súčasť 

odstránenia havarijného stavu scho-

diska bude odstránený aj jeho nad-

zemný betónový základ.

Objekt: Nový zámok, Novozámocká 

22, Banská Štiavnica, NKP

Zadanie: Architektonická štúdia 

(ideový koncept) výmeny vstupného 

schodiska do objektu 

Požiadavky:

• Vytvorenie návrhu funkčného ex-

teriérového schodiska s rešpektova-

ním pamiatkových hodnôt objektu 

(preferujeme neutrálne  dizajnové 

riešenie).

• Riešenie havarijného stavu scho-

diska so zohľadnením minimalizá-

cie fi nančných nákladov výsledné-

ho riešenia.

• Autor sa zaväzuje, že koncept v prie-

behu spracovania prerokuje s Kraj-

ským pamiatkovým úradom (praco-

visko Banská Štiavnica) a predbežné 

stanovisko (stačí zápisnica) bude sú-

časťou štúdie.

Informácia pre záujemcov:

• Termín dodania návrhu (architekto-

nických konceptov): 30. 3. 2021.

• Termín vyhodnotenia súťaže: 6. 4. 

2021.

• Víťazovi súťaže SBM za návrh za-

platí paušálnu odmenu vo výške 

300eur

• Na základe vybranej/víťaznej štúdie 

autor spracuje realizačnú projektovú 

dokumentáciu, zmluvné podmien-

ky medzi zadávateľom a  autorom 

budú dohodnuté samostatne.

V  prípade potreby je projektová do-

kumentácia Nového zámku k dispo-

zícii k nahliadnutiu v sídle Slovenské-

ho banského múzea, Kammerhofská 

2, Banská Štiavnica.

Kontakt:

Ing. Miloš Janovský,

udrzba@muzeumbs.sk,

0944151161

SBM

Nový zámok– architektonická súťaž 
na návrh výmeny vstupného schodiska

Nakoľko pandémia zasiahla aj ces-

tovný ruch a prevádzky v gastrosek-

tore, opýtali sme sa majiteľov a pre-

vádzkovateľov týchto zariadení, ako 

sú momentálne na tom, koľko za-

mestnancov udržujú a ako sú spo-

kojní s pomocou od štátu?

Odpovedá Marian Čierny– majiteľ 

reštaurácie, pizzerie Black M:

Ako si na tom, koľko zamestnan-

cov udržuješ?

Ku dnešnému dňu sa nám darí stá-

le držať všetkých zamestnancov na 

hlavný pracovný úväzok bez skrátenia 

pracovnej doby, čo si myslím, je veľmi 

dobre.

Ako si spokojný s pomocou od štá-

tu?

Pomoc od štátu, čo sa týka príspev-

ku na mzdy, je veľmi slabá, nakoľko 

80% z ceny práce je málo pri pokle-

se tržieb o  95%, ktoré momentál-

ne máme. Nevykrývame ani zvyš-

ných 20% a  nehovoriac o  platbe za 

nájomné, elektrinu, vodu, plyn a os-

tatné prevádzkové a režijné náklady 

na chod. Siahli sme už na všetky naše 

rezervy. Máme len jednu podnikateľ-

skú aktivitu, nemôžeme ju dotovať 

prípadne druhou našou aktivitou, 

a preto sme si boli posledný mesiac 

nútení fi nančné prostriedky požičať. 

Keby sme však nedostali od úradu 

práce aspoň spomínaných 80%, mu-

seli by sme všetkých zamestnancov 

prepustiť a prevádzku zavrieť.

Na sľúbenú pomoc štátu od 1. 2. 2021 

na pokrytie mzdy v  plnej výške ne-

budeme mať nárok, nakoľko máme 

otvorenú prevádzku na donášku, ale 

s poklesom tržieb až o 95%. Stále ča-

káme na druhú etapu pomoci v ces-

tovnom ruchu od ministerstva do-

pravy, ktorá mala byť od 1. 11. 2020 

a ktorá by nám momentálne pomoh-

la, ale mešká už 5 mesiacov.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Podnikatelia v cestovnom ruchu
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V roku 2016 bola zriadená 

v B. Štiavnici nezisková 

organizácia S.O.V.I., posky-

tujúca všeobecne prospešné 

služby, medzi ktoré patrí aj 

poskytovanie prepravnej 

činnosti– sociálny taxík. 

Cieľom bolo priniesť profesionál-

nu službu (sociálneho taxíka), so 

zameraním na predmetnú skupi-

nu osôb. 

Komu sa služba poskytuje?

• ZŤP občanom 

• Seniorom

• Občanom s  nepriaznivým zdra-

votným stavom

Súčasťou výbavy vozidla je rampa 

pre invalidný vozík.

Kam všade je možné službu vyu-

žiť?

• Na prepravu do zdravotných zaria-

dení mesta Banská Štiavnica...

• Na prepravu do zariadení sociálnych 

služieb v okrese Banská Štiavnica

• Na prepravu do kúpeľov Sliač, Du-

dince, Kováčová, Sklené Teplice...

• Na prepravu do zdravotníckych za-

riadení mimo okresu Banská Štiav-

nica

• Na prepravu seniorov na kultúrne 

podujatia, nákupy, do lekární, na 

úrady, poštu, do klubov dôchodcov...

Čím preukazujú vodičovi vozidla 

žiadatelia oprávnenosť na služ-

bu?

• Preukazom ZŤP

• Dokladom totožnosti

• Dokladom o  nepriaznivom zdra-

votnom stave

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok: 06:30– 17:00 

alebo po dohode s vodičom.

Na prepravu mimo okresu Banská 

Štiavnica je potrebné objednať sa 

24 hodín vopred.

Ako som pochopila z  dostupných 

zdrojov, ide hlavne o to, aby sa mali 

zdravotne znevýhodnení občania 

možnosť dostať nielen do zdravot-

níckych zariadení, (ktoré zo zákona 

za určitých podmienok umožňujú aj 

zdravotné poisťovne sanitkou), ale 

aj na iné miesta, kde je takýto občan 

nútený vycestovať. Napríklad do-

prava do zamestnania, školy, úrady, 

kultúra, šport a iné. Často nie sú do-

máce možnosti týchto osôb dispo-

nované tak, aby to dokázali vyrie-

šiť súkromne. Vtedy môže nastúpiť 

sociálna pomoc, ak je taká zriade-

ná. Napriek tomu, táto oblasť ostá-

va z pohľadu niektorých stále kon-

troverznou a  diskutovanou. Preto 

som sa opýtala kompetentných, aby 

nám podali informácie z prvej ruky. 

Odpovedá:

Alžbeta Ivaničová, riaditeľka a šta-

tutárka neziskovej organizácie 

S.O.V.I., n. o.

1. Aký je systém fi nancovania 

Vášho podnikania a  spojitosť 

s mestom a ostatnými obcami?

„Nedá sa hovoriť o podnikaní. Sme so-

ciálna služba podľa Z. č. 448/2008 Z. 

z. o soc. službách §42– Prepravná služ-

ba. V koordinácii s VÚC BBSK sa nám 

schválil cenník pre prijímateľov tej-

to služby. Po splnení zákonom daných 

podmienok sme uzavreli s  mestom B. 

Štiavnica /BS/ a postupne aj s niekto-

rými okolitými obcami zmluvu o  spo-

lupráci a  pomoci poskytovania služby 

občanom, ktorí spĺňajú hore uvedené 

podmienky. Mestu sa podľa VZN o soc. 

službách odovzdáva raz za mesiac pres-

ný zoznam počtu občanov a  kilomet-

re, ktoré boli našou službou prepra-

vení. Obciam sa podľa ich VZN o  soc. 

službách dokladuje zoznam počtu osôb 

a prejazdené kilometre raz za 3 mesia-

ce. Služba nie je bezplatná. Podľa schvá-

leného cenníka občan prispieva sumou, 

ktorá slúži na palivo, servis... Z príspev-

ku mesta a obcí za kilometre sa fi nan-

cuje minimálny plat a odvody vodičovi. 

BBSK ani žiadna iná organizácia nám 

na prevádzkovanie tejto činnosti nepri-

spieva. Jeden člen našej neziskovej or-

ganizácie nám poskytol autá s  nájaz-

dovou rampu, ktoré boli schválené VÚC 

BBSK. Občanom poskytujeme aj inva-

lidný vozík a schodolez.“

2. Aký je rozdiel medzi Vašou 

službou a bežnou taxi službou či 

odvozom sanitkou?

Sú známe prípady, že v  posled-

nom čase sa práve majitelia taxí-

kov sťažujú na Vaše zvýhodnenie 

oproti nim, čo sa týka fi nancií. 

Majú sa cítiť vami ohrození?

„My v  podstate suplujeme a  dopĺňa-

me veľkú časť prevozu sanitkami, z dô-

vodu, že ich kapacity sú nedostačujúce 

a  v  BS nie je mnoho špecializovaných 

ambulancií ani dobré autobusové a vla-

kové spoje. Medzi našou službou a  ta-

xíkmi je veľký rozdiel. Sme neziskovka, 

ktorá pracuje a vozí klientov za účelom 

bez zisku, aj to len určitú skupinu obča-

nov. Myslím si, že v BS naša preprava 

neohrozuje podnikateľské aktivity ta-

xislužieb a ich nadštandardne veľký po-

čet áut. Ich majitelia nedostatočne chá-

pu zákon o sociálnych službách, a preto 

ani spojitosť medzi mestom, obcami 

a nami v súvislosti s fi nancovaním tej-

to činnosti.“

3. Poskytujete služby aj občanom 

s nepriaznivým zdravotným sta-

vom. Aké osoby presne si máme 

pod týmto predstaviť? Znamená 

to, že aj úplne mladý človek, kto-

rý má napríklad zlomenú nohu 

a chodí o barlách môže túto po-

moc využiť?

„Presne tak. V  takomto prípade nezo-

hráva úlohu vek klienta, ale jeho zdra-

votný stav, ktorý preukáže potvrdením 

od lekára. Čiže môže to byť aj dieťa ale-

bo každý, kto má obmedzenú schopnosť 

pohybu a orientácie.“

4. Kto okrem súkromných osôb 

využíva Vašu prepravu a  ako 

najďalej jazdíte?

„Službu poskytujeme SČK v BS, domo-

vom dôchodcov, napr.: Domov „Pleta“, 

Domov Vitalita, Domov Mária, Senior 

Park Prenčov... Chodíme po celej SR, 

kam to osoba potrebuje. Najčastejšie 

prepravujeme do miest Žiar nad Hro-

nom, B. Bystrica, Zvolen, Levice.“

5. Posunula sa Vaša služba v ob-

dobí 2. vlny pandémie niekde 

inde a čo najviac klienti teraz vy-

užívajú?

„V  1. vlne sme sa zúčastnili krízové-

ho štábu na Mestskom úrade v BS, kde 

nás pani primátorka požiadala o pomoc 

napr.: pri rozvoze liekov, nákupe potra-

vín, rozvoze rúšok a aj nad rámec záko-

na pomôcť osamelým matkám s deťmi. 

V  2. vlne pandémie nás ministerstvo 

práce, soc. vecí a rodiny vyzvalo v zmys-

le hospodárskej mobilizácie, voziť klien-

tov na testovanie a neskôr aj na očkova-

nie do okolitých miest. A  samozrejme 

poskytujeme aj naďalej službu občanom 

na lekárske vyšetrenie.

Touto cestou by som sa chcela preto po-

ďakovať pani primátorke, ktorá túto 

službu okamžite prijala ako nevyhnut-

nú pomoc občanom mesta BS. Ďalej sa 

chcem poďakovať p. E. Gregáňovej– 

soc. pracovníčke mestského úradu, za 

jej profesionalitu a  ľudskosť pomáhať 

druhým a tiež všetkým starostom okoli-

tých obcí, ktorým nie je ľahostajný osud 

ich obyvateľov.“

Daniela Sokolovičová

Je potrebný sociálny taxík v meste a jeho okolí?

Vozidlo na prepravu imobilných pacientov  foto Archív S.O.V.I., n.o. 

Vozový park prepravnej služby  foto Archív S.O.V.I., n.o.
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Maska záchra-

nárskeho 

prístroja Dräger 

1904/1909

Maska je súčas-

ťou záchranárske-

ho prístroja Dräger 

typ 1904 a  1909, 

okienko je zo sľudy, 

vrapové hadice 

z  kaučuku. Pláten-

nú vložku, ktorá je 

pripojená k  maske 

chráni kožený vak. 

Dve kyslíkové fľaše 

prístroja sa upevni-

li na konštrukciu, 

ktorá sa nosila na chrbte. Majú ob-

jem 1,1l. Celý prístroj váži 35kg.

Firma Dräger začala vývoj záchra-

nárskych prístrojov na podnet ha-

sičského zboru v  Berlíne v  roku 

1901. V roku 1904 vznikol použi-

teľný „dýchací aparát“, ktorý začali 

používať nemeckí banskí záchra-

nári. V  roku 1906 pomáhali pri 

obrovskom nešťastí vo Francúz-

ku, kde pod zemou zostalo 1600 

baníkov a  1000 z  nich zomrelo. 

Prístroje sa osvedčili a  fi rma až 

dodnes vyvíja a  vyrába techniku 

pre záchranárov. Prístroj získalo 

Štátne banské múzeum D. Štúra 

v čase svojho vzniku, v roku 1927. 

Do zbierok ho venovalo Štát-

ne banské riaditeľstvo v  Banskej 

Štiavnici. V súčasnosti patrí tento 

unikát medzi zbierky fondu ban-

skej techniky a  maska (T00324) 

ako súčasť záchranárskeho prí-

stroja Dräger 1904/1909, je vy-

stavená v  expozícii Uhoľné ba-

níctvo na Slovensku v Handlovej, 

expozitúre Slovenského banské-

ho múzea.

Foto: Lubo Lužina

Text: Magdalena Sombathyová

Zo zbierok Slovenského banského 
múzea

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. 

Kmeťa 2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z  č. 8/2021: „Všetko, čo nás dráž-

di na iných, môže viesť k pochopeniu 

seba samého.“ Výhercom sa stáva 

M. Durbáková, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10€ (2 x 5€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica. Vašou úlo-

hou je správne vylúštiť krížovku 

a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v  termíne do 29. 03. 

2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Shake-

speara:

A., 1545 v Ríme, časť Čiech, Emí-

lia,

B., Začiatok tajničky,

C., 5 v Ríme, bojové vozidlo, oko-

paj, porast na lúke,

D., Starší, dáva semeno do zeme, 

koncovka zdrobnenín, brat Ábela, 

zn. cigariet,

E., Papagáj, kvet obilia, meno Ro-

lins, pohrebná hostina,

F., Jedno z  mien Belmonda, trá-

penie nárečovo, set,

G., Pľuzgier, koleso, mrak,

H., Vnímala text, 1005 v  Ríme, 

kričala,

I., Triesky, Miroslav, nedôveruj,

J., Prášok na čistenie, platidlo 

v Mexiku, Ondrík,

K., Španielska vychovávateľka, 

Koniec tajničky, Okresný výbor.

1., Zahraničná TV, Stred tajnič-

ky,

2., Dať česky, stráca, fúkaj,

3., Chlp, obydlie v  Rusku, tento, 

aj,

4., Malý lán, časť Viedne, eden,

5., Majstrovstvá sveta, stred slo-

va skalov, veľké zuby, zn. vozidiel 

Peru,

6., Orgán zraku, kabela, vrece,

7., Obojživelníky, 100, 4. pád slo-

va misa,

8., Zn. kozmetiky, daroval, hnisa-

vá vyrážka,

9., Výherná knižná poukážka, 

patriaci Karovi, muž. meno,

10., Zn. áut Rakúska a  Th ajska, 

cudzie žen. meno, vajíčko lek., zn. 

kozmetiky,

11., Oceány, antimón, Leonard,

12., Štát v Ázii, šikovná nárečovo,

13., Kráľ zvierat, pobadal, zn. 

ekológie,

14., Ampér, osobné zámeno, pat-

riaci traku.

Pomôcky: Tena, Aja, MTV, Peseta, 

oštara, Laa, aul.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 10
Krížovka

Pozvánka
Pozývame všetkých záujemcov, ak-

tívnych kronikárov, začiatočníkov, 

študentov, učiteľov, nadšencov na 

dôchodku na bezplatné stretnu-

tie cez aplikáciu ZOOM v stredu 

24. 3. 2021 o 18:00 „Klub kroniká-

rov“, hosť: Martin Lukáč, adminis-

trátor skupiny „Spájame kronikárov 

Slovenska“. Bližšie info: Jana Mihá-

liková, 0905 117 795, prihlášky: 

pos.vzdelavanie@gmail.com.

POS

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z dôvodu 

odstraňovania porúch na zariade-

niach distribučnej sústavy prevádz-

kovateľa distribučnej sústavy spo-

ločnosti Stredosl. distribučná, a. s. 

Bez el. energie budú v B. Štiavnici:

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

Kysihýbelská, Ovocná, Roľnícka.

- 1. 4. v čase od 7:30 – 14:00 na ul.: 

Počúvadlianske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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„Šťastní sú tí, ktorí dožičia 

sluchu slová mŕtvych– to 

jest, ktorí čítajú dobré diela 

a rozjímajú o nich.“ 

      (Leonardo Da Vinci)

Život prináša mnohé zmeny a pre-

kvapenia a  nie všetky sú len pozi-

tívne. Koronakríza, ktorá postihla 

celý svet sa dotkla každého z  nás, 

obmedzila v  určitých zabehaných 

štandardoch, ktoré určovali kvali-

tu nášho života. Stopla spoločenský 

život, širšie sociálne kontakty, spo-

malila beh a chvat, izolovala od kul-

túrnych, športových či iných spolo-

čenských podujatí „naživo“, musíme 

sa nachvíľu uspokojiť s  mediálny-

mi náhradami. No môžeme hľadať 

nové možnosti využitia času, kto-

ré by sme možno nikdy nespozna-

li, nebyť týchto zvláštnych okol-

ností. Jednou z úžasných možností 

ako „prežiť“ či „prečkať“ núdzový stav 

a izoláciu je nepochybne čítanie. Ve-

dia o tom mnoho seniori, ľudia ži-

júci osamelo, mnohí zdravotne po-

stihnutí, ale i tí, ktorí mali to šťastie 

a akosi si našli ku knihám a čítaniu 

vlastnú cestu. V duchu výroku And-

ré Mauroisa, francúzskeho spisova-

teľa, esejistu a životopisca mnohých 

veľkých postáv francúzskych a  an-

glických kultúrnych dejín, že: „Číta-

nie knihy je neustály dialóg, pri ktorom 

nás kniha oslovuje a naša duša jej od-

povedá“, môžeme v tomto čase ob-

zvlášť preveriť jeho hodnovernosť. 

Úvodný citát Da Vinciho upozorňu-

je zas na bohatstvo múdrosti tých, 

ktorí nás predišli a zanechali hotové 

poklady na stránkach kníh, ktoré po 

sebe zanechali. Preskúmajme mož-

no domáce knižnice, zdedené po 

našich predkoch a dozvieme sa viac 

o tom, čo ich formovalo, ovplyvnilo 

a určilo možno aj časť našej identity. 

Nie všetko je na nete. A zvlášť nie 

rukou písané poznámky na okra-

joch kníh či popodčiarkované sta-

te v domácich Bibliách. Možno raz 

budú zdigitalizované všetky kniž-

né diela a  raz budeme čítať knihu 

bez knihy, ale emóciu, atmosféru, 

vôňu a jej objatie, tak ako ju objíma-

li vo svojich dlaniach pri čítaní rodi-

čia či starí rodičia nám monitor len 

ťažko vynahradí. Čítanie môže byť 

krásny očistný rituál, psychotera-

pia, duševná hygiena… Záleží však 

na tom, čo čítame. Veľkí duchovia 

doby vravia, že dobrá kniha je tá, 

ktorá vyvoláva v nás otázniky, ktorá 

s nami vedie dialóg, ktorá nás chá-

pe, vychováva, ale nesnaží sa pou-

čovať, ktorá sa nepredáva pestrým 

obalom či pikantným názvom, kto-

rá sa nečíta pre čítanie samotné 

a zabíjanie času (hoci i to môže byť 

terapia), ale pre pozdvihnutie du-

cha. Tento rozmer knihy dáva po-

cit, že človek nie je sám– vedie dia-

lóg a ukazuje mu cesty k poznaniu, 

sebapoznaniu a  zdokonaľovaniu, 

hľadaniu zmyslu života. Skúsme 

sa teda možno zamerať v  tomto 

čase na dobré knihy. Kto veľa číta, 

vie rozoznať. A kto by si chcel ešte 

len osedlať tohto múdreho, pokoj-

ného koníčka, môže sa skúsiť spo-

ľahnúť na odporúčania. Niektoré 

z fondu mestskej knižnice skúsime 

odporučiť aj my. Sme rady, že kniž-

nica môže byť v tomto neprajnom 

čase otvorená, aj keď len v  obme-

dzenom režime. Pozývame stálych 

čitateľov a rovnako aj tých, ktorým 

sa život s knihou pozdáva, len za-

tiaľ nebol na ňu čas, nebola chuť, 

nebola pripravená cesta ku nej. Pri-

hlásiť sa dá kedykoľvek v čase otvá-

racích hodín. V r. 2020 sme získali 

kúpou spolu 362 kníh, z toho 244 

bolo získaných prostredníctvom 

dotácie z Fondu na podporu ume-

nia pri 5% spolufi nancovaní nášho 

zriaďovateľa, za čo sme nesmier-

ne vďační. Už sa len do nich začítať 

a ani sa nenazdáme, budeme z krí-

zy von. Srdečne ste vítaní, milí naši 

súčasní i budúci čitatelia!

Katarína Kissová, MsK

Knižná terapiaJar sa blíži

Malebná jar sa približuje.

Túžobne klope na dvere.

Zima ju ešte s istotou nepustí,

no jar po zime nastúpiť musí.

Zima občas kladie sneh do cesty,

čochvíľa na lúkach belejú sne-

žienky.

Vietor vánkom kvietky rozhojdá.

Na obdiv, jar sa krásou prebúdza.

Pocíťme krásu jarnej zelene,

čo nám do srdca lásku zaseje

Medzi kvetmi hľadajme krásu.

Tam, niekde v  diali nájdeme 

spásu.

Zažime svieže jarné rána,

teplé lúče slnka, bzukot včiel.

Lúky kvitnú, vonia tráva,

je to jak odraz zrkadiel.

Obloha svetlom jarným ožiarená.

Obrovské dary poskytli nebesá.

Jemný dážď je Božím darom,

keď rosí lúky dolu svahom.

Čochvíľa s  pestrou nádhernou 

jarou,

zaznie i spev na krídlach vtákov.

Jarnú pieseň čujme vo vetre znieť.

To je nádhera, väčšej krásy niet.

Eva Kolembusová
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mladší a starší žiaci 

od 16.– 18.2.2021

plavci PKBS

Janko Čamaj 1.miesto: 50VS 33,81, 

100VS 1:18,75, 200VS 2:54,56, 

400VS 6:32,78, 800VS 12:35,14

50Z 39,84, 100Z 1:27,21, 200Z 

3:04,05, 50P 46,57, 100P1:43,88, 

50M 40,70

200PP 3:14,87, 400PP 7:00,45

Jakub Beňo 1.miesto: 200P 4:00,42, 

100M 1:46,55, 100PP 1:37,54

2.miesto: 50VS 36,96, 100VS 1:25,01, 

200VS 3:07,76, 800VS 13:15,94, 

200PP 3:24,44

50Z45,07, 100Z 1:35,53, 

100P1:50,12, 50M 43,81

Jerguš Labuda 3.miesto: 400VS 

6:09,08 11.miesto: 100Z 1:35,74

4.miesto: 800VS 12:23,05 16.miesto: 

50P 48,55, 100VS 1:21,17

9.miesto: 50Z 42,77 18.miesto: 50VS 

37,36

10.miesto: 200VS 2:55,03

Hana Kašiarová 4.miesto: 200Z 

3:25,26 8.miesto: 100PP 1:35,05

5.miesto: 800VS 13:23,35 10.miesto: 

100VS 1:23,98, 50M 46,69

6.miesto: 50Z 46,38, 100Z 1:40,19, 

50P 48,99 11.miesto: 50VS 38,06

7.miesto: 200VS 3:08,23

Sára Rückschlossová 2.miesto: 200M 

3:52,31 7.miesto: 100VS 1:21,14, 

50Z 49,49, 100PP 4.miesto: 400VS 

6:19,73, 800VS 13,05,48, 100M 

1:38,54 9.miesto: 50VS 36,47

5.miesto: 200VS 3:01,43

6.miesto: 50M 43,51

Žofi a Machariková 4.miesto: 800VS 

12:26,51 9.miesto: 100VS 1:16,42, 

100P 1:40,20, 200PP 5.miesto: 200Z 

3:16,96, 50P 45,16 10.miesto: 50VS 

33,81, 50Z 41,28

6.miesto: 200P 3:34,06 11.miesto: 

200VS 2:54,09

8.miesto: 50M 41,89, 100Z 1:29,40

Štafeta mix 4x50VS – 2.miesto: Ča-

maj, Beňo, Kašiarová, Rückschlossová

Štafeta mix 4x50PP – 2.miesto: Ča-

maj, Beňo, Kašiarová, Rückschlossová

Kontrolné plavecké preteky Šamo-

rín

juniori a seniori od 19.– 21.2.2021

Patrik Maruniak 6.miesto: 200P 

2:45,28 16.miesto: 50M 31,02, 

200PP 2:34,44

8.miesto: 50P 32,36 17.miesto: 50VS 

27,14

10.miesto: 50Z 32,13 18.miesto: 

100PP 1:09,63

11.miesto: 100P 1:14,78 24.miesto: 

100 VS 59,81

15.miesto: 100M 1:13,75

Lucia Benkovičová 7.miesto: 200P 

3:06,79 17.miesto: 50P 41,02

9.miesto: 50Z 37,18 22.miesto: 

100PP 1:20,38

11.miesto: 100P 1:28,36 26.miesto: 

100VS 1:10,64

12.miesto: 100Z 1:19,68 27.miesto: 

50VS 32,95

15.miesto: 50M 36,36

Tatiana Kašiarová 9.miesto: 100P 

1:29,18 32.miesto: 100PP 1:20,09

21.miesto: 100M 1.23,03 36.miesto: 

100VS 1:11,69

25.miesto: 50M 36,28 41.miesto 

50VS 33,30

27.miesto: 200PP 2:56,30

30.miesto: 200VS 2:38,05

Preteky sa konali za prísnych hygie-

nických opatrení. Účasti na pretekoch 

predchádzalo aj 10 dňové sústredenie 

PK BS v Šamorínskej bubline.

PK BS

Kontrolné plavecké preteky Šamorín 
/účasť celoslovenská/

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 elektronicky na: 

https://pfseform.fi nancnasprava.

sk/Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

  Stredná odborná škola slu-

žieb a  lesníctva ponúka na pre-

nájom nebytové priestory a  ga-

ráže. Podrobnejšie informácie 

budú zverejnené na stránke ško-

ly: www.sosbs.sk a na vchodových 

dverách do hlavnej budovy školy. 

INZERCIA

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín na 

Okresnom úrade Banská Štiavnica 

a  klientskom centre v  pracovných 

dňoch: od 08:00 do 12:00 hod. Pro-

síme Vás mimo stránkových hodín 

využívať prednostne telefonickú, 

elektronickú a písomnú komuniká-

ciu. Bezplatná infolinka– Call Cen-

trum MV SR: 0800/222 222.

OÚBŠ
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Hľadám opatrovateľku s možnos-

ťou ubytovania, tel. č.: 0904 524 467

 Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

Inzerujte aj vy v Š  avnických novináchInzerujte aj vy v Š  avnických novinách

inzerciaslužby

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


