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Celú Európu zasiahlo šírenie 

koronavírusu COVID – 19. 

Štáty a regióny realizujú 

rôzne opatrenia, aby zabránili 

najhoršiemu scenáru, ktorý by 

viedol k preťaženiu nemocníc 

a následným úmrtiam. 

Podľa vyhlásenie premiéra SR cho-

roba môže v rôznej forme postihnúť 

približne 25 – 40% obyvateľov SR. 

Preto je potrebné nezanedbávať na-

riadenia a odporúčania štátu a Krízo-

vého štábu mesta Banská Štiavnica 

a v plnej miere ich rešpektovať a do-

držiavať.

Mesto Banská Štiavnica má pre účel 

tejto situácie už od 5. 3. 2020 zria-

dený krízový štáb. Štáb sa stretá-

va každý deň, monitoruje a  reaguje 

na opatrenia štátu, pripravuje pre-

ventívne a  iné vlastné opatrenia na 

území mesta a  komunikuje s  tretí-

mi stranami ohľadom zabezpečenia 

ochrany zdravia, zásobovania a  sta-

rostlivosti o obyvateľov.

Opatrenia štátu

Rozsiahly zoznam štátnych opat-

rení uvádzame na inom mies-

te Štiavnických novín. Platí zákaz 

prevádzkovania takmer všetkých 

maloobchodných prevádzok s  vý-

nimkou potravín, lekární, drogérií, 

trafík, potravín pre zvieratá, autoser-

visov a odťahových služieb. Reštau-

rácie a taxislužby môžu fungovať len 

v obmedzenom režime (výdaj stravy, 

rozvoz pre reštaurácie a rozvoz tova-

rov pri taxislužbách). Mesto Banská 

Štiavnica prostredníctvom mestskej 

polície vykonáva priebežnú kontro-

lu dodržiavania tejto situácie, pričom 

nezistilo žiadne závažné porušenia 

tohto nariadenia. Štát obmedzil aj 

prevádzku svojich úradov. Informá-

cie o rozsahu obmedzení k 17.3.2020 

rovnako uvádzame na inom mies-

te novín (Okresný úrad, Úrad práce, 

sociálnych vecí a  rodiny a  pracovis-

ko Okresného riaditeľstva Policajné-

ho zboru).

Mestský úrad, mestské podniky 

a školy

Činnosť mestského úradu je ob-

medzená na telefonickú a  elektro-

nickú komunikáciu. Úradné ho-

diny sú pondelok, streda a  piatok 

8.00 – 11.00 hod., kontakt so za-

mestnancami je možný len vo výni-

močných a nevyhnutných prípadoch 

po dohode vopred na telefónnom čís-

le 045/694 96 04.

Jedným z prvých opatrení bolo zru-

šenie všetkých kultúrnych, spoločen-

ských a športových podujatí na úze-

mí mesta. Toto opatrenie platí zatiaľ 

do 26. 3. 2020, ale s vysokou pravde-

podobnosťou bude predĺžené. Rov-

nako bola až do odvolania uzavretá 

mestská plaváreň a  prevádzky, kto-

ré sa v  nej nachádzajú. Zachovaná 

bola prevádzka útulku pre bezdo-

movcov, pričom týmto boli zabezpe-

čené ochranné rúška a  dezinfekčné 

prostriedky. Uzatvorené sú samo-

zrejme aj detské ihriská, telocvič-

ne a iné športoviská, knižnica, kino, 

komunitné centrum, kluby dôchod-

cov a iné miesta, kde sa zhromažďuje 

väčší počet osôb.

Situácia je vážna, no netreba panikáriť

�3.str.

Aj Vy môžete 
pomôcť!
Pomôžte nám zabezpečiť jedlo pre 

všetkých. Prijímame dočasných ko-

legov: pokladníkov, dokladačov 

v  obchode či vodičov. Pripojte sa 

k nám, získajte fl exibilnú prácu a po-

môžte ľuďom vo vašom okolí.

Prihláste sa v najbližšom Tesco ob-

chode, zavolajte nám na telefón-

ne číslo +421 903 411 368 alebo 

+421 911 069 666, či napíšte e-mail: 

nabor@tesco.com. Ďakujeme!

Katarína Pšenáková, Komuni-

kačné odd., Tesco Slovensko

Krízový štáb mesta Banská Štiavnica  foto Archív MsÚ

Tak ako sme už informovali, 

dnes ráno na zasadnutí 

Krízového štábu mesta Banská 

Štiavnica sa primátorka 

mesta telefonicky spojila 

s predsedom BB SK pánom 

Jánom Lunterom vo veci 

medializovaných informácií 

so zriadením karanténneho 

krízového centra v meste 

Banská Štiavnica v Strednej 

odbornej škole služieb 

a lesníctva. 

Mesto o uvedenej veci nebolo ofi ci-

álne absolútne informované, preto 

v tejto veci zvolala primátorka mesta 

na dnes na 15:00 hodinu poslancov 

mestského zastupiteľstva.

Stanovisko mesta Banská Štiavni-

ca je nasledovné: Keďže do dnešné-

ho dňa nemáme ofi ciálne stanovisko 

úradu BB SK k zriadeniu karanténne-

ho krízového centra v meste Banská 

Štiavnica v  Strednej odbornej škole 

služieb a lesníctva, žiadame predsedu 

BBSK Jána Luntera o  podrobné in-

formácie pre samosprávu mesta a jej 

občanov, taktiež žiadame o zaslanie 

všetkých možností a zariadení, ktoré 

BBSK prehodnocovalo a  na základe 

ktorých vybralo práve mesto Banská 

Štiavnica. Zároveň si plne uvedomu-

jeme potrebu uvedenú situáciu rie-

šiť a sme k tomu plne nápomocní, ale 

samospráva a obyvatelia mesta mu-

sia byť o takýchto veciach podrobne 

a vopred informovaní.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ

K zriadeniu karanténneho krízového
centra v meste Banská Štiavnica
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V súvislosti s prijatými 

opatreniami Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica na 

zamedzenie šírenia koronaví-

rusu Vám dávame do pozor-

nosti možnosť pomoci pre 

tých, ktorí potrebujete pomoc 

v tejto nepriaznivej krízovej 

situácii.

Pomôžeme Vám zabezpečením ná-

kupu potravín, drogérie, vyzdvih-

nutím liekov a  zdravotných po-

môcok. Pomoc je určená všetkým 

seniorom, zdravotne postihnutým, 

osamelo žijúcim, chorým, matkám 

s malými deťmi, ak nemajú pomoc 

zo strany rodiny, alebo im príbuzní 

a známi túto pomoc z rôznych dô-

vodov nedokážu zabezpečiť. V prí-

pade, že túto pomoc si nedokáže-

te zabezpečiť ani prostredníctvom 

online nákupu alebo využitím do-

nášky cez opatrovateľskú, príp. do-

náškovú službu, mesto Banská 

Štiavnica v  spolupráci s  nezisko-

vou organizáciou S.O.V.I., n.o., (pre-

pravná služba, sociálny taxík) Vám 

pomôže zabezpečiť donášku nevy-

hnutných vecí, napr. vyzdvihnutie 

liekov v lekárni, prinesenie nákupu 

do domácnosti.

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

na území mesta Banská Štiavni-

ca poskytuje v  zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o  sociálnych služ-

bách prepravnú službu.

Vzhľadom na krízovú situáciu pri 

riešení zamedzenia šírenia koro-

navírusu v meste Banská Štiavnica 

bude S.O.V.I., n.o. ,v  týchto dňoch 

až do odvolania poskytovať nad rá-

mec zákona aj humanitárnu pomoc 

– distribúciu nevyhnutých materi-

álnych vecí (liekov, potravín, pomô-

cok) aj pre cieľovú skupinu – matky 

s deťmi, ktoré si nedokážu túto po-

moc zabezpečiť.

V  prípade potreby uvede-

nej pomoci volajte na tel.č.: 

0948 460 700.

Jednotlivé rozvozy budú zabezpe-

čené po dohode s neziskovou orga-

nizáciou v prípade nevyhnutnos-

ti budú lieky dovezené po dohode aj 

cez víkendy.

MsÚ

Pomoc občanom mesta

16. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Zabezpečenie opatrení, šitia a exp. 

rúšok, rozvoz rúšok, info k zabez-

pečeniu úloh zo strany OO PZ, 

MsPo a zdravotníctva.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi.

17. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Zabezpečenie opatrení, šitia a exp. 

rúšok, info k zabezpečeniu úloh zo 

strany OO PZ, MsPo a zdravotníc-

tva.

  Individuálne rokovanie s  riadite-

ľom OOPZ a náčelníkom MsPo.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi.

18. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Zabezpečenie opatrení, šitia a exp. 

rúšok, info k zabezpečeniu úloh zo 

strany OO PZ, MsPo a zdravotníc-

tva.

 Telef. prerokovanie info s  pred-

sedom BBSK Ing. J. Lunterom 

ohľadne zriadenia krízového cen-

tra v zariadení SOŠSaL na ul. Ky-

sihýbelská a  tiež prečo zástupcov 

mesta o  tomto nikto neinformo-

val. Predseda BBSK info potvrdil.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi.

19. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Zabezpečenie opatrení, šitia a exp. 

Rúšok, info k  zabezpečeniu úloh 

zo strany OO PZ, MsPo a zdravot.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi.

20. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Zabezpečenie opatrení, šitia a exp. 

rúšok, info k zabezpečeniu úloh zo 

strany OO PZ, MsPo a zdravotníc-

tva.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi.

Viera Lauková

Zmena a doplnenie opatrenia 

ÚVZ SR pri ohrození verejného 

zdravia zo dňa 16.03.2020

A. S účinnosťou od 16. marca 2020 

od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uza-

tvárajú všetky maloobchodné 

prevádzky a  všetky prevádzky 

poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba 

a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní 

potravín na osobitné výživové úče-

ly pre dojčatá a malé deti a predajní 

potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdra-

votníckych pomôcok

3. predajní drogérie

4. čerpacích staníc pohonných 

hmôt a palív

5. predajní novín a tlačovín

6. predajní s krmivom pre zvieratá 

a veterinárnych ambulancií

7. prevádzok telekomunikačných 

operátorov

8. prevádzok verejného stravovania 

a stánkov s rýchlym občerstvením

9. prevádzok poštových, bankových 

a poisťovacích služieb

10. prevádzok internetových ob-

chodov (eshop) a donáškových slu-

žieb

11. práčovní a čistiarní odevov

12. taxislužieb vykonávajúcich pre-

pravu vecí a tovaru

13. autoservisov, odťahových slu-

žieb a pneuservisov

14. pohrebných služieb, služieb 

pohrebiska a krematóriá 

15. zákaz prevádzky sa netýka ko-

munálnych služieb a služieb dezin-

fekcie a regulácie živočíšnych škod-

cov

B. S účinnosťou od 16. marca 2020 

od 6.00 h sa na obdobie 14 dní za-

kazuje prítomnosť verejnosti v pre-

vádzkach verejného stravovania 

a stánkov s rýchlym občerstvením; 

tento zákaz sa nevzťahuje na predaj 

mimo prevádzku stravovacích slu-

žieb (napríklad prevádzky rýchleho 

občerstvenia s výdajným okienkom 

alebo predaj pokrmov so sebou bez 

vstupu do prevádzky).

C. S účinnosťou od 16. marca 2020 

od 6.00 h sa na obdobie 14 dní na-

riaďuje prevádzkovateľom obchod-

ného domu, aby nezatvorili pre-

vádzky uvedené v bode A.

D. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. 

marca 2020 od 6.00 h ako organi-

zované skupiny vrátili z  postihnu-

tých oblastí zahraničia na územie 

Slovenskej republiky alebo o repat-

riácii ktorých na územie Slovenskej 

republiky sa rozhodne, sa naria-

ďuje izolácia v  zariadeniach urče-

ných Ministerstvom vnútra SR na 

dobu nevyhnutnú na vykonanie la-

boratórnej diagnostiky COVID-19 

a  následne po zistení negatívneho 

výsledku sa tejto osobe nariaďu-

je domáca izolácia v  celkovej dobe 

spoločne 14 dní.

Nerešpektovanie opatrenia uvede-

ného v  bode A, B je podľa zákona 

o ochrane, podpore a rozvoji verej-

ného zdravia správnym deliktom, 

za ktorý príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva uloží po-

kutu vo výške do 20 000eur.

Nerešpektovanie opatrenia uve-

deného v  bode D je podľa zákona 

o ochrane, podpore a rozvoji verej-

ného zdravia priestupkom na úseku 

verejného zdravotníctva, za ktorý 

príslušný regionálny úrad verejné-

ho zdravotníctva uloží pokutu vo 

výške do 1659eur.

Úrad verejného zdravotníctva Slo-

venskej republiky zdôrazňuje, že 

cieľom predmetného opatrenia je 

ochrana zdravia ľudí a predchádza-

nie úmrtiam v súvislosti s ochore-

ním COVID-19. 

Odporúčania Ústredného krízo-

vého štábu a  Úradu verejného 

zdravotníctva:

Ústredný krízový štáb SR a Úrad ve-

rejného zdravotníctva SR odporú-

čajú občanom SR obmedziť mobi-

litu mimo bydliska na nevyhnutnú 

mieru – dochádzanie do práce, za-

bezpečenie základných životných 

potrieb (zabezpečenie potravín, hy-

gieny, liečiv, domácej sociálnej sta-

rostlivosti, zaopatrenia chorých 

a zomierajúcich), nevyhnutná náv-

števa zdravotníckeho zariadenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR 

odporúča prevádzkovateľom do-

pravy a  samosprávam zakázať 

vstup do prostriedkov hromad-

nej verejnej dopravy a  verejných 

priestorov bez prekrytia dýchacích 

ciest (napr. respirátor, rúško, šál, 

šatka, atď).

Zdroj: www.uvzsr.sk

Opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 16. marca 2020
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Mesto Banská Štiavni-

ca zrušilo všetky svadby a rozlúčky 

s  občanmi realizuje len v  prítom-

nosti najbližšej rodiny za povinnos-

ti mať ochranné rúško a  rukavice. 

Navyše priestor domu smútku je 

po každom obrade kompletne de-

zinfi kovaný. Tieto nariadenia je po-

trebné rešpektovať a platia do od-

volania.

Školy sa školské zariadenia sú rov-

nako z  dôvodu nariadenia štátu 

uzavreté predbežne na dva týžd-

ne, a  to do 29. 3. 2020. Rovnako 

aj v tomto prípade očakávame pre-

dĺženie tejto doby zo strany štátu. 

Riaditeľom škôl a školských zaria-

dení v  zriaďovateľskej pôsobnos-

ti mesta bol daný pokyn, aby sa na 

pracoviskách pohybovali len tí za-

mestnanci, ktorí tam nutne musia 

byť a  rovnako boli požiadaní, aby 

výučba pokračovala prostredníc-

tvom zadávania úloh prostredníc-

tvom špecializovaných školských 

portálov (EduPage), prípadne iný-

mi inovatívnymi formami, ktoré 

nevyžadujú fyzický kontakt učite-

ľa a žiaka.

Bytová správa rovnako preferu-

je komunikáciu telefonicky ale-

bo e-mailom. Kontakty v  prípade 

nutnosti sú nasledovné: poruchy 

– 0910 900  503, služby a  údržba 

– 045/6922062, 0910 901  811, 

konateľ – 0903 696  183, e-ma-

ilové adresy – sluzby@bsbs.sk, 

konatel@bsbs.sk. 

Technické služby, m.p., vykonáva-

jú svoju operatívnu činnosť v nor-

málnom režime, avšak pre verej-

nosť uzavreli tri svoje prevádzky: 

zberný dvor, hospodársky dvor, 

prevádzku zberne prádla. Dispe-

čing Technických služieb, m. p., má 

v  prípade potreby telefónne číslo 

0908 272 630.

Zásobovanie

Podľa informácií potravinových re-

ťazcov (uvádzame na inom mieste 

novín) je situácia v zásobovaní po-

travinami zabezpečená. Potravi-

nová sieť bola vystavená väčšiemu 

náporu (predaj na Slovensku v kri-

tickom týždni prekonal vianočné 

nákupy trojnásobne), ale zatiaľ je 

pod kontrolou. V prípade nákupov 

odporúčame, aby boli vykonávané 

jednou osobou z  rodiny, najlepšie 

podľa vopred pripraveného zozna-

mu, aby sa obmedzila dĺžka pobytu 

v obchodnej prevádzke.

Seniori

Najzraniteľnejšou skupinou ob-

čanov počas šírenia vírusu sú se-

niori. Vzhľadom na to, že štát ne-

zabezpečil pre samosprávy žiadne 

ochranné pomôcky, mesto Banská 

Štiavnica vyrába rúška vo vlastnej 

réžii prostredníctvom dobrovoľ-

níkov a  zároveň uzavrelo dohodu 

s  fi rmou Svetro, ktorá zabezpeču-

je šitie rúšok pre obyvateľov mesta. 

Dňa 17. 3. 2020 začala distribúcia 

týchto rúšok zdarma pre osoby nad 

70 rokov, pričom pokračovať bude 

priebežne aj pre menej ohrozené 

skupiny obyvateľstva. Do dnešné-

ho dňa bolo rozdistribuovaných 1 

500 kusov ochranných rúšok. Tie-

to rúška nie sú certifi kované zdra-

votnícke pomôcky, avšak znižu-

jú riziko nakazenia a sú potrebné. 

V distribúcii sa bude ďalej priebež-

ne pokračovať.

Pre obyvateľov ponúka mesto 

v spolupráci s Potravinami pod Hrí-

bom aj dodávku potravín a  dro-

gérie do domu. Objednávku môže 

záujemca zadať telefonicky na čís-

lo. 045/ 692 0150 v  čase ponde-

lok – piatok: 7:00 – 19:00 hod., so-

bota – 7:00 – 14:00 hod., nedeľa 

7:00 – 12:00 hod. Poplatok za do-

nášku vo výške 1€ je po dohode 

medzi mestom a majiteľom predaj-

ne pre osoby nad 65 rokov odpus-

tený. 

Mesto rovnako hľadalo spôso-

by, ako pre osoby, ktoré sú riziko-

vé, zabezpečí dodávku liekov bez 

toho, aby museli navštevovať le-

káreň. V tomto prípade došlo k do-

hode s prevádzkovateľom sociálne-

ho taxíka, neziskovou organizáciou 

S.O.V.I., ktorá pre rizikové skupi-

ny obyvateľstva (seniori, osame-

lé matky s deťmi a pod.) zabezpe-

čí donášku nevyhnutných vecí (tel. 

0948 460 700).

Zároveň by sme radi vyzvali obyva-

teľov mesta, aby boli všímavejší voči 

sebe navzájom a  obzvlášť k senio-

rom. Uvítame, ak vznikne na báze 

susedských vzťahov spolupatrič-

nosť, ktorá sa môže prejaviť aj tým, 

že raz za deň pokojne aj cez zatvore-

né dvere kontaktujte svojho suseda 

– seniora a ponúknite mu pomoc či 

preverte jeho zdravotný stav. V prí-

pade akýchkoľvek zistených pochyb-

ností, problémov kontaktujte mest-

skú políciu na čísle 159.

Nemocnica a zdravotné služby

Informáciu o  činnosti nemocnice 

prinášame na inom mieste novín. 

Primátorka mesta je v priebežnom 

kontakte s  vedením nemocni-

ce v Žiari nad Hronom. Zdravotné 

služby stomatológov sú obmedze-

né na nevyhnutné a bolestivé prí-

pady. Všeobecní lekári prevádzkujú 

svoje ambulancie aj naďalej. Chce-

me ale vyzvať obyvateľov mesta, 

aby k  lekárom chodili len v  nevy-

hnutných a bolestivých prípadoch, 

inak využívali telefonický kontakt. 

Návšteva lekára pri nedodržaní ka-

rantény (napr. po návšteve zahra-

ničia) je obrovským rizikom nielen 

pre čakajúcich pacientov, ale naj-

mä pre zdravotnícky personál, kto-

rý bude v  nasledujúcich týždňoch 

mimoriadne potrebný. Ak máte 

pochybnosti o  tom, či môžete ísť 

k  lekárovi, najprv mu zatelefonuj-

te. Rovnako žiadame obyvateľov 

o  prísne dodržiavanie karantény 

v zmysle nariadení Úradu verejné-

ho zdravotníctva (po príchode zo 

zahraničia 14 dňová domáca ka-

ranténna aj v  prípade, že sa cítite 

zdravý / zdravá, okamžité kontak-

tovanie obvodného lekára (telefo-

nicky alebo elektronicky), karanté-

na sa týka aj osôb, ktoré s osobou 

žijú v spoločnej domácnosti).

Ako ďalej

Mesto bude priebežne distribuo-

vať rúška obyvateľom mesta a hľa-

dať spôsoby, ako im uľahčiť toto 

obdobie. Priebežné informácie 

nájdu obyvatelia na stránke mes-

ta – www.banskastiavnica.sk a tiež 

na facebookovom profi le mes-

ta Banská Štiavnica. V  tomto čís-

le nájdete aj formulár pre prihláse-

nie sa do SMS infokanálu mesta, 

čo je momentálne najefektívnej-

šia a najpriamejšia forma získania 

nových informácií. Ďalšie infor-

mácie budeme poskytovať aj pro-

stredníctvom Štiavnických novín 

a VIO TV.

Zabrániť šíreniu vírusu je ale mož-

né len vtedy, keď budú disciplino-

vaní obyvatelia mesta a  jeho náv-

števníci. V súčasnosti nie je možné 

obmedzovať pohyb osôb, takže 

môžeme len apelovať na každého, 

kto sa objaví v  Banskej Štiavnici, 

aby sa v čo najväčšej možnej mie-

re izoloval od okolia, na verejnos-

ti a  pracovisku nosil rúška, dodr-

žiaval zásady hygieny tak, ako ich 

propaguje Úrad verejného zdra-

votníctva, návštevy rôznych zaria-

dení a obchodov obmedzil na ne-

vyhnutné prípady a trávil v nich čo 

najkratší čas, sledoval pravidelne 

informácie v  médiách a  na mest-

ských informačných kanáloch. 

V prípade, že máte podozrenie, že 

osoby vo vašom okolí nedodržu-

jú karanténu, neváhajte kontak-

tovať mestskú alebo štátnu polí-

ciu. Nezodpovedné osoby musia 

niesť následky svojich činov, keď-

že ohrozujú ostatných. Zaujímaj-

me sa o starších, buďme solidárni 

k  iným a namiesto hnevu a pani-

ky sa vzájomne podporujme. Ak 

patríte medzi tých, ktorí by akým-

koľvek spôsobom chceli pomôcť 

obyvateľom mesta, kontaktuj-

te nás na telefónnych číslach čle-

nov Krízového štábu mesta Ban-

ská Štiavnica. Každá pomoc bude 

aj v budúcnosti vítaná.

Krízový štáb mesta Banská 

Štiavnica

Predseda krízového štábu:

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Kontakt: Tel.: 045 694 9611, 

Mobil: 0905 525 941, 

E-mail: nadezda.babiakova@

banskastiavnica.sk

Podpredseda krízového štábu:

Ing. Marián Zimmermann, 

zástupca primátorky mesta

Kontakt: Tel.: 045 694 9614, 

Mobil: 0918 993 471

E-mail: marian.zimmermann@

banskastiavnica.sk

Členovia krízového štábu:

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednosta MsÚ

Kontakt: Tel.: 045 694 9612, 

Mobil: 0917 146 331. 

E-mail: ivana.ondrejmiskova@

banskastiavnica.sk

Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. or-

ganizačného VSaSV

Kontakt: Tel.: 045 694 9617, 

Mobil: 0905 597 672. E-mail: 

jaromir.piliar@banskastiavnica.sk

Ján Petrík, 

pracovník na úseku civilnej ochrany

Kontakt: Tel.: 045 694 9615, 

Mobil: 0905 525 946,E-mail:

 jan.petrik@banskastiavnica.sk

PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo

Kontakt: Tel.: 045 694 9601, 

Mobil: 0917 146 330. E-mail: 

peter.semoda@banskastiavnica.sk

RNDr. Pavel Bačík, 

konateľ Bytovej správy, s.r.o.

Kontakt: Mobil: 0903 696 183

E-mail: konatel@bsbs.sk

Peter Heiler, 

riaditeľ Technických služieb, m.p.

Kontakt: Tel.: 045 692 2244, 

Mobil: 0905 682 279. E-mail:

 ts.riaditel@banskastiavnica.sk

Rastislav Marko

NOVINKY

1.str.

Situácia je vážna, no netreba panikáriť
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V  súvislosti s  výskytom koronaví-

rusu na území Slovenskej republi-

ky Ústredný krízový štáb Sloven-

skej republiky od 10. marca 2020 

prostredníctvom hlavného hygieni-

ka SR ofi ciálne zakázal organizova-

nie športových, kultúrnych aj verej-

ných podujatí na celom území štátu. 

Preventívne zostalo zatvorené aj 

množstvo školských a  predškol-

ských zariadení. Zaznamenali sme 

veľký nárast návštev klientskych 

centier, do ktorých chodia ľudia 

s deťmi. Chceme upozorniť a ape-

lovať na občanov SR, že voľno 

v  práci, škôlkach a  školách ne-

znamená, že sa majú masovo pre-

súvať na úrady! 

Chceme poprosiť všetkých obča-

nov SR, ak to  nie je naozaj nevy-

hnutné, nechoďte na úrady, využite 

možnosti elektronického vybavova-

nia, prípadne sa k Vašim žiadostiam 

telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, 

vašich blízkych a  pracovníkov 

klientskych centier a  iných úra-

dov vás prosíme o  dodržiavanie 

odporúčaných rád a hygieny! Žia-

dame občanov, aby boli zodpo-

vední a disciplinovaní!

Štátnu správu pre okres Banská 

Štiavnica vykonáva Okresný úrad 

Žiar nad Hronom týmito odbormi:

• odbor živnostenského podnikania 

(tel.: 096164 5783),

• odbor cestnej dopravy a  pozem-

ných komunikácií (tel.: 045/6722 

745),

• odbor pozemkový a  lesný (tel.: 

0961645785),

• odbor všeobecnej vnútornej sprá-

vy (tel.: 096164 2910, tel.: 096164 

2914).

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 11:00

Utorok 8:00 – 11:00

Streda 8:00 – 11:00

Štvrtok 8:00 – 11:00

Piatok 8:00 – 11:00

OU BS

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom 
na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny mení úradné hodiny 

na všetkých úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny.

Ústredie práce, sociálnych vecí a ro-

diny v zmysle rozhodnutia Ústred-

ného krízového štábu SR od pon-

delka 16. marca 2020 mení 

úradné hodiny na úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny takto:

Pondelok 8:00 – 11:00

Utorok 8:00 – 11:00

Streda 8:00 – 11:00

Štvrtok 8:00 – 11:00

Piatok 8:00 – 11:00

Na základe rozhodnutia Ústred-

ného krízového štábu SR je do 

priestorov úradov práce zakáza-

ný vstup rodičov s deťmi okrem 

nevyhnutných prípadov (napr. 

agenda SPODaSK).

Žiadame klientov úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny, aby dô-

kladne zvážili osobnú návštevu 

úradov a na komunikáciu využí-

vali email, telefonický kontakt 

a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť pí-

somné doklady osobne, úrad ich 

preberie v  priestoroch recepcie 

alebo iných priestoroch pri vcho-

de do úradu.

Všetky opatrenia prijaté na úra-

doch práce, sociálnych vecí a ro-

diny platia až do odvolania.

Bližšie informácie o  prijatých 

opatreniach na úradoch prá-

ce sú zverejnené na webových 

stránkach ústredia a  úradov prá-

ce https://www.upsvr.gov.sk/me-

dia/medialne-spravy/ustredie

-prace-socialnych-veci-a-rodiny

-prijima-opatrenia-cielom-ktorych

-je-predist-sireniu-virusu.html?

page_id=981372.

UPSVR BS

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Banská Štiavnica

Až do odvolania budú platiť 

tieto opatrenia:

• Pozastavenie prijímania žiadostí 

o udelenie licencie na prevádzkova-

nie bezpečnostnej služby, vlastnej 

ochrany a žiadostí o udelenie akre-

ditácie.

• Pozastavenie vykonávania a  určo-

vania skúšok odbornej spôsobilos-

ti a kvalifi kačných skúšok; v prípade 

potreby treba vyrozumieť akredito-

vané osoby.

• Osobám, ktorým skončila plat-

nosť preukazu odbornej spôsobi-

losti a  tieto osoby boli prihlásené 

na skúšky odbornej spôsobilosti, ale 

nemohli sa jej zúčastniť z  dôvodu 

zrušenia skúšky na základe rozhod-

nutia MV SR ako aj osobám, ktorým 

skončí platnosť preukazu odbor-

nej spôsobilosti, sa umožňuje naďa-

lej vykonávať fyzickú ochranu pod-

ľa zákona o súkromnej bezpečnosti 

v období od 12.03.2020 do odvo-

lania.

• Osobám, ktoré sa zúčastňujú vý-

konu fyzickej ochrany bez preuka-

zu odbornej spôsobilosti po dobu 

3 mesiacov podľa § 48 ods. 5 záko-

na o súkromnej bezpečnosti, umož-

ňuje sa vykonávať túto činnosť aj po 

uplynutí tejto lehoty v  období od 

12.03.2020 do odvolania.

• Fyzickým osobám a  právnic-

kým osobám, ktorým v  období od 

12.03.2020 uplynie dvojročná le-

hota na predloženie dokladov bez-

úhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná 

spôsobilosť, umožňuje sa odklad na 

predloženie zamestnávateľom a prí-

slušnému orgánu podľa § 8 písm. v) 

zákona o súkromnej bezpečnosti do 

odvolania.

Upozorňujeme občanov, že na tie-

to pracoviská budú vpustení len 

s  rúškom, šálom alebo obdob-

nou ochranou tváre.  Odporúčame 

občanom, aby svoje podania a  ko-

munikáciu s  pracoviskami na úse-

ku súkromnej bezpečnosti realizovali 

elektronickou formou alebo prostred-

níctvom Slovenskej pošty, a. s..

Prezídium PZ SR

Opatrenia Prezídia PZ na úseku 
súkromných bezpečnostných služieb v súvislosti s nákazou COVID 19

Pôstne obdobie 
očami kňaza

Tento časový úsek roka v  rímsko-

katolíckej cirkvi začína Popolcovou 

stredou a  končí Veľkým Piatkom. 

Dva prelomové dni, všetkým dob-

re známe. Bežne pôst chápeme ako 

istý druh pokánia, ale aj ako spôsob 

vnútornej očisty. Takto ho vidí kňaz, 

Mgr. Tomáš Štefi na, farský adminis-

trátor farnosti Banská Belá.

Je pôst v  roku 2020 niečím iný 

alebo výnimočný oproti ostat-

ným rokom?

Zdá sa, že áno. Európu zachvátila 

pandémia vírusu Covid-19. Spoloč-

nosť prežíva krušné chvíle. Uvedo-

mujeme si, že to, čo bolo tak všedné 

a samozrejmé, je zrazu tak dôležité. 

Na jednej strane vidíme ľudskú obe-

tavosť, ochotu a  nasadenie pre zá-

chranu a pomoc druhých. Na druhej 

strane istý hyenizmus, arogant-

nosť, nezodpovednosť, strach. Veľa 

ľudí zostalo doma. Môžu sa zastaviť 

a viac uvažovať, aký je zmysel mo-

jej existencie, čo je mojou nádejou, 

akým som človekom. Je tu naria-

denie zákazu verejného slávenia sv. 

omší, čo mnohých veriacich zaskoči-

lo. Avšak je stále veľa možností, ako 

sa posunieme v tomto pôste.

Myslíte, že moderné skutky po-

kánia majú väčší efekt dopadu na 

človeka, vzhľadom na dobu, kto-

rú žijeme?

Pokánie, čiže zmenu a nápravu by 

mal človek realizovať celistvo. Ak 

trávim veľa času za PC nezmyslu-

plne, upustím od toho, a takto zís-

kaný čas investujem do rodinných 

vzťahov alebo si prečítam časť zo 

Sv. písma, atď. Zvykli sme si pri-

nášať dosť negatívnych posto-

jov, nezdravej kritiky, ohovára-

nia a zbytočného klebetenia. Pôst 

je čas, aby som si „zahryzol“ do ja-

zyka a  nebol zdrojom „ohniskom“ 

zla. Naopak, skúsim si všimnúť to 

dobré na tom druhom.

Akým spôsobom môže kňaz do-

pomôcť k  dodržiavaniu pôstu 

svojich veriacich?

Spôsobov je viacej, hlavne v súčas-

nosti. Jeden z tých najdôležitejších 

je povzbudenie a to nielen cez homí-

liu počas sv. omše, ale aj cez sociálne 

siete, osobným kontaktom. V záve-

re by som iba dodal, že aj keď sa nám 

niekedy zdá, že v mnohých srdciach 

láska chladne, nikdy tomu tak nie je 

v Božom Srdci! On nám daruje vždy 

novú možnosť, aby sme znovu zača-

li milovať. Prajem požehnaný pôst 

a Veľkú noc. 

Daniela Sokolovičová
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V súvislosti s výskytom šírenia 

sa nového koronavísu Covid – 

19 a zamedzeniu jeho šírenia 

pre informovanosť obyva-

teľov nášho mesta je okrem 

Štiavnických novín a VIO TV 

dostupný aj SMS Infokanál 

mesta Banská Štiavnica. 

Mesto Banská Štiavnica pre adresné 

informovanie verejnosti prevádzku-

je od apríla 2009 informačný kanál 

s názvom „SMS Info kanál mesta Ban-

ská Štiavnica“. Formou SMS správ 

v  súčasnosti informujeme cca 320 

koncových užívateľov – občanov 

nášho mesta o lokálnych obmedze-

niach v mieste bydliska, týkajúcich 

napr. dodávky elektrickej energie, 

vody, plynu, prípadne dopravných 

obmedzení, atď. a  ďalej o  kona-

ní kultúrnych, športových poduja-

tí , programe kina a iných spoločen-

ských aktivitách v našom meste.

Počas prevádzkovania SMS info ka-

nála sa nevyskytli nedostatky s jeho 

fungovaním, stal sa spoľahlivým 

a  moderným prostriedkom šírenia 

informácií v meste Banská Štiavni-

ca samosprávou mesta. Touto služ-

bou verejnosti chce samospráva 

mesta šíriť aktuálne informácie cie-

lene a efektívne. Pristúpenie k služ-

be ako aj prijímanie SMS správ je na 

strane koncového užívateľa – obča-

na bezplatné.

V súčasnej informačnej dobe je ko-

munikácia cez SMS správy štan-

dardnou a širokou verejnosťou po-

užívanou formou komunikácie. Jej 

nevýhodou je obmedzenie obsahu 

správy na 160 znakov, ale v budúc-

nosti je predpoklad, že sa stane pro-

striedkom šírenia širšieho obsahu 

informácií cez mobilné zariadenia.

Bolo by vhodné, keby občania mes-

ta pozitívne vnímali možnosti in-

formačných technológií a pristúpi-

li k SMS Info kanálu mesta Banská 

Štiavnica ako k  vhodnému pro-

striedku na získanie informácií 

o dianí v našom meste.

Obsahová štruktúra sms správ

– všeobecné informácie (k  miestu 

pobytu)

– kultúra

– šport

– reklama (informácie právnických 

a  fyzických osôb mimo samosprá-

vy mesta) 

Pristúpenie k SMS Info kanálu

Ak sa občan rozhodne pristúpiť 

k SMS info kanálu, je potrebné, aby 

doručil na MsÚ Banská Štiavnica 

(na forme nezáleží) žiadosť obsa-

hujúcu:

– číslo mobilného telefónu,

– meno a priezvisko,

– adresu (pre cielené posielanie 

správ viazaných na miesto pobytu)

– výber z  volieb obsahu správ – 

všeobecné informácie (obsahuje 

oznamy samosprávy mesta, ozna-

my správcov sietí, informácie k iné-

mu dianiu v mieste pobytu ), kultú-

ra, šport. 

Administrátor

Pre doplňujúce informácie, aktuali-

záciu obsahu zasielaných sms správ 

kontaktujte administrátora:

– jaromir.piliar@banskastiavnica.sk

– jozef.siska@banskastiavnica.sk

Žiadosť stačí vypísať a  zaslať na 

úrad. Mesto Banská Štiavnica in-

formuje o  aktuálnom stave najmä 

prostrednictvom SMS Infokanálu 

mesta Banská Štiavnica a prostred-

níctvom webovej stránky mesta 

www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

SMS Infokanál mesta Banská Štiavnica Pokoj s vami!
Prežívame dni plné vážnych sta-

rostí a  narastajúceho nepokoja, 

dni, v  ktorých je na celosvetovej 

úrovni vystavená skúške koro-

navírusom (COVID-19) ľudská 

krehkosť a zraniteľnosť. Pred ním 

ustupujú všetky významnejšie 

aktivity, ako sú ekonomika, pod-

nikanie, zamestnanie, cestova-

nie, turizmus, šport a dokonca aj 

bohoslužba, pričom jeho nákazli-

vosť značne obmedzuje aj slobo-

du priestoru a pohybu.

Želám si, aby sa tento moment 

naliehavej potreby stal vhodným 

časom na posilnenie priateľstva 

medzi ľuďmi, telefonické kontak-

ty sú stále možné a  solidárnosť 

s  postihnutými pri rešpektova-

ní vážnosti situácie je veľmi po-

trebná.

S povšimnutím žalmu 105 si stá-

le pripomíname slová: Pamätá-

me, Pane, na divy, čo si učinil (Ž 

105,5). Dnes je čas, keď chceme 

ďakovať Bohu za všetky jeho dob-

rodenia, čo nám poskytol. Na-

novo sa učíme dôverovať Bohu 

v jeho rozhodnutiach, ktoré nie sú 

monhokrát v našich rukách.

Odporúčam, aby sme neprežíva-

li všetko len ako stratu. Ak sa ne-

môžeme stretať v  našich zhro-

maždeniach, aby sme spoločne 

prežívali svoju vieru, ako sme 

zvykli, Boh nám ponúka príleži-

tosť, aby sme sa obohatili nájde-

ním nových spôsobov prežívania 

viery, aby sme znovu našli osobný 

vzťah s ním.

Ježiš nám pripomína: „Ale keď sa 

ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, za-

tvor za sebou dvere a modli sa k svoj-

mu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj 

Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skry-

tosti“ (Mt 6, 6). Koľko ráz nás pá-

pež František vyzýval, aby sme do 

rúk chytili Sväté písmo! Modlitba 

je našou silou a  naším zdrojom. 

Toto je ten vhodný moment, aby 

sme znovu objavili Božie otcov-

stvo a náš detský vzťah k nemu.

Sedembolestná Panna Mária, pat-

rónka Slovenska, oroduj za nás!

Norbert Ďurdík, dekan

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.
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Oznam
Okresné riaditeľstvo PZ v  Žiari 

nad Hronom oznamuje v súvis-

losti s vyhlásením mimoriadnej 

situácie a v  dôsledku ohroze-

nia verejného zdravia II. stupňa 

z  dôvodu ochorenia COVID-19 

spôsobeného koronavírusom 

SARS-CoV-2 na území Sloven-

skej republiky, zmenu stránko-

vých hodín v  klientskom cen-

tre. Stránky budú v  dňoch od 

16. 3. 2020 do 23. 3. 2020 vy-

bavované v čase od 08.00 hod. 

do 11.00 hod.

Silvia Filusová, 

vedúca vnútorného 

odd. OR PZ v ZH

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a  ro-

diny Banská Štiavnica oznamu-

je, že Ústredný štáb ÚPSVR prijal 

opatrenia, ktorých cieľom je pre-

dísť šíreniu vírusu, prípadne spo-

maliť jeho postup v  čo najväčšej 

možnej miere. S  okamžitou plat-

nosťou sa obmedzuje osobný 

kontakt s klientmi (uchádzačmi 

o  zamestnanie, zamestnávateľ-

mi, fyzickými a právnickými oso-

bami). Kontakt bude realizovaný 

prevažne telefonicky, emailom, 

elektronicky, poštou. Preberanie 

všetkých potrebných písomnos-

tí a náležitostí bude prebiehať na 

recepcii úradu príslušného praco-

viska. ÚPSVR BS odporúča pre do-

ručovanie využívať poštu, email, 

elektronické podanie. Opatrenia 

platia do odvolania!

Peter Zorvan, 

riaditeľ ÚPSVR BS

Oznam
Na základe rozhodnutia Regionál-

neho úradu verejného zdravotníc-

tva v Žiari nad Hronom platí zákaz 

návštev na všetkých lôžkových 

odd. žiarskej nemocnice. Dôvo-

dom je vzostup hlásenej chorob-

nosti na akútne respiračné ocho-

renia, chrípku a  chrípke podobné 

ochorenia. Zákaz návštev na lôžko-

vých odd. platí až do odvolania!

Jana Fedáková, komunikačný 

špecialista ProCare a Svet 

zdravia

Nakoľko sa v poslednej dobe 

vyskytol nárast záujmu 

spotrebiteľov o základné 

potraviny, zaujímalo nás, ako 

sú na túto situáciu pripravené 

obchodné reťazce a siete 

potravín v našom okrese.

V súvislosti s koronavírusom sledu-

jeme nárast dopytu po potravinách 

a  drogéristickom tovare aj vo Vašej 

prevádzke v  Banskej Štiavnici. Aký 

je plánovaný stav dodávok základ-

ných potravín a  uvedeného tovaru 

z dlhodobého hľadiska? Je Vaša sieť 

schopná pokrývať zvýšené požiadav-

ky obyvateľov na tento sortiment?

„Situácia sa líši v  závislosti od regió-

nu, stále však evidujeme veľký záujem 

o  základné trvanlivé potraviny. Vyšší 

záujem oproti rovnakému obdobiu mi-

nulého roka je o ryžu, múku, cestoviny 

a  konzervy a  toaletný papier. Chceme 

však zákazníkov ubezpečiť, že navyšu-

jeme zásoby potravín a  pravidelne ob-

jednávame tovar, aby sme mohli pokryť 

zvýšený dopyt. Rovnako sme zazname-

nali výrazný nárast záujmu o  dezin-

fekčné prostriedky. I  keď momentálne 

nedokážeme všetky predstavy našich 

zákazníkov splniť, pracujeme na alter-

natívnej ponuke.“

Kvetoslava Kirchnerová,

hovorca spol./Spokesperson 

BILLA, s.r.o.

„V  posledných dňoch sme zaznamena-

li zvýšený záujem zákazníkov o  nie-

ktoré druhy tovaru. Všetky druhy to-

varu, o  ktoré je záujem, pravidelne 

dopĺňame a na pultoch aj v skladoch ich 

máme v dostatočnom množstve. Žiadne 

výpadky nemáme hlásené ani od našich 

dodávateľov.“

Marek Koštrna, marketingový 

riaditeľ Terno real estate

Dostupnosť tovaru:

Vnímame zvýšený záujem zákaz-

níkov o potraviny, predovšetkým 

o trvanlivé výrobky.

Nakoľko väčšinu našej ponuky 

tvorí rýchloobrátkový sortiment, 

závisíme aj od kapacít našich do-

dávateľov. Sme s nimi v intenzív-

nom kontakte a snažíme sa, aby 

sme dokázali uspokojiť aj prípad-

ný ďalší zvýšený dopyt zákazní-

kov. Aktuálne však máme tova-

ru v našich logistických centrách 

(odkiaľ zásobujeme všetky naše 

predajne) dostatok a  prípad-

ný výpadok konkrétnych výrob-

kov v predajniach je iba dočasný 

a  ich dostupnosť sa snažíme za-

bezpečiť v  čo najkratšom mož-

nom čase.

Preventívne opatrenia:

Pozorne sledujeme vývoj situácie 

a  prijímame preventívne hygie-

nické opatrenia v  súlade s  odpo-

rúčaniami národných i  medziná-

rodných autorít. Spolupracujeme 

so zazmluvnenými a  certifi kova-

nými dodávateľmi, prostredníc-

tvom ktorých pravidelne čistíme 

priestory našich predajní a  skla-

dov. Zároveň sme prijali opatre-

nia, kde prostredníctvom našich 

zamestnancov pravidelne pre-

ventívne dezinfi kujeme plochy, 

s  ktorými prichádzajú zákazníci 

do častého styku, ako napr. madlá 

nákupných vozíkov, chladiacich 

truhiel, deliče nákupov na kasách 

a podobne.

V  zázemí našich predajní, v  na-

šich logistických centrách a  tiež 

centrále sme nainštalovali dezin-

fekčné dávkovače, všetkým na-

šim zamestnancom poskytujeme 

mimoriadne vitamínové balíčky 

a  každý deň ovocie. Vo všetkých 

pokladniciach sa nachádzajú de-

zinfekčné prostriedky pre náš 

personál, dezinfi kujeme aj doty-

kové obrazovky na pokladniciach 

a  PIN pady. Dezinfi kujeme tiež 

priestory skladov, manipulačnú 

techniku a  tiež spoločné priesto-

ry v  našich budovách. Pre admi-

nistratívnych zamestnancov sme 

významne rozšírili možnosť pra-

covať z domu. Zriadili sme tiež in-

ternú informačnú hotlinku.

Stanovisko k poskytovaniu rú-

šok:

Ochrana zdravia našich zamest-

nancov a  zákazníkov je pre nás 

mimoriadne dôležitá, a  preto 

sme prijali mnoho konkrétnych 

opatrení, situáciu neustále mo-

nitorujeme a vyhodnocujeme. Už 

niekoľko týždňov sa snažíme za-

bezpečiť dostatočné množstvo 

ochranných prostriedkov pre na-

šich zamestnancov. Nakoľko sú 

však kriticky nedostupné a  ten-

to stav ďalej eskaloval po zavede-

ní mimoriadnej situácie, nateraz 

stále nie je v našich silách poskyt-

núť našim zamestnancom v  pre-

dajniach rúška v takom množstve, 

ktoré by vystačilo aspoň počas tr-

vania mimoriadnej situácie. Stále 

sa snažíme zabezpečiť spomenuté 

ochranné prostriedky a akonáhle 

ich budeme mať k  dispozícii do-

statok, budeme ich distribuovať 

na našich zamestnancov. V prípa-

de, ak štát má dostatočnú zásobu 

tak ako deklarovali predstavitelia 

vlády, veríme, že budeme oslove-

ní v  prvej skupine podporených 

subjektov.

Tomáš Bezák, 

vedúci úseku komunikácie Lidl 

Koronavírus a zásobovanie: 
Niet dôvod na paniku

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje:

Ponukové konanie v zmysle §9a ods. 

9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení neskorších predpisov 

na priamy prenájom pozemkov – zá-

hradiek na Ulici S. H. Vajanského:

1. C KN parc. č. 4964/8 o  výmere 

153m2 záhrada s ročným nájomným 

najmenej 92,00€

2. C KN parc. č. 4971/4 o  výme-

re 35m2 zastavaná plocha a  nádvo-

rie s  ročným nájomným najmenej 

21,00€

3. C KN parc. č. 4971/3 o  výme-

re 36m2 zastavaná plocha a  nádvo-

rie s  ročným nájomným najmenej 

22,00€

4. C KN parc. č. 4973/4 o  výmere 

128m2 zastavaná plocha a  nádvo-

rie s  ročným nájomným najmenej 

77,00€

Úplné znenie vyhláseného ponu-

kového konania je zverejnené na 

úradnej tabuli mesta Banská Štiav-

nica a  na internetovej stránke 

www.banskastiavnica.sk

Bližšie informácie: MsÚ, 

oddelenie právne, tel.: 

045 6949637, 0905413945, e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk

MsÚ

Oznámenie 
o vyhlásení ponukového konania
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Spomienka

Ste tam, kde chodia hviezdy 

plávať, kam hľadíme, keď 

nemôžeme spávať, v  tichos-

ti vyprosujeme veľký dar po-

koja, kým sa nám duše raz 

naveky nespoja.

Dňa 28.3.2020 to bude 

už 22 rokov, čo nás navždy 

opustila naša mamka, starká 

a  prastarká Alžbeta Dob-

rovičová a  dňa 23.9.2020 

to bude už 17 rokov, čo nás 

opustil náš otec, starký 

a prastarký Pavel Dobrovič. 

Tí, čo ste ich poznali, venuj-

te im spolu s nami tichú spo-

mienku. S láskou na drahých 

zosnulých spomínajú 

dcéra Eva, syn Peter 

s Martou, vnúčence 

Alenka, Erik s manželkou 

Zuzkou a pravnúčence 

Zojka a Majka

oznamy, 
spomienky

Degustácia vín
Oznamujeme, že degustácia vín 

v  Pukanci, ktorá sa mala konať 

28. 3. 2020 sa ruší z dôvodu ko-

ronavírusu. Za pochopenie vo-

pred ďakujeme!

Výbor ZO-SZZ v Štefultove 

Oznam
Oznamujeme občanom, že zber-

ný dvor na ul. Antolská 46 v Ban-

skej Štiavnici je pre verejnosť 

uzatvorený. Prevádzka je v  ob-

medzenom režime v  pracov-

ných dňoch od 06:00 do 14:00. 

Po 14:00 cez pracovné dni a v so-

botu je zberný dvor uzatvorený. 

Pre naliehavé prípady volajte na 

tel. č. 0918 574 695. Obmedze-

ný režim je zavedený z  dôvodu 

preventívnych opatrení na zame-

dzenie šírenia koronavírusu CO-

VID-19 až do odvolania. Pre aktu-

álne informácie sledujte stránku 

odpady.banskastiavnica.sk. 

Miloš Veverka, TS, m.p. BS

Okresné riaditeľstvo Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom 

informuje občanov:

Koronavírus je ochorenie akútnych 

respiračných infekcií vyvolaných 

novým koronavírusom (SARS-

CoV-2), ktoré vzniklo v Číne. Koro-

navírus COVID-19 spôsobuje kašeľ, 

horúčku, dýchavičnosť, bolesti sva-

lov a únavu. Prenáša sa kvapôčko-

vou infekciou pri kašľaní, kýchaní či 

rozprávaní.

Ako sa vyhnúť nákaze?

– často si umývajte ruky mydlom na 

báze alkoholu,

– používajte osobné ochranné po-

môcky, ktoré sa používajú pri infek-

ciách prenášaných vzduchom, napr. 

respirátor, rúško, šatku...

– dodržiavajte aspoň metrovú 

vzdialenosť od ľudí, ktorí kašlú 

a kýchajú.

V prípade, že ste prišli do kontaktu 

s nakazenou osobou alebo máte prí-

znaky COVID-19, kontaktujte váš-

ho všeobecného lekára alebo volaj-

te 0800 221 234. 

K 15. 03. 2020 večerných hodín je 

61 nakazených.

V nedeľu 15. marca 2020 Vláda SR 

vyhlásila núdzový stav, aby poistila 

plynulé a  bezproblémové poskyto-

vanie zdravotnej starostlivosti.

Prijaté opatrenia na zabránenie ší-

renia koronavírusu:

– kto teraz príde zo zahraničia, 

musí ísť do povinnej 14 dňovej ka-

rantény

– pokuta do výšky 1.659eur hrozí 

fyzickým osobám a až do 20.000eur 

právnickým osobám za nedodrža-

nie nariadenej karantény

– osoby, ktoré nedodržujú štátom 

nariadenú povinnú karanténu, na-

hlasujte regionálnemu úradu verej-

ného zdravotníctva podľa pobytu 

danej osoby alebo na číslo 158 ale-

bo 159

– ak sa u danej osoby potvrdí ocho-

renie, úrad bude informovať polí-

ciu a  danej osobe bude hroziť vä-

zenie od jedného až do desať rokov 

(trestný čin Šírenia nebezpečnej ná-

kazlivej ľudskej choroby podľa §163 

a §164 Trestného zákona)

– osoby bez trvalého alebo prechod-

ného pobytu na Slovensku, teda 

hlavne cudzinci, sa na územie SR 

nedostanú 

– zatvorené sú medzinárodné letis-

ká, zastavená je medzinárodná vla-

ková a  autobusová doprava, škol-

ské zariadenia budú zatvorené do 

30. 03. 2020, zatvorené sú sociál-

ne a kultúrne zariadenia, lyžiarske 

strediská i  wellness centrá a  aqua-

parky

– stránkové hodiny na okresných 

riaditeľstvách určené na vybavova-

nie žiadostí občanov budú od 16. 

03. – 23. 03. 2020 vybavované kaž-

dý pracovný deň, v  čase od 08.00 

hod. do 11.00 hod. 

– od 16. 03. 2020 budú na 14 dní 

zatvorené všetky maloobchodné 

prevádzky a  služby okrem: potra-

vín, drogérií, lekární, predajní zdra-

votníckych pomôcok, novín, pošty, 

bánk, poisťovní, čerpacích staníc, 

predajní krmiva pre zvieratá a vete-

rinárnych ambulancií

– reštaurácie môžu zostať otvore-

né, ale ľudia sa v nich nemôžu zhro-

mažďovať, jedlá si môžu zobrať so 

sebou

OR PZ v Žiari nad Hronom 

Koronavírus – „COVID-19“

Marketingový koordinátor 

rozvoja destinácie Banská 

Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:  Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica

Druh pracovného pomeru:  plný 

úväzok

Termín nástupu: 01.04.2020

Celková mzda (brutto):  800EUR/

mesiac (základná mzda od 

800EUR plus osobný príplatok 

v  závislosti od praxe, hard skills 

a  ďalších relevantných zručností 

nad rámec požadovaného)

Pracovné miesto pre oblastnú or-

ganizáciu cestovného ruchu re-

gión Banská Štiavnica.

Náplň práce, právomoci a  zod-

povednosti:

– pripravuje podklady pre vydáva-

nie newslettera z  činnosti oblast-

nej organizácie cestovného ruchu,

– vyhľadáva obchodných partne-

rov a  dodávateľov pre destinačné 

projekty

– iniciuje prácu v  tematických 

a územných pracovných skupinách

– zadáva úlohy pracovným skupi-

nám a  zodpovedá za prehľad ich 

plnenia – po odsúhlasení výkon-

ným riaditeľom

– odborne zastrešuje vývoj nových 

produktov destinácie a asistuje pri 

ich uvedení na trh

– koordinuje zber dát o vývoji náv-

števnosti a správaní návštevníkov 

v destinácii

– koordinuje zber dát pre aktuali-

záciu koncepčných dokumentov

– koordinuje marketingovú komu-

nikáciu destinácie

– spolupráca pri tvorbe kreatív-

nych koncepcií, určujúcej podo-

bu a  zameranie marketingových 

kampaní

– pripravuje a koordinuje priebeh 

online a  offl  ine marketingových 

kampaní, komunikuje s externými 

agentúrami a dodávateľmi, sleduje 

a vyhodnocuje efektivitu a úspeš-

nosť marketingových kampaní,

– dohliada na dodržiavanie vizuál-

nej identity destinácie a jej použí-

vanie a  koordinuje tvorbu grafi c-

kých návrhov

– zadáva a  vyhodnocuje návštev-

nícke prieskumy

– zabezpečuje tvorbu imidžovej 

fotobanky, imidžovej textovej da-

tabanky (copywriting) ako aj data-

bázy propagačných videí

– zabezpečuje tvorbu a aktualizá-

ciu web stránky destinácie

– zabezpečuje Public Relations 

(PR) destinácie

– pripravuje podklady a spracová-

va externé a interné mediálne vý-

stupy

– realizuje monitoring a archiváciu 

mediálnych výstupov o  destinácii 

a organizácii

– zabezpečuje prípravu, spracova-

nie, produkciu a  distribúciu pro-

pagačných materiálov, tlačovín 

a publikácií o destinácii

– aktívne publikuje na sociálnych 

sieťach a zadáva reklamu

– koordinuje a pomáha pri realizá-

cii podujatí destinácie

Bližšie info: 

Región Banská Štiavnica, oblastná 

organizácia cestovného ruchu

Kammerhofská 1

96901 Banská Štiavnica

region@banskastiavnica.travel

Tel: 0948 638 675

Región Banská Štiavnica

Výberové konanie
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Z materiálov Úradu verejného 

zdravotníctva pre svojich 

obyvateľov  zostavilo mesto 

Banská Štiavnica
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.9/2020: „Kameň čo sa veľa obra-

cia, neobrastie machom.“ Výhercom 

sa stáva Jozef Kirschner, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o  pou-

kážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s  kupónom do redakcie ŠN v  ter-

míne do 30.03.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Róber-

ta Fulghuma: „Najlepšie ľudské oka-

mihy… (dokončenie v tajničke).

A., Kus chleba, dom pre kňaza, 

ozn. áut Štiavnice, česká TV,

B., Začiatok tajničky, patriaci 

Tare,

C., Družka Adama, obrobila moty-

kou, iniciálky herca Malachovské-

ho, ozn. áut Slovenska,

D., Staroegyptský Boh Slnka, 

úžitok z  oviec, zloba, čistidlo, 

Tech. služby,

E., Vyber z obalu, ťahá za sebou, 

samec ovce,

F., Vidia básn., koniec tajničky, 

ruská polievka,

G., Pomleté obilie, ženské meno, 

vytvoril šitím,

H., Smrteľný vírus, žen. meno, 

čistiaci prostriedok, podmienko-

vá spojka,

I., Malá repa, delo, silne,

J., Stred slova byty, cítenie, ťaž-

ký mäkký kov, starší, dub angl.,

K., 3. časť tajničky, úder v boxe.

1., Náš denník, 2. časť tajničky, 

ampér,

2., Polynézsky nápoj, derú, duel,

3., Žltokvetá bylina, Verejná bez-

pečnosť újezd, svahy,

4., Výchovné aktívy, miesto náre-

čovo, hliník, fi lm s Chaplinom,

5., Ostrov vo Východosibírskom 

mori, žen. meno, textová skrat-

ka, tuto,

6., Duje, priadza, komín, nárečo-

vo,

7., Stred slova kamoš, nie dobrý, 

Agnesa, čínske meno,

8., Ozn. áut Rumunska a Rakúska, 

breh pri mori, slovenské mesto,

9., Krídlo odb., orgány zraku, toto 

rusky, zn. vanád a dusík,

10., Meno Bugára, alvi naopak, 

biblický moreplavec,

11., Hviezda, šál z peria, zn. arzé-

nu, Snemovňa národov,

12., Predložka, svatko, zhotovená 

uvitím,

13., Pracuj pluhom, pochod, ži-

dovský pozdrav,

14., 4. časť tajničky, ozn. áut 

Kambodže,

15., Stred slova banka, sníval, ko-

kosová tyčinka.

Pomôcky: Zrú, Arva, Šči, oak, 

betl, plac, Ajon, Bánov, VN.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 11
Krížovka

Milí obyvatelia Banskej 

Štiavnice a blízkeho okolia; 

vzhľadom na to, že s účin-

nosťou od 16.3.2020 boli 

uzatvorené všetky prevádzky 

poskytujúce služby, pričom 

výnimku predstavujú 

okrem iného aj taxislužby 

poskytujúce prepravu vecí 

a tovaru, dovoľte, aby sme aj 

my prispeli v týchto ťažkých 

chvíľach aspoň tým, čím 

momentálne môžeme.

Keďže potravinové reťazce v  Ban-

skej Štiavnici nerobia rozvoz potra-

vín, prípadne ďalšieho nevyhnut-

ného tovaru, sme ochotní urobiť 

Vám nákup potravín s nasledov-

nými podmienkami: 

• Nákup maximálne do 30 eur;

• Základné potraviny, t.j. pečivo, 

cukor, maslo, mlieko, zelenina, 

ovocie, čaj, cestoviny, ryža, toa-

letný papier, mydlo, sprchový gél, 

resp. ďalšie veci podľa potreby

Objednávky prijímame od 

18.3.2020 nasledovným spôso-

bom:

• na email: jomataxibs@gmail.com

• prostredníctvom SMS správy

• telefonicky na: 0910 180  380, 

0915 206 306

kde nám uvediete:

• Vaše meno a telefónne číslo

• Adresu, kam nákup doručíme

• Nákupný zoznam

• Je pre nás priorita zvládnuť situ-

áciu a pomôcť najmä starším ľu-

ďom, objednávky budú prijímané 

priebežne a priebežne, ako chodia 

budú aj vybavované.

Cena za nákup je 2€ + za prepra-

vu 2,50€ v meste BS, mimo mesta 

podľa cenníka.

Šoféri dodržiavajú všetky bezpeč-

nostné odporúčania, chránia sa 

ochrannými rúškami a  rukavica-

mi, taktiež pravidelne dezinfi ku-

jú vozidlá.

Ak máte nejaké otázky, kľudne nás 

kontaktujte.

Veríme, že toto celé spoločne 

zvládneme a ohrozenie rýchlo po-

minie…

Jozef Matoš

Oznam

Slovenské banské múzeum 

vydalo už 26. ročník svojho 

múzejného zborníka (Labuda, 

Jozef – Matejková, Adriana 

(eds). Zborník Slovenského 

banského múzea XXVI. Banská 

Štiavnica: Slovenské banské 

múzeum, 2019, 344 s. ISBN 

978 – 80 – 85579 – 57 – 4.) 

Zborník prináša nové poznatky 

pracovníkov múzea z  ich vedecko 

– výskumnej, kurátorskej a  pre-

zentačnej činnosti a  tiež príspev-

ky odborných pracovníkov SNA, 

Slovenského banského archívu 

v  Banskej Štiavnici. Príspevky sú 

z oblasti archeológie, archívnictva, 

mineralógie, dejín baníctva a ban-

skej techniky, banského a  lesníc-

keho školstva, etnológie, ume-

leckej histórie a  tiež samotného 

mesta. V zborníku je publikovaná 

bibliografi a príspevkov v  Zborní-

koch SBM, roč. 21 – 25. Časť prí-

spevkov sa venuje sumarizácii 

a  zhodnoteniu aktivít múzea za 

roky 2017 – 2018. Cena zborní-

ka je 10,00€, zakúpiť si ho je mož-

né v pokladniach jednotlivých ex-

pozícií múzea, resp. objednať: 

archiv@muzeumbs.sk.

Adriana Matejková, 

spoluzostavovateľka Zborníka 

SBM

Najnovší Zborník 
Slovenského banského múzea
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Sieť nemocníc Svet zdravia 

a polikliník ProCare sa pripra-

vuje na masívnejší nárast 

pacientov s podozrením na 

ochorenie COVID-19.

Od 16.3. zastavujeme plánované 

operácie z  dôvodu pripravenosti 

priestorov a kapacít ľudí v súvislos-

ti so zvládnutím narastajúceho poč-

tu pacientov s podozrením na CO-

VID-19. Pôrody naďalej prebiehajú 

v nezmenenom režime, avšak na zá-

klade rozhodnutia hlavného hygie-

nika SR z  dôvodu zákazu návštev 

je pri pôrode zakázaná prítomnosť 

sprevádzajúcej osoby. Polikliniky 

taktiež od dnešného dňa obmedzu-

jú výkon preventívnych prehliadok.

Všetky nemocničné siete momen-

tálne zriaďujú samostatné priestory 

s  cieľom oddeliť pacientov s  podo-

zrením a  bez podozrenia na koro-

navírus. Tieto vyhradené priestory 

by mali mať samostatnú prístupo-

vú cestu a nebudú súčasťou urgent-

ných príjmov alebo ambulancií po-

hotovostnej služby. Ich cieľom je 

oddeliť pacientov s podozrením na 

koronavírus od ostatných pacientov 

a  personálu. Novozriadené praco-

viská budú výrazne vizuálne odlíše-

né a pacienti budú na ich umiestne-

nie upozorňovaní už pri hlavnom 

vchode každej nemocnice a polikli-

niky. Sú určené pre každého pacien-

ta, ktorý vykazuje symptómy ocho-

renia vyvolaného koronavírusom. 

Žiadame preto pacientov, ktorí tieto 

symptómy vykazujú, aby rešpekto-

vali navigáciu a pohybovali sa výluč-

ne v  týchto priestoroch nemocnice 

či polikliniky.

Všetky nemocnice Svet zdravia sa 

tiež pripravujú na výnimočný pan-

demický stav a  kontroluje sa pri-

pravenosť jednotlivých pracovísk. 

V rámci siete bol vytvorený krízový 

štáb, ktorý situáciu neustále moni-

toruje a prijíma nevyhnutné opatre-

nia na centrálnej úrovni. Strategicky 

pritom situáciu v rámci aktuálneho 

stavu vyhodnocuje v  dvoch skupi-

nách, a to pre východné a západné 

Slovensko.

Naďalej platí, že na všetkých pra-

coviskách sa dodržiava prísny hy-

gienicko-epidemiologický režim 

a zdravotníci sú v zmysle nariadení 

hlavného hygienika SR opakovane 

preškoľovaní v  pravidlách pri kon-

takte s  pacientami s  respiračnými 

ochoreniami. Až do odvolania tiež 

platí prísny zákaz návštev na lôžko-

vých oddeleniach. Pracoviská sú tiež 

priebežne zásobované ochrannými 

pracovnými prostriedkami, aby mali 

vytvorené dostatočné zásoby.

Od piatka minulého týždňa sme 

zriadili pre verejnosť nonstop info-

linku ku koronavírusu. Na telefón-

nom čísle 02/32323838 pacientom 

z celého Slovenska 24 hodín denne 

poradia vyškolení pracovníci, ako 

ďalej postupovať, ak majú prízna-

ky respiračného ochorenia. Linka 

za týždeň svojho fungovania prijala 

vyše 1000 hovorov. 

Jediné infektologické pracovisko 

siete Svet zdravia v  Michalovciach 

doteraz hospitalizovalo 20 pacien-

tov s  podozrením na koronavírus. 

U žiadneho z nich sa dosiaľ ochore-

nie nepotvrdilo.

Radi by sme tiež apelovali na verej-

nosť, aby si uvedomila, že túto si-

tuáciu zvládneme iba vďaka ma-

ximálnemu úsiliu a  nasadeniu 

zdravotníkov po celom Slovensku. 

Chceme preto pacientov poprosiť, 

aby personálu vyjadrili podporu naj-

mä svojím zodpovedným a empatic-

kým prístupom.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Stanovisko k aktuálnej situácii 
týkajúcej sa koronavírusu

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje:

1. Obchodnú verejnú súťaž v zmys-

le §9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-

ní neskorších predpisov s použitím 

§281 a  nasl. Obchodného zákon-

níka na podávanie najvhodnejšie-

ho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj nehnuteľného 

majetku mesta Banská Štiavnica:

2. Predmetom obchodnej verejnej 

súťaže je výber najvhodnejšej po-

nuky na kúpu nehnuteľností

I. – pozemok parc. č. C KN 838, 

o výmere 396m2, orná pôda

 – pozemok parc. č. C KN 836, o vý-

mere 255m2, orná pôda

Spolu: 651m2 minimálne za cenu 

25 000,00€

II. – pozemok parc. č. C KN 839, 

o výmere 396m2, orná pôda

 – pozemok parc. č. C KN 842, o vý-

mere 396m2, orná pôda

Spolu: 792m2 minimálne za cenu 

25 000,00€

III. – pozemok parc. č. C KN 800/1, 

o výmere 597m2, orná pôda

– pozemok parc. č. C KN 804, o vý-

mere 650m2, orná pôda

– pozemok parc. č. C KN 5682/8, 

o výmere 127m2, zastavaná plocha 

a nádvorie

Spolu: 1374m2 minimálne za cenu 

42 000,00€

Úplné znenie vyhlásených obchod-

ných verejných súťaží je zverejne-

né na úradnej tabuli mesta Banská 

Štiavnica a na internetovej stránke 

www.banskastiavnica.sk

Bližšie informácie: MsÚ, 

oddelenie právne, tel.: 

045 6949637, 0905413945, e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk

Foto: Mgr. Ján  Petrík

MsÚ

Oznámenie 
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie 
o  vyhlásení opakovaného po-

nukového konania.

Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje:

1. Opakované ponukové kona-

nie v zmysle §9a ods. 9 Zák. SNR 

č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov na 

prenájom pozemkov v k. ú. Ban-

ská Štiavnica:

– C KN parc. č. 4575/9 o výmere 

165m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 49,00€

– C KN parc. č. 4575/17 o výmere 

237m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 71,10€

– C KN parc. č. 4575/18 o výmere 

223m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 66,90€

– C KN parc. č. 4575/19 o výmere 

178m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 53,40€

Ide o pozemky s účelom využitia 

ako voľnočasové záhradky v loka-

lite tzv. „Pálkovský majer“, Ul. Ple-

tiarska.

Úplné znenie opakovaného po-

nukového konania je zverejnené 

na úradnej tabuli mesta Banská 

Štiavnica a na internetovej strán-

ke www.banskastiavnica.sk

Bližšie informácie: MsÚ, 

oddelenie právne, tel.: 

045 6949637, 0905413945, e-ma-

il: olga.nigriniova@banskastiavnica.sk

MsÚ

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 2. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: 8. mája, J. Fándlyho, Ľ. Štúra, 

SNP a Športová.

– 31. 3.-3. 4., 6.-9. 4., 16. 4. 

v čase od 7:30 – 18:30 na ul.: 29. 

augusta, Ilijská, Partizánska.

– 15. 4, 17. 4. v  čase od 7:30 – 

18:30 na ul.: 29. augusta, Drieňo-

vá, Ilijská, Kremenisko, Kríková, 

Nám. padlých hrdinov, Obrancov 

mieru, Partizánska, Podhájska, 

Potočná, Sitnianska, Srnčia.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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Slovenská pošta je súčasťou 

kritickej infraštruktúry štátu. 

Postupuje v súlade s pokynmi kom-

petentných autorít, teda Ústred-

ného krízového štábu SR, Úradu 

verejného zdravotníctva SR, Minis-

terstva zdravotníctva SR, Minister-

stva dopravy a výstavby SR a Úradu 

pre reguláciu elektronických ko-

munikácií a  poštových služieb SR. 

Ochranné opatrenia a postupy ne-

ustále aktualizujeme v závislosti od 

vývoja situácie a  informácií získa-

ných aj zo zahraničia, pričom krí-

zový štáb Slovenskej pošty zasadá 

a rieši podnety na dennej báze.

Poštové, peňažné a  ostatné služby 

na pobočkách Slovenskej pošty ako 

aj doručovanie zásielok pre zákaz-

níkov poskytujeme v  upravenom 

režime aj naďalej. V súlade s prija-

tými opatreniami Ústredného krí-

zového štábu SR a  Krízového štá-

bu Ministerstva dopravy a výstavby 

SR s platnosťou od zajtra, 14. mar-

ca 2020, až do odvolania zatvárame 

počas víkendov všetky prevádzky 

pôšt v obchodných centrách. Podľa 

potreby a vývoja situácie obmedzí-

me aj otváracie hodiny ostatných 

pôšt.

S cieľom prispieť k ochrane našich 

zamestnancov a  obyvateľov miest 

a  obcí vyzývame našich fi remných 

zákazníkov o obmedzenie alebo od-

sunutie objednávok distribúcie ko-

merčných letákov.

V  súlade s  vyhláškou o  karanténe 

všetkým osobám v  karanténe ne-

budeme zásielky doručovať a auto-

maticky necháme v schránke ozná-

menie o uložení zásielky, teda žltý 

lístok. O  možnostiach predĺženia 

úložných lehôt zásielok a  uplatne-

ní bezkontaktného doručovania ko-

munikujeme s  Úradom pre regu-

láciu elektronických komunikácií 

a  poštových služieb SR. Regulačný 

úrad tiež informujeme o  aktuálne 

nasadených a pripravovaných opat-

reniach na zníženie rizika náka-

zy pre zamestnancov a obyvateľov 

a s  tým súvisiacich obmedzení na-

šich služieb.

„Zamestnanci Slovenskej pošty si za-

slúžia pozornosť a  poďakovanie za to, 

že zotrvávajú v práci a pomáhajú oby-

vateľom na celom Slovensku dostať 

k nim ich peniaze či internetové zásiel-

ky, ktoré si objednali v  snahe vyhnúť 

sa návšteve obchodov. Slovenská pošta 

a  jej zamestnanci 

sú v tomto období 

kľúčovými. Doru-

čujeme dôchodky 

a  sociálne dávky 

dôležité práve pre 

zraniteľné sku-

piny obyvateľov,“ 

uviedol generál-

ny riaditeľ Slo-

venskej pošty 

Peter Helexa.

Žiadame zákaz-

níkov, aby boli 

voči našim za-

m e s t n a n c o m 

ohľaduplní a správali sa zodpoved-

ne. Bezpečnosť a  zdravie zamest-

nancov ako aj zákazníkov sú zák-

ladnou prioritou Slovenskej pošty. 

Robíme všetko pre to, aby sme vy-

tvorili bezpečné prostredie na po-

bočkách tak pre zamestnancov, ako 

aj pre zákazníkov, a  je potrebné, 

aby zamestnanci a  zákazníci prija-

té opatrenia pokojne a zodpovedne 

dodržiavali.

Aj naďalej platia už zavede-

né ochranné opatrenia s  cieľom 

ochrániť zdravie a  bezpečnosť 

zamestnancov, ako aj zákazníkov 

na pobočkách a v teréne:

– Po dohode so spoločnosťou SPP 

– distribúcia, a.s., na miestach, kde 

odberateľ plynu neumožní doručo-

vateľovi uskutočniť fyzický odpočet 

stavu počítadla meradla z  dôvodu 

obavy zo šírenia vírusu, odberateľ 

môže tento stav nahlásiť doručova-

teľovi sám z bezpečnej vzdialenosti 

bez priameho kontaktu odberateľa 

s doručovateľom.

– Obsadenosť jednotlivých pobo-

čiek je monitorovaná a regulovaná. 

Zákazníci si môžu stiahnuť elektro-

nický vyvolávací lístok aj z  mobil-

nej aplikácie Slovenskej pošty. Vy-

ťaženosť pobočiek sledujú namieste 

poverení zamestnanci a  pracovníci 

bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za 

plynulý chod prevádzky a udržanie 

limitu počtu zákazníkov v  priesto-

roch pobočky. Dovoľujeme si upo-

zorniť zákazníkov, že ich v prípade 

vysokej vyťaženosti pobočky po-

žiadajú zodpovední pracovníci poč-

kať na poradie mimo uzatvoreného 

priestoru pobočky, napr. pred budo-

vou pošty. 

Zákazníkom zároveň odporúčame 

vyhnúť sa návšteve pobočiek a  ak 

je to možné, vybaviť potrebné zá-

ležitosti formou online služieb Slo-

venskej pošty, cez mobilnú apliká-

ciu Slovenskej pošty alebo počkať na 

upokojenie situácie. Ak musia po-

bočku navštíviť, žiadame ich dodr-

žiavať primeraný odstup nielen od 

ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj 

od našich zamestnancov, kde žiada-

me vybaviť vec rýchlo bez zdržania.

– Priestory pobočiek sú pravidel-

ne častejšie čistené,  dezinfi kované 

a  vetrané. Osobitne sú dezinfi ko-

vané priestory pobočiek, v ktorých 

blízkosti bol výskyt koronavírusu 

potvrdený.

– Všetky pracoviská Slovenskej po-

šty, kde sú otvorené priestory a za-

mestnanec je so zákazníkom v pria-

mom kontakte, ako aj doručovatelia 

a  kuriéri sú prioritne vybavované 

respirátormi, dezinfekčnými pro-

striedkami a ochrannými rukavica-

mi.

V prípade, že si situácia v konzul-

tácii s kompetentnými autorita-

mi vyžiada obmedzenie otvára-

cích hodín pobočiek, zatvorenie 

pobočiek či iných prevádzkových 

priestorov Slovenskej pošty, ale-

bo pozastavenie doručovania 

v  určitých lokalitách, budeme 

verejnosť okamžite informovať. 

Informácie poskytneme zákaz-

níkom prostredníctvom interne-

tovej stránky na www.posta.sk, 

cez facebookový profi l Slovenskej 

pošty, ako aj informačnými le-

tákmi priamo na pobočkách. Tiež 

môžu klienti o konzultáciu či in-

formácie o situácii na konkrétnej 

pobočke požiadať telefonicky (in-

folinka 0850 122 413), alebo pí-

somne naše zákaznícke centrum 

(zakaznickyservis@slposta.sk).

Pri manipulácii so zásielkami platia 

rovnaké pravidlá a  postupy ochra-

ny zdravia ako doteraz. Ide najmä 

o používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, obleče-

nia, obuvi či rukavíc, ako aj použitie 

ochranných rúšok na tvár a  dezin-

fekčných prostriedkov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu 

možného zvýšeného prenosu ocho-

rení z človeka na človeka (tzv. chríp-

kové obdobie a ďalšie) zamestnanci 

absolvujú pravidelné aj mimoriad-

ne školenia o  používaní osobných 

ochranných pracovných prostried-

koch práve pre tento účel. Pre za-

mestnancov v teréne, napríklad do-

ručovateľov, a na väčších pobočkách 

so zvýšeným počtom návštevníkov 

sú k dispozícii aj špeciálne antibak-

teriálne a dezinfekčné prípravky.

Okrem štandardných ochranných 

a  hygienických postupov sme za-

mestnancov usmernili v dodržiava-

ní dôležitých mimoriadnych hygie-

nických postupov, ktoré vychádzajú 

z  odporúčania Hlavného hygienika 

SR, ako napr. časté umývanie rúk.

Aj naďalej platí, že z dôvodu pre-

trvávajúceho šírenia korona-

virusu v  Taliansku, je v  záujme 

bezpečnosti pozastavené doručo-

vanie do rizikových oblastí. Poš-

tu tam nie je možné doručiť.

Preto Slovenská pošta, rovnako 

ako aj iné poštové podniky sve-

ta, neprijíma zásielky, ktoré chcú 

zákazníci doručiť do týchto ob-

lastí Talianska (kompletný zo-

znam oblastí a regiónov na www.

posta.sk).

Obmedzenia v medzinárodnej le-

teckej doprave pretrvávajú, na-

koľko letecké spoločnosti pre-

dĺžili embargo týkajúce sa Číny, 

Macaa a  Hongkongu predbežne 

do 28. marca 2020.

Slovenská pošta aj naďalej nepri-

jíma zásielky, ktoré chcú zákaz-

níci doručiť do týchto oblastí.

Toto opatrenie uplatnila Sloven-

ská pošta rovnako ako ostatné 

štáty sveta v súvislosti so zruše-

ním alebo zmenou letov medzi-

národných leteckých prepravcov 

z alebo do Číny, ktorých snahou 

je tak zamedziť šíreniu koronaví-

rusu. Opatrenie platí od 4. febru-

ára 2020.

O vývoji aktuálnej situácie s do-

ručovaním budeme zákazníkov 

vopred informovať.

Eva Rovenská, hovorkyňa, 

Slovenská pošta, a. s.

Slovenská pošta 
prijíma ďalšie ochranné opatrenia
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  Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BS a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č.: 0903 506 693

  Kúpim pozemok alebo dom, cha-

tu v Banskej Štiavnici a v okolí. Ale-

bo pozemok so schátraným do-

mom. Aj polosamota, okraj.  Tel.č.: 

0949 674 784

 Obmurovávam z  kameňa hroby, 

odlievam z  farebného betónu. Re-

novujem, vyrábam z  kameňa ná-

hrobné kamene aj s  tabuľkou, fot-

kou či inými doplnkami. Viac info 

a foto na tel. č.: 0904 845 562

 Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

  Predám dodávku Fiat Scudo 2.0 

JTD, tel.č.: 0908 618 563

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Chceš byť súčasťou 
našej reštaurácie Black M? 

Baví Ťa varenie a nie je to len tvoja 
práca, ale aj koníček? 

Teraz máš možnosť prispieť aj ty 
k vylepšeniu štiavnickej gastronómie. 

Hľadáme samostatného kuchára - 
kuchárku na TPP, ktorý sa nebojí 

zodpovednosti, nových výziev a je 
kreatívny/a . Naša reštaurácia 

nikdy nestojí na mieste. Mzda podľa 
skúsenosti, zručnosti a šikovnosti 

pri nástupe 5 - 6€/1hod. 

Ďalej hľadáme šikovného a zručného 
pizzera/ku tiež na TPP. 

Pomaly sa blíži leto, tak aj brigádnikov 
do kuchyne a aj do baru. 

Svoje životopisy posielať na 
info@blackm.sk. Banská Štiavnica

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


