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Krízový štáb mesta Banská 

Štiavnica (KŠ) pokračoval 

vo svojej činnosti aj počas 

uplynulého týždňa. Štáb sa 

stretáva spravidla jedenkrát 

denne, vo výnimočných 

prípadoch aj častejšie. 

Prinášame najdôležitejšie okruhy, 

ktorým sa venoval počas predchá-

dzajúcich siedmich dní.

Kontroly dodržiavania nariade-

ní štátu a mesta

Kontroly vykonáva mestská polícia 

so zameraním na prevádzky rôzne-

ho charakteru. Rovnako dochádza 

k  pravidelným kontrolám a  upo-

zorňovaniu obyvateľov na nose-

nie rúšok a  nezhromažďovanie sa 

vo väčších skupinách. Monitoru-

jú sa všetky verejné priestranstvá, 

detské ihriská a športoviská, ako aj 

taxislužby a reštaurácia. Žiadne zá-

sadné porušenia neboli zistené.

Distribúcia rúšok

Mesto má objednaných 5000 rú-

šok, pričom postupne ich distri-

buuje rôznym cieľovým skupinám. 

V  prvej fáze boli doručené rúš-

ka lekárom a  oddeleniu dlhodobo 

chorých, ďalej sa rúška distribuo-

vali všetkým obyvateľom vo veku 

70 a  viac rokov, postupne prebie-

ha rozdeľovanie rúšok aj nižšej ve-

kovej kategórii. Dôraz bol daný na 

roznos rúšok pre osoby s  nízkym 

životným štandardom, obzvlášť 

pre ľudí bez domova. Cieľom je za-

bezpečiť rúška každému vo veku 50 

a viac rokov, distribúcia je vykoná-

vaná zamestnancami Bytovej sprá-

vy, s.r.o., mestského úradu, poslan-

cami mestského zastupiteľstva 

a čiastočne boli nápomocní aj dob-

rovoľníci. 

Milí obyvatelia 

Banskej Štiavnice,

šírenie koronavírusu a COVID-19 

je niečím, s čím sa Európa nestretla 

desiatky, ba stovky rokov. Zasiahol 

nás nečakane, v dobe, kedy sa štá-

tom a mestám darilo, zažívali sme 

dlhšie obdobie stabilnej spoločnos-

ti, bez vojen či extrémnej chudoby. 

Dnes a  v  nasledujúcich mesiacoch 

či rokoch budeme stáť pred veľ-

kou výzvou, ktorá nebude spojená 

len s prekonaním tejto nebezpečnej 

a  rýchlo šíriacej sa choroby, ale aj 

ekonomických následkov, ktoré so 

sebou prinesie. O to viac je nielen 

v týchto dňoch, ale aj nasledujúcom 

období potrebná naša vzájomná so-

lidarita, ohľaduplnosť, všímavosť 

a pochopenie. Nie je čas na šírenie 

nenávisti voči menšinám, sociál-

ne slabším či komukoľvek inému. 

Je čas zjednotiť sa v  pozitívnych 

skutkoch a myšlienkach. Je čas reš-

pektovať štát a  jeho nariadenia, 

pomáhať slabším a  chorým a  ne-

podceňovať to, čo nám hrozí. To, 

že nemáme známky ochorenia ne-

znamená, že nie sme nosičom víru-

su. Len u jedného z piatich chorých 

sa COVID-19 prejaví aj navonok, 

no všetci vírus prenášajú na svoje 

okolie. Je preto potrebné dodržia-

vať všetky hygienické nariadenia, 

strániť sa iných ľudí, obmedzovať 

pohyb na verejnosti a v obchodoch 

na nevyhnutné minimum.

Toto obdobie je obzvlášť náročné 

pre našich seniorov. Buďme k nim 

ešte viac ohľaduplní, zaujímajme 

sa o to, ako žijú, aké majú potreby. 

Pomôžme im s  nákupom či s  nie-

čím iným a doručme veci tak, ako 

nám odporúčajú odborníci. Rob-

me tak aj v prípade susedov či ne-

známych. Ak každá rodina pomôže 

len jednému seniorovi vo svojom 

okolí, dokážeme veľa. Ak ste mlad-

ší, nehanbite sa so svojou ocho-

tou a  pomocou starším podeliť aj 

s okolím, aj cez sociálne siete a po-

vzbuďte tak aj ostatných. Svoj prí-

spevok môžete označiť hashtagom 

#mojdochodca, aby sme ho vede-

li lepšie spropagovať aj cez facebo-

okový profi l mesta.

Aj k  vám starším sa obraciam 

s  prosbou. Obmedzte svoje pôso-

benie na verejnosti na minimum. 

Nepúšťajte do bytov a  domov ne-

známych ľudí, komunikujte cez 

zamknutú bráničku či dvere, prí-

padne z bezpečnej vzdialenosti. Vy-

hýbajte sa stretnutiam s  väčšími 

skupinami osôb, aj keby išlo o su-

sedov. Chránite tak svoje zdravie 

a možno aj život. Ak máte akýkoľ-

vek problém, obráťte sa na mestskú 

políciu (159) alebo na členov krízo-

vého štábu. 

Táto doba nás môže veľa naučiť. 

Ukáže, koľko v nás zostalo ľudskos-

ti a lásky k blížnym. Želám si preto, 

aby už o pár mesiacov boli obyvate-

lia nášho mesta hrdí nielen na jeho 

minulosť, ale aj na jeho prítomnosť 

a  na to, ako sa spolu zodpovedne 

postavili najväčšej výzve dnešných 

dní. Nech nás teda toto náročné ob-

dobie ešte viac zblíži a urobí z nás 

lepších ľudí.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Krízový štáb intenzívne pracuje

Buďme ešte viac ohľaduplní...

�3.str.

Noví ministri 
a Banská Štiavnica

Po parlamentných voľbách 

29. 2. 2020 prezidentka SR 

Zuzana Čaputová vymenova-

la dňa 21. 3. novú vládu. Ban-

ská Štiavnica našťastie nie je 

bez šancí ani v  súvislosti v  zo-

stave tejto vlády. Jaroslav Naď, 

minister obrany SR je niekdajší 

občan nášho mesta, Marek Kraj-

čí, minister zdravotníctva SR sa 

vehementne angažoval za za-

chovanie gynekologicko-pôrod-

níckeho a  interného oddelenia 

v  Banskej Štiavnici na demon-

štrácii v roku 2018, kde aj vystú-

pil vtedy ešte len ako opozičný 

poslanec NR SR a  Ján Mičov-

ský, minister pôdohospodárstva 

a  rozvoja vidieka SR, nielen-

že je vynikajúci lesnícky odbor-

ník a environmentalista, ale je aj 

mimoriadne erudovaný historik 

lesníctva. Viackrát pertraktoval 

aj významné osobnosti z histó-

rie lesníctva, ktoré žili a pôsobili 

v Banskej Štiavnici. Takže pred-

sa len máme šancu minimálne 

na troch rezortoch.

Ján Novák

Pomôcť môže 
každý
K roznášaniu rúšok pre obyvate-

ľov Banskej Štiavnice sa pripoji-

li dobrovoľne aj niektorí poslanci 

mestského zastupiteľstva a  ďal-

ší dobrovoľníci. Ak patríte aj vy 

medzi tých, ktorí by radi neja-

ko pomohli starším či osamelým, 

alebo máte nápad, ako by ste sa 

mohli zapojiť do pomoci obča-

nom, kontaktujte nás na číslach 

alebo e-mailoch členov krízové-

ho štábu.

RM, MsÚ
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23. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení a  šitia rú-

šok, rozvoz rúšok, info k zabezpe-

čeniu úloh zo strany OO PZ, MsPo 

a zdravotníctva.

 Zabezpečenie návrhu opatrení TS, 

m.p., BŠ v súvislosti so súčasnou 

krízovou situáciou.

24. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení a  šitia rú-

šok, rozvoz rúšok, info k zabezpe-

čeniu úloh zo strany OO PZ, MsPo 

a zdravotníctva.

25. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení a  šitia rú-

šok, rozvoz rúšok, info k zabezpe-

čeniu úloh zo OO PZ, MsPo a zdra-

votníctva.

26. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení a  šitia rú-

šok, rozvoz rúšok, info k zabezpe-

čeniu úloh zo OO PZ, MsPo a zdra-

votníctva.

27. 3.

 Kontrola plnenia opatrení prija-

tých Krízovým štábom mesta BŠ.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta BŠ.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení a  šitia rú-

šok, rozvoz rúšok, info k zabezpe-

čeniu úloh zo strany OO PZ, MsPo 

a zdravotníctva.

Viera Lauková

V predchádzajúcich dňoch bola 

Banská Štiavnica medializo-

vaná mimoriadne veľa krát. 

V vzhľadom na súčasnú kritickú si-

tuáciu s  koronavírusom sa obme-

dzím len na jednu-jedinú medializo-

vanú správu, ktorá sa výsostne týka 

aj Banskej Štiavnice. 22.3. v  TA3 

v relácii „V politike“ pred 13:00 hovo-

ril aj riaditeľ Správy štátnych hmot-

ných rezerv SR. Vyslovil okrem iné-

ho aj poľutovanie, že objekt Mediky 

v  Štefultove štát predal súkrom-

níkovi (nepovedal kedy presne to 

bolo) a tým pádom Slovensko prišlo 

o objekt, ktorý by mohol slúžiť nie-

len pre sklad zdravotníckych pomô-

cok, ale aj ako nemocnica. K tomu 

dodávam len toľko, že v období so-

cializmu tento objekt bol perfektne 

vybavený ako najlukratívnejšia ne-

mocnica v prípade vojny.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Prinášame Vám zoznam 

dôležitých tel.č., o ktorých 

by ste mali vedieť v prípade 

potreby:

Sociálne služby:

S.O.V.I., n.o., (prepravná služba, so-

ciálny taxík) – donáška nevyhnut-

ných vecí, napr. vyzdvihnutie liekov 

v  lekárni a  zdravotníckych pomô-

cok, dovoz nákupu do domácnosti, 

tel. č.: 0948 460 700

Potraviny:

Potraviny pod hríbom – donáško-

vá služba, tel.č.: 045/6920150, 

Po – Pi: 7:00 – 16:00, So: 7:00 – 13:00, 

poplatok za rozvoz 1EUR BS, 2EUR 

okolité obce, občania nad 65 rokov 

– rozvoz zdarma!

Potraviny SAMA (križovatka): 

Po – Pi 6:00 – 18:00, So 6:00 – 12:00

Supermarkety:

LIDL: Po – So 7:00 – 20:00

Billa: Po – So 7:00 – 19:00

TESCO: Po – So 7:00 – 21:00

TERNO: Po – Pi 6:00 – 20:00, 

So 6:00 – 19:00

COOP Jednoty:

– pri Tabačke: Po – zatvorené, 

Ut – Pi 6:30 – 15:45, So 6:30 – 11:00

– Staré ihrisko: Po – Pi 6:00 – 15:00, 

So 6:00 – 10:00

– Povrazník: Po – Pi 6:00 – 16:00, 

So 7:00 – 10:00

– Štefultov: Po 8:30 – 11:30, 

Ut – Pi 8:30 – 16:00, So 6:30 – 11:30

– sídl. Drieňová: Po – Pi 6:00 – 16:00, 

So 6:00 – 12:00

Rozvoz zeleniny:

Martin Szegéň, obj.: 0902 124 970, 

pogofruit@gmail.com

Rozvoz jedál:

Reštaurácia sv. Barborka, menu do 

9:30 2,90EUR, po 3,50EUR,

0800 100 004, 0918 887 775

Reštaurácia Amálka: 045/5324788

Black M: 045/6920202

Kachelman: 045/6922319

UV Pizzeria: 0904 877 087

Coburg: 0948 500 713

Lekárne:

Helios pod poštou: 045/6922322, 

Po – Pi 8:00 – 16:30, So 8:00 – 12:00

Ametyst (križovatka): 

Po – Pi 8:00 – 16:00

Dr. Max (nemocnica):

Po – Pi 7:00 – 15:30

Dr. Max 2 (sídl. Drieňová): 

Po – Pi 7:30 – 11:30

Mima (pri ZŠ Drieňová): Po, Ut, Št, 

Pi 7:30 – 13:00, Št (sanitačný deň)

Drogérie:

101 drogerie (križovatka): 

Po – Pi 8:00 – 17:00

101 drogerie (sídl. Drieňová): 

Po – Pi 8:00 – 16:30

DM drogéria (sídl. Drieňová): 

Po – So 9:00 – 15:00

Teta drogérie (pri Lidli) 

Po – So 9:00 – 18:00

Mestský úrad BŠ: 045/6949604, 

Po – Pi 8:00 – 11:00

Krízový štáb mesta BŠ

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. Marian Zimmermann, 

zástupca primátorky

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. organizačného 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

Okresný úrad BŠ: prednosta – 

0918 848 904, Po – Pi 8:00 – 11:00

– odbor živnostenského podnikania 

(tel.: 096164 5783),

– odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií (tel.: 045/6722 745),

– odbor pozemkový a  lesný (tel.: 

0961645785),

– odbor všeobecnej vnútornej 

správy (tel.:  096164 2910, tel.: 

096164 2914)

ÚPSVaR BŠ: operátor, recepcia:

 045/2444999, bs@upsvr.gov.sk, 

Po – Pi 8:00 – 11:00

Slovenská pošta: 

Po – Pi 8:00 – 16:00, 045/6912293.

ŠN

Dôležité tel. čísla potrebné
počas pandémie koronavírusu
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Vzhľadom na nároč-

nosť procesu si dovoľujeme požia-

dať obyvateľov v tejto veci o podpo-

ru a trpezlivosť.

Rúška boli pridelené aj zamestnan-

com mestského úradu, technic-

kých služieb a  bytovej správy, ako 

aj opatrovateľkám a  ich klientom. 

Technické služby zároveň vydali 

usmernenie pre obyvateľov, ako na-

kladať s použitými rúškami v rámci 

odpadového hospodárstva.

Služby pre rizikové skupiny

Mesto iniciatívne rokovalo prie-

bežne s  viacerými dodávateľmi 

služieb. Po dohode s  nimi sa po-

darilo dohodnúť rozvozy potravín 

(Potraviny pod Hríbom, p. Ernek) 

pre osoby 65 a viac rokov zdarma, 

v spolupráci s neziskovou organizá-

ciou S.O.V.I. dovoz liekov a inú po-

moc pre starších, chorých a  soci-

álne odkázaných, v  spolupráci s  p. 

Szegéňom rozvoz ovocia a zeleniny. 

Veľkou podporou sú aj reštaurácie, 

ktoré ponúkajú rozvoz obedov. Zo-

znam nám známych služieb v čase 

uzávierky nájdete na inom mieste 

novín.

Informovanosť obyvateľov

Mesto intenzívne komunikuje 

s  obyvateľmi prostredníctvom via-

cerých kanálov. Všetky informácie 

sú zverejňované na stránke ban-

skastiavnica.sk, mesto zriadilo aj 

vlastný profi l na Facebooku. Pre dis-

tribúciu informácií využíva aj Štiav-

nické noviny a v prípade nutnosti aj 

SMS infokanál. Naďalej prebieha aj 

informovanie prostredníctvom VIO 

TV a zároveň bola zabezpečená tlač 

3 000 kusov informačných letákov, 

ktoré boli vložené obyvateľom do 

ich schránok.

Karanténne centrum

V  uplynulom týždni bola media-

lizovaná informácia o  zriadení 

krízového karanténneho centra 

v priestoroch internátu na Kolpaš-

skej ulici, ktorý je majetkom BBSK. 

Tejto téme sa opakovane venoval aj 

krízový štáb. V  prvom rade je po-

trebné uviesť, že zriadenie centra 

je záujmom štátu a tento ho aj rea-

lizuje prostredníctvom bezpečnost-

nej rady kraja. Mesto Banská Štiav-

nica nebolo vo fáze rozhodovania 

prizvané k diskusii a aj preto vznik-

li komunikačné šumy, keďže o téme 

sa začalo diskutovať skôr na so-

ciálnych sieťach, ako sa o nej dozve-

delo vedenie mesta. Situácii nepo-

mohlo ani to, že 19.3. 2020 došlo 

v  areáli internátu k  zhromažďova-

niu desiatok rodičov a detí, ktorí si 

prišli pre svoje osobné veci, pričom 

o  tejto aktivite nebolo informova-

né ani mesto, ani Obvodné riadi-

teľstvo Policajného zboru v  mes-

te. Na základe podnetov občanov 

tak nakoniec musela v areáli koor-

dinovať situáciu až privolaná štátna 

a mestská polícia. Primátorka mes-

ta sa v tejto veci zúčastnila v nasle-

dujúcom dni aj rokovania krajskej 

bezpečnostnej rady, kde požiada-

la o  priebežné  informovanie o  tej-

to záležitosti aj vo forme ofi ciálne-

ho písomného stanoviska, ktoré 

ale ani do uzávierky tohto čísla ŠN 

neobdržala. Chceli by sme ale upo-

kojiť občanov, že dôverujeme štá-

tu, že zariadenie bude po všetkých 

stránkach pripravené profesionálne 

a tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdra-

via obyvateľov mesta. Umiestňova-

ní budú do neho aj obyvatelia nášho 

regiónu, ktorí sa budú vracať zo za-

hraničia a absolvujú v ňom prvé dni 

karantény. Buďme preto solidár-

ni a zachovajme pokoj. KŠ sa bude 

o  túto tému naďalej aktívne zau-

jímať a  v  prípade, že obdrží infor-

mácie, ich aj posúvať obyvateľom 

prostredníctvom informačných ka-

nálov mesta.

Iné aktuálne témy

Počas uplynulého týždňa sa krízo-

vý štáb venoval aj téme nakazeného 

Štiavničana. Ako sa okamžite zisti-

lo, ide o obyvateľa Banskej Štiavni-

ce, žijúceho v Bratislave. Keďže ale 

podobná situácia sa pravdepodob-

ne zopakuje, KŠ vyzýva obyvateľov, 

aby v takejto situácii zachovali kľud 

a  dodržiavali pokyny stanovené 

v nariadení a odporúčaniach Úradu 

verejného zdravotníctva.

Jednou z tém, ktorým sa KŠ pravi-

delne venoval bol aj nedostatok ru-

kavíc a dezinfekčných prostriedkov. 

Tento problém je v  riešení, Mestu 

sa podarilo nájsť dodávateľa na de-

zinfekčné prostriedky do kľúčových 

verejných budov v  jeho majetku 

a v prípade ich dostatku aj pre oby-

vateľov mesta. Prvá dodávka týchto 

prostriedkov by mala byť vykonaná 

v poslednom marcovom týždni.

Medzi dôležité témy, ktoré sa v spo-

ločnosti môžu v krátkej dobe obja-

viť, patrí aj psychické zdravie oby-

vateľov. V tejto súvislosti KŠ hľadá 

cestu spolupráce s  Pedagogicko 

– psychologickou poradňou. 24. 

marca sa zároveň primátorka mes-

ta stretla s  riaditeľom nemocnice 

v Žiari nad Hronom, ktorý ju infor-

moval o súčasnom stave v zdravot-

níctve a  pripravenosti nemocnice 

na súčasnú krízovú situáciu.

Rastislav Marko

NOVINKY

1.str.

Krízový štáb intenzívne pracuje

V súvislosti so šírením nového 

koronavírusu sa v médiách 

a tiež na facebookových 

stránkach začali občania 

zaujímať aj o objekt tzv. 

„Mediky“ v Banskej Štiavnici.

Ide o  objekt bývalej záložnej ne-

mocnice, ktorá bola budovaná pre 

potreby mimoriadnych situácií 

a  neskôr do roku 2010 využívaná 

ako sklad liekov a  zdravotníckeho 

materiálu. Nemocnica bola majet-

kom štátu, v  správe Správy štát-

nych hmotných rezerv SR. Spýtali 

sme sa preto primátorky Nadeždy 

Babiakovej, ako to bolo so záuj-

mom mesta o tento objekt:

„Už v  roku 2010, kedy došlo k  odsťa-

hovaniu skladu liečiv a  zdravotnícke-

ho materiálu, Mesto Banská Štiavni-

ca písomne prejavilo predbežný záujem 

o získanie tejto budovy do svojho vlast-

níctva. Pracovníkmi mestského úra-

du bola vykonaná obhliadka budovy, 

kde bolo zistené, že dispozícia budo-

vy s  veľkými chodbami, veľkými spo-

ločnými izbami pre viac ako 20 spo-

ločných lôžok, vybavenými len jedným 

umývadlom a  spoločnými hygienický-

mi zariadeniami na chodbe nevyhovuje 

súčasným štandardom a sprevádzkova-

nie budovy si vyžiada značné fi nančné 

prostriedky. Preto mesto začalo hľadať 

spôsob a  možnosti spolupráce s  inými 

subjektmi ako aj súkromnými spoloč-

nosťami pre sprevádzkovanie objektu 

výlučne pre zdravotné a sociálne účely.

Po zrušení lôžkových častí interného 

a  gynekologického oddelenia sa mesto 

opakovane od r. 2016 zaujímalo o mož-

nosť získania tohto objektu. Až do doby 

odpredaja objektu sme sa snažili nie-

koľkými žiadosťami adresovanými 

Správe štátnych hmotných rezerv, ako 

aj predsedovi vlády SR, nájsť zákonný 

spôsob, ako objekt získať do majetku 

Mesta Banská Štiavnica, resp. do dlho-

dobého prenájmu. Zároveň som absol-

vovala niekoľko osobných stretnutí 

s  predsedom Správy štátnych hmot-

ných rezerv a predsedom vlády SR vo 

veci možnosti zákonného prevodu, 

resp. možnej výnimky, či získania úče-

lových fi nancií, čo však za súčasnej le-

gislatívy nebolo možné.

Správca majetku štátu je však pri pre-

vode majetku povinný postupovať v sú-

lade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. 

z. o správe majetku štátu. Do majetku 

obce je možné takýto majetok previesť 

len za odplatu, a to za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom a s podmienkou, 

že obec ho bude vo svojom mene vyu-

žívať na poskytovanie verejnoprospeš-

ných služieb. Odkúpenie objektu, jeho 

nutná rekonštrukcia a následné udrža-

teľné prevádzkovanie však pre rozpo-

čet Mesta Banská Štiavnica nebolo re-

alizovateľné.

Správca po vyhlásení objektu a  súvi-

siaceho nehnuteľného majetku za pre-

bytočný majetok štátu dňa 13.5.2019 

vyhlásil I. kolo elektronickej aukcie. 

V I. a II. kole sa o kúpu nikto neuchá-

dzal. V III. kole bol do aukcie prihláse-

ný jeden uchádzač, ktorému sa objekt 

následne odpredal.

Mesto Banská Štiavnica aj ďalej roku-

je s novým vlastníkom o možnom vyu-

žití objektu, resp. jeho časti pre účely 

zdravotníctva, resp. sociálno-zdravot-

ných služieb, či iné verejnoprospešné 

účely.“

K najčastejším otázkam uvádzame, 

že objekt je t. č. prázdny, bez vyba-

venia nábytkom a  zdravotníckymi 

pomôckami, či zdravotníckym ma-

teriálom, bez energií, nutných re-

vízií a povolení k prevádzke a v sú-

časnom stave nie je tento možné 

využívať ani na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, sociálno-zdra-

votnej starostlivosti, ani pre zriade-

nie karanténneho centra.

O. Nigríniová

Medika už nepatrí štátu, 
mesto sa zaujíma o jej budúcnosť
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Koronavírus zasiahol nielen 

Slovensko, ale paralyzoval 

väčšinu Európy a týka sa 

celého sveta. 

Tento problém sa dotkol všetkých 

oblastí nášho života a prináša mno-

hé obmedzenia. Nevynímajúc ani 

nakladanie s odpadmi. 

Viac ako hocikedy predtým je teraz 

dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás 

všetkých. Či už v súkromnom živo-

te, keď sa naozaj musíme správať 

zodpovedne a chrániť svoje zdravie, 

ale aj v ostatných oblastiach každo-

denného života, ktorý sa momen-

tálne zúžil najmä na naše domác-

nosti. 

Buďme ohľaduplní

V dôsledku situácie spôsobenej ko-

ronavírusom musíme oceniť i prácu 

tých, ktorí zabezpečujú, aby základ-

né služby ďalej fungovali. Nemáme 

na mysli len zdravotnícky personál 

a dodávateľov potravín, ale aj tých, 

ktorí majú na starosti odvoz a ďal-

šie spracovanie odpadu. Práve teraz 

je treba byť k  pracovníkom zbero-

vých spoločností ešte viac ohľadu-

plní a trpezliví, keďže robia naozaj 

významnú činnosť a ani oni nie sú 

imúnni voči nákaze. Prosím, neu-

kladajte odpad vedľa kontajnerov, 

nevystavujte ich tak ďalšej manipu-

lácii s odpadom, a tým znížite riziko 

ich prípadnej nákazy. 

Čím menej, tým lepšie

Väčšina ľudí si chvíle, počas kto-

rých ostali uväznení vo vlastných 

domácnostiach, kráti upratovaním. 

Skúste však toto jarné upratovanie 

odložiť na neskôr, aby sa zbytočne 

v  tejto situácii nepreplňovali kon-

tajnery. Snažte sa tvoriť čo najme-

nej odpadu. Nakupujte len naozaj 

nevyhnutné veci, aby ste čo najviac 

predchádzali vzniku odpadu a ešte 

viac dbajte na to, aby ste triedili 

správne a do triedeného zberu vy-

hadzujte len poriadne stlačené plas-

tové fľaše, krabice, plechovky či ná-

pojové kartóny. A  ak máte doma 

odpad, ktorý patrí na zberný dvor, 

a nijako vás neohrozuje, vydržte to 

a odložte návštevu zberného dvora 

na neskôr. 

Rúško nepatrí do triedeného 

zberu

Mnohých ľudí zaujíma to, že ako 

vlastne naložiť s použitým rúškom 

či respirátorom. Zákon o odpadoch 

so situáciou, akou je takáto pandé-

mia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Mi-

nisterstva životného prostredia SR, 

ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad ve-

rejného zdravotníctva SR, treba 

s  jednorazovými rúškami nakladať 

tak, ako s  potenciálne infi kovaný-

mi. Teda najlepšou možnosťou je 

ich po zložení vložiť do plastového 

vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrec-

ko do zmesového odpadu a opätov-

ne si poriadne umyť ruky a postu-

povať podľa hygienických pravidiel. 

V žiadnom prípade tieto rúška ne-

patria do triedeného zberu! Ak 

máte rúško šité, tak ho nezabudnite 

po každom použití oprať a vyžehliť, 

aby ste zlikvidovali potenciálnych 

nosičov nákazy. 

Čo s  odpadom, ak som v  karan-

téne? 

Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karan-

téne z  dôvodu návratu zo zahra-

ničia alebo tí, u  ktorých je podo-

zrenie, že by mohli byť nakazení, 

tvoria vo svojich domácnostiach 

odpad. Je nevyhnutné, aby s odpa-

dom nakladali veľmi zodpovedne. 

Odpad je potrebné vložiť do plas-

tového vreca na odpadky a po kaž-

dom ďalšom použití ho riadne zvia-

zať. Po naplnení je treba vložiť toto 

vrece do ďalšieho vreca a takto ulo-

žený odpad držať doma, až kým nie 

sú známe výsledky testov alebo naj-

menej 72 hodín. Až po uplynutí 72 

hodín alebo oznámení negatívnych 

výsledkov je možné tento odpad 

umiestniť do zberných nádob, aby 

sa čo najviac predišlo ďalším mož-

ným nakazeniam. 

Envi – Pak naďalej plní svoje zá-

väzky

Aj OZV Envi – Pak s plnou vážnos-

ťou refl ektuje na aktuálne udalos-

ti a  neustále zodpovedne pracuje 

na tom, aby plnila všetky zmluvné 

povinnosti svojich klientov a zabez-

pečovala služby triedeného zberu 

odpadu pre obce. Zamestnanci spo-

ločnosti sú plne k dispozícii, takže je 

možné sa na nich kedykoľvek obrá-

tiť. Komunikácia prebieha naďalej, 

avšak bezkontaktne – telefonicky 

alebo e-mailom. 

Ako sa nateraz zdá, tým, že Sloven-

sko zareagovalo veľmi rýchlo, „kú-

pilo si čas“, ktorý iné, doteraz veľmi 

zasiahnuté krajiny nemali. Hoci je 

situácia vážna, našťastie, zatiaľ nie 

je kritická. Veríme, že počet nakaze-

ných novým vírusom nebude prud-

ko narastať, hoci vieme, že iste bude 

pribúdať. Preto vás prosíme, aby 

ste čo najviac dbali o svoje zdravie 

a zdravie svojich najbližších.

Envi – Pak

Tvorme menej odpadu
a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Úrad verejného zdravotníctva 

SR na základe rozhodnutia 

vlády SR a Ústredného 

krízového štábu SR prostred-

níctvom vydania opatrení 

zabezpečí na úseku verejného 

zdravotníctva nasledovné:

– až do odvolania sa predlžuje všet-

kým fyzickým osobám, fyzickým 

osobám – podnikateľom a právnic-

kým osobám zákaz organizovať 

a  usporadúvať hromadné podu-

jatia športovej, kultúrnej, spolo-

čenskej či inej povahy (termín od 

24.03.2020 do odvolania).

– zatvorenie obchodov v nedeľu 

za účelom sanitárneho dňa (pre-

dajne potravín, mäsa, chleba a peči-

va, ovocia a zeleniny, predajne po-

travín na osobitné výživové účely 

pre dojčatá a  malé deti a  predajne 

potravín na osobitné lekárske úče-

ly, lekárne, predajne a výdajne zdra-

votníckych pomôcok, predajne dro-

gérie, predajne novín a  tlačovín, 

predajne s  krmivom pre zvieratá 

a  veterinárnych ambulancií). (Ter-

mín od 25.03.2020 do odvolania).

– vydanie opatrenia, ktorým sa za-

kazuje vychádzať a  pohybovať sa 

na verejnosti bez prekrytia hor-

ných dýchacích ciest (Termín od 

25.03.2020 od polnoci do odvolania).

– dočasné pozastavenie poskyto-

vania sociálnych služieb v zaria-

deniach sociálnych služieb s am-

bulantnou formou tejto sociálnej 

služby všetkým poskytovateľom 

sociálnej služby v  týchto zaria-

deniach, ktorými sú: denné sta-

cionáre, zariadenia pre seniorov 

s  ambulantnou formou sociálnej 

služby, zariadenia opatrovateľskej 

služby s  ambulantnou formou so-

ciálnej služby, rehabilitačné stredis-

ká s ambulantnou formou sociálnej 

služby, špecializované zariadenia 

s  ambulantnou formou sociálnej 

služby, domovy sociálnych služieb 

s  ambulantnou formou sociálnej 

služby, denné centrá (bývalé „kluby 

dôchodcov“) a  zariadenia starostli-

vosti o deti do troch rokov veku die-

ťaťa (bývalé „detské jasle“). Prikazuje 

sa verejným a  neverejným posky-

tovateľom sociálnych služieb dô-

sledne dodržiavať hygienicko-epi-

demiologický režim. (Termín od 

25.03.2020 do odvolania).

– vyčlenenie špeciálneho časového 

rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov 

v obchodoch (napríklad potraviny) 

od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – 

sobota) Termín sa upresní.

– meranie telesnej teploty pri vstu-

pe do nemocníc, obchodov či iných 

priestorov s  vysokou koncentráciou 

ľudí, dodržiavanie dvojmetrového 

rozostupu v rade. Termín sa upresní.

Úrad verejného zdravotníc-

tva Slovenskej republiky záro-

veň dôrazne vyzýva osoby star-

šie ako 65 rokov, aby obmedzili 

pohyb vo vonkajšom prostredí 

na nevyhnutné prípady (naprí-

klad za účelom nákupu, návšte-

vy zdravotníckeho zariadenia), 

a to v čase od 9. hod. do 12. hod. 

Rovnako ich vyzýva k tomu, aby 

na nevyhnutnú mieru obmedzi-

li prepravu verejnou hromadnou 

dopravou.

Seniori patria z  pohľadu šíre-

nia ochorenia a možného vzniku 

vážnych zdravotných kompliká-

cií medzi rizikovú skupinu oby-

vateľstva.

Na uvedené opatrenia je potreb-

né nazerať ako na jeden z  krokov 

a dôležitých nástrojov, ktorým vie-

me zamedziť šíreniu ochorenia 

COVID-19 na Slovensku.

Zdroj: www.uvzsr.sk

Koronavírus a prijaté opatrenia k 25.3.2020
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V polovici marca sa pracovníci 

Územného spolku SČK v B. 

Štiavnici podieľali na distri-

búcii balíkov s potravinovou 

pomocou. 

Balíky boli vydávané v  Banskej 

Štiavnici a vo všetkých obciach náš-

ho okresu za prísneho dodržiavania 

nariadení súvisiacich so šírením ko-

ronavírusu. Celkom bolo rozdistri-

buovaných 400 balíkov. Viac ako 

500 letákov, ktoré informujú o pre-

ventívnych opatreniach v  súvislos-

ti s COVID-19 bolo doručených do 

miest s  najväčším výskytom ľudí, 

do potravín a zdravotníckych zaria-

dení.

Naďalej poskytujeme terénnu soci-

álnu službu v rozsahu rozvozu obe-

dov pre našich seniorov. V  súčas-

nosti vozíme obedy seniorom z  B. 

Štiavnice a okolitých obcí. Počet zá-

ujemcov o túto službu stále narastá. 

Čoskoro pristúpime k  jednorazo-

vým obalom, aby sme zabránili aké-

mukoľvek ohrozeniu.

Klienti Domova sociálnych služieb 

pre deti a  dospelých - sociálneho 

strediska SČK na základe nariade-

nia o 14 dňovej karanténe síce ne-

navštevujú zariadenie sociálnych 

služieb, no naši pracovníci pre so-

ciálne služby sú s nimi v neustálom 

kontakte prostredníctvom telefó-

nov, sociálnych sietí, aby poskyto-

vali im a ich rodinám potrebnú psy-

chosociálnu pomoc a poradenstvo. 

Našim klientom sme tiež doruči-

li podporné balíčky, ktoré okrem 

ochranných rúšok obsahovali tiež 

materiál na kreatívnu tvorbu, spo-

ločenské hry či rozpracované ručné 

práce, v ktorých môžu teraz pokra-

čovať v domácom prostredí. Všetci 

veríme, že to nebude tak dlho trvať 

a opäť sa zídeme v našom zariadení.

Územný spolok SČK v  B. Štiavni-

ci dúfa v čo najlepšie scenáre okolo 

vývoja šírenia koronvírusu na Slo-

vensku, no v prípade potreby je pri-

pravený šiť a distribuovať ochranné 

rúška či poskytovať inú potrebnú 

pomoc, predovšetkým tým najzra-

niteľnejším skupinám obyvateľ-

stva. V  tomto týždni boli podané 

projekty smerujúce k získaniu pod-

pory na nevyhnutnú pomoc, na-

príklad na zakúpenie ochranných 

odevov a  prostriedkov pre našich 

dobrovoľníkov, a to tak, aby boli ná-

ležite označení a vybavení, aby ne-

vznikla obava z  poskytovanej po-

moci. Databázu dobrovoľníkov SČK 

práve vytvárame. V  prípade vášho 

záujmu o  dobrovoľnícku činnosť 

nás môžete kontaktovať:

Ak máte záujem pomôcť, vy-

plňte prosím online formulár: 

http://korona.redcross.sk/zapojte_sa

Kolektív SČK B. Štiavnica

Činnosť Územného spolku SČK 
v Banskej Štiavnici v období šírenia koronavírusu 

Aj Vy môžete 
pomôcť!

Pomôžte nám zabezpečiť jedlo pre 

všetkých. Prijímame dočasných 

kolegov: pokladníkov, doklada-

čov v  obchode či vodičov. Pripojte 

sa k  nám, získajte fl exibilnú prácu 

a pomôžte 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

V súvislosti s koronavírusom 

sledujeme nárast dopytu po 

drogéristickom tovare (rúška, 

rukavice, ochranné a dezin-

fekčné prostriedky, ...) aj vo 

Vašej prevádzke v Banskej 

Štiavnici. 

Aký je plánovaný stav dodávok uve-

deného tovaru z  dlhodobého hľa-

diska? Je Vaša drogéria schopná 

pokrývať zvýšené požiadavky oby-

vateľov na tento sortiment? Upra-

vili ste otváracie hodiny prevádzky?

„Zvýšený záujem evidujeme u všetkých 

druhov tekutých a  tuhých dezinfekč-

ných a antibakteriálnych prostriedkov, 

utierok, dezinfekčných čističov do do-

mácnosti, prostriedkov na pranie a tr-

vanlivých potravín.

V dotknutých kategóriách zvyšujeme 

nastavenia zásob na fi liálkach a  roku-

jeme s dodávateľmi, s ktorými spoločne 

hľadáme alternatívne riešenie vznik-

nutej situácie, nakoľko aj oni evidujú 

výpadky v  dodávkach niektorých dot-

knutých výrobkov, keďže je po nich ce-

losvetový dopyt.

Situácia sa mení zo dňa na deň a v rám-

ci našich možností ju pokrývame tak, 

ako len je to možné.

Otváracie hodiny všetkých dm predajní 

prispôsobujeme na základe aktuálnych 

personálnych možností.“

Nicol Noseková,

manažérka marketingu

dm drogerie markt

„Tovar stále objednávame, ale momen-

tálne nemáme Sanytol, Dettol, ani jed-

norazové rukavice, Savo a Alpu máme na 

sklade, ale v menšom množstve, tak zá-

kazníkom predávame po 1 ks, aby sme 

viacerých uspokojili. Predajňu na sídl. 

Drieňová máme otvorenú Po – Pi od 8:00 

– 16:30. Dostupnosť tovaru skladom: 

0910 862 584, 0918 700 522.“

101 drogerie

Koronavírus a drogérie

V súvislosti s výskytom 

a zamedzeniu šírenia korona-

vírusu, ste v tejto súvislosti 

s pandémiou koronavírusu 

upravovali otváracie hodiny 

pre pacientov?

„Ošetrujeme akútne stavy od 

8,00 – 10,00 hod. Je potrebné sa 

dopredu telefonicky ohlásiť na tel. 

č.: 045 692 11 61, mobil: 0911 511 88, 

bližšie info: www.medicentrumbs.sk.“

MDDR. MUDr. Lucia Kminiaková,

zubný lekár

„Pre čerpanie OČR stredného zdravot-

níckeho personálu je ambulancia do 

27. 3. 2020 uzavretá. O ďalšom postu-

pe budeme pacientov informovať. V prí-

pade potreby nás môžu kontaktovať na 

tel. č.: 0904 100 687. Na telefóne sme 

k dispozícii nepretržite.“

MUDr. Alžbeta Piteková

Bethys, s.r.o.

„Upravili sme v  tejto dobe ordinač-

né hodiny, akútne prípady ošetruje-

me do cca 14:00, bližšie info poskytne-

me a  objednávky prijímame na tel. č.: 

+421 45 692 12 97.“

MUDr. Dušan Hric, Ambulancia 

zubného lekárstva, BŠ

Koronavírus a zubári

Koronavírus 
a STK
V súvislosti s koronavírusom sa za-

tvorili brány aj STK, preto sme po-

žiadali o  stanovisko MDV SR, 

s  otázkou, aké opatrenia by mali 

vodiči prijať? Pokuty za zmeška-

nú technickú a  emisnú kontro-

lu v  čase mimoriadnej situácie 

budú odpustené! „Ministerstvo do-

pravy a  výstavby SR odporučilo okres-

ným úradom, ktoré vydávajú rozkazy 

za neplatnú emisnú a technickú kontro-

lu, aby ich v čase mimoriadnej situácie, t. 

j. od 12. marca 2020 do odvolania neu-

kladali. V  prípade, že prevádzkovatelia 

vozidiel dostanú rozkaz o uložení poku-

ty, odporúčame im podať odpor z dôvo-

du mimoriadnej situácie, ako objektívnej 

príčiny nesplnenia tejto povinnosti.“

Kristína Juričková, 

odbor komunikácie MDV SR

Dezinfekcia 
úradu 
a zastávok

Počas uplynulého týždňa bola vyko-

naná aj dezinfekcia objektu radnice, 

domu smútku (Kostol Panny Márie 

Snežnej) a  autobusových zastávok. 

Službu vykonala miestna fi rma pro-

stredníctvom celoplošnej polyméro-

vej dezinfekcie elektrostatickým po-

strekovačom.

RM, MsÚ



6
číslo 12 • 26. marec 2020

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Oznam
Na základe rozhodnutia Regio-

nálneho úradu verejného zdravot-

níctva v  Žiari nad Hronom platí 

zákaz návštev na všetkých lôž-

kových odd. žiarskej nemocni-

ce. Dôvodom je vzostup hlásenej 

chorobnosti na akútne respiračné 

ochorenia, chrípku a  chrípke po-

dobné ochorenia. Zákaz návštev 

na lôžkových odd. platí až do od-

volania!

Jana Fedáková, komunikačný 

špecialista ProCare 

a Svet zdravia

My, členovia SAMO (Billa, dm 

drogerie markt, Kaufl and, Lidl, 

Metro, Terno a Tesco), v spolu-

práci so svojimi dodávateľmi 

robíme všetko pre to, aby 

sme zvládli zvýšený dopyt 

spotrebiteľov po potravinách 

a drogériovom tovare.

Neustále monitorujeme situáciu 

a spolupracujeme s kompetentnými 

štátnymi orgánmi a úradmi verejné-

ho zdravotníctva, aby sme zabezpe-

čili dodržiavanie ich odporúčaní.

Napriek každodennému úsiliu viac 

ako 30-tisíc zamestnancov našich 

sietí, za čo im patrí obrovské uzna-

nie a vďačnosť, je prirodzené, že pri 

nárazovom dopyte sa môže stať, že 

dočasne je niektorý tovar či produkt 

nedostupný. Chceme však ubezpe-

čiť zákazníkov, že v takýchto prípa-

doch ide len o krátkodobý výpadok 

produktov súvisiaci s časom potreb-

ným na doplnenie tovaru (priebež-

ná objednávka od výrobcu, hľadanie 

alternatívnych dodávateľov, doda-

nie, doloženie tovaru na pult). Spo-

lu s výrobcami a dodávateľmi potra-

vín a drogériového tovaru vyvíjame 

maximálne úsilie, vďaka čomu sa 

nám darí dostatočne zásobovať pre-

dajne a obchody, za čo chceme poďa-

kovať aj všetkým ľuďom pracujúcim 

pre našich dodávateľov.

SAMO však chce v  mene svojich 

členov vyzvať zákazníkov, aby 

pri nákupoch zohľadňovali svo-

je reálne potreby a  nakupovali 

s mierou. Aktuálne je dôležité, naj-

mä ohľaduplné správanie sa k sebe 

navzájom, čo pomáha aj obchod-

níkom, v  efektívnejšom zásobova-

ní obchodov tovarom a následne aj 

jeho dokladaní do regálov. Potravín 

a  drogériového tovaru v  obcho-

doch a  na skladoch je dostatok, 

vyzývame preto všetkých na po-

koj a rozvahu aj pri ich nákupe. 

Členovia SAMO okrem každo-

denného zabezpečovania dosta-

točného množstva potravín 

a  drogériového tovaru, venujú 

osobitnú pozornosť bezpečnos-

ti  svojich zamestnancov, a  tiež 

zákazníkov. 

Prijímame všetky potrebné opatre-

nia, aby sme eliminovali možné ri-

ziko prenosu koronavírusu na mini-

mum. A chceme všetkých ubezpečiť, 

že členovia SAMO dodržiavajú prís-

ne hygienické štandardy, ktoré sme 

v  tejto mimoriadnej situácii ešte 

zintenzívnili. Všetci naši kolegovia 

sú zaškolení a vedia, aké pravidlá na 

ochranu pred rizikom nákazy majú 

dodržiavať. 

Bezpečnosť našich zákazníkov 

a kolegov je pre nás prvoradá.

V  záujme zachovania bezpečnos-

ti a zdravia chceme požiadať o spo-

luprácu aj všetkých našich zákazní-

kov. Potrebujeme pomoc každého 

nakupujúceho, preto by sme ich radi 

požiadali o dodržanie nasledujúcich 

odporúčaní:

– Vyhnite sa nákupom v čase špičky. 

Prosíme, nechajte deti doma a  ná-

kup urobte sami;

– Nakupujte iba to, čo naozaj potre-

bujete. Ak sa nezmyselne zásobíte 

prehnaným množstvom produktov, 

ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre 

iných;

– Počas nákupu, prosím, dodržuj-

te bezpečnostnú vzdialenosť pri ob-

služných pultoch, či platení;

– Odporúčame platby bezhotovost-

ným stykom, je to rýchlejšie a poho-

dlnejšie;

– Ak je možné, použite samoobsluž-

né pokladne;

– Ak máte rúško, prosím nasaďte si 

ho a noste ho počas celej doby poby-

tu v obchode tak, aby zakrývalo ústa 

aj nos; 

– Ak rúško nemáte, použite, prosím, 

vreckovku, šál alebo akýkoľvek ma-

teriál na ochranu nielen seba, ale aj 

ostatných;

– Pri nakupovaní dbajte na odporú-

čania zdravotníkov. Ani počas naku-

povania sa nedotýkajte tváre, najmä 

pier, nosa a očí;

– Ak máte kašeľ alebo nádchu, za-

kryte si, prosím, ústa a nos lakťom 

alebo vreckovkou a  vreckovku vy-

hoďte do koša. Na ľudí v obchode, 

prípadne na jedlo a iné výrobky, pro-

síme nekašlite a nekýchajte;

– Nenaberajte čerstvé výrobky (naj-

mä pekárske) holými rukami, ale 

prosím používajte jednorazové ru-

kavice, vrecká alebo kliešte.

Na záver chceme vyzvať aj Minis-

terstvo pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka SR, aby bezodklad-

ne zriadilo krízový štáb, aby sme 

dokázali spolu s  výrobcami po-

travín efektívne koordinovať po-

treby  nevyhnutné  na dlhodobé 

zabezpečenie dostupnosti potra-

vín pre ľudí na Slovensku.

Martin Krajčovič,

predseda Slovenskej aliancie 

moderného obchodu (SAMO)

Výzva Slovenskej aliancie 
moderného obchodu

"V súvislosti s koronavírusom 

sledujeme nárast dopytu 

po liekoch a drogéristickom 

tovare (rúška, rukavice, 

ochranné a dezinfekčné 

prostriedky, ...) aj vo Vašej 

prevádzke v Banskej Štiavnici. 

Aký je plánovaný stav dodávok uvede-

ného tovaru z dlhodobého hľadiska? Je 

Vaša lekáreň schopná pokrývať zvýše-

né požiadavky obyvateľov na tento sor-

timent?"

„Všetky rúška, respirátory, ruka-

vice a  dezinfekčné prostriedky sú 

v  lekárňach Dr. Max aktuálne vy-

predané. Intenzívne pracujeme na ob-

staraní týchto produktov pre našich 

zákazníkov. O  prípadnom naskladne-

ní nedostatkových produktov Vás budú 

informovať naši kolegovia z e-shopu na 

stránke www.drmax.sk.“

Kurpašová, Lekáreň Dr. Max 

BS, s.r.o., Bratská 17, BŠ

„Lekáreň je napriek každodenným ur-

govaným objednávkam na distribuč-

né spoločnosti bez dodávok základných 

ochranných pomôcok defi novaných 

a  slúžiacich na prvotnú ochranu pred 

koronavírusom (rúška, rukavice, de-

zinfekcia). Distribučné spoločnosti ob-

medzili čas a spôsob objednávania ako 

aj možnosti dodávok voľnopredajné-

ho tovaru (vitamíny...). Nakoľko le-

kárne môžu odoberať tovar zo zákona 

len od distribučných spol. alebo výrob-

cov, naše plánovanie dodávok závisí od 

vôle, resp. nevôle distribučných spol. 

dodávať tovar nielen do svojich sieťo-

vých lekární, ale aj do verejných. Zo 

strany štátu sme doteraz nezazname-

nali žiadnu podporu.“

Marian Helej, 

lekáreň Helios, s.r.o.

Koronavírus a lekárne

Oznámenie

o prerušení distribúcie elektriny

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:

– 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.

– 20. 4. v čase od 7:30 – 17:30 na 

ul.: Pletiarska, Zvonová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Záhradkárske 
okienko
Doplnkové spôsoby rezu:

Robia sa počas vegetácie. Treba 

si uvedomiť, že akýkoľvek zásah 

na podporu zakladania kvetných 

púčikov má význam, len ak sa 

urobí do obdobia, kedy začína ini-

ciácia kvetných pukov (jadroviny 

v júni, broskyne a marhule v júli).

Zaštepovanie: Ide o  modifi káciu 

skracovania letorastov. Zaštipova-

nie spočíva v odlomení alebo od-

štipnutí nezdrevnatených častí 

rastúcich prírastkov.

Michaela Mojžišová
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Oznam
Spol. Billa, s.r.o., oznamuje dočas-

nú zmenu otváracích hodín nasle-

dovne: Banská Štiavnica, Križo-

vatka 1, Po – So 7:00 – 19:00.

Adriana Krajčovičová

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  pracovných 

dňoch od 06:00 do 14:00. Po 

14:00 cez pracovné dni a v sobo-

tu je zberný dvor uzatvorený. Pre 

naliehavé prípady volajte na tel. č. 

0918 574 695. Obmedzený režim 

je zavedený z  dôvodu preventív-

nych opatrení na zamedzenie ší-

renia koronavírusu a COVID-19 

až do odvolania. Pre aktuál-

ne informácie sledujte stránku 

odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m.p. BS

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Banská Štiavnica oznamuje, že 

Ústredný štáb ÚPSVaR prijal opat-

renia, ktorých cieľom je predísť ší-

reniu vírusu, prípadne spomaliť 

jeho postup v čo najväčšej možnej 

miere. S  okamžitou platnosťou 

sa obmedzuje osobný kontakt 

s klientmi (uchádzačmi o zamest-

nanie, zamestnávateľmi, fyzickými 

a  právnickými osobami). Kontakt 

bude realizovaný prevažne telefo-

nicky, emailom, elektronicky, poš-

tou. Preberanie všetkých potreb-

ných písomností a náležitostí bude 

prebiehať na recepcii úradu prísluš-

ného pracoviska. ÚPSVaR BS odpo-

rúča pre doručovanie využívať po-

štu, email, elektronické podanie. 

Opatrenia platia do odvolania!

Peter Zorvan, riaditeľ ÚPSVaR BS

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 

1. Buďte mimoriadne opatrní. Ri-

ziko nákazy pre vás aj druhých je 

prítomné v  každej službe, ktorú 

budete poskytovať. Nekonajte na 

vlastnú päsť.

2. Ak sa chcete dobrovoľne zapo-

jiť, najdôležitejšou vecou je byť 

zodpovedný voči sebe a  ostat-

ným. Buďte absolútne zdraví, 

keď sa rozhodnete pomáhať. Svo-

jím správaním neohrozujte seba 

a  chráňte rizikové skupiny (ľu-

dia nad 65 rokov, pacienti s chro-

nickými a  onkologickými ochore-

niami, ľudia s kardiovaskulárnymi 

a respiračnými problémami).

3. Seba považuj za potenciálne-

ho nositeľa nákazy. Tento bod je 

mimoriadne dôležitý, pretože mi-

nimálne prvé tri dni žiaden naka-

zený nemá príznaky, ale vírus pre-

náša. Čo keď som to ja? Preto nos 

rúško! Bez neho sa s nikým neroz-

právaj. Rúško považuj za infekčné. 

Ak sa ho dotkneš rukami, potom 

si ich dezinfi kuj alkoholom, rov-

nako, ak sa dotkneš svojho nosa, 

úst, očí. Alebo si ich umy mydlom. 

Ruky si umy aj predtým, ako ideš 

von, minimálne po dobu 20 se-

kúnd.

4. Najlepšou formou solidarity je 

pomoc známym a  blízkym ľu-

ďom, rodine a susedom. Veľkou 

pomocou pre starších ľudí či rizi-

kové skupiny môže byť už aktívny 

záujem – či sú v poriadku a majú 

všetkého dostatok, prípadne im 

ponúknuť pomoc s nákupom zák-

ladných potravín alebo liekov, čím 

sa na verejnosti nebudú vystavo-

vať riziku nákazy.

5. V  časoch obmedzeného sociál-

neho kontaktu buďte v kontakte 

so svojimi blízkymi prostredníc-

tvom telefónov či sociálnych sietí 

a poskytnite im sociálnu podporu 

konverzáciou s  využitím moder-

ných spôsobov komunikácie.

6. V prípade, že ste sa rozhodli za-

pojiť v rámci konkrétnej organizá-

cie alebo iniciatívy, overte si:

Či je v organizácii osoba, ktorá čin-

nosť koordinuje.

Či vám poskytnú ochranné po-

môcky pri výkone dobrovoľníckej 

činnosti.

Či je jasná náplň práce (zapojte sa 

jednou konkrétnou aktivitou, ne-

majte tendenciu robiť všetko a po-

máhať všade).

Či vás pre výkon toho, čo budete 

robiť, zaškolia.

7. Zostať doma je tiež po-

moc. Využite možnosti pomáhať 

z domu či on-line.

8. Aktuálne informácie o  mož-

nostiach zapojenia sa do aktivít náj-

dete najmä na stránkach konkrét-

nych miestnych a  regionálnych 

samospráv. Môžete tiež kontakto-

vať regionálne dobrovoľnícke cen-

trá, kontakty nájdete aj na strán-

ke: www.dobrovolnictvo.com.

A  toto sú tvoje základné práva 

a  povinnosti, kdekoľvek budeš 

dobrovoľníčiť:

Základné práva dobrovoľníka/

dobrovoľníčky:

– právo na úplné informácie o prie-

behu choroby v meste;

– právo na úplné informácie o dob-

rovoľníckej aktivite, obsahu svojej 

činnosti a jej časovej náročnosti;

– právo na kontakt a  spoluprácu 

s  koordinátorom/koordinátorkou 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;

– právo na kontakt a  spoluprá-

cu s  osobou, ktorá dobrovoľníko-

vi/dobrovoľníčke činnosť zadáva 

a spätne ju od neho/nej prijíma;

– právo na zaškolenie a výcvik po-

trebný pre vykonávanie dobrovoľ-

níckych činností;

– právo na priebežnú podporu pri 

vykonávaní dobrovoľníckej čin-

nosti;

– právo na pomoc pri riešení prí-

padných problémov;

– právo odvolať sa na koordiná-

tora/koordinátorku v  prípade, že 

niekto požaduje niečo, čo nie je 

v súlade s programom a jeho pra-

vidlami;

– právo povedať „nie“, ak činnosť 

nevyhovuje očakávaniam alebo 

schopnostiam dobrovoľníka/dob-

rovoľníčky;

– právo na hodnotenie vykonanej 

dobrovoľníckej činnosti a  právo 

vyžiadať si spätnú väzbu;

– právo byť nefi nančne ocenený/

ocenená za vykonanú dobrovoľ-

nícku činnosť;

– právo na náhradu potrebných 

a  užitočných nákladov vynalože-

ných pri vykonávaní dobrovoľníc-

kej práce;

– právo na zodpovedajúce a  po-

trebné zázemie pri vykonávaní 

dobrovoľníckej činnosti;

– právo na bezpečnosť a  ochranu 

zdravia pri vykonávaní dobrovoľ-

níckej činnosti;

– právo na ochranu osobných úda-

jov v súlade s aktuálnymi právny-

mi predpismi;

– právo na písomné potvrdenie 

o trvaní rozsahu a obsahu dobro-

voľníckej činnosti a písomné hod-

notenie dobrovoľníckej činnosti,

Základné povinnosti dobrovoľní-

ka/dobrovoľníčky:

– povinnosť nezamlčiavať svoj 

zdravotný stav a  nevykonávať 

dobrovoľnícku činnosť v  prípade 

stretu s človekom, ktorému bol ví-

rus indikovaný alebo má pozitívnu 

cestovateľskú anamnézu;

– povinnosť vykonávať dobrovoľ-

nícku činnosť podľa svojich schop-

ností a znalostí;

– povinnosť vykonávať dobrovoľ-

nícku činnosť tak, aby v maximál-

nej možnej miere boli dodržané 

všetky hygienické zásady a nedoš-

lo k ohrozeniu seba ani iných,

– povinnosť riadiť sa pokynmi 

koordinátorov a  koordinátoriek 

programu;

– povinnosť riadiť sa etickými 

princípmi organizácie a jej bezpeč-

nostnými predpismi a pravidlami;

– povinnosť zúčastniť sa školení 

a  výcvikov potrebných pre vyko-

návanie dobrovoľníckej činnosti;

– povinnosť plniť úlohy, ku kto-

rým sa dobrovoľník/dobrovoľníč-

ka zaviazal/zaviazala, pričom ne-

zneužíva prejavenú dôveru;

– povinnosť požiadať o pomoc, ak 

ju potrebuje;

– povinnosť informovať koordiná-

tora/koordinátorku o  rozhodnu-

tí ukončenia dobrovoľníckej čin-

nosti;

– povinnosť nahlasovať svoju ak-

tivitu koordinátorovi/koordiná-

torke dobrovoľníkov a  dobrovoľ-

níčok;

– povinnosť informovať koordiná-

tora/koordinátorku o všetkých re-

levantných skutočnostiach, ktoré 

sa v  procese dobrovoľníckej čin-

nosti objavia;

– dobrovoľník/dobrovoľníčka po-

zná a  uvedomuje si svoje limity 

(časové, zdravotné a pod.)

– povinnosť neodkladne ozná-

miť zmenu svojich kontaktných 

a  osobných údajov, ktoré môžu 

vplývať na vykonávanie dobrovoľ-

níckej činnosti

Spracovala Platforma dobro-

voľníckych centier a organizácií 

v spolupráci s Centrom dobrovoľ-

níctva, n.o., v Banskej Bystrici

Zásady a odporúčania 
pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v čase koronavírusu
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Milí čitatelia, ako som vám 

sľúbila v predchádzajúcom 

článku, na aktuálny stav našej 

nemocnice som sa pýtala 

priamo na kompetentnom 

mieste.

Na moje otázky odpovedá riaditeľ 

nemocnice Ing. Ivan Mokrý.

1. Aký je plán Sveta zdravia, a.s., 

s nemocnicou v BS. Naozaj ju chce-

te nechať v  statuse nemocnice 

s  následnou zdravotnou starost-

livosťou? V čom je pointa tejto fi -

lozofi e? Poloha regiónu, perso-

nál...?

Na Slovensku je dlhodobo známy 

fakt, že nemocničná sieť má príliš 

veľa akútnych lôžok. Naopak chý-

bajú lôžka pre chronickú a následnú 

liečbu. Akútna starostlivosť, ktorá 

nevyhnutne potrebuje špičkové od-

borno-personálne zázemie a vybave-

nie sa musí koncentrovať do väčších 

centier. Menšie nemocnice v odľah-

lejších regiónoch sa majú sústrediť 

na to, čo ich obyvateľstvo primárne 

potrebuje. To je práve kvalitná am-

bulantná a  následná starostlivosť. 

Slovensko má veľmi dobre vybudo-

vanú sieť rýchlej záchrannej pomoci 

a dnes už aj urgentných príjmov. Na 

konci dňa však prevádzka všetkých 

zdravotných zariadení stojí a padá na 

dostupnej odbornej pracovnej sile. 

Ľudia migrujú do väčších miest a to 

aj vrátane lekárov a sestier. Napriek 

tomu sme z pohľadu ďalšej perspek-

tívy nemocnice v  Banskej Štiavnici 

optimisti, pretože jej súčasný stav ide 

v línii pripravovanej reformy národ-

nej siete nemocníc (takzvaná stratifi -

kácia), čiže jej aktuálny status by mal 

by byť zachovaný.

2. Ako sa Svet zdravia ide popaso-

vať so skutočnosťou, že viacerí le-

kári možno čoskoro v  BS skončia 

svoju prax z dôvodu dôchodkové-

ho veku? Má prevádzkovateľ al-

ternatívu, aby sa situácia zastreši-

la na domácej pôde alebo je to opäť 

o dochádzaní do iných lokalít?

Naša nemocnica je jednou zo súčastí 

siete poskytovateľov zdravotnej sta-

rostlivosti v regióne a nedokáže (ani 

nie je jej ambíciou) komplexne po-

kryť poskytovanie ambulantnej ZS 

v tejto lokalite. Popri nás existuje celý 

rad privátnych špecializovaných am-

bulancií. Regulačnú úlohu tu majú 

najmä samosprávny kraj ako povoľo-

vací orgán a zdravotné poisťovne ako 

subjekty, ktoré to fi nancujú. Pozná-

me situáciu v regióne a radi by sme 

rozšírili spektrum ambulancií o naj-

nutnejšie špecializácie (diabetoló-

gia, kardiológia...). Ale v súčasnej si-

tuácii s lekármi na Slovensku to „na 

počkanie“ nie je realizovateľné. Máme 

vo svojej pôsobnosti viacero lekárov 

v  príprave na žiadané špecializácie, 

ale je potrebné podotknúť, že taká 

príprava trvá tri až päť rokov. Po-

dobne nepriaznivá situácia je aj v pri-

márnej ambulantnej sfére (všeobecní 

a detskí lekári). Je to do značnej mie-

ry vecou celej stratégie v zdravotníc-

tve a nie špeciálne našou parketou. 

Počtov lekárov, študentov medicí-

ny a riadením ich motivácie, prípad-

ne aktívneho otvorenia trhu práce le-

károm z iných krajín. Tu neexistujú 

rýchle a univerzálne účinné riešenia 

v kompetencii jednotlivých poskyto-

vateľov.

3. ODCH je pomerne slušne v BS 

vybudované a má aj dobré meno. 

Je všeobecne známe, že sa sem 

dostávajú pacienti vo veľ-

mi vážnom stave, väčšinou 

imobilní. Aký význam majú 

nadštandardné izby tohto 

oddelenia za doplatok? Kto 

z týchto pacientov to využi-

je? Nemohli by sa práve tieto 

priestory využívať efektív-

nejšie alebo iným spôsobom? 

4. V  BS máme tiež celkom 

slušne vybudovaný DOS. Je 

postačujúce, aby počas den-

nej služby bol prítomný len 

jeden lekár, ktorý musí za-

strešiť obidve oddelenia? 

(ODCH, DOS). Nie je potreb-

ný minimálne sekundárny 

lekár na výpomoc?

Na tieto dve otázky odpoviem 

naraz, lebo spolu súvisia:

Pracujeme na projekte rozšírenia 

ODCH do budúcnosti, pretože je 

väčší dopyt ako dokážeme uspokojiť 

a nie sú tu len imobilní pacienti.

Na ODCH hospitalizujeme aj pa-

cientov, u ktorých už nie je indikova-

ná akútna ZS, ale je potrebné ich do-

liečiť (napríklad za pomoci kolegov 

z našej rehabilitácie). Ide aj o pacien-

tov preložených z akútnych oddelení 

v ZH (najmä chirurgia a interné od-

delenie), ale aj z mnohých zariadení 

mimo siete Sveta zdravia.

Máme viaclôžkové izby, ale aj izby 

s  vyšším štandardom (jednolôžko-

vé). O tieto je tiež záujem.

Bolo by samozrejme ideálne, aby bol 

všade jednotný vysoký štandard pri 

vysokej kapacite. Súčasné možnosti 

to zatiaľ neumožňujú, preto diferen-

cujeme. Máme dokonca aj záujem od 

samoplatcov – t.j. pacientov mimo 

zdravotného poistenia.

Spolu s rozšírením počítame aj s po-

silnením personálu. Počty personálu 

po jednotlivých kategóriách sú dané 

normatívmi v závislosti od počtu pa-

cientov/lôžok.

S rozšírením kapacity ODCH pribud-

ne aj lekár s  príslušnou špecializá-

ciou.

5. Uvažuje sa vôbec o návrate as-

poň interného oddelenia do BS, 

ak by sa Vám pri dobrej vôli poda-

rilo zabezpečiť kvalifi kovaný per-

sonál? Z  pohľadu lekára MUDr. 

Vojtáša, je 70% výkonov inter-

ných plus JIS a  30% ostatných 

(chirurgia apd.), ktoré by práve 

tento región potreboval?

Určite nie, nakoľko ide o akútnu ZS 

a tá je vykonávaná v Žiari nad Hro-

nom.

6. Vieme, že teraz dlhodobo vy-

padlo SONO. Pri veľkých čakacích 

lehotách za ním často dochádza-

me až do ďalekých miest. Neuva-

žujete aspoň na 2 dni do týždňa 

stiahnuť lekárov zo ZH, kým sa si-

tuácia natrvalo vyrieši na praco-

visku rádiológie?

Rádiologické pracovisko v  BS sme 

vybavili novým digitálnym röntge-

novým prístrojom. Investíciu sme 

dokončili len pred niekoľkými týžd-

ňami a išlo o viac ako 125 tisíc €. Per-

sonálne budeme pracovisko riešiť sa-

mostatným lekárom. Ide o  nemalé 

investície, preto využívame aj exter-

né zdroje fi nancovania. Jednou z fo-

riem je aj možnosť občanov poskyt-

núť 2% dane práve tejto nemocnici 

na prístrojové vybavenie.

7. Ako mienite zabezpečiť stá-

ly chod chirurgickej ambulancie 

v  BS, v  ktorej sú síce dvaja leká-

ri, ale stáva sa, že pri ich výpad-

ku niekedy ambulancia vôbec ne-

ordinuje?

V  prípade tejto ambulancie ide len 

o  výpadky v  mimoriadnej situácii. 

Prijímame opatrenia, aby k  takým-

to nedochádzalo. Personálne sme 

schopní to zabezpečiť.

8. Je viditeľné, že hľadáte niekto-

rých chýbajúcich lekárov aj do BS. 

Zrejme zatiaľ neúspešne. V  čom 

vidíte hlavnú príčinu tohto ne-

úspechu? Veľa sa totiž hovorí aj 

o Vašej fi remnej politike, ktorá je 

nastavená tak, že mnohým nevy-

hovuje, a preto prácu u vás zdra-

votníci nevyhľadávajú.

V  nedávnom 8. ročníku ankety Naj 

zamestnávateľ roka sa v  kategó-

rii Nemocnice a  zdravotná starost-

livosť umiestnila naša spoloč-

nosť na 3. mieste na Slovensku. 

Je to dôkazom správneho na-

stavenia fi remnej politiky. Išlo 

o anketu, do ktorej sa zapojilo 

30000 respondentov.

Aj napriek tomu, že nemocni-

ce takého typu, ako je tá naša 

v Banskej Štiavnici, sú pre pa-

cientov objektívne potrebné, 

absolventi a  uchádzači upred-

nostňujú najmä veľké a  dyna-

mické pracoviská so špičkovým 

technickým vybavením. S tým-

to problémom sa potýkajú všet-

ky menšie nemocnice. Snažíme 

sa preto vychovávať lekárov vo 

„vlastnej réžii“.

9. Čo plánujete vytvoriť 

v priestoroch, ktoré ostali po 

gynekologicko-pôrodníckom od-

delení /GPO/? Kedysi sa hovorilo 

o tom, že tam má byť dialýza. Pre-

čo sa to nepodarilo a aké sú vaše 

najnovšie vízie spojené s  týmto 

priestorom?

Budova nemocnice po zmene jej cha-

rakteru má viacero priestorov, kto-

ré sú aktuálne nevyužité. Priestor 

po bývalom GPO je v zmysle dohody 

s vedením mesta BS pripravený pre 

zriadenie dialyzačného pracoviska. 

Ide o  snahu mesta, ktoré má tento 

priestor v prenájme, pomôcť pacien-

tom odkázaným na dialýzu z regió-

nu. Nejde o aktivitu našej spoločnos-

ti.

Daniela Sokolovičová

„Nemocnica na okraji mesta – Banská Štiavnica“ 
(2.časť)
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.10/2020: 

„Nikto nie je viac nenávidený ako ten, 

čo hovorí pravdu.“ Výhercom sa stá-

va Adam Turcer, Sv. Anton. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 06.04.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok G. D. 

Maupassanta: „Dejiny sú naplnené 

príkladmi… (dokončenie v tajničke).

A., Nebuďte zabažaní, odstrčil,

B., 1. časť tajničky, eman,

C., Oznámime úradom, horký al-

koholický nápoj, elektricky nabitý 

atóm, znížený tón E,

D., Napísaná myšlienka, praveké 

opice, 450 v Ríme, Bratislavské vý-

stavisko,

E., Ivana, meno Chačaturjana, 

úder, orie,

F., Textová skratka, rev, staroegypt-

ský boh Slnka, pokladňa, pracuj 

pluhom,

G., Vytŕčal zuby, pusa, biblia Mosli-

mov,

H., Ohraničený priestor, strop, čis-

tiaci prostriedok,

I., Pik naopak, viedol po česky, Jo-

zef dom., hrubý hlas,

J., Kyslík, mali kvety, piekol na po-

vrchu, tona,

K., Dub po angl., koniec tajničky, 

49 v Ríme.

1., Nie angl., 2. časť tajničky, 

2., Evidencia skr., dievčina, žen. 

meno,

3., Meno speváčky Dubasovej, druh 

látky, vkladná knižka,

4., Vojenská predajňa, sólo v opere, 

známy významný človek,

5., Kosí, čistiaci prostriedok, Peter 

v ČR,

6., Toto, detská zbraň, pichli,

7., Ozn. áut Španielska, Th ajsko, 

hrob, žen. meno,

8., Kyslík, vytváraj, stred slova ma-

zal, znoj,

9., 501 v Ríme, rub, klope,

10., Nebdej, onak, výzva,

11., Somár, akciová spoločnosť, od-

byt tovarov skr., sťa,

12., Tonko česky, obyvateľ Arábie, 

ampér a volt,

13., 4 v  Ríme, španielska rieka, 

plošná miera, arabské meno,

14., Hora, 3. časť tajničky.

Pomôcky: Toro, krep, Ebro, VIP, 

Pril.

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. 12
Krížovka
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Nemocnice Svet zdravia, 

vrátane žiarskej nemocnice, 

vyzývajú darcov krvi, aby 

pomohli v tomto období pri 

záchrane životov a prišli 

darovať tú najvzácnejšiu 

tekutinu. 

Počet darcov totiž pre epidémiu 

koronavírusu v  posledných dňoch 

značne klesol a  nemocnica potre-

buje doplniť zásoby krvi. Pre ma-

ximálnu bezpečnosť svojich dar-

cov preto zaviedli špeciálne, prísne 

opatrenia a  ponúkajú objednáva-

nie na termín. Na darovanie krvi je 

možné prísť individuálne na presný 

čas. Darcovia prejdú vstupnou kon-

trolou, zabezpečená je zvýšená de-

zinfekcia priestorov a odobraná krv 

ostáva v 14-dňovej karanténe.

„Nemocnice Svet zdravia sa zodpo-

vedne pripravujú na pandemický stav 

v  súvislosti s  koronavírusom, ktorý 

nás čaká, no naša starostlivosť o iných 

akútnych pacientov sa nezastavila. 

Naši lekári denno-denne naďalej za-

chraňujú životy pacientov po autone-

hodách, uskutočňujú akútne operá-

cie, pomáhajú mamičkám priviesť na 

svet ich novorodencov alebo sa stara-

jú o onkologických a dialyzovaných pa-

cientov. U týchto aj mnohých iných pa-

cientov môže dôjsť ku krvným stratám 

a  potrebujú pomoc darcov. Preto sme 

sa rozhodli sprísniť opatrenia týkajú-

ce sa darovania krvi, aby sme ochránili 

darcov i personál a budeme vďační všet-

kým, ktorí nám v tomto období pomôžu 

pri záchrane ľudských životov,“ uviedol 

generálny riaditeľ siete nemocníc 

a polikliník Svet zdravia a ProCare 

Vladimír Dvorový.

Postup počas epidémie koronaví-

rusu: Na darovanie krvi je lepšie 

sa objednať

Aby darcovia mohli odbery z  bez-

pečnostných dôvodov podstúpiť in-

dividuálne, zamedzilo sa ich zhro-

mažďovaniu a boli dodržané prísne 

hygienické požiadavky, nemocnice 

zavádzajú možnosť sa na odber ob-

jednať a prísť v konkrétny deň a čas. 

Vybrané telefonické linky hemato-

logicko-transfúziologických odde-

lení budú pre tento účel fungovať 

24 hodín denne a sedem dní v týžd-

ni. Rovnako sa na termín darova-

nia krvi môžu záujemcovia objed-

nať mailom.

Následne darcovia vyplnia krátky 

dotazník zaslaný mailom alebo po-

čas telefonického rozhovoru od-

povedia na otázky o cestovateľskej 

anamnéze, kontakte s  infi kovanou 

osobou alebo či majú príznaky ty-

pické pre koronavírus (horúčka, ka-

šeľ). Potom im príde potvrdzujúca 

esemeska alebo e-mail s  ich termí-

nom darovania krvi.

Transfúziologické pracoviská ne-

mocníc Svet zdravia však neodmiet-

nu a budú vďačné aj darcom, ktorí 

prídu na odber neohlásene. V tom 

prípade budú manažovaní priamo 

na mieste tak, aby bol zaručený ich 

komfort a bezpečnosť. 

Pracoviská zaviedli sprísnený režim 

už pri vstupe. Darcovia musia mať 

rúško, prípadne si zakrývať ústa 

a nos šatkou alebo šálom. Pri vstu-

pe je tiež povinná dezinfekcia rúk.

Darca v  deň odberu pri vstupe na 

pracovisko opätovne vyplní dotaz-

ník s  informáciami o  prípadnom 

rizikovom kontakte alebo cesto-

vateľskej anamnéze a  príznakoch 

ochorenia COVID-19 a  zdravotník 

mu bezkontaktne odmeria teplo-

tu. V prípade zvýšenej teploty nad 

37 stupňov Celzia, pozitívnej odpo-

vede na rizikový kontakt či cestova-

teľskú anamnézu alebo ak bude mať 

darca príznaky ochorenia, krv ne-

môže darovať a zdravotníci mu vy-

svetlia ďalší postup. Jednotlivé ne-

mocnice Svet zdravia majú zriadené 

samostatné pracoviská pre pacien-

tov s  podozrením na koronavírus, 

kde darcu vyšetrí lekár.

Vstup darcov na odber je regulovaný 

tak, aby sa v priestoroch transfúzio-

logického pracoviska nehromadili. 

Do odberovej miestnosti vstupu-

jú po jednom, prípadne pri jednot-

livých činnostiach dodržiavajú po-

žadované vzdialenosti. Po odbere 

dostáva darca ďalšie usmernenia. 

Kde a  kedy môžem darovať krv 

a kam mám zavolať?

Odberové dni a  hodiny jednotli-

vých hematologicko-transfúzio-

logických pracovísk zostávajú ne-

zmenené.  Na odber sa však treba 

objednať: Žiar nad Hronom, utorok 

6:00 – 9:00, tel.č.: 045/6709422, ema-

il: transfuzka.zh@svetzdravia.com.

Poznáte dôležité informácie pre 

darcov krvi počas epidémie ko-

ronavírusu?

Darcovia sú z preventívnych dôvo-

dov na 28 dní a viac vyradení z da-

rovania krvi, ak:

– majú pozitívnu cestovateľskú 

anamnézu

– boli v kontakte s osobou s pozitív-

nou cestovateľskou anamnézou

– boli v  kontakte s  osobou, ktorá 

aktuálne prekonáva alebo prekona-

la respiračné ochorenie

– ak darca prekonal v  poslednom 

období respiračné ochorenie, resp. 

má symptómy podobné chrípke

Na všetky ďalšie otázky darcom od-

povedia zdravotnícki pracovníci na 

jednotlivých pracoviskách.

Ako odber krvi prebieha?

Darca sa najprv zaregistruje, vypl-

ní dotazník a je mu odobratá vzor-

ka krvi na predodberové vyšetrenie. 

Následne je vyšetrený lekárom, kto-

rý zároveň dotazník a predodbero-

vé vyšetrenie zhodnotí. Ak je všetko 

v poriadku, posiela darcu na samot-

ný odber krvi.

Samotný odber krvi trvá spravidla 

päť až šesť minút, maximálne de-

sať minút. Darca počas neho daru-

je asi 450 mililitrov krvi. Darcom 

krvi môže byť každý zdravý človek 

vo veku od 18 do 60 rokov, prípad-

ne 65 rokov u viacnásobného dar-

cu krvi. Prípustná dolná hranica 

hmotnosti darcu je 50 kilogramov. 

O podrobnejších náležitostiach roz-

hodne lekár pri vyšetrení pred sa-

motným odberom.

Špeciálna príprava na odber nie je 

potrebná, avšak deň pred odberom 

by darca nemal vykonávať náročnú 

fyzickú činnosť, napríklad navští-

viť  posilňovňu, mal by dodržiavať 

dostatočný pitný režim, či jesť ľah-

kú stravu. V  deň pred odberom je 

dobré vypiť aspoň pol litra tekuti-

ny, darca tiež nemá prísť nalačno 

a vhodné je zjesť ľahké raňajky.

Interval darovania je pre mužov 

každé tri mesiace a pre ženy každé 

štyri.

Pre pacientov s podozrením na ko-

ronavírus Nemocnica Svet zdra-

via Žiar nad Hronom zriadila sa-

mostatný vyhradený priestor. Ten 

sa nachádza na prízemí nemocni-

ce v bloku C, v priestoroch doteraj-

šej hematologickej ambulancie. Pra-

covisko je vizuálne označené. Pre 

bezpečnosť darcov aj personálu sú 

odberové priestory transfúziologic-

kého pracoviska samozrejme odde-

lené a majú samostatný vchod.

Verejnosť môže do budovy žiarskej 

nemocnice vstupovať len s rúškom 

či inou ochranou časti tváre, na-

príklad šatkou, ktorá zakrýva ústa 

a nos. Pri vstupe do nemocnice sú 

pacienti upozornení na potrebu 

dezinfekcie rúk. Zároveň pri vstu-

pe zdravotnícky personál verejnos-

ti bezkontaktne meria telesnú tep-

lotu a vyhodnocuje ďalšie príznaky 

(napríklad kašeľ, cestovateľskú 

anamnézu, kontakt s  infi kovanou 

osobou), na základe čoho pacien-

tom povolia alebo nepovolia vstup 

do nemocnice.

Naďalej platí, že nemocnica posky-

tuje momentálne len neodklad-

nú zdravotnú starostlivosť, a  teda 

vyšetruje len akútnych pacientov. 

Všetky plánované vyšetrenia a  zá-

kroky boli zrušené. Taktiež kon-

trolné vyšetrenia v  jednotlivých 

ambulanciách sú momentálne po-

zastavené.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Žiarska nemocnica vyzýva k darovaniu krvi:
Pre epidémiu koronavírusu zaviedli špeciálne opatrenia

Zdravotníci vyzývajú občanov, aby zostali doma  foto Archív Svet zdravia
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S cieľom chrániť zdravie 

zamestnancov v prevádzke 

ako aj obyvateľov miest a 

obcí, Slovenská pošta od 

utorka 24. marca 2020 do 5. 

apríla 2020 upraví otváracie 

hodiny pobočiek na celom 

území Slovenska.

Počas pracovných dní budú mať po-

bočky Slovenskej pošty individuálne 

stanovené otváracie hodiny aj s ohľa-

dom na momentálny stav zamest-

nancov ovplyvnený všeobecnou si-

tuáciou tak, aby bolo koncentráciou 

obyvateľov v čo najväčšej miere za-

bránené šíreniu COVID-19. V mes-

tách nad 10 000 obyvateľov budú 

pošty otvorené do 16:00 hod, mini-

málne jedna pošta bude otvorená je-

den deň v týždni do 17:00 hod. V so-

botu a v nedeľu budú všetky pošty 

zatvorené.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek 

a prípadné zmeny odporúčame zá-

kazníkom sledovať na internetovej 

stránke Slovenskej pošty, v mobilnej 

aplikácii Slovenskej pošty, na Face-

booku či na informačných plagátoch 

priamo pri vchode do pobočiek.

Úprava doručovania niektorých 

doporučených zásielok 

Minimalizovanie priameho denné-

ho kontaktu medzi obyvateľstvom 

je jeden zo zásadných dôvodov zme-

ny. Druhým je možnosť pravidelnej 

kontroly bezpečnosti zamestnancov 

a zákazníkov na pobočkách. Orga-

nizovaným preberaním zásielok 

v  priestoroch pobočky, rešpek-

tovaním ochranných preventív-

nych opatrení a usmernení, môže 

Slovenská pošta v  tejto chví-

li účinnejšie zabezpečiť ochranu 

zamestnancov ako aj zákazníkov 

skôr na poštách ako priamo v te-

réne.

Štandardné doporučené zásiel-

ky Slovenská pošta doručuje vha-

dzovaním do domovej listovej 

schránky, bez osobného kontak-

tu so zákazníkom. Za deň doruče-

nia sa považuje deň vhodenia ta-

kejto zásielky do schránky alebo 

uloženia zásielky v poštovom prie-

činku. V prípade, že sa zásielka nedá 

kvôli veľkosti vhodiť do poštovej 

schránky, bude uložená na pobočke 

pošty. Doručovateľ nechá oznáme-

nie o uložení zásielky na pošte.

Doručovanie obyčajných listo-

vých zásielok pokračuje ako do-

posiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí 

do poštovej schránky. V prípade, že 

sa zásielka nedá kvôli veľkosti vho-

diť do schránky, bude uložená na 

pobočke pošty. Doručovateľ nechá 

oznámenie o uložení zásielky zákaz-

níkovi v schránke.

Výnimku má doručovanie úrad-

ných zásielok, poistených listov, 

doporučených listov „Do vlast-

ných rúk“, „Doručenkou/eDoru-

čenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásie-

lok zaťažených inými poplatkami 

(napr. zásielky colného konania). 

Tieto zásielky sú uložené na poboč-

kách pôšt a zákazník dostane do 

schránky oznámenie o uložení zá-

sielky (tzv. žltý lístok). Pri službe 

elektronické oznamovanie zásielok 

zas elektronickú notifi káciu zaslanú 

na e-mail alebo SMS.

Vydávanie vyššie uvedených druhov 

zásielok je zabezpečené pri priehrad-

ke na poštách, pričom úložná lehota 

týmto takzvaným oznámeným zá-

sielkam je automaticky predĺžená o 

ďalších 14 kalendárnych dní, bez vy-

berania poplatku za službu.

V súlade s usmernením regulačného 

úradu odberná lehota ostáva ne-

zmenná, teda sa nepredlžuje, pre 

zásielky so skrátenou odbernou 

lehotou (s označením „Uložiť....

dní) a zásielky so službou „Neuk-

ladať“.

Kde nájdu zákazníci aktuál-

ne informácie o  prevádzke pôšt 

a ochranných opatreniach

V prípade, že si situácia v konzul-

tácii s kompetentnými autorita-

mi vyžiada obmedzenie otvára-

cích hodín pobočiek, zatvorenie 

pobočiek, či iných prevádzko-

vých priestorov Slovenskej po-

šty alebo pozastavenie doručova-

nia 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).

Eva Rovenská, špecialista pre 

styk s verejnosťou,

Slovenská pošta, a. s.

Slovenská pošta upravila 
otváracie hodiny pobočiek

Občianske združenie Červená 

studňa informuje priaznivcov 

pohybu, najmä bežeckého 

lyžovania a poznávacej 

turistiky – vzhľadom na veľmi 

nepriaznivú zimnú sezónu 

z hľadiska nedostatku snehu 

o zasnežovanom okruhu.

Už niekoľko sezón uvažujeme o za-

snežovanom okruhu bežeckého ly-

žovania v  oblasti Červenej studni. 

Túto lokalitu sme vybrali po dlhšom 

sledovaní podmienok pre bežecké 

lyžovanie z hľadiska vodného zdro-

ja, dostupnosti elektrickej energie, 

terénu vhodného pre začiatočníkov 

i pokročilých bežkárov v dĺžke okru-

hu približne 4 km, tiež aj z hľadiska 

čo najlepších klimatických podmie-

nok v  rámci Štiavnických vrchov 

a  minimálneho zásahu do prírody. 

Najvýhodnejšia je už spomenutá 

Červená studňa a jej okolie po exis-

tujúcich lesných cestách. Tento na-

vrhnutý okruh sme v  polovici de-

cembra upravili pri vtedy dobrých 

snehových podmienkach.

Chceme sa poďakovať členom OZ 

Červená studňa, ale aj sympatizan-

tom, dokonca nelyžiarovi Štefano-

vi Labudovi za nezištnú pomoc pri 

udržiavaní bežkárskych tratí, tiež aj 

najmladším Pivarčovcom a  to Na-

tálke, Samkovi a Peťkovi. To sú už 

začínajúci bežkári a dúfajme aj po-

kračovatelia v OZ Červená studňa.

V  novembri roku 2019 sme začali 

s  „Poznávacou turistikou na štiavnic-

ku po rôznych pamiatkach technického 

typu. V roku 2020, ale i v ďalších, bu-

deme pokračovať. Každú aprílovú sobo-

tu začíname o 9:00 z trojičného námes-

tia a  tak isto pokračujeme v novembri 

so sprievodcom. „Poznávacia turistika“ 

bude vyznačená šípkami od začiat-

ku apríla do konca novembra pre in-

dividuálnych turistov. Ďalšie infor-

mácie zverejníme na facebookovej 

stránke OZ Červená studňa.

Peter Pivarč, 

OZ Červená studňa

Bežkárske lyžovanie v Štiavnických vrchoch

Bežkárske trate v Štiavnických vrchoch  foto Archív OZ Červená studňa
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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

 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kontakt: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Predám dodávku Fiat Scudo 2.0 

JTD, tel.č.: 0908 618 563

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

realityinzercia

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

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na trojičnom U nás v reštaurácii na trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

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


