
Vzdelávacie aktivity 
v materských školách

Milí spoluobčania!

Opäť je tu jar a  s  ňou veľkonočné 

sviatky. Sviatky jari, ktoré sú sym-

bolom znovuzrodenia, plodnosti, 

obdobím, keď máme možnosť in-

tenzívne pozorovať tajomstvo pre-

búdzajúcej sa prírody k životu oko-

lo nás, rozkvitanie kvetov, pučanie 

stromov či ranný vtáčí spev. Sú spo-

jené aj s novým životom prebúdza-

júcej sa prírody, ale predovšetkým 

sú sviatkami duchovného pokoja 

a harmónie.

Tento rok však predsa budú iné. Pan-

démia ovplyvní aj naše prežívanie 

veľkonočných sviatkov. 
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Oznam
Od 6. apríla 2020 odborní zamest-

nanci Centra pedagogicko-psycho-

logického poradenstva a  preven-

cie v  Banskej Štiavnici z  dôvodu 

šírenia nákazy  COVID-19 budú 

poskytovať krízovú intervenciu 

poradenských a informačných slu-

žieb prostredníctvom pevnej lin-

ky (045/6921311, 6922256), a to 

v  pracovných dňoch od 8.00 hod 

do 13.00 hod. Úlohou odborných 

zamestnancov je zabezpečiť po-

skytovanie informácií a  poraden-

stva pre volajúcich klientov a obča-

nov v čase koronavírusu.

Ivica Moravčíková,

riaditeľka CPPPaP

Vážení rodičia detí mater-

ských škôl, milí naši „dočasní 

kolegovia – učitelia“!

Materské školy v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

aj po svojom uzavretí naďalej pracu-

jú, aj keď samozrejme nie všetci na 

svojich pracoviskách, tam sa strie-

dajú zväčša len nepedagogickí pra-

covníci, ktorí upratujú, dezinfi kujú 

a reparujú všetko to, čo sa nestíha 

počas roka, ale hlavne udržiavajú 

priestory MŠ pripravené na návrat 

detí. Riaditeľky MŠ teraz svoje za-

riadenia menežujú vo vzťahu k pra-

covno-právnym záležitostiam svo-

jich zamestnancov, usmerňujú 

a zadeľujú domácu prácu učiteľkám 

a samozrejme v spolupráci so zria-

ďovateľom plnia nariadené krízové 

opatrenia.

Naše materské školy sa usilujú od 

začiatku ich uzatvorenia v dôsledku 

pandémie, prostredníctvom sociál-

nych sietí komunikovať s  rodičmi 

a  verejnosťou. Učitelia momentál-

ne pracujú v  krízovom režime zo 

svojich domovov, pričom sa usilu-

jú o vyhľadávanie a sprostredkova-

nie aktivít, pri ktorých by deti trávi-

li svoj čas nielen zmysluplne a veku 

primerane sa učiac, ale aj s ľahkos-

ťou a zábavne.

Ale pri takomto systéme eduká-

cie je nevyhnutá pomoc zo strany 

Vás, vážení rodičia (alebo aj starší 

súrodenci), zjednodušene poveda-

né, musíme navzájom spolu doko-

nale ladiť.

Pre deti predškolského veku sú veľ-

mi dôležité rituály – činnosti, ktoré 

sú pravidelne vykonávané. Preto ro-

dičia, ako akísi výkonní manažéri, 

plánovači a organizátori rodinných 

programov, musíte zmysluplne na-

plánovať svojim deťom jednak ak-

tivity na vzdelávanie, ako aj násled-

ne na odreagovanie, športovanie, 

hry. My, profesionálni pedagógo-

via Vám chceme túto situáciu uľah-

čiť, a preto Vám ponúkame pre deti 

vzdelávacie aktivity tak, aby sme 

Vám – rodičom nepridávali starosti, 

ale pomohli, ako sa len dá.

Napríklad:

MŠ Bratská 9 pripravila ponuku ak-

tivít, ktoré sú vždy viazané na urči-

tú tému, korešpondujúcu so škol-

ským vzdelávacím programom. Pri 

každej vzdelávacej aktivite nájdete 

jednoduchý postup práce alebo link 

pre doplnenie aktivity. MŠ Ul. Brat-

ská vytvorila na facebooku skupiny 

vytvorené pre tento účel: https://

www.facebook .com/groups/

bratska9banskastiavnica/, v  ktorej 

budete vítaní. Ponuky sú uverejňo-

vané aj na stránke: www.cistinka.sk.

Úprimne priznávame, že na Vaše 

deti nezabúdame a  chýbajú nám 

naozaj veľmi a  je nám ľúto, že 

množstvo starostlivo naplánova-

ných aktivít sa žiaľ, nemôže usku-

točniť. �3.str.

Upozornenie 
na vypaľovanie trávy a nebez-

pečenstvo vzniku požiarov

Upozorňujeme občanov, že vy-

paľovanie porastov je podľa zá-

kona o  ochrane pred požiarmi 

č.314/2001 Z.z. prísne zakáza-

né v každom období, nielen v čase 

zvýšeného nebezpečenstva vzni-

ku požiaru. V  prípade porušenia 

tohto zákazu hrozí podľa zákona 

fyzickej osobe pokuta až do výšky 

331€, resp. v blokovom konaní do 

výšky 100€ a právnickej osobe ale-

bo fyzickej osobe – podnikateľovi 

je možné uložiť pokutu až do výš-

ky 16 596€.

V  prípade vzniku požiaru je ob-

čan povinný, ak je to v jeho silách, 

uhasiť požiar všetkými dostupný-

mi prostriedkami, alebo vykonať 

nevyhnutné opatrenia na zame-

dzenie jeho šírenia. V  opačnom 

prípade je potrebné okamžite vo-

lať linku Hasičského a záchranné-

ho zboru 150, prípadne linku ties-

ňového volania – IZS – 112.

Slavomír Búci, vedúci odd. po-

žiarnej prevencie OR HaZZ v ZH
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Oznam
Parkovanie vozidiel na vymedze-

ných úsekoch miestnych komu-

nikácií na území mesta Banská 

Štiavnica.

Vzhľadom na trvanie mimoriad-

nej situácie v súvislosti so šírením 

nového ochorenia – COVID-19 

oznamujme občanom, že plat-

nosť permanentných parkovacích 

kariet a  rezidentských parkova-

cích kariet, ktorých platnosť bola 

Dodatkom č. 2 k VZN č. 8/2017 

o  parkovaní vozidiel na vyme-

dzených úsekoch miestnych ko-

munikácií na území mesta Ban-

ská Štiavnica predĺžená do 31. 3. 

2020, sa predlžuje do doby schvá-

lenia nového VZN o parkovaní.

Zároveň sa do doby účinnosti no-

vého VZN o  parkovaní predlžuje 

aj doba nájmu parkovacích miest 

dojednaná nájomnou zmluvou na 

rok 2020.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

NOVINKY

DIÁR
z programu

primátorky

Aj minulý týždeň rezonovala 

spomienka vo viacerých 

médiách na „nášho“ básnika 

Andreja Sládkoviča. 

Určite môžeme hovoriť, že bol náš, 

pretože absolvoval Evanjelické lýce-

um v Banskej Štiavnici, v ktorom sa 

zaľúbil do svojej Maríny a zvečnil ju 

vo svojom básnickom veľdiele Ma-

rína, ktorá je dodnes neprekonanou 

básňou na Slovensku, keďže je to 

doteraz najkrajšia ľúbostná báseň, 

ale táto báseň má dokonca aj sve-

tový primát, keďže je ešte stále naj-

dlhšia ľúbostná báseň na svete!

31. 3. v  Rádiu Slovensko o  6:30 

bola na neho spomienka, taktiež 

v RTVS na Trojke o 21:30 a násled-

ne aj o 22:00. Tieto dve relácie mali 

reprízu aj 1. 4. o 15:30 a 16:00. 3. 4.

nielen vo viacerých slovenských, ale 

aj európskych médiách odznelo, že 

predchádzajúci minister zahranič-

ných vecí a  európskych záležitostí 

Miroslav Lajčák sa stal mimoriad-

nym vyslancom Európskej únie pre 

západný Balkán, so zvláštnym za-

meraním na riešenie dohody me-

dzi Belehradom a  Prištinou. 4. 4.

v Rádiu Slovensko v relácii „Rádioví-

kend“ bola zvýraznená súčasná akti-

vita Správy CHKO Štiavnické vrchy. 

A  nakoniec uvádzam mimoriadne 

zaujímavú informáciu, ktorá odzne-

la 6. 4. v Rádiu Regina o 5:50 v sú-

vislosti s tým, že v tento deň sa v r. 

1824 narodila prvá slovenská he-

rečka Anička Jurkovičová. Hovoril 

o nej nikto iný ako Exštiavničanka 

Emília Vášáryová, najvýznamnejšia 

slovenská herečka v  20. stor., kto-

rá dodnes fascinujúcim spôsobom 

očaruje našich i zahraničných divá-

kov.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Technické služby, m. p., Ul. E. M. 

Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ

Dispečing: 0908 272 630,

0905 491 034 – miestne komuniká-

cie – ručné čistenie;

0908 272 630 – dopravno-mecha-

nizačné stredisko;

0905 491 034 – verejné osvetlenie, 

0905 682 279 – riaditeľ TS

Bytová správa, s.r.o., Dolná č. 2, 

969 01 BŠ

Poruchy vykurovania a  dodávky 

teplej úžitkovej vody: p. Pika: 

0903 696 207

Ostatné poruchy a  údržba bytov: 

RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-

ďar: 0910 900 503

Poruchy výťahov: EM Lift, s.r.o., 

ZC: 045/681 31 66

RZP: tel.č.: 155, 112

SPP, a.s.

Poruchová linka – plyn: 

0850 111 727

Zákaznícka linka SPP: 

0850 111 363,

SSE, a. s.

Poruchová linka: 0800 159 000

Zákaz. centrum domácnosti: 

0850 111 468, 0906 252 525

Zákaz. centrum podnikatelia:

0850 123 555, 0906 252 521

Veolia – SVPS, a.s.

Call centrum: 0850 111 234, 

cc@ stvps.sk

MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 

BŠ

Tel.č.: 159, 045/694 96 01, mobil: 

0905 597 673

Obvodné oddelenie PZ BŠ, Mlá-

dežnícka č. 25, 969 01 BŠ

Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 

0961643901

Požiarna ochrana: Tel.č.: 150, 112

BBRSC, a. s., Závod Žiar/Hr., stre-

disko BŠ

Dispečing: 045/691 28 06, mobil: 

0918 543 615

Pohotovostné lekárenské služby: 

v sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-

rené v BŠ tieto lekárne: Lekáreň He-

lios, Dolná ul. 13, 08:00 – 11:00 

hod., 045 – 692 23 22

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne: Nedeľa 

a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis pohotovostných služieb 

počas veľkonočných sviatkov

10.4.2020 

Lekáreň Ametyst 

Križovatka 3, 96901 BŠ

7:30 – 10:30 

11.4.2020 

Lekáreň Helios 

Dolná 3, 96901 BŠ

8:00 – 12:00 

12.4.2020 

Lekáreň Ametyst 

Križovatka 3, 96901 BŠ

7:30 – 10:30 

13.4.2020 

Lekáreň Dr.Max 

Ludvíka Svobodu 42, 96901 BŠ

7:30 – 10:30 

Zdroj: https:

//www.e-vuc.sk/bbsk

Poskytovanie LSPP pre dospe-

lých: Nemocnica, Bratská 17, B. 

Štiavnica, ordinačné hod.: Po – Pi 

16:00 – 22:00 hod., sobota/nedeľa/

sviatky 07:00 – 22:00 hod., Tel. č.: 

0910 864 864

Ambulancia LSPP pre deti a do-

rast: Kuzmányho nábr. 28, Zvo-

len, Po – Pi 16:00 – 22:00 hod., 

sobota/nedeľa/sviatky 07:00 – 

22:00 hod., Tel. č.: 0948 190  609, 

045 – 520 18 02

Zubná pohotovosť: LSPP, Lies-

kovská cesta 2298/4, 960 01 Zvo-

len, Tel. č.: 045/533 12 88 – pred 

samotnou návštevou zubnej po-

hotovosti je nutné najskôr telefo-

nicky kontaktovať toto pracovisko! 

Po – Pi 15.00 – 18.00 hod., sobota/

nedeľa/sviatky 08.00 – 13.00 hod.

MsÚ

Dôležité telefónne čísla 
potrebné počas Veľkej noci 2020

6. 4.

Zasadnutie Krízového štábu (KŠ) 

mesta Banská Štiavnica (BŠ), 

kontrola opatrení prijatých krí-

zovým štábom v súvislosti so si-

tuáciou súvisiacou s pandémiou 

COVID-19 a prijatie nových 

opatrení.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zabezpečenie opatrení, informá-

cia k zabezpečeniu úloh zo strany 

OOPZ, MsPo a zdravotníctva.

7. 4.

Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v sú-

vislosti s COVID-19 a prijatie no-

vých opatrení.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zabezpečenie opatrení, informá-

cia k zabezpečeniu úloh zo strany 

OOPZ, MsPo a zdravotníctva.

8. 4.

Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v sú-

vislosti s COVID-19 a prijatie no-

vých opatrení.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola zabezpečenia čistenia 

mesta.

Zabezpečenie opatrení, informá-

cia k zabezpečeniu úloh zo strany 

OOPZ, MsPo a zdravotníctva.

Posledná rozlúčka s občanom 

nášho mesta Ing. Jánom Maru-

niakom.

9. 4.

Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v sú-

vislosti s COVID-19 a prijatie no-

vých opatrení.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zabezpečenie opatrení, informá-

cia k zabezpečeniu úloh zo strany 

OOPZ, MsPo a zdravotníctva.

Viera Lauková
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Vzdelávacie aktivity 
v materských školách

NOVINKY

Táto výnimočne ťažká 

doba, v ktorej sme sa ocitli v rám-

ci celosvetovej pandémie šírenia 

ochorenia COVID-19 je niečím, 

s čím sa svet nestretol desiatky ro-

kov a núti nás chrániť seba, svojich 

blízkych, svojich priateľov, svojich 

spoluobčanov. Vyžaduje si našu 

zodpovednosť, disciplínu, dodr-

žiavanie pravidiel na ochranu seba 

a  svojho okolia, ale vyzýva nás aj 

na vzájomnú solidaritu, ohľadu-

plnosť, všímavosť, súcit a  pocho-

penie. A  aj preto budú tieto veľ-

konočné sviatky iné. Určite nám 

budú chýbať naši blízki, priatelia, 

ale nie preto, že by na nás zabud-

li, ale preto, že spoločne chceme, 

aby sme jeden druhého ochráni-

li. V  myšlienkach určite budeme 

spolu a mať spoločné želanie, aby 

čo najskôr táto náročná doba po-

minula. Veľkonočné sviatky majú 

však veľký duchovný rozmer. 

A  tento pravý kresťanský odkaz 

by mal zostať v  našich mysliach 

a srdciach, a to nielen počas týchto 

sviatkov, ale aj počas ťažkých dní, 

ktoré sú pred nami, ľudskosť, op-

timizmus, nádej. Nádej, že spolu 

dokážeme poraziť neviditeľného 

nepriateľa. Táto doba nás nielen 

veľa naučí, ale ukáže nám aj pravé 

ľudské hodnoty a tie sú v každom 

z  nás. To je naša spolupatričnosť 

a láska jeden k druhému.

Dovoľte mi, v tejto pre nás všetkých 

ťažkej chvíli, drahí spoluobčania, sa 

Vám poďakovať za Váš zodpovedný 

prístup k opatreniam, za pomoc je-

den druhému. Poďakovať sa chcem 

aj našim duchovným v tomto mes-

te za spolupatričnosť s  občanmi, 

vedením mesta a  poslancami, ako 

aj všetkým hrdinom dnešných dní, 

ktorí sú nasadení v prvej línii, všet-

kým lekárom, sestričkám, zdravot-

níkom, ako aj hasičom.

Drahí spoluobčania,

dnes bude moje veľkonočné pria-

nie trochu iné. Iné v tom, že Vám, 

nám všetkým želám veľa zdravia, 

aby toto náročné obdobie bolo pre-

dovšetkým obdobím duchovného 

pokoja a  harmónie nás ľudí. Ob-

dobím, ktoré spoločne prekonáme 

v  zdraví. Želám Vám milostiplné 

veľkonočné sviatky, ktoré do nás 

vlejú novú silu a  vieru do život-

ných zápasov týchto dní.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Veľkonočné prianie
1.str.

MŠ Ul. 1. mája 4 pri-

pravila svojim Permoníkom, Pi-

kulíkom, Svetluškám, Dubá-

kom, Tekvičkám, Jašteričkám, 

Škriatkom, ktorí nám veľmi, veľ-

mi chýbajú, na svojej strán-

ke www.ekodubaci.sk, ale hlavne 

v  triednych uzavretých skupinách 

na sociálnych sieťach skvelé nápa-

dy, aktivity, pokusy, piesne, básne, 

pracovné listy a prezentácie.

Naša materská škola má už rodičov 

a detí spústu fotiek, ako deti plnia 

tieto aktivity doma, ale aj veľa po-

chvál za našu pomoc pri ich vzde-

lávaní z domu. Pre mňa ,ako riadi-

teľku, aj panie učiteľky tejto MŠ ste 

Vy, rodičia našich detí momentál-

ne našimi hrdinami, ktorí sa zo dňa 

na deň – bez prípravy, zhostili úlohy 

pedagóga zväčša na výbornú!

Na stránke MŠ Mierová 2 náj-

dete informácie o  kontaktoch 

na MŠ Mierová 2, kde sa môže-

te obrátiť priamo na riaditeľku MŠ 

(j.trilcova@gmail.com) o poskytnu-

tie potrebných informácií a pomoci 

deťom a rodičom pri plnení školské-

ho vzdelávacieho programu „Usilov-

ní mravčekovia“ v  čase pandémie. 

j.trilcova@gmail.com.

Takže záverom, milí naši rodičia, 

sme tu pre Vás, neváhajte sa nás pý-

tať, požiadať o pomoc či radu. Všet-

ci túto neľahkú dobu vnímame cit-

livo. V mnohých z nás sa objavujú 

emócie strachu, neistoty, často až 

hnevu, ale zvládneme to, lebo musí-

me, zvlášť pre naše – Vaše deti, kto-

ré teraz potrebujú viac Vášho poro-

zumenia a o niečo silnejšie objatie.

S pozdravom a želaním zdravia pre 

všetky deti a ich rodičov, Vaše

A. Bóková, A. Pauková, 

J. Trilcová, Dr. V. Ebert

1.str.

Koronavírus 
a španielska 
chrípka
Z archívneho fondu „Župný porad-

ca pre správu municipálneho mesta 

Banskej Štiavnice a Banskej Belej“ sa 

našla informácia, ktorá súvisí so 

šírením „Španielskej chrípky“ spred 

100 rokov:

Od odchodu vojakov maďarskej 

červenej armády z Banskej Štiav-

nice v  júni 1919 podával župný 

poradca Ivan Čičmanec pravidel-

né mesačné správy Ministerstvu 

pre správu Slovenska v  Bratisla-

ve. V mesačných správach do kon-

ca roku 1919 konštatuje, že zdra-

votné pomery obyvateľstva sú 

dobré, nákazlivé ochorenia me-

dzi civilnými obyvateľmi a medzi 

vojakmi sa nevyskytli. V  mesač-

nej správe za január 1920 uvádza: 

„Zdravotné pomery, ktoré boly dosiaľ 

té najlepšie sa razom zhoršili, šírením 

sa španielskej nátchy. Jej priebeh je 

ale ľahký a smrtného pádu ešte nebo-

lo. Upokojujúcou je len tá okolnosť, že 

tunajší ľud utieka sa hneď k  lekáro-

vi, čo usnadni zamedzovanie šírenia 

nákazy.“ V situačných správach za 

mesiac február a marec 1920 hlav-

ný mestský lekár konštatuje, že 

„V mesiaci marec 1920 nákazlivé cho-

roby medzi civilným a vojenským oby-

vateľstvom Banskej Štiavnice a Belej 

zaznamenané neboli. V mesiaci febru-

ár 1920 sa vyskytol jeden prípad spá-

ly (lat. scarlatina) u žiaka štátneho re-

álneho gymnázia. V dome kde býval, 

i v  reálnom gymnáziu hneď vykona-

li dezinfekciu. Viac prípadov nákazli-

vých chorôb zaznamenané neboli.“

Situačné správy župného poradcu 

od mesiaca apríl 1920 sa už neza-

chovali.

Janka Schillerová,

MVSR Štátny archív v BB

Pracovisko Archív BŠ

V areáli žiarskej nemocnice je 

v spolupráci s Regionálnym 

úradom verejného zdravot-

níctva v Žiari nad Hronom 

od pondelka 6. 4., zriadené 

mobilné odberové miesto 

pre testovanie pacientov na 

COVID-19, a to pre obyvateľov 

okresov Žiar nad Hronom, 

Žarnovica a Banská Štiavnica. 

Zdravotníci žiarskej nemocnice rea-

lizujú výtery z hrdla a nosa indiko-

vaným pacientom, ktorých na otes-

tovanie určí RÚVZ. Testovanie bude 

zatiaľ prebiehať v pondelky, stredy 

a piatky (s výnimkou dní pred a po 

veľkonočných sviatkoch, 

kedy sa robia odbery po 

sviatkoch v stredu 15. 4., 

štvrtok 16. 4. a v piatok 

17. 4.) od 9.00 do 12.00 

h. Prvýkrát bolo otesto-

vaných 12 pacientov. Tie-

to odbery sú organizované 

po dohode so všeobecným 

lekárom a  RÚVZ na presný deň 

a čas, a to aj z dôvodu predchádza-

nia zhromažďovania pacientov 

pred odberným miestom.

COVID oddelenie žiarskej nemoc-

nice sa nachádza na 2. posch. budo-

vy nemocnice v  priestoroch býva-

lého pľúcneho odd.. Nemocnica na 

tento účel vyčlenila v prvej fáze 15 

lôžok. V prípade potreby je možné 

počet lôžok zvýšiť. Personál tohto 

odd. používa predpísané ochranné 

osobné pracovné prostriedky.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Mobilné testovanie pacientov

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 1 EUR 

BS, 2EUR okolité obce, občania 

nad 65 rokov – rozvoz zdarma!

Rozvoz 
zeleniny:
Martin Szegéň, obj.: 0902 124 970, 

pogofruit@gmail.com



4
číslo 14 • 8. apríl 2020

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Nakoľko pandémia koro-

navírusu zasiahla aj celé 

kultúrno-spoločenské dianie 

v meste Banská Štiavnica, 

opýtali sme sa náčelníka 

mestskej polície PhDr. Petra 

Šemodu, aká je momentálna 

situácia v súvislosti s koro-

navírusom, aké opatrenia 

prijali, aké úlohy vykonávajú 

v súčasnosti.

„Vzhľadom k  tejto situácii, ktorá na-

stala, Ústredný krízový štáb a násled-

ne Krízový štáb mesta nariadili určité 

opatrenia, ktoré sme aj my, príslušní-

ci mestskej polície prijali a na základe 

toho sa vykonávajú kontroly. Mestská 

polícia zvýšila dohľad nad celkovou čin-

nosťou v  meste, ako je nosenie rúšok, 

kontroluje priestory, kde sa môžu zhro-

mažďovať občania, kontrolujeme po-

traviny, väčšie predajne, supermarke-

ty, kde je väčšia pravdepodobnosť, že 

sa budú občania zhromažďovať vonku 

v  radoch, preto dohliadame nato, aby 

boli dodržané rozostupy medzi ľuďmi, 

aby sa navzájom nenakazili. Ďalej sme 

zvýšili kontroly pred peňažnými ústav-

mi, potravinami, lekárňami a drogéria-

mi, zabezpečujeme aj kontroly pri vy-

plácaní peňažných dávok na poštách. 

Všetky priestory, kde by bol zvýšený 

pohyb osôb monitorujeme a  vyhodno-

cujeme situáciu, napr. vonku v  príro-

de, na tajchoch, kontrolujeme, či ľudia 

majú rúška, upozorňujeme ich, aby ich 

nosili, ak ich ešte náhodou aj nemajú, 

tak im ich poskytneme. Upozorňujeme 

sociálne slabších obyvateľov, ktorí sa 

zhromažďujú na verejných priestran-

stvách, v  parkoch a  lavičkách. Čo sa 

týka občanov bez domova v nocľahárni 

na plavárni po dohode s mestom majú 

možnosť byť v  tomto priestore s  tým, 

že priestor si musia vydezinfi kovať, po-

riadiť, prostriedky majú zabezpečené, 

taktiež rúška. Najrizikovejšou skupi-

nou sú práve dôchodcovia a týchto tiež 

musíme upozorňovať na nosenie rúšok 

a  hlavne pri „venčení“ svojich miláči-

kov, aby chodili maximálne po dvoch. 

U mladšej generácie sa situácia zlepši-

la, nakoľko sú dostatočne informovaní 

z médií, sociálnych sietí. Zatiaľ sme po-

kuty neudeľovali, všetko riešime doho-

vorom. Chodíme aj na Šobov, kde žijú 

naši spoluobčania a  pri kontrole sme 

zistili, že aj malé deti 5 – 6 ročné no-

sia rúška a  pribehli k  nám a  pýtali si 

ďalšie. Dodržiavajú nariadenia a  po-

kyny a čo sa týka voľného času, viem, 

že nie je zákaz voľného pohybu a pre-

chádzok, len chcem všetkých poprosiť, 

aby neboli vo veľkých skupinách, napr. 

sa nám stalo, že hromadne sa presú-

vali na Kalváriu, taktiež na naše jaze-

rá – tajchy, hlavne cez víkendy. Na Po-

čúvadlianskom jazere sme zase mali 

podnet, že dochádza k  predaju jedla. 

Nakoľko bolo jedlo podávané cez okien-

ko a dodržuje sa odstup pri konzumá-

cii, tak je to v poriadku. Mesto Banská 

Štiavnica zabezpečilo aj prostredníc-

tvom MsPo dezinfekčné prostriedky 

a  informovanosť občanov, distribúciu 

letákov a  čistiacich prostriedkov, aby 

sa predišlo šíreniu nákazy koronavíru-

som, COVID-19.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Koronavírus a opatrenia MsPo

V súvislosti s pandémiou 

koronavírusu sa aj na našich 

školách obmedzila výučba, 

brány škôl a školských 

zariadení sa zatvorili. 

Z tohto dôvodu sme oslovili 

riaditeľa ZŠ J. Kollára na 

sídlisku Drieňová, Mgr. Jána 

Kružlica a opýtali sme sa ho, 

ako prebieha výučba a ako 

vidí situáciu s ukončením 

školského roka 2019/2020.

„V  poslednom vyhlásení Ministerstva 

školstva SR sú školy a školské zariadenia 

uzatvorené až do odvolania, s tým, že vý-

učba má prebiehať aj naďalej. Na našej 

škole sme pristúpili k vzdelávaniu na diaľ-

ku, tzv. dištančným vzdelávaním. Každý 

učiteľ nadviazal komunikáciu so žiakmi, 

ktorých vyučuje. Foriem a  spôsobov je 

v dnešnej dobe dosť veľa, pomáha nám aj 

stránka ministerstva školstva „ucimena-

dialku“, kde sú všetky usmernenia a po-

kyny pre vyučujúcich aj žiakov. Som si 

vedomý, že je to veľmi náročné, ako pre 

učiteľa, tak aj rodiča a samotných žiakov, 

nie je to jednoduchá štandardná situácia, 

ale musíme zabojovať a spoločne to zvlád-

nuť. Vyučujúci zadávajú svojim žiakom 

úlohy a  vyučujú v  dopoludňajších hodi-

nách medzi cca 9 – 13 hod. Samozrejme, 

žiaci vypracované úlohy môžu posielať aj 

v  odpoludňajších hodinách na kontrolu 

učiteľovi. Podľa najnovšieho usmernenia 

ministerstva sa od pondelka 6. 4. 2020 

zastavuje klasifi kovanie žiakov známkou 

a učitelia by mali hodnotiť slovne. V rám-

ci záverečného hodnotenie je možné vyu-

žiť kombinované hodnotenie (klasifi kácia 

a  slovné hodnotenie). Podľa vyjadrenia 

ministerstva školský rok by mal s urči-

tosťou skončiť 30. 6. 2020. V  mesiaci 

apríl nás čakajú zápisy do 1. ročníkov, 

ktoré budú prebiehať elektronicky od 

15. 4. do 30. 4. 2020 a fyzicky v dňoch 

22. a  23. 4. v  čase od 9:00 – 12:00 

a  13:00 – 16:00 hod., za prítomnosti 

zákonných zástupcov, rodičov, ale bez 

prítomnosti žiakov, s prihliadnutím na 

určené školské obvody pre jednotlivé zá-

kladné školy podľa VZN mesta Banská 

Štiavnica č. 1/2008. Dané termíny sú 

určené hlavne pre tých rodičov, čo nema-

jú možnosť podať prihlášku elektronic-

ky. Všetky ďalšie informácie budú zve-

rejňované na webových stránkach škôl. 

Odporúčam rodičom a žiakom sledovať 

stránku ucimenadialku.sk, kde sú uve-

dené všetky aktuálne usmernenia týka-

júce sa vyučovania a škôl. Chcel by som 

na záver poprosiť rodičov, ale aj žiakov 

a učiteľov o trpezlivosť, aby sme túto, nie 

ľahkú, situáciu spoločne zvládli.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Koronavírus a výučba na ZŠ J. Kollára

ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici foto Michal Kríž

Malé 
veľkonočné 
zamyslenie
„Vziať si niekoho na paškál“. Toto 

ustálené slovné spojenie (v  pre-

nesenom význame vziať nieko-

ho na výsluch, urobiť s ním poria-

dok) možno často používame, ale 

pritom ani netušíme jeho pôvod. 

Mne samej, okrem tohto a  určite 

aj mnohým iným, je známa veľko-

nočná svieca paškál so symbolický-

mi piatimi ranami Krista. U kresťa-

nov sa táto veľká svieca, väčšinou 

bielej farby, zapaľuje počas veľko-

nočnej vigílie (na Bielu sobotu) 

od ohňa v  blízkosti kostola. Kňaz 

s  ňou potom vchádza do zhasnu-

tého chrámu a  od nej si zapaľujú 

sviečky aj ostatní veriaci. Z dostup-

ného zdroja zisťujem, že v  dávnej 

minulosti sa vždy pred Veľkou no-

cou táto svieca vysviacala v kosto-

le, kde následne aj ostala ako teraz. 

Práve pred túto posvätenú sviecu sa 

potom volali rôzni previnilci, ktorí 

mali pred ňou, ako keby pod prísa-

hou hovoriť pravdu. Aj pomenova-

nie sviece má blízko k tomuto sviat-

ku, pretože ešte doteraz sa niekde 

používa názov Veľkej noci= Pascha. 

Zapálený oheň je symbolom víťaz-

stva Krista nad temnotou a  smr-

ťou aj svetla nad tmou. Sviečka je 

v mnohých kultúrach chápaná ako 

znamenie života. Preto veriaci, keď 

si zapaľujú svoje sviece od pašká-

lu, postupne sa mení tmavý chrám 

na svetlý. Kristovo vzkriesenie teda 

znamená aj prechod z noci do dňa. 

Biela farba sviece zas symbolizuje 

nádej a nový život. Priznám sa, že 

tieto obrady mám najradšej, preto-

že je v nich určitá duchovná gradá-

cia. Nachádzame sa teraz v časoch, 

keď sa osobne tohto zúčastniť ne-

môžeme. Mnohí z  nás však budú 

stále v práci, pomáhať tam, kde je 

to potrebné. Nedajú sa vypnúť úpl-

ne všetky profesie. Mnohí pomáha-

jú v rámci samosprávy miest či obcí. 

Nie je tomu inak ani v našom meste 

a jeho okolí.

Zapáľme si preto svoju svieč-

ku doma počas Bielej soboty 

o  21:00 a  položme ju do okna.

S vedomím, že aj mesto B. Štiavnica 

či okolité obce okresu takto ďakujú 

všetkým, ktorí si to zaslúžia. Nech 

je zároveň aj symbolom nového ži-

vota. Kedy iba vzájomná súdržnosť 

a  disciplinovanosť, nás všetkých 

čoskoro privedie k zdarnému kon-

cu terajšieho stavu.

Daniela Sokolovičová
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Pôstne doba je dobou prípravy 

na Veľkú noc. 

A  ja už niekoľko rokov opakujem: 

Veľká noc sú také podivné sviatky... 

Sú to sviatky o slobode, kde je vý-

chod z  egyptského otroctva. Sú to 

sviatky o obeti, ktorá siaha až späť 

k  spravodlivému Ábelovi, k  obeto-

vaniu onoho baránka cez Izáka, až 

do Jeruzalema, kde sprevádzame 

Ježiša Krista na jeho poslednej Veľ-

kej noci. Sú to pre neho a pre jeho 

najbližších sviatky zrady, bolesti, 

zbabelosti, ukrutných bolestí i smr-

ti. Ale sú to tiež sviatky vzkriesenia! 

Sú to sviatky, kedy ženy, ktoré boli 

pod krížom sa s Kristom stretávajú 

ako prvé. A je to Mária Magdaléna, 

ktorá hovorí apoštolom: „Videla som 

ho! Je živý! Vstal z mŕtvych!“ Oni po-

krčia ramenami a takéto správy sa 

im nezdajú dostatočné. A  my ten 

tohtoročný pôstny čas prežívame 

istým podobným spôsobom.

A tak ako znejú tam od Jeruzalem-

ského hrobu, prázdneho hrobu, slo-

vá Márie Magdalény, tak aj dnešné-

ho dňa ma zasiahla správa: prví 

traja, ktorí ochoreli na koronavírus 

(v Česku – pozn. prekl.) sú uzdrave-

ní! Myslím, že je to dôvod na radosť! 

Je to ale aj dôvod k vďačnosti tým, 

ktorí sa nevzdávajú, ktorí sa pustili 

do tohto zápasu: lekári, zdravotníci, 

zložky záchranného systému, hasi-

či, záchranári, policajti, vojaci. Vie-

me, že mnohí z nich sa tiež nakazili.

Vedľa radostnej správy o  uzdrave-

ní sa mi dostalo tiež niekoľko správ, 

ako telefonických, tak elektronic-

kou poštou. Dozvedel som sa o zly-

haní, o zbabelosti pristúpiť ku kon-

krétnemu riešeniu a pomôcť. Áno, 

je to skutočne bolestné, keď perso-

nál, ľudia, ktorí sa dokonca aj prí-

sahou zaviazali, odmietajú nastúpiť 

do zamestnania. Bojí sa choroby, 

boja sa ohrození, nákazy. Nie, doká-

žem ich pochopiť. To bolo vždy.

Ak súčasná epidémia prišla z  čín-

skeho Wu-Annu, potom v  stredo-

veku prišiel bubonický mor práve 

z tohto mesta, z tejto provincie. Ľu-

dia reagovali rôzne. Bola to pohro-

ma, pri ktorej Európa stratila štvrti-

nu obyvateľov. A našli sa ľudia, ktorí 

mali statočnosť. Jednou z  nich je 

statočná žena, učiteľka Cirkvi, Ka-

tarína Sienská. Vo chvíli, keď bola 

svedkyňou toho, ako väčšina mes-

ta uteká, aby si zachránila zdravie 

od choroby…, ale tých, ktorí neboli 

schopní pohybu, nechávali na mies-

te... oslovila spoločnosť činom, kto-

rý by som nikomu neodporúčal. 

Vzala pohárik s hnisom a so slova-

mi, že Boh ju ochráni ho vypila. Zo-

stala. Ale tak strhla na svoju stranu 

(pretože Boh jej skutočne pomohol) 

veľkú časť ľudí, ktorí neopustili svo-

jich blízkych, svojich chorých. A tak 

by som chcel práve pri tejto príleži-

tosti poďakovať zdravotnému per-

sonálu, predovšetkým zdravotným 

sestrám. Pretože sú to tiež aj mat-

ky, ktoré majú doma svoje deti, svo-

ju rodinu, a musia si klásť otázku: 

„Čo by sa stalo?“

Druhá radostná správa, ktorá ma 

zasiahla, je nájdenie pozostatkov 

sv. Hedvigy. Áno, sv. Hedviga patrí 

k  ženám 13. stor. Hedviga, Kinga. 

Sv. Anežka, Sv. Zdislava, Sv. Alžbe-

ta Uhorská maďarského Saros Pata-

ki. Myslím, že je potrebné si uvedo-

miť, akú dôležitú úlohu hrali a hrajú 

ženy, matky. Pretože len ony doká-

žu pochopiť, že nemožno opustiť 

dieťa, ktoré ochorelo. Ale je to tiež 

výzva aj pre nás, niekedy rovnako 

tak zbabelých mužov, ako boli tí, 

ktorí utiekli a skryli sa a nešli pod 

kríž.

Teda vidíme, že aj pôstna doba, kto-

rá nás privádza k tohtoročnej Veľkej 

noci bude mať veľa, veľa spoločné-

ho s Ježišovou Veľkou nocou. Tra-

dičná príprava pôstnej doby spočí-

vala v  zákaze organizovať tanečné 

zábavy, svadobné veselie. Odrieka-

nia v pôste, si v oveľa prísnejšej po-

dobe zachovala Pravoslávna cirkev. 

A možno tiež, že vyhlásenia Pravo-

slávnej cirkvi (v Česku – pozn. pre-

kl.) k otázke bohoslužieb v čase tej-

to nákazy nám môže pripomenúť, 

že nie každé uľahčovanie vytvá-

ra statočných kresťanov tak, ako 

sa to stalo nám. Myslím, že prá-

ve ten tohtoročný Veľký pôst nám 

Boh predložil ako veľkú skúšku. 

Skúšku viery, ale tiež aj skúšku, kto-

rú máme zložiť, maturitu z  nášho 

kresťanského života. V  tejto situá-

cii by som chcel pripomenúť slová 

môjho priateľa: jedine rodina, jedi-

ne skutočná láska a odvaha, medzi-

generačná, je schopná nás vyviesť 

z tejto krízy.

Sväté omše a obrady budú sláve-

né bez prítomnosti veriacich:

Kvetná nedeľa – 10.00 hod.

Zelený štvrtok – 18.00 hod.

Veľký piatok – 15.00 hod.

Biela sobota 19.30 hod.

Veľkonočná nedeľa – 10.00 hod.

Veľkonočný pondelok – 10.00 hod.

Ľudovít Frindt, farár

Pôstne obdobie Veľkonočný 
príhovor
Milí priatelia,

v týchto dňoch slávime veľkonoč-

né sviatky, Izraeliti si počas tých-

to sviatkov pripomínali vyslobo-

denie z  egyptského otroctva. Po 

vyslobodení z  egyptského otroc-

tva prechádzali púšťou 40 rokov, 

až sa dostali do zasľúbenej zeme. 

Počas týchto dní zvýšených hygie-

nických opatrení sa cítime tiež ako 

v zajatí. Očakávame vyslobodenie 

v podobe slov „hrozba koronavírusu 

pominula“. Hoci táto správa je ešte 

v nedohľadne, máme nádej, že ak 

budeme dostatočne disciplino-

vaní, tento deň čoskoro nastane. 

Kvôli tomuto musíme podstúpiť 

mnohé opatrenia, ktoré nás ob-

medzujú, ale sú nevyhnutné. Učí-

me sa poslušnosti, zodpovednos-

ti, vzájomnému rešpektu a  úcte 

v práci, v obchodoch, na cestách. 

Táto doba nás niečomu učí... buď-

me trpezlivými a pozornými žiak-

mi. Po dňoch kráčania púšťou 

karanténnych opatrení iste opäť 

nastanú dni radostných stretnu-

tí. V  týchto dňoch máme mož-

nosť si uvedomiť aj svoju vlastnú 

zodpovednosť za ekológiu nie-

len vo svete, ale aj v našich me-

dziľudských vzťahoch, veď zis-

ťujeme, že potreba druhých ľudí 

pre nás je bytostná. Prosím Vás, 

aby sme si zachovali nádej a ľud-

skú tvár vo všetkých fázach tej-

to pandémie. Pre nás kresťanov 

sú veľkonočné sviatky dňami 

oslavy Kristovho zmŕtvychvsta-

nia. Kristus vstal z mŕtvych, aby 

nám ukázal obnovenú krásu člo-

veka a  celého stvorenia. Prajem 

vám, aby ste radosť z  Kristov-

ho zmŕtvychvstania, hoci ju ne-

môžeme osláviť spoločne tak ako 

to býva zvykom, prežili radost-

ne vo svojich srdciach a  domác-

nostiach, s  vedomím veľkej Bo-

žej priazne a  lásky pre každého 

z nás. V modlitbách a nádeji sme 

stále spojení! Vyprosujem Vám 

požehnané veľkonočné sviat-

ky a pevné zdravie!

Norbert Ďurdík, dekan 

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

nú zmenu otváracích hodín nasle-

dovne: Po – So 7:00 – 19:00. 

Ďakujeme za pochopenie!

Adriana Krajčovičová
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INZERCIA

Prírodné katastrofy zasahujú 

rozličné krajiny. 

Ale v najnovšom čase prepukla na 

celom svete nebezpečná choroba 

Covid-19. Strach zachvátil všet-

kých ľudí. Neistota z  pandémie 

obklopuje celé človečenstvo. Ani tí 

najväčší odborníci nedokážu určiť 

jej rozmer. Vlády robia dobré opat-

renia, aby sa čo najmenej šírila. 

Lenže ani ony ju nezastavia. To nie 

je v ľudskej moci. Hoci ľudia čokoľ-

vek robia na záchranu ľudstva.

Ale musíme si uvedomiť, že tento 

svet má riadiacu silu. Z  moci Bo-

žej povstal tento svet a  Pán Boh 

ho aj udržuje a chráni. Ale Pán Boh 

požaduje aj rešpekt, rešpekt pred 

Ním. Všetkým ľuďom tejto zeme 

dal nariadenie, Božie prikázania, 

podľa ktorých ľudia majú žiť. 

Ale už Biblia je plná dôkazov, ako 

ľudia Pána Boha neakceptovali, 

radšej sa riadili svojou vôľou a ako 

Biblia hovorí: robili to, čo je zlé 

pred Pánom Bohom. Biblia toto 

zlo označuje hriechom. A keď ne-

brali do úvahy ani Božie napome-

nutie, Pán Boh zasiahol. Vieme, 

potopa zničila svet. Keď ľudská 

nemravnosť dosiahla vrchol, zni-

čil dve mestá Sodomu a Gomoru. 

O tom jasne hovorí 1. kniha Moj-

žišova 18, 20. Alebo keď sa židov-

ský národ dostal do zajatia, židia si 

uvedomili, že ich Pán Boh navští-

vil trestom.

A  treba sa aj nám zamyslieť nad 

tým, či sa v  dnešnej dobe neod-

stránil Pán Boh zo života ľudí. Či 

dnešné ľudstvo, ako rastie po eko-

nomickej, kultúrnej alebo hospo-

dárskej oblasti, či neodhodilo Bo-

žie prikázania, a tak hriech sa stal 

pre človeka teraz neznámym poj-

mom alebo priam výsmechom. 

V  pokání treba aj nám priznať: 

zhrešili sme, lebo sme nekonali to, 

čo je milé Pánu Bohu.

Ale Pán Boh je aj milostivý, odpúš-

ťajúci Otec. Aj blížiace sviatky nás 

na to upozorňujú. Keď sa táto pan-

démia pominie, tak vráťme sa do 

svojich kostolov. Skloňme sa pod 

Kristovým krížom a  povedzme 

úprimne: Kriste, Ty si vzal všetky 

naše hriechy a  vyniesol si ich na 

Golgotský kríž. Smrťou si zapla-

til za nás, aby nám bol odpuste-

ný hriech. Prosím, zmiluj sa aj nad 

nami všetkými.

A Veľká noc je dôkazom veľkej Bo-

žej milosti, ktorú nám Pán Boh vy-

javil, keď vzkriesil z mŕtvych svoj-

ho milého Syna na dôkaz, že Jeho 

láska prevýšila všetky lásky, lebo 

vzkriesením Pána Ježiša potvrdil, 

že vzkriesenie Pánovo je aj naším 

vzkriesením.

Tak teda vráťme sa do toho ná-

boženského života, života viery 

a Veľkú noc zasväťme Jemu, svoj-

mu Bohu.

Zároveň vyznajme: Pane, zhreši-

li sme. Ale zmiluj sa aj nad nami, 

ktorí sme stratili smer k  Tebe. 

A  z  hĺbky srdca Mu kresťania za-

spievajme: Živý je Ježiš, môj Pán... 

A tak veríme, že Pán dá liek aj na 

zastavenie terajšej pohromy.

Toto je Veľká noc! Sme tu pre vás, 

vaši farárovci Jaroslav, Eunika 

a Jonathan Jurkovci.

Služby Božie budeme mať aj po-

čas ťažkej doby. Budú vždy vysie-

lané  online na našej fb stránke: 

ECAV Banská Štiavnica a Hodruša 

– Hámre a  na internetovej strán-

ke: www.ecavbs.sk a to nasledovne: 

Veľký piatok 10. 4. o 10:30 hod. 

a Veľkonočná nedeľa 12. 4. a po-

tom vždy v nedeľu o 10:30 hod.

až do skončenia obmedzenia...

Zborový farár

Jaroslav Jurko

Pokáním sa nám otvárajú dvere 
Veľkej noci

Koronavírus 
a reštaurácie
Nakoľko pandémia koronavíru-

su zasiahla aj reštaurácie, pizzerie, 

rýchloobčerstvenia, opýtali sme sa 

majiteľov prevádzok, ako v  týchto 

časoch ide podnikanie, či robia roz-

voz jedál, aká je momentálna situá-

cia v súvislosti s koronavírusom, aké 

opatrenia prijali, čo ich čaká do bu-

dúcnosti.

„Od 13. 3. 2020 sme úplne zatvorení. 

Zatvorili sme reštauráciu, rozvoz sa ne-

robil, ubytovanie nesmieme poskytovať. 

To znamená, že náš obrat klesol na nulu. 

Od 6. 4. 2020 sa ideme pokúsiť robiť roz-

voz obedov. Ale keďže v gastronómii je 

táto oblasť veľmi náročná a  ekonomic-

ky nevýhodná, nevidím v tom záchranu 

a udržateľnosť pracovných miest. Feno-

ménom Banskej Štiavnice je, že vždy sa 

nájdu stravovacie zariadenia, ktoré po-

núkajú denné menu za veľmi nízke ceny, 

ktoré nie sú absolútne rentabilné. Na dô-

važok, štát otvoril školské jedálne, ktoré 

budú poskytovať výdaj a rozvoz stravy. 

Tejto cene sa absolútne nedá konkuro-

vať, pretože je dotovaná. A  to nás os-

tatných potápa hlbšie. Dočasne sme za-

tvorili prevádzku, aby sme sa navzájom 

nenakazili vírusom. Ale keďže prognóza 

do blízkej budúcnosti je, že najbližšie bu-

deme môcť otvoriť až ako úplne poslední 

zo všetkých odvetví, museli sme podstú-

piť riziko nakazenia COVID19 a skúsiť 

obnoviť aspoň prevádzku kuchyne. Naj-

dôležitejšie opatrenie bolo, že sme zatvo-

rili penzión úplne. Teraz bude personál 

nosiť rúška, rukavice, kontrola teploty 

pri nástupe do práce, každodenná dezin-

fekcia pracovného prostredia. V najbliž-

ších týždňoch skúsime nájsť takú formu 

ponuky, ktorá bude zaujímavá pre zá-

kazníka, odlišná od konkurencie, a  pre 

nás ekonomicky udržateľná. Ak sa nám 

toto nepodarí, budeme musieť prejsť 

k  úplnému prepúšťaniu zamestnancov. 

A preto by sme týmto chceli vyzvať oby-

vateľov mesta, okolia, ako aj chatárov, 

aby podporovali a  nakupovali v  lokál-

nych prevádzkach všetkého druhu.“

Vladimíra Dobrovičová,

Penzión na Kopci, BŠ

Sociálne 
služby:
S.O.V.I., n.o. (prepravná služba, 

sociálny taxík) – donáška nevy-

hnutných vecí, napr. vyzdvihnu-

tie liekov v  lekárni a  zdravotníc-

kych pomôcok, dovoz nákupu do 

domácnosti, tel. č.: 0948 460 700



7
číslo 14 • 8. apríl 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

„Čas plynie, 

smútok zostá-

va, tá strata 

v srdciach bolieť 

neprestáva.“

Dňa 14. 4. 2020 si pripome-

nieme prvé výročie, čo nás 

navždy opustil manžel, otec, 

brat, švagor - Jozef Lajčiak. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Územný spolok SČK Banská 

Štiavnica naďalej pokračuje 

v poskytovaní sociálnej 

i psychosociálnej pomoci 

svojim klientom terénnou 

formou. 

Aj touto cestou chceme poďakovať 

týmto jednotlivcom a fi rmám za po-

skytnutie ochranných pomôcok, rú-

šok alebo látok na ich šitie a rukavíc.

Ďakujeme, že môžeme pomáhať. 

V napĺňaní poslania SČK nás pod-

porili:

– p. Burian z Castel Slovakia, s. r. o.

– p. Ferjančík a Čunderlík z Medical 

Solutions Slovakia, s. r. o.

– p. Suchý z Lekárne Slnečnica, a. s.

– p. Blašková zo Svetro, s. r. o.

– p. Babiaková a pán Piliar z mestské-

ho úradu

– p. Šemoda a kolektív z mestskej po-

lície

– p. Poprad z  Dobrovoľného hasič-

ského a záchranného zboru

a dobrovoľníci p. Katarína Tomčíko-

vá, p. Beata Lauková, SHASI, p. Ma-

rian Bačík a Milan Böhm, p. Kamila 

Hornická, p. Mária Mičková, p. Anna 

Maruniaková.

Stále poskytujeme rozvoz obedov, 

v meste Banská Štiavnica za 3,50€, 

v  okolitých obciach za 3,56€, poži-

čiavame zdravotnícke pomôcky – 

invalidné vozíky, viac info na tl.č. 

0903 558 945, 0904 102 373.

Prinášame vám príspevok preziden-

ta Slovenského Červeného kríža, 

doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD., 

zverejneného na sociálnej sieti:

Ahoj FB priatelia,

zažívame niečo, čo sme ešte nikto ni-

kdy predtým nezažili. Osobne, rodin-

ne, pracovne, zdravotne, ekonomic-

ky, vzťahove, sociálne, mentálne... 

Odporúčaní nie je veľa, proti niekto-

rým opatreniam sa ľudia búria, nie-

ktoré spochybňujú, ale jedno je ne-

dotknuté, a to fakt, že stres znižuje 

imunitu, ktorú by sme teraz potrebo-

vali najvyššiu. Stresom je všetko, čo 

nás bolí, hnevá, trápi, zneisťuje, zne-

pokojuje, vyrušuje... Sú stresy, kto-

rým sa nevyhneme, a to je pandémia 

a všetko, čo s ňou súvisí. Ale pandé-

mia od nás nežiada slová, komentá-

re, lajky, hejty, nechce, aby sme veri-

li všetkému, alebo neverili ničomu. 

Pandémia od nás nechce, aby sme 

chválili/hanili minulú/terajšiu vládu. 

Pandémia nechce od nás nemožné, 

a  to rozumieť virológii, epidemioló-

gii, hygiene, krízovému manažmen-

tu, histórii epidémií a  pandémií vo 

svete za posledných 1 000 rokov. 

Nikto od nás nežiada názor na počty 

ventilátorov, intenzívnych lôžok, na 

to, či nakazených bude len tisíc, ale-

bo sto tisíc. Napriek tomu sa k tomu 

vyjadrujeme, riešime, hádame sa, za-

pájame sa emotikonmi, komentár-

mi, súhlasmi a  nesúhlasmi. Všetko 

to, čo od nás nikto nežiada, a napriek 

tomu to vášnivo robíme je presne to, 

čo je stres a znižuje nám to ťažko skú-

šanú imunitu. Škodíme sami sebe 

a všetkým okolo seba. Zastavme sa. 

Nad pokynmi, obmedzeniami, opat-

reniami sa zamyslime v tichu samo-

ty. Ak nesúhlasíme, nevadí, nie sme 

členovia krízového štábu. Môžu sa 

aj mýliť, nikto s týmto nemá skúse-

nosti, ale sú to odborníci, u ktorých je 

omylnosť pochopiteľná a v znesiteľ-

nom rozsahu. Určite sa mýlia menej 

ako sa mýli hocikto z nás, kto nie je 

Mistrík, Krčméry a ďalší. Ak nesúhla-

síme, verme. Ak súhlasíme, podpor-

me rozhodnutia verejne. Aj novinári 

sú zvláštne bytosti s  niekedy nepo-

chopiteľným spôsobom uvažovania. 

Pred voľbami do krvi kritizovali vlád-

nu garnitúru, teraz je zmena o 180 

stupňov, ale médiá zase spochybňu-

jú, podrývajú, komentujú viac ako 

informujú. Udržiavanie dobrej nála-

dy a pozitívneho prístupu k životu je 

teraz životne dôležité – doslova. Tak-

že menej negatívnych emócií alebo 

priam žiadne a vyhľadávanie a pod-

porovanie pozitívnych. Nie hejty, ale 

lajky, nie lajky na hejty. Na negatívne 

emócie a statusy nereagujme vôbec. 

Ani na sociálnych sieťach, ani v mé-

diách. Podporujme pozitívne sprá-

vy. Pozitívnou správou nie je pitie oc-

tovej vody a  idea, že koronavírus je 

biologická zbraň. Anglosaské náro-

dy majú optimistický prístup k živo-

tu v  krvi, poučme sa. Keep smiling 

– vždy s  úsmevom. Do not worry, 

be happy. Optimista je ten, kto pre-

žil a  premohol zúfalstvo (Skriabin). 

Opakom škodíme len sebe, druhým 

je to ukradnuté.

(Viliam Dobiáš, prezident SČK)

Kolektív SČK

Slovenský Červený kríž aktuálne

Oznam
Oznamujeme občanom, že zberný 

dvor je pre verejnosť otvorený v ob-

medzenom režime od 7:00 h do 

11:00 hod. počas pracovných dní. 

V sobotu je zberný dvor uzatvorený. 

Pre naliehavé prípady volajte na tel. 

č.: 0918 574 695. Každý návštev-

ník zberného dvora musí mať 

tvár chránenú rúškom! Obmedze-

ný režim je zavedený z dôvodu pre-

ventívnych opatrení na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19 až do 

odvolania. Zber komunálnych od-

padov (zmesový odpad a vytriedené 

zložky) z domácností a od právnic-

kých osôb prebieha v  normálnom 

režime podľa harmonogramu. Pre 

aktuálne informácie sledujte strán-

ku odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p. BS

Zmena 
úradných hodín
S  účinnosťou od 1. 4. 2020 sa 

upravujú úradné hodiny pre klien-

tov, a to nasledovne:

Pondelok: 8:00 – 11:00

Utorok: 8:00 – 11:00

Streda: 13:00 – 16:00

Štvrtok: 8:00 – 11:00

Piatok: 8:00 – 11:00

ÚPSVaR BS 

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.

Oznamujeme občanom, že 

zber zmesového komunálneho 

odpadu počas veľkonočných 

sviatkov z centra mesta (zvoz 

č. 7, 8) – z ul.: Nám. sv. Trojice, 

Radničné nám., cintoríny 

– J. K. Hella, ul. A. Kmeťa, 

Kammerhofská, ďalej z ul. 

Križovatka, Dolná a z ul. sídl. 

Drieňová, sa presúva z piatka 

10. 4. na štvrtok 9. 4. z dôvodu 

štátneho sviatku.

Pondelňajší zber zmesového ko-

munálneho odpadu z  centra mesta 

(zvoz č. 9, 10) – z ul.: Nám. sv. Trojice, 

Radničné nám., cintoríny – J. K. Hel-

la, ul. A. Kmeťa, Kammerhofská, ďa-

lej z ul. Križovatka, Dolná a z ul. sídl. 

Drieňová, sa presúva z Veľkonočného 

pondelka 13. 4. 2020 na utorok 14. 4. 

z dôvodu štátneho sviatku.

Ďalej oznamujeme, že zber zmesové-

ho komunálneho odpadu z ulíc: An-

tolská 8 až 12, Kremenisko, Lintich, 

J. I. Bajzu, Cintorínska, R. Debnárika, 

Hutnícka, S. Chalupku, J. Jesenského, 

J. Kollára, Š. Krčméryho, Kríkova, Š. 

Moyzesa, Na Mária šachtu, Na Maxi-

milián šachtu, B. Němcovej, Obrancov 

mieru, Partizánska, Potočná, Rakyto-

vá, Srnčia, Školská, S. Timravy, (zvoz 

č. 19), malým vozidlom (Fumo/Avia), 

ktoré berie 110 l, 120 l, 240 l nádoby 

a vrecia, sa presúva z 10. 4. na 9. 4.

Prosíme o vyloženie nádob po prípa-

de vriec pred bránu na prístupovú ces-

tu najneskôr v deň vývozu do 07:00 

hod.. Zberný dvor bude zatvorený 

v piatok 10. 4. (štátny sviatok), v so-

botu 11. 4., v nedeľu 12. 4. a v pon-

delok 13. 4. (štátny sviatok). Od utor-

ka 14. 4. bude zberný dvor otvorený 

pre verejnosť v obmedzenom režime 

(ako doteraz) počas pracovných dní 

od 7:00 do 11:00 hod..

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Zber zmesového komunálneho odpadu 
počas veľkonočných sviatkov 
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Vláda SR spustila od pondelka 

30. 3. 2020 otvorenie ďalších 

prevádzok. Mnohí, po nútenej 

odstávke museli narýchlo 

konať a nabehnúť na režim 

predchádzajúcich dní.

Opäť sme boli pri tom, aby sme 

sa spýtali na ich nové pocity:

1. Ako vnímate možnosť otvorenia 

Vašej prevádzky od 30.3.2020

2. Ako zabezpečujete hygienické 

opatrenia na prevádzke

3. Aké sú otváracie hodiny Vašej 

prevádzky – uveďte súčasný stav

Róbert Prefertus – Tanad Sport, 

s. r. o.

1. Možnosť otvorenia prevádzky 

sme uvítali. Záujem ľudí je primera-

ný okolnostiam, ale dá sa.

2. Máme vytvorený priestor na de-

zinfekciu. Max. počet zákazníkov 

v  predajni podľa predajnej plochy 

sú traja ľudia.

3. Pondelok až piatok: 

9:00 – 14:00 hod.

sobota 10:00 – 12:00 hod.

Zuzana Hrušovská – Sklenárstvo, 

rámovanie obrazov a  výroba kľú-

čov, Klaril, s. r. o.

1. Správa o otvorení kľúčovej služby 

ma potešila. Veľa ľudí mi telefono-

valo, kým som mala prevádzku za-

tvorenú a pýtalo sa na jej otvorenie. 

Je to dôležitá a  nevyhnutná služ-

ba. A samozrejme ma to potešilo aj 

kvôli fi nanciám, keďže som podni-

kateľka a strata príjmu je pre mňa 

citeľná.

2. Do mojej prevádzky nechodia ľu-

dia hromadne a v tomto krízovom 

období ani neočakávam veľký náraz 

zákazníkov. Na dverách mam uve-

dený oznam o  vstupovaní po jed-

nom a v prevádzke pripravenú de-

zinfekciu rúk.

3. Prevádzku otváram od 1. 4. 2020 

s dočasne upravenou otváracou do-

bou, ktorá bude od 9:00 do 13:00 

hod.

Ida Celderová – Optik

1. Zo začiatku som mala zmiešané 

pocity. Bála som sa, ako zvládnem 

chod prevádzky za daných pod-

mienok. Avšak zákazníci sa sprá-

vali s  pochopením. Dokonca bez 

upozornenia uprednostňujú star-

ších ľudí. Veľa zákaziek vybavujem 

pred dverami prevádzky, pokiaľ je 

to možné.

Obsah ponúkaných služieb som vô-

bec nemusela meniť. Akurát je väč-

ší dopyt po antifogových roztokoch. 

Nosením rúšok spolu s okuliarmi sa 

tieto zahmlievajú. Objednala som, 

ak má niekto záujem, máme ich 

v  ponuke. Ponúkame aj ochranné 

okuliare.

2. Hygienické opatrenia zabez-

pečujem presne podľa inštruk-

cií, ktoré vydala Únia očných op-

tík a  optometristov. Do prevádzky 

vstupuje len jedna osoba, poprípa-

de rodič s dieťaťom. Použije pripra-

vené rukavice a dezinfekciu. Samo-

zrejme má rúško. Celý priestor je 

dezinfi kovaný pred aj po odchode 

zákazníka. Ak zákazník potrebuje 

opravu okuliarov, tie dezinfi kujeme 

pred ňou aj po nej.

Čas od 9:00 – 12:00 nemusím ani 

kontrolovať, mladší zákazníci sa 

správajú veľmi ohľaduplne. Za čo 

im ďakujem.

3.  Otváracie hodiny som upravi-

la 9:00 – 14:00 hod.

V prípade záujmu sa môžeme tele-

fonicky dohodnúť mimo týchto ho-

dín. Za pochopenie ďakujem!

Miroslav Blahút, RP – Domácnosť, 

Farby Laky Drogéria

1. Záujem o naše produkty od 30. 3. 

2020 výrazne vzrástol najmä v sta-

vebníckom a  drogistickom odvetví 

nášho podniku.

Čo sa týka obsahu ponúkaných pro-

duktov, v  oblasti drogistiky sme 

museli výrazne zvýšiť objem dodá-

vaných drogistických (najmä an-

tibakteriálnych) a  vo veľkej miere 

dodávku stavbárskych (najmä náte-

rových) tovarov.

2. V  našej prevádzke sa neustále 

snažíme o kontrolu počtu zákazní-

kov priamo v predajni a rovnako aj 

o  dodržiavanie stanovenej vzdiale-

nosti medzi nimi, ale najmä o pre-

cíznu dezinfekciu rúk pri vstupe do 

prevádzky. V čase od 9:00 sa snaží-

me o prednostný vstup dôchodcov 

a ľudí nad 65 rokov. Aj iným podni-

kateľom z  BS ponúkame produkty 

potrebné na dezinfekciu priestorov 

či produkty na zabezpečenie dezin-

fekcie zákazníkov. Zároveň zákaz-

níkom ponúkame aj ochranné rúš-

ka, ktoré si u nás môžu zakúpiť.

3. Otváracie hodiny máme sa-

mozrejme upravené. A  to od 

8:00 – 14:00 hod.

Otokar Weis, Textilná galantéria 

Klbko v Banskej Štiavnici

1. Možnosť otvoriť prevádzku tex-

tilnej galantérie sme uvítali najmä 

preto, že nám každý deň volali ľu-

dia a  prosili o  materiál na výrobu 

ochranných rúšok, ktoré boli v tom 

čase nedostatkový tovar. Po otvo-

rení sa zákazníci zaujímali hlav-

ne o  rôzne gumy, šnúry, keprovky 

na výrobu rúšok. Prvé dni bol veľ-

ký záujem a len vďaka veľkej obeta-

vosti a úsilia našej vedúcej predajne 

p. Mindákovej sa to podarilo zvlád-

nuť.

2. Do predajne podľa nariadenia 

vlády vstupujú zákazníci po jed-

nom a v prevádzke sa môžu zdržo-

vať max. traja. Musia mať ochran-

né rúška a doporučujú sa ochranné 

rukavice. Pri vstupe do predajne 

máme umiestnené dezinfekčné gély 

a podľa možnosti jednorazové ruka-

vice. V prípade nedostatku sú tam 

aj ochranné sáčky, ktoré môžu zá-

kazníci použiť. Čakajúci v rade do-

držujú odporúčaný 2m odstup.

Dôchodcovia majú  prednosť naku-

povať v čase 9:00 – 12:00 hod. Všet-

ko to je ale o disciplíne kupujúcich, 

nakoľko my nezabezpečujeme von-

kajšiu kontrolu čakajúcich.

3. Otváracia doba je zatiaľ bez 

zmien. Pondelok – piatok od 

8:00 – 16:30 hod., sobota a nedeľa 

(zatvorené).

Zatiaľ nepočítame so skrátením 

otváracích hodín, ale ak sa situá-

cia zmení, tak to prehodnotíme.

Daniela Sokolovičová

Koronavírus – druhá strana mince 
– po 30. 3. 2020

Koronavírus 
a stravovanie
Nakoľko pandémia koronavíru-

su zasiahla aj reštaurácie, pizze-

rie, rýchloobčerstvenia, opýtali 

sme sa majiteľov prevádzok, ako 

v týchto časoch ide podnikanie, či 

robia rozvoz jedál, aká je momen-

tálna situácia v  súvislosti s koro-

navírusom, aké opatrenia prijali 

a čo ich čaká do budúcnosti.

„Po 2 týždňoch zatvorenej reštau-

rácie sme po prvýkrát začali s  roz-

vozom jedla, s  ktorým sme nemali 

žiadne predchádzajúce skúsenosti. 

Prvý týždeň s rozvozom je za nami, 

bola to poriadna makačka, v sobotu 

som najazdil 140km po našej malej 

Štiavnici, stretol našich hostí pred 

ich domovom, bolo to veľmi emo-

tívne, dobíjalo to energiu. Zavie-

dol som 50% zľavu pre pracovníkov 

polície, hasičského zboru, záchran-

ky a zamestnancov obchodných pre-

vádzok. Aspoň trochu podpory pre 

ľudí v  priamom kontakte s  množ-

stvom ľudí v zamestnaní. Zavádza-

me vernostný program, čo som mal 

v  pláne od otvorenia podniku, te-

raz je najvhodnejší čas. V  minulos-

ti som si veľmi zakladal na peknej 

prezentácii jedla na veľkých luxus-

ných tanieroch a  konzumáciu kva-

litným príborom, čo je momentál-

ne fuč a jedlo balíme do krabičiek, čo 

v  neposlednom rade zvyšuje nákla-

dy o cca 170€ týždenne. Snažíme sa 

prežiť, aby dopad na zamestnancov 

a  ekonomiku podniku bol minimál-

ny. V podstate sa nič nezmenilo, len 

vzdialenosť od kuchyne ku stolu hos-

ťa sa predĺžila...(úsmev). Veľmi som 

vďačný všetkým našim hosťom za 

podporu, za objednávky jedla, kávy, 

piva domov alebo vyzdvihnutie pred 

reštauráciou Coburg. Hygienické po-

žiadavky sme už v minulosti mali na 

veľmi prísnej a vysokej úrovni a te-

raz sme ich ešte sprísnili. Na trhu 

je veľký nedostatok čistiacich a  de-

zinfekčných prípravkov, ale to počú-

vame odvšadiaľ. Rukavice a  rúška 

sú samozrejmosť pri príprave jedla 

a donáške. Verím, že tento dočasný 

stav čoskoro pominie a budem môcť 

privítať prvých hostí u  nás v  pod-

niku. Nejakú náhradu od štátu ale-

bo mesta neočakávam, čo by samo-

zrejme padlo vhod, ale štát a mestá 

budú mať dosť vlastných výdavkov 

so zabezpečením normálneho chodu 

krajiny.  V  prípade rozvozu nás mô-

žete kontaktovať na: 0948500713.“

Dušan Svetlík,

Reštaurácia Coburg, BŠ
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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. Správne 

znenie krížovky z č.12/2020: „De-

jiny sú naplnené príkladmi o  vernos-

ti psov viac ako o vernosti priateľov.“

Výhercom sa stáva Jozef Škvar-

ka, Podhorie. 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 20.04.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok W. 

Buscha: „Hlúpe myšlienky… (do-

končenie v tajničke).

A., Tér, manželka Chaplina, sve-

ter česky,

B., 1. časť tajničky,

C., Túz, derú, gén, potok, český 

skladateľ,

D., Anna dom., stred slova zatvor, 

králi v Rusku, budova,

E., Žen. meno, úhor nem., poplat-

ky za dovoz z cudziny, zobajú,

F., Eman, sad, 452 v  Ríme, sláv-

nostný úkon,

G., Ozn. áut Nórska a Th ajska, Ria 

patriaca Karpovi, citoslovce chrá-

pania,

H., Znak rodu, lebo, otravné látky, 

zn. zubnej pasty, sl. spisovateľ,

I., Písal česky, okresával, set,

J., Koniec tajničky, liter,

K., Americký herec, plietla, škôlka 

zast., vápnik.

1., Náš denník, 2. časť tajničky, 

nepoužíval tekutinu,

2., Vlastní snop, chumáč trávy, ci-

toslovce výsmechu,

3., Farba na vajíčka, útok, lomy,

4., Ruské auto, obyvateľ Arábie, 

kráľ zvierat,

5., Srdcová cieva, časť chôdze, 6 

v Ríme,

6., Dával topánky na nohy, porý-

pal,

7., Orgány zraku, Oldrich, ohrada 

z prútia,

8., Ponad, 204 v  Ríme, hlavné 

mesto Nórska,

9., Ampér, boli vzpriamení, 

Adriana, Okresný výbor,

10., Ranná, dravý vták, vnútri,

11., Vaky s hrubicou, vybil, barel,

12., Jeden z Vlkolínskych, Dorota, 

morský živočích,

13., Ozn. vozidiel Trinidadu, žena 

nárečovo, ten, kto chodí,

14., Zhoda v básni, 3. časť tajnič-

ky, krídlo odb.

Pomôcky: CCIV, trs, Raja, Lada, 

lesa, Orm, Roy, Lee

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
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J

K

Kupón č. 14
Krížovka
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Oznam pre rodičov

„Najdlhšia ľúbostná báseň na svete“ 

KULTÚRA

Verejná knižnica Mikuláša 

Kováča (pobočka Fončorda) 

v rámci Týždňa slovenských 

knižníc pripravila 3. marca 

2020 pre žiakov základných 

a stredných škôl stretnutie 

s pedagogičkou, spisova-

teľkou, prekladateľkou, 

osvetovou pracovníčkou 

Mgr. Máriou Petrovou 

z Banskej Štiavnice. 

Podujatie nieslo poetický názov: 

„Najdlhšia ľúbostná báseň na svete“

a študentom priblížilo život evan-

jelického farára, slovenského bás-

nika, publicistu a prekladateľa An-

dreja Sládkoviča a jeho lásky Márie 

Pišlovej.

Mgr. Mária Petrová priblížila štu-

dentom okrem životnej púte An-

dreja Sládkoviča a Maríny Pišlovej, 

predovšetkým báseň Marína, kto-

rú Andrej Sládkovič napísal v roku 

1844. Báseň má 291 strof a 2900 

veršov. Je to už 174 rokov „Najdlh-

šia ľúbostná báseň sveta“. Od roku 

2017 je zapísaná ako ofi ciálny sve-

tový rekord vo World Record Aca-

demy, najväčšej organizácii na 

certifi káciu svetových rekordov. 

Hlavným námetom básne bola ne-

šťastná láska k milovanej študent-

ke Márii Pišlovej, ktorá žila v cen-

tre Banskej Štiavnice. Hoci boli do 

seba zaľúbení, ich láske nepriala 

rodina Maríny. Marína sa neskôr 

musela vydať za bohatého perni-

kára a voskára Juraja Geržu a  ich 

láska zostala navždy nenaplne-

ná. Ostala však krásna ľúbostná 

báseň „Marína“, ktorá je považo-

vaná za klenot slovenskej litera-

túry. Báseň doteraz vyšla v 46 vy-

daniach v 8 jazykoch (slovenčina, 

maďarčina, nemčina, francúzšti-

na, poľština, srbochorvátčina, an-

gličtina a hindi). Najväčšia zbierka 

Marín na svete je v  „Banke lásky“

(Epicentrum lásky v  dome Márie 

Pišlovej) v  Banskej Štiavnici. Ori-

ginál rukopisu Sládkovičovej Ma-

ríny je uložený v  trezore Sloven-

skej národnej knižnice v Martine. 

Jediná verná kópia rukopisu sa 

nachádza práve v Banke lásky, kto-

rá je práve vytvorená z veršov bás-

ne Marína. Keď do nej vstúpite, 

ocitnete sa vo vnútri Najdlhšej ľú-

bostnej básne sveta. Každému pís-

menku, znaku a medzere básne je 

priradená jedna Schránka. Na kaž-

dej Schránke je kúsok originálne-

ho Sládkovičovho rukopisu básne 

Marína z roku 1846. Vo veršoch sú 

Schránky, v ktorých si ľudia z celé-

ho sveta uschovávajú symboly lás-

ky alebo túžby po láske.

Banka lásky je fundraisingový pro-

jekt, poplatky za Schránky v  Tre-

zore Lásky slúžia na fi nancovanie 

záchrany Domu Maríny a celosve-

tovú popularizáciu básne Marína.

Mária Petrová, ktorá celý svoj ži-

vot zasvätila šíreniu kultúry 

a  osvety, najmä v  meste Banská 

Štiavnica, je známa aj ako sprie-

vodkyňa a lektorka podujatia „Ces-

tička lásky“, v rámci ktorej turistov 

a  záujemcov o  kultúru sprevádza 

v Banskej Štiavnici po stopách An-

dreja Sládkoviča a jeho Maríny (lý-

ceum, Marínin dom, evanjelický 

kostol – miesto Maríninho sobáša 

a Marínin hrob). Za svoju doteraj-

šiu činnosť jej obyvatelia Banskej 

Štiavnice udelili trikrát ocenenie 

Osobnosť kultúry Banskej Štiav-

nice a v roku 2010 bola BBSK oce-

nená Kvetom kultúry za tvorivý 

invenčný prínos v  kultúrnej čin-

nosti.

Pútavé a  zanietené rozprávanie 

Márie Petrovej študentov a peda-

gógov rozhodne zaujalo a sme radi, 

že sme ho v knižnici mohli študen-

tom prostredníctvom Mgr. Márie 

Petrovej sprostredkovať.

Soňa Šóky, Verejná knižnica Mi-

kuláša Kováča, Banská Bystrica

Stretnutie s Máriou Petrovou  foto Archív VK MK BB

v súvislosti so zmenou zápisu 

detí do prvých ročníkov 

základných škôl a zápisom 

detí do materských škôl.

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je rodičom, že zápis detí do prvých 

ročníkov základných škôl v  zria-

ďovacej pôsobnosti mesta Ban-

ská Štiavnica prebehne v  dňoch 

22. a 23. apríla 2020, a to obidva 

dni dopoludnia od 9:00 – 12:00 ho-

diny a popoludní od 13:00 do 16:00 

hodiny v priestoroch škôl.

Bližšie informácie nájdete na 

stránkach škôl, alebo e-mailom, 

telefonicky:

ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinské-

ho17 (Križovatka ) www.zsjhbs.sk, 

692 14 63, 290 90 30 – klapka 3, 

0911 921 463

ZŠ Jozefa Kollára, Ludvika Svo-

bodu 40, (sídlisko Drieňová) 

www.zsjkollara.edupage.org.

692 06 27, 0911 370 041,

0904 523 872

Upozornenie: zápis sa koná bez 

prítomnosti detí!

Zápis detí do materských škôl bude 

prebiehať od 30. apríla 2020 do 

31. mája 2020 v  priestoroch ma-

terských škôl.

Bližšie informácie priamo na 

stránkach materských škôl, prí-

padne e-mailom, telefonicky:

Materská škola, 1. mája č.4 (Kri-

žovatka): www.ekodubaci.sk, 

riaditel@ekodubaci.sk, 0917 201 223,

Materská škola, Bratská 9 (sídlis-

ko Drieňová): www.cistinka.sk, 

msbratska@centrum.sk, 691 15 77, 

0915 968 412.

Materská škola, Mierová 2 (Pod 

Kalváriou): msmierova@ctr.sk, 

691 15 51, 0907 612 840. MsÚ

Koronavírus 
a rýchloobčer-
stvenie
Nakoľko pandémia koronavíru-

su zasiahla aj reštaurácie, pizze-

rie, rýchloobčerstvenia, opýtali 

sme sa majiteľov prevádzok, ako 

v týchto časoch ide podnikanie, či 

robia rozvoz jedál, aká je momen-

tálna situácia v  súvislosti s koro-

navírusom, aké opatrenia prijali a 

čo ich čaká do budúcnosti.

„Súčasná situácia je veľmi nároč-

ná pre podnikateľov, cítime výraz-

né zníženie tržieb a objednávok i na-

priek tomu, že robíme neustále rozvoz 

a  prijali sme všetky potrebné hygie-

nické opatrenia. Snažíme sa informo-

vať prostredníctvom reklamy na  Fb, 

že sme naďalej otvorení a robíme roz-

voz. Ľudia však majú strach, mnohí sú 

doma a bez práce, ich príjmy sa znížili, 

a tak šetria. Myslím si, že v súčasnos-

ti nikto nevie odhadnúť čo nás čaká, 

vieme však, že istý čas to ľahké určite 

nebude. Veríme však, že vďaka našim 

verným zákazníkom toto náročné ob-

dobie prekonáme. V prípade rozvozu 

nás kontaktujte na: 0915 846 792.“

Vlasta Tökölyová, 

Leker maškrty

Záhradkárske 
okienko
Ďalšie spôsoby doplnkového rezu:

Pincírovanie – je odštipnutie čepe-

lí a časti stopiek nerozvinutých lis-

tov vrcholu letorastu bez poškode-

nia meristému rastového vrcholu. 

Používa sa na podporu sekundár-

neho rozkonárovania. Vylamova-

nie – je úplné odstránenie letoras-

tov vylomením proti smeru rastu 

materského konára v ich bazálnej 

časti. Rastúce letorasty sa spra-

vidla odstraňujú čo najskôr. Pre-

pletanie letorastov a živé viazanie 

– slúži predovšetkým na oslabe-

nie rastu letorastov, zvýšenie pre-

búdzania púčikov a môže poslúžiť 

pevnosti koruny. Skrúcanie a na-

lamovanie letorastov sa používa 

na oslabenie silne rastúcich leto-

rastov.

Michaela Mojžišová

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Predám dodávku Fiat Scudo 2.0 

JTD, tel.č.: 0908 618 563

inzercia
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Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Našim hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky Murka a Ryšaňa si hľada-

jú domov, sú kastrované a odčer-

vené.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne. prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

Verejná obchodná súťaž 
na odkúpenie pozemkov Moyzesova 2020 – I. až III. – predĺženie lehoty

AKTUALITY

COOP Jednota denne 

zásobuje 2100 predajní až 

v 1 437 slovenských obciach 

a mestách.

Najväčšia slovenská maloobchod-

ná sieť vybavuje zamestnancov 

ochrannými pomôckami a

prostredníctvom Zväzu obchodu SR 

vyzvala Krízový štáb SR, aby zaradil 

predavačov a  pokladníkov do ka-

tegórie profesií, ktorým budú v prí-

pade potreby poskytnuté ochranné 

pomôcky prednostne.

Reťazec prosí zákazníkov o  ohľa-

duplnosť, nakupovanie s  mierou 

a disciplinovanosť v záujme ochra-

ny zdravia svojho personálu.

Najväčšia maloobchodná sieť COOP 

Jednota potvrdzuje svoj celospo-

ločenský prínos, keď prostredníc-

tvom svojich viac ako 2000 predajní 

v1437 obciach a  mestách Sloven-

ska zabezpečuje prísun aspoň zák-

ladných druhov potravín pre všet-

kých obyvateľov. Jednotlivých 26 

spotrebných družstiev vyvíja maxi-

málne úsilie, aby umožnilo zakúpiť 

spotrebiteľom všetko, čo potrebujú.

„V tejto, pre nás všetkých mimoriadne 

náročnej situácii, sa potvrdzuje celospo-

ločenský prínos obchodného systému 

COOP Jednota, ktorý napĺňa verejno-

prospešný záujem a  prostredníctvom 

svojich viac ako 2 000 predajní zabepe-

čuje prísun potravín pre obyvateľov aj 

v  najmenších obciach Slovenska. Tou-

to cestou sa chcem úprimne poďakovať 

všetkým našim 14000 zamestnancom 

v  predajniach, v  logistických centrách 

a  na centrálach, ako aj dodávateľom, 

výrobcom a poľnohospodárom, za obe-

tavosť a dennodenné nasadenie. Všetci 

robíme maximum, aby sme svoje posla-

nie a  povinnosti zvládli. Zároveň by 

som rád ubezpečil našich zákazníkov, že 

potravín je dostatok. Ako najväčšia ma-

loobchodná sieť si uvedomujeme svoju 

obrovskú zodpovednosť, v  našich skla-

doch postupne výrobky dopĺňame a ná-

sledne nimi predajne zásobujeme,“ ho-

vorí Ján Bilinský, generálny riaditeľ 

COOP Jednoty Slovensko. Vzhľa-

dom k  aktuálnej situácii realizuje 

COOP Jednota sériu opatrení.

Na základe rozhodnutia krízových 

výborov viacerých obcí a  kvôli ne-

dostatku personálu v dôsledku čer-

pania  rodičovskej dovolenky mu-

sela pristúpiť k  úprave otváracích 

hodín v niektorých svojich prevádz-

kach.

„Našich zákazníkov preto prosíme o na-

kupovanie s  mierou a  ohľaduplnosť 

k sebe navzájom i voči našim kolegom, 

ktorí denne chodia do práce. Buďme 

k sebe ľudskí a správajme sa zodpoved-

ne, aby pre verejnosť mohol byť náš per-

sonál k dispozícii čo najdlhšie,“ dopĺňa 

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ ob-

chodnej sekcie COOP Jednoty Slo-

vensko. Všetky spotrebné druž-

stvá v systéme sú v úzkom spojení 

s  Regionálnymi Úradmi verejného 

zdravotníctva SR, v  predajniach 

a  v  logistických centrách podnika-

jú viaceré kroky na zvýšenie ochra-

ny zdravia a  bezpečnosti spotrebi-

teľov i  svojich zamestnancov. Vo 

všetkých predajniach platí zvýše-

ná sanitácia opakovane počas ce-

lého dňa. Viackrát denne personál 

dezinfi kuje podlahu, kľučky, nákup-

né košíky, nákupné vozíky, poklad-

ničné priestory a pokladničné pásy. 

Dôkladne umýva a dezinfi kuje všet-

ky pracovné 

nástroje (nože, dosky, kliešte, tác-

ne...) a zariadenia (nárezové stroje, 

váhy, pracovné plochy...).

Prostredníctvom plagátov na vstup-

ných dverách a  POS materiálov sa 

COOP Jednota snaží inštruovať zá-

kazníkov o  nevyhnutnosti použí-

vania rúška či akejkoľvek ochrany 

tváre pri vstupe do predajne a o do-

držiavanie minimálne metrového 

odstupu jeden od druhého. Opatre-

nia sa v závislosti od regiónu mier-

ne líšia, do niektorých prevádzok 

je vstup regulovaný tak, aby sa vo 

vnútri predajne nachádzalo len ur-

čité množstvo zákazníkov. Obchod-

ný reťazec žiada spotrebiteľov, aby 

počas celého nákupu používali ru-

kavice, obzvlášť pri kontakte s peči-

vom, ovocím a zeleninou.

COOP Jednota taktiež svojim zá-

kazníkom odporúča, aby pre zní-

ženie rizika nakupoval vždy len 

jeden člen domácnosti. Maloob-

chodná sieť prostredníctvom Zväzu 

obchodu SR vyzvala  krízový štáb, 

aby zaradil predavačov a pokladní-

kov do kategórie profesií, ktorým 

budú v  prípade potreby poskytnu-

té ochranné prostriedky prednost-

ne. V tejto kategórii sa nachádzajú 

aj lekári, sestričky a lekárnici.

Zuzana Peiger Ačjaková, 

PR manažér 

COOP Jednota: Potravín je dostatok, 
zákazníkov prosíme o ohľaduplnosť a nosenie rúšok

Vzhľadom na trvanie mimo-

riadnej situácie v súvislosti so 

šírením nového koronavírusu 

v súlade s Článkom IV. ods. 11 

Vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže na prevod pozemkov 

na Moyzesovej ulici, ozna-

mujeme záujemcom o kúpu 

stavebného pozemku na Ul. Š. 

Moyzesa v Banskej Štiavnici, 

že lehota na podávanie 

návrhov sa predlžuje do 

20. mája 2020 do 15.00 hod.

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa 

uskutoční 20. mája 2020 o  15.15 

hod.

Lehota na zloženie zálohy sa stano-

vuje na 19. mája 2020.

Prípadná ďalšia zmena podmienok 

súťaže sa vykoná spôsobom a pro-

striedkami tak, ako bola vyhlásená.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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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

 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kontakt: 0940 870 762

Doprava tovaru dodávkou do 

1000kg, kontakt: 0908 618 563

reality služby

Zemné 
a výkopové práce
kompaktným mini 

traktorbagrom

- úprava a zrovnanie 
pozemkov

a prenos sypkých 
materiálov

aj v ťažko dostupných
terénoch!

Kontakt: 
0903 506 693

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356

Rekonštrukcia 
domov, bytov, 

murárske, 
maliarske práce. 

Kontakt: 
0910 962 247


