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Prinášame výber z hlavných 

tém, ktorým sa venoval 

Krízový štáb mesta Banská 

Štiavnica (KŠ) od začiatku 

apríla.

– KŠ sa na svojich rokovaniach 

vždy zaoberá aktuálnou situáciou 

na Slovensku, prijatými rozhod-

nutiami hlavného hygienika a vlá-

dy SR a ich dopadom, prípadne im-

plementáciou v Banskej Štiavnici.

– Primátorka mesta informo-

vala o  ekonomickom opatre-

ní, v  zmysle ktorého boli krátené 

mzdy zamestnancov úradu o 20%. 

Zároveň požiadala riaditeľov orga-

nizácií zriadených mestom o  pri-

jatie podobných opatrení a  o  ich 

predloženie.

– Primátorka mesta taktiež roko-

vala s  riaditeľmi škôl a  školských 

zariadení v  zriaďovateľskej pô-

sobnosti mesta. Informovala ich, 

že mesto vzhľadom k výpadku po-

dielových daní im zníži dotáciu 

o  10%, preto je potrebné takisto 

prijať opatrenia.

– KŠ sa úspešne podarilo dohodnúť 

s Centrom pedagogicko – psycholo-

gického poradenstva a  prevencie, 

v rámci ktorého bola počas pracov-

ných dní vytvorená telefónna linka 

pre poradenstvo pre žiakov a rodi-

čov.

– Mestská a štátna polícia vykoná-

vajú priebežne kontroly dodržiava-

nia nariadení štátu. Okrem nosenia 

rúšok sa zameriavajú na zhromaž-

ďovanie osôb, pričom intenzívnej-

šie sú kontrolované lokality, ktoré 

sú považované za rizikové. Štátna 

polícia hlásila zhromažďovanie detí 

v areáli ihrísk na Drieňovej. Uvede-

né ihriská, ako aj detské ihriská sú 

až do odvolania uzatvorené a nie je 

možné do nich už od marca vstupo-

vať. Je potrebné, aby rodičia mali 

prehľad o tom, ako trávia voľný čas 

ich deti a upozornili ich na skutoč-

nosť, že nie je možné sa zhromaž-

ďovať. Za nedodržanie týchto na-

riadení hrozia právnym zástupcom 

detí sankcie.

– Počas uplynulých týždňov sa 

opakovane prijímali kroky na za-

bezpečenie dezinfekcie verejných 

priestranstiev, stojísk na odpady, 

ako aj samotných zberných nádob. 

Prísnejšie opatrenia v  oblasti hy-

gieny boli prijaté aj v technických 

službách a ich prevádzkach.

– KŠ sa opätovne zaoberal väč-

šou kontrolou lokality Šobov 

a to najmä kontrolou nosenia rú-

šok, kontrolou čistoty spoločných 

priestranstiev. Požiadal o  súčin-

nosť aj MsP, štátnu políciu a  pre-

dovšetkým zamestnancov komu-

nitného centra, ktoré je v  tejto 

lokalite. KŠ zabezpečil dezinfekč-

né prostriedky na používanie za 

účelom čistenia kľučiek, spoloč-

ných priestranstiev v  uvedených 

bytových domoch.

– KŠ sa zaoberal aj prípravou na 

veľkonočné sviatky. Štátna a mest-

ská polícia koordinovala svoju čin-

nosť a pohybovala sa na miestach, 

kde sa očakával zvýšený pohyb 

osôb. Žiadne zásadné problémy po-

čas uvedeného obdobia neboli zis-

tené.

Rastislav Marko

Rokovania krízového štábu pokračujú

Oznam
Od 6. apríla 2020 odborní zamest-

nanci Centra pedagogicko-psycho-

logického poradenstva a  preven-

cie v  Banskej Štiavnici z  dôvodu 

nákazy COVID-19 poskytujú krí-

zovú intervenciu poradenských 

a informačných služieb prostredníc-

tvom pevnej linky (045/6921311, 

6922256), a to v pracovných dňoch 

od 8.00 hod do 13.00 hod. Úlohou 

odborných zamestnancov je zabez-

pečiť poskytovanie informácií a po-

radenstva pre volajúcich klientov 

a občanov v čase koronavírusu.

Ivica Moravčíková, 

riaditeľka CPPPaP

citát

„Láska bez pravdy nenapráva, pravda 

bez lásky nelieči.“.

Carl Hilty

Mesto Banská Štiavnica 

získalo dotáciu na umiestnenie 

hracích prvkov na detskom 

ihrisku v MŠ Bratská.

V roku 2019 sa mesto Banská Štiav-

nica uchádzalo o  dotáciu z  Úra-

du vlády SR v rámci výzvy na pod-

poru rozvoja športu na rok 2019 

v  podprograme č. 2 Výstavba det-

ských ihrísk s projektom s názvom 

Spolu na Čistinke. Dotácia na pro-

jekt bola schválená vo výške 8 000€. 

V rámci projektu sa na detskom ih-

risku v  materskej škole umiestni-

li hracie prvky – reťazová dvojhoj-

dačka a  vežová zostava. Realizácia 

projektu sa uskutočnila v  termíne 

2. – 6. 4. 2020. Projekt realizovala 

fi rma Enercom, s. r. o., Nitra, víťaz-

ný uchádzač verejného obstaráva-

nia. Sídlisko Drieňová tak získalo 

ďalší priestor na trávenie voľného 

času detí. V areáli MŠ sa nachádzajú 

dva denné stacionáre OZ 

Margarétka a  Slovenské-

ho červeného kríža, ktoré 

sa venujú klientom s  rôz-

nym mentálnym a  fyzic-

kým postihnutím. Detské 

ihrisko a záhradu využíva-

jú deti MŠ, klienti stacio-

nárnych centier a  rodičia 

s deťmi. Slúžia na oddych 

v  príjemnom prostredí 

v  centre sídliska, mimo 

prašných cestných komu-

nikácií. Osadené hracie 

prvky budú prístupné nie-

len pre deti v  materskej 

škole, ale aj pre verejnosť, 

samozrejme po skončení 

súčasnej situácie zapríčinenej ocho-

rením COVID 19.

Henrieta Godová

Nové hracie prvky 
na detskom ihrisku v MŠ Bratská
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DIÁR
z programu

primátorky
Oznam pre 
rodičov
v  súvislosti so zmenou zápisu 

detí do prvých ročníkov základ-

ných škôl a zápisom detí do ma-

terských škôl.

Mesto Banská Štiavnica oznamuje 

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 

hodiny a  popoludní od 13:00 do 

16:00 hodiny v priestoroch škôl.

Bližšie informácie nájdete na 

stránkach škôl, alebo e-mai-

lom, 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 priesto-

roch materských 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

14. 4.

 Zasadnutie Krízového štá-

bu (KŠ) mesta Banská Štiavni-

ca, kontrola opatrení prijatých 

krízovým štábom v  súvislosti 

so situáciou súvisiacou s  náka-

zou COVID-19 a prijatie nových 

opatrení.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, infor-

mácia k  zabezpečeniu úloh zo 

strany OOPZ, MsPo a  zdravot-

níctva.

15. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v sú-

vislosti s KV, COVID-19 a prija-

tie nových opatrení.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, informá-

cia k zabezpečeniu úloh zo stra-

ny OOPZ, MsPo a zdravotníctva.

  Pracovné rokovanie k  úlohám 

Technických služieb, m. p., BŠ.

  Pracovné rokovanie k úprave ve-

rejných priestranstiev.

16. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých krízo-

vým štábom v  súvislosti s  KV, 

COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, infor-

mácia k  zabezpečeniu úloh zo 

strany OOPZ, MsPo a  zdravot-

níctva.

  Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

17. 4.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých krízo-

vým štábom v  súvislosti s  KV, 

COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

  Pracovné rokovanie primáto-

rov žiarskeho regiónu k príprave 

projektov Integrovanej územnej 

stratégie pre programové obdo-

bie 2021 – 2027.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, informá-

cia k zabezpečeniu úloh zo stra-

ny OOPZ, MsPo a zdravotníctva.

Viera Lauková

6. 4. v RTVS na Trojke o 14:00 bol 

4. – posledný diel historického veľ-

kofi lmu z  r. 1981 „Na baňu klopa-

jú“ z  obdobia r. 1525 – 26, kedy 

v  stredoslovenskej banskej oblasti, 

v  ktorej významné postavenie pat-

rilo aj Banskej Štiavnici, bolo naj-

väčšie protifeudálne banícke po-

vstanie v  Európe. Predchádzajúce 

3 diely fi lmu boli v  tomto médiu 

16., 23., a 30. 3.. 6. 4. v TA3 v re-

lácii „Téma dňa“ po 20:00 hovoril 

o  aktuálnej vnútropolitickej situá-

cii Exštiavničan a súčasný minister 

obrany SR Jaroslav Naď. J. Naď po-

čas svojej návštevy v Ústrednej vo-

jenskej nemocnici v  Ružomberku 

hovoril o všetkom tom, ako je táto 

výnimočná inštitúcia pripravená na 

boj s koronavírusom. Nielen o tom, 

ako je táto nemocnica pripravená 

na zvládnutie pandémie, o čom viac 

razy hovoril vo viacerých médiách 

v nasledujúcich dňoch, ale v minu-

lom týždni viackrát prezentoval jeho 

predstavy o tom, ako by mal rezort 

obrany reagovať. Veľakrát vo viace-

rých médiách komentoval všetko 

to, čo armáda robí na východnom 

Slovensku s  rómskou komunitou. 

A  nakoniec od 14. 4. niekoľkoná-

sobne hovoril o tom, že Čína posla-

la 20 ton zdravotníckeho materiá-

lu. K  tomu všetkému dodávam, že 

v minulom týždni nikto z politikov 

sa neprezentoval tak ako J. Naď. 

Hovoril 8. 4. v  Hlavných správach 

na TA3 o  18:30, v  Správach RTVS 

na Jednotke o 19:00 a ešte aj 9. 4. 

v  Rádiu Slovensko o  4:00 a  7:00. 

10. 4. v Rádiu Regina od 14:05 bola 

ďalšia relácia o  „našom“ Andrejovi 

Sládkovičovi pod názvom „Na linke 

Sládkovič“. V tomto literárno-drama-

tickom pásme, kde bol podaný život 

Andreja Sládkoviča (1820 – 1872) 

jednoznačne dominovala Štiavni-

ca (študoval na Evanjelickom lýceu 

1832 – 1840), Sládkovič a jeho Marí-

na. 3 razy bolo citované to, čo napí-

sal o nej, ale aj o milovanej Štiavnici. 

10. 4. od 5:35 do 7:40 bol priestor 

len pre kalvárie na Slovensku. Úžas-

né bolo z toho, že z tých posluchá-

čov, ktorí reagovali na to, aká je 

najkrajšia kalvária na Slovensku, 

povedali jednoznačne banskoštiav-

nická. Okrem anketujúcich veľakrát 

hovorili predseda Kalvárskeho fon-

du Mgr. Martin Macharik, ale aj Da-

niel Kubinský. 10. 4. o 8:30 v RTVS 

na Dvojke v televíznom dokumente 

„Krížová cesta banskoštiavnickej Kalvá-

rie“ bolo povedané všetko, ako táto 

pamiatka, ktorá v r. 2007 bola zara-

dená medzi 100 najohrozenejších 

pamiatok sveta, má, mala a  bude 

mať význam aj pre budúcnosť. Ho-

vorili Mgr. Martin Macharik, pred-

seda Kalvárskeho fondu, Ing. arch. 

Katarína Vošková, ktorí majú naj-

väčšie zásluhy na tom, že naša Kalvá-

ria sa konečne zaskvela v takom šate 

ako bola v čase jej zrodu. Výnimoč-

né zásluhy na jej obnove mal gene-

rálny riaditeľ VÚB, banskoštiavnic-

ká rodáčka Magda Vášáryová, ktorá 

okrem iného povedala, že ona a  jej 

sestra Emília Vášáryová dala prvú 

subvenciu na opravu prvej kaplnky 

našej Kalvárie. 10. 4. viackrát v TA3 

bola pertraktovaná situácia v  Ban-

skej Štiavnici, a ako utrpela Banská 

Štiavnica vzhľadom na túto pandé-

miu. Táto relácia bola zameraná na 

straty v cestovnom ruchu, o čom ho-

vorili Mgr. Nadežda Babiaková, pri-

mátorka mesta, Ing. Ľudovít Kaník, 

podpredseda Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu, Mgr. Martin Ma-

charik, predseda Kalvárskeho fondu 

a poslanec MsZ Mgr. Milan Kabina.

Foto: Mgr. Ján Petrík

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Upozornenie 
na ostražitosť
pred nedôveryhodnými vo-

zidlami (biela dodávka s červe-

ným krížom)!

Momentálne na území Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

nepôsobí žiadna mobilná odbero-

vá jednotka zbierajúca vzorky za 

účelom testovania na ochorenie 

Covid-19. Ak by sa takáto pofi dér-

na skupina ľudí alebo vozidlo po-

hybovali, občania by mali okamži-

te upozorniť príslušníkov polície.

BBSK
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Jedným z opatrení na základe 

odporúčaní RUVZ, ktoré mestá 

proti šíreniu koronavírusu 

realizujú, je aj dezinfekcia 

verejných priestorov, kde sa 

pohybuje väčšie množstvo 

obyvateľov.

Samospráva aj naďalej zabezpeču-

je dezinfekciu mesta celoplošnou 

polymérovou dezinfekciou elek-

trostatickým postrekovačom. Takto 

ošetrené boli už druhýkrát všetky 

autobusové zastávky, lavičky, vy-

brané časti verejných priestran-

stiev, kde je najväčší pohyb obča-

nov, ako napr. priestor pri pošte, 

ale aj ďalšie. Dezinfi kované boli aj 

smetné koše a  stojiská na odpad. 

Používané sú kvapalné dezinfekčné 

prostriedky, ktoré likvidujú 99,99% 

baktérií, vírusov a  plesní, vrátane 

koronavírusu a ďalších. Takto ošet-

rené objekty a priestory sú chráne-

né na sedem dní. Aj takto sa sna-

žíme chrániť zdravie obyvateľov 

mesta.

MsÚ

Celoplošná dezinfekcia mesta

Dezinfekcia lavičiek na Radničnom námestí  foto MsU

Verejná 
obchodná súťaž 
na odkúpenie pozemkov „Moy-

zesova 2020 – I. až III. – predĺže-

nie lehoty.

Vzhľadom na trvanie mimoriadnej 

situácie v súvislosti so šírením nové-

ho koronavírusu v súlade s Článkom 

IV. ods. 11 Vyhlásenia obchodnej ve-

rejnej súťaže na prevod pozemkov 

na Moyzesovej ulici, oznamujeme 

záujemcom o kúpu stavebného po-

zemku 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

Oznam
Parkovanie vozidiel na vyme-

dzených úsekoch miestnych ko-

munikácií na území mesta Ban-

ská Štiavnica.

Vzhľadom na trvanie mimoriadnej 

situácie v súvislosti so šírením no-

vého koronavírusu – SARS-CoV-2, 

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

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.

Od stredy 8. 4. 2020 

vymenoval minister hospo-

dárstva SR Richard Sulík do 

funkcie predsedu Hlavného 

banského úradu v Banskej 

Štiavnici Ing. Bohumíra 

Zvrškovca, ktorý nahradil na 

tomto poste JUDr. Ing. Petra 

Kúkelčíka. 

V tejto súvislosti sme nového predse-

du požiadali o rozhovor:

1. Pán predseda, predstavte sa na-

šim čitateľom:

Vyštudoval som CHTF na STU v Bra-

tislave odbor manažment výrobných 

podnikov. 

Po škole som sa venoval štrukturali-

zácii akciových podielov rôznych spo-

ločností v  rámci celého Slovenska. 

Získal som tak skúsenosti s riadením 

podnikov a  s manažmentom všet-

kých podnikových procesov od ob-

chodných, ekonomických, cez práv-

ne až po výrobné procesy. 

Neskôr som sa venoval priamo vý-

robnej spoločnosti ako majiteľ a vý-

konný riaditeľ.

2. Prečo ste prijali ponuku na ten-

to post, čo to pre Vás znamená?

Ponuku na tento post som dostal 

priamo od ministra hospodárstva so 

slovami: „Chceš naozaj makať a urobiť 

niečo pre Slovensko?“. Nikdy som ne-

mal problém poriadne sa chytiť do 

roboty. Nech už bola akákoľvek. Po-

nuku som s úctou a rešpektom prijal. 

Je to pre mňa výzva a záväzok záro-

veň.

3. Aké máte úlohy, ktoré budete 

vykonávať?

Mojou úlohou bude zlepšiť funkč-

nosť všetkých procesov úradu a po-

kiaľ to bude možné, tak znížiť nákla-

dy a zoštíhliť organizačnú štruktúru. 

Nebudem nijakým spôsobom zasa-

hovať do odborných činností úradu. 

Naopak. Z pozície manažéra budem 

podporovať proces zvyšovania od-

bornosti celého úradu.

4. Ktoré kompetencie, práva a po-

vinnosti a aké činnosti vykonáva 

Hlavný banský úrad?

Kompetencie HBÚ sú defi nované 

zákonom. Je ich cez 50. Nejdem ich 

všetky rozoberať. Ale najdôležitej-

šia kompetencia je dohľad nad dodr-

žiavaním zákonov súvisiacich s ban-

skou činnosťou. Konkrétnejšie ide 

o  ochranu a  využívanie nerastných 

surovín, výbušnín a banskú bezpeč-

nosť. HBÚ zároveň zabezpečuje a ko-

ordinuje chod obvodných úradov.

5. Koľko máte v  súčasnosti za-

mestnancov, plánujete v rámci 

reštrikčných opatrení v  súvislos-

ti s  koronavírusom prijať nejaké 

opatrenia?

V súčasnej dobe je na úrade zamest-

naných celkom 69 zamestnancov, 

z toho 21 na HBÚ a ostatní na piatich 

Obvodných banských úradoch po ce-

lom Slovensku. Doteraz boli prijaté 3 

opatrenia pre zníženie rizika náka-

zy koronavírusom. Presne v  zmys-

le nariadení ministerstva. Súvisia so 

zvýšením osobnej ochrany a zároveň 

znížením počtu zamestnancov na 

pracovisku. Tie sa ale každým dňom 

menia a my na tieto zmeny musíme 

samozrejme reagovať.

6. Čo by ste chceli odkázať na-

šim čitateľom a Banskoštiavniča-

nom?

Aby boli zdraví a  aby sa čo najskôr 

skončil tento marazmus s  vírusom 

a mohli sa znovu tešiť z našej krásnej 

Štiavnice!

Na tomto významnom poste praje-

me novému predsedovi veľa úspe-

chov a blahoželáme k zvoleniu do tej-

to funkcie!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Nový predseda 
Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici
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Jarné upratovanie mesta po 

zimnej údržbe je v plnom 

prúde a v tomto smere mesto 

Banská Štiavnica nezaháľa ani 

po veľkonočných sviatkoch. 

Na jarné čistenie mesta sme sa opý-

tali vedúceho strediska č. 2, ktorý je 

priamo zodpovedný za organizova-

nie jarného čistenia mesta po zim-

nej údržbe, JUDr. Gejzu Volfa:

1. Odkedy sa začalo s jarným čis-

tením mesta Banská Štiavnica?

S jarným čistením mesta sme už za-

čali v 11. týždni aj napriek tomu, že 

počasie nebolo veľmi priaznivé. Za-

čali sme s  ulicami v  mestskej pa-

miatkovej rezervácii: Radničným 

námestím, Námestím sv. Trojice 

a  postupne boli ručne vyzametané 

všetky priľahlé ulice so 4 zamest-

nancami Technických služieb, m. 

p., nakoľko 6 ľudí bolo na nenúte-

nej PN. Na jarné čistenie bol vypra-

covaný harmonogram orientačné-

ho upratovania a čistenia mesta po 

zimnej údržbe 2019/2020, v  kto-

rom sú orientačne určené ulice k po-

stupnému vyčisteniu a vyzametaniu 

od zimného posypu. Na ručné čis-

tenie mestských komunikácií bola 

prizývaná výpomoc zo strediska č. 

1 z autodopravy a zo zberného dvo-

ra za účelom rýchlejšieho vyčistenia 

ulíc v mestskej pamiatkovej rezervá-

cii a následného vývozu pozameta-

nej štrkodrvy.

Jarné čistenie vykonávali len za-

mestnanci Technických služieb, m. 

p., Banská Štiavnica a  sporadicky 

pracovníci malých obecných služieb, 

ktorí sa zapájali do jarného uprato-

vania a  čistenia v  rôznych častiach 

mesta podľa ich rozpisu dochádzky 

na prácu.

2. Aká technika je nasadená na 

jarné čistenie mesta?

Od 15. týždňa bol nasadený na za-

metanie Mercedes UNIMOG – za-

metacie vozidlo, ktoré bolo po 

oprave. Týmto vozidlom sa dozame-

távajú všetky mestské časti od naj-

frekventovanejších miest, t. j. ulíc: 

Dolná, Križovatka, Pletiarska, Mlá-

dežnícka a ulíc zo sídl. Drieňová. Po-

stupne sa bude pokračovať podľa 

schváleného harmonogramu čiste-

nia mesta.

3. Na koho sa môžu občania mes-

ta obracať v  prípade dopytov 

a pripomienok ohľadom jarného 

čistenia mesta?

Obyvatelia mesta v prípade konkrét-

nych pripomienok ohľadom jarného 

čistenia mesta sa môžu obracať na 

vedúceho strediska č. 2 JUDr. Gejzu 

Volfa na č. tel.: 0905 491 034. V prí-

pade oprávnených požiadaviek zo 

strany občanov bude situácia rieše-

ná podľa možností a poveternostnej 

situácie okamžite!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

AKTUALITY

Jarné čistenie mesta

Všetky prevádzky otvorené od 

30. 3. 2020 musia bez výnimky 

sprísniť svoj hygienický režim. 

A to nasledovne:

1. umožniť vstup a  pobyt v  pre-

vádzke len s  prekrytými horný-

mi dýchacími cestami (respirátor, 

rúško, šál, šatka),

2. pri vchode do prevádzky apliko-

vať dezinfekciu na ruky alebo po-

skytnúť jednorazové rukavice,

3. zabezpečiť odstup minimál-

ne 2 metre, ak nakupujúci stoja 

v rade,

4. počet nakupujúcich v prevádzke 

v jednom okamihu nesmie prekro-

čiť pomer: jeden nakupujúci na 

25m2 z  predajnej plochy pre-

vádzky,

5. na všetky vstupy do prevádz-

ky viditeľne umiestniť oznam 

o  povinnosti dodržiavať vyššie 

uvedené hygienické opatrenia aj 

oznam o maximálnom počte zá-

kazníkov v jednom okamihu.

Prevádzky, ktoré musia byť v ne-

deľu zatvorené a ktoré majú vý-

nimku:

Niektoré prevádzky, ktoré môžu 

byť počas karanténnych opatrení 

otvorené, majú povinnosť v  nede-

ľu zatvoriť. V nedeľu musia byť za 

účelom sanitárneho dňa zatvo-

rené nasledovné prevádzky:

 – predajne potravín, mäsa, chleba 

a pečiva, ovocia a zeleniny,

 – predajne potravín na osobitné 

výživové účely pre dojčatá a  malé 

deti

 – predajne potravín na osobitné 

lekárske účely, lekárne, predajne 

a  výdajne zdravotníckych pomô-

cok, predajne drogérie, predajne 

novín a  tlačovín, predajne s krmi-

vom pre zvieratá.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

– veterinárne ambulancie a  „poho-

tovostné lekárne“,

– nemocničné lekárne,

– verejné lekárne,

– nemocničné lekárne (výdaj musí 

byť zabezpečený oddelene od am-

bulancie pohotovostnej služby ak 

sú spojené).

Počas dňa sa musí vykonať mini-

málne jedna hodinová prestávka na 

účely sanitácie a dezinfekcie vyme-

novaných prevádzok.

Zároveň Úrad verejného zdravot-

níctva SR zakazuje prítomnosť 

verejnosti v  prevádzkach ve-

rejného stravovania a  stánkov 

s rýchlym občerstvením. Výnim-

kou sú napr. prevádzky s výdajným 

okienkom alebo predaj pokrmov do 

menuboxov. Znamená to, že nikto 

nemôže vstúpiť do priestorov sa-

motnej reštaurácie, či pizzérie z dô-

vodu zavlečenia nákazy. Ľudia by sa 

na týchto miestach združovali a po-

tenciálne infekční návštevníci by 

koronavírus šírili medzi ostatnými 

zákazníkmi.

Povolený je teda iba výdaj jedla cez 

okienko alebo podajom v  menu-

boxe, resp. obedári. Zároveň platí, 

že zákazník musí mať rúško alebo 

inú ochranu úst a nosa. Odporúča-

né sú aj jednorazové rukavice. Pre 

vyššiu bezpečnosť sa tiež odporú-

ča uprednostniť platbu vopred pre-

vodom alebo kartou priamo pre-

dávajúcemu a využívať hotovosť 

v minimálnej miere.

Zdroj: 

https://www.podnikajte.sk/

Hľadá si 
domov…
Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a  Miška je združenie, ktorého 

snahou je zvyšovanie povedomia 

o ochrane a právach zvierat.

Našim hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je za-

bezpečiť domov pre opustené a tý-

rané zvieratá a  zabezpečenie vete-

rinárnej starostlivosti. Kto by chcel 

mať doma zvieracieho miláčika, 

nech neváha a kontaktuje naše ob-

čianske združenie. Mačička Ňufka 

si hľadá domov, je kastrovaná a od-

červená.

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 za 

to vďačné!                          OZ Murko

Aké hygienické požiadavky 
musia spĺňať prevádzky, ktoré sú od 30. marca otvorené?

Služby notárky
V  súvislosti s  nariadenými opat-

reniami ÚRZ a  Opatrením minis-

tersky spravodlivosti pre súdy SR 

týmto oznamujem dočasné úrad-

né hodiny Notárskeho úradu v Ban-

skej Štiavnici pre verejnosť: PO, ST, 

ŠT: 10.00 – 14.00. V  ostatných 

dňoch je možné dohodnúť výkon 

činnosti notára individuálne s  no-

tárom na tel. č.: 045/6720917 alebo 

elektronicky na e-mailovej adrese: 

katarina.debnarova@notar.sk.

Klienti musia mať po celý čas prekry-

té horné dýchacie cesty rúškom ale-

bo respirátorom a musia rešpekto-

vať pokyny zamestnancov úradu 

týkajúce sa poradia vybavenia v sú-

lade s hygienickými opatreniami.

MsÚ
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Vážení rodičia,

v  týchto dňoch vrcholí čas, kedy 

uvažujete nad tým, ktorú základnú 

školu bude navštevovať vaše die-

ťa. Je prirodzené, že každý rodič si 

pre svoje dieťa želá len to najlepšie. 

Zo skúseností vieme, že toto váž-

ne rozhodnutie nerobíte unáhlene, 

a už dlhodobo zvažujete svoje mož-

nosti a porovnávate klady či zápory 

jednotlivých škôl.

Základná škola Jozefa Horáka je 

stabilnou organizáciou s  dlhoroč-

nou tradíciou kvalitného výchov-

no-vzdelávacieho procesu, dôka-

zom čoho sú nielen dosiahnuté 

úspechy v mnohých oblastiach, ale 

i samotní úspešní absolventi.

Veľmi dôležitou súčasťou vzdelá-

vania sú samotní učitelia. V  ško-

le pôsobí ustálený kolektív peda-

gogických zamestnancov. Kolektív, 

ktorý sa nebráni využívaniu no-

vých trendov vo vzdelávaní, je fl e-

xibilný, dokáže sa zapojiť do se-

bavzdelávania v  rôznych typoch 

zahraničných štruktúrovaných 

kurzov, vie efektívne využívať ná-

stroje informačno – komunikač-

ných technológií. Dôkazom toho 

je i  udržiavanie kontaktu so žiak-

mi a online učenie v súčasnom ob-

dobí mimoriadnej situácie. Učitelia 

spolu so žiakmi budujú tvorivý tím, 

ktorý ide s dobou, ktorý dokáže zís-

kať umiestnenia v  rôznych typoch 

súťaží a  dokáže sa vzájomne pod-

poriť. Každý žiak, ktorý má záujem 

o svoj osobný rast, môže svoje na-

danie a talent rozvíjať v tej oblasti, 

ktorá mu je blízka.

V priebehu rokov boli budovy are-

álu školy komplexne zmodernizo-

vané. V  súčasnosti sú plne využi-

té podkrovné priestory, v  ktorých 

vznikli nové učebne či jazykové la-

boratória zariadené kvalitným ma-

teriálnym vybavením, a  rovnako 

tak sa zmodernizovala aj školská 

knižnica. Prirodzenou súčasťou 

klímy každej triedy je interaktív-

na tabuľa, notebook s  pripojením 

na internet s kvalitným ozvučením 

a dataprojektor. Učenie sa tak pre 

žiakov stáva zaujímavejšie, veselšie 

aj efektívnejšie.

Medzi dôležité priority našej 

školy patrí:

– poskytovanie kvalitného vzdelá-

vania, v  ktorom uplatňujeme hu-

manistický spôsob výučby,

– vytvorenie bezpečného miesta 

a príjemnej atmosféry pre všetkých,

– rešpektovanie dieťaťa ako jedineč-

nej osobnosti s  individuálnym prí-

stupom,

– zavádzanie špeciálno-pedagogic-

kej podpory pre žiakov s probléma-

mi v učení,

– presadzovanie zdravého spôso-

bu života – zabezpečujeme pre deti 

zdravú desiatu a obedy,

– športovanie v  bezpečnom i  bez-

prašnom priestore,

– možnosť aktivít v  zahraničných 

školách prostredníctvom programu 

Erasmusplus,

– využívanie internetovej žiackej 

knižky, v  ktorej si žiaci a  rodičia 

môžu prezrieť nielen hodnotenie, 

ale aj zadané domáce úlohy, vypra-

covať projekty, zapojiť sa do online 

precvičovania už prebraného učiva, 

alebo si stiahnuť rôzne vyučovacie 

materiály,

– realizovanie vychádzok, náučných 

exkurzií, zaujímavých besied, škol-

ských výletov, projektov i  súťaží 

s medzinárodným presahom, upev-

ňovanie aktívnej spolupráce so slo-

venskými vydavateľstvami, ktorá 

hravým spôsobom rozvíja čitateľ-

skú gramotnosť našich žiakov.

Vážení rodičia, držíme Vám palce, 

aby výber školy pre Vaše dieťa bol 

správny.

„Školy sa nemusíš báť...“

Tieto slová adresujeme deťom, kto-

ré sa aj tento rok chystali na zápis 

do 1. ročníka. Hoci zápis bude pre-

biehať bez účasti detí, po nástupe 

do školy zorganizujeme zaujíma-

vé podujatie na privítanie prvákov 

v škole.

Zápis do prvého ročníka sa usku-

toční 22. a 23. apríla od 9:00 do 

12:00 a od 13:00 do 16:00 na dol-

nej chodbe Základnej školy Joze-

fa Horáka.

vedenie školy

Zápis do Základnej školy 
Jozefa Horáka

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 občan 

povinný, ak je to v jeho silách, uha-

siť požiar všetkými dostupnými 

prostriedkami alebo vykonať ne-

vyhnutné opatrenia na zamedze-

nie jeho šírenia. Hlavne požiar, 

ktorý vznikne v ťažko prístupnom 

teréne, t.j. kopcovitom a členitom, 

sa za veterného počasia veľmi 

rýchlo môže rozšíriť na veľkú plo-

chu a vlastnými prostriedkami ho 

už nie je možné uhasiť. V takomto 

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

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

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!

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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Základná škola Jozefa Kollára 

v Banskej Štiavnici na sídlisku 

Drieňová pozýva všetkých 

rodičov budúcich prváčikov 

na zápis do prvého ročníka 

na šk. rok 2020/2021, ktorý 

sa uskutoční v dňoch 22.4. 

a 23.4.2020 v časoch od 9:00 

do 12:00 a od 13:00 do 16:00 

hod. v budove školy. 

Rodič si so sebou prinesie ob-

čiansky preukaz, rodný list dieťa-

ťa a  10€ na školské potreby. Zá-

pis sa bude konať bez prítomnosti 

dieťaťa!

Naša škola ponúka:

– najlepšiu (bezpečnú) dopravnú 

dostupnosť v meste

– výborné priestorové podmienky 

na vyučovanie (všetko pod jednou 

strechou)

– slnečné terasy pred každou 

triedou 1.stupňa (výučba na čer-

stvom vzduchu)

– zdravý veľký zelený areál školy 

podporujúci vzťah k prírode

– výučbu cudzích jazykov od 1. 

ročníka (ANJ), na 2. stupni aj 

NEJ a RUJ

– vyučovanie v  počítačových 

učebniach, v  tabletovej triede, 

v jazykových učebniach, v hudob-

nej triede s karaoke štúdiom

– upevňovanie ľudových tradícií 

a zvyklostí nášho regiónu

– služby súkromnej logopedic-

kej poradne LOGO v priestoroch 

školy

– individuálny, priateľský a rodin-

ný prístup k žiakom

– najväčšiu telocvičňu v  meste 

a športoviská v areáli školy (bas-

ketbalové ihrisko, volejbalové ih-

risko, futbalové ihrisko a  mi-

niihrisko s  umelým trávnikom, 

tenisový kurt)

– lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. 

ročníka, plavecký výcvik pre žia-

kov 2. ročníka, školu v prírode pre 

žiakov 3. ročníka

– rôzne školské akcie celomest-

ského významu počas celého 

školského roka – Šarkaniáda, Via-

nočná burza, Vianočná akadémia, 

Karneval, Fašiangový sprievod, 

Deň Zeme, Čitateľský maratón, 

Knihožrút roka, Kollárova Štiav-

nica, MDD...

– pobyt v školskom klube „Drieňo-

váčik“ od 6.00 do 16.30 hod. v sl-

nečných, samostatných a plne vy-

bavených triedach

– stravovanie v  školskej jedálni 

– mliečne desiate, výber z  dvoch 

obedových menu

– účasť žiakov v okresných, kraj-

ských, celoštátnych súťažiach, 

kde dosahujeme výborné výsled-

ky

– „Školu v múzeu“ – hodiny výtvar-

nej výchovy a pracovného vyučo-

vania aj priamo v  budove Galé-

rie J. Kollára v  Banskej Štiavnici 

a návštevy tvorivej dielne v Kam-

merhofe

– práca v  rôznych záujmových 

útvaroch

– možnosť zúčastniť sa poznáva-

cích zahraničných zájazdov – Vie-

deň, Osvienčim, Budapešť

– oddelenie mestskej knižnice 

i  Centrum voľného času sídliace 

v budove školy

Sme štátna škola rodinného typu, 

jedinečná v  našom meste, v  bez-

pečnom domácom prostredí 

s  priateľskou a  bezstresovou at-

mosférou a s menším počtom žia-

kov v triedach.

Našou snahou je, aby sa Vaše deti 

v našej škole cítili príjemne, mali 

z  učenia radosť a  chodili do ško-

ly rady.

Na spoluprácu s Vami sa teší kva-

lifi kovaný kolektív pracovníkov 

školy.

Kontakt: 

www.zsjkollara.edupage.org , 

mail: zsjkollara@gmail.com, č. tel.: 

045 692 06 27, 0911 370 041

ZŠ J. Kollára

Zápis v ZŠ Jozefa Kollára

Zastavte sa počas zdravotnej 

prechádzky námestím pri 

našom antikvariáte. 

Každý deň v policiach pred obcho-

dom nechávame bezpečne zaba-

lené knihy, ktoré vám môžu sprí-

jemniť čas strávený v  karanténe. 

To čo je vnútri je kúzlo, len indícia 

na priloženom papieriku vám na-

povie. Naše knihy sme zabalili do 

rúška aby boli bezpečné a tiež ako 

alegóriu dnešných dní. Všetci dnes 

objavujeme v sebe a vo svojej blíz-

kosti nové skúsenosti. Preto aj naša 

hra na „mačku vo vreci“ vám môže 

priniesť do cesty nečakanú kni-

hu, ktorá vám možno zmení život. 

Nechajte sa vtiahnuť do knižného 

tajomstva.

Radi vám pomôžeme ale aj s  kon-

krétnym výberom. Marec me-

siac knihy je za nami a keďže veľa 

z  nás trávi dni doma, určite už 

máte prečítané všetky knihy. Pre-

to oba štiavnické knižné obchody, 

náš Antikvariátik a Knihy – darče-

ky pani Drbohlavovej, radi prine-

sieme knihy až k vám domov. Kni-

hy si môžete objednať online na 

www.antikvariatik.sk a zvoliť osob-

ný odber. S  novými knihami vám 

pomôže pani Janka Bernáthová na 

tel. čísle: 0904 214 668.

Tomáš Lazar, Antikvariátik

Nudíte sa doma?

„Mačka vo vreci“ na Nám. sv. Trojice  foto Peter Koleda

Záhradkárske 
okienko
Pokračovanie v metódach rezu:

Deformovanie konárov: robí sa 

narezaním konárov zospodu, 

až do polovice hrúbky konárov, 

i  niekoľkými zárezmi v  odstupe 

za sebou. Zásah sa robí pred za-

čiatkom vegetácie. Neodporúča 

sa realizovanie tohto zásahu na 

kôstkovinách. Používa sa na zme-

nu smeru rastu šikmo rastúceho 

konára spravidla priblížením jeho 

osi bližšie k horizontále, s čím je 

spojené oslabenie rastu.

Zárezy do kôry a dreva: zárezy do 

kôry sa robia pred začiatkom ve-

getácie, prípadne pred začiatkom 

diferenciácie kvetných púčikov 

záhradníckym nožom alebo píl-

kou.

Zárez nad púčikom alebo výhon-

kom v predjarí pred intenzívnym 

prúdením živín je na podporenie 

rastu a získanie letorastu.

Zárez pod púčikom alebo boč-

ným výhonkom v  júni pred dife-

renciáciou je v prospech rodivosti. 

Týmto zásahom zoslabíme prívod 

minerálnych látok z koreňov a na-

opak, zosilníme prevahu asimilá-

tov prúdiacich z  listov dolu ly-

kom. Rastový púčik sa zmení na 

kvetný.

Michaela Mojžišová

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

pogofruit@gmail.com
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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 BŠ 

Oznam
Oznamujeme občanom, že zber-

ný dvor je pre verejnosť otvo-

rený v  obmedzenom režime 

od 7:00hod. do 11:00hod. po-

čas pracovných dní. V sobotu je 

zberný dvor uzatvorený. Pre na-

liehavé prípady volajte na tel. č.: 

0918 574 695. Každý návštev-

ník zberného dvora musí mať 

tvár chránenú rúškom! Obme-

dzený režim je zavedený z  dô-

vodu preventívnych opatrení 

na zamedzenie šírenia korona-

vírusu a COVID-19 až do od-

volania. Zber komunálnych 

odpadov (zmesový odpad a  vy-

triedené zložky) z  domácnos-

tí a  od právnických osôb pre-

bieha v  normálnom režime 

podľa harmonogramu. Pre aktu-

álne informácie sledujte stránku 

odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m.p., BS

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a ro-

diny Banská Štiavnica oznamu-

je, že obmedzuje osobný kon-

takt s klientmi (uchádzačmi o 

zamestnanie, zamestnávateľmi, 

fyzickými a právnickými osoba-

mi). Kontakt bude realizovaný 

prevažne telefonicky, emailom, 

elektronicky, poštou. Prebe-

ranie všetkých potrebných pí-

somností a náležitostí bude 

prebiehať na recepcii úradu prís-

lušného pracoviska. ÚPSVaR BŠ 

odporúča pre doručovanie vyu-

žívať poštu, email, elektronické 

podanie. Bližšie info: recepcia: 

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

Opatrenia platia do odvolania!

Peter Zorvan, 

riaditeľ ÚPSVaR BŠ

Majú všetci rúška? Dodržiava 

sa dvojmetrový odstup? Je 

pred obchodom dezinfekcia? 

Majú seniori od 9:00 do 12:00 

prednosť? Piatok 3. apríla pred 

veľkonočnými sviatkami sme 

sa boli pozrieť v Lidli a Dužine, 

či Banskoštiavničania dodr-

žiavajú všetky nariadenia 

a opatrenia pri nákupoch 

v čase koronavírusu.

Lidl otvára svoje „brány“ pre zákaz-

níkov každý deň o  7:00 a  pokraču-

je až do 20:00. Okrem nedele, vtedy 

otvára o 9:00. V piatok niekoľko ľudí 

pred Lidlom čakalo ešte pred otvore-

ním a držali pripravené nákupné zo-

znamy, aby zabezpečili seba a  svoje 

rodiny na čo najdlhší čas. Všetci do-

držiavali potrebný dvoj a viac metro-

vý odstup a na tvári mali nasadené 

rúška od brady až po nos. Ak nema-

li rukavice, museli si ruky dezinfi ko-

vať antibakteriálnym gélom, ktorý 

bol hneď pri vstupe. V  obchode ta-

kisto dodržiavali stanovený odstup 

a na každom bolo vidieť, že chce na-

kúpiť čo najrýchlejšie a byť zase v po-

hodlí svojho domova. Nikto si dlho 

neobzeral prebiehajúce akcie na jabl-

ká či zemiaky, nikto nerozmýšľal nad 

tým, ktoré cereálie hodiť do košíka. 

Pri pokladni tiež väčšina ľudí prefe-

rovala platbu kartou, najlepšie bez-

kontaktne. Vláda stanovila aj časy 

vyhradené iba pre ľudí starších od 65 

rokov, od 9:00 do 12:00. Pred obcho-

dom bol ochrankár, ktorý na to celé 

poctivo dozeral a keď si nebol istý ve-

kom dámy či pána, vypýtal si občian-

sky preukaz. Ak ste mali 65 rokov 

a viac, vstup bol voľný, ak nie, museli 

ste počkať a nakúpiť až po 12:00. Pre-

vádzkovatelia sa kvôli týmto opat-

reniam obávajú dlhých radov pred 

9:00 ráno, ale s kontrolou a dodržia-

vaním nariadenia chcú samozrejme 

pokračovať. Po 12:00 všetko prebie-

halo ako predtým. Všetky košíky sa 

počas celého dňa poctivo dezinfi ko-

vali a ľudia sa snažili byť čo najzod-

povednejší, vzhľadom na kritickú si-

tuáciu. Pár ľudí sa sťažovalo na „dlhú 

dobu“ vyhradenú iba pre seniorov, ale 

nezostalo im nič iné, iba pokyny do-

držiavať. 

Dužina takisto otvára o  7:00, ale 

svoju prevádzku zatvára o  3 hodi-

ny skôr ako Lidl. Je otvorená každý 

deň okrem nedele, a to v rovnakých 

hodinách. Ponúka široký sortiment 

v oblasti záhradných a remeselných 

potrieb. Čiže v ňom v tomto čase náj-

dete všetko potrebné pre realizáciu 

vašich predstáv v záhrade aj v dome. 

Keďže je menšia ako Lidl, v  radoch 

bol menší počet ľudí a hýbali sa o tro-

chu rýchlejšie. Najväčší záujem bol 

o  muškáty, ktoré mali vystavené 

v rôznych farbách vonku pred obcho-

dom. V piatok si mali z čoho vyberať, 

lebo aj v Lidli od štvrtku prebiehala 

akcia na muškáty a  tešila sa rovna-

kému záujmu. Pred predajňou bola 

pani, ktorá nakupujúcich usmerňo-

vala a kontrolovala. Pred obchodom 

boli dve nádobky s  dezinfekčnými 

prípravkami a  bez jeho použitia ste 

do Dužiny vstúpiť nemohli. Nakupu-

júci tu taktiež dodržiavali všetky po-

trebné opatrenia, ako rúška či dvoj-

metrový odstup v rade pre ochranu 

seba samých a svojho okolia. 

Banskoštiavničania môžu ísť prí-

kladom, aj keď situácia nie je ľahká, 

snažia sa dodržiavať všetky potreb-

né opatrenia. Sami priznali, že situá-

cia ich prinútila byť zodpovednejšími 

a ohľaduplnejšími ako boli zvyknutí, 

ale ak chcú nákaze predísť, nemajú 

na výber. Snažia sa obmedziť návšte-

vy obchodov na minimum, a  preto 

preferujú väčšie nákupy raz alebo 

dvakrát do týždňa. Je to pre nich si-

tuácia, na ktorú neboli zvyknutí 

a na otázku, ako sa cítia momentál-

ne v  obchodoch, vyhrala odpoveď, 

že ako v nejakom sci-fi  fi lme. Nezo-

stáva nám nič iné, ako dúfať, že o pár 

mesiacov budeme môcť nakupovať aj 

bez rúšok či rukavíc.

Lucia Matejová

Dodržiavajú Banskoštiavničania 
potrebné nariadenia v obchodoch?

Zákazníci pred záhradkárskym centrom Dužina  foto Archív autora

Vstup pred supermarketom Lidl  foto Archív autora
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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. Pokra-

čujeme v monitorovaní týchto 

zariadení:

1. Ako vnímate možnosť otvorenia 

Vašej prevádzky od 30.3.2020

2. Ako zabezpečujete hygienické opat-

renia na prevádzke

3. Aké sú otváracie hodiny Vašej pre-

vádzky – uveďte súčasný stav

Ján Krátky st. – poverená oso-

ba pre prevádzku Stanice technic-

kej a  emisnej kontroly, Benz Corto 

Gas, spol. s r. o., Belianska 2, Banská 

Štiavnica.

1. Možnosť otvorenia prevádzky vní-

mame kladne, takisto to vnímajú aj 

zákazníci. Aj keď sú zo strany vlády 

povolené určité úľavy, napriek tomu 

si väčšina našich občanov chce splniť 

svoje povinnosti.

2. Opatrenia na našej prevádzke sú 

nasledovné: „Pred vstupom do priesto-

ru čakárne je umiestnený dezinfekčný 

prostriedok, ktorým si každá osoba musí 

dezinfi kovať ruky, všade máme vyvesené 

usmernenia o postupe klientov. V čakárni 

sa môžu nachádzať dve osoby, vzdialené 

od seba min. 2m. Táto je neustále vetraná 

a dezinfi kovaná aj počas prevádzky. Ča-

káreň od styku s našimi technikmi je od-

delená hrubou igelitovou zástenou. Kaž-

dý zákazník si musí priniesť svoje pero. 

Čo sa týka výkonu práce na linke, maji-

teľ vozidla odovzdá automobil našim za-

mestnancom pred vstupom na kontrolnú 

linku, automobil je predtým vyvetraný. 

Celý priebeh na STK je monitorovaný ka-

merovým systémom s  prenosom on-li-

ne k oprávneným kontrolným orgánom. 

Tieto záznamy sú ukladané niekoľko ro-

kov. To znamená, že každý priebeh STK 

a EK je možné na požiadanie zákazníka 

skontrolovať, pokiaľ by mal pochybnosť 

o výkone STK a EK. Naši technici sú vy-

bavení ochrannými rúškami, ochranným 

štítom, ochrannými jednorazovými ruka-

vicami, dezinfekčnými prostriedkami na 

ruky, jednorazovými utierkami. Technici 

boli poučení, preto nemusia prísť do pria-

meho kontaktu so zákazníkom. Všetkých 

dezinfekčných prostriedkov a ochranných 

prostriedkov máme momentálne dosť 

a stále naskladňujeme“.

3. Súčasný stav otváracích hodín 

je od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 

7:00 do 12:00. Na základe spomína-

ných opatrení sme otvorili prevádz-

ku. Okrem iného sme radi, že mô-

žeme fungovať. Aj keď to nie je ako 

v minulosti, ale robíme preto všetko, 

aby boli aj naši zamestnanci chráne-

ní a samozrejme aj zaplatení v takom 

rozsahu, ako predtým. Uvedomuje-

me si, že voči ostatným prevádzkam 

máme výhodu, že nám bolo umož-

nené pracovať. Situácia s ochorením 

COVID-19 je nevyspytateľná. Nik 

nevie, či ideme do horšej alebo lep-

šej situácie. Sme radi, že v našom re-

gióne nie sú zatiaľ žiadne pozitívne 

osoby. Napriek tomu máme rešpekt 

pred nákazou, a preto budeme robiť 

všetko, aby sme seba aj iných pred 

ňou uchránili.

Daniela Sokolovičová

Stanica technickej a emisnej kontroly 
v časoch koronavírusu

Prevádzka STK a EK na Belianskej ulici otvorená  foto Michal Kríž

Materská škola sv. Františka 

Assiského, ul. Gwerkovej 

– Göllnerovej č 9, Banská 

Štiavnica oznamuje rodičom, 

že zápis do MŠ na školský 

rok 2020/2021 sa uskutoční 

v priebehu mesiaca máj 

v kancelárii KSŠ. 

Prihlášku dieťaťa si môžete stiah-

nuť na našej webovej stránke 

www.katgymbs.sk.

Čo ponúkame vašim deťom:

– láskavý kresťanský prístup

– nové moderné priestory

– prístup k  najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v  primera-

nej miere a možnosť využitia sauny, 

telocvične, multifunkčného ihris-

ka,záhrady, počítačovej miestnos-

ti v ZŠ

– zdravú výživu a základy plávania

– poznávanie tradičných zvykov, 

piesní a tancov s vystúpením pred 

verejnosťou

– výučba anglického jazyka hravou 

formou

– pohodu, lásku, priateľstvo a  vý-

bornú spoluprácu so ZŠ

Rodičia si môžu vyzdvihnúť pri-

hlášku pre svoje dieťa aj v  MŠ 

sv. Františka Assiského v  čase 

od 9.00.do 12.00 hod.

Info: www.katgymbs.sk, č. tel.: 

0911 258 323.

MŠ sv. F. Assiského 

Oznam

Koronavírus 
a služby
Nakoľko pandémia koronavírusu 

zasiahla aj podnikateľov v službách, 

opýtali sme sa majiteľov prevádzok, 

ako v týchto časoch ide podnikanie, 

či robia rozvoz tovaru, aká je mo-

mentálna situácia v súvislosti s ko-

ronavírusom, aké opatrenia prijali 

a čo ich čaká do budúcnosti.

„S  pandémiu Covid-19 sa vyrovnáva 

celý svet, ktorých to postihlo, na otáz-

ku, ako sa momentálne s Covid-19 vy-

rovnávame a  čo robíme proti šíreniu 

choroby, tak dodržujeme všetky pra-

vidlá a hygienické návyky. Naši zákaz-

níci si pri vstupe do predajní poctivo 

dezinfi kujú ruky, nosia rukavice a dodr-

žujú rozostup, som rada, že sú poriad-

ku zodpovední a chránia aj nás aj seba, 

nik nevie, či má, či nemá Covid-19, čo 

prajem všetkým, aby boli zdraví a spo-

kojní. Rozvoz tovaru aj my robíme, pre-

vádzku máme otvorenú v  obmedze-

ných otváracích hodinách, ale snažíme 

sa vyhovieť každému zákazníkovi, či na 

predajni alebo na telefóne. Prajem na-

šim občanom a zákazníkom veľa zdra-

via a úspechov.“

Michaela Mojžišová,

IMO elektro

Vedeli ste, že...
Batérie sa v  prírode rozkladajú 

približne 200 – 500 rokov, ale po-

čas rozpadu do prostredia uvoľ-

ňujú nebezpečné chemické látky, 

ktoré majú dlhodobo negatívne 

účinky na prírodu a zdravie ľudí? 

Najviac nebezpečných látok obsa-

hujú nabíjateľné batérie, označe-

né sú zodpovedajúcim symbolom. 

Preto po skončení životnosti ne-

patria do zberných košov a nádob, 

ale ich odovzdávame na zneškod-

nenie v  obchodných domoch 

a u niektorých malopredajcov. 

Oloveno kyselinové batérie sa po-

užívajú napríklad v automobiloch 

a  záložných zdrojoch. Obsahujú 

olovo a jeho oxidy a kyselinu síro-

vú, ktoré sú nebezpečné a je nut-

né zneškodniť ich odborným spô-

sobom, nezaťažujúcim životné 

prostredie. Po skončení životnos-

ti ich odovzdávame v  zberných 

dvoroch. Použité batérie v žiad-

nom prípade nevyhadzujte do 

komunálneho odpadu alebo do 

voľnej prírody. Zabránite tak ne-

vyhnutnému úniku nebezpečných 

látok do pôdy, vody a vzduchu. 

ŠZŠ
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K R Í Ž O V K A

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.13/2020: „Lás-

ka nám môže srdce naplniť, potom zlo-

miť a to zlomené srdce znovu vyliečiť.“

Výhercom sa stáva Ján Rabatin, 

BŠ. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

27.04.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Eskhar-

ta Tolle: „Meškanie nič… (dokonče-

nie v tajničke).

A., Eduard, spoluhlásky v slove rev, 

belgické kúpele, 99 v Ríme, fáza me-

siaca,

B., 2. časť tajničky, Eman,

C., Rozprávkové meno leva, plat, 

v súčasnosti,

D., Dul, Lýdia, sad, značka skr.,

E., Doba, škodlivé motýle, Karolína 

dom., stará mama v Nemecku,

F., Hliník, žena, kašička, ruský po-

loostrov,

G., Opili, priadka z ovce, ideál, ozn. 

áut Španielska,

H., Bohovia vetra, izbová rastlina, 

somár, osobné zámeno,

I., Orgán zraku, klopkaj, počítač, 

technické služby, koncovka žen. 

priezvisk,

J., 3. časť tajničky, zamúť,

K., Mužské meno, premet, kameň.

1., Družka Adama, Koniec tajnič-

ky, žrď na voze,

2., Doteraz, hra v kartách i s kocka-

mi,

3., O vlások, letci,

4., Realita, vlastnili, hrdlo,

5., Spoluhlásky v slove večne, vlani 

česky, sala naopak,

6., Ozn. áut Senegalu, umývali, 45 

v Ríme, stred slova logal,

7., Neskoro, nakláňal,

8., Arzén, rusky áno, myšiaky, spo-

luhlásky v slove pocit,

9., Stred slova vitaj, vládca v Omá-

ne, otecko,

10., Hudobný nástroj, určené, síra,

11., Predložka 7. pád, lietadlo, ktos 

česky, ozn. áut Slovenska,

12., Spoluhlásky v  slove polrok, 

dravý vták, ruská rieka,

13., Žen. meno, pozmýval, elipsa,

14., Začiatok tajničky, popevok.

Pomôcky: Poker, Krym, Lea, Eoli, 

SN, As

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. 15
Krížovka



10
číslo 15 • 16. apríl 2020

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Odpovedá – Mgr. Katarína 

Debnárová, notárka so sídlom 

v Banskej Štiavnici

1. Ako vnímate možnosť otvo-

renia Vašej prevádzky od 

30.3.2020, resp. v akej miere sa 

vzťahujú na Vás tieto opatrenia?

Notársky úrad nie je maloobchod-

nou prevádzkou a  ani prevádz-

kou poskytujúcou služby, preto 

sa na notára Uznesenie vlády SR 

č. 113/2020 a  Opatrenie ÚVZ SR 

o  uzatvorení prevádzok nevzťahu-

je. Činnosť notára má povahu vý-

konu verejnej moci. Po prijatí opat-

renia je naďalej povinný vykonávať 

činnosť, avšak za sprísnených pod-

mienok týkajúcich sa dezinfekcie 

priestorov, používania ochranných 

prostriedkov a logistiky klientov.

Opatrením ministerky spravodli-

vosti bol daný pokyn nevykonávať 

pojednávania, okrem väzobných 

vecí, vecí týkajúcich sa starostli-

vosti o maloletých a vecí, ktoré ne-

znesú odklad. Prvoradé bolo za-

bezpečiť poskytovanie služieb 

v  neodkladných prípadoch, infor-

movanie občanov a účastníkov ko-

naní o zrušení pojednávaní a o spô-

sobe vykonania úkonov, ako aj 

zabezpečenie dezinfekcie a ochran-

ných pomôcok pre  notársky úrad 

a  pre  osoby, ktoré na úrad prichá-

dzajú vybaviť svoje veci. Momen-

tálne prevažnú väčšinu kontaktu 

s verejnosťou vykonávam prostred-

níctvom telefónu a e-mailu.

Z  uvedených dôvodov a  z  dôvodu 

personálnych obmedzení, bolo po-

trebné dočasne upraviť úradné ho-

diny pre verejnosť. Odporúčam, aby 

ma občania v prípade akýchkoľvek 

otázok kontaktovali primárne tele-

fonicky, prípadne e-mailom.

Chcem sa poďakovať mestu Banská 

Štiavnica za spoluprácu pri infor-

movaní občanov o zmene úradných 

hodín notára. Bola by som rada, ak 

by v tejto situácii, kedy nie je možné 

využiť služby taxíkov a ani mestskej 

dopravy, bolo klientom všetkých 

úradov dočasne umožnené parko-

vanie áut aj v  zóne regulovaného 

parkovania tak, ako je to zabezpe-

čené v niektorých iných mestách na 

Slovensku.

2. Ako zabezpečujete hygienické 

opatrenia na prevádzke?

Hygienické opatrenia sú zabezpe-

čené najmä formou dezinfekcie 

priestoru, v ktorom sú vybavovaní 

klienti, povinnosťou prekrytia tvá-

re. Klientom, ktorí nemajú ochran-

né rukavice, poskytujem dezinfek-

ciu na ruky. Upozorňujem na to, že 

osoby, ktoré sú v karanténe, izolácii, 

alebo majú potvrdené COVID-19, 

nesmú byť vybavené v priestoroch 

úradu a  zabezpečenie úkonu musí 

byť dohodnuté individuálne – tele-

fonicky alebo e-mailom.

3. Aké sú otváracie hodiny Vašej 

prevádzky?

Aktuálne sú úradné hodiny pre ve-

rejnosť dočasne skrátené na čas od 

10:00 do 14:00 v  dňoch ponde-

lok, streda a štvrtok. Na základe 

dohody vybavíme každého klienta, 

ktorý sa nemôže dostaviť v uvede-

ných hodinách, v osobitne dohod-

nutom čase bez uplatnenia navýše-

nia poplatku.

Daniela Sokolovičová

Notársky úrad v časoch koronavírusu

INZERCIA

Koronavírus 
a výroba

Nakoľko pandémia koronavírusu 

zasiahla aj podnikateľov vo výro-

be, opýtali sme sa majiteľov pre-

vádzok, ako im v  týchto časoch 

ide podnikanie, či robia rozvoz to-

varu, aká je momentálna situácia 

v súvislosti s koronavírusom, aké 

opatrenia prijali a čo ich čaká do 

budúcnosti.

„Vo fi rme Svetro sme samozrejme 

urobili opatrenia, ako napr. dezinfek-

cia, rúška, polymérová dezinfekcia 

celej  fi rmy raz za týždeň, námatko-

vé meranie teploty. Výroba pokračuje 

bez prerušenia, robíme vývoz našim 

obchodným  partnerom do Nemecka 

podľa platných obchodných zmlúv. 

Okrem toho šijeme ochranné rúška 

pre mestá, fi rmy, pre štát aj pre zá-

kazníka do Nemecka. Pre nás je naj-

väčší problém doprava našich za-

mestnancov do práce, nakoľko boli 

zrušené niektoré autobusové spo-

je a  tiež je problém v  tom, že nepre-

mávajú taxíky, musíme si pre niekto-

rých zamestnancov chodiť napr. aj do 

Hontianskych Nemiec. Veríme však, 

že vírus čoskoro pominie. Ďakujem 

aj touto cestou všetkým našim pra-

covníčkam  a  pracovníkom za obeta-

vosť a ochotu chodiť do práce aj v tom-

to kritickom období a za prácu, ktorú 

pre fi rmu odvádzajú. Ďakujem veľmi 

pekne!“

Blašková Ľudmila, konateľka 

fi rmy Svetro, spol. s r.o.

Kontakty pre 
verejnosť:

Odborníci sú Vám k  dispozícii. 

Zriadili sme infolinky funkčné 24 

hodín denne, 7 dní v týždni: 

RÚVZ v BB - 0918 659 580

RÚVZ v BA – 0917 426 075

RÚVZ v NR – 0948 495 915

RÚVZ v TT - 0905 903 053

RÚVZ v TN – 0911 763 203

RÚVZ v KE – 0918 389 841

RÚVZ v PO – 0911 908 823

RÚVZ v ZA – 0905 342 812

Infolinky boli aktuálne posilnené!

Zdroj: www.uvzsr.sk



11
číslo 15 • 16. apríl 2020

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

Zamestnanci Slovenskej 

pošty pokračujú vo vyplácaní 

dôchodkov seniorom aj tento 

mesiac. 

Slovenská pošta vyplatí dôchodky 

spolu 400 000 seniorom. 95% z nich 

využíva službu výplaty dôchodku do-

ručovateľom priamo domov na adre-

su, zvyšných 5% si zvolilo službu vý-

platy dôchodku na pošte. Vyplácanie 

dôchodkov aj naďalej pokračuje v sú-

lade s legislatívou a stanovenými pra-

vidlami Sociálnej poisťovne.

Sociálne dávky bude Slovenská pošta 

vyplácať občanom od pondelka 20. 

apríla 2020 až do 27. apríla 2020. 

Občanom, ktorí sa nachádzajú v ka-

ranténe, poštári nedoručujú zásiel-

ky ani nevyplácajú dôchodky či so-

ciálne dávky. Zákazník môže počkať 

na prebratie sociálnej dávky do času, 

kedy ukončí karanténu, resp. kým 

sa situácia upokojí. Dôchodok môže 

prevziať jedine dôchodca, ktorému je 

určený, alebo druhý z manželov, a to 

na  základe písomného súhlasu dô-

chodcu. V prípade, že si dôchodca ne-

môže prevziať dôchodok v stanovený 

deň, je možné vyplatiť dôchodok po-

čas nasledujúcich troch mesiacov ale-

bo doposlať dôchodok na inú adresu.

Slovenská pošta pripravuje v  spolu-

práci so Sociálnou poisťovňou, Mi-

nisterstvom dopravy a výstavby SR, 

Úradom sociálnych vecí a  rodiny 

a  ďalšími kompetentnými úradmi 

ďalšie ochranné opatrenia, aby moh-

la byť fi nančná podpora od štátu do-

ručená bezpečne všetkým občanom.

S  cieľom chrániť našich zamest-

nancov a  obyvateľov miest a  obcí 

Slovenská pošta prijala prísne 

ochranné opatrenia a vyzýva oby-

vateľov, aby ich zodpovedne a dô-

sledne dodržiavali:

Počet zákazníkov v  priestoroch 

pobočiek je monitorovaný a  re-

gulovaný tak, aby sme minimalizo-

vali riziko šírenia nákazy. V  súlade 

s  opatrením Úradu verejného zdra-

votníctva platí, že v priestoroch po-

bočky sa nachádza jeden zákazník na 

25m2 a zákazníci stojaci vonku pred 

pobočkou musia dodržiavať 2-met-

rový vzájomný odstup.

Platnosť aktuálnych otváracích hodín 

pobočiek sa predlžuje až do 30. aprí-

la 2020. Podľa vyťaženosti pobo-

čiek, ktorú ovplyvnilo opatrenie 

Úradu verejného zdravotníctva 

SR, budú otváracie hodiny indivi-

duálne voči každej pobočke pre-

hodnocované a v prípade potreby 

dočasne predĺžené. Odporúčame 

zákazníkom sledovať aktuálne otvá-

racie hodiny na internetovej stránke 

Slovenskej pošty.

Do priestorov pobočky budú vpus-

tení iba tí zákazníci, ktorí budú 

mať na tvári ochranné rúško ale-

bo inú ochranu tváre (napríklad 

šál, šatku). Odporúčame zákazní-

kom nosiť aj rukavice. Pre zákazní-

kov je v súlade s opatrením Úradu ve-

rejného zdravotníctva SR k dispozícii 

aj dezinfekcia rúk.

Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje 

pero na potvrdenie prevzatia hoto-

vosti vlastnoručným podpisom.

Zákazníkov, ktorí sú v karanténe žia-

dame, aby na svojej schránke alebo 

na zvončeku čitateľne túto skutoč-

nosť uviedli a upozornili na to doru-

čovateľa.

Zákazníkom, ktorí sa nachádza-

jú v  karanténe, Slovenská pošta 

nebude sociálne dávky vyplácať 

priamo do vlastných rúk.

Na vyplácanie sociálnych dávok a do-

držiavanie ochranných opatrení 

budú dohliadať zamestnanci Sloven-

skej pošty v  spolupráci so zamest-

nancami bezpečnosti a polície

Slovenská pošta v súčasnosti komu-

nikuje s Úradom verejného zdravot-

níctva SR a Políciou SR o zabezpečení 

vyplácania dôchodkov a  sociálnych 

dávok, a  to pre prípady karantény 

marginalizovaných rómskych ko-

munít, v súlade s vládou schváleným 

plánom riešenia nákazy.

Nevyhnutnosť ochrany poštárov

Slovenská pošta je podľa platných 

predpisov Slovenskej republiky sú-

časťou kritickej infraštruktúry štá-

tu. Ako člen Svetovej poštovej únie 

je súčasťou globálne prepojenej sie-

te pôšt. Počas súčasnej mimoriad-

nej situácie predstavuje pošta nena-

hraditeľné spojenie medzi občanmi, 

obcami, mestami, regiónmi, štátom, 

ďalšími inštitúciami, ale aj obchod-

nými prevádzkami.

Slovenská pošta nepredstavuje len 

viac ako 1  500 prevádzok, ale ako 

druhý najväčší zamestnávateľ zodpo-

vedá za viac ako 13 000 zamestnan-

cov, obyvateľov Slovenska. Poštárov, 

vzhľadom na povinnosť Slovenskej 

pošty voči štátu vykonávať služ-

by, nie je možné plošne chrániť prá-

cou z  domu či karanténou. Poštá-

ri ostávajú v práci a zabezpečujú pre 

všetkých obyvateľov a štát potrebné 

služby. Ochrana ich zdravia je v sú-

časnosti prioritne zabezpečená za-

mestnávateľom, ktorý komunikuje 

a apeluje na príslušné inštitúcie, aby 

boli aj poštári pre potreby plnenia 

svojich úloh v  mimoriadnej situácii 

adekvátne chránení, pretože pri po-

skytovaní služieb sú v dennom pria-

mom kontakte s ďalšími desiatkami 

tisíc občanov Slovenska.

Eva Rovenská, hovorkyňa, Slo-

venská pošta, a. s.

Vyplácanie dôchodkov 
a sociálnych dávok pod dohľadom opatrení

Koronavírus 
a služby
Nakoľko pandémia koronavíru-

su zasiahla aj podnikateľov v služ-

bách, opýtali sme sa majiteľov 

prevádzok, ako v  týchto časoch 

ide podnikanie, či robia rozvoz to-

varu, aká je momentálna situácia 

v súvislosti s koronavírusom, aké 

opatrenia prijali a čo ich čaká do 

budúcnosti.

„Terasa u  Blaškov na Počúvadle, tak 

tam je zariadenie uzatvorené a predaj 

cez okienko robíme počas sviatkov a ví-

kendu. Snažíme sa dodržiavať vzdia-

lenosť, čo sme vyznačili pri okienku, 

poskytujeme zákazníkom hygienic-

ké prostriedky na ruky, jednorázové 

rukavice, dezinfekčnú vlhčenú utier-

ku a tovar podávame v jednorazových 

obaloch, aby si mohli zákazníci tovar 

zobrať so sebou, prípadne vypiť nápoj. 

Veľkonočné sviatky boli nezvyčajné, 

bez turistov, ale nič sa nedá robiť, ve-

ríme, že to čoskoro pominie...“

Blašková Ľudmila, 

majieľka Terasa u Blaškov

Ako 
postupovať 
v  prípade podozrienia na 

COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na 

výskyt ochorenia COVID-19 (ko-

ronavírusu) a vyskytli sa u Vás prí-

znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 

hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zá-

roveň počas uplynulých 14 dní ste 

navštívili krajinu s  potvrdeným 

výskytom tohto ochorenia alebo 

ste boli v kontakte s osobou pozi-

tívnou na koronavírus, odporúča-

me postupovať nasledovne: 

– výlučne telefonicky kontaktovať 

svojho ošetrujúceho lekára alebo 

operačné stredisko a  informovať 

ich o  svojom zdravotnom stave 

a cestovateľskej anamnéze,

– nechodiť priamo do ambulancie 

všeobecného lekára alebo do ne-

mocnice z dôvodu možného šíre-

nia nákazy,

– následne po konzultácii s  leká-

rom, postupujte podľa telefonic-

kých pokynov,

– v  prípade, že máte akékoľvek 

otázky, kontaktujte odborníkov 

na nižšie uvedených kontaktoch.

Národné centrum zdravotníckych 

informácií - 0800 221 234

ÚVZ SR – 0917 222 682, 

novykoronavirus@uvzsr.sk 

Zdroj: www.uvzsr.sk
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 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kontakt: 0940 870 762

Doprava tovaru dodávkou do 

1000kg, kontakt: 0908 618 563

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Predám dodávku Fiat Scudo 2.0 

JTD, tel.č.: 0908 618 563

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Rekonštrukcia 
domov, bytov, 

murárske, 
maliarske práce. 

Kontakt: 
0910 962 247

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


