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Touto cestou sa chceme 

poďakovať pani Ľudmile 

Blaškovej a fi rme Svetro,

ktorá pre potreby mesta Banská 

Štiavnica, mestskej polície, bytovej 

správy a  technických služieb ušila 

a darovala ochranné obleky. Využije-

me ich pri nakladaní odpadu z karan-

ténneho centra, prostredníctvom 

zamestnancov TS, m. p., pri rieše-

ní havárií v  bytových domoch, pro-

stredníctvom zamestnancov byto-

vej správy, pri vyplácaní sociálnych 

dávok a asistencii MsP a pri ďalších 

činnostiach, pri ktorých je potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť bezpeč-

nosti a  pracovať s  ochrannými po-

môckami. Ďakujeme!

MsÚ

Oznamujeme obyvateľom 

mesta, že trhovisko na ul. 

Križovatka je k dispozícii 

predajcom počas trhových 

dní: pondelok – nedeľa v čase 

od 06.00 do 18.00 hod. Zo 

skúseností vieme povedať, 

že predajcovia prichádzajú 

najčastejšie v piatky a soboty.

Na základe Opatrenia Úradu ve-

rejného zdravotníctva SR pri ohro-

zení zdravia zo dňa 21. 4.2020 sú 

otvorené vonkajšie trhoviská s pre-

dajom sadeníc, rezaných kvetov, 

potravín a nápojov, zeleniny a ovo-

cia, so zabezpečeným jednosmer-

ným pohybom zákazníkov, regu-

lovaným vstupom a  výstupom 

z trhoviska, s umiestnením predaj-

ných miest s  minimálnou vzdiale-

nosťou 2m; zakazuje sa konzumá-

cia potravín a nápojov na mieste.

Správca trhoviska sa stará o pravi-

delnú dezinfekciu predajných sto-

lov a  priestorov trhoviska. Predaj-

covia musia byť chránení rúškom 

a  rukavicami a  taktiež aj kupujúci 

musia dodržiavať pravidlá ochrany 

– používať rúška, rukavice, dodržia-

vať odstupy.

Andrea Benediktyová, 

odd. RRaMV

Pomoc v núdzi

Trhovisko v prevádzke

Trhovisko na Križovatke  foto Peter Koleda

Prevzatie ochranných oblekov  foto MsÚ

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a.s.. Bez el. 

energie budú v B. Štiavnici:

– 13. 5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: 8. mája, J. Fándlyho, Ľ. Štú-

ra, SNP, Športová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor,

riaditeľ sekcie Dispečingy

SSD, a.s.

citát

„Len keď sa my sami opierame o Boha, 

môžeme byť silnou oporou pre iných.“

Gloria Chrisholm
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DIÁR
z programu

primátorky

27. 4.

  Zasadnutie Krízového štábu 

(KŠ) mesta Banská Štiavni-

ca, kontrola opatrení prijatých 

krízovým štábom v  súvislos-

ti so situáciou súvisiacou s ko-

ronavírusom (KV) a COVID-19 

a prijatie nových opatrení.

  Práca v  meste, individuál-

ne prac. stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zabezpečenie opatrení, info 

a úloh zo strany OOPZ, MsPo 

a zdravotníctva.

  Riešenie projektových záme-

rov OOCR.

28. 4.

  Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ 

v  súvislosti so situáciou súvi-

siacou  s COVID-19 a  prijatie 

nových opatrení.

  Práca v  meste, individuál-

ne prac. stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zabezpečenie opatrení, info 

a úloh zo strany OOPZ, MsPo 

a zdravotníctva.

29. 4.

  Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ 

v  súvislosti so situáciou súvi-

siacou  s COVID-19 a  prijatie 

nových opatrení.

  Práca v  meste, individuál-

ne prac. stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zabezpečenie opatrení, info 

a úloh zo strany OOPZ, MsPo 

a zdravotníctva.

  Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

30. 4.

  Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ 

v  súvislosti so situáciou súvi-

siacou  s COVID-19 a  prijatie 

nových opatrení.

  Práca v  meste, individuál-

ne prac. stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zabezpečenie opatrení, info 

a úloh zo strany OOPZ, MsPo 

a zdravotníctva.

  Zasadnutie predstavenstva 

OOCR.

Viera Lauková

20. 4. v  Rádiu Lumen o  11:00 

a v repríze 25. 4. bola hodinová re-

lácia o „Barbarskej noci“ z 13. na 14. 

4. 1950, počas ktorej bol zaistený 

aj Th  Dr. Michal Buzalka, katolícky 

biskup a rodák zo Sv. Antona a ab-

solvent banskoštiavnického piaris-

tického gymnázia. Písal som o ňom 

v  predchádzajúcom čísle ŠN v  tej-

to rubrike. 22. 4. v  TA3 o  13:10 

mal tlačovú konferenciu predseda 

strany SMER-SD Róbert Fico, kto-

rý je súčasne aj poslancom NRSR, 

v  ktorej podrobil nekompromis-

nej kritike Programové vyhlásenie 

vlády SR. Ako exemplárny príklad 

uviedol, ako podpredseda vlády 

SR a minister hospodárstva SR Ri-

chard Sulík odvolal vysoko kvalifi -

kovaného odborníka Petra Kúkel-

číka (JUDr. a banský Ing.) z funkcie 

predsedu Hlavného banského úra-

du v  Banskej Štiavnici a  následne 

do tejto funkcie menoval Ing. Bo-

humíra Zvrškovca (absolvent CHTF 

STU Bratislava). Následne na túto 

skutočnosť poukázal aj podpredse-

da strany SMER-SD a poslanec NR 

SR Peter Žiga 26. 4. v RTVS na Jed-

notke v relácii „O 5 minút 12“. Po-

dobne ten istý deň poukázal na 

túto skutočnosť v  Markíze v  re-

lácii „Na telo“ aj moderátor tejto 

TV. V prvom prípade Boris Kollár, 

predseda NR SR a predseda strany 

Sme Rodina reagoval na to, že to 

je len dočasné riešenie, ktoré bude 

platiť najneskôr do konca t. r. a po-

tom už bude nasledovať transpa-

rentné výberové konanie. Takisto 

v Markíze reagoval aj premiér Igor 

Matovič. V  tejto súvislosti ešte 

uvádzam, že na Jednotke, aj na 

Markíze bolo uvedené, že Ing. B. 

Zvrškovec je predsedom Okres-

nej organizácie strany SaS v Ban-

skej Štiavnici. Pravda je však taká, 

že predsedníčkou SaS v B. Štiavni-

ci je jeho manželka. 26. 4. v Rádiu 

Lumen o 6:30 bola spomienka na 

Andreja Radlinského – katolícke-

ho kňaza, národovca, spisovateľa, 

redaktora a vydavateľa v súvislos-

ti s tým, že zomrel v tento deň v r. 

1879 (nar. v r. 1817). K tomu do-

dávam len toľko, že v r. 1842 bol 

kaplánom v  Štefultove a  násled-

ne pôsobil v  r. 1843 – 49 v  Ban-

skej Štiavnici. 26. 4. od 22:00 – 

23:00 bolo literárno-dramatické 

pásmo zamerané na historický ro-

mán Mila Urbana „Železom po žele-

ze“. M. Urban študoval v r. 1922 – 

24 na Štátnej vyššej lesníckej škole 

v Banskej Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Verejná 
obchodná súťaž 
na odkúpenie pozemkov Moyze-

sova 2020 – I. až III. – predĺženie 

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
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.
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V uplynulom týždni sme mali 

v našom meste až 2 požiare 

z odpadu.

V pondelok 20. 4. 2020 začal horieť 

už naložený veľkokapacitný kontaj-

ner na prekládkovej stanici zberného 

dvora. Našťastie požiar vypukol ešte 

počas doby, kedy bol zberný dvor 

otvorený, takže obsluha mohla privo-

lať hasičov. Vďaka rýchlemu zásahu 

hasičov a  pracovníkov technických 

služieb nedošlo k  väčším škodám. 

Odpad bol z  kontajnera vysypaný, 

rozhrnutý a požiar zlikvidovaný.

Ďalší požiar vypukol v  murovanom 

stojisku DR003 na ul. L. Svobodu na 

Drieňovej v piatok poobede okolo 13. 

hod.. Kompletne zhorel kontajner na 

papier, oheň zničil aj ďalšie 2 sused-

né kontajnery na kovy a zmesový od-

pad. Začal horieť aj krov stojiska. Aj 

v tomto prípade môžeme vďačiť ha-

sičom za to, že nedošlo k väčším ško-

dám. Škoda na stojisku a na zberných 

nádobách bola vyčíslená na 1 600€.

Pri oboch požiaroch sa javí ako naj-

pravdepodobnejšia príčina neuhase-

ný ohorok z  cigarety. Chcel by som 

dôrazne poprosiť všetkých fajčiarov, 

aby sa správali zodpovedne a  oho-

rok pred zahodením do odpadu vždy 

riadne zahasili.

Hoci už končí vykurovacia sezóna, 

požiare nádob z horúceho popola tiež 

nie sú ničím výnimočným. Preto ape-

lujem aj na ľudí, ktorí kuria pevným 

palivom a  sypú popol do odpado-

vých nádob, aby sa vždy presvedčili, 

že popol je už vychladnutý a  neob-

sahuje tlejúce uhlíky. Pokiaľ rodin-

ný dom kúri drevom, možno popol 

dať do kompostu alebo do záhrady, je 

to dobré hnojivo. Predíde sa tak ško-

dám na majetku a aj tvorbe odpadu.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BŠ

Požiare z odpadu

Zhorený kontajner v murovanom stojisku  foto Archív autora

Termíny zberu 
odpadu 
v  dôsledku májových štátnych 

sviatkov 

Oznamujeme občanom, že kvô-

li štátnym sviatkom 1. 5. 2020 

a 8. 5. 2020 dôjde k zmenám nie-

ktorých termínov zberu zmesového 

komunálneho odpadu a aj vytriede-

ných zložiek odpadu nasledovne:

Zber zmesového komunálneho 

odpadu (veľké vozidlo, zvoz č. 7, 

8) z ulíc: Nám. sv. Trojice, Radnič-

né námestie, cintoríny, ul. A. Kme-

ťa, Kammerhofská, ul. Križovatka, 

Dolná a sídlisko Drieňová, sa pre-

súva o deň skôr z piatku 1. 5. 2020 

na štvrtok 30. 4. 2020 a z piatku 

8. 5. 2020 na štvrtok 7. 5. 2020.

Zber zmesového komunálneho od-

padu (malé vozidlo, zvoz č. 16 – pia-

tok párny) z ul. Farská, J. Palárika, 

Pletiarska, Údolná, Zvonová sa pre-

súva z piatku 1. 5. 2020 na uto-

rok 28. 4. 2020.

Zber zmesového komunálneho od-

padu (malé vozidlo, zvoz č. 17 – 

streda nepárna), z  ulíc 1. mája 5, 

Drieňová, Družstevná, J. Fándlyho, 

I. Tótha, Pod Trojickým vrchom, Š. 

Višňovského sa presúva o deň skôr 

zo stredy 6. 5. 2020 na utorok 

5. 5. 2020.

Zber zmesového komunálneho od-

padu (malé vozidlo, zvoz č. 18 – 

štvrtok nepárny), z ulíc Belianska, 

J. Gagarina, M. M. Hodžu, J. M. 

Hurbana, Ď. Langsfelda, Kysihýbel-

ská, Okrajová, Ovocná, Roľnícka 

sa presúva o deň skôr zo štvrtka 

7. 5. 2020 na stredu 6. 5. 2020.

Zber zmesového komunálneho od-

padu (malé vozidlo, zvoz č. 19 – pia-

tok nepárny), Antolská č.8 až 12, J. 

I. Bajzu, Cintorínska, R. Debnári-

ka, Hutnícka č. 7 až 10, S. Chalup-

ku, J. Kollára, Š. Krčméryho, Kríko-

va, Lintich, Š. Moyzesa, Na Mária 

šachtu, Na Maximilián šachtu, B. 

Němcovej, Obrancov mieru č. 100 

až 108 a č. 112, Partizánska, Potoč-

ná, Rakytová, Srnčia, Školská, B. 

S. Timravy, sa presúva o deň skôr 

z  piatku 8. 5. 2020 na štvrtok 

7. 5. 2020.

Obyvateľov v  rodinných domoch 

a v bytovkách v centre mesta pro-

síme o  vyloženie nádob, prípadne 

vriec pred bránu na prístupovú ces-

tu najneskôr v deň zberu do 07:00 

hod.

Zberný dvor bude počas štátnych 

sviatkov 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020 za-

tvorený.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BŠ

Banská Štiavnica 

ponúka okrem 

množstva kultúrnych 

zážitkov aj možnosti 

športového vyžitia.

Pred niekoľkými rokmi 

mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s nadáciou SPP 

pri jazere Klinger vytvori-

li mini outdoorovú fi tnes 

zónu. Počas týchto dní ju 

môžu využívať všetci rekre-

ační športovci, samozrej-

me s  ohľaduplnosťou voči 

iným. Odporúčame však za-

čať už pri Novom zámku na 

parkovisku, kde sa dá uro-

biť ľahká rozcvička a potom 

rýchlou chôdzou alebo be-

hom prejsť popod Piargsku 

bránu, zdolať v  tem-

pe kopček pri urnovom 

háji a cez príjemný lesík 

s  informačnými tabuľa-

mi, ktoré vytvorili žia-

ci Špeciálnej základnej 

školy v  Banskej Štiavni-

ci cez projekt „Čistý lesík“ 

si zacvičiť na inštalova-

nom náradí s  fantastic-

kým výhľadom na okoli-

tú prírodu. Pre otužilcov 

je k dispozícii aj samotný 

Klinger. A potom už len 

návrat naspäť s pocitom, 

že sme pre seba čosi uro-

bili. Aj takto sa dá vyu-

žiť zmysluplne voľný čas 

a potešiť telo aj dušu, tak 

dotoho!

MsÚ

Tip na využívanie voľného času 
športovaním
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Potraviny:
Potraviny pod hríbom – donáško-

vá služba, tel.č.: 045/6920150, 

Po – Pi: 7:00 – 16:00, So: 7:00 – 

13:00, poplatok za rozvoz 1EUR 

BŠ, 2EUR okolité obce, občania 

nad 65 rokov – rozvoz zdarma!

Na katastrálnom území mesta 

Banská Štiavnica, ale aj v rámci 

celého okresu Banská Štiavnica 

sa nachádza mnoho tajchov, 

ktoré sú v správe SVP, š.p.. 

Nakoľko sa s  prichádzajúcimi teplej-

šími a krajšími dňami veľa ľudí začalo 

viacej zgrupovať (prechádzať sa) okolo 

vodných tokov, opýtali sme sa hovor-

cu SVP, š. p., so sídlom v Banskej Štiav-

nici Ing. Mariána Bocáka, ako SVP, š. 

p., zabezpečil pohyb týchto osôb, kto 

ich monitoruje, kontroluje, aké opat-

renia sa v tejto súvislosti prijali?

„V súvislosti s pohybom osôb v okolí BŠ taj-

chov ide o taký istý pohyb ako na iných ve-

rejných priestranstvách. Aj v  iných loka-

litách na celom Slovensku, tak ako bolo 

medializované napr. Bratislavská hrá-

dza, jazero Draždiak, Oravská priehrada 

či Zemplínska šírava predstavujú nepo-

rovnateľne väčšie voľne prístupné plochy 

a je len ťažko predstaviteľné prijímať ne-

jaké opatrenia na zabránenie združova-

nia ľudí (opáskovanie, hliadky, kamery na 

niekoľkých desiatkach kilometrov). Tak-

tiež ani námestia či iné priestranstvá s vý-

nimkou športovísk nie sú obdobným spô-

sobom zabezpečované. Tajchy predstavujú 

voľne prístupné priestranstvá v pomerne 

horskom prostredí a  zabránenie vstupu 

ľuďom v  ich okolí je prakticky nerealizo-

vateľné.

A práve pobyt v prírode v zmysle nariade-

nia hlavného hygienika SR nie je zakáza-

ný, práve naopak. Samozrejme, občania by 

vo vlastnom záujme mali dodržiavať opat-

renia hlavného hygienika SR na ochranu 

vlastného zdravia a zdravia iných pri po-

hybe a  pobyte v  prírode, resp. kdekoľvek 

inde.

Paradoxne počas  veľkonočných sviatkov 

na VS Počúvadlo a Veľkej Kolpašskej, čo sú 

atraktívne lokality práve na takéto voľné 

dni, pohyb ľudí na týchto historických vod-

ných dielach bol prekvapujúco nízky (mož-

no aj v súvislosti s obmedzeniami vlády SR 

v  tomto čase, resp. s  vyhlásením mimo-

riadnej situácie). V uplynulých dňoch sme 

likvidovali drevo z vývratov na Počúvadle, 

pohyb osôb je tam však úplne minimálny.“

SVP, š. p., prioritne zabezpečuje 

ochranu vodárenských zdrojov, ktoré 

sú proti vstupu nepovolaných osôb 

zabezpečené!

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Opatrenia SVP, š. p., na vodných tokoch 
v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu

Vodná nádrž Veľká Vodárenská - najstarší tajch s tyrkysovou vodou  foto Peter Koleda

V súvislosti so šírením 

koronavírusu môže dochádzať 

k vzostupu násilia v sloven-

ských domácnostiach, 

nakoľko členovia rodiny majú 

obmedzený pohyb, mnohí 

nechodia do práce, v dôsledku 

čoho vzrastajú aj ich ekono-

mické problémy. 

Domáca karanténa chráni pred ší-

rením koronavírusu, avšak dáva 

priestor inému nebezpečnému javu 

– domácemu násiliu. Pre mnohé 

ženy, deti alebo seniorov karanténa 

znamená, že nemajú kam utiecť a je 

pre nich zložité obrátiť sa na úrady 

o pomoc v čase, keď sú s násilníkom 

v uzavretom priestore.

V prípade, že si všimnete vo svo-

jom susedstve čokoľvek, čo na-

značuje páchanie násilia na že-

nách, deťoch alebo senioroch, 

volajte:

• číslo 158 (Polícia SR) 

• číslo 112 (Linka tiesňového vola-

nia) 

• číslo 0800 212 212 (Národná linka 

pre ženy zažívajúce násilie)

• číslo 116 111 (Linka detskej isto-

ty)

• číslo 0800 300 700 (Linka zriade-

ná Generálnou prokuratúrou SR).

Čo robiť v prípade, ak ste obeťou 

domáceho násilia?

Vyhľadajte pomoc a  neobraňujte 

svojho násilníckeho partnera. Pri-

volajte políciu a neváhajte oznámiť 

udalosť skôr, ako sa násilie vystup-

ňuje. V  neposlednom rade rozprá-

vajte o probléme s okolím, zdôver-

te sa a  požiadajte o  pomoc svojich 

blízkych (rodinu, priateľov). Násilie 

neprestane samo, nečakajte, kým to 

bude horšie!

Ako môžete pomôcť obeti nási-

lia?

Povzbuďte obeť k  tomu, aby o  ná-

silí hovorila.  Snažte sa získať čo 

najviac informácií o  podstate do-

máceho násilia a o dostupných mož-

nostiach pomoci. Počúvajte obeť ak 

vám hovorí, že sa k nej partner, ale-

bo manžel správa násilne. Nezľah-

čujte situáciu, nespochybňujte ju 

a  neospravedlňujte násilie jej part-

nera alebo manžela.  Povedzte jej, 

že za násilie je zodpovedný jej man-

žel alebo partner a žiadne správanie 

alebo provokácia nie sú výhovorkou 

pre násilie, pretože násilie sa časom 

bude stupňovať. Podeľte sa s  ňou 

o vaše informácie o násilí páchanom 

na ženách a ubezpečte ju, že nie je 

sama, že je mnoho iných obetí, kto-

ré tiež zažívajú násilie. Informujte ju 

o možnostiach riešenia jej situácie, 

ale do ničoho ju nenúťte a  rešpek-

tujte jej rozhodnutia.  Pomôžte jej 

v každodenných záležitostiach a so 

starostlivosťou o deti. Ponúknite jej, 

že ju budete sprevádzať, ak bude po-

trebovať podporu, napr. na úradoch 

a rôznych inštitúciách a pomôžte jej 

nájsť bezpečné miesto, na ktoré by 

mohla v  prípade potreby odísť aj 

s deťmi.

OR PZ v ZH

„Domáce násilie 
počas šírenia nákazy COVID-19“

Oznam
Od 6. apríla 2020 odborní za-

mestnanci Centra pedago-

gicko-psychologického pora-

denstva a  prevencie v  Banskej 

Štiavnici z  dôvodu šírenia náka-

zy COVID-19 poskytujú krízovú 

intervenciu poradenských a  in-

formačných 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 zabezpečiť poskytovanie infor-

mácií a  poradenstva pre volajú-

cich klientov a občanov v čase ko-

ronavírusu.

Ivica Moravčíková

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

pogofruit@gmail.com

Rozvoz jedál:
Reštaurácia sv. Barborka, obj. 

menu do 9:30 2,90EUR, po 

3,50EUR, kontakt: 0800 100 004, 

0918 887 775

Ako bolo už viackrát 

avizované aj prostredníctvom 

Štiavnických novín, knižnica 

zostáva spolu s ostatnými 

kultúrnymi inštitúciami 

a prevádzkami poskytujúcimi 

služby, kde je nevyhnutný 

kontakt so zákazníkom alebo 

je väčší predpoklad zhromaž-

ďovania ľudí, zatvorená.

V  knižniciach navyše dochádza aj 

k výmene a kolovaniu kníh, ktoré sú 

potenciálnymi zdrojmi nákazy, ke-

ďže prichádzajú z rôznych prostredí 

a ako už vieme z médií od renomo-

vaných odborníkov a  infektológov, 

vírus SARS-CoV-2, ktorý je nosite-

ľom ochorenia COVID-19, dokáže 

prežiť na papierovom či plastovom 

povrchu približne 4 – 9 dní. Z  toh-

to dôvodu bude knižnica musieť aj 

po otvorení svojej prevádzky dodr-

žiavať prísne hygienické opatrenia 

nielen pri vrátení kníh čitateľmi, ale 

aj po ich vrátení. Podľa usmernení, 

ktoré prichádzajú z  prostredia MK 

SR prostredníctvom Slovenskej ná-

rodnej knižnice, budeme musieť pre 

vrátené knihy vytvoriť min. 5 dňovú 

karanténu a po následnej dezinfekcii 

ich znovu zaradiť do knižného fondu. 

Ako sa dozvedáme z rozhodnutí Vlá-

dy SR, pri bezproblémovom priebe-

hu uvoľňovania obmedzení by mohli 

byť v  3. fáze postupne otvorené aj 

knižnice. Chceme poprosiť našich 

používateľov o  trpezlivosť (ešte ne-

vieme, či bude knihy možné hneď aj 

požičiavať alebo najprv uskutočníme 

zber vypožičaných), o  zachovávanie 

hlavných hygienických pravidiel, kto-

ré už poznáme, teda nosenie rúšok, 

dezinfekcia rúk pri vstupe do priesto-

rov knižnice a dvojmetrové rozstupy, 

o toleranciu a ohľaduplnosť. Z vašich 

častých telefonátov vyplýva, že ste 

zodpovední a  už aj trošku nedočka-

ví čitatelia, čo nás veľmi teší a tiež by 

sme už rady sprístupnili knižný fond 

a stretali sa s vami. Čo sa týka súčas-

ných vašich výpožičiek, automaticky 

sa všetky predlžujú o čas, ktorý si vy-

nútila karanténa knižnice, takže sank-

cie na tento čas nehrozia. V súčasnos-

ti v knižnici prebieha hlavne ochrana 

staršieho knižného fondu (balenie do 

igelitových fólií), keďže nové sa už au-

tomaticky takto obaľujú niekoľko ro-

kov a  samozrejme sme „na telefóne“ 

v prípade akýchkoľvek vašich otázok 

a nejasností. Bližšie informácie ohľad-

ne otvorenia prevádzky vám poskyt-

neme po zasadnutí Krízového štábu 

mesta BŠ v dohľadnej dobe.

Vaša MsK BŠ

Mestská knižnica a koronavírus

Od pondelka 27. apríla 2020 

mesto Banská Štiavnica, tak 

ako sme už informovali našich 

čitateľov v predchádzajúcom 

čísle ŠN, začalo s realizáciou 

ďalšej etapy sadových úprav, 

ktorej cieľom je zabezpečenie 

skrášlenia novovybudovaného 

parkoviska na Dolnej ul..

Novou výsadbou sa vytvorila izolá-

cia medzi miestnou komunikáciou 

a chodníkom pre chodcov pomocou 

stromov, krov, trvaliek a okrasných 

tráv. Počas leta až do jesene vytvo-

rí okrasný záhon z trvaliek, okras-

ných tráv a kvitnúcich kríkov funk-

ciu oživenia a  pestrosti verejného 

priestoru.

Vysadené sú postupne trvalky ako 

napr.: echinacea, mliečnik, gaura, 

pakost, helenium, kocúrnik, pero-

vec, rudbekia, šalvia, rozchodník, 

kavyľ a dreviny: javor poľný a pla-

tan javorolistý.

Ďalej sa pokračuje aj s rekultiváciou 

existujúcich kvetinových záhonov 

a novou výsadbou letničiek do ná-

dob v meste.

Aj takouto formou, prostredníc-

tvom výsadby kvetov sa samosprá-

va mesta snaží spríjemniť a  skul-

túrniť okolité prostredie, ktorým sa 

oživí naše historické mesto a poteší 

všetkých, ktorí k nám zavítajú!

Michal Kríž

Sadová výsadba zelene v meste

Výsadba stromov, krov, trvaliek a okrasných tráv  foto Michal Kríž

Lekáreň:
Pohotovostné lekárenské služby: 

v sobotu (okrem sviatkov)

Lekáreň Helios, Dolná ul.: 

045/6922322, Po – Pi: 8:00 – 

16:30, So 8:00 – 12:00
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Postupne Vás prevedieme 

aktivitami SČK ako sú 

darovanie krvi, kurzy prvej 

pomoci, sociálna činnosť, 

dobrovoľníctvo, krízový 

manažment a humanitárna 

pomoc, medzinárodné huma-

nitárne právo, pátracia služba, 

ČK a migranti

Rozhodli ste sa, že sa stanete dar-

com krvi? Nezáleží na vzdelaní či 

povolaní. Každý deň sa môžete roz-

hodnúť darovať krv ľuďom, ktorí 

s nádejou čakajú na uzdravenie.

Darovať niekomu krv je ten najšľa-

chetnejší a najväčší dar, ktorý vás 

nič nestojí, ale pre obdarované-

ho môže znamenať záchranu živo-

ta a zdravia. Vedeli ste, že každým 

darovaním krvi môžete zachrániť 

až tri ľudské životy?

Ak ste prvodarca, pred prvým 

odberom vás určite zaujímajú 

odpovede na základné otázky:

Kto môže byť darcom krvi? Dar-

com krvi môžete byť aj vy, ak ste 

zdravý, máte 18 až 60 rokov a váži-

te minimálne 50 kilogramov.

Kto nemôže byť darcom krvi? Pred 

darovaním krvi vyplníte podrob-

ný dotazník, ktorý lekárom po-

môže identifi kovať potencionálne 

ohrozenia a  dôvody, pre ktoré sa 

nemôžete stať dobrovoľným dar-

com krvi. Zároveň vám lekár odo-

berie vzorku krvi, aby zistil váš ak-

tuálny zdravotný stav. Dôvodom 

takejto precíznej a  niekoľkoná-

sobnej vstupnej kontroly je ochra-

na vás – darcu krvi, ale aj človeka, 

ktorý má podlomené zdravie a po-

trebuje prijať zdravú krv. Prečítaj-

te si viac o prípadoch, kedy sa ne-

môžete stať darcom krvi.

Ako často môže darca darovať krv? 

Muži môžu darovať krv maximálne 

4-krát do roka, minimálny odstup 

medzi odbermi by mal byť 3 me-

siace. Ženy môžu darovať krv ma-

ximálne 3-krát do roka s minimál-

nym odstupom štyroch mesiacov 

medzi dvoma odbermi. Krvné do-

štičky je možné darovať aj častejšie.

Prečo som sa rozhodol pravidelne 

darovať krv? „Je to o pocitoch, že mô-

žete aj takto pomôcť zo srdca niekomu 

inému, koho vlastne nepoznáte. Nájsť 

si čas dve hodiny raz za tri mesiace vô-

bec nie je také zložité,“ odkazuje ná-

dejným darcom krvi pán Adam 

Kubaško z Revúcej, ktorý krv da-

roval už 89-krát.

„Nikoho nenahovoríte, aby išiel daro-

vať krv len tak. Všetko je o vnútornom 

nastavení a  o  tom momente, keď sa 

človek pre darcovstvo rozhodne. Keď 

tak už urobí, je to preto, že chce pomá-

hať zachraňovať životy iných,“ hovorí 

pán Ladislav Kováč, ktorých daro-

val krv obdivuhodných 102-krát.

„Strach ani nervozitu som necítil, 

ale boli určité obavy ako zareagu-

je telo na to, že mu zrazu bude chý-

bať 450 ml krvi,“ spomína pán Ja-

roslav Suvák na svoj prvý odber 

krvi. Držiteľ diamantovej plakety 

prof. MUDr. Jana Janského pova-

žuje darovanie krvi za súčasť svoj-

ho života a už takmer dvadsať ro-

kov daruje krv pravidelne.

Pred prvým darovaním krvi by 

ste mali byť informovaní o tom, 

že:

Na webovej stránke Národnej 

transfúznej služby SR nájdete ak-

tuálne informácie o  tom, či váš 

nedávny pobyt v  zahraničí ne-

predstavuje prekážku, ktorá vás 

môže dočasne vyradiť z darovania 

krvi. http://www.ntssr.sk/

Zdravý životný štýl a každodenná 

zdravá racionálna strava s dostat-

kom zeleniny a  ovocia, kvalit-

ných bielkovín, ktoré obsahu-

je napríklad hydina, ryby, mlieko, 

vajcia a strukoviny i jedlá so zníže-

ným obsahom živočíšnych tukov 

sa odzrkadlia v  kvalite darovanej 

krvi.

V  priebehu darovania krvi absol-

vujete ako darca lekárske a  labo-

ratórne vyšetrenia, ktoré vám 

poskytnú dôležité preventívne in-

formácie o vašom zdravotnom sta-

ve.

Vaša darovaná krv sa vyšetruje 

na infekčné ochorenia:

– povrchové antigény hepatitídy 

(žltačky) typu B

– protilátky proti vírusu hepatití-

dy (žltačky) typu B

– protilátky proti vírusu hepatití-

dy (žltačky) typu C

– HIV 1 a HIV 2 protilátky a anti-

génu p24 (testy na AIDS)

– sérologický test na syfi lis

– stanovanie hladiny pečeňového 

enzýmu (ALT)

Ak by sa našiel jediný patologic-

ký nález v  týchto testoch, bude-

te o tom informovaný a bude vám 

odporúčané navštíviť svojho prak-

tického lekára. Na transfúziu sa 

použije vaša krv iba po vyhovujú-

com výsledku, aby nebol ohrozený 

príjemca krvi.

Pre vašu bezpečnosť sa pri každom 

odbere krvi používa výlučne jed-

norazový materiál.

Dôležité informácie a  kontakty 

pre darcov krvi:

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad 

Hronom

Odberové dni: UT 6:00 – 9:00

Objednajte sa na tel. č: 

045/ 6709 422 transfuzka.zh@

svetzdravia.com

Pracovisko Banská Bystrica

Adresa: Evidencia darcov krvi, Ná-

mestie Ludvíka Svobodu 1, Banská 

Bystrica

+421 48 4721 701

Kedy môžete darovať krv PO – 

PIA 7:00 – 14:00, UTOROK 7:00 – 

17:00

Kolektív SČK

Čo robí SČK?

Kurzy prvej pomoci  foto Archív SČK BS

Oznam
Vážení spoluobčania,

tento rok sa stavanie májov bude 

konať bez účasti divákov.

Pohronské osvetové stredisko 

v  spolupráci s  obcami a  mestami 

okresov Žiar nad Hronom, Žar-

novica a Banská Štiavnica vás po-

zývajú na trochu „iné“ poduja-

tie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 

30.4.2020 o 18,00 hod. v pohodlí 

vašich domovov. Vyjdite do svojej 

predzáhradky, ku bráne, do okna, 

prípadne na balkón a  spoločne si 

zaspievajte známe ľudové piesne, 

ktoré vás v minulých rokoch spre-

vádzali pri stavaní májov vo vašej 

obci, či v meste... Videozáznamy zo 

spievania môžete uverejniť na FB: 

https://www.facebook.com/pos.zh

Májová výzdoba je vítaná / vy-

zdobte si svoje vlastné máje vo 

svojej záhradke, v  okne, na bal-

kóne – ten najkreatívnejší bude 

odmenený, stačí ak fotogra-

fi u svojej výzdoby pošlete do 

4. 5. 2020 na mailovú adresu 

pos.banskastiavnica@gmail.com

POS

Oznam
Materská škola sv. Františka As-

siského ul. Gwerkovej – Göllne-

rovej č 9, Banská Štiavnica, ozna-

muje rodičom, že zápis do MŠ na 

školský rok 2020/2021 sa usku-

toční v  priebehu mesiaca máj 

v kancelárii KSŠ. Prihlášku dieťa-

ťa si môžete stiahnuť na našej we-

bovej stránke www.katgymbs.sk.

Čo ponúkame vašim deťom:

– láskavý kresťanský prístup

– nové moderné priestory

– prístup k najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v  prime-

ranej miere a  možnosť využitia 

sauny, telocvične, multifunkčné-

ho ihriska,záhrady, počítačovej 

miestnosti v ZŠ

– zdravú výživu a základy plávania

– poznávanie tradičných zvykov, 

piesní a tancov s vystúpením pred 

verejnosťou

– výučba anglického jazyka hra-

vou 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 



7
číslo 17 • 29. apríl 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

oznamy, 
spomienky

S príchodom prvých slnečných 

a teplých dní v jarnom období 

dochádza každoročne k prebú-

dzaniu sa prírody a tým aj 

k zvyšovaniu aktivity človeka 

v nej. 

Slnečné dni lákajú ľudí vyjsť von do 

záhrad a tiež aj na prechádzky do prí-

rody. Práve na jar sa ukážu v  plnej 

miere pozostatky jesene, a  to v  po-

dobe uschnutej trávy, kríkov a  lístia. 

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu 

škodlivosti a  nebezpečnosti vypaľo-

vania suchej trávy v jarnom období sa 

ľudia často nechajú v rámci upratova-

nia svojich pozemkov a záhrad zlákať 

na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. 

Bohužiaľ si neuvedomujú, že práve 

v tomto čase trvania suchého, teplé-

ho, ale často i veterného počasia sa ra-

pídne zvyšuje riziko vzniku požiarov 

pri týchto činnostiach. A tak nám aj 

každoročné štatistické vyhodnotenia 

poukazujú na to, že počet požiarov 

stále nemá klesajúcu tendenciu.

Každoročné štatistiky požiarovosti SR 

nasvedčujú, že aj napriek neustálemu 

upozorňovaniu na zákaz vypaľova-

nia porastov bylín, kríkov a stromov 

občania túto činnosť a  riziko s  ňou 

spojené často podceňujú a porušujú. 

Ak sa pozrieme na celkovú štatisti-

ku požiarovosti za rok 2019 na území 

okresov Žiar nad Hronom, Žarnovi-

ca a  Banská Štiavnica, vzniklo spo-

lu 162 požiarov a priame škody boli 

855 480€. Z toho požiarov v prírod-

nom prostredí bolo 52 a priame ško-

dy boli 244 910€. Pri týchto požiaroch 

našťastie nedošlo k  usmrteniu osôb 

a ani k ich zraneniu. Na prvý pohľad 

„bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na 

malej ploche alebo spaľovanie zhraba-

ných porastov, môže zapríčiniť požiar 

veľkých rozmerov. Oheň v otvorenom 

priestore sa za vhodných klimatických 

podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi 

rozmermi neraz spôsobí škody nielen 

na majetku, životnom prostredí, ale 

i na životoch a tiež môže spôsobiť veľ-

ké ekologické straty a to napr. stratu 

veľkej časti lesa, chránených porastov 

a bylín a taktiež úhyn chránených ži-

vočíchov.

Dôležité je pripomenúť, že vypa-

ľovanie porastov je podľa zákona 

o ochrane pred požiarmi č.314/2001 

Z.z. prísne zakázané v každom ob-

dobí, nielen v čase zvýšeného nebez-

pečenstva vzniku požiaru. V prípade 

porušenia tohto zákazu hrozí pod-

ľa zákona fyzickej osobe pokuta až 

do výšky 331€, resp. v blokovom ko-

naní do výšky 100€ a právnickej oso-

be alebo fyzickej osobe – podnikateľo-

vi je možné uložiť pokutu až do výšky 

16 596€.

Občania by sa mali oboznámiť aj so 

všeobecne záväznými nariadeniami 

obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľo-

vania odpadov na voľnom priestran-

stve, pričom v niektorých prípadoch 

ho aj zakazujú! V prípade vyhláse-

nia času zvýšeného nebezpečen-

stva vzniku požiaru je akékoľvek 

spaľovanie na voľnom priestran-

stve prísne zakázané!

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa 

zbaviť biologického odpadu. Je mož-

né zbaviť sa ho napr. kompostova-

ním, ukladaním do špeciálnych kon-

tajnerov, ktorých odvoz zabezpečuje 

obec alebo ho priamo vyvážať do zber-

ných dvorov.

Aj touto cestou chceme ľudí upo-

zorniť na niektoré zásady, ktoré je 

fyzická osoba pri spaľovaní horľa-

vých látok na voľnom priestran-

stve povinná dodržiavať a to naj-

mä:

– sledovať klimatické podmienky

– ukladať horľavé látky do upravených 

hromád tak, aby neohrozovali svojim 

sálavým teplom alebo odlietajúcimi 

časticami okolie

– zabezpečiť potrebné množstvo ha-

siacich prostriedkov na zabránenie 

rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné po-

môcky a náradie)

– vykonávať neustále kontrolu miesta 

spaľovania

– po skončení vykonať dohasenie zvy-

škov po spaľovaní a preventívne kon-

trolovať okolie po určitý čas.

V prípade vzniku požiaru je občan po-

vinný, ak je to v jeho silách, uhasiť po-

žiar všetkými dostupnými prostried-

kami alebo vykonať nevyhnutné 

opatrenia na zamedzenie 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 

plochu a vlastnými prostriedkami ho 

už nie je možné uhasiť. V takomto prí-

pade je potrebné okamžite volať linku 

Hasičského a záchranného zboru 150, 

prípadne linku tiesňového volania – 

IZS – 112.

Slavomír Búci,

vedúci odd. požiarnej prevencie

OR HaZZ v ZH

Vypaľovanie suchých trávnatých
porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Koronavírus 
a opatrenia
1. fáza uvoľňovania opatrení 

od 22. 4.:

– otvorenie prevádzok a  špor-

tovísk: obchody a  služby do 

300m², verejné stravovanie 

cez predajné okienko; vonkaj-

šie športoviská – bezkontakt-

ný šport, bez šatní, obecenstva, 

WC; ubytovanie – dlhodobé, bez 

stravy; vonkajšie trhoviská pod-

ľa podmienok; predaj automobi-

lov, vozidiel, vrátane autobazá-

rov. Všade budú naďalej platiť 

prísne hygienické normy!

Zdroj: TASR

Služby notárky
V  súvislosti s  nariadenými opatre-

niami ÚRZ a  Opatrením Minister-

sky spravodlivosti pre súdy SR tým-

to oznamujem dočasné úradné 

hodiny Notárskeho úradu v Ban-

skej Štiavnici pre verejnosť: PO, 

ST, ŠT: 10.00-14.00.

V  ostatných dňoch je možné do-

hodnúť výkon činnosti notára in-

dividuálne s  notárom 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

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

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

sociálny taxík) – donáška nevy-

hnutných vecí, napr. vyzdvih-

nutie liekov v  lekárni a  zdra-

votníckych pomôcok, dovoz 

nákupu do domácnosti, tel. č.: 

0948 460 700
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Mnohé z nás žien, (vo 

vzácnych prípadoch aj mužov), 

sú stálymi zákazníkmi kader-

níčky alebo kozmetičky. 

Polámané nechtíky či nezafarbe-

né vlasy, hotová pohroma. Pravi-

delné návštevy týchto služieb sa už 

v  mnohých prípadoch stali akým-

si neodmysliteľným rituálom, bez 

ktorého si mnoho ľudí nevie pred-

staviť spoločenské fungovanie. Čo 

nato poskytovatelia týchto služieb?

1. Pýtajú sa Vaši zákazníci na naj-

bližšie možné termíny? Trúfate si 

už nejaké ponúknuť? Ako to bude-

te riešiť, keď sa uvoľnia bezpečnost-

né opatrenia? Čakajúcich bude urči-

te dosť a všetci budú chcieť všetko 

naraz.

2. Ako vnímate ekonomický dopad 

na Vaše podnikanie? Uvažujete prí-

padne aj o jeho defi nitívnom ukon-

čení, resp. o orientácii na iný pred-

met činnosti?

3. Plánujete využiť fi nančnú pod-

poru štátu pre malých podnikate-

ľov, prípadne nejaký odklad splátok 

úveru a pod.?

4. Ak by ste mohli chodiť po do-

moch za zákazníkmi, využijete túto 

možnosť a  považujete ju za správ-

nu?

SZČO = samostatne zárobkovo čin-

ná osoba

Alena Považanová – kaderníctvo 

Diana (SZČO)

1. Áno, zákazníci mi volajú. Dokon-

ca aj chalupári z  Bratislavy, ktorí 

predtým ku mne chodili. Môj plán 

je taký, že ak sa situácia zlepší, urči-

te budem objednávať tak, aby v ka-

derníctve bol len jeden človek za 

prísnych hygienických opatrení.

2. Úprimne poviem, pre mňa to má 

strašný dopad. Možno aj tým, že 

ja som nikdy nemala vysoké ceny 

a  tým pádom som si našetrila len 

na povinné odvody ako SZČO. Do-

slova žijeme z úspor a manželovho 

dôchodku. Práve preto uvidím, ako 

sa podnikanie rozbehne po tejto dl-

hej prestávke. Tým, že budem mať 

o chvíľu 60-ku, uvažujem aj tak, že 

možno prevádzku úplne zavriem. Aj 

keď rada by som robila naďalej.

3. Chcem požiadať o fi nančnú pod-

poru štátu, aby som mala aspoň na 

zaplatenie ďalších odvodov, keďže 

raz ich zaplatiť musím. Uvidím, či 

to vyjde.

4. Určite áno. Mám s  tým skúse-

nosti, keď sa chodí česať na svadby 

v súkromí, hlavne po sobotách. 

Eva Jányová – Kadernícke služ-

by (SZČO)

1. Zákazníci sa stále informujú na 

moje služby aj na možné termíny. 

Zatiaľ však neviem ponúknuť žiad-

ny zo známych dôvodov. Po uvoľ-

není karantény budem naďalej pra-

covať formou objednávok, tak ako 

pred pandémiou. Tým zároveň pre-

dídem problému s ich návalom.

2. Momentálne nemám absolút-

ne žiadny príjem, ale s ukončením 

činnosti ani s  preorientovaním na 

iný predmet činnosti neuvažujem. 

Všetko ale závisí od dĺžky trvania 

bezpečnostných opatrení.

3. Určite áno.

4. Nevyužijem, pretože na svojej 

prevádzke mám povinnosť a  viem 

zabezpečiť hygienické podmienky 

lepšie ako u  zákazníka. Prevádzka 

je malá. Okrem mňa  a  objednané-

ho zákazníka sa v nej obyčajne viac 

ľudí nezhromažďuje.

Iveta Tóthova – Kadernícky sa-

lón Well (SZČO)

1. Dotazy od klientiek sú, ale nie 

je to prehnané. Rešpektujú, že ešte 

nie je možné otvoriť. Termíny ne-

dávam, iba si zapisujem zákazníč-

ky do poradovníka, podľa toho, ako 

sa ozývajú. Pri otvorení ich budem 

podľa poradia objednávať.

2. Ekonomický dopad je u  mňa 

100% pokles zisku. Živnosť neru-

ším, počkám, kým sa to vráti do 

normálu.

3. Finančnú podporu od štátu žia-

dať nebudem, pretože nemám na 

podnikanie žiadny úver.

4. Chodiť po klientoch neplánujem, 

nakoľko nie je istota o zdravotnom 

stave ani klienta ani mňa ako po-

skytovateľa. Správne to určite nie 

je. Myslím, že to potom neplní účel 

zatvorenia prevádzok. V  priesto-

roch kaderníctiev je to určite bez-

infekčnejšie a je to kontrolovateľné 

viac, ako u klienta doma.

Jozef Brhlík – Kaderníctvo Brhel 

& Barber Shop (SZČO) – špeciali-

zácia na pánsky strih

1. Čo sa týka termínov, nedovolím 

si dať ani jeden, lebo v  tejto chví-

li nevie určiť nikto, koľko bude táto 

situácia trvať. Po uvoľnení opatre-

ní si myslím a dúfam, že bude veľ-

ký dopyt. Za 12 rokov, čo sa venu-

jem strihaniu, som sa naučil robiť 

to rýchlejšie a  efektívnejšie, takže 

sa budem snažiť dať všetkých „do-

kopy“ čo najskôr. Určite budem trá-

viť v práci veľa času, aby som to do-

behol.

2. Ekonomický dopad na moje pod-

nikanie je drvivý, nakoľko už dlh-

šiu dobu som nezarobil ani cent. 

Ako každý, aj ja mám svoje výdavky 

a darí sa mi ich ako tak vykryť, len 

vďaka úsporám.

Moju prácu Milujem a budem robiť 

všetko preto, aby som si svoje pod-

nikanie udržal!!!

3. Žiaľbohu, kvôli nejakým nespl-

neným podmienkam nespadám 

do kategórie podnikateľov, ktorým 

štát pomôže.

4. Nepovažujem za správne cho-

diť po domoch. Určite sú vhodnej-

šie, bezpečnejšie a  aj sterilnejšie 

priestory kaderníctva.

Jana Schiller Studio (SZČO)

1. Klienti sa priebežne stále infor-

mujú o otvorení prevádzky.

U  mňa sa objednáva výhradne cez 

internetový rezervačný systém, kde 

si zákazníci sami môžu nahadzovať 

termíny. Veľa klientiek má termíny 

rezervované už do konca roka.

Keď sa uvoľnia opatrenia, budem 

pokračovať v  objednávkach. Ale 

uprednostním stále zákazníčky 

a  tie, ktoré budú akútne potrebo-

vať moje služby, ako odstránenie 

zvyšných umelých mihalníc, make-

upy na príležitosti. Tým, že u mňa 

funguje rezervačný systém, ktorý je 

verejný, nemôžem do toho neustá-

le zasahovať, ale budem to poctivo 

sledovať a nové klientky sa budem 

snažiť odsúvať, aby sa mohli dostať 

na rad najskôr stále zákazníčky.

2. Nakoľko je to už vyše 5 týždňov, 

čo mam salón zatvorený, odzrkadli-

lo sa to, samozrejme, aj na príjme.

Čas strávený doma ma nútil uva-

žovať nad vedľajším zárobkom. Ale 

priznám sa, zvažujem aj zatvore-

nie prevádzky. Pomoc od štátu ne-

prichádza, informácie sa menia zo 

dňa na deň. Kozmetické salóny za-

tiaľ nikto nezaradil do žiadnej fázy 

otvárania. A  tak neviem na čom 

som a  kedy budem môcť naplno 

pracovať a vytvárať si opäť príjem.

3. Momentálne som na OČR ,preto-

že mám doma školopovinné dieťa.

Žiadala som aj o príspevok od štá-

tu , zatiaľ som však žiadne vyjadre-

nie nedostala.

Momentálne fungujem na mojich 

fi nančných rezervách, ale ak nám 

do cca 4 týždňov neotvoria aj koz-

metické salóny, budem uvažovať aj 

o odklade splátok.

4.  Som kozmetička, to znamená, 

že môžem robiť niektoré úkony, pri 

ktorých sa narúša integrita kože. 

S  tým je spojená maximálna čis-

tota okolia a nástrojov. Ak by som 

mala pracovať v cudzom prostredí, 

nevedela by som zaručiť takú steri-

litu a vlastne ani komfort. Preto je 

pre mňa „podomové podnikanie“ úpl-

ne bezpredmetné.

Alžbeta Štyndlová – Kozmetika 

Elizabeth (SZČO)

1. Áno, zákazníčky  žiadajú  nové 

termíny, ale zatiaľ im nemôžem vy-

hovieť. Keďže som dávala vždy viac 

termínov dopredu, budú platiť tie. 

Prípadné voľné miesta sa doplnia 

podľa požiadaviek. Ak bude nutné, 

budem dávať termíny aj na sobotu.

2. O  zrušení prevádzky neuvažu-

jem, zákazníčky sa po otvorení rady 

vrátia.

3. Finančnú podporu štátu zva-

žujem, ale keďže  mi prenajíma-

teľ  priestorov vyšiel  v  ústrety  zní-

žením nájomného, odklad splátok 

a poistného nebude potrebný.

4. Navštevovanie klientov v ich do-

movoch nepovažujem z  hygienic-

kých dôvodov za správne a v mojom 

prípade aj za príliš komplikované 

pre množstvo  materiálu a  nástro-

jov, ktoré by som musela prenášať.

Pedikúra – Denisa Pavlíková 

(SZČO)

1. Moji zákazníci sa už pýtajú, kedy 

začnem pracovať. Dnes má veľa ľudí 

problémy so zarastenými nechtami, 

ktoré sú veľmi bolestivé. Budem sa 

snažiť otvoriť prevádzku hneď, ako 

nám to umožní vláda. Samozrejme 

za všetkých hygienických opatrení, 

aby som vyhovela všetkým zákaz-

níkom.

2. Samozrejme, čo sa týka ekono-

mického dopadu na nás živnost-

níkov, je to zlé. Ale určite som ne-

rozmýšľala, že by som prevádzku 

zatvorila. Je to práca, ktorá ma na-

pĺňa a  som rada, keď môžem mo-

jim zákazníkom pomôcť alebo as-

poň poradiť.

3. Finančnú podporu, ak budem 

spĺňať všetky podmienky, by som 

samozrejme chcela. Aspoň na za-

platenie nájmu. Odklad splátky za 

úver alebo iné s  manželom neplá-

nujeme, pretože ako vieme, štát 

vám nič neodpustí. Preto si radšej 

všetko vyplatíme a uskromníme sa. 

Myslím, že je to lepšie ako sa zby-

točne zadĺžiť.

4. Nemám problém ošetriť zákazní-

ka aj doma. Ale myslím si, že v mo-

jom salóne mám na to oveľa lepšie 

podmienky.

Daniela Sokolovičová

Korona dala Stop-ku aj našej ženskej márnivosti
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z  č.15/2020: „Meškanie nič ne-

znamená vo večnosti, ale je tragické 

v  čase.“ Výhercom sa stáva Kata-

rína Pištová, BŠ. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku 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 11.05.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Karla 

Gotta: „Keď pochybuješ … (dokon-

čenie v tajničke).

A., Abak, časť Londýna, moderný, 

orgán zraku,

B., 3. časť tajničky,

C., Okradnem, miska, starší, neal-

koholický nápoj,

D., Zostal, vlani česky, udivenie, 

Technické služby,

E., Biblický vrch, farba na vlasy, 

rodič, krtko,

F., Roky, Ronalda, zn. zubnej 

pasty, izbová rastlina,

G., Otvorenie ťažby skr., biograf, 

tvorca epiky, meno Hitlera,

H., Iniciálky Palárika, krysa 

angl., patriaci Lue, otep, zn. koz-

metiky,

I., Starogrécky Boh lásky, plané-

ta, stroj na tkanie, oslovenie krá-

ľa v Anglicku,

J., Naša TV, lazár, zemeguľa, 2. 

časť tajničky,

K., Oska, Koniec tajničky, liter,

L., Koho, chyba, malá Mira, 

dom, kde sa melie zrno.

1., Adrián, Začiatok tajničky, 

vyvaľuj oči,

2., Ples, sieťka, žiada,

3., Automobilová výstava, atak, 

ľudové oblečenie,

4., Mizni, ozn. ruských lietadiel, 

naberaj látku, baňa,

5., Vyhotovil šitím, kraj na Sloven-

sku, lišajníky,

6., Zn. síra a samárium, oslovenie 

Leny v ČR, horské osady, liter,

7., Žen. meno Martausovej, pla-

tidlo v  Európe, iniciálky fl orent-

ského architekta Maianiho,

8., Oľga, opísanie, snívaj,

9., Húsky, severský Boh, svorník, 

skrátene,

10., Hmyz podobný včele, atak, 

smútok česky,

11., 4 v  Ríme, ošatil, kananejská 

bohyňa úrody, tam,

12., Nováčik, patriaci Adovi, karta 

do telefónu,

13., Patriaci Ojovi, klopkaj, sadil,

14., Zn. kancelárskych potrieb, 

škriatok v  severských krajinách, 

natočené príbehy, ktoré sa premie-

tajú v kinách,

15., Omastok, 3. pád slova fara, 

iniciálky Novomeského.

Pomôcky: Hont, AN, SSm, BM, 

aloa, Kin, svor.

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 15
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Kupón č. 17
Krížovka
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Posledný februárový týždeň 

sa 4 pedagogické zamestnan-

kyne Materskej školy 1. mája 

zúčastnili druhej mobility 

v tomto školskom školskom 

roku, ktorá je súčasťou 

európskeho projektu Erasmus+ 

Školské výmenné partner-

stvá, s názvom „Let´s know 

each other“ – Spoznajme sa 

navzájom, ktorej koordiná-

torom je Materská škola, Ul. 

1.mája v Banskej Štiavnici. 

Do tohto výnimočného projektu 

sú zapojené mestá Banská Štiav-

nica, Šibenik, Ptuj a  Báčsky Petro-

vec, všetky zapísané do Zoznamu 

svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Cieľom projektu je stretá-

vať sa a vymieňať si osvedčené po-

stupy vo výchove a vzdelávaní detí 

predškolského a  mladšieho škol-

ského veku v oblasti kultúry a kul-

túrneho dedičstva mesta, v ktorom 

žijú. Po chorvátskom Šibeniku sme 

zavítali do ďalšieho krásneho his-

torického mesta Ptuj. Naše slovin-

ské kolegyne náš pobyt naplánovali 

v najveselšiu dobu roka, v čase Fa-

šiangov, keď v Ptuji vrcholí najväč-

ší karneval v Európe – „Kurentovan-

je“. Tento monumentálny sprievod 

nás všetkých ohromil. Celý týždeň 

sa niesol v jeho znamení. Navštívi-

li sme Materskú školu „Vrtec Ptuj“ 

a historické dominanty mesta, kde 

nám kolegyne pripravili množstvo 

aktivít, workshopov s  deťmi, cez 

ktoré nám predstavili svoju 2000 

ročnú  bohatú históriu a  tradície, 

ktorými žijú deti aj dospelí Ptu-

ja každý deň. Materská škola sa in-

tenzívne zaoberá regionálnou vý-

chovou a  zohľadňuje vo výchovno 

vzdelávacej činnosti fakt, že je ško-

la situovaná v  historickom meste. 

Každý rok plánujú a realizujú vlast-

né projekty, týkajúce sa najmä udr-

žiavania národného dedičstva, tra-

dícií Slovincov. Slovinské kolegyne 

nám ukázali ako pracujú s najmlad-

šími deťmi, akým spôsobom ich 

podporujú v  objavovaní vlastnej 

histórie. Ukázali nám vlastnú boha-

tú históriu a podelili sa o ňu. Ďaku-

jeme všetkým naším projektovým 

priateľkám, za skvelú atmosféru, 

bohatý program a  vzájomné poro-

zumenie. Každá zahraničná skúse-

nosť nás učí, ako myslieť globálne 

a konať lokálne – s otvorenou mys-

ľou, srdcom a bez predsudkov. Len 

tak môžeme podniknúť kroky sme-

rom k spravodlivejšiemu svetu ako 

jednotlivci a  ako celá komunita, 

a o to v týchto skvelých projektoch 

ide najviac.

V tomto období sme mali napláno-

vanú mobilitu v Srbsku, ktorú mu-

síme kvôli aktuálnej situácii so šíre-

ním koronavírusu presunúť na iný 

termín. Veríme však, že keď to situ-

ácia dovolí, budeme môcť v projekte 

pokračovať a naplniť tak ciele, ktoré 

z projektu vyplývajú.

Eva Pecníková,

 Alexandra Bóková

Mobilita v Slovinsku, v meste Ptuj, 
v rámci projektu Erazmus „Spoznajme sa navzájom“

Apríl – 4. mesiac v kalendári. 

Bláznivé počasie, striedanie krás-

nych slnečných a teplých dní s upr-

šaným a sychravým počasím. Tento 

mesiac ale v  sebe ukrýva dve vý-

znamné udalosti. Deň Zeme, kto-

rý sme si pripomenuli 22. apríla 

a Apríl – Mesiac lesov.

Čo je Zem? Zo zemepisu, alebo po 

novom z geografi e, vieme, že je to 

3. planéta slnečnej sústavy. Zem sa 

skladá z  jadra, kôry a  plášťa. Nad 

zemským povrchom sa nachádza 

atmosféra, ktorá sa delí na 1. Tro-

posféru, 2. Stratosféru, 3. Mezosfé-

ru, 4. Termosféru a  5. Exosféru... 

Striedajú sa tu 4 ročné obdobia, rok 

trvá 365 dní, jeden deň má 24 ho-

dín. Podnebné pásma na planéte sú 

– arktické (polárne), mierne, tro-

pické, subtropické a  subpolárne.... 

Toto všetko sme sa naučili na hodi-

nách zemepisu. Čo pre nás zname-

ná modrá planéta? Ako ju chrániť? 

Čo ju ohrozuje? Planéta je neodde-

liteľnou súčasťou života nás všet-

kých. Vďaka kyslíku na planéte, 

ktorý je životne dôležitý, môžeme 

všetci žiť na jej povrchu. 22. apríl 

je každoročne venovaný našej ze-

meguli. Študoval som odbor Život-

né prostredie na SPŠ S. Mikovíniho, 

vďaka ktorému som sa o faune a fl ó-

re, fungovaní jednotlivých ekosys-

témov a o našej planéte naučil ešte 

viac ako som dovtedy vedel. Všetci 

vieme, aký je alarmujúci stav oce-

ánov, ktoré sme znečistili plastmi. 

Vieme aj to, že je prudký nárast 

skleníkových plynov z našich továr-

ní, áut, ale aj narušovanie ozónovej 

vrstvy, ktoré sme spôsobili naším 

bádaním vo vesmíre. Čo našu pla-

nétu ohrozuje? Ohrozujeme ju my 

– ľudia! Žiaľ, naša túžba všetko ve-

dieť a vidieť, nás doslova stojí život. 

Len si musíme už konečne uvedo-

miť, že nie sme na planéte sami! Sú 

tu aj zvieratá a rastliny, ktorým sme 

vstúpili do ich životných priestorov. 

Vyrubovaním zelene sme zapríčini-

li globálne otepľovanie, ktorým tr-

pia všetky živé organizmy na na-

šej planéte. Mali by sme sa trochu 

pozastaviť aj nad tým, že bez stro-

mov, ktoré tak neľútostne vyrubu-

jeme, by neexistovala fotosyntéza 

– bez ktorej by sme sa nemohli na-

dýchnuť a  jednoducho ani žiť. Ľu-

dia, uvedomme si, že stromy nevy-

rastú za týždeň, ale niekoľko rokov! 

Naše lesy, príroda a všetko v nej sa 

formovala dlhé storočia, a  my to 

zameníme len pre vidinu peňazí!? 

Les – príroda – ekosystém je domo-

vom nás všetkých, preto by sme sa 

k  nemu mali správať s  rozumom, 

vďakou a  hlavne chrániť si našu 

modrú planétu. Snažme sa radšej 

spoločnými silami pomôcť jej znova 

„ožiť“. Pri prechádzkach lesom rad-

šej zbierajme odpady, ktoré sme do 

tej prírody odhodili! Namiesto de-

vastácie prírody si radšej všímaj-

me jej krásu, čistotu, vôňu, farby 

a zvieratá. Učme deti k láske k prí-

rode a zvieratám... Veľmi sa mi páči 

citát: „Zem sa bez nás zaobíde, no my 

bez nej Nie!“

Milí Štiavničania! Verím, že ste si 

tento mesiac pripomenuli spojitosť 

prírody, ale mali by sme sa k  pla-

néte správať ohľaduplne počas celé-

ho roka, nielen jeden mesiac. Želám 

vám krásne jarné obdobie a veľa sl-

nečných dní.

Filip Golian

Pripomenuli sme si...

Kurentovanje v Ptuji  foto Archív MŠ 1.mája
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Zásielky doručuje 

štandardne 

v obmedzenom 

ochrannom režime.

Poskytovanie poš-

tových služieb je od 

štvrtka 23. apríla za-

bezpečené v  štan-

dardnom režime na 

celom území Sloven-

ska. Slovenská poš-

ta obnovila otváracie 

hodiny jednotlivých 

pobočiek a doručova-

nie doporučených zá-

sielok. Naďalej však 

budú platiť bezpeč-

nostné a  hygienické 

opatrenia na zame-

dzenie šírenia ocho-

renia COVID-19. Vy-

plýva to z  dnešného rozhodnutia 

Úradu pre reguláciu elektronic-

kých komunikácií a  poštových 

služieb, ktorým tak ruší svoje do-

časné opatrenia o obmedzení pre-

vádzky a poštových služieb.

Rozsah otváracích hodín pre ve-

rejnosť na jednotlivých pobočkách 

je v režime z obdobia pred vyhlá-

sením mimoriadnej situácie, s vý-

nimkou prestávok na nutnú dezin-

fekciu priestorov pôšt v trvaní 30, 

resp. 60 minút. Kvôli nedostat-

ku personálu môžeme selektívne 

pristupovať k  zmenám v  otvára-

cích hodinách. Oproti štandard-

nej prevádzke máme momentálne 

o 1400 zamestnancov menej, čo je 

významný rozdiel. Zo zamestnan-

cov čerpajúcich PN alebo OČR je 

viac ako 80% priehradkových za-

mestnancov a  doručovateľov. Po-

šty však naďalej ostávajú zatvore-

né počas víkendu.

Aktuálne otváracie hodiny pobo-

čiek nájdu klienti aj na interne-

tovej stránke Slovenskej pošty, 

v  mobilnej aplikácii Slovenskej 

pošty a na výveskách jednotlivých 

pobočiek pôšt.

Slovenská pošta a jej zamestnan-

ci sú súčasťou kritickej infraš-

truktúry štátu a riadi sa pokynmi 

kompetentných autorít, Ústred-

ného krízového štábu SR, Úradu 

verejného zdravotníctva SR, Mi-

nisterstva zdravotníctva SR, Mi-

nisterstva dopravy a výstavby SR 

a Úradu pre reguláciu elektronic-

kých komunikácií a  poštových 

služieb SR. S cieľom chrániť na-

šich zamestnancov a  obyvate-

ľov miest a  obcí naďalej pla-

tia ochranné a  bezpečnostné 

opatrenia a  vyzývame obyva-

teľov, aby ich pri návšteve po-

bočky zodpovedne a  dôsledne 

dodržiavali. Slovenská pošta na-

ďalej monitoruje a  reguluje ob-

sadenosť pobočiek. Vstup na po-

bočku je možný len s prikrývkou 

horných dýchacích ciest. Zákaz-

níci si musia pri vstupe dezinfi ko-

vať ruky. Platí obmedzený počet 

zákazníkov v  priestoroch pobo-

čiek – na pošte môže byť maxi-

málne 1 zákazník na 25m2 pre-

dajnej plochy pobočky. A čakajúci 

musia dodržiavať 2-metrový od-

stup. Vzhľadom na veľkosť nie-

ktorých pobočiek a 2-metrový od-

stup, v niektorých prípadoch pôšt 

bola Slovenská pošta kvôli to-

muto opatreniu nútená zatvoriť 

niektoré priehradky. Pošty preto 

vybavia menej zákazníkov za rov-

naký čas.

Obnovené doručovanie dopo-

ručených zásielok

Doručovanie doporučených zá-

sielok, úradných zásielok, po-

istených listov, doporučených 

zásielok do vlastných rúk/ s doru-

čenkou/ dobierkou je zabezpečo-

vané štandardne v  súlade s  plat-

nými Poštovými podmienkami 

Slovenskej pošty, teda tak, ako 

pred zavedením bezpečnostných 

opatrení v  súvislosti s  koronaví-

rusom. Zákazníci tak už nemusia 

chodiť pre doporučené zásielky 

na poštu, čím sa odľahčí aktuálna 

situácia. Oznámenie o uložení zá-

sielky, teda žltý lístok, nechá poš-

tový doručovateľ v  schránke iba 

v prípade, ak adresáta nezastihne 

na adrese. Zároveň sa pokúsime 

opätovne doručiť zásielky, ktoré 

boli uložené na pošte.

Pre zásielky podané dňom 1. mája 

sa tiež obnovuje štandardná od-

berná lehota 18 kalendárnych 

dní. To znamená, že pre zásielky 

podané do konca apríla platí pre-

dĺžená úložná lehota o 14 dní.

Pre ochranu našich doručovate-

ľov a  ostatných zamestnancov, 

ako aj pre zákazníkov sme urobili 

maximum. Doručovatelia a kurié-

ri sú vybavení dezinfekčnými gél-

mi, rukavicami, rúškami a  k  dis-

pozícii majú aj tvárové ochranné 

štíty a  okuliare. Ochranné štíty 

a  okuliare budú používané v  prí-

pade mimoriadnych situácií, ak 

dôjde napríklad k uzavretiu oblas-

tí a vyhláseniu karantény, ako na-

príklad aktuálne v  meste Krom-

pachy a obciach Bystrany a Žehra. 

Na pobočkách sú okrem rukavíc 

a rúšok priehradkoví zamestnan-

ci chránení ochrannou priehľad-

nou bariérou, ktorá zamedzuje 

priamemu kontaktu so zákazní-

kom. Dočasnou bariérou sme vy-

bavili aj otvorené pobočky, ktoré 

poznáte napríklad z  obchodných 

centier. Pošty pravidelne častejšie 

čistíme, vetráme a dezinfi kujeme, 

regulujeme vstup a pre zákazníkov 

je k dispozícii aj dezinfekcia rúk.

Iveta Dorčáková,

hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.

Slovenská pošta ruší 
skrátené otváracie hodiny pobočiek

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 pohybujúcich sa 

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.

Mačička Iľja a  kocúrik Belko si 

hľadajú domov, mačička je kastro-

vaná a odčervená a kocúrik odčer-

vený.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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 Starší pán, nefajčiar, hľadá sluš-

ný podnájom na dlhšie obdobie do 

250EUR, tel. č.: 0907 343 032

 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kosenie záhrad, kontakt: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpim JAWU, CZ, SIMSON, MA-

NET, PIONIER aj nepojazdné alebo 

diely. Tel. č.: 0949 505 827

 Predám suché dubové palivové 

drevo. Dĺžka polien podľa vašich 

požiadaviek. Cena dohodou, tel. č.: 

0905 400 613

 Predám Škodu Fabia, dočasne 

odhlásená, cena 200EUR, kontakt: 

0948 192 193

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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


