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„Vážení členovia ZO SZPB, 

vážené dámy, vážení páni!

8. máj je deň, keď si pripomíname Deň 

víťazstva nad fašizmom, víťazstva nad 

najkrutejšou ideológiou, aká sa kedy 

zrodila v dejinách ľudskej civilizácie.

8. mája 2020 si Európa a  Slovensko 

v  nej pripomíname výročie 75 rokov 

od skončenia II. svetovej vojny v Euró-

pe – najväčšieho ozbrojeného, najroz-

siahlejšieho a najničivejšieho vojenské-

ho konfl iktu, aký kedy ľudstvo zažilo na 

našom kontinente.

Neuveriteľné utrpenie, strach, bieda, 

hlad a smrť miliónov vojakov a civilných 

obyvateľov – to je výsledok bojov, 

Koronakríza má zásadný 

dopad na fi nancovanie 

samospráv. Posledné mestské 

zastupiteľstvo sa venovalo aj 

téme rozpočtu mesta a prijalo 

viazanie výdavkov v celkovej 

suma takmer 700 tisíc eur.

Dôvodom takéhoto drastického 

opatrenia je prudké spomalenie 

ekonomiky, ktoré sa prejaví nie-

len v tomto, ale aj nasledujúcich ro-

koch. Samosprávam je avizovaný 

výrazný prepad podielových daní 

a pochopiteľne aj ony očakávajú vý-

padky v  miestnych daniach. Bolo 

preto potrebné prijať urýchlene 

také úpravy, ktoré umožnia mestu 

tento rok „prežiť“, aj za cenu poza-

stavenia niektorých projektov a ak-

tivít.

Takmer 17% podiel na úprave roz-

počtu majú výdavky na správu 

mesta. Došlo ku kráteniu pracov-

ných úväzkov, ako aj miezd zamest-

nancov mestského úradu o  20%. 

Platy má upravené aj vedenie mes-

ta (primátorka, zástupca primátor-

ky a prednostka). Primátorka mes-

ta má upravený plat na najnižšiu 

zákonom stanovenú výšku a okrem 

toho sa rozhodla vytvoriť súkrom-

ný podporný fond, z ktorého bude 

riešiť výnimočné situácie v  sociál-

nej oblasti. Symbolicky sa k  tým-

to opatreniam pridali aj viacerí 

poslanci mestského zastupiteľstva, 

ktorí sa vzdali odmien za rokovania 

v tomto období.

O  zhruba 10% smerom dole boli 

upravené príspevky na materské 

školy a  základnú umeleckú ško-

lu, ako aj neštátne školské zaria-

denia. Upravený je tiež príspevok 

na voľnočasové aktivity. Došlo 

k  pozastaveniu niektorých pláno-

vaných projektov, ako napr. nová 

web stránka mesta či zmena úče-

lu stavby objektu Kultúrneho cen-

tra. Obmedzené boli aj dotácie, 

ktoré poskytuje mesto v  rôznych 

oblastiach. Znížená bola aj dotá-

cia na plaváreň, zrušené bolo pod-

ujatie Štiavnický živý šach a  čias-

točne bol upravený rozpočet aj na 

iné podujatia. Viazanosť výdavkov 

sa dotkla aj viacerých transferov 

mesta smerom k Technickým služ-

bám (kompostáreň, zimná údržba, 

čistenie mesta).

Tieto závažné opatrenia sú zame-

rané na to, aby samospráva aspoň 

v  obmedzenom režime zvládla 

rok 2020. Rovnaké ťažké kroky 

prijímajú mestá a  obce na celom 

Slovensku. Napriek ich rozsahu 

mesto zachovalo niektoré rozvojo-

vé aktivity, najmä tie, ktoré vyplý-

vajú zo získaných dotácií. Ostáva 

len dúfať, že národná ekonomika 

sa zotaví skôr ako predpokladajú 

odborníci a  najneskôr počas jese-

ne dôjde k oživeniu, ktoré vráti si-

tuáciu do normálnych koľají.

R. Marko

Príhovor primátorky mesta 
k 75. výročiu víťazstva nad fašizmom

Mesto musí ušetriť 700 tisíc

Spomienkový pietny akt  foto Michal Kríž 
3.str.

Pomoc
Mesto Banská Štiavnica na zá-

klade usmernenia primátorky 

Mgr. Nadeždy Babiakovej poskyt-

lo potraviny s blížiacou sa dobou 

spotreby zo školských jedální pri 

MŠ Bratská, MŠ Ul.1.mája, ZŠ 

J.Kollára, ZŠ J.Horáka, ktoré sú 

momentálne uzatvorené z  dôvo-

du pandémie COVID-19, svojim 

občanom v  hmotnej núdzi a  ro-

dinám s deťmi, ktoré sú v hmot-

nej núdzi. Týmto sa predišlo zne-

hodnoteniu skladových zásob 

kvalitných potravín v  školských 

jedálňach a  zároveň sa zmierni-

li dopady núdze najviac ohroze-

ných obyvateľov, predovšetkým 

detí v meste.

Do rodín bola prerozdelená múka, 

mlieko, smotana, maslo, syr, olej, 

ovsené vločky, koreniny a iné.

Najviac potravín(v  sume temer 

500€) poskytla ZŠ J.Horáka – a to 

deťom v  hmotnej núdzi z  rodín 

Evanjelickej cirkvi AV.

Vedúcim školských jedální pri 

hore uvedených školách touto ces-

tou ďakujeme za spoluprácu.

Viera Ebert, MsÚ – školský úrad

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

pogofruit@gmail.com

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
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primátorky

25. 4. Rádio Devín o 13:30 bola dob-

rodružná rozhlasová hra Jána Miku-

ša „Expedícia Paradajz“ situovaná do 

Banskej Štiavnice a  jej bezprostred-

ného okolia. 26. 4. v Rádiu Sloven-

sko o  10:05 v  pravidelnej relácii 

o  tomto čase vždy v nedeľu „Encyk-

lopédia spravodlivých“, bol príbeh pod 

názvom „Matilda“. Išlo o pani Matil-

du zo Štiavnických Baní, ktorá až do 

82. roku života v  r. 1967 pracovala 

v  Kvetinárstve v  B. Štiavnici. Počas 

2. sv. vojny mala veľké zásluhy aj so 

svojou dcérou Margitou a jej manže-

lom Mikulášom Blázym, odborným 

učiteľom v  B. Štiavnici na záchrane 

a všestrannej, mimoriadne rizikovej 

pomoci banskoštiavnickým Židom. 

26. 4. v RTVS na Jednotke o 16:20 

bol fi lm „Polnočná omša“ z  r. 1962, 

ktorý bol natočený v  B. Štiavnici. 

Zdôrazňujem ešte, že v  ňom hrala 

vtedy ešte mladučká Milka Vášáryo-

vá, ktorá svoje detstvo a mladosť pre-

žila v B. Štiavnici. 27. 4. vo viacerých 

médiách bola spomienka na Jána Pa-

lárika, katolíckeho kňaza, dramati-

ka, redaktora a  vydavateľa v  súvis-

losti s tým, že sa narodil v tento deň 

v  r. 1822 (zomrel v  r. 1870). Pôso-

bil najprv ako kaplán v  B. Štiavni-

ci a od r. 1850 v Št. Baniach. 27. 4. 

vo viacerých médiách bola spomien-

ka na vynikajúceho herca Gustáva 

Valacha, v súvislosti s tým, že v ten-

to deň zomrel v  r. 2002. Nielen-

že študoval na banskoštiavnickom 

gymnáziu, ale v  posledných rokoch 

svojho života mimoriadne rád sa zdr-

žiaval na svojej chalupe v B. Štiavni-

ci. 27. 4. v tento deň ešte aj vo večer-

ných hodinách bolo mimoriadne veľa 

zaujímavých správ v  rôznych médi-

ách na našu tému. V  Rádiu Sloven-

sko o 18:00, ako aj o 21:00 bola opäť 

ako v predchádzajúcom týždni kritika 

Róberta Fica na menovanie Ing. Bo-

humíra Zvrškovca za predsedu Hlav-

ného banského úradu v  B. Štiavnici. 

Podobne túto skutočnosť kritizovala 

Amnesty International Slovensko. Na 

túto tému hovoril v RTVS na Jednot-

ke o 19:00 aj Erik Tomáš, poslanec NR 

SR za SMER-SD. V Rádiu Slovensko 

o 18:00, ako aj v RTVS na Jednotke 

o 19:00 hovoril Exštiavničan Jaroslav 

Naď, minister obrany SR. Obhajoval 

voči opozícii mohutnú asistenciu ar-

mády pri testovaní a  karanténnych 

opatreniach v rómskych komunitách. 

28. 4. v Rádiu Slovensko o 18:00 ako 

aj v RTVS na Jednotke o 19:00 bola 

správa, že na nitrianskej expozitúre 

Národnej kriminálnej agentúry vy-

povedala aj Exštiavničanka, býva-

lá sudkyňa Zuzana Maruniaková, za 

podozrenie z  jej niekdajšej súčinnos-

ti s  Mariánom Kočnerom. V  RTVS 

na Jednotke o 19:00 a ešte aj 28. 4. 

o 02:00 v Rádiu Slovensko bola repor-

táž o  tom, ako Občianske združenie 

Štokovec dáva k dispozícii obrazy, kto-

ré vytvorili umelci na Banskej Stanici 

v B. Štiavnici tým, ktorí prejavili o tie-

to diela záujem. 28. 4. v Rádiu Devín 

o 8:20 bola spomienka na štúrovské-

ho básnika Jána Bottu, ktorý zomrel 

v tento deň v r. 1881. K tomu len do-

dávam, že v  r. 1860 – 1870 pôso-

bil v B. Štiavnici ako zememerač. 28. 

4. v Rádiu Slovensko o 15:40 a 29. 4. 

o 7:00 hovoril Štiavničan Lukáš Pel-

legrini, kapitán „Pohronia“ futbalové-

ho mužstva našej najvyššej súťaže, 

že opäť začali trénovať. 29. 4. excelo-

val v médiách tak ako žiaden minister, 

Exštiavničan Jaroslav Naď, minister 

obrany SR. Hovoril, vždy samostatne, 

na 4 témy – sľúbená subvencia USA 

pre SR 50 mil. USD na nákup moder-

nej vojenskej techniky z USA pre SR, 

rekonštrukcia letiska na Sliači pre vo-

jenské účely, ktorá sa plánuje v  naj-

bližšom období, prehodnotenie zá-

merov predchádzajúcej vlády ohľadne 

modernizácie našej armády a  infor-

mácia o tom, že zrušil Andrejovi Dan-

kovi hodnosť kapitán, ktorú mu ude-

lil predchádzajúci minister obrany 

SR. Tak ako predtým, aj v  predchá-

dzajúcom týždni nebolo dňa, žeby 

minimálne v jednom médiu buď ne-

hovoril, alebo ho necitovali o jeho mi-

moriadnych aktivitách v rezorte obra-

ny SR. 29. 4. v TA 3 o 18:30 Martin 

Klus, štátny tajomník Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych zále-

žitostí SR ako exemplárny príklad po-

užil osobu z BŠ (konkrétne meno ne-

povedal), ktorá chodí nakupovať pre 

starú mamu do Viedne a  zneužíva 

tak súčasné pandemické opatrenia na 

hraniciach. 29. 4. v TA3 v relácii „Téma 

dňa“ o 19:50 hovoril minister životné-

ho prostredia SR Ján Budaj. Hovoril aj 

o tom, že v SVP, š.p. v B. Štiavnici bude 

audit. 30. 4. v TA3 v relácii „Téma dňa“ 

opäť kritizoval poslanec NR SR Erik 

Tomáš, že do funkcie predsedu HBÚ 

v B. Štiavnici bol menovaný výrobca 

sedačkového nábytku Ing. Bohumír 

Zvrškovec. Nakoniec ešte informácia 

v súvislosti s pandémiou. Do 4. 5. rána 

nebol v našom meste koronavírusom 

nakazený nik, v minulom týždni odiš-

lo z internátu na Kolpašskej ul. všet-

kých 87 repatriantov, pričom ani je-

den z nich nebol pozitívny a do 4. 5. 

rána prišlo do internátu ďalších 85 

nových repatriantov.

Foto: Mgr. Ján  Petrík

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

4. 5.

 Zasadnutie Krízového štábu (KŠ) 

mesta Banská Štiavnica, kontrola 

opatrení prijatých krízovým štá-

bom v  súvislosti so situáciou sú-

visiacou s  ochorením COVID-19 

a prijatie nových opatrení.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

 Riešenie Technických služieb, 

m.p., Banská Štiavnica.

5. 5.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v  sú-

vislosti so situáciou súvisiacou 

s COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

6. 5.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v  sú-

vislosti so situáciou súvisiacou 

s COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

 Riešenie Mestských lesov, spol. 

s r.o., Banská Štiavnica. 

 Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta p. Ladislavom Nyékim.

7. 5.

 Zasadnutie KŠ mesta BŠ, kon-

trola opatrení prijatých KŠ v  sú-

vislosti so situáciou súvisiacou 

s COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

 Práca v  meste, individuálne prac. 

stretnutia s občanmi k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Zabezpečenie opatrení, info a úloh 

zo strany OOPZ, MsPo a zdravot-

níctva.

 Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta p. Jánom Procnerom.

9. 5.

 Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková



3
číslo 18 • 6. máj 2020

sn@banskastiavnica.sk

ktoré prebiehali na úze-

mí štátov Európy. Smutným výsled-

kom tohto zápasu za slobodu náro-

dov je bezmála 60 miliónov ľudských 

životov vojakov a  nevinných oby-

vateľov, pokusy na ľuďoch, zniče-

né a  vydrancované mestá, dediny, 

továrne, zamínované polia, zniče-

né kultúrne a  historické pamiatky 

i skvosty prírody.

Udalosti II. svetovej vojny neobišli 

ani Slovensko, môžeme byť hrdí na 

to, že Slováci sa nezmierili s  fašiz-

mom a  bojovali za svoju vlasť a  jej 

slobodu.

Slovensko oslobodila Červená ar-

máda, Prvý československý armád-

ny zbor a  Rumunská armáda. Taká 

je história, naši mladí muži umiera-

li v  bojoch za slobodu. Je to tak, aj 

Slováci oslobodzovali Európu, oslo-

bodzovali svoju vlasť, ochraňovali 

slobodu svojich rodín i svoju osobnú 

slobodu.

8. mája 1945 sa sloboda natrvalo 

vrátila do slovenských miest, dedín 

i  príbytkov. Tisíce ľudí položili svoj 

vlastný život za to, za čo bojovali – 

za víťazstvo nad zlobou, nenávisťou, 

totalitou, ponižovaním ľudských by-

tostí i  celých národov, za víťazstvo 

mierového dobra a tvorivého pokoja 

nad vojnovým zlom a ničením civili-

začných hodnôt.

Chceme a  musíme si pripomínať 

udalosti spred 75 rokov, aby sme ne-

zabudli, a  aby nezabudli ani naši 

mladí, ani generácie, čo prídu po 

nás, čo znamená žiť v  mieri, že tu 

niet miesta pre nacionalizmus a šo-

vinizmus o  to viac, že dnes aj my 

prežívame celosvetovú pandémiu 

a  dôležitú úlohu zohráva ľudskosť 

a spolupatričnosť.

Nech teda kytice, ktoré sme položi-

li pri pamätníku sú prejavom našej 

spoločnej úcty a vďaky všetkým tým, 

ktorí položili životy za slobodu a ví-

ťazstvo nad fašizmom, ale naša vďa-

ka a  úcta patrí aj všetkým žijúcim 

pamätníkom.

Zároveň si 9. mája pripomíname 

Deň Európy. Spolu s  vlajkou, hym-

nou, mottom a  jednotnou menou – 

eurom, je symbolom Európskej únie. 

Dňa 9. mája 1950 Robert Schuman 

prezentoval svoj návrh na vytvore-

nie organizovanej Európy, ktorá je 

nevyhnutná pre udržanie mierových 

vzťahov. Schumanova deklarácia sa 

považuje za začiatok budovania EÚ. 

Deň Európy je tak príležitosťou pre 

zdieľanie európskej identity a  osla-

vou mieru a jednoty v Európe.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

citát

„Manželstvo nám ponúka najhlbší 

pohľad do srdca a duše inej bytosti, 

aký sa nám kedy naskytne.“.

Mike Mason

Príhovor primátorky mesta 
k 75. výročiu víťazstva nad fašizmom

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

Nová aktivita, ktorú sme 

spustili v rámci spolupráce 

s kinom Lumiére poskytla 

nové možnosti pre skalných 

fanúšikov cinematikov. 

Z pohodlia domova si môžete pozrieť 

úspešné tituly. Overte si (pre istotu) 

kvalitu svojho internetového pripoje-

nia a zariadení.

Zakúpte si vstupenku.

a) Nákup musíte ukončiť najneskôr 

40 min. pred začiatkom predstavenia.

b) Upozornenie: Predstavenie je mož-

né sledovať len na Slovensku, neku-

pujte si vstupenky, ak ste v zahraničí. 

Ďakujeme.

Od 20:00 je stream k dispozícii:

a) Na stránke www.kino-doma.sk si 

kliknite na aktuálne predstavenie

b) Zadajte svoje heslo (heslo = varia-

bilný symbol vašej platby za vstupen-

ky na dané predstavenie, nájdete ho 

v e-maile „Potvrdenie o nákupe vstupe-

niek“).

V  prípade, že vám heslo ne-

funguje, kontaktujte nás na 

info@kino-doma.sk.

Prajeme vám príjemný fi lmový záži-

tok a tešíme sa na Vás v Kine doma.

Po zakúpení vstupenky Vám táto 

príde na e-mailovú adresu. Variabil-

ný symbol platby je prístupové heslo 

k linku, na ktorom bude 20 min. pred 

projekciou prístupná úvodná prezen-

tácia. Projekcia začína vždy 20:20 

hod. a funguje rovnako, ako v kine – 

t. j. nie je možné ju posúvať, ani zasta-

vovať.

Nezabudnite! Nákupom lístku na on-

line projekciu Kino Doma si do svojej 

obývačky prinášate nielen skvelý fi l-

mový zážitok, ale aj dobrý pocit z pod-

pory Vášho kina!

ZP – RM, Odd. KŠaMK 

Kino doma

Verejná 
obchodná súťaž 
na odkúpenie pozemkov Moy-

zesova 2020 – I. až III. – predĺ-

ženie lehoty.

Vzhľadom na trvanie mimoriad-

nej situácie v súvislosti so šírením 

nového koronavírusu v  súlade 

s  Článkom IV. ods. 11 Vyhláse-

nia obchodnej verejnej súťaže na 

prevod pozemkov na Moyzeso-

vej ulici, oznamujeme záujemcom 

o  kúpu stavebného pozemku na 

Ul. Š. Moyzesa v Banskej Štiavni-

ci, 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 sta-

novuje na 19. mája 2020.

Prípadná ďalšia zmena podmie-

nok súťaže sa vykoná spôsobom 

a prostriedkami tak ako bola vy-

hlásená.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Slovenský zväz protifašistic-

kých bojovníkov, Základná 

organizácia Banská Štiavnica 

pri príležitosti 75. výročia 

ukončenia II. svetovej vojny 

usporiadala spolu s mestom 

Banská Štiavnica pietny akt, 

spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 75. výročia 

víťazstva nad fašizmom, 

v stredu dňa 6. mája 2020 pri 

Pamätníku padlých hrdinov 

nad poštou. 

Spomienkového aktu sa zú-

častnili primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, zá-

stupca primátorky Ing. Ma-

rián Zimmermann, pred-

nostka MsÚ Ing. Ivana On-

drejmišková, poslanec MsZ 

RNDr. Pavel Bačík, predse-

da ZO SZPB Vladimír Poprac, 

tajomník ZO SZPB Ing. Ja-

roslav Dudík, prednosta OÚ 

Ing. Štefan Filip a vedúci od-

boru ŽP OÚ Ing. Lukáš Lalo 

a za MO SSŽ Živena Júlia Po-

pracová. Česť a sláva všetkým 

hrdinom, ktorí položili svoje 

životy za našu slobodu!

Michal Kríž

Oslavy víťazstva nad fašizmom
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Mesto Banská Štiavnica, 

zastúpené Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, primátorkou 

mesta ako zriaďovateľ 

príspevkovej organizácie 

mesta Banská Štiavnica 

vyhlasuje podľa §5 zákona 

č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 

výberové konanie na funkciu:

riaditeľa príspevkovej organizácie

Technické služby, mestský podnik

Banská Štiavnica

Zamestnávateľ: Technické služby,

mestský podnik, Banská Štiavnica

Ul. E. M. Šoltésovej 1

969 01 Banská Štiavnica

Miesto výkonu práce:

Mesto Banská Štiavnica, Technické 

služby, m. p., Banská Štiavnica, Ul. 

E. M. Šoltésovej 1,

969 01 Banská Štiavnica

Požadované kvalifi kačné pred-

poklady a  iné kritériá a  požia-

davky na vykonávanie funkcie:

– vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa, zameranie technické, resp. eko-

nomické, právne, stavebné

– 5 rokov praxe v technickej, ekono-

mickej, právnej alebo stavebnej ob-

lasti

– riadiaca prax min. 1 rok

– organizačné a  komunikačné 

schopnosti, samostatnosť, zodpo-

vednosť, spoľahlivosť,

– rozhodnosť a manažérske schop-

nosti

– ovládanie práce s  PC, vodičský 

preukaz skupiny B

– bezúhonnosť

– spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu

Žiadosti spolu s  nižšie uvedený-

mi dokladmi zasielajte na adresu 

Mesto Banská Štiavnica, Radničné 

námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica alebo osobne do podateľne 

Mestského úradu Banská Štiavni-

ca s označením na obálke „Neotvárať 

– výberové konanie – Riaditeľ Technic-

kých služieb, m. p., Banská Štiavnica.“

Uzávierka prijímania žiadostí je 

20. 5. 2020 do 11.30 hod. Rozho-

dujúcim je dátum na poštovej obál-

ke alebo dátum doručenia žiadosti 

osobne.

K žiadosti o zaradenie do výbero-

vého konania je potrebné doložiť 

nasledovné doklady:

– profesijný štruktúrovaný životo-

pis

– úradne overená kópia dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní

– výpis z registra trestov, nie starší 

ako 3 mesiace

– čestné vyhlásenie o  spôsobilosti 

na právne úkony

– čestné vyhlásenie uchádzača na 

použitie osobných údajov pre potre-

by výberového konania v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov

Termín nástupu na uvedené pra-

covné miesto: 1. 6. 2020

Druh pracovného pomeru: hlavný 

pracovný pomer

Ponúkaný plat v hrubom (základ-

ná zložka mzdy): od 1400€

Výber uchádzačov bude prebiehať 

formou osobných pohovorov. Na 

osobný pohovor budú pozvaní len 

tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyš-

šie uvedené kvalifi kačné predpokla-

dy a doložia všetky požadované do-

klady v stanovenom termíne.

Vyžaduje sa znalosť nasledov-

ných právnych predpisov:

– Zákon č. 369/1990 Zb. o  obec-

nom zriadení v  znení neskorších 

zmien

– Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-

tových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-

tových pravidlách územnej samo-

správy a o zmene a doplnení niekto-

rých predpisov v  znení neskorších 

predpisov

– Zákon č. 135/1961 Zb. o pozem-

ných komunikáciách (cestný zákon)

– Zákon č. 50/1967 Zb. stavebný 

zákon v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 79/2015 Z. z. o  odpa-

doch v platnom znení

– Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 552/2003 o výkone prá-

ce vo verejnom záujme

– Znalosť miestnych podmienok

Bližšie informácie k  výberovému 

konaniu poskytne: Ing. Iveta Mikul-

číková, mestský úrad, personalis-

ta, č. tel. 045/6949622, mail: iveta.

mikulcikova@banskastiavnica.sk

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Výberové konanie

Mesiac máj prináša mnohé 

písané či nepísané sviatky. 

Jedným z nich je aj Deň 

víťazstva nad fašizmom.

Pred polnocou 8. 5. 1945 stredoe-

urópskeho času, podpísali Nemci 

v Berlíne záverečný akt kapitulácie za 

prítomnosti sovietskej delegácie a ofi -

ciálne sa ukončila 2. svet. vojna v Eu-

rópe. V  tom čase však už na území 

Moskvy bol iný deň a  to 9. 5. Preto 

sme dlho tento sviatok povinne osla-

vovali takto. Ako pionierka a zväzáč-

ka si pamätám, isto aj mnohí moji 

vrstovníci, že sme vyobliekaní v rov-

nošatách stáli pri pamätníkoch, číta-

li sa príhovory, kládli vence, recitova-

li básne, robil sa detský lampiónový 

sprievod. Potom sa všetci zhromaždili 

okolo horiacej vatry ako počesť víťaz-

stva nad fašizmom, spievali sa revo-

lučné piesne a pod. Pre mňa celkom 

príjemné momenty. Veď išlo o súdrž-

nosť ľudí a vyjadrenie morálnej iden-

tity, čo nechceme, aby sa už zopakova-

lo. Škoda, že vo veľkom štýle už tieto 

oslavy prebiehajú len vo väčších mes-

tách alebo už iba v mestách. V men-

ších dedinkách, ako by sa na ne za-

budlo. A pritom vlastne zo všetkých 

májových sviatkov, je tento pre našu 

súčasnosť dosť kľúčový. Vojnové hrô-

zy môžeme zhliadnuť len vo fi lmoch 

a stále to budú otrasné zážitky. V roku 

1985 som ako žiačka mala napísať do 

školskej súťaže báseň s mierovou te-

matikou. Malý výňatok z nej:

Vojská rútili sa

do miest, dedín,

do príbytkov ľudí.

Nepriatelia ako nebezpečná krysa,

čo mäkký, sladký spánok budí.

Plač matiek strápených,

ťažké dni pochodov

v tej bielej zime treskúcej.

A toľko synov stratených

i slzy, čo sa liali horúce.

Dávne to spomienky

na čierne chmáry, na život ukrutný.

No poskladali sa už kamienky

a voda ďalej sa už nemúti.

Prispievam skromne (z toho času po-

merne detskou výpoveďou) k 75. vý-

ročiu tohto dňa. Ale hlavne tým, kto-

rí už nie sú alebo ešte stále žijú medzi 

nami a na vlastnej koži zažili vojnové 

časy. Daniela Sokolovičová 

Májové (ne) oslavy

Ukončenie 2. svetovej vojny  foto www.dnes.sk
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V tomto roku by si sto rokov 

od obnovenia vyučovania 

pripomenula aj štátna 

učiteľská akadémia, ktorá 

vychovala mnohých 

pedagógov. Jedným z jej 

absolventov bol aj Ján Šuľa, 

môj prvý učiteľ.

Mesto Banská Štiavnica patri-

lo k  významným centrám vzde-

lanosti v bývalej Rakúsko – uhor-

skej monarchii. V  meste pôsobilo 

viacero škôl poskytujúcich okrem 

základného aj vyššie vzdelanie. 

Prevažná väčšina obyvateľstva sa 

hlásila k  rímsko-katolíckemu vy-

znaniu, preto cirkevné elemen-

tárne školy pôsobiace pri rím-

sko-katolíckych farách poskytovali 

základné vzdelanie aj deťom iného 

vierovyznania. V období reformá-

cie na Slovensku postupne vzni-

kajú školy aj pre deti iného, hlav-

ne evanjelického a. v. vyznania. Je 

preto pochopiteľné, že si obyvate-

lia mesta, hlásiacich sa k evanjelic-

kému a. v. vierovyznaniu presadi-

li školy (základné i  vyššie), ktoré 

by mohli navštevovať prednostne 

deti tohto vyznania.

Jednou z cirkevných škôl pre deti 

evanjelického a. v. vyznania bolo 

aj Evanjelické lyceálne gymná-

zium (skrátene lýceum) v Banskej 

Štiavnici. Pri lýceu bola zriadená 

preparandia už v  roku 1880. Pre-

parandia (učiteľský ústav) pripra-

voval žiakov na učiteľské povola-

nie po ukončení štvrtého ročníka 

lýcea. Informácie o  osamostatne-

ní učiteľského ústavu sú známe už 

z roku 1908, ale až v zápisnici uči-

teľského zboru banskoštiavnické-

ho lýcea zo 07.09.1912 je uvede-

né, že Čemezov evanjelický ústav 

ako samostatná verejná škola za-

hájil činnosť od školského roku 

1912/13. Sídlil v  budove 173/II, 

ktorú pre jeho účely postavila ban-

skobystrická fi rma Hudec a Rose-

nauer v  rokoch 1909 – 1910. Fi-

nančné prostriedky na jej stavbu 

venoval vo svojom závete profesor 

lýcea Mikuláš Čemez. Funkciu or-

ganizačného riaditeľa ústavu za-

stával riaditeľ lýcea Ernest Király, 

prevádzkovým riaditeľom sa stal 

Gejza Wágner. Za žiakov školy boli 

prednostne prijímané deti evanje-

lického a. v. vyznania, ale žiakmi 

sa mohli stať aj deti iných vierovy-

znaní. Škola mala 4 triedy a až do 

začiatku mája 1919 sa vyučovalo 

v maďarskom jazyku.

Po zrušení vyučovania v  maďar-

skom jazyku mala škola problém 

s  obsadením miest učiteľov, vyu-

čovanie bolo preto obnovené až 

19. januára 1920. Škola mala len 

dvoch stálych učiteľov, ktorým 

vyučovanie pomáhali zabezpečiť 

učitelia z  ostatných škôl v  mes-

te. Jedným zo stálych učiteľov 

bol Alojz Trojan, evanjelický farár 

z  Valteříc, ktorého dočasne pove-

rili správou školy. Školu po per-

sonálnej, materiálno-technickej 

a  fi nančnej stránke spravoval Zá-

padný dištrikt evanjelickej a. v. 

cirkvi v Modre, ale vyučovací pro-

ces sa musel riadiť pokynmi minis-

terstva školstva a  národnej osve-

ty. Od školského roku 1925/26 

bol ústav poštátnený a  jeho ná-

zov sa zmenil na Štátny učiteľský 

ústav koedukačný v Banskej Štiav-

nici. „Z úsporných dôvodov“ nariadi-

lo ministerstvo školstva a  národ-

nej osvety svojím rozhodnutím 

z  22.04.1938 postupné rušenie 

školy, ktoré sa zavŕšilo 30. júna 

1942jej úplným zrušením. Školu 

od školského roku 1942/43 zno-

vu spravovala evanjelická a. v. cir-

kev až do jej opätovného zoštát-

nenia v  roku 1945. Jej názov sa 

v roku 1942 zmenil na Evanjelickú 

dištriktuálnu slovenskú učiteľskú 

akadémiu, ktorá dočasne sídlila 

v  budove bývalého evanjelického 

lýcea a v roku 1943 sa presťahova-

la späť do pôvodnej budovy. Škola 

defi nitívne zanikla koncom škol-

ského roku 1949/50 hlavne z dô-

vodu ubúdajúceho počtu žiakov. 

Pri škole pôsobila aj cvičná trieda 

s  dvomi oddeleniami, škola spra-

vovala aj internát.

Žiaci školy sa aktívne zapájali do 

mimoškolskej činnosti, organizo-

vali samostatné akadémie k  vý-

znamným výročiam alebo aktívne 

s  recitáciami a  spevmi vystupo-

vali na oslavách usporadúvaných 

v meste. Žiakov školy za ich aktív-

nu účasť na oslavách viackrát oce-

nili poďakovaním v  miestnej tla-

či. V  škole pôsobil od začiatku až 

do defi nitívneho zrušenia ško-

ly samovzdelávací krúžok Andre-

ja Sládkoviča, členmi ktorého boli 

všetci žiaci. Činnosť krúžku spo-

čívala v praktickej príprave žiakov 

v oblasti literatúry a hudby.

Okrem účasti na rôznych oslavách 

sa učitelia a žiaci zapájali aj do cha-

ritatívnej činnosti, napr. v  roku 

1922 venovali 400 korún na Zla-

tý poklad ČSR, 750 korún veno-

vali na výstavbu mohyly Milana 

Rastislava Štefánika na Bradle, 

v  roku 1928 z  príležitosti pohre-

bu biskupa dr. Samuela Zocha, 

venovali 620 korún pre sirotinec 

v Modre, v  roku 1940 prispeli na 

Zlatý poklad Slovenskej republi-

ky sumou 660 korún a  predmet-

mi zo zlata, v  roku 1941 prispeli 

na Národnú pomoc povodňou po-

stihnutému Záhoriu. Okrem toho 

prispeli fi nančnou čiastkou aj Čes-

koslovenskému červenému krížu. 

Chudobnejších spolužiakov pod-

porovali vyzbieranými sumami na 

rôznych akciách a rodičovské zdru-

ženie školy každý rok venovalo fi -

nančné prostriedky na zakúpenie 

šatstva a  obuvi pre túto skupinu 

žiakov.

Učitelia školy sa snažili, okrem prí-

pravy na učiteľské povolanie, všte-

povať žiakom hrdosť k slovenské-

mu národu aktívnou účasťou na 

oslavách významných historic-

kých medzníkov, ale aj úctu k die-

lu významných básnikov, spiso-

vateľov, hudobných skladateľov či 

iných významných osobností.

Funkciu riaditeľa školy od obno-

venia jej činnosti v  roku 1920 až 

po zrušenie v  roku 1950 zastáva-

li: 19.01. – 10.04.1920 Alojz Tro-

jan; 10.04. – 09.09.1920 Emil 

Kusý; 09.09.1920 – 21.06.1929 

Jozef Votruba; 22.06.1929 – 

31.08.1929 Samo Rakšány; 

01.09.1929 – 30.06.1942 Ľude-

vít Oberth; od 01.09.1942 funk-

ciu dočasného správcu vykonával 

Cyril Chorvát; od školského roku 

1945/46 – 1947/48 Martin Rede-

cha; 24.10.1947 – 31.01.1949 Jo-

zef Fraňo, od 01.02.1949 Mikuláš 

Meč a  posledným riaditeľom bol 

Pavol Petrík.

Janka Schillerová

Významné jubileum 
Štátnej učiteľskej akadémie v Banskej Štiavnici

Štátna učiteľská akadémia v Banskej Štiavnici  foto Archív autora
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Muži môžu darovať krv 

s odstupom 3 mesiacov po 

odbere maximálne 4x do roka.

Ženy môžu darovať krv s odstupom 

4 mesiacov po odbere maximálne 3x 

do roka.

Ako sa pripraviť na odber?

– pred odberom nekonzumujte žiad-

ne mastné jedlá

– nie je však vhodné, aby ste hladovali, 

odporúčame ľahké raňajky (netuko-

vé pečivo, chlieb, med, ovocie, zeleni-

na a pod.), v príjme tekutín sa neob-

medzujte

– doprajte si dostatok spánku, na od-

ber nie je vhodné prísť po ťažkej fyzic-

kej námahe

– pred odberom nepite alkohol, nefaj-

čite

Aké vyšetrenia sa vykonávajú v sú-

vislosti s každým odberom krvi?

Krvný obraz, pečeňové testy (ALT), 

protilátky proti HIV 1, žltačke typu B 

a C, nosičstvo syfi lisu, vyšetrenie krv-

nej skupiny a  protilátok proti červe-

ným krvinkám.

Pred odberom vyplníte Dotazník, kto-

rý pomáha pri posúdení zdravotného 

stavu darcu a uistí sa, že podaná krv 

nepoškodí príjemcu.

Je darovanie bezpečné?

Zdravotnícky materiál pri odbere krvi 

je jednorazový, vždy nový – akýkoľvek 

prenos infekcie je vylúčený. Množstvo 

odobratej krvi (400 – 450 ml) je pre 

darcu neškodné. Objem krvnej stra-

ty sa doplní do 24 hodín, strata červe-

ných krviniek za 2 týždne, strata žele-

za za 2 mesiace.

Aké doklady sú potrebné pri daro-

vaní?

Občiansky preukaz, karta poistenca, 

preukaz darcu (u stálych darcov).

Prosíme o vyplnenie Evidenčnej kar-

ty bezpríspevkového darcu krvi Slo-

venského Červeného kríža, na zákla-

de ktorej Vás zaradíme do centrálnej 

evidencie darcov krvi.

Vaša krv je život zachraňujúcim kole-

som pre chronických, onkologických, 

hematologických pacientov, pomá-

ha zachraňovať pri pôrodoch či nevy-

hnutných operáciách.

Darovať krv môžete v týchto dňoch na 

hematologicko-transfúznych odde-

leniach v nemocniciach alebo na pra-

coviskách Národnej transfúznej služ-

by SR.

Vzhľadom na  sprísnené  hygienic-

ké podmienky si termín odberu krvi 

dohodnite vopred – telefonicky alebo 

e-mailom. Máte možnosť objednať sa 

na darovanie aj na presný čas. Týmto 

opatrením sa snažia odberové mies-

ta minimalizovať veľkú koncentráciu 

ľudí v priestore.

Priamo v  odberových centrách boli 

prijaté prísne opatrenia  na zame-

dzenie šírenia koronavírusu. Darco-

via môžu vstupovať na pracovisko 

len s ochranným rúškom na tvári ale-

bo jeho náhradou, po dezinfekcii rúk, 

zmeraní telesnej teploty a po vyplnení 

Checklistu. Prosíme, rešpektujte ich.

Mobilné výjazdové odbery boli do od-

volania zrušené.

V  tomto období môžete darovať 

krv, ak ste:

– neboli posledných 14 dní v zahra-

ničí,

– neboli za posledných 14 dní v kon-

takte s  osobou, ktorá sa vrátila zo 

zahraničia, je v  karanténe alebo sa 

u tejto osoby objavili príznaky respi-

račného  ochorenia alebo ochorenia 

COVID-19,

– nemali za posledných 14 dní a ne-

máte niektorý z nasledujúcich prízna-

kov respiračného ochorenia: suchý 

kašeľ, dýchavičnosť, zvýšená  teplo-

ta, zimnica, bolesť v krku, hlavy, bo-

lesti svalov, hnačka alebo zvracanie.

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

Ako často možno krv darovať?Záhradkárske 
okienko
Špeciálne spôsoby rezu:

Brunnerov rez = dvojstupňový 

sektorový rez – DSR, dosahuje 

sa ním efekt podobný ohýbaniu. 

Všeobecne a  najviac používa-

ný spôsob rezu, ktorého princíp 

spočíva v  skrátení výhonku na 

vrchný(vnútorný) púčik, z  ktoré-

ho vyrastie zvislý bujný letorast 

a  z  vedľajšieho spodného púči-

ka slabší konkurenčný letorast. 

Následne v  máji alebo v  auguste 

zvislý letorast aj s kúskom jedno-

ročného dreva odstránime a  po-

nechaný konkurenčný letorast 

rastie vodorovnejšie aj bez ohýba-

nia. Na jar budúceho roku ho skrá-

time na takú dĺžku, aby na skráte-

nej časti vyhnali všetky púčiky.

Michaela Mojžišová
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Spomienka

„Čas plynie ako 

tichej rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, 

nemôže zabud-

núť.“

Dňa 13. mája 2020 by sa 

bol dožil 70. narodenín pán 

Ladislav Moravík, ktorý 

nás opustil pred 5-timi rok-

mi 7. augusta 2015. Kto ste 

ho poznali a  mali radi, ve-

nujte mu, prosím, tichú spo-

mienku.

Družka Adriana

oznamy, 
spomienky

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a  ro-

diny Banská Štiavnica oznamu-

je, že obmedzuje osobný kontakt 

s  klientmi (uchádzačmi o  zamest-

nanie, zamestnávateľmi, fyzickými 

a  právnickými osobami). Kontakt 

bude realizovaný prevažne telefo-

nicky, emailom, elektronicky, poš-

tou. Preberanie všetkých potreb-

ných písomností a náležitostí bude 

prebiehať na recepcii úradu prísluš-

ného pracoviska. ÚPSVaR BŠ odpo-

rúča pre doručovanie využívať po-

štu, email, elektronické podanie. 

Bližšie info: recepcia: 045/2444999, 

bs@upsvr.gov.sk. Opatrenia platia 

do odvolania!

Peter Zorvan, riaditeľ ÚPSVaR BŠ

Oznam
Oznamujeme občanom, že zberný 

dvor je pre verejnosť otvorený v ob-

medzenom režime od 7:00 h do 

11:00 hod. počas pracovných dní. 

V  sobotu je zberný dvor uzatvore-

ný. Pre naliehavé prípady volajte na 

tel. č.: 0918 574 695. Každý náv-

števník zberného dvora musí mať 

tvár chránenú rúškom! Obmedze-

ný režim je zavedený z dôvodu pre-

ventívnych opatrení na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19 až do 

odvolania. Zber komunálnych od-

padov (zmesový odpad a vytriedené 

zložky) z domácností a od právnic-

kých osôb prebieha v  normálnom 

režime podľa harmonogramu. Pre 

aktuálne informácie sledujte strán-

ku odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p., BS

Krásne slnečné a teplé dni 

v jarnom období prebúdzajú 

prírodu z dlhého zimného 

spánku. 

Každoročne najmä preto v tomto sko-

rom jarnom období, ale i  v  čase dl-

hotrvajúceho sucha vzniká najväčšie 

nebezpečenstvo vzniku požiarov v le-

soch.

Význam lesa sa často podceňuje. Ľu-

dia sa k  prírode často stavajú ľaho-

stajne a  podceňujú nebezpečenstvo 

vzniku požiaru, jednak pri fajčení, za-

kladaní ohňov v prírode, ale i pri vy-

paľovaní suchej trávy a  iných po-

rastov, pri pálení haluziny a  kríkov 

v záhradách nachádzajúcich sa najmä 

pri lesoch. Les je tak neustále vysta-

vený neustálemu vplyvu vonkajších 

škodlivých činiteľov, nielen zo strany 

škodcov, ale i  ľudí. Touto svojou ne-

dbanlivosťou a  nezodpovednosťou, 

ale i ľahostajnosťou lesy ničíme a de-

vastujeme.

Pri požiaroch v  lesoch vznikajú nie-

len veľké priame škody, ale aj nepria-

me škody, ktoré vznikajú nástupom 

ďalších druhotných škodcov, ako aj 

zvýšením nákladov na odstraňova-

nie následkov požiaru. Lesné požiare 

v mnohých prípadoch začínajú hore-

ním pôdneho pokrytia a postupným 

šírením plameňa. Keď začne horieť 

les, väčšinou je už neskoro. Navyše 

požiare v  lesoch sa následkom vetra 

alebo vzdušných prúdov môžu pre-

niesť aj na veľké vzdialenosti. Likvi-

dácia takto vzniknutých požiarov je 

veľmi náročná, prináša so sebou rad 

komplikácií. Ide najmä vo väčšine prí-

padov o zlú dostupnosť a náročnosť 

prírodného terénu pre hasičskú tech-

niku, nedostačujúce a  nevyhovujúce 

vodné zdroje pre hasenie, čo si vyža-

duje enormné nasadenie počtu ľudí 

ako aj nutnosť nasadenia veľkého 

množstva špeciálnej hasičskej a letec-

kej techniky.

Negatívne javy a dôsledky lesného po-

žiaru si často ani neuvedomujeme, ale 

pôsobenie a  iniciácia vzniku požia-

ru zo strany ľudského faktora zohrá-

va najdôležitejšiu úlohu. Navyše les-

né požiare predstavujú nielen reálnu 

hrozbu ohrozenia ľudských životov, 

ale majú negatívny vplyv i na rastlin-

stvo a  živočíšstvo. Obnovenie funk-

cie lesných porastov zničených po-

žiarom môže trvať i niekoľko rokov. 

Iniciácia vzniku požiaru zo strany ľud-

ského faktora zohráva najdôležitejšiu 

úlohu. Je založená na nízkom vedo-

mí, vysokej ľahostajnosti a nedovole-

nom konaní. Je to jedna z najčastejšie 

sa vyskytujúcich príčin vzniku lesných 

požiarov. Pri pobyte v prírode si treba 

pamätať, že odhodená neuhasená ci-

gareta a zápalka je tiež častou príčinou 

vzniku požiarov. Zo štatistiky požia-

rovosti vyplýva, že na území okresov 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 

a Žarnovica vzniklo v roku 2019 spolu 

162 požiarov z toho 52 požiarov bolo 

v prírodnom prostredí.

Pri zabezpečovaní a  realizácii pre-

ventívnych protipožiarnych opatre-

ní zameraných na ochranu lesov pred 

požiarmi je potrebné vychádzať z ne-

gatívne vymedzených povinností 

právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov ukotvených z §8 záko-

na č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred 

požiarmi v  znení neskorších predpi-

sov, a  to najmä: zákaze vypaľovania 

porastov, bylín, kríkov a stromov, za-

kladania ohňa v  priestoroch alebo 

miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku 

požiaru, spaľovať horľavé látky na voľ-

nom priestranstve v  čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru... atď.

V  prípade zistenia porušenia citova-

ných ustanovení zákona o  ochrane 

pred požiarmi bude Okresné riaditeľ-

stvo Hasičského a záchranného zboru 

v Žiari nad Hronom postupovať voči 

právnickým osobám a fyzickým oso-

bám – podnikateľom v súlade s §59 

zákona č. 314/2001 Z. z., o  ochra-

ne pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov. Na záver chceme ešte raz 

prízvukovať na dodržiavanie všetkých 

opatrení pred možným vznikom po-

žiarov v lesoch, a na nutnosť dodržia-

vania opatrnosti, ostražitosti a  zod-

povedného konania nielen v  tomto 

ročnom období, aby najmä fi nančné 

škody na majetkoch boli čo najnižšie, 

v najlepšom prípade žiadne.

Slavomír Búci, vedúci odd. po-

žiarnej prevencie OR HaZZ ZH

Možnosť vzniku požiaru 
na lúkach a v lesoch a zabezpečenie ochrany pred požiarmi
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Svetová zdravotnícka organi-

zácia sa v máji 2002 rozhodla 

zaradiť do svojho kalendára 

významných dní svetový 

deň pod názvom – „Pohybom 

k zdraviu“ (Move for Health).

Týmto dňom sa stal 10. máj.

V súčasnosti sa v celom svete prijíma-

jú opatrenia na zamedzenie šírenia 

nového koronavírusu. Jednou z naj-

väčších výziev je aj prijatie nového ži-

votného štýlu v súvislosti s trávením 

väčšieho množstva času v domácom 

prostredí.

Veľa technickej vymoženosti dnešnej 

doby umožňuje postupné odstra-

ňovanie telesnej námahy a  pohybu 

z nášho života, čo je pohodlné a prí-

jemné. Avšak len dovtedy, kým sa ne-

začnú prejavovať zdravotné dôsled-

ky. Pohybová aktivita je pre človeka 

nielen prospešná, ale pre jeho dobrý 

zdravotný stav dokonca nevyhnutná.

Náš problém spočíva v  pravidelnom 

prísune potravy pri minimálnej pohy-

bovej aktivite. A to je veľký nárast ci-

vilizačných ochorení, ktoré oslabujú 

naše zdravie.

Európsky región WHO je zo šies-

tich WHO regiónov najviac zaťažený 

chronickými neinfekčnými ochore-

niami. Odhady ukazujú, že z 10 mi-

liónov ľudí je až 50% nedostatočne 

aktívnych. Pričom len 30 minút fyzic-

kej aktivity strednej intenzity počas 5 

dní v týždni významne redukuje rizi-

ko najviac sa vyskytujúcich chronic-

kých ochorení. Dá sa to dosiahnuť aj 

v domácom prostredí.

Nedostatok pohybovej aktivity je je-

den z  hlavných rizikových faktorov 

nadváhy, obezity, chronických nein-

fekčných ochorení ako diabetes, 

hypertenzia, kardiovaskulárne ocho-

renia, niektoré onkologické ochore-

nia, ale aj stresu, depresie a úzkosti, 

svalovej atrofi e, osteoporózy, ochore-

ní chrbtice a kĺbov a v neposlednom 

rade aj duševných porúch.

Intenzívne cvičenie prispieva 

k dosiahnutiu optimálneho zdra-

via a k zvýšeniu telesnej zdatnos-

ti. Byť telesne zdatný znamená:

– udržať si primeranú telesnú hmot-

nosť

– mať zdravé a výkonné srdce a pľúca

– mať primerane silné svalstvo

– udržať si pohyblivosť kĺbov, šliach 

a väzov

– udržať si duševnú pohodu.

Telesné aktivity miernej intenzity 

(prechádzky, práca v záhrade, turis-

tika, pomalé bicyklovanie) slúžia na 

zlepšenie zdravia.

Pohyb je dôležitý v každom veku, no 

výber cvičenia závisí od veku a zdra-

votného stavu.

Nepreceňujte sa! Všetko s mierou!

Význam pohybovej aktivity:

– zvyšuje srdcový výkon

– normalizuje krvný tlak

– znižuje pulzovú frekvenciu

– zvyšuje okysličovanie tkanív

– zlepšuje metabolizmus

– zlepšuje činnosť pľúc, zvyšuje ich 

vitálnu kapacitu

– zlepšuje prekrvenie kože a tým aj 

fyzický vzhľad

– posilňuje svaly, kosti a väzivo, chrá-

ni pred osteoporózou a zmenšuje ri-

ziko vzniku zlomenín

– uvoľňuje napätie svalov

– podporuje trávenie, činnosť čriev, 

znižuje plynatosť a  pomáha pri zá-

pche

– harmonizuje činnosť endokrinné-

ho systému

– znižuje hladinu cholesterolu v krvi

– pomáha znižovať nadváhu, zlepšu-

je postavu

– zmierňuje nervozitu a napätie, od-

straňuje záporné emócie

– spomaľuje proces starnutia

– je prevenciou telesnej a  duševnej 

únavy

– je prevenciou chronických nein-

fekčných, tzv. civilizačných chorôb

– stimuluje produkciu endorfínov 

v mozgu, ktoré vyvolávajú pocit uvoľ-

nenia a dobrej nálady

Každodenná skúsenosť potvrdzu-

je, že ľudia s  dostatkom zdravej te-

lesnej námahy si dlhšie uchováva-

jú svoje zdravie, telesnú zdatnosť 

aj pracovnú výkonnosť, dožívajú sa 

vyššieho veku a zriedkavejšie sú cho-

rí. Preto vyvážený a dobre napláno-

vaný program fyzickej aktivity je tá 

najmúdrejšia investícia, ktorá pri-

náša zisk nielen v dĺžke života, ale aj 

v jeho kvalite.

Udržujte si fyzickú aktivitu aj po-

čas karantény! Odporúčania WHO 

a  vhodné aktivity sú aj na stránke 

ÚVZ SR.

Zdroj: Liga proti rakovine SR

RÚVZ v ZH, Odd. podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu

10. máj – Svetový deň 
– Pohybom ku zdraviu

Outdoorová zóna na Klingeri  foto Archív MsÚ

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 

Oznam
Odborní zamestnanci Cen-

tra pedagogicko-psychologic-

kého poradenstva a  prevencie 

v  Banskej Štiavnici z  dôvodu 

pandémie COVID-19 poskytu-

jú krízovú intervenciu poraden-

ských a  informačných služieb 

prostredníctvom pevnej linky 

(045/6921311, 6922256), a  to 

v  pracovných dňoch od 8.00 

hod do 13.00 hod. Úlohou od-

borných zamestnancov je za-

bezpečiť poskytovanie informá-

cií a poradenstva pre volajúcich 

klientov a občanov v čase koro-

navírusu.

Ivica Moravčíková,

riaditeľka CPPPaP

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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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.16/2020: „Orly 

sa niekedy spustia nižšie než sliep-

ky, ale sliepky sa nikdy nevznesú do 

oblakov.“ Výhercom sa stáva Ade-

la Plevová, BŠ. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku 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  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

18.05.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Matky 

Terezy:

A., Tráva, presvitanie, citoslovce 

bolesti, spoluhlásky v slove Zola,

B., Začiatok tajničky,

C., Koncovka zdrobnenín, stoj, rus-

ká zn. auta, pleť, 4. časť tajničky,

D., Listnatý strom, veľké nádoby, 

nasávala, Ampér,

E., Éter bez dĺžňa, požívame jedlo, 

Alžbeta dom., iniciálky čes. sklada-

teľa Ponca,

F., Stred slova psota, ruská rie-

ka, manželka Chaplina, zvyšok po 

ohni,

G., Ozn. ruských lietadiel, poľovač-

ka česky, stred tajničky, slov. he-

rec,

H., Obojživelník, nealkoholický ná-

poj, polovica, nie nár.,

I., Olej, sveter česky, preto, starší,

J., Toto, prasa česky, detská hračka, 

používaj nôž,

K., Spojka, Koniec tajničky, exis-

tuje.

1., Pníky, 2. časť tajničky,

2., Dub po angl., Boh v severských 

krajinách, mesto vo Francúzsku,

3., Ruský jazyk, Zemeguľa, zbavuj 

fúzov, ozn. vozidiel Peru,

4., Zn. cigariet, hlt, kosák česky,

5., Stornovanie, len česky, iniciálky 

Valoviča, samohlásky v slove Dano,

6., Znášaj bolesť, priateľ Barby, zá-

por, ozn. áut Švédska a Th ajska,

7., Údenársky výrobok, futbalový 

klub v Bratislave,

8., Všadiaľ, okrová farba, papá,

9., Onde, topánka česky, úder v te-

nise,

10., Čaj, sušená tráva, spievajú,

11., Tiež, buničina, hudobný ná-

stroj,

12., Zhotovila šitím, časť trlice, sol-

mizačná slabika,

13., Ročné obdobie, miesto, kde sa 

melie zrno, zasievaj,

14., Časť Viedne, 3. časť tajničky.

Pomôcky: Hoboj, Jojo, Hryc, Lyon, 

Aton, Peju.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 18
Krížovka
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Slová vytesané v kameni 

sú po tisícročia symbolom 

večnosti a nemennosti. Ale čo 

keď to tak nebolo?

Banská Štiavnica – Zaľúbená, toh-

to roku oslavuje 200. výročie naro-

denia jedného z  najväčších sloven-

ských básnikov Andreja Braxatorisa 

– „Sládkoviča“ a zároveň aj jeho múzy, 

Márie Pischlovej – „Maríny“. Nie je 

zvláštne, že majú rovnaký rok naro-

denia? Alebo si tu niekto v honbe za 

dokonalosťou trochu prispôsobil his-

tóriu? Nebolo by to ostatne po prvý-

krát, čo nám tu vyrástli pamätné ta-

bule s trochu podivnými dátumami. 

Ona tá História nebýva tak jedno-

duchá a  priamočiara ako by sme si 

mnohokrát radi priali, rada sa s nami 

zahráva a neprezradí, kde si čo scho-

vala.

Keď chceme vedieť, kedy sa naro-

dili či umreli naši predkovia, naša 

cesta často vedie na cintorín, kde si 

to pekne zlatým písmom v  kame-

ni prečítame. Tak roky platilo, že 

Mária Pischlová sa narodila v  roku 

1819 a zomrela 1899. A tu zrazu slá-

vi 200. výročie narodenia v 1820. Li-

teratúra uvádza 1820, náhrobný ka-

meň zas 1819. Ešte aj na matičnom 

„náhrobku“ Maríny Sládkovičovej je 

devätnástka. Až pohľad do matriky 

priniesol konečný dôkaz, že 1820 je 

správny rok. 

Vopred teda upozorňujem, že v do-

hľadnej dobe by 

mala pri hrobe Má-

rie Gerzsö rodenej 

Pischlovej pribud-

núť informatív-

na tabuľa a  na nej 

*8.9.1820. Chyba 

je v náhrobku a už 

ju odtiaľ nedosta-

neme, hoci aj to na 

našich cintorínoch 

môžeme vidieť. Pri 

takejto príležitos-

ti by Štiavničania 

mohli nabrať od-

vahu a  odstrániť 

„náhrobok“ Maríny 

Sládkovičovej, aby 

všetka úcta patrila 

skutočnému mies-

tu posledného od-

počinku jej živej 

predlo-

hy a nie prázdnemu ružo-

vému kameňu s pekným 

nápisom.

Rovnako musíme byť 

opatrní, keď hľadíme na 

Banku lásky a občas počú-

vame mylnú interpretá-

ciu, že toto je rodný dom 

Maríny. Pričom sa často 

dozvedáme, že v  tomto 

dome Marína žila aj s me-

dovnikárom Geržom, aj 

prežívala platonickú lás-

ku ku Sládkovičovi. To 

sa Geržo nasťahoval ku 

svokre? Možno, ale jej 

rodný dom to nebol. Kde 

sa narodila sa možno nik-

dy nedozvieme. Nájdu sa 

aj ďalšie záludnosti – kto 

je vlastne na fotografi i 

páru s dieťaťom? Marína 

s  matkou, alebo Marína 

s dieťaťom? Keď pochyb-

nosti zašli až sem, kto po-

tvrdí, že tam vôbec je? 

Nech už je to ako chce, spoločnosť sa 

uzhodla, že „on“ bude dobrou tvárou 

pre Juraja Gerža. 

Kto vlastne bola „Marína“? Narodi-

la sa 8. 9. 1820 štiavnickej meštian-

ke Kataríne rod. Goldbergerovej, 

manželke Pavla Pischla – garbia-

ra a účastinára v banských prevádz-

kach, poslanca mesta. Mala šiestich 

súrodencov. Navštevovala vtedajšiu 

obdobu základnej školy v  Banskej 

Štiavnici, mala domácich učiteľov 

a študovala aj na Ženskom vychová-

vajúcom a učebnom ústave v Banskej 

Bystrici, kde ju mali naučiť všetko, čo 

mladá dáma „z dobrej rodiny“ potrebo-

vala vedieť. Túto školu ale pre smrť 

otca nedokončila. Podľa opisu jej sú-

časníčky mala priemernú veľkosť 

a ľahkú nadváhu. Ako sa dnes vravie-

va – bolo ju za čo chytiť. Tmavé vla-

sy poznáme z fotiek. Bola žiadanou. 

K  Andrejovi Braxatorisovi sa dosta-

la jednoducho – stala sa jeho „klient-

kou“. Pamätáme si to z hodín sloven-

činy. Nie o jednom národovcovi sme 

sa učili, že pre nedostatok fi nancií si 

vypomáhal doučovaním v  bohatých 

rodinách. A  rodina Pischlová si vy-

slovene žiadala Slováka. Všetko na-

svedčuje tomu, že u toho to aj zostalo 

a Andrej si nič nemiestne nedovolil. 

Národ sa mu stal prednosťou pred 

ženou. Po svadbe, ktorú mala o  10 

rokov neskôr než bolo v tej dobe nor-

málne (slečny sa vydávali v 16 a ona 

bola v  25 stále slobodná) sa jej po-

vaha s  manželovou nezhodla. Mož-

no nezdieľal jej slovenského ducha 

a ona vraj nezdieľala jeho zmysel pre 

obchod. Videla zomrieť takmer celú 

svoju rodinu. Romanticky povedané 

– bola príliš dobrá pre svojho man-

žela a aj svoju dobu. Zomrela 22. 5. 

1899.

Toto bol len krátky pohľad pod tento 

závoj Histórie. Verím, že popri boz-

ky žiadajúcich momentoch a poduja-

tiach sa pri takomto výročí nájdu aj 

fi nancie na zorganizovanie odbornej 

prednášky o Maríne a jej dobe – 19. 

stor. tak, ako nám to dnes príde prí-

liš upäté.

Išli by ste na rande s gardedámou za 

chrbtom?

Peter Chytil

„Vytesané do kameňa“Úcta matke
Prvé slová, ktoré vysloví dieťa 

a sprevádza ho celý život. Mama, 

je to najúžasnejšie, čo človek má. 

Sprevádza ho po celý čas svojho 

života. Je mnoho obetavých ma-

tiek, čo s láskou vychovávajú svo-

je deti. Jednu z nich by som rada 

vyzdvihla. Rómska matka, kto-

rá vychovala 11 detí, pani Zdena 

Suchá zo Zigmund šachty. Určite 

to nebol ľahký život. Všetky deti 

chodili vždy čisto a slušne obleče-

né, školu nevymeškávali, zapája-

li sa do rôznych súťaží, pomáha-

li rodičom. Všetky už majú svoje 

rodiny, s matkou sa starali o cho-

rého otca a teraz aj o mamu. Stre-

távam sa s  nimi, nikdy neprej-

dú bez pozdravu. Aj touto cestou 

chcem vzdať úctu žene – matke, 

pani Zdene Suchej.

Soňa Gazdíková

Zmena 
úradných hodín pre klientov 

ÚPSVaR Banská Štiavnica:

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

Výmenník – 
online
Začiatkom roka sme v kultúrnom 

centre spustili ekologicky zame-

ranú aktivitu s  názvom Výmen-

ník – Knižnica vecí. Aj keď nás 

prekvapila Corona v  čase najväč-

ších príprav, nepoľavili sme. Mo-

mentálne aj naďalej prijímame 

veci, aby sme po uvoľnení tento 

priestor otvorili. Corona nás na-

učila byť kreatívnymi, tak túto 

vlastnosť môžeme využiť a vytvo-

riť aj z už použitých vecí niečo ori-

ginálne.

Ešte stále prijímame veci /oble-

čenie, obliečky, obrusy, záclony, 

uteráky/ a  veci technického cha-

rakteru /elektronická technika, 

športové potreby a  náradie, ku-

chynské potreby, autosedačky, 

pracovné náradie, atď./.

V  prípade že máte záujem niečo 

doniesť, kontakt: 045/6949651

Mail: kultura@banskastiavnica.sk

ZP

Odd. KŠaMK
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Občianske združenie Post 

Bellum spustilo iniciatívu 

Nezabúdame na vás (stránka 

https://pomoc.postbellum.sk, 

bezplatná linka 0800 22 11 80), 

ktorá je určená na pomoc 

starším ľuďom, ohrozeným 

v čase šíriacej sa vírusovej 

nákazy. Na stránke sú 

uvedené aj e-maily, na ktoré 

sa dá písať podľa typu požado-

vanej pomoci.

Pomoc ponúkame tým, ku ktorým 

máme najbližšie: pamätníkom a  pa-

mätníčkam, ktorí nám v rámci doku-

mentačného projektu Príbehy 20. sto-

ročia vyrozprávali svoj životný príbeh. 

Dobrovoľníci zabezpečia pre seniorov 

bezkontaktným spôsobom nákupy, 

vyzdvihnutie liekov, prechádzky so 

psami alebo podporu po telefóne.

Okrem pomoci ponúkame seniorom 

tiež možnosť byť aj v súčasnej situá-

cii aktívni. Pamätníci sa môžu zapojiť 

do projektu, v ktorom môžu telefonic-

ky aj zdieľať svoje spomienky s mlad-

šími ľuďmi.

Iniciatíva sa teraz obracia na verejnosť 

a médiá s prosbou o pomoc: hľadajú 

sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Iniciatívu sme symbolicky odštarto-

vali v  deň 78.  výročia prvého diev-

čenského transportu zo Slovenska do 

Auschwitzu, na vrátnici domova Ohel 

David. Žijú v ňom najmä ľudia preživ-

ší holokaust, dokonca aj jedna z už iba 

troch žijúcich žien, ktorá bola v prvom 

transporte z Popradu do Auschwitzu. 

Pani riaditeľke Martine Kotúčkovej 

sme odovzdali 100 rúšok, ktoré ušila 

naša kolegyňa Janka Hrdličková.

Dokumentaristi Post Bellum roky 

navštevujú pamätníkov a  zazname-

návajú ich rozprávanie.

„Mnohí z  týchto starých ľudí nasadili 

svoje životy na frontoch 2. svetovej voj-

ny, trpeli v  koncentračných táboroch 

alebo komunistických lágroch. V  ťaž-

kých časoch sa rozhodli nasadiť pre 

druhých, bojovali za slobodu. Teraz na-

stal čas, aby sme sa postarali my“, hovo-

rí riaditeľka Sandra Polovková. Strán-

ka https://pomoc.postbellum.sk/ je 

určená nielen seniorom, ale predo-

všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa tu 

môžu registrovať. Post Bellum vyzý-

va svojich priaznivcov, spolupracov-

níkov, podporovateľov, bádateľov, 

študentov a širokú verejnosť, aby po-

mohli. Dobrovoľníci musia byť vo 

veku 18 – 60 rokov, trestne bezúhon-

ní a zdraví.

Občianskemu združeniu Post Bel-

lum môžu ľudia pomôcť aj fi nanč-

ne alebo materiálne. Finančne mô-

žete iniciatívu podporiť sumou na 

zbierkový účet alebo online na por-

táli Darujme.sk https://postbellum.

darujme.sk/3511/.

Peniaze budú využité predovšetkým 

na nákup ochranných pomôcok a de-

zinfekcie pre seniorov i  dobrovoľní-

kov (možno poskytnúť i materiálne). 

Peniaze budú ďalej použité na prípad-

né preklenutie nedostatku hotovosti.

Dobrovoľníci prejdú on-line školením 

a budú musieť dodržiavať pravidlá po-

skytovania dobrovoľnej pomoci. Ak 

by dopyt zo strany pamätníkov pre-

výšil možnosti dobrovoľníkov Centra 

pomoci Pamäti národa, ich požiadav-

ky vybavíme v spolupráci s inými or-

ganizáciami.

Kontakt: Nonstop linka pre seniorov: 

0800 22 11 80

Marian Jaslovský,

www.postbellum.sk

Post Bellum nezabúda na seniorov,
ktorí nám vyrozprávali svoje životné príbehy

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Našim hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich  

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky Ajka a  Sivka si hľadajú 

domov, mačičky sú očkované a od-

červené.

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 prípadne 

elektronicky na: https://pfseform.

financnasprava.sk/Formulare/

e Fo r m V z o r / D P / fo r m . 4 1 4 .

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


