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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 29. 4. 2020 

rokovanie MsZ. Rokovanie 

MsZ sa uskutočnilo v priesto-

roch hlavnej sály kultúrneho 

centra za prísnych hygienic-

kých preventívnych opatrení 

v súvislosti so šírením 

koronavírusu.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici s dátumom 29. apríl 2020

– návrhovú komisiu v zložení: Šte-

fan Mičura, predseda, Mgr. Milan 

Kabina, člen, Ing. Ján Čamaj, člen

– rozpočtové opatrenia v  zmysle zá-

kona č. 583/2004 Z. z. o  rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov

– poskytnutie dotácií z  rozpoč-

tu mesta v  zmysle úpravy rozpoč-

tu mesta Banská Štiavnica z dôvo-

du COVID-19 v súlade s VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2018 o  po-

skytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica v  znení Dodatku 

č. 1 nasledovne:

– vo výške 7 250€ pre žiadateľa Fut-

balový klub Sitno Banská Štiavnica 

s  tým, že dotácia bude použitá na 

športovú činnosť futbalových muž-

stiev FK Sitno v roku 2020

– vo výške 2  650€ pre žiadateľa 

Športový klub Atléti BS s  tým, že 

dotácia bude použitá na činnosť 

športového klubu v roku 2020

– vo výške 750€ pre žiadateľa Čer-

vená studňa s tým, že dotácia bude 

použitá na projekt „Bežecké lyžovanie 

na Červenej Studni“

– vo výške 2 650€ pre žiadateľa Pla-

vecký klub Banská Štiavnica s tým, 

že dotácia bude použitá na činnosť 

plaveckého klubu v roku 2020

– vo výške 1 000€ pre žiadateľa Spe-

vokol Štiavničan s  tým, že dotácia 

bude použitá na činnosť spevokolu 

v roku 2020

Počas koronavírusom vynú-

tených zmien vo verejnej 

správe, ktoré zasiahli aj 

našu knižnicu a skrátili 

pracovnú dobu zamestnancov 

mestského úradu, sme 

pristúpili po znovuotvorení 

priestorov k úprave otváracích 

hodín a služieb knižnice.

V súlade s nariadeniami krízových 

štábov, Úradu verejného zdravot-

níctva, ako aj ústredných knihov-

níckych ustanovizní (SNK, SSKK), 

boli po takmer dvojmesačnej pre-

stávke znovuotvorené a  sprístup-

nené verejné knižnice so svojimi 

službami. Od pondelka 11.5. 2020 

sa nám podarilo otvoriť mestskú 

knižnicu, aj keď v  obmedzenom 

režime. Za prísnych hygienických 

opatrení pri dodržiavaní všetkých 

bezpečnostných opatrení používa-

teľov knižnice (nosenie rúška, de-

zinfekcia rúk, dvojmetrové rozo-

stupy a  vyhradenie výpožičného 

času pre seniorov) boli spustené vý-

požičné služby.

Otváracie hodiny: 

PO: 8.00 – 9.30 (seniori), 

9.30 – 11.30, 12.00 – 13.00

UT: 8.00 – 9.30 (seniori), 

9.30 – 11.30, 12.00 – 13.00

ST: 8.00 – 9.30 (seniori), 

9.30 – 11.30, 12.00 – 14.30

ŠT: sanitárny deň

PI: 8.00 – 9.30 (seniori), 

8.30 – 11.30

Čitáreň a Klub Rubigall zatiaľ zostá-

vajú uzatvorené a výpožičky je mož-

né uskutočňovať výlučne vo vstup-

nej miestnosti knižnice, zatiaľ bez 

možnosti voľného pohybu medzi 

regálmi.  Odovzdávanie kníh, kto-

ré už boli doma požičané, prebie-

ha pred vstupom do knižnice, od-

kiaľ ich deportujeme do 5 dňovej 

karantény, aby mohli byť dezinfi ko-

vané a znovu uvedené do obehu na 

bezpečné používanie. Momentálne 

čakáme na spustenie MVS služieb 

formou objednávok z  iných kniž-

níc a pevne veríme, že čoskoro Vás 

budeme môcť informovať o ďalších 

pozitívnych zmenách.

Ďakujeme za pochopenie i  dodr-

žiavanie všetkých bezpečnostných 

opatrení.

Za MsK

K. Kissová

Z mestského zastupiteľstva

Mestská knižnica otvorená 
v upravenom režime

Poslanecký zbor pred kultúrnym centrom  foto MsÚ

�3.str.

Rozšírenie 
otváracích hodín zberného 

dvora 

Oznamujeme občanom, že 

v rámci zmierňovania opatrení 

na zamedzenie šírenia nákazy 

COVID-19, rozširujeme otvá-

racie hodiny Zberného dvora, 

ul. Antolská 46, Banská Štiav-

nica.

Od 12.05.2020 je zberný dvor 

pre verejnosť otvorený počas 

pracovných dní od 6:00 hod. do 

14:00 hod. a  v  sobotu od 8:00 

hod. do 12:00 hod. Pre nalie-

havé prípady volajte na tel. č.: 

0904 417 202 – M. Veverka.

Upozorňujeme, že stále platí, 

že každý návštevník zberného 

dvora musí mať tvár chránenú 

rúškom.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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DIÁR
z programu

primátorky

V predchádzajúcom týždni 

bola viackrát v médiách infor-

mácia o Kajetánovi Kičurovi, 

predchádzajúcom riaditeľovi 

Štátnych hmotných rezerv. 

Bol to práve on, cez ktorého 

išiel predaj objektu Mediky 

v Štefultove.

30. 4. vo viacerých médiách bola 

spomienka na Jaroslava Haška, au-

tora svetoznámej knihy o  Švejko-

vi, keďže sa narodil v tento deň v r. 

1883. Hašek bol však aj autorom 

cestopisu po Slovensku, v  ktorom 

je opísaná aj Banská Štiavnica. 3. 5.

v  Rádiu Slovensko o  22:20 v  relá-

cii „Encyklopédia spravodlivých“, bolo 

opäť spomínanie na Matildu Folde-

šiovú a manželov Blázyovcov z Ban-

skej Štiavnice a o ich zásluhách pri 

pomoci Židom počas 2. sv. vojny. 

9. 5. v  Rádiu Slovensko od 20:05 

bol historický exkurz o pandémiách 

v minulosti. K tomu len dodávam, 

že keď v Banskej Štiavnici v r. 1710 

– 1711 zúril mor, padlo mu za obeť 

až 6000 Štiavničanov. Na pamiat-

ku obetí tejto hroznej epidémie v r. 

1759 – 64 postavili súsošie sv. Tro-

jice. 9. 5. v Rádiu Regina od 20:00 

do 21:00 bola spomienka na nedos-

tižného etnografa, fotografa, zbera-

teľa ľudových piesní na Slovensku, 

ale aj fi lmára, scenáristu a  režisé-

ra Karola Plicku (1894 – 1987). 

K tomu len dodávam, že jeho záuj-

mu neušla ani Banská Štiavnica a jej 

okolie. Oveľa dôležitejšie je však 

to, že k láske k etnografi i a umelec-

kej fotografi i vychoval svoju neter 

PhDr. Ester Plickovú, CSc., ktorá sa 

následne v oboch týchto profesiách 

venovala priekopnícky a súčasne fe-

nomenálne Banskej Štiavnici a  jej 

okoliu. 10. 5. v Rádiu Devín medzi 

16:00 – 17:00 bola relácia o Sloven-

skom národnom divadle v  období 

2. sv. vojny. K hlavným protagonis-

tom z tohto obdobia bol zaradený aj 

herec Július Pántik (1922 – 2002), 

absolvent banskoštiavnického 

gymnázia, keď prvýkrát začal vstu-

povať na „dosky, ktoré znamenajú 

svet“. 10. 5. v Rádiu Slovensko ho-

voril riaditeľ projektu „Hlohovec 

– Európske hlavné mesto kultúry v  r. 

2026“. V  tejto súvislosti pripomí-

nam kompetentným, ak tak ešte 

nespravili, venovať sa aj príprave 

projektu „Banská Štiavnica – Európ-

ske hlavné mesto kultúry v  r. 2026“. 

10. 5. v Rádiu Regina medzi 22:00 – 

23:00 bola spomienka na spisovate-

ľa Mila Urbana (1904 – 1982), kto-

rý v r. 1922 – 24 študoval na Vyššej 

odbornej lesníckej škole v  Banskej 

Štiavnici a odznelo aj čítanie z jeho 

tvorby. Nakoniec ešte potešiteľná 

správa, že do 11. 5. rána nebol nik-

to z Banskej Štiavnice nakazený ko-

ronavírusom. Taktiež v  internáte 

na Kolpašskej ul. do tohto dňa ne-

bol nikto z repatriantov pozitívny.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

cestovného poriadku liniek 

pravidelnej prímestskej 

autobusovej dopravy 

Banskobystrický samosprávny kraj, 

ako príslušný dopravný správny or-

gán podľa ustanovení §40 ods. 2. 

písm. c) a  §43 písm. c) zákona č. 

46/2012 Z. z. o  cestnej premávke 

v  znení neskorších predpisov (ďa-

lej len „zákon“) a  objednávateľ do-

pravných služieb vo verejnom zá-

ujme podľa §43 písm. d) zákona, 

na základe uznesenia vlády SR č. 

111/2020 o  vyhlásení mimoriad-

nej situácie pre územie SR od 12. 

3. 2020 od 6:00 podľa §8 záko-

na NR SR č. 42/1994 Z. z. o civil-

nej ochrane obyvateľstva v  znení 

neskorších predpisov v  súvislos-

ti s  ohrozením verejného zdravia 

II. stupňa z dôvodu ochorenia CO-

VID-19 spôsobeným koronaví-

rusom SARS-CoV-2 na území SR 

a  z  toho vyplývajúcich prijatých 

opatrení na predchádzanie vzniku 

a šírenia tohto prenosného ochore-

nia vydaných v súvislosti s nepriaz-

nivým vývojom epidemiologickej 

situácie a následnú zmenu požiada-

viek verejnosti na dopravné služby, 

v zmysle §15 ods. 3 a 4 zákona na-

riadil s platnosťou od 10. 5. 2020 

do odvolania mimoriadnu zmenu 

cestovného poriadku liniek pravi-

delnej prímestskej autobusovej do-

pravy spočívajúcu v  zavedení reži-

mu „Školské prázdniny“, v  ktorom 

budú dopravné služby zo strany do-

pravcu počas mimoriadnej situácie 

na autobusových linkách poskyto-

vané v  režime „Školské prázdniny“. 

Aktualizované cestovné poriadky 

nájdete na našej webovej stránke 

https://www.sadzv.sk/.

Adrian Polóny, predseda pred-

stavenstva spol. SAD Zvolen, a.s.

Mimoriadna zmena

11. 5. – 15. 5.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica, kon-

trola opatrení prijatých krízo-

vým štábom v  súvislosti so si-

tuáciou súvisiacou s  ochorením 

COVID-19 a  prijatie nových 

opatrení.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zabezpečenie opatrení, infor-

mácia k  zabezpečeniu úloh zo 

strany štátnej polície, mestskej 

polície a zdravotníctva.

11. 5.

Rokovanie k  zabezpečeniu Bar-

borskej cesty.

 Pracovné rokovanie k  Tech-

nickým službám, m.p., Banská 

Štiavnica.

12. 5.

Zasadnutie predstavenstva 

OOCR, Región Banská Štiavnica.

13. 5.

 Pracovné rokovanie s  konate-

ľom Mestských lesov Banská 

Štiavnica, spol. s r.o.

 Pracovné rokovanie s  poslan-

com Európskeho parlamentu 

Robertom Hajšelom.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Vladimírom Ha-

balom.

 Pracovné rokovanie s  konate-

ľom spoločnosti Obnova, s.r.o. 

14. 5.

Riešenie povrchových úprav 

miestnych komunikácií.

15. 5.

 Príprava materiálov k stratégii.

Viera Lauková

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

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

pogofruit@gmail.com

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

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!

Rozvoz jedál:
Reštaurácia sv. Barborka, obj. 

menu do 9:30 - 2,90EUR, po 9:30 - 

3,50EUR, kontakt: 0800 100 004, 

0918 887 775
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– presun fi nančných 

prostriedkov vo výške 250€ zo žia-

dateľa o  dotáciu 4 živly Bratislava 

na žiadateľa Priatelia centra voľné-

ho času v Banskej Štiavnici

– predloženú dohodu o  užívaní 

a  obhospodarovaní lesného majet-

ku v k. ú. Banská Hodruša

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 19. februára 2020

– menovanie pracovnej skupiny na 

riešenie parkovania a  dopravy na 

území mesta Banská Štiavnica pri-

mátorkou mesta

– správu k dohode o užívaní a ob-

hospodarovaní lesného majetku 

v k. ú. Banská Hodruša.

– informatívnu správu o  konaní 

Valného zhromaždenia spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. 

o., konaného dňa 25. 9. 2019 v sídle 

spoločnosti

– správu o skončení pracovného po-

meru riaditeľa Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica dohodou 

k 30. 4. 2020

– vzdanie sa odmeny poslancov 

MsZ Štefana Mičuru, JUDr. Duša-

na Lukačku, RNDr. Pavla Bačíka, 

Mgr. Milana Kabinu, Mgr. Miku-

láša Pála, Ing. Mateja Michalské-

ho a Mgr. Petra Erneka v súvislos-

ti s výkonom práce poslanca MsZ, 

predsedu a člena komisie pri MsZ, 

ako aj ostatných výdavkov spo-

jených s  výkonom práce poslan-

ca MsZ v  termíne od 1. 4. 2020 – 

31. 12. 2020.

MsZ odvolalo:

– v  zmysle zákona č. SNR č. 

369/1990 Zb. o  obecnom zriade-

ní v  znení neskorších predpisov, 

§11 ods. 4 písm. l) Petra Heilera 

z funkcie riaditeľa Technických slu-

žieb, m. p., Banská Štiavnica dňom 

30. 4. 2020

MsZ sa uznieslo:

– v zmysle §-u 6 ods. 1 a §-u 11 ods. 

4 bod g) Zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, v zmys-

le §-u 36 zákona NR SR č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne odpa-

dy a drobné stavebné odpady v zne-

ní neskorších zmien a doplnkov na 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzné-

mu nariadeniu mesta Banská Štiav-

nica č. 4/2019 o miestnych daniach 

s pripomienkou: v §17 sa za bod 8. 

dopĺňa bod 9. nasledovne: sadzba 

dane za trvalé parkovanie mimo 

stráženého parkoviska je 0,10€ za 

každý aj začatý m2 a každý aj zača-

tý deň

– v zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov, §6 na Všeobec-

ne záväznom nariadení mesta Ban-

ská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Ban-

ská Štiavnica, s pripomienkami

MsZ neschválilo:

– Žiadosť spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r. o. o od-

pustenie časti ročného nájomného 

za rok 2019

Majetkové veci mesta

a) Zámer na prevod pozemku E KN 

4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci JUDr. M. Truban)

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 

6729/10, parc. č. C KN 6729/11 

v  k. ú. Banská Štiavnica (kupujúci 

mesto Banská Štiavnica)

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 

989/2 a C KN 5629/3 v k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci Mgr. R. Hu-

dáková s manž.)

d) Prevod pozemku C KN 5629/4 

v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujúci 

Roman Verešík)

e) Prevod pozemkov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, parc. č. C 

KN 7043/5,1,2 v k. ú. Banská Štiav-

nica (kupujúci Mgr. S. Mangult, P. 

Zajvaldová)

f) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiav-

nica, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (Dolná ružová)

Kompletné uznesenia z MsZ sú zverej-

nené aj na www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Z mestského zastupiteľstva

Z vykonaného 

prieskumu vedúceho 

strediska č. 2 TS, m. p., 

je zrejmé, aké rôzne 

využitie majú stĺpy 

verejného osvetlenia 

(ďalej len VO) okrem 

zabezpečenia nočného 

osvetlenia ulíc v meste.

Stĺpy VO je možné v  mes-

te využiť na rôzne funkcio-

nality a  to na umiestnenie 

a  pripevnenie kamerového 

systému na stĺpoch VO, na 

iné funkcie, ako napr. gra-

fi cká navigácia, na účely umiestne-

nia dopravného značenia, reklam-

ných pútačov a  na umiestnenie 

výstražných informačných pane-

lov. Najväčšia spokojnosť obyva-

teľov v  meste podľa prieskumu je 

prevádzka verejného osvetlenia 

ulíc. Na TS, m. p., evidujeme pod-

nety občanov na ďalšie rozšírenie 

sietí VO. Tieto podnety sa vyhodno-

cujú v spolupráci s MsÚ, 

Ing. Jánom Hlinkom 

a podľa ekonomickej situ-

ácie sa priebežne VO roz-

širuje na tých miestach, 

resp. v tých uliciach, kde 

si to situácia vyžaduje. 

Priorita sú ulice, ktoré sa 

rozširujú o nové rodinné 

domy, resp. sa dopĺňajú 

svietidlá VO do neosvet-

lených miest aj na základe 

požiadaviek MsPo mesta.

V  prípade poruchy na 

VO žiadame občanov, 

aby obratom nahlaso-

vali na tel. č. 0905 491  034 vedú-

ceho strediska č. 2, ktorý zabezpečí 

okamžitú opravu.

Ved. strediska č. 2,

Gejza Volf

Stĺpy verejného osvetlenia 
majú rôzne využitie

SBM otvorilo 
svoje expozície
Slovenské banské múzeum otvá-

ra 3 svoje expozície od 8. mája 

2020: Banské múzeum v prírode, 

Starý zámok a Nový zámok.

Skúšobne v  otváracích hodinách 

streda-nedeľa v čase 9:00-17:00.

Bližšie informácie a  pokyny pre 

návštevníkov sú uvedené na na-

šej stránke:

https://www.muzeumbs.sk/article/

sk/slovenske-banske-muzeum

-otvara-3-svoje-expozicie

Petra Páchniková, SBM,

vedúca odboru marketingu 

a environmentálnej výchovy

Upozornenie 
na vypaľovanie trávy a nebez-

pečenstvo vzniku požiarov

Upozorňujeme občanov, že vy-

paľovanie porastov je podľa zá-

kona o  ochrane pred požiarmi 

č.314/2001 Z.z. prísne zakáza-

né v každom období, nielen v čase 

zvýšeného nebezpečenstva vzni-

ku požiaru. V  prípade porušenia 

tohto zákazu hrozí podľa zákona 

fyzickej osobe pokuta až do výšky 

331€, resp. v blokovom konaní do 

výšky 100€ a právnickej osobe ale-

bo fyzickej osobe – podnikateľovi 

je možné uložiť pokutu až do výš-

ky 16 596€.

V prípade vzniku požiaru je občan 

povinný, ak je to v jeho silách, uha-

siť požiar všetkými dostupnými 

prostriedkami alebo vykonať ne-

vyhnutné opatrenia na zamedze-

nie jeho šírenia. Hlavne požiar, 

ktorý vznikne v ťažko prístupnom 

teréne, t.j. kopcovitom a členitom, 

sa za veterného počasia veľmi 

rýchlo môže rozšíriť na veľkú plo-

chu a vlastnými prostriedkami ho 

už nie je možné uhasiť. V takomto 

prípade je potrebné okamžite vo-

lať linku Hasičského a záchranné-

ho zboru 150, prípadne linku ties-

ňového volania – IZS – 112.

Slavomír Búci, vedúci odd. po-

žiarnej prevencie OR HaZZ v ZH

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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Mestská kompostáreň pracuje 

naplno, o kompost je veľký 

záujem.

V  posledný aprílový týždeň sme 

opäť rozširovali triedený zber bio-

odpadu v bytovkách. Hnedými ná-

dobami boli vybavené ulice Poľno-

hospodárska, S. H. Vajanského, P. 

O. Hviezdoslava, Lesnícka a Baníc-

ka. Následne sme distribuovali aj 

vedierka na kuchynský bioodpad do 

domácností.

Najbližšie budeme pokračovať v roz-

širovaní zberu kuchynského biood-

padu v bytovkách v centre mesta (ul. 

J. Hollého, J. Palárika, Nám. sv. Tro-

jice) a aj na Povrazníku.

Každá domácnosť v bytovke dosta-

ne 7 l vedierko, v  ktorom je 30ks 

kompostovateľných vreciek a  in-

formácie pre užívateľa – akýsi „ná-

vod na použitie“ a letáky, ako správne 

triediť odpad.

Vedierko je určené práve na zber ku-

chynského bioodpadu z domácnos-

ti. Je praktické umiestniť ho priamo 

na kuchynskú linku, aby bolo vždy 

poruke. Vedierko má po bokoch 

otvory, ktoré slúžia na prevetráva-

nie obsahu, aby bioodpad nezapá-

chal. Do vedierka sa vkladajú vý-

lučne kompostovateľné vrecká 

na bioodpad. Vrecko treba nasadiť 

okolo horného okraja vedierka (ob-

rázok) a vedierko je tak pripravené 

na zber bioodpadu z kuchyne a do-

mácnosti.

Do vedierka patria zvyšky z  čiste-

nia ovocia a zeleniny, servítky, čajo-

vé vrecúška, zvyšky jedál (nie teku-

té) a pod. Je to napísané na každom 

kompostovateľnom vrecku.

Po naplnení vedierka bioodpa-

dom treba vhodiť kompostova-

teľné vrecko spolu s bioodpadom 

do hnedej nádoby na bioodpad 

v príslušnom stojisku. 

Do vedierka prosím vkladajte vý-

lučne kompostovateľné vrecká. Ne-

používajte štandardné plasto-

vé vrecká a tašky! Znehodnotíte 

tým proces kompostovania a  aj 

výsledný kompost!

Chcel by som opätovne veľmi po-

ďakovať všetkým zástupcom vlast-

níkov bytov, ktorí sú nenahraditeľ-

nými pomocníkmi pri distribúcii 

vedierok. Vedierka dodáme spra-

vidla zástupcovi vlastníkov by-

tov pre všetky vchody, ktoré má 

na starosti a on ich vydáva domác-

nostiam. Ak sa domácnosti minú 

kompostovateľné vrecká do vedie-

rok, môžu si ich vyzdvihnúť buď na 

Technických službách (ul. E. M. Šol-

tésovej 1) alebo u svojho zástupcu 

vlastníkov bytov – pokiaľ je ochot-

ný vrecká vydávať. Kontaktujte – 

M. Veverka, 0904 417 202.

Chcem poprosiť, aby ste nehádza-

li do hnedých nádob určených vý-

lučne na bioodpad iné odpady, kto-

ré tam nepatria. Znehodnotíte tým 

celý obsah nádoby, ako aj výsledný 

kompost. Stáva sa, že ak aj ľudia vy-

hodia bioodpad, ale je zabalený vo 

viacerých obaloch a  nedá sa ľahko 

vysypať, takýto odpad celý vyberie-

me ako nečistotu a neskončí v kom-

poste. Správne triedenie je veľmi 

dôležité.

Kompost je pre všetkých občanov 

mesta – môžu si ho bezplatne na-

brať na zbernom dvore v  kompo-

stárni do svojich záhradiek. Je oň 

veľký záujem, hlavne teraz na jar. 

Momentálne máme sklad kompo-

stu prázdny a čakáme, kým dozrie 

ďalšia hrobľa. 

Kompostáreň BS bola vybudova-

ná ako súčasť projektu „Zhodnoco-

vanie bioodpadu a  stavebného odpa-

du v  Banskej Štiavnici“ (BROSO-BS, 

kód projektu: 310011B490) v rám-

ci Operačného programu Kvalita ži-

votného prostredia, ktorý je spo-

lufi nancovaný z  Kohézneho fondu 

Európskej únie.

Ďakujeme, že triedite – aj bioodpad!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Rozširujeme zber 
kuchynského bioodpadu

ponuka 
práce

1. Betonár – Ján Dubovan – Les-

nícka 712/3, B. Štiavnica, tel.: 

0915181410, za mesiac od 550€, 

SO, VPM 9, nástup ihneď

2. Dlaždič, obkladač – Combin 

B. Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 

29, B. Štiavnica, p. Trcková – tel.: 

0911890018, fax: 0456949018, 

e-mail: trckova@combin.sk, za 

mesiac od 1000€, SO, VPM 1, as-

poň 4 roky praxe, nástup ihneď

3. Lekár špecialista v  odbore rá-

diológia – Svet zdravia, a.s., Brat-

ská 17, B. Štiavnica, p. Zimano-

vá , e-mail: lubomira.zimanova@

svetzdravia.com, za mesiac od 

2329,90€, VŠ 2. st., VPM 1, ná-

stup ihneď

4. Lektor, sprievodca v  mú-

zeu, galérii – SBM, Kammerhof-

ská 2, B. Štiavnica, p. Ivaničo-

vá – tel.: 0456949411, e-mail: 

mzdy@muzeumbs.sk, za mesiac od 

642€, VO, VPM 1, nástup ihneď

5. Murár – Obnova, s.r.o., Ná-

mestie sv. Trojice 22, B. Štiavnica, 

p. Mlynáriková – tel.: 0948900229, 

e-mail: job@obnova.eu, za hod. od 

6€, ZV, VPM 1, nástup ihneď

6. Murár – Rekonbau, s.r.o., B. 

Štiavnica – Horná Huta 43, B. 

Štiavnica, p. Debnárik – tel.: 

0902481182, za hod. od 5€, ÚSO, 

VPM 4, nástup ihneď

7. Zubný lekár bez špecializácie 

– Gudent, Bratská 17, B. Štiav-

nica, tel.: 0907219559, e-mail: 

ervin.gurtler@gmail.com, za me-

siac od 1500€, VŠ 2.,3. st., aspoň 

2 roky praxe, VPM 1, nástup ihneď

8. Zámočník/montážny pracovník 

– p. Havran, Antolská 1, B. Štiavni-

ca, Milan Havran tel.: 0905966432, 

e-mail: havros@havros.sk, za hod. 

od 6€, SO, VPM 2, nástup ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová

Supermarkety:
Lidl: Po – So 7:00 – 20:00

Billa: Po – So 7:00 – 20:00

Tesco: Po – So 7:00 – 20:00

Terno: Po – Pi 6:00 – 20:00, 

 So 6:00 – 19:00

citát

„Prvá láska – to je veľký cit a malý 

rozum..

Georges Bernanos
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Banská Štiavnica. 

Za pekného slnečného počasia sa 

zišli pri Pamätníku padlých hrdi-

nov členovia výboru ZO SZPB Vla-

dimír Poprac predseda, RNDr. Pa-

vel Bačík podpredseda a  poslanec 

MsZ, Ing. Jaroslav Dudík, tajom-

ník organizácie a  Júlia Popracová, 

členka výboru SZPB. Predstavite-

lia mesta Banská Štiavnica na čele 

s pani Mgr. Nadeždou Babiakovou, 

primátorkou mesta, Ing. Ivanou 

Ondrejmiškovou, prednostkou úra-

du, Ing. Mariánom Zimmerman-

nom, zástupcom primátorky mes-

ta a  poslancom MsZ, zástupcovia 

Okresného úradu v  Banskej Štiav-

nici na čele s Ing. Štefanom Filipom 

prednostom a Ing. Lukášom Lalom, 

vedúcim odboru živ. prostredia. 

Pri dodržanom odstupe zúčast-

nených nasledovalo položenie ky-

tíc vďaky k Pomníku padlých hrdi-

nov. Redaktor Štiavnických novín 

Mgr. Michal Kríž podujatie foto-

grafi cky zdokumentoval, Ing. Ja-

roslav Dudík poďakoval za účasť 

a spomienkový akt bol ukončený.

Dňa 8. mája si krajiny EÚ pripomí-

najú výročie ukončenia druhej sve-

tovej vojny v Európe. Deň víťazstva 

nad fašizmom je štátnym sviatkom 

aj Slovenskej republiky.

Druhá svetová vojna vypukla 1. 

septembra 1939, keď hitlerovské 

Nemecko napadlo Poľsko. Vojská 

agresorov (najmä Nemecka a  Ja-

ponska) v prvých rokoch vojny do-

sahovali veľké víťazstvá na všet-

kých frontoch. K obratu v prospech 

spojencov, na čele ktorých stáli veľ-

moci – ZSSR, Veľká Británia a USA, 

došlo na prelome rokov 1941 

a 1942, keď sovietske vojská odra-

zili nápor fašistov v bitke o Mosk-

vu. O rok neskôr zopakovali prelo-

mový úspech v bitke o Stalingrad. 

Tú Červená armáda víťazne zavŕši-

la v zime v roku 1943. Na prelome 

apríla a mája v roku 1945 bolo len 

otázkou času, kedy zdecimované 

fašistické Nemecko, hlavný agresor 

vojny, bude donútené podpísať ka-

pituláciu.

Dňa 2. mája 1945 1. bieloruský a 1. 

ukrajinský front Červenej armády 

dovŕšil porážku nemeckých obran-

ných zoskupení pri Berlíne. Hlav-

nému vyjednávačovi ZSSR generá-

lovi Vasilijovi Čujkovovi sa ani po 

samovražde Adolfa Hitlera nepoda-

rilo dohodnúť kapituláciu. 3. mája 

1945 bolo dovŕšené oslobodenie 

Slovenska, keď posledné zvyšky 

nemeckých vojsk zlikvidovali v Ja-

vorníkoch a Bielych Karpatoch.

Dňa 7. mája 1945 o  02.41 h bola 

v  sídle štábu západných spojenec-

kých vojsk v Remeši podpísaná ka-

pitulácia, ktorú okrem predsta-

viteľov Nemecka podpísalo osem 

spojeneckých generálov (ZSSR, 

Veľká Británia, USA, Francúzsko), 

pričom 8. mája 1945 do 23.01 h. 

mali byť ukončené všetky boje.

Sovietske vedenie však poklada-

lo tento dokument za priebežný, 

a preto sa tento akt podpisu zopa-

koval z 8. na 9. mája 1945 v sídle 

sovietskeho štábu v Berlíne – Karl-

horste.

Dňa 9. mája 1945 zdolali posledné 

zvyšky nemeckých vojsk v  Prahe, 

keď českým povstalcom prišli na 

pomoc sovietske vojská. Časť Eu-

rópy, ktorú oslobodili západní spo-

jenci, si Deň víťazstva pripomína 8. 

mája a vo východnom bloku na čele 

so ZSSR ho oslavovali až na základe 

oslobodenia Prahy 9. mája.

Po páde socialistického bloku sa vo 

viacerých východoeurópskych kra-

jinách, až napríklad na samotné 

Rusko, presunuli oslavy Dňa víťaz-

stva nad fašizmom na 8. mája.

Zdroj: TASR

Vladimír Poprac, 

predseda DHZ Banská Štiavnica 

Ukončenie 2. svetovej vojny

Položenie kytíc k Pamätníku padlých hrdinov  foto Michal Kríž

Nemocnice siete Svet zdravia 

vrátane žiarskej nemocnice 

sa postupne vracajú k pláno-

vaným operačným výkonom. 

Pacient musí pred operáciou do-

držať 14-dňovú domácu izoláciu, 

počas ktorej nevykazuje príznaky 

ochorenia COVID-19. Predoperač-

né vyšetrenia je vhodné absolvovať 

v zariadení, v ktorom bude vykona-

ná aj samotná operácia. Nemocnica 

už začína oslovovať tých pacientov, 

ktorých plánované operácie boli od-

ložené v marci z dôvodu epidémie.

V  rámci uvoľňujúcich opatrení je 

opäť možné povoliť v  žiarskej ne-

mocnici prítomnosť sprevádza-

júcej osoby počas pôrodu, a  to za 

prísnych hygienických podmienok. 

O tejto možnosti je však nevyhnut-

né sa vždy individuálne dohodnúť 

s danou pôrodnicou. Aj v tomto prí-

pade platí, že sprevádzajúca osoba 

by počas uplynulých 14 dní nema-

la vykazovať symptómy ochorenia 

COVID-19.

Naďalej platí, že pacienti pred vstu-

pom do nemocníc musia prejsť 

vstupným fi ltrom (tzv. triáž pa-

cientov) a  nemocnice tiež ostáva-

jú v  sprísnenom hygienicko-epide-

miologickom režime.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista 

ProCare a Svet zdravia 

Plánované operácie

Záhradkárske 
okienko

Pilliar systém: je založený na teórii 

pravidelnej obmeny rodivého dre-

va v 4 ročnom cykle. Podmienkou 

je vypestovať kostru a na nej rodi-

vé jednotky. Celý cyklus jednej ro-

divej jednotky prebieha takto:

1. rok = Jar – odrodený alebo jed-

noročný výhon skrátime na dva 

púčiky. Jeseň – v priebehu vegetá-

cie vyrástli letorasty 1 

2. rok Jar – výhon 1 ponecháme 

a  výhon 2 krátime na dva púči-

ky. Jeseň – 1 nasadil kvetné puky 

a pokračoval prírastkom 1A. Z vý-

honku 2 vyrástli letorasty 2A, 2B, 

pokračovať budeme v ďalšom vy-

daní.

Michaela Mojžišová

Pozvánka
Srdečne pozývame všetkých veria-

cich na služby Božie, ktoré sa pre-

sunú z  mediálneho miesta Face-

book a YouTube späť do Božieho 

chrámu. Je čas, aby sme spoloč-

ne chválili Pána Boha a  ďakovali 

Mu za ochranu aj v dobe korona-

vírusu. Samozrejme všetko za sta-

novených podmienok epidemio-

lógov. Tešíme sa na spoločenstvo 

s vami!

Ev. farár Mgr. Jaroslav Jurko

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po – Pi: 8:00 – 14:00

So – Ne: 9:00 – 15:00

IC BS
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Činnosti Slovenského 

Červeného kríža v Banskej 

Štiavnici venujeme mimo-

riadnu pozornosť v týchto 

dňoch, obzvlášť v čase 

koronakrízy.

Našej dobrovoľníčke Slovenského 

Červeného kríža v  Banskej Štiavni-

ci Veronike Griglák Farbiakovej sme 

položili dve otázky:

1. Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa 

prihlásili k dobrovoľníkom SČK?

„Trošku som sa pozastavila nad otázkou, 

čo ma viedlo k prihláseniu k dobrovoľníc-

tvu. Keď bola možnosť pomáhať rodine, 

kamarátom alebo sociálne slabým rodi-

nám, či už darovaním vecí alebo inej po-

trebnej pomoci, nikdy som nezaváhala. 

Som veľmi rada, že momentálna situá-

cia mi dala dostatok voľného času, aby 

som mohla skúsiť, čo vlastne znamená 

byť dobrovoľníkom. Preto som Vám veľ-

mi vďačná, že ste mi dali možnosť pat-

riť do SČK. Ešte mám málo skúseností, čo 

všetko to obnáša, ale už teraz viem, že vo 

svojom živote s rodinou a zamestnaním si 

nájdem priestor aj pre SČK, na získanie 

nových skúseností a už teraz sa teším na 

ten neopísateľný pocit.“

2. Ako vnímate prácu v  COVID 

centre v Banskej Štiavnici?

„Ako vnímam prácu v  COVID centre? 

Možno mi neuveríte, ale už teraz sa ne-

viem dočkať, kedy dám na seba bielu 

kombinézu a  vojdem medzi tých úžas-

ných ľudí, ktorí majú tú istú potrebu po-

máhať ostatným v  ťažkých situáciách 

a už dnes počas obedov sa nám podari-

lo rozosmiať jednu celú chodbu na dru-

hom poschodí. Aj takto sme sa im pos-

nažili uľahčiť pobyt, veľké ďakujeme! 

Nikdy som nechodila domov s pocitom, že 

som hrdá sama na seba a vôbec netreba 

k tomu veľa.“

Aj my ďakujeme Veronika!

S dobrovoľníčkou Veronikou sa roz-

právala riaditeľka SČK v  Banskej 

Štiavnici

Emília Jányová Lopušníková

Dobrovoľnícka pomoc

Tento rok – viac ako kedy-

koľvek v novodobej histórii 

Slovenského Červeného 

kríža – sme hrdí na to, že pri 

príležitosti Svetového dňa 

Červeného kríža a Červeného 

polmesiaca, ktorý si každý 

rok 8. mája pripomíname, 

môžeme vyzdvihnúť prácu 

našich zamestnancov a dobro-

voľníkov. 

Podobne ako milióny našich kolegov 

a priateľov z národných spoločností 

Červeného kríža a Červeného polme-

siaca vo viac ako 190 krajinách sveta 

robíme všetko pre to, aby sme spo-

lu so zdravotníckymi pracovníkmi, 

orgánmi verejnej správy, samosprá-

vy a ďalšími organizáciami pomáha-

li zmierňovať dopad pandémie CO-

VID-19 na tých najzraniteľnejších.

„Každý rok 8. mája si pripomíname Sve-

tový deň Červeného kríža. Deň, keď sa 

narodil Henry Dunant, humanista, fi -

lantrop, zakladateľ Červeného kríža. 

Jeho myšlienka solidárnej, dobrovoľnej 

pomoci bez rozdielu farby pleti, pohlavia 

či náboženstva je aj v tomto období vyso-

ko aktuálna. Vážime si prácu všetkých, 

ktorí pomáhajú zmierniť dopad pandé-

mie“, hovorí Zuzana Rosiarová, ge-

nerálna sekretárka SČK.

Dobrovoľníci a  zamestnanci SČK 

sú každodenne v  teréne vo všet-

kých kútoch Slovenska, aby mohli 

tí, ktorým pomáhajú, zostať v bez-

pečí svojich domovov. Zabezpeču-

jú výdaj a donášku obedov, nákupy 

potravín a liekov, šitie a distribúciu 

ochranných rúšok. Slovenskí červe-

nokrižiaci sú vo viacerých mestách 

v  stanoch pred nemocnicami, kde 

zdravotníkom pomáhajú zabezpe-

čovať zdravotný fi lter. Sú prítomní 

v karanténnych centrách, odoberajú 

vzorky pri podozrení na COVID-19, 

zabezpečujú mobilnú odberovú jed-

notku v  menej dostupných regió-

noch. Za dodržiavania prísnych 

hygienických opatrení sa starajú 

o klientov v našich zariadeniach so-

ciálnych služieb, v  teréne poskytu-

jú opatrovateľskú službu a domácu 

ošetrovateľskú starostlivosť. V spo-

lupráci so samosprávou, mestami 

a  obcami podávajú pomocnú ruku 

ľuďom bez domova.

Vďaka dlhodobým i novým partne-

rom z komerčného sektora sa aj SČK 

snaží pomáhať širšiemu počtu ľudí 

a  vytvárať čo najbezpečnejšie pra-

covné podmienky pre svojich dob-

rovoľníkov, zamestnancov a ďalších 

pomáhajúcich v teréne.

„Ostatné mesiace s  vďakou a  radosťou 

sledujeme, koľko ľudí je ochotných po-

máhať. V  Slovenskom Červenom krí-

ži sa riadime heslom: Spolu pomôže-

me a veríme, že naša krajina a všetci, čo 

v nej žijeme, túto mimoriadnu situáciu 

spolu zvládneme“, dodáva Zuzana Ro-

siarová.

SČK

Svetový deň Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca

Pripomenuli 
sme si...
Druhá májová nedeľa patrí kaž-

doročne našim mamičkám. Ten-

to rok sme si ju pripomenuli 

10.5.2020.

5. mesiacom v  kalendári je máj. 

Vonku nádherné počasie, krása 

farebných zakvitnutých strom-

čekov a  kvetín, skrátka – vôňa 

jari. Máme tu pomaličky blížia-

cu sa polovicu roka 2020. Veď nie 

nadarmo je máj aj mesiacom lás-

ky, preto sme si pripomenuli tú 

najkrajšiu lásku, ktorá existuje 

a to: lásku medzi matkou a dieťa-

ťom. Milé Štiavničanky – mamin-

ky – dodatočne Vám všetkým že-

lám všetko najlepšie, veľa zdravia, 

šťastia, lásky, vďaky a  nesmier-

ne šikovné, láskavé a nápomocné 

deti, z  ktorých budete mať vždy 

radosť.

Chcem vyjadriť veľkú vďaku našej 

mamke Anke, ktorá mňa a  môj-

ho brata Tonyho vychovala. „Milá 

naša Maminka – ďakujeme ti za všet-

ko, čo si pre nás urobila. Ďakujeme 

za krásne detstvo, ktoré sme s Tebou 

dennodenne trávili a vyrastali po tvo-

jom boku. Naučila si nás len to najlep-

šie, dala si nám kúsok seba! Maminka, 

Ty budeš pre nás vždy tou najlepšou 

maminou na svete! Ako si Ty tu bola 

a si pre nás, rovnako aj my tu bude-

me pre Teba... Prosím odpusť nám 

naše nezbedy, ktoré sme ako deti uro-

bili, no také raz deti sú... Vychovala 

si nás s láskou. Viedla si nás k ochra-

ne zvierat, prírody, slabším a  rovna-

ko si nás vychovala, aby sme si váži-

li jeden druhého, pomáhali slabším 

a  starším ľuďom, jednoducho, nau-

čila si náš toho vážne veľa. Aj keď to 

jedno slovo – Ďakujeme – sa neskladá 

z toľkých písmen ako si ty nám veno-

vala rokov pri výchove, stále ťa ľúbi-

me a vždy budeme.“ S láskou syno-

via Fifo a Tony.

Filip Golian s bratom Tonym

Zmena 
úradných hodín
pre klientov ÚPSVaR Banská 

Štiavnica:

Pondelok: 8:00 – 15:00

Utorok: 8:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 17:00

Štvrtok: neúradný deň

Piatok: 8:00 – 12:00

Bližšie info: recepcia:

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

ÚPSVaR BŠ 
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Spomienka

Prestalo srdieč-

ko biť, presta-

li sa ústa smiať, 

budeme ma-

mička naša dra-

há, stále na Teba spomínať.

Dňa 14. 5. si pripomíname 

13. výročie úmrtia p. Jan-

ky Doletinovej. Venujte jej 

spolu s nami tichú spomien-

ku. S láskou spomínajú 

manžel, dcéry s rodinami 

Spomienka

14. apríla 

2020 uplynu-

lo už 7 rokov, 

čo nás navždy 

opustil náš Mi-

roslav Rákay. S  láskou naň-

ho spomíname. Kto ste ho po-

znali, spomínajte s nami.

Rodina Rákayová 

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Chceme sa poďakovať zamestnan-

kyniam v obchode „Sama“, malo-

obchodnej predajni Bala na Križo-

vatke. Sú veľmi ochotné, úslužné, 

milé, s úsmevom na tvári nás ob-

slúžia, poradia, veľmi radi tam 

chodíme nakupovať. Zato všetko 

im patrí veľká vďaka! Ďakujú

M. Stračinová, N. Vančová 

a J. Bačíková

Oznam
Oznamujeme občanom, že zberný 

dvor je pre verejnosť otvorený od 

6:00 hod. do 14:00 hod. počas pra-

covných dní a v sobotu od 8:00 hod. 

do 12:00 hod. Pre naliehavé prípa-

dy volajte na tel. č.: 0904 417 202 

– M. Veverka. Každý návštev-

ník zberného dvora musí mať 

tvár chránenú rúškom! Pre ak-

tuálne informácie sledujte stránku 

odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p., BS

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 predpo-

klady a  iné kritériá a  požiadavky 

na vykonávanie funkcie:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

zameranie technické, resp. ekonomic-

ké, právne, stavebné

– 5 rokov praxe v technickej, ekono-

mickej, právnej alebo stavebnej ob-

lasti

– riadiaca prax min. 1 rok

– organizačné a komunikačné schop-

nosti, samostatnosť, zodpovednosť, 

spoľahlivosť,

– rozhodnosť a  manažérske schop-

nosti

– ovládanie práce s PC, vodičský preu-

kaz skupiny B

– bezúhonnosť

– spôsobilosť na právne úkony v  pl-

nom rozsahu

Žiadosti spolu s nižšie uvedenými do-

kladmi zasielajte na adresu Mesto 

Banská Štiavnica, Radničné námestie 

č. 1, 969 24 Banská Štiavnica alebo 

osobne do podateľne Mestského úra-

du Banská Štiavnica s označením na 

obálke „Neotvárať – výberové konanie – 

Riaditeľ Technických služieb, m. p., Ban-

ská Štiavnica.“

Uzávierka prijímania žiadostí je 

20. 5. 2020 do 11.30 hod. Rozhodu-

júcim je dátum na poštovej obálke ale-

bo dátum doručenia žiadosti osobne.

K žiadosti o zaradenie do výbero-

vého konania je potrebné doložiť 

nasledovné doklady:

– profesijný štruktúrovaný životopis

– úradne overená kópia dokladu o do-

siahnutom vzdelaní

– výpis z registra trestov, nie starší ako 

3 mesiace

– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 

právne úkony

– čestné vyhlásenie uchádzača na po-

užitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania v  súlade so zá-

konom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov

Termín nástupu na uvedené pra-

covné miesto: 1. 6. 2020

Druh pracovného pomeru: hlavný 

pracovný pomer

Ponúkaný plat v hrubom (základná 

zložka mzdy): od 1400€

Výber uchádzačov bude prebiehať for-

mou osobných pohovorov. Na osob-

ný pohovor budú pozvaní len tí uchá-

dzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvede-

né kvalifi kačné predpoklady a doložia 

všetky požadované doklady v  stano-

venom termíne.

Vyžaduje sa znalosť nasledovných 

právnych predpisov:

– Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

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 rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprá-

vy a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov v znení neskorších predpi-

sov

– Zákon č. 135/1961 Zb. o  pozem-

ných komunikáciách (cestný zákon)

– Zákon č. 50/1967 Zb. stavebný zá-

kon v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v platnom znení

– Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 552/2003 o výkone práce 

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

INZERCIA
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Na rok 2020 budú aktuálni 

maturanti a učitelia veľmi dlho 

spomínať. 

Tento historický míľnik sa mož-

no zapracuje aj do vývoja našich de-

jín. Mimoriadna situácia v  súvislosti 

s COVID 19 zasiahla celý školský sys-

tém. A keďže všetky školy sú už prak-

ticky od polovice marca úplne zatvore-

né, vyvstala otázka, čo s maturitami? 

Orientačne zhrniem, ako to celé fun-

guje. Marec je pre maturantov naj-

zlomovejším obdobím, kedy absol-

vujú písomné maturity, často veľmi 

náročné. Nasledujú praktické matu-

rity. Čo však s ústnymi, ktoré prebie-

hajú koncom mája až začiatkom júna? 

Tieto majú byť výsledkom celého pro-

cesu, kedy žiak dostáva maturitné 

známky. Podľa vyhlásenia MŠ SR, ci-

tujem zdroj z internetu: „Vyučovanie sa 

pre posledné ročníky stredných škôl končí 

7. mája. V daný deň školy študentom vy-

stavia koncoročné vysvedčenie. Najneskôr 

30. júna im vydajú koncoročné a maturit-

né vysvedčenia.

Výsledná známka v  rámci maturitnej 

skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z daného predmetu alebo skupiny 

príbuzných predmetov. Do aritmetického 

priemeru známok sa započítavajú konco-

ročné známky zo všetkých ročníkov a pol-

ročné známky z  posledných dvoch roční-

kov. Opatrenie sa vzťahuje aj na odbornú 

zložku maturity a na praktické maturity. 

Ak žiak s priemerom súhlasí, tým momen-

tom v  podstate zmaturoval“ – uviedol 

minister školstva.

Banská Štiavnica je od nepamäti 

mestom stredoškolákov. Aj tu sa teraz 

nachádzajú maturanti, učitelia a ško-

ly, zívajúce prázdnotou. Ako sa podari-

lo učiteľom skĺbiť vyučovanie z domu? 

Odpovedajú niektorí z nich.

1. Akou formou prebieha výučba Va-

šich žiakov v čase mimoriadnej situá-

cie? Verejnosť často zaznáva učiteľské 

povolanie. Mnohí hodnotia učiteľov 

ako ľudí, ktorí zadarmo berú penia-

ze. Najmä v čase koronakrízy, keď sú 

doma a nič „neprodukujú“.

2. Ako hodnotíte záujem žiakov o vý-

učbu inou formou? Aký bol zvlášť 

u žiakov maturitných ročníkov, mali 

snahu doučiť sa chýbajúce veci?

3. Aký je Váš názor na takýto výsledok 

uzatvorenia maturít? Viete odhadnúť, 

koľko Vašich študentov predsa len po-

žiada o „klasickú“ maturitu?

PhDr. Dana Bartošová (slovenský 

jazyk a  literatúra), Stredná prie-

myselná škola Samuela Mikoví-

niho

1. Výučba prebieha cez skype, edu-

page, mailovou poštou. Doma pro-

dukujem viac ako v škole. Som „na 

príjme“ doslova celé dni do nesko-

rých nočných hodín, či už ma kon-

taktujú žiaci alebo ich rodičia. Pe-

niaze určite zadarmo neberieme. 

Z  môjho pohľadu školy ušetria na 

energiách, ktoré míňame doma na 

„služobné“ veci. Mnohí žiaci sa vyho-

várajú na slabé technické vybavenie 

(nekvalitné PC) alebo viacerí súro-

denci majú k dispozícii len jeden. Je 

to určite náročnejšie ako bežná vý-

učba.

2. Žiakom táto forma spočiatku vy-

hovovala (brali to ako ďalšie prázd-

niny). Neskôr sa im to zdalo stereo-

typné a chaotické. Mnohí si nevedia 

rozdeliť deň na pracovnú a oddycho-

vú časť. Výhodou bolo, že na mojom 

predmete mohli žiaci využívať na 

doplnenie program RTVS na Troj-

ke, ktorý súvisel s preberaným uči-

vom. Ich záujem bol rôzny, niektorí 

boli snaživí, iní menej alebo vôbec.

3. Takéto maturity sú, samozrejme, 

nespravodlivé v porovnaní s klasic-

kými, lebo žiaci dostanú vysvedče-

nie „bez boja“ a  nie všetci to vedia 

oceniť. U nás požiada asi o klasickú 

maturitu veľmi malé percento žia-

kov (1 až 2). Výnimkou možno budú 

komisionálne skúšky, ktoré môže 

nariadiť škola v prípade, ak žiak za 

celý čas tejto náhradnej výučby ab-

solútne nespolupracoval so svojím 

vyučujúcim, aby mohol byť vôbec 

hodnotený koncoročnou známkou.

Rada by som ešte doplnila a pripo-

jila sa k tomuto názoru, ktorý začal 

kolovať internetom „Táto doba mu-

sela prísť preto, aby rodičia, ktorí doma 

učia svoje deti konečne pochopili, aká 

ťažká je práca učiteľa. V spoločnosti už 

prestávala  byť úcta voči tejto profesii. 

A preto nám táto choroba zavrela školy, 

aby si to rodičia mohli sami vyskúšať“.

Ing. Vladimír Gálik (odborné les-

nícke predmety), Stredná odbor-

ná škola lesnícka

1. Vyučovanie prebieha formou ex-

terného (dištančného) štúdia. Učite-

lia pripravujú učebné texty a zasiela-

jú ich žiakom najčastejšie internetom 

cez aplikáciu edupage v rôznych po-

dobách (prezentácie, wordové doku-

menty) a pod. Následne sú žiakom 

zadávané domáce úlohy rôznymi 

formami v určenom časovom rozsa-

hu. Úlohy priebežne vyhodnocujeme 

a prípadne aj známkujeme.

Dištančná forma štúdia kladie zvý-

šené nároky na učiteľov. Je to nároč-

nejšie ako klasické interné vyučova-

nie. Učitelia robia učebné texty, ktoré 

musia byť pre študentov zrozumiteľ-

né, musia vzbudiť záujem a „pritiah-

nuť“ žiaka do problematiky. Tiež si 

nemôžu pritom priamo overiť spät-

nú väzbu a efektívnosť vyučovania.

2. Dobrí žiaci reagujú aktívne a  za-

pájajú sa, tí slabší podľa predmetov 

a  vplyvu svojich rodičov. Výhodou 

tejto formy je, že rodičia vidia, koľko 

a ako aktívne ich deti pracujú. Dôle-

žitá je teda aj komunikácia s rodičmi.

Určitým problémom je kvalita in-

ternetového pripojenia jednotlivých 

žiakov a  ich technické zariadenie, 

ktoré využívajú (mobil, notebook, 

PC). Niektoré dobré aplikácie nie sú 

schopní žiaci na svojich zariadeniach 

spustiť.

Žiaci maturitných ročníkov aktívne 

pristupovali k vyučovaniu. Výhodou 

bolo, že najdôležitejšie učivo už mali 

prebrané pred pandémiou.

3. V danej situácii schvaľujem formu 

ukončenia štúdia na strednej škole, 

pre ktorú sa rozhodlo ministerstvo 

školstva. Prvoradé je v  súčasnos-

ti zdravie a  životy našich občanov. 

Teda aj našich žiakov a zamestnan-

cov školy.

Neviem odhadnúť, či niektorý žiak 

bude nespokojný so známkami. 

Predpokladám, že taký prípad ne-

bude.

Mgr. Jaroslava Jauschová (ne-

mecký jazyk), Súkromná hotelo-

vá akadémia

1. Od 16. 3. 2020 vyučujeme na 

diaľku, v  domácom prostredí. Vyu-

žívame možnosti, ktoré nám on-li-

ne vyučovanie ponúka, pričom vy-

chádzame z  portálu MŠVVaŠ SR 

www.ucimenadialku.sk. V tejto dobe 

sa špeciálne poukazuje na prácu pe-

dagógov a  veru, mnohí našu prácu 

zatracujú vo všeobecnosti. Myslím 

si, že nielen za seba môžem povedať, 

že sa snažíme i v takejto situácii robiť 

ju najlepšie ako vieme a určite sa ne-

jeden z nás teší na návrat medzi svo-

jich žiakov. Žiadny pedagóg to nemá 

teraz jednoduché, každý hľadá mož-

nosti, ako čo najlepšie sprostredko-

vať učivo žiakom. Mne osobne chýba 

priamy kontakt s nimi a  ich spätná 

väzba. Áno, vyučovanie v tejto situá-

cii sa javí pre mňa náročnejšie, vzhľa-

dom na to, že ho musím skĺbiť so sta-

rostlivosťou o svoju rodinu, učením 

sa mojich detí a  s  chodom domác-

nosti.

2. Myslím si, že naši žiaci sa pomer-

ne rýchlo prispôsobili danej situácii. 

Od začiatku boli s nami v kontakte. 

Vďaka moderným technológiám ich 

nielen vyučujeme, ale často s nimi ve-

dieme i rozhovory, či už v rámci tried-

nických hodín alebo len tak, aby ve-

deli, že na nich myslíme a sme v tejto 

situácii spolu. Záujem žiakov o novú 

formu vyučovania hodnotím klad-

ne. Maturanti sa samozrejme snaži-

li čo najviac nasávať nové informá-

cie. Situácia sa však zmenila a určite 

mnohí z nich prijali fakt, že sa matu-

ritné skúšky nekonajú, s  radosťou. 

No viem s istotou, že boli medzi nimi 

i  takí, čo si chceli svoje vedomosti 

z celého štúdia nechať preveriť.

3. Fakt, že sa maturitné skúšky ne-

konajú, som prijala ako skutočnosť. 

Maturanti, ktorí mali vykonať dob-

rovoľnú maturitnú skúšku z cudzích 

jazykov, majú právo rozhodnúť sa, 

či sa jej chcú alebo nechcú zúčast-

niť. My budeme ich voľbu akcepto-

vať. Tohoroční maturanti sa do tejto 

situácie nedostali vlastným pričine-

ním, priniesol to takto život. To, že 

sa nestretneme s každým žiakom za 

zeleným stolom, z  nich predsa ne-

robí menejcenných či nevzdelaných 

mladých ľudí. Verím, že z nich budú 

šťastní a úspešní ľudia.

Daniela Sokolovičová

Maturitná Sodoma – Gomora

Budova SPŠ S. Mikovíniho  foto Andrea Nižňanská
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.17/2020: „Keď 

pochybuješ o svojej sile, dávaš silu svo-

jím pochybnostiam.“ Výhercom sa stá-

va PhDr. Dana Bartošová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 25.05.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Einstei-

na: „Nie je to tým, že som… (dokončenie 

v tajničke).

A., Ponorenie, lietadlo, prestávka,

B., 2. časť tajničky, oznámil úra-

dom,

C., Trochu zlom, samohlásky v  slo-

ve ucho, sodík, stred slova oslaď, sa-

mohlásky v slove doba,

D., 505 v  Ríme, kráľovská kronika 

skr., postup v práci, taliansky ostrov,

E., Plače, skús, vojenská jednotka, 

vzduch latinsky,

F., Jedno sústo, 1. časť tajničky, 

hranie,

G., Pracovala ihlou, žiak 5. triedy, ob-

chod,

H., Cestovný sprievodca, Anno Do-

mini, Univerzita Komenského, luže,

I., Eduard v USA, košický moderátor, 

české mesto, sadili, draslík,

J., Dub po angl., existovala, vodivá 

látka, kilogram,

K., 3. časť tajničky, meno herca 

Horvátha.

1., Druh priadze, Koniec tajničky, 

cicavec z pralesa,

2., Nórske mužské meno, pomôcka 

na kálanie dreva, darček,

3., Neplače, tlačenie, úder v boxe,

4., Opuchlina, ruská rieka, obyvateľ 

Arábie, Bór,

5., Zhoda na konci veršov, okúpaj, 

ideál,

6., Ruská rieka, vydajú súd, pokrik pri 

koride,

7., Meno Vlkolínskeho, Nová scéna, 

Radka, Amerícium,

8., Francúzsky herec, retušovanie, po-

jem duše u Egypťanov,

9., Hmyz podobný včele, príslušník 

armády, existujem,

10., Cestovný doklad, skratka atmo-

sféra, Školský klub, ovocie,

11., 3. pád slova aula, textová skrat-

ka, telocvičná poloha, ozn. áut Špa-

nielska,

12., Oznámila úradom, vyhrával, 99 

v Ríme,

13., 4. časť tajničky, alebo rusky,

14., Krídlo odb., meno Chačaturjana, 

ekologický prípravok.

Pomôcky: PAN, Am, aero, Elba, ili, 

Olav, Reno, Om.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 19
Krížovka
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Kurzy prvej pomoci:

Na čo sa môžete tešiť? Čakajú Vás 

nové informácie z  prvej pomoci, 

zážitky spojené s praktickým nácvi-

kom prvej pomoci.

Naučíte sa napríklad:

– ako ošetriť drobné aj závažnejšie 

úrazy, popáleniny

– ako resuscitovať dospelého i dieťa

– čo je AED a ako ho používať

– čo je dôležité pri dopravnej nehode

– ako správne telefonovať na ties-

ňovú linku

Naše kurzy sú dostupné po-

čas celého roka a  cenovo prijateľ-

né. Viac informácií nájdete na na-

šej stránke www.banskastiavnica.

redcross.sk, alebo zistíte telefo-

nicky na čísle 045 692 15 40,  prí-

padne na emailovej adrese:  

banskastiavnica@redcross.sk

Garantmi Kurzu prvej pomoci Slo-

venského Červeného kríža sú le-

kári, záchranári a zdravotné sestry 

z praxe.

Akreditovaný Kurz prvej pomoci 

v  rozsahu 8 hodín obsahuje všetky 

základné informácie k poskytovaniu 

prvej pomoci. Jeho absolventom sú 

aj uchádzači o vodičský preukaz.

Územný spolok SČK

Banská Štiavnica

Čo robí SČK?

„Nikto nerobí väčšiu 

chybu ako ten, kto nerobí 

nič v presvedčení, že to málo, 

čo urobiť môže, je bezvýz-

namné.“ 

         (Edmund Burke).

Aj Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici sa snaží pomáhať 

v zmysle zásad, ktoré pri pomáha-

ní odporúča dodržiavať psycholo-

gička Barbora Downes: Podporujte, 

Starajte sa, Odovzdajte. Toto všet-

ko sa deje aj v spolupráci profesio-

nálov s dobrovoľníkmi. Nie sú zby-

točné slogany: Spolu to zvládneme, 

Spolu to dokážeme, veď každý má 

iné možnosti, iné schopnosti. Vy-

chádzajúc z tohto predpokladu ďa-

kujeme tým, ktorí šili rúška: Ľudmi-

la Blašková, Beata Lauková, Renata 

Šuhajdová, Sasha Si, Katarína Tom-

číková, a darovali ich SČK. SČK ich 

následne distribuoval vlastnými 

silami, ale aj v  spolupráci s  mest-

skou políciou, slovenskou poštou. 

K rúškam sme pribaľovali rukavice, 

ktoré sme dostali od ďalších dar-

cov: Medical Solutions Slovakia, 

Lekárne Slnečnica. Vďaka tejto 

spolupráci  množstvo obyvateľov 

dostalo základný balíček ochrany. 

Pokiaľ ešte niekomu takýto zák-

ladný balíček chýba, stačí zavolať 

045 692 15 40 alebo napísať e-ma-

il na banskastiavnica@redcross.sk 

a my veľmi radi odovzdáme ruka-

vice a ochranné rúško, každému, 

kto požiada o takúto pomoc.

V tomto období bolo ťažké zoh-

nať niektoré pomôcky, kto-

ré sú dôležité ako prevencia po-

čas pandémie, tu sa opäť spojili 

sily a SČK pomohol poskytnutím 

bezpečnostných overalov a  bez-

dotykových teplomerov. Aj nám 

pomohli preto, aby sme my mohli 

pomáhať ďalej.

Emília Jányová Lopušníková, 

riaditeľka SČK v BŠ

Podporujte, starajte sa, odovzdajte!

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

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 plá-

vania

– 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 
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Odporúčania a usmer-

nenia pred a pri návšteve 

našich pobočiek:

– zvážte návštevu pobočky a ak je to 

možné, vybavte potrebné záležitos-

ti online, cez mobilnú aplikáciu, po-

užite BalíkoBOX alebo počkajte na 

upokojenie situácie

– do pobočky vstupujte jednotli-

vo, postupne a Len s použitím rúš-

ka, šálu, šatky, prípadne inej vhod-

nej alternatívy;  poradový lístok si 

môžete stiahnuť aj v Mobilnej apli-

kácii Slovenskej pošty

– v prípade, že zásielku nepotrebu-

jete prevziať, veľmi radi Vám ju ulo-

žíme na pobočke počas celej úložnej 

doby

– pre čakanie  na služby, prosíme, 

využite priestor pred budovou po-

šty

– rešpektujte  opatrenie Hlavného 

hygienika SR  o  maximálnom poč-

te zákazníkov v  priestore pobočky 

pošty (počet zákazníkov v pobočke 

pošty v  jednom okamihu nemôže 

prekročiť koncentráciu 1 zákazníka 

na 25m2 z predajnej plochy)

– udržiavajte si minimálne 2 metro-

vý odstup od ostatných zákazníkov

– použitie dezinfekcie rúk vo vstupe 

pobočky pošty

– v prípade, že máte k dispozícii ru-

kavice, použite ich pri návšteve po-

bočky

– po návšteve pobočky si vydezinfi -

kujte ruky dezinfekčným prostried-

kom na ruky

– na vybavenie záležitostí na poboč-

ke si môžete priniesť a použiť vlast-

né pero na písanie

– v  priestoroch pobočky sa nezdr-

žujte dlhšie, ako je to potrebné

– zaplaťte na pobočke platobnou 

kartou,  aby ste neprichádzali do 

kontaktu s hotovosťou

– pristupujte prioritne k  priehrad-

kám, ktoré majú predelený priestor 

medzi zákazníkom a  pracovníčkou 

pri priehradke

– rešpektujte ostatné pokyny za-

mestnancov, ktorým ide o  Vaše 

zdravie

Odporúčania a usmernenia pri pre-

beraní zásielok od našich doručova-

teľov alebo kuriérov:

– ak ste v  karanténe, nepreberaj-

te zásielky, dôchodok, ani sociálnu 

dávku, potenciálne môžete šíriť ví-

rus na našich zamestnancov

– ak je to možné, označte si byt, na-

príklad nalepte na dvere, vchod, 

bránu lístok Karanténa

– ak vás kontaktuje kuriér, oznám-

te mu, že ste v karanténe – zásielku 

nepreberajte

– zvážte prebratie zásielky, presme-

rujte si zásielku do BalíkoBOXu; 

prípadne komunikujte s doručova-

teľom alebo kuriérom o spôsobe jej 

prevzatia prostredníctvom inej oso-

by

– ak nie ste v karanténe a ak je to 

možné, preberte zásielku mimo vá-

šho bytu alebo domu v čo najotvo-

renejšom priestore

– doručovateľ alebo kuriér môže po-

ložiť zásielku s dokumentami pred 

vaše dvere a odstúpiť do ochrannej 

vzdialenosti,  na podpis dokumen-

tu použite svoje pero, použite Vždy 

rúško a rukavice – nikdy nie osobe 

v karanténe

– v  komunikácii s  doručovateľom 

alebo s kuriérom sa nezdržujte dlh-

šie, ako je to potrebné

– pred a  po návšteve doručovate-

ľa alebo kuriéra si vydezinfi kujte 

ruky  dezinfekčným prostriedkom 

na ruky alebo si ich poriadne umyte

– naši zamestnanci sú informo-

vaní a  majú kontakty na regionál-

ne úrady verejného zdravotníctva, 

ak niekto  poruší povinnú domácu 

izoláciu / karanténu s  prihliadnu-

tím na ochranu nás všetkých oso-

bu na úrad nahlásia; za porušenie 

karantény hrozí pokuta až vo výš-

ke 1659€.

Iveta Dorčáková,

hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.

Preventívne ochranné opatrenia 
Slovenskej pošty

Vlaky premávajú opäť podľa 

riadneho grafi konu.

Železničná spoločnosť Sloven-

sko (ZSSK) na základe rozhodnu-

tia vlády Slovenskej republiky (SR) 

od nedele 10. mája 2020 po takmer 

dvoch mesiacoch čiastočne obnovi-

la vnútroštátnu dopravu. Po vyhlá-

sení mimoriadnej situácie národ-

ný dopravca vypravoval v priemere 

1015 vlakov denne, teraz sa ich po-

čet navýši na cca 1396. Od nedele 

opäť podľa štandardného grafi konu 

vlakovej dopravy (GVD) 2019/2020 

premávajú všetky vnútroštátne vla-

ky vypravované vo verejnom záuj-

me. Ide teda o vnútroštátne vlakové 

spojenia s výnimkou vlakov kategó-

rie InterCity (IC).

Zároveň platí, že medzištátne vla-

kové spoje zo a do SR na všetkých 

hraničných priechodoch so všetký-

mi susednými krajinami zostávajú 

pozastavené.

Dôležitou informáciou pre cestujú-

cich je tiež to, že od 18. 5. 2020 bude 

spustený predaj vnútroštátnych re-

zervácií, zavádza sa tiež povinná re-

zervácia miest v 1. vozňovej triede 

a povinná rezervácia v nočných vla-

koch R 614 / R 615 (v úseku Trenčín 

– Poprad Tatry), R 800 (v úseku Ple-

šivec – Levice) a R 801 (v úseku Bra-

tislava hl.st. – Plešivec) a  povinná 

rezervácia bicyklov vo vlakoch diaľ-

kovej dopravy.

Vo vnútroštátnej dopra-

ve budú oproti platné-

mu GVD 2019/2020 do-

časne platiť nasledovné 

výnimky: 

Prímestská doprava:

Na traťovom úseku Ban-

ská Štiavnica – Hron-

ská Dúbrava bude vlak 

Os 6184 vedený s obmedzením „ide 

v (7) a 1. IX.“, vlak Os 6182 je zruše-

ný, náhradou je vlak Os 6184.

Nadväznosti spojov v  zahraničí je 

potrebné overiť si u  zahraničných 

dopravcov.

Všetky informácie o aktuálnej situ-

ácii nájdete tu:

h t t p s : / / w w w . z s s k . s k /

slusnevlakom/koronavirus

https://www.zssk.sk/aktuality/

Tomáš Kováč, riaditeľ odboru ko-

munikácie a hovorca ŽSSK, a. s.,

odbor komunikácie

ZSSK od nedele obnovila 
vnútroštátnu dopravu

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším 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.

Kocúrik Čertík a mačka Trojka sú 

odčervení a hľadajú si domov.

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/

eFormVzor/DP/form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Prenajmeme 1-izbový vybave-

ný podkrovný byt v  centre mesta. 

Cena 300eur s energiami. Kontakt: 

0905 360 307 

 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kosenie záhrad, kontakt: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

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


