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Mesto Banská Štiavnica 

v týchto dňoch zabezpe-

čuje opravu poškodeného 

oporného múru, ktorý drží 

miestnu komunikáciu na 

Ulici 1. mája a zároveň tvorí 

oplotenie materskej školy na 

tejto ulici. 

Motorové vozidlo, ktoré dostalo 

šmyk na komunikácii, narazilo do 

vyčnievajúcej časti múru, na kto-

rom je ukotvené oplotenie mater-

skej školy. Táto časť už vykazovala 

značné statické poškodenie aj pred 

haváriou, ktorá tomu ešte viac do-

pomohla. 

Do konca mája správcovia 

bytových domov majú 

povinnosť doručiť každému 

nájomcovi bytu a bytového 

domu vyúčtovanie za služby 

spojené s užívaním bytov 

a bytových domov za predchá-

dzajúci rok. 

Každý užívateľ v  týchto dňoch ob-

drží vyúčtovanie, a  preto nás zau-

jímalo, aké náležitosti vyúčtovanie 

má. Opýtali sme sa konateľa Byto-

vej správy, s. r. o., v Banskej Štiavni-

ci RNDr. Pavla Bačíka a položili mu 

pár otázok:

1. Pán konateľ, čo všetko obsa-

huje vyúčtovanie bytov a  byto-

vých domov?

Čo musí obsahovať vyúčtovanie ná-

kladov za služby spojené s  užíva-

ním bytu určuje zákon 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-

vých priestorov v znení zmien a do-

plnkov. Do vyúčtovania sa započíta-

vajú náklady na dodávku studenej 

vody, náklady na prípravu teplej 

vody, náklady na elektrinu spoloč-

ných priestorov, náklady na doda-

né teplo a ďalšie položky. Na druhej 

strane sa spočítajú zálohové platby, 

ktoré užívateľ mal zaplatiť za celý 

predchádzajúci rok podľa predpisu, 

k tomuto výsledku sa započítajú aj 

prípadné rozdiely oproti predpisu 

k 30. 4. Vlastníkom bytov sa započí-

tajú aj prípadné nedoplatky na kon-

te fondu údržby, prevádzky a opráv 

k 30. 4. Výsledkom je konečná hod-

nota, preplatok alebo nedoplatok.

2. Pri nezrovnalostiach, odchýl-

kach nameraných hodnôt pri od-

pisovaní, na koho je potrebné sa 

obrátiť?

Akékoľvek nezrovnalosti vo vyúč-

tovaní je potrebné riešiť so správ-

com. Podstatné údaje na vyhotove-

nie vyúčtovania dostávame priamo 

od vlastníkov, od zástupcov vlastní-

kov jednotlivých bytových domov. 

Ak má užívateľ bytu nezrovna-

losti v spotrebe vody, je potrebné, 

aby nás kontaktoval. Vieme po-

zrieť a porovnať spotrebu vody za 

niekoľko rokov dozadu. Naša spo-

ločnosť ponúka vlastníkom by-

tov možnosť diaľkového odpočtu 

spotreby vody. Niektoré domy už 

na diaľkový odpočet spotreby tep-

lej a  studenej vody prešli. Máme 

vlastnú odpočtovú sadu a odpočet 

robíme sami. Stačí nám prejsť po 

chodbe domu a  odpočítame stav 

na všetkých vodomeroch. Sníma-

če zachytia spotrebu po mesiacoch, 

prípadnú manipuláciu s  vodome-

rom, spätný chod vodomeru. Od-

počet vieme jednoducho vykonať 

aj uprostred roka bez potreby vstu-

pu do bytu. Niekedy veľké problé-

my pri spotrebe studenej vody robí 

aj pokazený splachovač. Aj pri ne-

badateľnom pretekaní splachovača 

dochádza k niekoľkonásobnej spot-

rebe vody.

Práce na opornom múre 
na Ulici 1. mája

Vyúčtovanie bytov a bytových domov

Oporný múr pri MŠ 1.mája  foto Peter Koleda �3.str.

�3.str.

Letné športové 
kempy 2020:
6. 7. – 10. 7. Cyklistický, podľa po-

treby aj loptové hry

20. 7. – 24. 7. Loptové hry, podľa 

potreby aj cyklo

10. 8. – 14. 8. Všetko pre každé-

ho, outdoorové aktivity, lopty, cyk-

lo, um, hry...

Opekačka, stanovačka,…, všetko 

podľa dovolených opatrení

Bližšie info: Dr. Petro, tel: 

0915 815 669, 

email: petrorobo@gmail.com

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 10. – 12. 6., 15. – 19. 6. v čase 

od 7:30 – 18:30 na ul.: 29. augus-

ta, Ilijská, Partizánska.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

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  ďakova-

li Mu za ochranu aj v dobe koro-

navírusu. Samozrejme, všetko za 

stanovených podmienok epide-

miológov. Tešíme sa na spoločen-

stvo s vami!

Ev. farár Mgr. Jaroslav Jurko
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DIÁR
z programu

primátorky

18. 5.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

19. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Posledná rozlúčka s Mons. Th Lic. 

Imrichom Šišulákom.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica, kontrola 

opatrení prijatých krízovým štá-

bom v  súvislosti so situáciou sú-

visiacou s  ochorením COVID-19 

a prijatie nových opatrení.

20. 5.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica, kontrola 

opatrení prijatých krízovým štá-

bom v  súvislosti so situáciou sú-

visiacou s  ochorením COVID-19 

a prijatie nových opatrení.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

21. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie so zástupcami 

StVS, a. s., Banská Bystrica.

Pracovné rokovanie primátorov 

Žiarskeho regiónu k príprave pro-

jektov Integrovanej územnej stra-

tégie pre programové obdobie 

2021 – 2027.

Riešenie ekonomiky TS, m. p., 

Banská Štiavnica.

22. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie úpravy miestnych komu-

nikácií na území mesta a investič-

ných akcií mesta.

Riešenie návrhu stratégie rekon-

štrukcie mestských kúpeľov.

Viera Lauková

11. 5. v Rádiu Expres bola informá-

cia v  „Rádiožurnáli“, že minister ži-

votného prostredia SR Ján Budaj 

odvolal z funkcie generálneho riadi-

teľa Slovenského vodohospodárske-

ho podniku, š. p., v Banskej Štiavni-

ci Ing. Stanislava Gáboríka, dôvod 

jeho odvolania však neuviedol. Slo-

venský vodohospodársky podnik do 

výsledku výberového konania pove-

die Ing. Ladislav Glinda, ktorý dote-

raz riadil piešťanský podnik Správa 

povodia Stredného Váhu II.

15. 5. v Rádiu Regina o 6:50 hovo-

rila Silvia Herianová, riaditeľka Ga-

lérie Schemnitz o  najbližších ak-

tivitách tejto inštitúcie. 15. 5. vo 

viacerých médiách bola spomienka 

na Maximiliána Hella, jezuitu, ale aj 

jedného z najvýznamnejších astro-

nómov sveta v súvislosti s tým, že 

práve v tento deň sa narodil v Štiav-

nických Baniach presne pred 300 

rokmi. Bol synom Mateja Kornela 

Hella a bratom Jozefa Karola Hella, 

hlavných banských strojmajstrov 

v  banskoštiavnicko-rudnom reví-

re, pričom obidvaja boli svetozná-

mi vynálezcovia a  konštruktéri. 

15. 5. v  Rádiu Slovensko o  12:00 

a  o  18:00 bola opäť kritická infor-

mácia od Erika Tomáša, poslan-

ca NR SR za SMER-SD, že predse-

dom Hlavného banského úradu 

v Banskej Štiavnici sa stal „výrobca 

čalúneného nábytku“. Podobne nato 

dňa 17. 5. reagovali Peter Pellegri-

ni, podpredseda NR SR ako aj pod-

predseda strany SMER-SD v relácii 

„O 5 minút 12“ v RTVS o 12:00 na 

Jednotke (výňatok bol aj v  RTVS 

na Jednotke v  Správach RTVS 

o 19:00), ako aj Peter Žiga, poslanec 

NR SR a podpredseda strany SMER-

SD v Markíze o 13:00 v relácii „Na 

telo“. 17. 5. v  Rádiu Devín o  6:00 

bola relácia o SND v období rokov 

1938 – 45. Medzi hlavných prota-

gonistov už v tomto období patril aj 

začínajúci herec Július Pántik, kto-

rý absolvoval gymnaziálne štúdiá 

v Banskej Štiavnici.

Nakoniec potešiteľná správa, že do 

18. 5. nebol v Banskej Štiavnici nik-

to nakazený koronavírusom. Na in-

ternáte na Kolpašskej ceste k tomu-

to dňu nebol už nik z repatriantov 

ubytovaný.

Lenže toto všetko neskončilo, a čo 

sa bude diať, to sa dozviete v tejto 

rubrike v budúcom čísle ŠN.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Tipy a rady 
pre parkovanie v Banskej Štiav-

nici

Ako a  kedy žiadať o  vyhradené 

parkovacie stojisko.

Od 1.7.2020 sa tiež upravuje mož-

nosť celoročného prenájmu kon-

krétneho parkovacieho miesta. 

Cena za ročný prenájom sa na rok 

2020 stanovila na 420eur. Na rok 

2021 ešte cena nie je známa, dá 

sa predpokladať, že cena za taký-

to spôsob parkovania bude rásť. 

Predsa len, cena 1,15€ za deň nie 

je vysoká. Vyhradené parkovacie 

stojisko sa bude dať prenajať od 

1.7. do 31.12.2020. Staršie nájom-

né zmluvy zostávajú v platnosti.

Keďže počet parkovacích miest 

je limitovaný, doporučujem ob-

čanom poslať žiadosť na takéto 

miesto čím skôr. Parkovacie sto-

jisko treba následne schváliť a do-

pravne vyznačiť, a  preto nie je 

možné robiť veľa zmien behom 

ďalších mesiacov.

Martin Macharik, poslanec MsZ

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

pogofruit@gmail.com
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Horná časť múru stra-

tila svoju stabilitu a  súdržnosť 

a  keďže sa pod múrom nachádza 

areál materskej školy , kde sa po-

hybujú deti, ale aj dospelé osoby, 

bolo potrebné okamžite vykonať 

bezpečnostné opatrenia a  násled-

ne zabezpečiť opravu tohto hava-

rijného stavu.

Bol prizvaný statik, ktorý vypra-

coval statický posudok a  navrhol 

opatrenia na jeho opravu a  spô-

sob zabezpečenia. Mesto Banská 

Štiavnica na základe vypracova-

ného statického posudku urobilo 

výber zhotoviteľa v  zmysle záko-

na o verejnom obstarávaní. Víťaz-

ným uchádzačom sa stala spo-

ločnosť Rekonbau, s.r.o., Banská 

Štiavnica. Finančný náklad pred-

stavuje sumu 4.317€ a je hradený 

z rozpočtu mesta. V súčasnej dobe 

sú práce na statickom zabezpeče-

ní oporného múru ukončené a zo-

stáva ešte do konca mesiaca doro-

biť oplotenie.

MsÚ

NOVINKY


1.str.

3. Ak užívatelia majú 

preplatky, príp. nedoplatky, ako 

majú postupovať, dokedy ich 

treba uhradiť, príp. kedy budú 

vyplatené (v hotovosti, na účet)?

Tento rok vyplatíme svo-

jim klientom preplatky vo výške 

109 065,78€. V roku 2019, za rok 

2018 to bolo 227 369€. Preplatky 

sú tento rok nižšie, nakoľko cena 

plynu v  roku 2019 bola najvyššia 

za posledných 5 rokov. Preplatky 

budú poukázané užívateľom bytov 

postupne po 15. 6. – po uplynutí re-

klamačnej doby. Užívateľom, ktorí 

platia zálohové platby prevodom 

z  účtu bude preplatok automatic-

ky vrátený na ich účet do 30. 6. 

2020. Užívatelia, ktorí platia poš-

tovou poukážkou, prípadne vkla-

dom na bankový účet, si znížia svo-

je úhrady do vyrovnania preplatku 

v nasledujúcich mesiacoch alebo im 

preplatok bude vrátený poštovým 

poukazom na výplatu adresátovi 

v  hotovosti prostredníctvom Slo-

venskej pošty. Tak ako to robia iné 

spoločnosti. Podľa legislatívy je po-

vinný dodávateľ a odberateľ vyrov-

nať podlžnosť do 30 dní od doruče-

nia vyúčtovania. Avšak v  prípade 

nedoplatku sa vždy vieme dohod-

núť na splátkach, je potrebné za-

telefonovať, napísať alebo prísť si 

dohodnúť termín splatenia nedo-

platku do sídla spoločnosti. Spra-

vidla dohodneme splátku nedo-

platku do konca decembra.

Chcem upozorniť užívateľov bytov 

na to, aby platili zálohové platby 

za služby spojené s užívaním bytov 

a platby do fondu opráv v predpísa-

nej výške a včas. Vyhnú sa tak mož-

ným problémom a  nepríjemným 

sankciám.

4. Ako predpokladáte, že sa bude 

vyvíjať cena tepla v tomto roku 

v  súvislosti s  pandémiou koro-

navírusu?

Bytová správa, s. r. o., je dodáva-

teľom tepla do bytových domov 

v  Banskej Štiavnici. Teplo Byto-

vá správa, s. r. o., dodáva za cenu 

schválenú Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví (URSO). Cenu 

tepla schvaľuje URSO ako maxi-

málnu, túto cenu výrobca tepla ne-

smie prekročiť. Po ukončení roka sa 

do konca marca vypočíta skutočná 

cena tepla na základe skutočných 

nákladov na výrobu tepla. Táto 

skutočná cena môže byť len niž-

šia alebo rovná ako úradom stano-

vená maximálna cena. Spoločnosť 

Bytová správa, s. r. o., vyrába a do-

dáva teplo do domácností dlhodo-

bo s najnižšou cenou v celom regió-

ne. V roku 2018 boli zvýšené ceny 

plynu a energií pre rok 2019 na sve-

tových burzách o 15 až 20%. Toto 

zvýšenie cien plynu sa premiet-

lo aj do ceny tepla. Ceny plynu pre 

rok 2020 poklesli na úroveň roku 

2018, to sa prejaví až vo vyúčtovaní 

v roku 2021. Je potrebné si uvedo-

miť, že či budú na budúci rok pre-

platky alebo nedoplatky bude závi-

sieť aj od počasia a aj od správania 

sa užívateľov bytov.

5. V prípade otázok, koho môžu 

klienti kontaktovať?

Úradné hodiny sú v  pondelok od 

8.00 do 14.00, v stredu od 8.00 do 

12.00 a od 12.30 do 16.00 a v pia-

tok od 8.00 do 12.00. Kontak-

ty: www.bsbs.sk, 045/692 20 60, 

0903 696 183, konatel@bsbs.sk.

Vlastníci, ktorí plánujú výmenu ra-

diátorov, ju môžu realizovať iba od 

1. 6. 2020, najneskôr však do 31. 8. 

2020, mimo vykurovacej sezóny. 

Po tomto termíne nebude možné 

manipulovať s  vykurovacou sústa-

vou okrem nutného odstránenia 

havarijných stavov. Túto výmenu je 

potrebné vopred dohodnúť s  prís-

lušným správcom.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž


1.str.

Bytové jednotky na Povrazníku  foto Michal Kríž

Práce na opornom múre 
na Ulici 1. mája

Vyúčtovanie bytov a bytových domov

Záhradkárske 
okienko
Pilliar systém:

3. rok:

Jar = z  výhonku 1 skrátime prí-

rastok 1A za kvetnými pukmi. Z vý-

honkov druhej polovice ponechá-

me výhon 2A a výhon 2B skrátime 

na dva púčiky.

JESEŇ = výhonok 1 rodí a prirastie 

na ňom 1A. Výhon 2A nasadil kvet-

né puky a  pokračoval prírastkom 

3A. Zo skráteného výhonku 2B vy-

rástli letorasty 3B a 3C.

4. rok:

Jar = odrodený výhon 1 zrežeme na 

dva púčiky, z výhonku 2A skrátime 

prírastok 3A za kvetnými pukmi, 

z  dvojice 3B a  3C ponecháme 3B 

a výhon 3C skrátime na dva púčiky. 

Jeseň = z  výhonku 1 vyrást-

li letorasty 1A a 1B, výhon 2A rodí 

a  prirastie na ňom 4A, výhon 3B 

nasadil kvetné puky a  pokračoval 

prírastkom 4B, z  výhonku 3C vy-

rástli dva letorasty 4C a 4D.

5. rok:

Jar = celý cyklus sa opakuje, pone-

cháme výhony 1A a  4C, skrátime 

prírastky 4B za kvetnými pukmi, 

zrežeme na dva púčiky 1B, 2A, 4D.

Michaela Mojžišová

SBM otvorilo 
svoje expozície
Slovenské banské múzeum otvára 

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 environ-

mentálnej výchovy
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Dňa 19. mája 2020 sme sa 

naposledy rozlúčili s kňazom 

Banskobystrickej diecézy 

Mons. ThLic. Imrichom 

Šišulákom, ktorý roky pôsobil 

aj v Banskej Štiavnici.

Smútočná rozlúčka primátorky mes-

ta: Vaša excelencia pán biskup, ctení 

páni duchovní, vážená smútiaca rodi-

na, vážené smútočné zhromaždenie!

V  živote človeka sú chvíle, o  kto-

rých vieme, že prídu, a predsa nás 

ich príchod prekvapí. S  hlbokým 

zármutkom sa mňa osobne, ako aj 

obyvateľov starobylého mesta Ban-

ská Štiavnica, ako aj širokého oko-

lia pod legendárnym Sitnom dotkla 

tá najsmutnejšia správa o úmrtí mi-

moriadne vzácneho človeka, dôstoj-

ného pána farára Imricha Šišuláka.

S  pocitom hlbokého smútku 

a úprimnej účasti sme prišli do toh-

to božieho chrámu, aby sme vzda-

li poslednú úctu a  vďaku tomuto 

vzácnemu človeku.

Zastavilo sa, navždy sa zastavilo srd-

ce drahého a blízkeho človeka, kto-

rého sme všetci poznali, vážili si ho 

a mali ho radi. Nielen ako duchovný, 

ale aj ako človek bol pre nás autori-

tou, jeho prítomnosť pre nás zna-

menala vzácnu podporu a zdroj spo-

lupatričnosti, ku ktorej nás viedol.

Dôstojný pán farár Imrich Šišulák 

prišiel do Banskej Štiavnice v roku 

1986 a v našom meste pôsobil ako 

duchovný rímskokatolícky farár do 

roku 2008. Aj keď nebol rodákom 

z  Banskej Štiavnice, Banskú Štiav-

nicu a  jej okolie si zamiloval, stal 

sa neodmysliteľnou súčasťou náš-

ho mesta. Vždy bol priamy, jedno-

duchý, otvorený a  rozvážny. Mal 

vzácny duchovný dar, dokázal nás 

osloviť všetkých, dokázal pri nás 

stáť v  radostiach i  starostiach, te-

šiť sa z našich úspechov a prežívať 

s nami i strasti a bôle. Celé to obdo-

bie pôsobenia v  duchovnej službe 

v našom meste a blízkom okolí sme 

mali možnosť vnímať jeho ľudskosť 

a spolupatričnosť ako predstaviteľa 

cirkvi a duchovného otca. Bol to on, 

ktorý stál aj pri úspechoch našej sa-

mosprávy, ako súčasť nášho každo-

denného života. Ako ocenenie mu 

MsZ mesta Banská Štiavnica v roku 

2003 udelilo Výročnú cenu mesta, 

za obnovu národnej kultúrnej pa-

miatky – objektu Kammerhofská 1, 

za prínos k rozvoju školstva v Ban-

skej Štiavnici zriadením Katolícke-

ho gymnázia, za aktivity na úse-

ku kultúry, výchovy a  vzdelávania 

detí a  mládeže a  za šírenie dobré-

ho mena Banskej Štiavnice doma aj 

v zahraničí.

Dôstojný pán farár Imrich Šišulák 

sa vyznačoval schopnosťou zjedno-

covať ľudí, a preto, keď v roku 2008 

odchádzal z nášho mesta, sme všet-

ci pociťovali, že odchádza od  nás 

vzácny človek a verili sme, že sa vrá-

ti. V roku 2011 sa vrátil do bansko-

štiavnického regiónu ako farár do 

neďalekej obce Vysoká a z jeho ná-

vratu sme sa úprimne tešili. Bol tu, 

blízko nás a pre nás v štiavnickom 

regióne, ktorý bol jeho domovom. 

Žiaľ, neúprosná smrť pretrhla niť 

života medzi nami a my stojíme pri 

rakve zosnulého dôstojného pána 

farára Imricha Šišuláka, aby sme 

mu vzdali poslednú poctu a  poďa-

kovali za všetko, čo urobil pre naše 

mesto a našich obyvateľov. V mene 

vedenia mesta, všetkých občanov 

mesta, ako aj občanov banskoštiav-

nického regiónu chcem poďakovať 

zosnulému dôstojnému pánovi fa-

rárovi Imrichovi Šišulákovi za jeho 

službu pre dobro mesta, občanov, 

za jeho ľudský prístup, za to, že ľudí 

dokázal vnímať srdcom, bol príkla-

dom lásky k  cirkvi, príkladom lás-

ky k ľuďom, človekom, ktorý svoje 

duchovné poslanie naplnil. Osob-

nosti sú ľudia, ktorí dokážu praco-

vať nielen pre seba, ale aj pre okolie, 

pre spoločnosť, pre spoločné dob-

ro ľudí. A  pre nás takou osobnos-

ťou dôstojný pán farár Imrich Šišu-

lák bol.

V  hlbokej úcte Vám dôstojný pán 

(tak sme Vás volali), ďakujeme za 

všetko, čo ste pre naše mesto a jeho 

obyvateľov urobili. V mene celej na-

šej mestskej samosprávy, v  mene 

všetkých občanov nášho mesta 

a  okolia, ako i  v  mene mojom, lú-

čim sa s Vami a vyslovujem úprim-

nú vďaku za všetko to, čo vo svojom 

živote ste vykonali pre naše mesto 

a  pre našu spoločnosť. Zostane-

te navždy v  našich srdciach a  spo-

mienkach.

Odišiel nám vzácny človek v tichos-

ti a dôstojne tak, ako aj žil. V hlbo-

kej úcte k Vášmu životu a k príklad-

nej duchovnej činnosti sa s  Vami 

všetci spoločne lúčime.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

AKTUALITY

Očakáva zvýšený počet 

zákazníkov a kvôli ochranným 

opatreniam aj dlhšie rady pred 

poštami

Slovenská pošta bude od pondelka 18. 

mája do stredy 27. mája 2020 vyplá-

cať sociálne dávky obyvateľom obcí 

a  miest do vlastných rúk na poboč-

kách alebo priamo na adresu. Dávky 

vyplatí približne 266 tisíc občanom, 

a to v sume takmer 43 miliónov eur. 

Slovenská pošta opäť ako v predchá-

dzajúcich mesiacoch požiadala o asis-

tenciu mestá a  obce, rovnako tak aj 

políciu. Naďalej platia bezpečnost-

né a  hygienické opatrenia a  Sloven-

ská pošta vyzýva obyvateľov, aby ich 

pri návštevách pobočiek zodpovedne 

a dôsledne dodržiavali. Dodržiavanie 

opatrení a zvýšený počet zákazníkov 

prichádzajúcich v  tomto období na 

pobočky môže spôsobovať, že doby 

čakania a rady pred pobočkami pôšt 

môžu byť dlhšie. Slovenská pošta žia-

da všetkých návštevníkov pobočiek 

o  trpezlivosť a  pochopenie. Všetky 

prijaté opatrenia na Slovenskej pošte 

sú v súlade s nariadenými opatrenia-

mi Úradu verejného zdravotníctva SR, 

chránia zákazníkov, ako aj zamest-

nancov pôšt pred rizikom šírenia ko-

ronavírusu.

Všetky potrebné informácie sú zve-

rejnené na internetovej stránke na 

www.posta.sk, na facebooku Slo-

venskej pošty, ako aj na informač-

ných letákoch priamo na pobočkách. 

Klienti sa môžu informovať aj telefo-

nicky (infolinka 0850 122 413) ale-

bo písomne na Zákazníckom centre 

(zakaznickyservis@slposta.sk).

Iveta Dorčáková,

hovorkyňa, Slovenská pošta

Slovenská pošta vypláca 
od pondelka sociálne dávky

Odišiel človek s veľkým srdcom

Mons. ThLic. Imrich Šišulák (1951 - 2020)  foto Farnosť Banská Štiavnica
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1. Vyhradené parkovacie 

stojisko je určené pre fyzickú 

osobu, resp. fyzickú osobu 

– podnikateľa, ktorá má 

evidovaný trvalý pobyt na 

požadovanej ulici alebo sídlo 

fi rmy priamo na danej ulici 

alebo v jej bezprostrednej 

blízkosti a súčasne je ako 

vlastník vozidla alebo 

oprávnený držiteľ vozidla 

zapísaná v osvedčení 

o evidencii vozidla.

2. Cena vyhradeného parkovacieho 

stojiska je upravená VZN o  miest-

nych daniach.

3. Mesto Banská Štiavnica môže 

na základe žiadosti fyzickej alebo 

právnickej osoby (ďalej len „užíva-

teľ“) udeliť užívateľovi oprávnenie 

na užívanie vyhradeného parkova-

cieho miesta (P – Reserve) v meste 

Banská Štiavnica. Na získanie také-

hoto oprávnenia nie je právny ná-

rok.

4. V  prípade, že mesto Banská 

Štiavnica rozhodne o  neudelení 

oprávnenia na užívanie vyhradené-

ho parkovacieho stojiska, užívateľo-

vi nepatrí nárok na náhradu škody.

5. Na základe oprávnenia na užíva-

nie vyhradeného parkovacieho sto-

jiska môže jeho užívateľ parkovať 

dvadsaťštyri (24) hodín denne po-

čas dvanástich (12) mesiacov prís-

lušného kalendárneho roka na kon-

krétnom, vyhradenom parkovacom 

stojisku, označenom príslušnou do-

pravnou značkou a dodatkovou ta-

buľkou, na ktorej je uvedené kon-

krétne označenie určujúce užívateľa.

6. Užívateľ si je vedomý, že vyhrade-

né parkovacie stojisko je určené iba 

pre vozidlá do 3,5 tony a výlučne na 

účely parkovania osobných motoro-

vých vozidiel. Užívateľ nie je opráv-

nený toto miesto využívať na aký-

koľvek iný účel, ako na parkovanie 

(napr. odstavenie kontajnera na od-

voz odpadu a stavebnej sute, mon-

táž lešenia, organizácia kultúrnych 

a iných akcií a pod.).

7. Ak príde k situácii, kedy sa bude 

vyžadovať zrušenie vyhradeného 

parkovacieho stojiska, je prevádz-

kovateľ oprávnený zrušiť vyhrade-

né parkovacie stojisko a užívateľovi 

vrátiť alikvotnú časť dane za záber 

verejného priestranstva späť. V prí-

pade, že dôjde k  zmene dopravnej 

situácie z dôvodu vyššej moci alebo 

z iných dôvodov, ktorým prevádzko-

vateľ nevie zabrániť (oprava, údržba 

sietí pod vyhradeným parkovacím 

stojiskom), môže prevádzkovateľ 

miesto zrušiť na čas nevyhnutný 

na riešenie vzniknutej situácie, pri-

čom prevádzkovateľ vráti alikvotnú 

časť sumy späť užívateľovi. V  prí-

pade, že to organizácia statickej do-

pravy umožňuje, je prevádzkovateľ 

oprávnený ponúknuť užívateľovi 

vyhradené parkovacie stojisko na 

inom mieste v rámci predmetnej lo-

kality. V  prípade súhlasu užívateľa 

prevádzkovateľ na vlastné náklady 

premiestni dopravné značenie, kto-

ré užívateľa oprávňuje na užívanie 

daného vyhradeného parkovacie-

ho stojiska. Oprávnenie na užívanie 

vyhradeného parkovacieho stojiska 

tak ostáva zachované a  užívateľovi 

nevzniká žiadny nárok na vrátenie 

časti dane.

8. Užívateľ tiež berie na vedomie, 

že prevádzkovateľ nenesie žiadnu 

zodpovednosť za škodu alebo za 

priestupky spáchané tretími osoba-

mi tým, že neuposlúchnu pokyn vy-

plývajúci z dopravnej značky vyhra-

deného parkovacieho stojiska, ani 

za škodu na majetku užívateľa spô-

sobenú tretími osobami a bez zavi-

nenia prevádzkovateľa.

9. Celoročnú údržbu vyhradených 

parkovacích stojísk vykonáva pre-

vádzkovateľ, a to v rámci údržby ce-

lej parkovacej plochy. Zimnú údržbu 

je možné vykonať iba v prípade, že 

vyhradené parkovacie stojisko nie je 

obsadené a tiež vzhľadom na vývoj 

počasia.

Martin Macharik, poslanec MsZ

Vyhradené parkovacie stojisko

K bodu: Uplatnenie nemajet-

kovej ujmy pre Jána Mojičku 

a ost.

Uznesenie č. 32/2020 

Mestské zastupiteľstvo

A/ Berie na vedomie informatívnu 

správu z rokovania o mimosúdnom 

vyrovnaní strán sporu v konaní na 

Okresnom súde v Žiari nad Hronom 

pod sp. zn. 5C/15/2018, konanie 

uplatneného nároku na úhradu ne-

majetkovej ujmy Ing. Jána Mojičku, 

Ing. Margity Mojičkovej, obaja by-

tom SNP 35, 969 01 Banská Štiavni-

ca a Evy Mojičkovej, bytom Ladisla-

va Exnára 1300/3, 969 01 Banská 

Štiavnica, ako pozostalých po nebo-

hom synovi a vnukovi Jánovi Mojič-

kovi.

B/ Poveruje primátorku mesta, 

s prihliadnutím na rokovanie o mi-

mosúdnom vyrovnaní strán v  ko-

naní pod sp. zn. 5C/15/2018, vede-

nom na Okresnom súde v Žiari nad 

Hronom o vyplatení a podpísaní do-

hody o vyplatení nemajetkovej ujmy 

v sume 80.000€ pre žalobcov v rade 

1, 2, 3 Ing. Jána a Ing. Margitu Mo-

jičkových ako rodičov a  babky Evy 

Mojičkovej, pričom žalobcom bude 

celková suma 80.000€ vyplatená po 

vzájomnej dohode nasledovne:

1. v roku 2020 bude vyplatená suma 

30.000€

2. v roku 2021 bude vyplatená suma 

30.000€

3. v roku 2022 bude vyplatená suma 

20.000€

V prípade, že sa mesto Banská Štiav-

nica rozhodne na základe prebytko-

vého rozpočtu (bežných výdavkov) 

uhradiť zostávajúcu sumu jednora-

zovo, rozhodne o  tom mestské za-

stupiteľstvo.

C/ Schvaľuje rozpočtové opatrenie 

mesta

V zmysle §14 Zákona č. 583/2004 Z. 

z. o  rozpočtových pravidlách územ-

nej samosprávy v  znení neskorších 

zmien a doplnkov a čl. 19 Zásad hos-

podárenia s fi nančnými prostriedka-

mi mesta Banská Štiavnica na:

Presun fi nančných prostriedkov vo 

výške 15.000€

z Programu 7: Komunikácie (riadok 

č. 452) Bežné výdavky

Podprogram 3 Čistenie miest-

nych komunikácií prvok č. 3 Zimná 

údržba, položka 635 zimná údržba 

– iní

a

Presun fi nančných prostriedkov vo 

výške 15.000€

z Programu 7: Komunikácie (riadok 

č. 452) Bežné výdavky

Podprogram 2 Údržba miestnych ko-

munikácií prvok č. 1 Obnova existu-

júcich komunikácií, položka 635 006 

údržba miestnych komunikácií – iní

do Programu Mimoriadne odškod-

nenia – položka 642 029, Náhrada 

jednorazového mimoriadneho od-

škodnenia (dochádza k  presunu fi -

nančných prostriedkov na túto po-

ložku vo výške 30.000€).

Rozpočtovým opatrením mesta ne-

dochádza k  zvýšeniu celkových vý-

davkov mesta v  rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2020.

D/ Poveruje primátorku mesta, aby 

po obdržaní právoplatného a  vyko-

nateľného rozsudku súdu o  uznaní 

viny žalovaného v  rade 1. v  plnom 

rozsahu alebo v  čiastočnom roz-

sahu, špecifi kovaného v  rozsudku 

súdu, alebo uznania vinnými iné oso-

by, požadovala vrátenie vyplatenej 

výšky odškodného pre mesto Ban-

ská Štiavnica, ktoré mesto zaplatilo 

za žalovaného v rade 1., prípadne za 

iné osoby v mimosúdnom vyrovna-

ní podľa tohto uznesenia MsZ v Ban-

skej Štiavnici.

– prítomných 12, hlasovalo 11: za 10, 

proti 0, zdržal sa 1

 – za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. 

Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabi-

na, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko, Š. 

Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. 

Pál

– zdržal sa: JUDr. G. Volf

– nehlasoval: Ing. M. Zimmermann

– neprítomný Mgr. Martin Macharik

Uplatnenie sistačného práva podľa 

§13 ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení v  platnom 

znení na základe Upozornenia hlav-

ného kontrolóra mesta Banská Štiav-

nica na nezákonnosť prijatého uzne-

senia MsZ v  Banskej Štiavnici č. 

32/2020 a Výzvy na uplatnenie §13 

ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

v platnom znení.

MsÚ

Z mestského zastupiteľstva
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Sociálna činnosť

Domov sociálnych služieb pre 

deti  a  dospelých  v  Banskej Štiav-

nici  na ulici Bratská č. 9, posky-

tuje sociálne služby v  zmysle §38 

zákona o sociálnych službách pod-

ľa zákona č. 448/2008 v znení ne-

skorších predpisov  ambulantnou 

formou. V  súčasnosti navštevuje 

zariadenie 13 klientov.

Poskytované služby sú:

1. Odborné – pomoc pri odkáza-

nosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo.

2. Obslužné – stravovanie v  roz-

sahu obeda, upratovanie

3. Ďalšie činnosti – utváranie 

podmienok na vzdelávanie, rozvoj 

pracovných zručností, zabezpeče-

nie záujmovej činnosti

Postup pri podávaní žiadosti 

o umiestnenie:

Navštívte nás priamo v našom za-

riadení DSS pri SČK, Bratská č. 9 

v  B. Štiavnici, kde Vám radi po-

skytneme všetky potrebné infor-

mácie. Môžete si u nás vyzdvihnúť 

potrebné tlačivá. „Žiadosť o  posú-

denie odkázanosti na sociálnu služ-

bu a  Lekársky nález“. Po vyplnení 

žiadosti a vyjadrení Vášho zmluv-

ného lekára, kompletnú žiadosť 

odošlete na  Úrad BBSK, oddele-

nie sociálnych služieb, Nám. SNP 

23, 974 01 Banská Bystrica. Po vy-

daní právoplatného rozhodnutia 

z  BBSK a  posudku o  odkázanosti 

na sociálnu službu si môžete po-

dať „Žiadosť o  uzatvorenie zmluvy 

o  poskytovaní sociálnej služby“ pria-

mo do nášho zariadenia. K  tejto 

žiadosti je potrebné priložiť i  fo-

tokópiu najnovšieho rozhodnutia 

zo Sociálnej poisťovne.

Opatrovateľská služba  je posky-

tovaná v zmysle §41, ods. 2 záko-

na č. 448/2008 o sociálnych služ-

bách. Príloha č. 4, časť II. – úkony 

starostlivosti o  svoju domác-

nosť  v  rozsahu donášky jedla do 

domu – rozvozom obedov pre se-

niorov v Banskej Štiavnici a okoli-

tých obciach.

Všetky žiadosti na poskyto-

vané sociálne služby si môže-

te stiahnuť na našej stránke 

www.banskastiavnica@redcross.sk.

Bližšie informácie o poskytovaných 

sociálnych službách získate telefo-

nicky 045/6921540 alebo emailom 

banskastiavnica@redcross.sk.

Územný spolok SČK

Banská Štiavnica

Čo robí SČK?

SČK s klientmi DSS BS  foto Archív SČK BS

V súvislosti s ochorením 

COVID-19 spôsobeným 

koronavírusom SARS-CoV-2 

na základe prijatých opatrení 

a zákazov Ústredným 

krízovým štábom a Úradom 

verejného zdravotníctva 

SR činnosť taxislužieb bola 

pozastavená dňa 16. 3. 2020. 

Z  minúty na minútu odstavenie 

všetkých áut vykonávajúcich pre-

pravu osôb, úplné pozastavenie 

akéhokoľvek príjmu. 9 doposiaľ 

zarábajúcich ľudí ostalo úplne bez 

zárobku. Taxíky bezpečne odsta-

vené, čakajúce na svojich klientov. 

Termín do 27. 3. 2020? Snáď to 

nebude také zlé. Taxíky stále čaka-

júce plniť svoju úlohu, no termín 

sa posúva. Posúva stále na dlhšie 

a  dlhšie obdobie. Zapadajú pra-

chom. No najhoršia stránka veci 

– 9 živiteľov rodín bez akéhokoľ-

vek príjmu. Pomoc od štátu nepri-

chádza a  keď aj v  niektorých prí-

padoch nakoniec prišla, tak len vo 

veľmi malom rozsahu. Dni sa pre-

kláňajú do ďalšieho a nakoniec aj 

do ďalšieho mesiaca, obavy a neis-

tota sú každodennou súčasťou. 

Vytúžene sa čaká na deň zno-

vuspustenia prevádzky. Žiadne 

vopred určené pravidlá. Dohady 

o  podmienkach spustenia prevá-

dzok prinútia prevádzkovateľov 

siahnuť na úspory a investovať do 

opatrení na zabezpečenie prevádz-

ky. Žiaľ, čo sa spočiatku javilo ako 

postačujúce, bolo nakoniec zby-

točne vynaloženými fi nančnými 

prostriedkami.

Termín znovuspustenia konečne 

stanovený na 6. 5. 2020, no žiaľ 

ešte 5. 5. 2020 konkrétne pod-

mienky zabezpečenia prevádzok 

stále ofi ciálne nezverejnené. 

Zabezpečovanie taxíkov na po-

slednú chvíľu, zháňanie materi-

álov, niekoľkohodinová výroba 

ochranných zábran a  komplexná 

príprava na spustenie chodu pre-

vádzky. 

Nákup dezinfekčných prostried-

kov, zabezpečenie piktogramov 

označujúcich opatrenia vlády 

v boji proti ochoreniu COVID-19. 

Spustenie prevádzky s  3 taxík-

mi namiesto pôvodných 6. Pokles 

tržieb viac ako o  50%. Napriek 

tomu, ceny jazdného stále nezvy-

šujeme, robíme v  súlade s  naria-

deniami všetko pre to, aby sme 

svojich vážených zákazníkov bez-

pečne dopravili do cieľa a stále ve-

ríme, že situácia sa zlepší a dosta-

neme sa do starých „taxikárskych“ 

koľají.

Martin Andrášik, Taxi Maxi

Covid 19 a jeho dopad na taxislužby

Taxislužby 
a koronakríza
V  2. fáze ozdravných opatrení 

začali jazdiť aj taxislužby, pre-

to nás zaujímalo vzhľadom na 

možnosť podnikania od 6. 5., 

ako prijali toto rozhodnutie, ako 

funguje Taxi služba, za akých 

podmienok, a či v  súvislosti 

s koronavírusom zvýšili aj ceny 

jazdného.

„My konkrétne sme nezdraželi, ide-

me stále v tom istom režime ako to 

bolo aj predtým, veď na ľuďoch to 

aj cítiť, že je to slabšie po fi nančnej 

stránke a fungujeme za podmienok 

ako určil štát, t. j. oddelený priestor 

a dezinfekcia. Zákazník nemôže se-

dieť vpredu, len vzadu, aj to max. 

len 2 osoby, dezinfi kujeme auto po 

každej jazde aj dezinfekciu máme 

na ruky pre zákazníkov. Na dezin-

fekciu taxíka je vždy čas, keďže je 

menej zákaziek. Jazdíme na troch 

autách, tak sa dá všetko zvládnuť 

s prehľadom Ja ako zamestnávateľ 

som dal zvlášť dezinfekciu pre šofé-

ra a zvlášť má zákazník, každý nosí 

rúška, ak by sa stalo, že zákazník 

rúško nemá, šofér mu poskytne jed-

norazové bez problémov. Taxisluž-

ba Andrej Arvay: bezplatná linka 

0800 500 130.“

„Situácia je komplikovaná, zákaz-

níci sa boja cestovať, na druhej 

strane cítiť zlú fi nančnú situáciu, 

máme menej zákaziek. Tým, že nie 

je pohyb ľudí, tak je pokles aj tržieb. 

Čo sa týka opatrení, musíme dodr-

žiavať hygienické požiadavky, t. j. 

pravidelná dezinfekcia a  oddelenie 

pre zákazníkov v taxíku len vzadu. 

Čakáme, že sa situácia zlepší a po-

časie priláka turistov, nakoľko sme 

závislí od každého jedného z  nich. 

City Taxi – najlepšie ceny v meste!“

Ľubomír Hegyi

Oznam
Oznamujeme občanom, že 

zberný dvor je pre verej-

nosť otvorený od 6:00 hod. 

do 14:00 hod. počas pracov-

ných dní a  v  sobotu od 8:00 

hod. do 12:00 hod. Pre nalie-

havé prípady volajte na tel. 

č.: 0904 417 202 – M. Vever-

ka. Každý návštevník zber-

ného dvora musí mať tvár 

chránenú rúškom! Pre aktuál-

ne informácie sledujte stránku 

odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p., BS
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Spomienka

Síce prešli roky bez vás, v na-

šich srdciach ste stále pri 

nás, nikto nezabudne na 

váš hlas, na ruky čo nás hla-

dili, no aj hrešili. Spite slad-

ko, kým nenastane čas a ne-

stretneme sa zas.

Dňa 21. 5. si pripomíname 

14. výročie úmrtia otca a sta-

rého otca Štefana Audera, 

a  dňa 6. 6. si pripomína-

me 4. výročie úmrtia mamy 

a starej mamy Kataríny Au-

derovej. S láskou spomínajú 

vnučka Radka s rodinou

Spomienka

Dňa 15. 5. 

2020 sme si 

pripomenuli 

8. výročie úmr-

tia p. Mila-

na Peťka. Venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Manželka s rodinou

oznamy, 
spomienky

Zmena 
stránkových hodín na  klient-

skom centre Okresného úradu 

v Banskej Štiavnici:

Po, Ut, Št, Pi: 

8.00 hod. – 14.00 hod.

St: 10.00 hod. – 16.00 hod.

Kontakty:

– odbor živnostenského podnika-

nia (tel.: 096164 5783),

– odbor cestnej dopravy a  po-

zemných komunikácií (tel.: 

045/6722 745),

– odbor pozemkový a  lesný (tel.: 

0961645785),

– odbor všeobecnej vnútornej 

správy (tel.: 096164 2910, tel.: 

096164 2914).

OU BŠ

Slovenská pošta vydala 

13. mája 2020 poštovú známku 

„Osobnosti: Maximilián Hell“ 

(1720 – 1792) s nominálnou 

hodnotou 0,65eur.

Poštová známka s  rozmermi 

26,5×44,1 mm, vyšla vo forme tla-

čového listu s  25 známkami a  25 

kupónmi. Známku vytlačila tech-

nikou ofsetu spoločnosť Tiskárna 

Hradištko, s.r.o..

Motívom poštovej známky je portrét 

významného astronóma 18. storočia 

Maximiliána Hella s mapou Mesiaca 

v pozadí. Motívom kupónu je zobra-

zenie prechodu Venuše pred Slnkom.

Súčasne s poštovou známkou je vy-

daná obálka prvého dňa s pečiatkou 

FDC s dátumom 13. 5. 2020 a do-

micilom obce Štiavnické Bane. Mo-

tívom FDC obálky je systém fun-

govania Hellovho astronomického 

ďalekohľadu. Motívom FDC pe-

čiatky je kvadrant, dobový prístroj 

na pozorovanie hviezd. FDC vytla-

čila technikou ofsetu spoločnosť 

BB Print, s.r.o., autorom výtvarné-

ho návrhu poštovej známky, prítla-

če FDC aj pečiatky je akad. mal. Vla-

dislav Rostoka.

Maximilián Hell bol významný astro-

nóm 18. storočia. Narodil sa 15. mája 

1720 v Štiavnických Baniach. Základ-

né vzdelanie získal v rodisku, stredo-

školské na Gymnáziu v Banskej Bys-

trici. Po skončení gymnázia požiadal 

o prijatie do jezuitského rádu. V roku 

1740 zložil rehoľné sľuby a  odišiel 

študovať do Viedne históriu, teoló-

giu a fi lozofi u. Po vysvätení za kňaza 

v roku 1750 odišiel do Banskej Bys-

trice, kde učil na jezuitskom gymná-

ziu. V roku 1752 ukončil štúdium na 

univerzite vo Viedni. Má zásluhu na 

budovaní hvezdární v Trnave, Kluži, 

Budíne a v Jágri. V roku 1755 bol vy-

menovaný do funkcie riaditeľa Ríš-

skeho observatória vo Viedni, ktorú 

zastával do smrti. Najväčšou udalos-

ťou v jeho živote bola expedícia za se-

verný polárny kruh na ostrov Vardö, 

kde pozoroval prechod Venuše po-

pred slnečný disk. Expedícia dosiahla 

vynikajúce výsledky. M. Hell vypočí-

tal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť 

Slnka od Zeme. Priekopnícke sú 

jeho výskumy v oblasti polárnej žia-

ry a  magnetického poľa. Podal ob-

raz o prírodných pomeroch Nórska, 

Fínska a  oblastí Severného mora – 

o  geologickej skladbe, fl óre a  fau-

ne, o príčinách svetielkovania mora 

a  o  morskom odlive. Významné sú 

jeho astronomické ročenky, ktoré za-

čal vydávať v roku 1757. M. Hell bol 

členom mnohých učených spoloč-

ností v  Paríži, Štokholme, Bologni, 

Kodani, Göttingene, Trondheime 

a v Londýne. Spolupracoval s anglic-

kou Royal Society a v roku 1790 mu 

bol udelený Rád anglickej vlády za ve-

decké práce. UNESCO zaradilo 250. 

výročie jeho narodenia do kalendá-

ra výročí významných osobností. Ne-

sie po ňom názov jeden z kráterov na 

Mesiaci, planétka 3727 – Maxhell, 

Hvezdáreň a planetárium Maximiliá-

na Hella v Žiari nad Hronom a ZŠ M. 

Hella v Štiavnických Baniach. Zomrel 

14. apríla 1792, pochovaný je v Ma-

ria Enzersdorfe pri Viedni.

Mária Beneová, Občianske 

združenie Maximilián Hell

Slovenská pošta vydala 
poštovú známku „Osobnosti: Maximilián Hell“ 
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Názor na maturity v roku 

2020 nám už poskytli niektorí 

pedagógovia z ich pohľadu 

v minulom čísle.

Dočítali sme sa, aké náročné je vy-

učovať z domu. A verte, či neverte, 

mnoho z týchto ľudí by už najrad-

šej išlo späť za katedru, do bežné-

ho vyučovacieho procesu. Odpadlo 

síce veľa administratívy s  prípra-

vou maturít, ktorá je naozaj neko-

nečná. Odpadli stresy žiakov, hlav-

ne pri písomkách, ktoré sú už celé 

roky najväčším maturitným strašia-

kom, pretože ich prípadný zlý vý-

sledok negatívne ovplyvňuje aj cel-

kový výsledok maturitnej skúšky. 

Chýbajú však vo vázach aj rozvo-

niavajúce orgovány na maturitných 

stoloch, ktoré aspoň pre mňa, boli 

vždy symbolom ústnych maturít. 

Preto som sa opýtala aj samotných 

žiakov nášho mesta a blízkeho oko-

lia, ako to vidia oni. Ešte raz im ďa-

kujem, že sa ochotne zapojili do tej-

to ankety. Zohnať niekedy názory 

mladých ľudí na požadovanú tému 

je fakt umenie a nekonečný príbeh, 

ak z toho chcete niečo vytvoriť. Bola 

som však milo prekvapená ich od-

poveďami, ktorými by určite neuro-

bili hanbu svojim, už bývalým, uči-

teľom. Veď posúďte sami.

1. Ako hodnotíte náročnosť štúdia 

neklasickou formou počas korony? 

Zvládali ste to a  mali ste pocit, že 

ste naozaj prebrali všetko?

2. Váš názor na takýto spôsob uza-

tvorenia maturít? Privítali ste ho 

alebo by ste si zmerali radšej sily 

pri maturitnom stole osobne? Máte 

pocit, že sa nás vás môže budúcnosť 

pozerať ako na menejcenných, keď 

ste si to skutočne „neodmakali“?

V texte budú použité skratky:

GAK, BS – Gymnázium Andreja 

Kmeťa, Banská, Štiavnica

SOŠ S  a  L, BS – Stredná odborná 

škola služieb a  lesníctva, Banská 

Štiavnica

SOŠ IT, BB – Stredná odborná ško-

la informačných technológií, Ban-

ská Bystrica

Hana Freigertová (B. Štiavnica) 

– GAK, BS

1. Študovať doma bolo oveľa ťažšie 

ako normálne v škole. Pretože sme 

sa museli spoľahnúť viac-menej 

na seba. Nemohli sme prirodzene 

vstupovať do výkladu učiteľa a pý-

tať sa tak ako bežne na hodinách. 

Samozrejme, pýtať sme sa mohli, 

ale nebola to taká prirodzená deba-

ta na danú tému. Zvládnuť sa to ur-

čite dalo, len k tomu bola potrebná 

väčšia motivácia a  chuť do učenia, 

pretože nás nemal kto až tak ,,ťa-

hať’ a neboli na nás kladené vyššie 

nároky ako by boli, keby sme sa zú-

častňovali vyučovacieho procesu. 

Čo sa týka toho, či sme stihli prebrať 

učivo, tak väčšinu predmetov áno.

2. Vzhľadom na súčasnú situáciu 

si myslím, že je to rozumné rieše-

nie. Každý študent sa tomu potešil, 

pretože naozaj nebolo ľahké pripra-

vovať sa na maturitu samostatne, 

bez pravidelného skúšania v škole. 

Veľmi veľa ľudí, najmä o generáciu 

starších ako sme my, nás kritizuje, 

že sme sa vyhli maturite a  že náš 

ročník nebude mať rovnakú úroveň 

ako ostatné. Keby práve oni boli 

v  našej situácii, reagovali by zrej-

me rovnako. Kým školy neboli uza-

tvorené, maturity som sa nebála, 

pretože som sa pravidelne pripra-

vovala na hodiny v škole a na pra-

videlné skúšania z mojich maturit-

ných predmetov. Keď ale uzatvorili 

školy až do odvolania, tak som za-

čala pociťovať strach a  stres, či sa 

zvládnem sama dostatočne pripra-

viť na moju odpoveď. Tiež si mys-

lím, že ľudia nás budú vďaka tomu-

to súdiť aj v budúcnosti. Môj názor 

je ale taký, že sme si to reálne „od-

makali“ štyri roky pravidelnou prí-

pravou a to sa nedá porovnať s 20 

minútami, počas ktorých by sme 

odpovedali. Aj žiak, ktorý má vedo-

mosti na výbornú, môže upadnúť 

do takého stresu, že jeho výsledná 

známka bude veľmi zlá. K čomu by 

dopomohol tiež fakt, že v  prvých 

plánoch novej maturity by sme mu-

seli mať povinne rúška a nemohli by 

sme sa najesť ani napiť vody. Tým, 

ktorí budú mať potrebu stále nás 

súdiť, snáď dokážeme ďalším štú-

diom na vysokej škole, že len kvô-

li tomu, že sme nematurovali ako 

ostatní žiaci, nie sme od nich o nič 

horší.

Rudolf Valovič (B. Štiavnica) – 

GAK, BS

1. Vzhľadom na pre nás nezvyklú 

on-line formu vyučovania si mys-

lím, že sme prebrali všetko.

Náročné bolo zosúladiť sa časovo 

s učiteľmi, ale dokázali byť tolerant-

ní a pristupovať k nám individuál-

ne.

2. V  tejto situácii som uvítal túto 

formu maturít. Myslím, že bude-

me mať občas vykričané, že sme 

to mali ľahšie. Netreba zabúdať, že 

štyri roky sme si, ale tvrdo odmaka-

li. Doma sme boli len dva mesiace.

Simona Zvarová (Dekýš) – SOŠ 

S a L, BS

1. Samoštúdium mi 

veľmi neprekáža-

lo, keďže som bola 

od októbra 2019 

na individuálnom 

štúdiu z dôvodu, že 

sa mi narodilo bá-

bätko. Ale potom, 

ako sa objavil ví-

rus aj u  nás a  za-

tvorili sa školy, ne-

mohli mi spolužiaci 

posielať poznámky 

a podklady, čo prebrali (bol to môj 

jediný zdroj učiva, ak nerátam in-

ternet). Zo dňa na deň bola moja si-

tuácia ešte ťažšia. Mám pocit, že ak 

by som mala maturovať klasickým 

spôsobom, bolo by to veľmi ťažké. 

Veľa učiva som si nestihla ani len 

prečítať, ani som nemala na niekto-

ré predmety dostatok potrebných 

podkladov.

2. Myslím si, že to bolo rozumné 

rozhodnutie. Predsa my, maturan-

ti, sme si vírus nevymysleli len pre-

to, aby sme nemuseli maturovať. 

Nikto z nás nechcel ohroziť svojich 

najbližších. No mrzí ma aj to, že vo 

svojom živote nezažijem ten pocit 

strachu z  neznámeho pri maturit-

nom stole. Tie stresy, nervozitu ako 

zvládnem skúšku, aké otázky si vy-

tiahnem. A nakoniec tú radosť, keď 

nám oznámia že sme zmaturova-

li. A tie spomienky mi budú chýbať.

Už teraz veľa ľudí na nás hľadí ako 

na menejcenných, akoby sme my 

mohli za to, čo sa vo svete deje. Veď 

predsa to, že sa tých pár dní nebu-

deme triasť pred maturitnou komi-

siou neznamená, že sme iní, ako tí, 

ktorí si tou skúškou prešli. A nako-

niec predsa to, že nám dajú matu-

ritné vysvedčenie z priemeru celých 

štyroch rokoch je spravodlivejšie 

a povie to o Vás viac, ako ste ško-

lu zvládali. Myslím si, že ak človek 

chce niečo v živote dosiahnuť, musí 

sa snažiť celé štúdium, nie len tých 

pár dní. Ja som rada, že som sa na 

to nevykašlala a vďaka tomu mám 

maturitné vysvedčenie také, aké 

mám a som s ním veľmi spokojná.

Nikola Malatincová (B. Štiavni-

ca) – GAK, BS

1. Táto situácia bola pre nás všet-

kých, vrátané našich profesorov, 

novou skúsenosťou. Myslím si, že 

sme spoločne zvládli prebrať všet-

ky učivá, ktoré sme mali naplánova-

né. Vyučovanie on-line formou bolo 

zaujímavou skúsenosťou, ktorá sa 

nám môže zísť v  budúcnosti, buď 

v ďalšom štúdiu, ale aj v pracovnom 

živote.

2. Myslím si, že by sme nemali byť 

posudzovaní ako menejcenní, na-

koľko sme sa dostali do takej situ-

ácie ako ešte žiadni maturanti pred 

nami. Mám pocit, že by nás nemali 

odsudzovať, že sme si to „neodmaka-

li“, naše maturitné známky sú obra-

zom našej štvorročnej snahy v ško-

le.

Peter Kapoš (Podhorie) – SOŠ IT, 

BB

1. Ja, ako „grafi k digitálnych médií“ 

som s  tým nemal absolútne prob-

lém. Dokázal som si presne rozvrh-

núť čas, ktorý som venoval štúdiu. 

Jediný „hendikep“ bola komunikácia 

s učiteľmi, ktorí toho mali tiež veľa. 

Takže to nebolo až také efektívne, 

pretože sme nemali žiadne on-line 

hodiny, iba práce, ktoré sme mali 

odovzdať do určitého termínu.

2. Tieto známky sa odzrkadľujú 

na tom, ako žiak „makal“ počas ce-

lého štúdia. Myslím si, že je hlú-

pe, aby bola táto generácia uznáva-

ná za menejcenných. Pretože, ak sa 

niekto nenaučil napríklad literatú-

ru a teraz náhodou nebude vedieť, 

čo napísali v  minulosti autori, tak 

to z  neho nerobí zlého lekára, ha-

siča, grafi ka atď... Ja som toho ná-

zoru, aby školstvo prešlo reformou 

a viacej sa vyučovalo praktickejšími 

vecami ako „Problem based learning“, 

ktoré je populárne napríklad v Dán-

sku. Ide o princíp učenia sa z reál-

nych problémov, kedy žiaci musia 

používať kritické myslenie a  riešiť 

vzniknuté problémy. Takže v skrat-

ke, my za to nemôžeme, ako dopadli 

tieto maturity. Ale som spokojný so 

svojimi výsledkami a kto nie, môže 

ísť maturovať normálnym spôso-

bom.

Daniela Sokolovičová

Maturity očami maturantov
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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.18/2020: „Naj-

strašnejšia je samota a pocit, že ma nik-

to nepotrebuje.“ Výhercom sa stáva 

PhDr. Miron Breznoščák, 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 01.06.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Jana We-

richa:

A., Poutierajte, slovenská rieka, 

biograf, spolu,

B., 2. časť tajničky, český starší he-

rec,

C., Určite, povale, ročné obdobie,

D., Iniciálky maliara Siloe, vládca 

Inkov, časť tváre, kocúr po rusky, 

iniciálky maliara Légera,

E., Zn. meter a  eman, nebdel, 

meno Strakovej, česká TV, dvoj-

hláska,

F., 1 v Ríme, jazyk slovenský, drá-

by bez  hrúbky, čistiaci prostrie-

dok, iba,

G., Viac, dlážka, zeleninové jedlo,

H., Listina proti zriadeniu, plurál 

Seat, telefón,

I., Textová skratka, sad, 951 

v Ríme, sklad, stred slova brok,

J., Podstata, zabudnutá bolesť, 

rastlinná plodina,

K., Koniec tajničky.

1., Orgány sluchu, 1. časť tajnič-

ky, Agnesa dom.,

2., Ihličnatý strom, japonská 

spoločníčka, popri,

3., Iniciálky Raisa, ty si básn., vy-

trp, ruská rieka,

4., Samohlásky v slove Sihote, Ná-

rodný podnik Dubové, časť prete-

kov,

5., Nič ostrie, ruské muž. meno, ar-

gón, Rudné Bane,

6., Bane naopak, ázijská krajina, ze-

lenina,

7., Vodné zviera, nespal, Banská 

Bystrica,

8., Povzdych, bola vyladená, sila,

9., Snorí, oslovenie otca, čínske 

meno,

10., Druh zbrane, dolné končatiny, 

rozprávková postava,

11., Kráča, Karolína, zoznam jedál,

12., Africká rieka, farba na vajíčka, 

doska na vaľkanie cesta,

13., Niečo dané na obeť, preto, 

vlastní,

14., Sada, 3. časť tajničky, obilni-

na,

15., Orgán zraku, kyselina karbolo-

vá, ruská rieka.

Pomôcky: Fenol, Oka, Ob, SG, RK, 

Dev, Toro.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 20
Krížovka
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Po prvýkrát v sedemročnej 

histórii Univerzitnej noci lite-

ratúry sme sa pre pandémiu 

Covid-19 nemohli stretnúť 

„naživo“ na pôde Univerzity 

Mateja Bela, ale každý večer 

počas aprílového týždňa, 

v ktorom sa mala konať 

pôvodná verzia UNL, sme 

vždy o ôsmej večer čakali na 

premiérové čítanie na video-

portáli YouTube. 

Zachovali sme tak myšlienku sied-

mich čítaní siedmich kníh siedmi-

mi čítajúcimi, ale nie počas jedného 

večera, ale počas siedmich dní. A do-

konca aj s bonusom v podobe číta-

nia kolegov zo Sliezskej univerzi-

ty v Opave. A napriek tomu, že sme 

sa nemohli všetci stretnúť spoločne, 

boli sme spolu, a  z  ohlasov vieme, 

že mnoho ľudí, ktorí z rôznych prí-

čin nestihli predchádzajúce ročníky, 

zaujala práve forma online čítaní. 

V tejto špeciálnej online UNL sa or-

ganizačný tím rozhodol vzdať hold 

čítajúcim, ktorých ste už na podu-

jatí mohli zažiť, a zaspomínať si tak 

na predchádzajúce ročníky. Vybrali 

sme sedem osobností, ktoré s nad-

šením prijali ponuku a do týždňa sa 

organizačnému tímu podarilo všet-

ko zrealizovať a spustiť prenosy číta-

ní. Veľmi si to vážime a dúfame, že 

je to dané krásnou myšlienkou a at-

mosférou, ktoré už od prvých roč-

níkov UNL zdobia. A tak sa na UNL 

online predstavili napríklad skve-

lá biatlonistka Paulína Fialková, re-

daktor a moderátor Peter Zemaník, 

vydavateľ a kníhkupec Slavo Sochor, 

prekladateľka a  germanistka Paulí-

na Šedíková Čuhová, múzejníčka 

a  režisérka Lucia Panáčková či štu-

dent herectva Dušan Ambróš. Ako 

každý rok sme nezabudli na deti 

a venovali sme im detské čítanie re-

prezentované malou čitateľkou Aj-

kou Bílkovou, ktorú sprevádzala jej 

sestra Majka, kedysi vedúca tímu 

UNL. Bonusové čítanie spoza rieky 

Moravy zabezpečili vysokoškolský 

učiteľ, literárny kritik a  básnik Ja-

kub Chrobák a  vysokoškolská uči-

teľka Stanislava Schupplerová.

Ich čítania doposiaľ vzhliadlo viac 

ako 3  500 z  Vás, všetky záznamy 

môžete nájsť na:

https://www.ff.umb.sk/katedry/

katedra-slovenskej-literatury-a-

l iterarnej- vedy/fotogaler ia/

univerzitna-noc- l i teratur y/

univerzitna-noc-literatury-2020

/7-dni-7-knih-7-citani.html

Krátke video o 7. ročníku UNL náj-

dete tu:https://www.youtube.com/

watch?v=kf36tCF4sZ4&feature

=emb_title

Všetky informácie o UNL nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/katedry/

katedra-slovenskej-literatury-a

-literarnej-vedy/fotogaleria/

univerzitna-noc- l i teratur y/

univerzitna-noc-literatury-2020/

Tešíme sa na Vás na Univerzitnej 

noci literatúry 2021!

organizačný tím UNL

Výnimočný ročník Univerzitnej noci 
literatúry je za nami

Číta biatlonistka Paulína Fialková  foto Archív UMB BB

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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Koronakríza zasiahla aj šport 

v našom meste. 

Začiatkom marca sa mala začať hrať 

jarná časť futbalovej súťaže roč. 

2019/2020, no žiaľ pandémia koro-

navírusu všetky plány zmenila a fut-

balová sezóna sa nemohla začať. 

Z tohto dôvodu sme požiadali o roz-

hovor predsedu futbalového klubu 

v  Banskej Štiavnici Ing. Miroslava 

Hudáka, ml.:

1. P. predseda, nakoľko jarná 

časť futbalovej sezóny je odlože-

ná, môžete nám povedať, aký je 

predpokladaný termín jej zača-

tia?

Momentálne nemáme žiadne ofi ci-

álne termíny začatia futbalovej sezó-

ny. Predpokladáme, že sa tak udeje 

s otvorením škôl. Čo sa týka vyšších 

futbalových súťaží, tak tam sa avizuje 

skoršie začatie zápasov, ale bez fanú-

šikov. Tak neostáva nám iné, len ča-

kať, ako sa situácia vyvinie.

2. Ako momentálne pokraču-

je prípravný tréningový proces 

hráčov dorastu a  dospelých, je 

momentálne vôbec možný a  za 

akých podmienok?

Prijali sme nariadenia SFZ (Slo-

venského futbalového zväzu), kto-

ré defi nujú pravidlá správania. Tré-

ningový proces môže prebiehať na 

vonkajšom športovisku podľa har-

monogramu len v  areáli futbalové-

ho štadióna v Banskej Štiavnici bez 

prítomnosti verejnosti, rodičov či 

iných osôb, okrem nevyhnutne po-

trebných členov realizačného tímu. 

Chalani sa tešia, že môžu športovať 

aj napriek tomu, že musíme dodr-

žiavať tieto nariadenia a je to trošku 

diskomfort.

3. Futbalový štadión využívali aj 

športovci z nášho okresu, v akom 

režime funguje, dá sa dohodnúť 

tréning aj individuálne?

Áno, štadión je momentálne dosť 

vyťažený. Pripravili sme harmo-

nogram tréningov, kde sú uvede-

né rezervované časy pre športov-

cov. Či už ide o futbalistov, plavcov 

alebo iných, o ktorých vieme. Chce-

li sme predísť tomu, aby sa na ihris-

ku stretlo viac ľudí ako je dovolené. 

Všetky info sú na bráne pri vstupe 

na štadión. Športovci sa tiež môžu 

obrátiť na správcu, ktorý je na šta-

dióne prítomný v určenom čase.

4. Nakoľko v tomto roku boli plá-

ny s  rekonštrukciou priestorov 

a vybudovaním tartanovej dráhy, 

v akom štádiu je tento projekt?

FK Sitno má pripravený projekt vý-

stavby infraštruktúry a  skrášlenia 

areálu. Tento projekt je fi nancova-

ný zo SFZ a nie je súčasťou spomí-

nanej tartanovej dráhy. Momen-

tálne čakáme na ďalšie informácie, 

aby sme vedeli projekt posunúť. Na-

priek tomu, že niektoré projekty sú 

pozastavené, naše združenie neza-

háľa a  snažíme sa skrášľovať šta-

dión svojpomocne. Tréneri, nad-

šenci, funkcionári a hráči sa zišli 8. 

5. na ihrisku a spravili sme kus dob-

rej práce, za čo im chcem veľmi pek-

ne poďakovať.

5. Ak by mal niekto záujem 

o športové aktivity na štadióne, 

na koho sa môže obrátiť?

Samozrejme štadión je prístupný 

každému, kto chce športovať a kto 

chce dodržiavať všeobecné pravidlá 

štadióna a  tiež prísnejšie opatre-

nia týkajúce sa COVID-19. Ako som 

spomínal, osobne sa môžu špor-

tovci obrátiť na správcu, môžu na-

písať na facebook FK Sitno Banská 

Štiavnica, alebo priamo mne na mail 

m.hudak@nesia.sk.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

ŠPORT

Ako ďalej s futbalom?

Úpravy exteriéru futbalového štadióna  foto Archív FK Sitno BS 

Nátery futbalových brán  foto Archív FK Sitno BS

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.

Mačička Kora a Kola sú odčervené 

a hľadajú si domov.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prípadne 

elektronicky na: https://pfseform.

financnasprava.sk/Formulare/

eFormVzor/DP/form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

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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 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

Hľadám brigádnikov na leto 

do bufetu pri Kolpašskom jazere 

– kuchyňa, výčap. Mzda v  čistom 

3.50eur + osobné ohodnotenie. Tel. 

kontakt: 0911 816 936

Hľadám kuchára/ku/ do bufe-

tu pri Kolpašskom jazere. Mzda 

v  čistom 4.50eur. Tel. kontakt: 

0911 816 936

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

práca

Čínsky obchodný dom
Vám ponúka akciu

na textil (dámsky, pánsky, detský)
od 25. mája do 10. júna

so zľavou až – 25%

Nájdete nás v B. Štiavnici 
na ul.Pletiarska 11 

(budova bývalej Plety)

Tešíme sa na Vašu návštevu!

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


