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INZERCIA

Opäť je tu jesenné sychravé 

počasie a prichádza vykuro-

vacie obdobie v bytoch 

a bytových domoch. Rána aj 

večery sú už chladné, preto 

sme sa opýtali konateľa 

Bytovej správy, s. r .o., 

v Banskej Štiavnici RNDr. Pavla 

Bačíka, ako je pripravená na 

zimnú vykurovaciu sezónu.

1. Pán konateľ, kedy sa tento rok 

začalo s  vykurovaním v  bytoch 

a bytových domoch?

Dodávka tepla podľa platnej legis-

latívy začína v termíne od 1. 9. do 

31. 5., 

V dňoch 30. septembra až 

15. októbra 2020 sa začne 

vykonávať preventívna dera-

tizácia kanalizačnej sústavy 

vo vlastníctve alebo v správe 

StVPS, a. s., 

v  mestách: Zvolen, Detva, Krupi-

na, Sliač, Kováčová, Hriňová, Sla-

tina, Dudince, Žiar nad Hronom, 

Lutila, Kremnica, Horná Ves, Vy-

hne, Nová Baňa, Žarnovica, Revíš-

tske Podzámčie, Hodruša Hámre, 

Banská Štiavnica a Banská Belá, 

v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. 

Deratizáciu bude vykonávať fi r-

ma UOS – Uni Outsource Servi-

ces, s. r. o., so sídlom A. Sládkoviča 

7202/6A, 960 01 Zvolen, v spolu-

práci s  pracovníkmi StVPS, a. s., 

Zvolen a Žiar nad Hronom.

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra-

ne, podpore a  rozvoji verejné-

ho zdravia v  znení neskorších 

predpisov zabezpečí deratizá-

ciu priestranstiev na území mes-

ta Banská Štiavnica. Deratizáciu 

priestranstiev a  nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta Banská Štiavni-

ca bude zabezpečovať fi rma Gelos, 

s.r.o., so sídlom Petra Jilemnické-

ho 723/2, 969 01 Banská Štiavni-

ca, IČO: 51 728 389.

Deratizácia sa bude vykonávať 

v dňoch 5. – 9. októbra2020.

Upozorňujeme majiteľov domá-

cich a  spoločenských zvierat, aby 

v čase vykonávania deratizácie zvý-

šili kontrolu ich pohybu na verej-

ných priestranstvách a  zabránili 

tým kontaktu zvierat s návnadami.

Zároveň vyzývame všetkých 

správcov bytov, poľnohospodár-

ske podniky, prevádzky podnika-

nia a  organizácie, ktoré spravujú 

objekty na území mesta Banská 

Štiavnica, ako aj vlastníkov byto-

vých domov a  objektov, užívate-

ľov nehnuteľností a  pozemkov, 

aby si splnili povinnosť v  zmys-

le §51 ods. 1 písm. a) a §52 ods. 1 

písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verej-

ného zdravia a zabezpečili vykona-

nie regulácie živočíšnych škodcov 

deratizáciou svojich objektov, ich 

okolia a prípojok kanalizácie pred 

objektmi.

MsÚ

Vykurovacia sezóna 2020/21

Plánovaná deratizácia verejných priestranstiev

Kotolňa K1 na Dolnej ul.  foto Archív ŠN 	3.str.

FK OKO 
Štvrtok 8.10. o 18:30 hod.

Efekt Vašulka
Dokumentárny, 87 min., MP:15, vstupné: 5€.

Výmenník
od 30. 9. 2020

každú stredu od 15:00 - 17:00 hod
Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

Oznam
Na základe nepriaznivého vý-

voja situácie okolo ochorenia 

COVID-19 na Slovensku bude 

od 1. 10. 2020 pozastavené pre-

mávanie všetkých spojov na lin-

ke číslo 613501 (Banská Štiavni-

ca – Bratislava) okrem jedného 

páru spojov premávajúcich v  ne-

deľu s odchodom z Banskej Štiav-

nice smer Bratislava o 11:40 a od-

chodom z Bratislavy smer Banská 

Štiavnica o 16:20. Touto cestou sa 

chceme cestujúcej verejnosti po-

ďakovať za pochopenie.

Michal Bartošík, 

riaditeľ závodu ZH, 

zást. ved. odb. dopravy 

SAD ZV, a. s.
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DIÁR
z programu

primátorky

V sobotu 3. 10., 10. 10., 17. 10., 

24. 10., 31. 10. (okrem sviatkov) sú 

otvorené v  B. Štiavnici tieto lekár-

ne: Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 

12.00 hod., tel. 045/6922322.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: október 2020

1. – 2. 10., Št – Pi, 40. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30 – 16:00,

3. 10, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

4. 10., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-

bodu 42, BŠ, 7:30 – 10:30,

5. – 9. 10., Po – Pi, 41. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 

7:00 – 15:30,

10. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 

3, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

11. 10., Ne, Lekáreň Max, Bratská 

17, BŠ, 7:30 – 10:30,

12. – 16. 10., Po – Pi, 42. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 8:00 – 17:30,

17. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

18. 10., Ne, Lekáreň Dužina, Kol-

pašská 933/1, BŠ, 7:30 – 10:30,

19. – 23. 10., Po – Pi, 43. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel. 

045/6922322, 7:30 – 17:00,

24. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

25. 10., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 

3, BŠ, 7:30 – 10:30,

26. – 30. 10., Po – Pi, 44. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 

7:30 – 16:00,

31. 10., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské 
služby v okrese Banská Štiavnica

28. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na súdnom pojednávaní.

29. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

Účasť na Valnom zhromaždení 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, spol. s r. o.

Pracovné rokovanie s fi rmou Ko-

las, s. r. o., k  rekonštrukcii ulice 

Mládežnícka.

Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

30. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie k  riešeniu 

problematiky v  súvislosti s  ruše-

ním nočného pokoja v  historic-

kom centre mesta Banská Štiav-

nica. 

1. 10.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

Pracovné stretnutie ohľadne za-

dania verejného obstarávania na 

zákazky „Modernizácia štadióna“

a „Rekonštrukcia ulice Pod Kalváriou“.

Účasť na zasadnutí Koordinačnej 

rady Integrovaného územného 

rozvoja BBSK.

Pracovné rokovanie s fi rmou Tri-

ton, spol. s  r. o. k  parkovaciemu 

systému.

2. 10.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s poslancami 

k príprave zasadnutia MsZ.

3. 10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

cestnej komunikácie a parko-

viska na Mládežnícka ul. 

v Banskej Štiavnici.

V  týždni od 5. 10. 2020 začnú pre-

biehať práce na rekonštrukcii I. etapy 

cestnej komunikácie na ulici Mládež-

nícka v Banskej Štiavnici (začiatok od 

napojenia na ulici Dolná) súvisí aj s re-

konštrukciou parkoviska. Dodávate-

ľom rekonštrukčných prác bude fi rma 

Colas Slovakia, a. s.

Od 7. 10. 2020 bude úplne uzav-

retá časť Mládežníckej ulice v dĺž-

ke 180m, a úplne vylúčená možnosť 

parkovania na „starom ihrisku“. Rekon-

štrukčné práce budú prebiehať do 31. 

12. 2020.

Prejazd z ulice Lesnícka do ulice Mlá-

dežnícka popri polícii bude zachovaný 

až po začia-

tok obchod-

ných pre-

vádzok na 

starom ih-

risku.

Pre kupu-

júcich budú 

umožnené 

krátkodobé 

odstavenia motorových vozidiel za 

účelom nákupov v  obchodných pre-

vádzkach z vrchnej časti v smere prí-

jazdu od Lesníckej ulice.

Prejazd do dvora bývalého OPP bude 

možný len pre dopravnú obsluhu, a to 

poza obchodné prevádzky.

Samotnou rekonštrukciou parkoviska 

sa zefektívni využitie predmetnej plo-

chy a zvýši sa tak počet pôvodných ofi -

ciálne vyznačených parkovacích miest 

z cca 75 miest na cca 120 miest.

V  prípade akýchkoľvek bližších in-

formácií je potrebné sa obrá-

tiť na Dušana Vahlandta: dusan.

vahlandt@banskastiavnica.sk, 

045/6949619, 0918/688 855.

Obyvateľov aj návštevníkov mesta 

prosíme o trpezlivosť a porozumenie.

MsÚ

Rekonštrukcia I. etapy Ponuka práce
Zamestnanec na pracovnú pozíciu: 

Opatrovateľ / Opatrovateľka

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce: Zabezpeče-

nie pomoci odkázaným občanom 

pri úkonoch sebaobsluhy, starost-

livosti o  svoju domácnosť a  sprie-

vod pri sociálnych aktivitách, vyko-

návanie úkonov v zmysle poverenia 

pre výkon opatrovateľskej služby.

Kvalifi kačné predpoklady: vyššie 

odborné vzdelanie získané v odbo-

re vzdelávania so zameraním na 

opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti, úplné 

stredné odborné vzdelanie získa-

né v odbore vzdelávania so zame-

raním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starost-

livosti, stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so za-

meraním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starostli-

vosti, nižšie stredné odborné vzde-

lanie získané v odbore vzdelávania 

so zameraním na opatrovanie ale-

bo na poskytovanie zdravotnej sta-

rostlivosti alebo akreditovaný kurz 

opatrovania najmenej v  rozsahu 

220 hodín.

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady: občianska bezúhon-

nosť, komunikatívnosť, empatia, 

zmysel pre zodpovednosť, samo-

statnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

žiadosť o  prijatie na uvedenú po-

zíciu spolu s  uvedenými kontakt-

nými údajmi (e-mail, adresa, číslo 

telefónu), kópia osvedčenia o absol-

vovaní kurzu opatrovania, písom-

ný súhlas pre spracovanie osob-

ných údajov podľa zák. č. 18/2018 

Z. z. o  ochrane osobných úda-

jov v  znení neskorších predpi-

sov (k dispozícii na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk).

Ponúkaný plat: plat v zmysle záko-

na č. 553/2003 Z. z. o odmeňova-

ní zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme v  znení ne-

skorších predpisov. Pri pracovnom 

úväzku v rozsahu 7,5 hod. plat od 

580€.

Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o  prijatie do pracovného 

pomeru je potrebné doručiť osob-

ne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné nám. 1

969 24 Banská Štiavnica

Bližšie info: tel. č. 045/6949622 – 

Ing. Iveta Kohútová, Mgr. Mirosla-

va Sláviková

MsÚ
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ak 2 dni po sebe kles-

ne priemerná teplota pod 13°C 

a  nepredpokladá sa, že v  nasledu-

júci deň stúpne priemerná teplota 

nad túto hodnotu. Teplota sa meria 

ráno o 7:00, o 14:00 a večer o 21:00 

– tento údaj sa započítava dvakrát. 

Tento rok to bolo v nedeľu 27. sep-

tembra. V minulom roku sme začali 

dodávať teplo do bytov 20. septem-

bra. V každom meste je to inak, za-

čiatok dodávky tepla závisí od prie-

mernej teploty. Teplo prestávame 

dodávať, ak opačne, priemerná tep-

lota stúpne nad 13°C počas 2 dní 

v priebehu vykurovacej sezóny.

2. Počas mimovykurovacieho ob-

dobia, ktoré práce sa vykonali, čo 

všetko ste museli riešiť?

Prekontrolovali sme technický stav 

kotolní, na prístupných miestach 

sme skontrolovali rozvody tepla 

a  teplej vody. Vykonali sme drob-

né opravy a  úpravy. Väčšie opravy 

nebolo potrebné realizovať. Celý 

vykurovací systém je v  prevádz-

kyschopnom stave. V kaž-

dom bytovom dome je 

merač tepla, ktorý podlie-

ha overovaniu oprávne-

nou organizáciou raz za 

štyri roky. Tento rok bolo 

potrebné overiť presnosť 

merania piatich meračov. 

Overené merače tepla sme 

namontovali späť.

3. Vzhľadom na momen-

tálnu situáciu s  korona-

vírusom, bude mať vplyv 

na zvyšovanie nákladov 

v  nadchádzajúcej sezó-

ne?

Nepredpokladáme zvyšo-

vanie nákladov na výro-

bu a dodávku tepla ani v súvislosti 

s koronavírusom.

4. V prípade problémov, na koho 

sa môžu užívatelia bytov a byto-

vých domov obrátiť?

Nahlasovať poruchy a  podne-

ty je potrebné telefonicky na: 

0903 696 183, 0903 696 207,

mailom: konatel@bsbs.sk, 

tepelnehospodarstvo@bsbs.sk.

Ak sa vyskytnú nejaké problémy, 

prídeme, pozrieme a  vyriešime 

k spokojnosti našich klientov. Bliž-

šie informácie sú na www.bsbs.sk.

5. Ako predpokladáte, že sa budú 

náklady na cenu tepla vyvíjať 

v budúcom roku, od čoho to bude 

závisieť?

Cena tepla každého výrobcu tepla 

je regulovaná Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví. Naša cena tep-

la je stále jedna z najnižších v oko-

lí. Aktuálne rokujeme s  dodávate-

ľom plynu o cene, predpokladáme, 

že cena tepla v  roku 2021 nestúp-

ne. Cena plynu závisí od zahra-

nično-politickej situácie vo svete 

a v súčasnosti aj od aktuálnej situá-

cie s pandémiou koronavírusu.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY
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Dňa 30. septembra 2020 

sa v kine Akademik usku-

točnilo v poradí už štvrté 

pracovné stretnutie k riešeniu 

problematiky v súvislosti 

s rušením nočného pokoja, 

znečisťovaním verejných 

priestranstiev návštevníkmi 

prevádzkarní, ktoré poskytujú 

reštauračné a pohostinské 

služby s prísluchovou hudbou, 

s hudobnou produkciou 

koncertov alebo usporiadaním 

verejných a neverejných 

kultúrnych podujatí v histo-

rickom centre mesta Banská 

Štiavnica. 

Ide hlavne o  ulice Kammerhofskú, 

Dolnú a  priľahlé ulice. Na stretnutí 

sa zúčastnili zástupcovia mesta Ban-

ská Štiavnica, Obvodného oddele-

nia PZ SR, mestskej polície, poslanci 

mestského zastupiteľstva, podnika-

telia a prevádzkovatelia reštauračných 

a pohostinských zariadení a tiež oby-

vatelia mesta, najmä spomínaných 

problematických ulíc, ktorých sa uve-

dené problémy dotýkajú. Po pred-

nesení poznatkov a  skúseností všet-

kých zúčastnených strán o aktuálnej 

situácii v tejto lokalite účastníci spo-

ločne dospeli k záveru, že je potreb-

né okamžite prijať opatrenia, ktoré 

prispejú k  zlepšeniu situácie a  rieše-

niu problémov. Mesto Banská Štiavni-

ca, mestská polícia a OO PZ SR v Ban-

skej Štiavnici pristúpia k  prísnym 

represívnym opatreniam v rámci svo-

jich kompetencií, aby sa eliminova-

li nepriaznivé vplyvy na život obyva-

teľov v  problematickej lokalite. Tiež 

bude z ich strany zvýšená preventívna 

a kontrolná činnosť. Od prevádzkova-

teľov a majiteľov prevádzkarní sa oča-

káva, že primátorke mesta do týždňa 

predložia svoje návrhy, ktoré prispejú 

k zlepšeniu aktuálnej situácie.

MsÚ

Problematický nočný život 
v centre mesta

Prezentácia represívnych opatrení  foto Ivana Ondrejmišková

Oznam
Na základe aktuálnej epidemiolo-

gickej situácie v  súvislosti s  pan-

démiou koronavírusu platí odo 

dňa 30. septembra v Nemocnici 

Svet zdravia Banská Štiavnica zá-

kaz návštev na všetkých lôžkových 

oddeleniach. Zákaz platí do odvo-

lania. Ďakujeme za porozumenie!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista 

ProCare a Svet zdravia, a. s.

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:

– 1. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Drieňová, J. Fándlyho, Kol-

pašská, Poľovnícka,

– 5. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: B. S. Timravy, J. Jesenského, J. 

G. Tajovského, J. Škultétyho, Po-

žiarnická, Školská, Š. Krčméryho, 

Š. Moyzesa,

– 5. – 8. 10., 12. – 16. 10. a 19. – 

23. 10., 26. – 30. 10., 2. – 6. 11. 

v čase od 7:00 – 18:30 na ul.: Ban-

ky, Belianska, Belianske jazero, Ď. 

Langsfelda, Hadová, Hlavná, Hor-

ná, J. M. Hurbana, M. M. Hodžu, 

Majer, Na jazero, Osadná, Pustá, 

Šobov, Vyhnianska,

– 7. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: 29. augusta, B. Němcovej, J. 

I. Bajzu, J. Kollára, Na Maximili-

án šachtu, Nám. padlých hrdinov, 

Obrancov mieru, Partizánska, R. 

Debnárika, S. Chalupku, Školská,

– 12. 10. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Antolská.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Oznam
4. liga stolného tenisu

Oznamujeme všetkým priazniv-

com stolného tenisu, že majstrov-

ský zápas 4. ligy ŠKST B. Štiavnica 

– SK Dudince plánovaný na pia-

tok 2. 10. je preložený na neur-

čito. O  termíne budete informo-

vaní v ŠN.

ŠKST
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Oznam
Bytová správa, s. r. o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje náv-

števníkom wellness zariadenia, že 

od 1.9.2020 je potrebné vstup do 

zariadenia vopred objednať a  čas 

objednávky dodržať, nakoľko je 

z  dôvodu opatrení Úradu verej-

ného zdravotníctva SR potrebné 

dodržiavať predpísané hygienické 

opatrenia.

Wellness objednávky

Termíny:

Utorok – piatok:

13:00 – 14:15

14:30 – 15:45

16:00 – 17:15

17:30 – 18:45

19:00 – 20:15

Sobota – Nedeľa:

14:00 – 15:15

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

Objednať sa môžete na telefón-

nom čísle: 045/691 2724.

Vírivá vaňa je už opäť v prevádzke 

od 22. 9. 2020.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu – „2x ročne“.

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica, oznamujú 

občanom mesta, že sa dňa 5. 10. 

2020 uskutoční zvoz „2x ročne“ 

a to na uliciach: Koncová, Osadná, 

Pustá, Hadová, Stratená a  v  čas-

tiach Bartkov majer, Široký vrch, 

Vindišlajtňa.

Miloslav Filjač,

riaditeľ podniku

Mestská 
knižnica
Otváracie hodiny:

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, 1. po-

sch.

Bežný režim (september – jún)

PO, UT, ST, PI: 8:00 – 17:00

ŠT: nestránkový deň

Obedná prestávka: 11:30 – 12:00

Kontakt:

Tel.: 045/6949658, e-mail: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK BS

Na Slovensku od štvrtka 1. 

októbra opäť platí núdzový 

stav. Vláda schválila v stredu 

30. 9. s pripomienkou návrh 

premiéra Igora Matoviča na 

jeho vyhlásenie v súvislosti 

s druhou vlnou pandémie. 

Núdzový stav Vláda vyhlasu-

je v  zmysle ústavného zákona 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu a bude 

platiť zatiaľ na dobu 45 dní, 

max. však na dobu 90 dní.

Na základe zhoršujúcej sa epide-

miologickej situácie na území Slo-

venska a v zahraničí Ústredný krí-

zový štáb SR navrhol nasledovné 

opatrenia s  platnosťou od 1. ok-

tóbra:

Hromadné podujatia:

Od 1. októbra nebude možné orga-

nizovať akékoľvek hromadné podu-

jatia športovej, kultúrnej, spolo-

čenskej či inej povahy s  výnimkou 

obradov ako je sobáš, krst či pohreb. 

Výnimku budú mať podujatia, kto-

rých konanie stanovuje zákon (za-

sadnutia štátnych a samosprávnych 

orgánov, súdov a podobne).

Hromadné podujatia bude možné 

organizovať len v  tom prípade, ak 

všetci účastníci budú mať potvrde-

nia o negatívnom výsledku RT-PCR 

testu na COVID-19 nie staršie ako 

12 hodín. Tieto podujatia bude tre-

ba hlásiť na miestne príslušný re-

gionálny úrad verejného zdravot-

níctva najneskôr 48 hodín pred 

začiatkom.

Ústredný krízový štáb dôrazne od-

porúča preložiť rodinné oslavy na 

obdobie priaznivejšej epidemiolo-

gickej situácie.

Rúška:

Predĺži sa povinnosť nosenia rúš-

ka pre žiakov druhého stupňa zá-

kladných škôl a  študentov stred-

ných škôl. Naďalej nebude povinné 

v triedach pre mladšie deti, teda tie, 

ktoré navštevujú predškolské za-

riadenia a prvý stupeň základných 

škôl (nosenie rúšok ťažšie znáša-

jú, navyše ide o  ucelený a  neme-

niaci sa kolektív), bude však dôraz-

ne odporúčané. Stále bude povinné 

pre pobyt žiakov v  interiérových 

priestoroch mimo tried vo všetkých 

školách s výnimkou konzumácie je-

dál a nápojov.

Povinné bude nosenie rúšok v  ex-

teriéri, pri vzdialenosti menej ako 

2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spo-

ločnej domácnosti. Toto opatrenie 

má opodstatnenie aj vzhľadom na 

blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy 

sa očakáva zvýšený výskyt respirač-

ných ochorení s klinickými príznak-

mi podobnými COVID-19. 

Ústredný krízový štáb dôrazne od-

porúča nosiť rúško pri športovaní 

v interiéri.

Prevádzky:

Obchody a  obchodné domy budú 

mať opäť obmedzený počet zákaz-

níkov na prevádzku – jeden zákaz-

ník na 10 štvorcových metrov. Pri 

vstupe do predajne bude musieť za-

mestnanec kontrolovať dodržiava-

nie nových, ale aj doteraz platných 

hygienických pravidiel. 

Prevádzky verejného stravovania 

budú môcť byť otvorené od 6:00 

do 22:00, v prípade rozvozu a pre-

daja cez okienko nonstop. Otvore-

né budú môcť byť len tie, kde zákaz-

níci sedia.

Cestovanie do SR:

Povinnosť absolvovať domácu izo-

láciu a test na COVID-19 pri vstupe 

na územie SR

Pokiaľ vstúpite na územie Sloven-

skej republiky  a  zároveň ste počas 

predchádzajúcich 14 dní navštívili 

krajinu mimo zoznamu menej rizi-

kových krajín:

– ste  povinní nastúpiť do domácej 

izolácie  do doby obdržania nega-

tívneho výsledku RT-PCR testu na 

ochorenie COVID-19,

– ste povinní absolvovať  test na 

COVID-19 najskôr v piaty deň do-

mácej izolácie,

– pokiaľ máte  bezpríznakový prie-

beh,  Vaša domáca izolácia kon-

čí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek 

tomu, že neobdržíte negatívny vý-

sledok RT-PCR testu  na ochorenie 

COVID-19,

– domáca izolácia je povinná aj pre 

osoby žijúce s Vami v spoločnej do-

mácnosti.

Ak vstupujete na územie SR z kra-

jín Európskej únie mimo zoznamu 

menej rizikových krajín, alternatív-

ne voči vyššie uvedenému platí, že 

je postačujúce sa preukázať nega-

tívnym výsledkom RT-PCR testu na 

ochorenie COVID-19  vykonaným 

v  laboratóriách mimo územia SR, 

nie starším ako 72 hodín.

Svoj  návrat  na Slovensko ste zá-

roveň povinní  bezprostredne na-

hlásiť  telefonicky  regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva ale-

bo elektronicky  registráciou na 

http://korona.gov.sk/ehranica 

a  Vášmu poskytovateľovi zdravot-

nej starostlivosti, tzn. všeobecnému 

lekárovi (pediater v  prípade detí), 

s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Upozornenie – vstupom na 

územie Slovenskej republi-

ky ste povinní registrovať sa na 

http://korona.gov.sk/ehranica, rov-

nako ste povinní počas svojho po-

bytu na území SR vedieť sa preuká-

zať príslušníkovi Policajného zboru 

Slovenskej republiky potvrdením 

o uvedenej registrácii.

Rizikové krajiny:

Od 1. októbra sa zoznam menej ri-

zikových krajín nemení.

Bližšie info a aktuálne informácie 

aj všetky ostatné podrobné informá-

cie nájdete na: https://korona.gov.sk/

Zdroj: https://www.uvzsr.sk

(30.9.2020)

Ústredný krízový štáb sprísnil opatrenia 
od 1. októbra
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kam v BŠ 
a okolí ?

Už 10. októbra uvedieme 

v kultúrnom centre preloženú 

divadelnú komédiu 

s hviezdnym obsadením 

s názvom Horúca sprcha.

On je architekt. Ona je terapeutka. 

Alebo skôr televízna hviezda TV – 

šou, ktorej vzácne psychologické 

rady zachránili už nejedno manžel-

stvo. Ale ich vlastné manželstvo je 

práve v  troskách. Aký paradox! Čo 

teda najviac chýba ku šťastiu špe-

cialistke na riešenie manželských 

problémov? Tolerancia a  porozu-

menie. Vydarený vzťah! Ako man-

želia žijú už niekoľko mesiacov od-

lúčene a  práve vyrazili na svoju 

poslednú spoločnú cestu. Chcú pre-

dať dom v Španielsku. Unavení dl-

hou cestou sa zastavia na jednu noc 

v  malom hotelíku niekde na juhu 

Francúzska. Hotel je však v rekon-

štrukcii. V jedinej voľnej izbe sa na-

chádza manželská posteľ a v kúpeľ-

ni tečie len horúca voda. Nezostáva 

nič iné, len si vypiť pohár vína, aby 

sa spoločná noc dala v pokoji prežiť. 

Obaja manželia sa snažia byť k sebe 

korektní, nezádrapčiví, nekonfl ikt-

ní... Ale príliš sa im to nedarí...

Horúca sprcha neponúka stoper-

centne osvedčené rady na vyrieše-

nie manželskej krízy, ale bez ohľa-

du na vek a  teplotu v  sále (ako aj 

na teplotu vo vzájomných part-

nerských vzťahoch) dokáže diváka 

osviežiť a  pobaviť. Na diváka čaká 

množstvo zábavných situácií, pre-

kvapivých gagov, 

konverzačná ľah-

kosť aj situač-

ná premenlivosť. 

A  to všetko koru-

nované vynika-

júcimi hereckými 

výkonmi, garan-

tujúcimi nezabud-

nuteľný divadelný 

zážitok.

V  inscenácii Ho-

rúca sprcha hra-

jú: Zuzana Tluč-

ková, Peter Kočiš, 

Marcel Ochrá-

nek, Přemek 

Boublík, Katarína Ivanková, Th o-

mas Puskailer, Jakub Lorencovič. 

Predstavenie je vhodné pre divá-

kov od 15 rokov.

Lístky v predaji na banskastiavnica.

sk/kultura alebo v  Informačnom 

centre na Námestí sv. Trojice. Počas 

predstavenia je nutné dodržiavať 

všetky hygienické opatrenia, platné 

v deň konania podujatia.

rm

Skvelá divadelná komédia 
už v októbri!

V nedeľu 27. septembra vrámci 

5. ročníka festivalu Amplión 

– Nový kabaret & pouličné 

umenie, ktorý trval od piatku 

do nedele, popradské Divadlo 

Commedia uviedlo poslednú 

scénohru s názvom Zápisky 

dôstojníka Červenej armády. 

Tragikomédiu so satirickým štý-

lom a  vojenskou tematikou odo-

hrali v Kultúrnom centre v Banskej 

Štiavnici.

Autorom rovnomenného románu, 

prvýkrát vydaného v roku 1957, je 

poľský spisovateľ Sergiusz Piasec-

ki. Dej príbehu bol koncipovaný na 

základe vlastných skúseností, zá-

žitkov a poznámok. Formou denní-

ka sa postupne dozvedáme o živo-

te hlavného hrdinu, vojaka Miška 

Zubova, ktorého stvárnil Michal 

Novák. Sprevádzal nás dramatic-

kým obdobím v čase okupácie ob-

lastí východného pohraničia býva-

lého Poľska až po koniec vojny. Na 

charaktere a činoch poručíka Zubo-

va bol refl ektovaný úpadok ľudskej 

morálky a negatívny postoj ovplyv-

nený stalinizmom. Satira pouká-

zala na vplyv moci, diktatúru, ma-

nipuláciu človekom a  popieranie 

akýchkoľvek pozitívnych život-

ných hodnôt a noriem. V súvislos-

ti s  prevládajúcim svetonázorom 

a  jeho vštepovaním do mysle člo-

veka dokáže vyvolať pocit strachu 

o  svoj život. Hlavná postava mala 

v  sebe zakorenené všetky zápor-

né vlastnosti, ktoré vyústili až do 

schopnosti ovládnuť a  zničiť celý 

svet. Vojna, obavy, hrubosť, hlú-

posť a moc. To boli kľúčové motívy 

celého príbehu.

Predstavenie pod režisérskou tak-

tovkou Vlada Benka malo z veľkej 

časti podobu komédie prechádzajú-

cej do frašky. Až posledných pár mi-

nút malo vážnejší podtón. Strach 

byť manipulovateľný a  s  tým spo-

jené obavy o  svoj vlastný život. 

Diváci si mohli vytvoriť asociáciu 

príbehu so súčasnou dobou. Po-

cit úzkosti z  možného prepuknu-

tia vojny a  schopnosť jednotlivca 

ovplyvniť životy ľudí. Skvelá tragi-

komédia o tom, čo urobí s hlúpym 

človekom moc mrazí od začiatku až 

do konca...

Michal Kríž

Zápisky dôstojníka Červenej armády

Scénoherci v kultúrnom centre  foto Peter Koleda

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú iba v stredu v čase 

8:00 hod. – 12.00 hod. až do odvo-

lania. Za pochopenie vopred ďaku-

jeme. Informácie o akciách môžete 

získať na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP 

3. – 4. 10. Čchi kung čung juan – 

I. stupeň v Banskej Štiavnici, urče-

ný k zlepšeniu zdravia a k osvojeniu 

uvoľnenia organizmu, Eleuzína, 

Horná ružová 1, Banská Štiavnica, 

9:15.

5. 10. Výučba spevu, individuálne 

hodiny spevu v Piano apartmente, 

Andreja Kmeťa 14, Banská Štiavni-

ca, 13:00.

6. 10. Film: V a jej magický život, 

Eleuzína, Horná ružová 1, Banská 

Štiavnica, 18:30.

8. – 10. 10. Medzinárodný festival 

interpretačné dni klasickej gitaro-

vej hry, Rytierska sála, Starý zámok 

a Archanjel caff e bar, Radničné ná-

mestie, Banská Štiavnica, 18:00.

9. 10. Autorské čítanie: Zuzana 

Šmatlkáková – Nič sa nestalo, Ele-

uzína, Horná ružová 1, Banská 

Štiavnica, 18:30.

9. 10. Koncert: Braňo Dugovič: 10 

Simple Melodies, Art Cafe, Aka-

demická 327/2, Banská Štiavnica, 

21:00.

9. – 11. 10. Keramický workshop 

v Prenčove, Prenčov 90, 13:00.

10. 10. Divadlo: Horúca sprcha, 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica, 10:00.

10. 10. Koncert: Ankramu, Eleuzí-

na, Horná ružová 1, Banská Štiav-

nica, 20:00.

10. 10. Koncert: Don Alder (CA) 

a  Gigbrodah, Art Cafe, Akademic-

ká 327/2, Banská Štiavnica, 20:00.

10. 10. Potešenie z tekvice a jablka, 

Terasa u  Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, Banská Štiavnica

Región Banská Štiavnica

citát

„Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až 

do smrti šťastný i  nešťastný, že sa 

z nej vyliečil.“

François-René de Chateaubriand
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Projekt Banskej Štiavnice ako 

Mesta kultúry má za sebou 

ďalšie významné ocenenie. 

Medzi nominovaných na Ceny 

Nadácia Tatra banky sa dostali 

dva projekty, realizované 

v roku 2019 v našom meste. 

Je potešením, že dva vybrané 

projekty realizovali autorky, 

ktoré pôsobia v Banskej 

Štiavnici, resp. blízkom okolí.

V  kategórii divadlo získali nomi-

náciu medzi trojicu najlepších Mil-

la Dromovich a Klára Jakubová za 

unikátnu polydrámu Kosmopol, 

ktorá sa stretla s mimoriadne po-

zitívnym ohlasom medzi divákmi 

i  kritikmi. Ocenenie je zaslúžené 

o  to viac, že ide nielen o divadel-

nú kvalitu, ale samotnému die-

lu predchádzalo množstvo autor-

skej práce odvedenej celým tímom 

(spomenúť iste treba aj Veroniku 

Hajdučíkovú, ktorá skladala čriep-

ky štiavnickej histórie, na ktorých 

je dielo postavené).

V  kategórii výtvarné umenie je 

medzi ocenenými projekt Zlaté 

časy, ktorý realizovala Lucia Tká-

čová v  priestoroch Galérie Jozefa 

Kollára. Pre niektorých miestnych 

kontroverzný projekt tak dostal 

ďalšie významné ocenenie a znovu 

tak dostal štiavnickú galériu na oči 

celoslovenskej verejnosti. 

Ako zaujímavosť by sa dalo ešte 

uviesť to, že do nominácií sa do-

stali aj ďalší dvaja autori, ktorí sú 

so Štiavnicou spojení nepriamo. 

Marko Škop, režisér fi lmu Nech je 

svetlo dlhodobo úzko (aj na uve-

denom fi lme) spolupracuje so stri-

hačom  Františkom Krähenbie-

lom, ktorý pôsobí v našom meste. 

Vzťah režiséra k nášmu mestu do-

kumentuje aj to, že  nikdy neod-

mietne možnosť premiérovať svoj 

nový fi lm za osobnej účasti v kine 

Akademik. Katarína Kucbelová, 

nominovaná v  kategórii Literatú-

ra, úzko spolupracuje s  mestom 

Banská Štiavnica, keďže pôsobí 

ako supervízorka pobytov prekla-

dateľov slovenskej literatúry do 

cudzích jazykov v  rezidenčnom 

byte Trojica AIR a organizuje u nás 

viaceré verejné podujatia spojené 

s touto aktivitou. 

Aj táto skutočnosť ukazuje na to, 

že Štiavnica má stále potenciál byť 

dlhodobo známa ako mesto kultú-

ry, umenia a umelcov. Bola by ško-

da nevyužiť aj tieto udalosti pre 

budovanie spomenutého imidžu 

mesta aj smerom do budúcnosti.

Ceny Nadácie Tatra banky patria 

medzi najuznávanejšie ocenenia 

v rámci umenia na Slovensku. Sú-

visí to aj s tým, že nominácie pred-

kladá 180 členná Akadémia umel-

cov, ktorú tvoria ocenení umelci 

od roku 1996. Finalistov určuje 13 

členná odborná porota, v ktorej sú 

za každú kategóriu (divadlo, vý-

tvarné umenie, audiovíziu, dizajn, 

hudbu, literatúru) 2 členovia. Tri-

nástym členom poroty je zástupca 

Nadácie Tatra banky, ktorý je záro-

veň jej predsedom.

R. Marko

Ocenené Štiavničanky

September je symbolom 

začiatku školského roka, a tak 

sa naši členovia po prázdni-

nách už tešili na nové aktivity 

v PC krúžku, ktorý organizuje 

ZO JDS Štiavnické Bane 

v Kolpingovom dome. 

Tento raz to bolo radostnejšie, lebo 

sme už mali informácie, že máme 

schválený projekt „Pripravme se-

niorov na život v  informatickej spoloč-

nosti“, ktorý bude realizovaný „s fi -

nančnou podporou Banskobystrického 

samosprávneho kraja“.

Hneď sme sa pustili do práce a za-

čali sme zbierať fotografi e, ktoré by 

sa hodili do nášho pripravovaného 

kalendára. V  ka-

lendári si okrem 

udalostí z  našich 

seniorských akcií 

pripomenieme aj významné uda-

losti z histórie našej obce.

Pri tejto tvorivej činnosti si zlepšu-

jeme naše IT zručnosti a  zároveň 

sa vždy niečo nové aj naučíme. Sa-

motné fotografovanie je tou najľah-

šou činnosťou, ale potom nasledu-

je stiahnutie fotografi í do počítača, 

uloženie, úprava fotografi e, prida-

nie textu a nakoniec vytvoríme ko-

láže z fotografi í.

Milí seniori, ak sa chcete naučiť nie-

čo nové, pridajte sa k nám. Stretá-

vame sa v pondelky od 13:00 v Kol-

pingovom dome v  Štiavnických 

Baniach. Môžete si doniesť aj vlast-

ný notebook.

Bližšie informácie získate aj na 

stránke www.sovicky.sk alebo na te-

lefóne 0915 896 586, e-mailom na 

adrese mestykov@stonline.sk a  na 

FB v  skupine ZO JDS Štiavnické 

Bane https://www.facebook.com/

groups/694281634311848 .

Ďakujeme Banskobystrickému sa-

mosprávnemu kraju za podporu 

a tešíme sa na tvorivú prácu.

Eva Šestáková

Pripravme seniorov na život 
v informatickej spoločnosti

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Marhuľa

– dlhý rodivý výhonok = výhonok 

so zmiešanými skupinami púči-

kov (1 rastový a  1 až 2, niekedy 

i  viac generatívnych) v  bočných 

pozíciách s vrcholovým púčikom 

rastovým. Vyskytuje sa ako pre-

dlžujúci alebo bočný výhonok na 

dvojročnom dreve, najmä v obvo-

dových partiách koruny.

– krátky (tŕňovitý) výhonok = vý-

honok dlhý menej ako 150mm vy-

rastajúci v  bočnej pozícii na dvoj 

až trojročnom dreve, typický pre 

niektoré odrody marhúľ, kvetné 

púčiky sú jednotlivo alebo v sku-

pinách v  bočných pozíciách, vr-

cholový púčik je rastový, v zried-

kavých prípadoch nie je vyvinutý 

a  vrchol výhonka ma charakter 

tŕňa. Niekedy sa premení na roz-

konárený obrast, no spravidla má 

krátku životnosť a po roku s väč-

šou úrodou zasychá.

= krátky výhonok rodivého ob-

rastu – krátky výhonok vyrastajú-

ci v bočnej pozícii na staršom dre-

ve alebo ako súčasť rozkonáreného 

obrastu na starších častiach koná-

rikov s kvetnými púčikmi jednot-

livo alebo v  skupinách v  bočných 

pozíciách, vrcholový púčik je ras-

tový. Rodivý obrast marhúľ nemá-

va veľmi dlhú životnosť, lebo mar-

huľa má vysoké nároky na svetlo. 

Rýchlym rastom konárov sa ob-

rast dostáva do menej vhodných 

svetelných podmienok a  odumie-

ra. Silnejšie letorasty marhúľ majú 

sklon ku viacnásobnému rozkoná-

rovaniu počas vegetácie, najvyššie 

zastúpenie kvetných púčikov býva 

na časti vytvorenej počas druhej 

rastovej vlny, časť vytvorená po-

čas tretej rastovej vlny sa v našich 

podmienkach považuje za bezcen-

nú. Výhoda - púčiky na časti vytvo-

renej počas druhej rastovej vlny 

kvitnú o niečo neskôr ako púčiky 

prvej rastovej vlny, čo sa používa 

pri špeciálnej metóde.

Michaela Mojžišová

Divadelné zoskupenie Kosmopol  foto www.vlnoplocha.sk

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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Spomienka

Dňa 30. sep-

tembra by 

náš milovaný 

manžel, otec, 

dedo a  pra-

dedo Tibor Šatura oslávil 

krásnych 90 rokov. Jeho lás-

kavé srdce dotĺklo skôr ako 

sme mu mohli popriať veľa 

zdravia, šťastia. Teraz už 

len mlčky stojíme nad hro-

bom a  kladieme kyticu kve-

tov, spomíname na jeho lás-

kavé slová či pracovité ruky, 

ktoré nás hladili po lícach, 

keď sme boli malí. So slzami 

v očiach, so smútkom v srdci 

si na neho spomínajú man-

želka, syn, dcéry, vnúčatá 

a pravnúčatá, ktoré do neba 

posielajú pusu. 

Spomienka

Osud je ob-

čas veľmi kru-

tý, nevráti, čo 

raz vzal… Zo-

stanú iba spo-

mienky a v srdci veľký žiaľ...

30. septembra uplynulo už 

osem rokov, kedy nás navždy 

opustila naša drahá mamin-

ka, starinká a  prastarinká 

Mária Parillová. Stále na 

ňu s láskou spomíname. Ve-

nujte jej, prosím, tichú spo-

mienku. Ďakujeme všetkým, 

čo si spomenuli. 

dcéry, zať, vnúčatá 

a pravnúčatá

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici (zák-

ladná organizácia aj okresné cen-

trum) oznamuje svojim členom 

– jubilantom, že slávnostné pose-

denie v rámci mesiaca úcty k star-

ším 8. 10. 2020 sa ruší z dôvodu 

zhoršujúcej sa situácie s  korona-

vírusom. Bližšie info na tel. čísle 

045/ 692 08 75 počas úradných 

hodín, v  stredu, v  čase od 8:00 

– 12:00 hod. alebo na tel. čísle 

0904 335 202.

Výbor SZTP

Je veľmi pomaly sa rozví-

jajúce degeneratívne 

ochorenie mozgu, ktoré vedie 

k zániku nervových buniek 

a nervových spojení. 

Postihuje predovšetkým tie časti moz-

gu, ktoré sú dôležité pre pamäť, mys-

lenie a  rozumové schopnosti. Patrí 

medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ 

demencie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organi-

zácie patrí demencia Alzheimerovho 

typu medzi 10 hlavných smrteľných 

ochorení. Čím skôr sa choroba rozpo-

zná, čím skôr sa zaháji liečba, tým väč-

šia je šanca na zmiernenie priebehu.

Rizikové faktory Alzheimerovej 

choroby:

Ženské pohlavie

Pozitívna rodinná anamnéza (výskyt 

ochorenia v rodine – rodič, brat, ses-

tra)

Vek (výskyt Alzheimerovej choroby 

stúpa s vekom)

Genetická záťaž

Úrazy hlavy (najmä spojené so stratou 

vedomia)

Vzdelanie (ľudia s  nižším vzdelaním 

majú zvýšené riziko rozvoja ochore-

nia)

Vysoký krvný tlak

Zvýšená hladina cholesterolu

Poruchy prekrvenia mozgu, tzv. „moz-

gová skleróza“ (ako urýchľovač nástupu 

príznakov ochorenia)

Príčiny vzniku Alzheimerovej cho-

roby

Aj keď v dnešnej dobe presne nepo-

známe, čo spôsobuje Alzheimerovu 

chorobu, poznáme niektoré faktory, 

ktoré sa u ľudí s týmto ochorením ob-

javujú. Istá kombinácia nasledujúcich 

faktorov tak môže vytvárať predpo-

klady pre vznik tohto ochorenia:

Pokročilý vek

Niekedy dokázaná dedičnosť, ale pre-

važujú prípady sporadického výsky-

tu, teda bez dokázanej genetickej dis-

pozície

Výskyt rizikových faktorov, ktoré 

podmieňujú aj vznik srdcovo-ciev-

nych ochorení – vysoký krvný tlak, 

fajčenie, obezita, cukrovka, vysoká 

hladina cholesterolu

Predchádzajúce úrazy hlavy

Stres

Vysoká miera úzkosti a pesimizmu

Škodlivo pôsobiace vplyvy prostredia

Prevencia Alzheimerovej choroby

Včasná prevencia Alzheimerovej cho-

roby je mimoriadne dôležitá, pretože 

doposiaľ neexistuje liek na toto ocho-

renie. Potrebné je začať s prevenciou 

od mladého veku a udržať si zdravý ži-

votný štýl po celý život.

Ako možno zmierniť nástup 

Alzheimerovej choroby

Nasledovné body zahŕňajú spôsoby, 

ako je možné redukovať riziko rozvo-

ja Alzheimerovej choroby:

Starajte sa o svoje srdce – Fajčenie, 

vysoký krvný tlak, vysoká hladina 

cholesterolu, kardiovaskulárne choro-

by zvyšujú pravdepodobnosť získania 

Alzheimerovej choroby. Týmto prob-

lémom je možné predchádzať zdra-

vým životným štýlom a je ich možné 

efektívne liečiť.

Buďte fyzicky aktívni – Fyzická ak-

tivita a cvičenie môžu pomáhať kon-

trolovať krvný tlak a  váhu, rovnako 

tak aj redukovať riziko diabetu 2. typu 

a niektorých foriem rakoviny. Existu-

jú dôkazy, ktoré naznačujú, že fyzická 

aktivita môže pomáhať redukovať ri-

ziko rozvoja demencie. Fyzická aktivi-

ta posilňuje imunitný systém, zvyšuje 

mozgovú aktivitu, posilňuje kardio-

vaskulárny systém, znižuje hladinu 

škodlivého cholesterolu, posilňuje ste-

ny ciev, normalizuje/vyrovnáva krvný 

tlak. Dôležité je realizovať fyzickú ak-

tivitu na čerstvom vzduchu.

Zdravo sa stravujte – Strava je pali-

vom pre telo i mozog. Dobre fungu-

júci mozog si môžeme udržať zdravou 

a  vyváženou stravou. Stredomor-

ská strava bohatá na ovocie, obilni-

ny, ryby, strukoviny, čerstvú zeleninu 

a olivový olej pomáha znižovať riziko 

demencie. Potraviny, ktoré sú bohaté 

na omega-3 mastné kyseliny znižujú 

riziko Alzheimerovej choroby. Potreb-

ný je dostatočný príjem kyseliny listo-

vej, vitamínov skupiny B a vitamín E. 

Odporúča sa piť voda, čerstvo pripra-

vené šťavy, zelený čaj.

Stimulujte svoj mozog – Stimulova-

nie mozgu duševnou aktivitou môže 

brániť rozvoju Alzheimerovej choro-

by a iných typov demencií. Stimuluj-

te svoj mozog: čítaním kníh, dennej 

tlače, písaním (napr. denníka, vlast-

ných myšlienok), intelektuálnymi 

hrami (šach, monopoly), štúdiom cu-

dzích jazykov, hraním na hudobnom 

nástroji, učením sa hre na hudobnom 

nástroji, vzdelávaním sa popri práci 

(v tom, čo vás zaujíma a napĺňa), zú-

častňovaním sa na školeniach, pred-

náškach, seminároch, riešením krí-

žoviek, sudoku, rébusov, hádaniek, 

plánovaním pracovného týždňa, plá-

novaním nejakého podujatia, domá-

cich osláv. Trénovať vybavovanie spo-

mienok – rozpomenúť si na sny, na 

zážitky z detstva. Správne kombino-

vať fyzickú a duševnú činnosť, vedieť 

odpočívať a mať dostatok kvalitného 

spánku.

Buďte sociálne aktívni – Sociálne 

aktivity sú tiež prospešné pre mo-

zog, pretože komunikácia, plánova-

nie a  organizovanie rôznych aktivít 

stimulujú mozgové funkcie, udržu-

jú človeka v aktivite, pričom pomáha-

jú znižovať riziko demencie aj depre-

sie. Dôležité je nájsť si čas na rodinu 

a  priateľov prostredníctvom spoloč-

ných záujmových aktivít.

Jedným z  ochranných faktorov 

Alzheimerovej choroby je stály 

tréning mozgu.

Miroslava Malatincová,

RÚVZ v ZH, odd. podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu

Alzheimerova choroba

INZERCIA
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V Komenského inštitúte 

poskytuje organizácia Živica 

každý rok dvadsiatim pedago-

gičkám a pedagógom kvalitné 

ročné vzdelávanie, šité na 

mieru súčasným potrebám na 

školách. 

Výučba prebieha formou zážitkových 

a praktických workshopov, neformál-

nych rozhovorov a  prednášok. Štú-

dium trvá jeden školský rok, počas 

ktorého účastníci absolvujú šesť wor-

kshopov, ktoré tematicky pokrývajú 

oblasti, ktoré v  slovenskom školstve 

dlhodobo absentujú. Okrem work-

shopov v  rámci štúdia každý peda-

góg realizuje svoj vlastný pedagogický 

projekt s prideleným mentorom, kto-

rý ho počas realizácie projektu sprevá-

dza.

Ešte v  apríli 2019 sa jeden náš uči-

teľ, Mgr. Eduard Gemza, prihlásil do 

programu Komenského inštitút. Na-

koľko prihláška zaujala, v máji absol-

voval prijímací pohovor a dostal roz-

hodnutie o prijatí. 

V júni mali ešte účastníci štvrtého roč-

níka programu Komenského inštitút 

spolu s riaditeľmi svojich škôl audien-

ciu u pani prezidentky Zuzany Čapu-

tovej a potom sa už mohli pustiť do 

vzdelávania.

Workshopy vedú špičkoví lektori, 

ktorí pedagógov posilnia v  ich úlo-

he učiteľky a učiteľa. V júli to bol Pro-

jektový manažment pod vedením 

lektora a kouča Tomáša Pešeka, v au-

guste téma Posilnení učitelia a učiteľ-

ky: vízia a  osobná moc, ktorý vied-

la lektorka a psychoterapeutka Sylvia 

Ondrisová. V októbri Kritické mysle-

nie s  Ondrejom Gažovičom a  Zuza-

nou Labašovou, v  novembri wor-

kshop Lenivý učiteľ viedol český 

lektor Robert Čapek. Vo februári na-

sledovala téma Facilitácia a  riešenie 

konfl iktov v školskom prostredí s Du-

šanom Ondrušekom a korona presu-

nula posledný workshop s Táňou Pio-

varčiovou s názvom Rešpekt v škole 

až na október 2020. 

Workshopy boli okrem hlavných lek-

torov prikorenené večernými disku-

siami a  hosťami z  rôznych oblastí, 

ktoré sa viac alebo menej preplietajú 

s  učiteľským povolaním. O  tom ako 

učiť zaujímavejšie a pútavejšie, sa de-

batovalo s Jankou Balážovou z LEAF, 

Vladimír Burjan priblížil problemati-

ku sociometrie a Dobrú školu, s Vla-

dimírom Šnídlom sa preberali dezin-

formácie a overovanie zdrojov, Marie 

Stracenská dala tipy na prácu s  mé-

diami, dôležitosť vnútornej motivácie 

pripomenul Martin Kuruc a  veľkým 

prekvapením bola aj účasť „zlatého“ 

Michala Handzuša s  manželkou na 

jednom z workshopov. 

Nemenej dôležitou súčasťou je prá-

ve pedagogický projekt, ktoré-

ho realizácia začala so začiatkom 

školského roku 2019/2020. Zámer 

projektu pána učiteľa Gemzu mal 

tri časti:

1. zvýšiť angažovanosť rodičov žiakov 

na dianí v Špeciálnej základnej škole 

v Banskej Štiavnici a tým zlepšiť vý-

chovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

2. zlepšovaním vzťahov v triede a bu-

dovaním vzájomného rešpektu a dô-

very pozitívne ovplyvňovať klímu 

v triede,

3. vytvoriť metodický materiál, kto-

rý by pomohol pedagógom, žiakom 

a ich rodičom, nielen na našej škole, 

vo vytváraní väzieb, ktoré priamo bu-

dujú pozitívny vzťah žiakov a rodičov 

ku škole.

Hlavnými cieľmi bolo dosiahnuť ak-

tívnu účasť rodičov žiakov na nefor-

málnych triednych stretnutiach, tzv. 

Ž-Ú-Roch (symbolizuje veľmi potreb-

ný, zdravý vzťah medzi všetkými za-

pojenými, ktorým ide o spoločnú vec: 

Žiak-Učiteľ-Rodič), celkové zlepše-

nie komunikácie s  rodičmi a  žiakmi 

a priebežne zlepšiť výchovno-vzdelá-

vacie výsledky, triednu klímu a vzťah 

žiakov a rodičov ku škole.

Na dosiahnutí týchto cieľov praco-

val hneď od prvých dní v  škole rôz-

nymi aktivitami. Žiaci si vyberali or-

ganizáciu triedy aj miesto na sedenie 

ranným losovaním, aby si odskúša-

li rôzne miesta a „susedov“, vymýšľa-

li vlastné pravidlá, pomenovali svo-

ju triedu. Žiaci aj rodičia v  priebehu 

mesiaca vypĺňali vstupné dotazní-

ky, ktoré boli vypracované v  spolu-

práci s pracovníčkou Centra pedago-

gicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP) v Banskej Štiav-

nici Monikou Ferenčíkovou. K dotaz-

níkom sa ešte vrátili priebežne a v zá-

vere projektu. Vytvorili si v  triede 

systém hodnotenia najmä pozitívne-

ho správania v  spolupráci s  koordi-

nátorkou ochrany detí pred násilím 

z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Banskej Štiavnici Tatianou Poláko-

vou, ktorým sa denne hodnotili aj sa-

motní žiaci. Oboznámili sa s pravidla-

mi a začali robiť ranné triedne kruhy, 

na ktorých rozoberali udalosti zo ško-

ly, dobré, ale aj tie menej príjemné po-

city, svoje túžby a  vízie. Vytvorili si 

vlastné nástenky dochádzky, vzdelá-

vacích výsledkov, správania, mäkkých 

zručností tzv. softskillov, kde mohli 

sami sledovať svoj rozvoj. Ďalšia ak-

tivita bola spojená s čítaním a čitateľ-

skou gramotnosťou, kedy si žiaci vy-

berali podľa svojho vkusu a  záujmu 

čo, kde a ako budú čítať. Aktivita Su-

perdochádzka, inšpirovaná Rebeccou 

Murray, mala motivovať žiakov k lep-

šej dochádzke, kde sa žiaci ako tím 

navzájom povzbudzovali a  navádza-

li na dodržiavanie školskej dochádz-

ky. S rodičmi boli stretnutia v Komu-

nitnom centre na Šobove a pozývaní 

boli aj na neformálne stretnutia v ško-

le – ŽÚRky (Žiak-Učiteľ-Rodič/Ro-

dina), ktoré organizovali deti spo-

lu s pánom učiteľom Gemzom, napr. 

na témy: Čo sme zažili v  školskom 

roku 2018/2019, Halloweenske vy-

rezávanie tekvíc, Večerné kino so ško-

lou, šípkarsky turnaj či pohybovo hra-

vé popoludnie v škole. Účasť rodičov 

niekedy zastúpili iní členovia rodiny, 

ale komunikácia sa zlepšila aj v iných, 

moderných formách. Občas sa ešte 

aktivity doplnili tematickými dopo-

ludniami v spolupráci s CPPPaP. Deti 

si obľúbili aj rôzne hravé, bádateľské 

a  zážitkové aktivity a  rôzne energi-

zéry, ktoré majú žiakov uvoľniť, na-

biť energiou, trošku odreagovať, aby 

sa im lepšie pracovalo a  sústredilo 

ďalej. Aj keď núdzový stav zapríčine-

ný pandémiou značne okresal plány 

projektu, aktivity a duch projektu po-

kračovali aj pri diaľkovom vyučova-

ní a prenáša sa aj na ďalší školský rok 

a jeho prvky aj do iných tried na ško-

le. Celý projekt bude zavŕšený stretnu-

tím s názvom „Spoločne pre deti“. Jed-

ná sa o workshop, kde rečníkom bude 

rómska aktivistka, zakladateľka orga-

nizácie Eduma, riaditeľka Výskumné-

ho ústavu detskej psychológie a pato-

psychológie, autorka knihy Cigánka 

a mama troch detí – Janette Motlo-

vá Maziniová. Stretnutie bude mať 

dve časti, pre pedagógov a pre rodičov. 

Téma workshopu pre pedagógov je 

Známka nie je všetko. V tejto téme sú 

ukryté odpovede na otázky: Čo všetko 

sa skrýva za známkou? Do akej miery 

je hodnotenie subjektívne? Ako nám 

rozprávky, obrazy a príbehy pomôžu 

pri rozvoji a  hodnotení žiakov? Ako 

urobiť z hodnotenia zaujímavú a prí-

nosnú aktivitu pre žiaka aj učiteľa? 

Ako INAK zistiť, čo všetko dieťa vie? 

Ako pomôcť rodičovi objektivizovať 

pohľad na schopnosti dieťaťa?

Následne sa stretnutie presunie do 

Komunitného centra Šobov, kde bude 

pokračovať lektorka s  rodičmi na 

tému Občas je život jedna veľká tele-

novela. Obe stretnutia prebehnú s do-

držaním všetkých hygienických odpo-

rúčaní. Dúfame, že sa už nič nezruší 

a nebude musieť presúvať ako už tri-

krát. 

Hotové výstupy projektu a záverečné 

obhajoby so získaním certifi kátu Ko-

menského inštitútu by mal mať pán 

učiteľ v novembri 2020. Budeme mu 

držať palce a prajeme jemu, žiakom aj 

ďalším projektom veľa úspechov. 

kolektív ŠZŠ

V prípade záujmu viac informácií o nás 

nájdete na https://szsbs.edupage.org/

Reakcie, otázky k  projektu ale-

bo programu pokojne píšte na: 

szs@szsbs.edu.sk

Naša Špeciálna základná škola 
súčasťou Komenského inštitútu

Halloweenská žúrka v ŠZŠ  foto Archív ŠZŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 2.10. o 18:30 hod.

Ako dostať deda 
z domu
Rodinný, komédia, 141 min., MP, 
vstupné: 5€. Peter je nadšený, 
keď sa dozvie, že jeho starý 
otec Ed bude bývať s ním a jeho 
rodinou v jednom dome. Ale len 
do chvíle, kým sa dedko kvôli 
chorej nohe nepresťahuje do jeho 
detskej izby a Peter má ísť bý-
vať do nenávideného podkrovia. 
Hoci má starkého rád, svojej 
izby sa nemieni len tak ľahko 
vzdať a dedovi vyhlasuje vojnu. 
S pomocou kamarátov Peter vymýš-
ľa najrôznejšie spôsoby ako sta-
rého otca vypudiť z domu. Dedo 
je však tvrdší, ako vyzerá – od-
mieta sa vzdať a namiesto toho 
pripravuje odvetu... 

Sobota 3.10. o 18:30 hod.

Nádej
Romantický, dráma, 126 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Silná dráma 
Nádej dáva svojej hlavnej hrdin-
ke iba slabú nádej, keď lekári 
deň pred Vianocami zistia, že má 

nevyliečiteľný nádor. Zo života 
jej zrazu zostáva už iba smieš-
ne málo a tá najväčšia skúška 
čaká vzťah s jej mužom. Šanca na 
prežitie nie je takmer žiadna, 
majú však nejakú nádej aspoň oni 
dvaja? Film bol inšpirovaný sku-
točným životom režisérky Marie 
Sødahlovej, vznikol podľa skve-
lej knižnej predlohy a excelu-
je v ňom ústredná herecká dvoji-
ca na čele s hviezdnym Stellanom 
Skarsgårdom.

Nedeľa 4.10. o 16:00 hod.

Pinocchio
Rodinný, dobrodružný, 125 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Rezbár 
Geppetto vychováva oživenú báb-
ku Pinocchia ako vlastného syna. 
Pinocchio však nie je úplne naj-
vzornejší chlapec a nechá sa 
ľahko zviesť k darebáctvam, vďa-
ka ktorým prežíva veľké množstvo 
rôznych dobrodružstiev. 

Nedeľa 4.10. o 18:30 hod.

Bábovky
Romantická komédia, 97 min., 

MP:12, vstupné: 5€. Bábovky spá-
jajú príbehy žien, ktoré sa sna-
žia urobiť veľké životné roz-
hodnutie, ale do ich precíznych 
plánov nečakane zasiahne osud. 

Štvrtok 8.10. o 18:30 hod.

Efekt Vašulka
Dokumentárny, 87 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Rodák z Brna Woody 
Vašulka bol spoločne s maliarom 
Františkom Kupkom jedným z dvo-
jice Čechov, ktorí v 20. storočí 
stáli pri zrode nového umelec-
kého odboru. V jeho prípade to 
bol videoart. S islandskou ženou 
Steinou bol jeho priekopníkom 
od konca 60. rokov, kedy žili 
a pracovali v New Yorku. Predtým 
sa ale spoznali v komunistickom 
Československu, kde Bohuslav Va-
šulka študoval FAMU a Islanďan-
ka Steina hru na husle. Aj na-
priek tomu, že bývajú prezývaní 
prarodičmi „generácie YouTube“, 
svet umenia na nich takmer zabu-
dol. S humorom a vyrovnanosťou 
bojujú so svojou fi nančnou situ-
áciou a tým, ako svoje analógové 
archívy zachovať pre budúcnosť. 

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

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. 33/2020: „Mu-

síme byť veľmi smelí, aby sme sa odvá-

žili byť sami sebou.“ Výhercom sa stá-

va Tamara Pižurná, B. Štiavnica. 

Srdečne 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 12.10.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Jeana 

Paula:

A., Ryba našich riek, stredosloven-

ský obchod, skr., rastlina z veľkými 

listami, číslo,

B., 2. tajničky tajničky, bývalý 

futbalista,

C., Dával semená do pôdy, sprav, 

boli naopak, kyslík,

D., Tona, daroval, zjedol liek, opere-

nec, okresný výbor,

E., Hl. mesta Talianska, rúcho kňa-

za, mzda, pohne,

F., Amerícium, Olina, klial česky, 

časť chôdze,

G., Látka na hlavu, sláčik, časť Slo-

venska,

H., Vládca Inkov, celtový prístre-

šok, spojenie, Akciová spoločnosť,

I., Dioptria, ruský súhlas, atóm čes-

ky, snop, ozn. áut Švédska,, Maďar-

ska a Rakúska,

J., Začiatok tajničky, plod i strom, 

oska,

K., Plošná miera, izbový kvet, 4. 

časť tajničky.

1., Spolu, koniec tajničky,

2., Pousádzam, košický rozprávač,

3., Oslovenie ženy, škrabka na plu-

hu, Národná knižnica,

4., Meno Zátopka, vták, čistiaci 

prostriedok,

5., Stred slova ocele, Julka zast., 

časť nábytku,

6., Býva strážna…, kanál,

7., Rovnaká zn. v rôznych obaloch, 

vidina, cicavec z pralesa,

8., Zbav fúzov, vypracovaný postup 

práce, stred slova polom,

9., Úder v  tenise, výťah lyžiarov, 

kopa slamy,

10., Odd. techniky, Talian, spevo-

hry,

11., Odsúdil Ježiša, ros, ozn. áut 

Španielska a Belgicka,

12., Atak, vyhrávaj, iniciálky spiso-

vateľa Chalupku, urán,

13., České mesto, obnov, pozdrav 

mladých,

14., 3. časť tajničky, existujú.

Pomôcky: Ander, Ulka, Olka, Pilát, 

Cheb, Alba.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 35
Krížovka
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...tieto slová síce zazneli 

v hudobnom podaní až na 

záver celého podujatia, ale 

dokonale vystihujú vzťah 

všetkých prítomných v Evan-

jelickom kostole v B. Štiavnici 

a ešte viac všetkých autorov 

k tomuto mestu. 

Autorov literátov, výtvarníkov a fo-

tografov, ktorí do svojich textov ob-

razov a  fotografi í pretavili lásku 

k Banskej Štiavnici a v nemom úžase 

tak zachytili jej zákutia v rôznych po-

dobách. Ako inak by sa potom mohla 

nazvať kniha, z príležitosti ktorej sa 

konala v piatok 25. 9. 2020 o 16:00 

táto krásna slávnosť?

Publikácia „Banská Štiavnica – vyzna-

nia ...nemožno mi ťa neľúbiť“, prišla 

teda ofi ciálne na svet práve v  tom-

to roku, keď si pripomíname vý-

znamné jubileum narodenia Andre-

ja Sládkoviča, aj ako pocta známemu 

básnikovi, úzko spojenému s  tým-

to mestom. Hneď v úvode jej všetko 

dobré do života poprial evanjelický 

kňaz Jaroslav Jurko a  predsedníč-

ka OZ Andreja Sládkoviča – Helena 

Šušková, pod záštitou ktorého kni-

ha vznikla. Ale ani autori básní, kto-

rí si väčšinou svoje vlastné výtvory 

predniesli sami, sa nemuseli hanbiť 

za svoje texty. Prestriedala sa plejá-

da umelcov /amatérov/ od školákov 

až po dospelých a zrelých básnikov. 

Potenciál, ktorý sa predviedol by 

mohol konkurovať akejkoľvek väč-

šej kultúrnej aktivite nášho mes-

ta. Do samotnej prezentácie básní 

boli zapojení hlavne členovia lite-

rárneho klubu. Práve títo, plus ďal-

šie známe osobnosti kultúrneho ži-

vota sa stali zostavovateľmi zbierky 

básní. Nemožno nespomenúť ešte 

raz fotografov a výtvarníkov, kto-

rých zábery sa spárovali k  jednotli-

vým textom. Tiež vyznania v podo-

be krátkych próz od rôznych autorov. 

Slávnostný „akt krstu“ otvoril svojím 

príhovorom bývalý evanjelický farár 

Daniel Šovc. „Krstilo“ sa naozaj ori-

ginálne, a  to drobnými minerálmi 

z  našich banských štôlní. Do tohto 

aktu sa zahrnuli ešte dve ďalšie kni-

hy, a to „Diamant v hrude nezhnije“ od 

Márie Petrovej a  Ľubomíra Lužinu 

a „Spomienky“ od Márie Remeňovej – 

Beňovej. O hudobné vsuvky sa nám 

postarali Majka Beňová s  vlastnou 

tvorbou, Maruška Kissová s piesňou 

Mestečko od Františka Majerské-

ho a mužský spevácky zbor Štiavni-

čan, ktorý na tomto podujatí odpre-

miéroval aj svoju úplne novú pieseň, 

venovanú Štiavnici. Aj keď na zá-

ver moderátori poďakovali všetkým 

sponzorom, ktorí prispeli k  zrodu 

tejto publikácie, veľké literárne po-

ďakovanie patrí hlavne Janke Ber-

náthovej – Lehotskej, ktorá bola no-

siteľkou celej myšlienky a  dotiahla 

ju do konca v podobe krásnej bielej 

knižky so zlatými písmenami. A tak 

ako avizovala, toľko literárneho ma-

teriálu ešte zostalo, toľko autorov 

sa ešte nevmestilo, že môžeme pri 

skromnosti očakávať aj jej ďalšie po-

kračovanie, na ktoré sa tešíme.

Daniela Sokolovičová 

„Štiavnica je pekné mesto, veru tak“

Účinkujúci v evanjelickom chráme  foto Archív autora

V tomto roku ubehlo 20 rokov, 

ako bol fi lm Krajinka, uzná-

vaného slovenského režiséra 

Martina Šulíka a scenáristu, 

spisovateľa Dušana Dušeka, 

s kamerou Martina Štrbu, 

daný do kinodistribúcie na 

Slovensku. 

Uvedený fi lm Krajinka bol natáča-

ný v roku 1999 aj v Banskej Štiavni-

ci a  jej krásnom okolí 

Štiavnických vrchov. 

Film sa natáčal v  ex-

teriéroch Námestia 

sv. Trojice, pod Kalvá-

riou, vo Svätom An-

tone na Mýte, ako aj 

v interiéroch. V kom-

parze Krajinky účin-

kujú Štiavničania, kto-

rí dotvárali atmosféru dejov fi lmu. 

Vo fi lme v povied-

kach si zahrali aj 

také mená hercov 

ako Marian Labu-

da, Ivan Palúch, 

Anna Šišková, 

Anton Šulík a  iní. 

U  nás v  Štiavnici 

si zahrali aj Vilma 

Cibulková, Cson-

gor Kassai. Tento fi lm je príbehom 

krajiny, ktorá možno ani nebola. 

Jednotlivé poviedky zobrazujú život 

jednoduchých ľudí a  sladkotrpký 

pohľad na dobu, v ktorej žili. Nebolo 

prvýkrát,čo fi lmári natáčali v našom 

meste. Boli tu natočené fi lmy ako 

Polnočná omša, Mesto plné dážd-

nikov, Vášnivý bozk, Tretí zázrak či 

Dracula a iné.

Andrej Palovič

Krajinka

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.

Mačičky a kocúrikovia hľadajú do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

OZ Murko

Majstrovstvá SR 
v diaľkovom plávaní

31. 8. 2020 sa konali Majstrovstvá 

SR v DP na 1 km, kde náš klub boli 

reprezentovať naši dvaja plavci - 

Čamaj Ján a Beňo Jakub.

Zúčastnilo sa 12 klubov a  spo-

lu si zmeralo sily 57 pretekárov. 

Našim dvom plavcom sa dari-

lo veľmi dobre, keď Čamaj Ján r. 

2010: s  časom 18:53:37 obsadil 

prvé miesto a Beňo Jakub r. 2010: 

s  časom 19:42:63 obsadil druhé 

miesto. Gratulujeme!

PKBS 

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravuje otvorenie 

opatrovateľského kurzu. Bližšie 

info a  termíny upresníme. Záu-

jemcovia, hláste sa, prosím, na 

tel: čísle: +421 903 558 945 alebo 

+421  45 692 15 40.

SČK BŠ
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OFK Š tart Prenčov – FK Sitno 

Banská  Š tiavnica 0:11 (0:5)

Divákov: 200

Gó ly : 30,40,42,75,79.min. Hudák , 

4. Blaho P., 45. Marek, 67. Kminiak, 

70. Tesák, 72. Ková č , 84. Gregáň

Zostava : Kališek, Bará k, Blaho, 

Necpal (56. Budinský), Chmelina 

(46. Ková č ), Gregáň, Prokaj, Tesák, 

Drexler, Hudák, Marek (56. Kmi-

niak)

Pred peknou divá ckou kulisou sa 

v  Prenčove hralo okresné  derby, 

v ktorom divá ci videli jedená sť  gó lov. 

Naš e muž stvo predviedlo dobrý  vý-

kon a aj strelecky sa presadilo. Pred-

viedli mnoho pekný ch kombinač-

ných akcií  s  gó lový m zakonč ení m. 

Domá ci podali tiež  snaž ivý vý kon, 

ale na naš e kvalitnejš ie a futbalovej-

sie muž stvo to nestač ilo.

Zá pas sme mali od prvej minú ty pod 

kontrolou. Do vedenia sme iš li už  

v druhej minú te, keď  Tesákov roho-

vý  kop dorazil do siete Blaho. V dob-

rej š anci sa ocitol v  8 min. Marek, 

jeho strelu vš ak Herold chytil. Bran-

ká r domá cich bol ú speš ný  i v 11 min., 

keď  kombiná ciu Tesáka s Hudákom 

strelecky zakonč oval Drexler. Pozor-

nosť  ná š ho branká ra vyskú š al pek-

nou strelou v  24. min Andrej Cho-

van, ktorú  Kališek vytlač il nad brá nu. 

Tesák sa vysunul v 26. min. po ľ avej 

strane, Chmelina, jeho center tesne 

minul hlavu Hudáka. Dobre hrajú ci 

Drexler v 30. min. vysunul kolmicou 

Hudáka, jeho prí zemná  strela k tyč i 

znamenala druhý  gó l v domá cej sieti. 

Gó lovo sa mohol presadiť  v 35. min. 

Tesák, jeho technická  strela skonč i-

la na brvne Heroldovej brá ny. Naj-

krajš ia gó lová  akcia prišla v 40. min. 

Drexler vysunul po pravej strane Ba-

rá ka, ktoré ho center na hranicu po-

kutové ho ú zemia pustil Tesák a na-

biehajuci Hudák vymietol excelentne 

šibenicu domá cej brá ny. Bará k v 42. 

min zahral rý chle aut k  Marekovi 

a ten spä tnou prihrá vkou naš iel Hu-

dáka, ktorý  svojí m tretí m gó lom roz-

vlnil sito za Heroldovym chrbtom. 

Drexler v  43. min. založ il akciu na 

vlastnej polovici a po kombiná cii via-

cerý ch hrá č ov ju i sá m zakonč il, jeho 

strelu Herold vš ak chytil. Gó lovú  

bodku za prvý m polč asom dal v 45. 

minúte Marek, keď  premenil pekný  

prízemný center Chmelinu.

V  druhom polč ase musel ako prvý  

zasahovať  ná š  Kališek po peknej ak-

cii domá cich v  55. min., keď  chytil 

strelu domá ceho hrá č a. Z  druhé ho 

polč asu ubehla skoro jeho polovica, 

pokiaľ sme sa znovu gó lovo presadi-

li, i keď  sme mali hru plne pod kon-

trolou. Drexler prihrá vkou v 67. min. 

našiel Gregáňa a jeho prudký  prí zem-

ný  center z pravej strany gó lovo za-

konč il striedajú ci Kminiak, š iestym 

gó lom v domá cej brá ne. Prvé ho gó lu 

sa v naš om drese doč kal v 70. min Te-

sák, jeho prudká  strela z hranice š est-

ná stky skonč ila po siedmykrá t pod 

brvnom domá cej brá ny. Ková č  v 72. 

min. z 25 m poslal na brá nu nie veľ -

mi vydarenú  strelu, ktorou prekva-

pil nielen Herolda, ale i sá m seba, ž e 

skonč ila v brá ne po ô smykrá t. Tesák 

stredom obrany v  75. min. uvoľ nil 

Hudáka, ktorý  zvý š il na devä ťgó lo-

vý  rozdiel. Desiaty gó l v domá cej brá -

ne a svoj piaty v zá pase strelil v 79. 

min. Hudák po peknej kombiná -

cii Budinského s Drexlerom. Gó lovú  

bodku v zápase jedenástym v pora-

dí  dal v 84. min. po prihrá vke Tesá-

ka Gregáň. Naš i chlapci potvrdili rolu 

favorita, zí skali tri body, a  hlavne 

predviedli množ stvo pekný ch akcií , 

ktorý mi poteš ili svojich fanú š ikov.

Program:

Muži

3. 10. sobota o 14:30

FK Sitno BŠ – OŠK Dobrá Niva

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

Okresné  derby prinieslo 
vysoké  ví ť azstvo ná š ho muž stva

Mestské 
kúpele – 
plaváreň
Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod.

Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 1,50€/hod.

Študenti do 16 rokov: 2€/hod.,

Seniori, ZŤP: 2€/hod.

Cenník wellness:

Dospelí: 5€/hod.,

6€/2hod. (bazén + sauna)

Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 2€/hod.

Študenti do 16 rokov: 3€/hod.

Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Bytová správa, BS
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BS a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č.: 0903 506 693

 Kúpime s  manželkou malý po-

zemok pri tajchu v  okolí B. Štiav-

nice vhodný na chatku. Cena do-

hodou. Nie sme realitka. Tel. č.: 

0907 740 559

 Ponúkam opilovanie, spilovanie 

stromov a  kosenie záhrad, tel. č.: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

 SOVI, n. o., sociálna - senior pre-

pravná služba hľadá vodiča OMV, 

tel. č.: 0948 460 700

reality

inzercia

služby

práca

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

VÝROBA KROVOV, KVH HRANOLY
STOLÁRSKE REZIVO

Stavebné rezivo 195€/m3

Dosky 25mm od 165€/m3

Šalovacie dosky 25mm od 100€/m3

Impregnácia proti škodcom je zadarmo

www.delumax.sk, 
dlumaxdlumax@gmail.com

tel: 0911 37 37 00

  Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj drevo vhodné 
na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina 22€/m3

listnatá vláknina 50€/m3

Po dohode vopred je možné dodať 
aj v dĺžkach 1m.

Tel. 0903 54 94 06; 045- 692 11 27
e-mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

CENNÍK DIVINY
Spoločnosť Mestské lesy Banská Š  avnica ponúka na odpredaj divinu v úprave:

Divinu je možné dodať po telefonickej objednávke.
Objednať ju možno na telefónnom čísle 

045 - 692 11 27 alebo 0903 549 406
Divina v koži sa predáva ako celá zver bez hlavy, nôh a vnútornos  .

Oznamujeme prípadným udavačom, že doklady potrebné na predaj diviny máme v poriadku.

Divina vykostená: Divina s kosťou:
jelenia srnčia diviačia jelenia srnčia diviačia

sviečková 21,- 22,- 16,- krk 3,80 3,70 4,90
chrbát 16,30 17,- 8,- rebrá 2,50 2,40 2,50 - 4,-
stehno 11,50 14,40 9,20 stehno 8,50 9,- 6,30
lopatka 7,50 9,80 7,- lopatka 6,30 6,90 4,80

chrbát 9,80 10,50 6,50
Divina:

na guláš 5,- 5,- 4,50 v koži 3,50 3,70 2,00

Kantína Tratória Banská Štiavnica

príjme sympatickú čašníčku, príp. študentku, 
aj na trvalo!

Kontakt: 0903 506 693

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


