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INZERCIA

cestnej komunikácie a parko-

viska na Mládežnícka ul. 

v Banskej Štiavnici.

V  termíne od 7. 10. 2020 začnú 

prebiehať práce na rekonštrukcii I. 

etapy cestnej komunikácie na uli-

ci Mládežnícka v  Banskej Štiavnici 

(začiatok od napojenia na ulici Dol-

ná), ktorá súvisí aj s rekonštrukciou 

parkoviska. Dodávateľom rekon-

štrukčných prác bude fi rma Colas 

Slovakia, a. s.

Od 7. 10. 2020 bude úplne uzavre-

tá časť Mládežníckej ulice v  dĺžke 

180m, a  úplne vylúčená možnosť 

parkovania na „starom ihrisku“. Re-

konštrukčné práce budú prebiehať 

do 31. 12. 2020.

Mesto Banská Štiavnica 

v rámci poskytnutej dotácie 

z rozpočtovej položky Minis-

terstva vnútra Slovenskej 

republiky, Rady vlády pre 

prevenciu kriminality, zreali-

zovalo ďalšiu etapu projektu 

„Obnova a rozšírenie kamero-

vého systému v meste Banská 

Štiavnica, 3. etapa“.

Realizácia projektu pozostáva-

la z  výmeny 1 ks nefunkčnej ka-

mery na ulici Bratská a doplnením 

2 ks kamier umiestnených na ve-

rejnom osvetlení pri novovybudo-

vanom parkovisku na ulici Dolná. 

Rovnako bola potrebná výmena rá-

diového spoja medzi mestským úra-

dom a budovou súkromnej hotelo-

vej akadémie, pretože tento spoj 

bol preťažený a bolo potrebné zní-

žiť kvalitu obrazu a  počet snímok 

za sekundu. Tiež bola potrebná vý-

mena servera na spracovanie dát. 

Všetky kamery boli umiestnené na 

miestach, ktoré boli nedostatočne 

pokryté, javia sa ako problematické 

alebo bolo potrebné tento priestor 

monitorovať. Samospráva mesta 

Banská Štiavnica má záujem o reali-

zovanie akýchkoľvek opatrení, kto-

ré by napomohli k zabezpečeniu po-

kojného života svojich obyvateľov, 

podnikateľov a návštevníkov.

MsÚ

Začíname s rekonštrukciou I. etapy

Obnova a rozšírenie 
kamerového systému v meste Banská Štiavnica, 3. etapa

Vizualizácia nového parkoviska  foto Archív MsÚ �3.str.

Utorok 13.10. o 18:30 hod.

Dlhaňa
Dráma, Rusko, 137 min., MP:15, vstupné: 5€.

Výmenník
každú stredu od 15:00 - 17:00 hod

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a  §-u  13 ods. 4 a), zvolá-

vam zasadnutie Mestského zastu-

piteľstva v  Banskej Štiavnici na 

deň 14. október 2020 (streda) 

o  9:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v sále Kultúrneho centra, Kammer-

hofská 1. Priestor pre občanov je od 

15:00 hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Starý mobil?
Špeciálna základná škola v spolu-

práci s  organizáciou Recyklohry 

vykonáva zber starých mobilov, 

elektroniky a malých elektrických 

zariadení. (Vrátane nabíjačiek, 

káblov,... nie žiaroviek) V  prípa-

de, že Vám takéto veci doma zava-

dzajú a nechcete čakať na mestský 

zber elektroodpadu, prineste ich 

k dolnej bráne ŠZŠ, kde je pripra-

vený červený kontajner.

ŠZŠ Banská Štiavnica

citát

„Na láske je najkrajšie to, že ju nik-

to nedokáže vysvetliť, ale predsa ju 

každý tak nádherne chápe.“

Francis Bacon
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DIÁR
z programu

primátorky

Nedávno bol v Banskej Štiavnici fes-

tival Amplión – Nový kabaret & po-

uličné umenie. Pred ním aj počas 

neho bola informácia o ňom vo via-

cerých médiách.

26. 9. v Rádiu Lumen o 17:30, 20:40 

a  22:30 bola informácia o  tom, ako 

sa ukrajinský prezident v  užhorod-

skej katedrále poklonil pamiatke gréc-

ko-katolíckeho biskupa (vladyku), 

ktorý bol týmto biskupom od r. 2003 

a zomrel v júli. Predtým, ako išiel na 

Ukrajinu, bol rímsko-katolíckym kňa-

zom v  Banskej Belej, vo Sv. Antone 

a na Kopaniciach. 28. 9. v Rádiu Re-

gina o 15:00 bola informácia o tom, 

ako Rímsko-katolícky farský úrad v B. 

Štiavnici dostal fi nančnú subvenciu 

110 000eur. Najväčšia čiastka pôjde 

na renováciu Kalvárie, menšie fi nanč-

né čiastky budú použité vo farskom 

Kostole Nanebovzatia Panny Márie 

a na opravu fary. 3. 10. v Rádiu Slo-

vensko od 11:05 v relácii „Pálenica Bo-

risa Filana“ bola podrobná informácia 

o  svetovom unikáte v  Štiavnických 

Baniach, kde sa vyučuje sokoliarstvo.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

na území mesta a okresu 

Banská Štiavnica v novom 

školskom roku 2020/21.

Predbežné počty v  školách boli 

viac-menej známe už po zápisoch 

v apríli a máji, ale ofi ciálny dátum na 

zber údajov je 15. september 2020.

Podľa počtu žiakov k tomuto dátumu 

budú všetky základné školy v  mes-

te – teda štátne, cirkevná aj súkrom-

ná fi nancované z rozpočtovej kapito-

ly Ministerstva vnútra SR v  podobe 

ročného normatívu (to sú mzdy uči-

teľov a  náklady na prevádzku ško-

ly – napr. kúrenie a pod.) na každého 

žiaka v sume cca 2000 €, ktorá však 

kolíše podľa zohľadnenia mnohých 

kritérií konkrétnej školy, ako je napr. 

počet, veková a vzdelanostná štruktú-

ra učiteľov, počet integrovaných žia-

kov a pod.

Školské zariadenia pri týchto školách 

– školské kluby detí a školské jedálne 

budú fi nancované z výnosu podielo-

vých daní.

V súvislosti s pandemickou situáciou 

tento rok dostali školy zo štátneho 

rozpočtu aj fi nančné prostriedky na 

každého žiaka v sume cca 15€ na pro-

tipandemické opatrenia, z ktorých si 

školy sčasti fi nancovali nákup dezin-

fekčných a  ochranných pracovných 

pomôcok.

Aj v súvislosti s hore uvedeným je pre 

každú školu veľmi dôležité, aby mala 

čo najviac žiakov, preto zdravá kon-

kurencia v podobe ponuky kvalitného 

a atraktívneho školského vzdelávacie-

ho programu je dôležitou úlohou ma-

nažmentu školy.

V  škol. roku 2020/21 je na území 

mesta B. Štiavnica celkový počet žia-

kov základných škôl 933 (čo je o 11 

menej ako vlani)

ZŠ J.Horáka: 442

ZŠ J.Kollára: 199

Cirkevná ZŠ pri KSŠ: 184

Súkromná ZŠ Bakomi: 108

Celkový počet žiakov základných škôl 

v  okrese Banská Štiavnica je 1346, 

(o 8 viac ako vlani), s počtom žiakov v:

ZŠsMŠ M. Hella Št. Bane:198

ZŠsMŠ B. Belá:109

ZŠsMŠ F. Coburga Sv. Anton: 94

ZŠsMŠ (ročníky 1. – 4.) Prenčov: 12

Počet detí vo všetkých materských 

školách na území mesta je k 15.sep-

tembru 390, čo je o 32 viac ako vlani, 

pričom najvyšší nárast zaznamenala 

cirkevná MŠ (+17 detí).

Počet detí materských škôl v  celom 

okrese B. Štiavnica je 581, čo je o 31 

viac ako vlani, pričom „skokanom 

roka“ je MŠ Štiavnické Bane s počtom 

detí 69.

Základná umelecká škola Banská 

Štiavnica:

425 žiakov, z toho 250 v individuál-

nej a 175 v skupinovej forme vyučo-

vania

Centrá voľného času:

CVČ zriadené mestom B. Štiavnica: 

522

CVČ pri Katolíckej SŠ sv. Fr. Assiské-

ho: 154

Školám, ktoré zaznamenali nárast 

v počte detí a žiakov srdečne gratu-

lujeme, všetkým ale rovnako ďaku-

jeme za úspešne zvládnutý nároč-

ný začiatok nového školského roka 

a  želáme zdravie všetkým deťom, 

žiakom, ich rodičom a samozrejme 

všetkým našim obetavým zamest-

nancom škôl.

Viera Ebert, školský úrad

Počty detí a žiakov 
v školách a školských zariadeniach 

5. 10.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

6. 10.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a  vedúcich oddelení 

MsÚ.

7. 10.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na zasadnutí Výboru 

pre otázky zamestnanosti na 

ÚPSVR.

 Účasť na zasadnutí Správnej 

rady Akadémie umení v Banskej 

Bystrici.

8. 10.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

  Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

  Pracovné rokovanie ku kreova-

niu Rady partnerstva pre Integ-

rovaný územný rozvoj BBSK.

  Pracovné rokovanie so Stredo-

slovenskou vodárenskou spo-

ločnosťou, a. s., Banská Bystri-

ca k  projektu odkanalizovania 

Štiavnických Baní, Štefultova, 

Banskej Štiavnice.

9. 10.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s  konate-

ľom fi rmy Agrocom, s. r. o., Ban-

ská Štiavnica.

  Pracovné rokovanie s  predse-

dom COOP Jednota Žarnovica, 

spotrebné družstvo, Ing. P. Tu-

žinským.

10. 10. 

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Zo zasadnutia 

Krízového štábu mesta Banská 

Štiavnica

– od 1. 10. 2020 platia na celom 

území SR nové opatrenia, kto-

rých kompletný zoznam si môže-

te prečítať tu: https://www.uvzsr.

sk/…/30_09_2020_opatrenie_

prevadzky_a_HP.…

Okrem uvedený ch opatrení  

prijal krí zový  š tá b mesta tieto 

rozhodnutia:

– dezinfekcia autobusový ch za-

stá vok, domu smú tku, sobá š nej 

miestnosti

– dezinfekcia zberné ho dvora, 

dezinfekcia stojí sk na komuná l-

ny odpad

– dezinfekcia komunitné ho cen-

tra (vstup s rú š kami, použ í vanie 

dezinfekcie)

– rež im mestské ho ú radu (vstup 

s  rú š kami, použ í vanie dezinfek-

cie rú k pri vstupný ch dverá ch, 

ú radné  hodiny pre klientov sú  

nasledovné :

pondelok, utorok, streda: 8.00 – 

10.00 / 13.00 – 15.00 hod., š tvr-

tok: neú radný  deň  - zatvorený  ob-

jekt, piatok: 8.00 – 10.00 hod.)

– uzatvorené  kluby dô chodcov

– vzhľ adom na veľ kosť  obrad-

nej sá ly v budove mestské ho ú ra-

du kapacita pri obrade uzavretia 

manž elstva 30 ľ udí .

– zá kaz vykoná vania obradov 

uví tania do ž ivota, jubilantov 

a iný ch prijatí 

– povinnosť  denne niekoľ kokrá t 

vykoná vať  dezinfekciu kľ uč iek, 

zá bradlí  a  mimo hodí n, keď  je 

ú rad otvorený , povinnosť  uza-

tvoriť  objekt

– kontrola ochranný ch a  dezin-

fekč ný ch pomô cok v  sú vislosti 

s ochranou zdravia v nadvä znos-

ti na ochorenie COVID-19: 

Mesto – Mestský  ú rad Banská  

Š tiavnica, mestská  polí cia, Tech-

nické  služ by, m. p., Banská  Š tiav-

nica

MsÚ

Oznam
V  súvislosti s  rekonštrukciou I. 

etapy cestnej komunikácie a par-

koviska na Mládežnícka ul. v Ban-

skej Štiavnici v termíne od 7. 10. 

2020 bude umožnené náhradné 

bezplatné parkovanie pre osobné 

motorové vozidlá na parkovisku 

na ulici Dolná.

MsÚ
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Prejazd z  ulice Lesníc-

ka do ulice Mládežnícka popri po-

lícii bude zachovaný až po začiatok 

obchodných prevádzok na starom 

ihrisku.

Pre kupujúcich budú umožnené 

krátkodobé odstavenia motoro-

vých vozidiel za účelom nákupov 

v obchodných prevádzkach z vrch-

nej časti v smere príjazdu od Lesníc-

kej ulice.

Prejazd do dvora bývalého OPP bude 

možný len pre dopravnú obsluhu, 

a to poza obchodné prevádzky.

V termíne od 07. 10. 2020 bude 

umožnené náhradné bezplatné 

parkovanie pre osobné motoro-

vé vozidlá na parkovisku na uli-

ci Dolná.

Samotnou rekonštrukciou parko-

viska sa zefektívni využitie pred-

metnej plochy a zvýši sa tak počet 

pôvodných ofi ciálne vyznačených 

parkovacích miest z cca 75 miest na 

cca 120 miest.

V  prípade akýchkoľvek bližších 

informácií 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

NOVINKY

1.str.

Začíname s rekonštrukciou I. etapy

Dňa 1. 10. 2020 mesto Banská 

Štiavnica zorganizovalo 

dobrovoľnú „upratovaciu“ 

akciu s názvom „Upratujeme 

Banskú Štiavnicu“. 

Tým sa pridalo k miliónom dobrovoľ-

níkov na celom svete, ktorých cieľom 

je za jeden deň upratať čo najviac od-

padkov vo svojom okolí. Veľmi nás 

teší, že sa akcie okrem 7 zamestnan-

cov MsÚ zúčastnilo aj 25 študentov 

Gymnázia s 2 dozorujúcimi pedagóg-

mi a 6 študentov 3.B zo Strednej od-

bornej školy lesníckej. Vďaka týmto 

úžasným ľuďom sa podarilo vyzbie-

rať odhodené odpadky okolo priesto-

rov Gymnázia, Vodárenskej nádrže, 

sídliska Drieňová, ulíc Novozámoc-

ká, A. Sládkoviča, J. K. Hella, Resly 

a tajchu Klinger.

Všetkým zúčastneným dobrovoľní-

kom Ďakujeme!

Veríme, že v budúcnosti pri organi-

zovaní takýchto podujatí bude dob-

rovoľníkov ešte viac a odpadu menej.

MsÚ

Upratujeme Banskú Štiavnicu

Študenti na Námestí sv. Trojice foto Archív MsÚ 

Prijaté opatrenia v materských 

školách.

V  materskej škole sú aplikované 

opatrenia v  súlade s  opatrenia-

mi MŠVVaŠ. Od 01. 10. 2020 je 

povinnosť nosiť rúška pre všet-

kých pracovníkov školy, ako aj pre 

sprevádzajúce osoby či osoby, kto-

ré z akéhokoľvek dôvodu vchádza-

jú do budovy školy. Osoby, ktoré 

chcú navštíviť školu (okrem spre-

vádzajúcich osôb), sa musia na-

hlásiť vopred telefonicky. Dbáme 

na to, aby si každý pri vstupe de-

zinfi koval ruky pripraveným de-

zinfekčným prostriedkom. Pri 

dverách do budovy sú v  čase naj-

väčšieho pohybu osôb pracovníč-

ky, ktoré dohliadajú na priebeh 

a merajú teplotu. V prípade name-

ranej zvýšenej teploty osoba nie je 

vpustená do budovy. Do šatne sú 

vpúšťané dve deti so sprevádza-

júcou osobou. Učiteľky vykonáva-

jú dôkladný ranný fi lter s meraním 

teploty. Pokiaľ má dieťa teplo-

tu, nie je prebraté od rodiča, resp. 

sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ zistí-

me teplotu u dieťaťa počas dňa, je 

izolované a  kontaktujeme zákon-

ného zástupcu, ktorý je povinný 

si bezodkladne dieťa prevziať. Po-

kiaľ je dieťa ošetrené lekárom a je 

mu nariadená domáca liečba viac 

ako 5 dní, lekár vystaví potvrde-

nie, kedy dieťa môže opäť vstúpiť 

do kolektívu. Pokiaľ je dieťa neprí-

tomné kratšie alebo z  rodinných 

dôvodov, rodič podpisuje čestné 

vyhlásenie a  preberá zodpoved-

nosť za údaje vo vyhlásení. Naďa-

lej dezinfi kujeme viackrát denne 

nielen hračky, ale najmä plochy, 

ktorých sa ľudia vo zvýšenej miere 

dotýkajú, ako aj hracie prvky v ex-

teriéri. Zatiaľ sa v MŠ nevykonáva 

žiadna krúžková činnosť, nemáme 

zberné triedy, teda deti nemieša-

me. Výchova a vzdelávanie prebie-

ha v uzatvorených skupinách.

Andrea Pauková,

riaditeľka MŠ

Bratská 9 

MŠ Bratská ul.

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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Opatrenia, ktoré riaditeľ vydal, 

majú smerovať k imple-

mentácii odporúčaní Úradu 

verejného zdravotníctva 

založené na princípe ROR – 

Rúško, Odstup, Ruky. Materská 

škola zverejnila oznam na 

vchodových dverách, na 

webovej stránke školy, ako 

aj pri vstupe do tried, ktorý 

hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa do 

materskej školy.

· Pri ceste do materskej školy sa 

sprevádzajúce osoby a  deti riadia 

aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ.

· Celkový čas zdržiavania sa osôb 

sprevádzajúcich deti do materskej 

školy vo vonkajších a  vnútorných 

priestoroch materskej školy odpo-

rúčame obmedziť na nevyhnutné 

minimum. Dieťa môže sprevádzať 

vždy len jeden zákonný zástupca.

· Sprevádzajúca osoba sa v  interié-

rových priestoroch materskej školy 

pohybuje vždy v rúšku, resp. v súla-

de s  aktuálnymi hygienicko-epide-

miologickými nariadeniami, a  to 

hlavne za účelom odovzdania a vy-

zdvihnutia dieťaťa.

· Materská škola v  spolupráci so 

zriaďovateľom zabezpečila dezin-

fekciu rúk všetkých osôb pri vstupe 

do budovy vhodne umiestneným 

dezinfekčným prostriedkom.

· Materská škola zabezpečuje vyko-

návanie ranného zdravotného fi l-

tra. Ranný zdravotný fi lter vykoná-

vame podľa štandardných pravidiel, 

realizuje sa aj meranie teploty de-

ťom a zamestnancom.

· Materská škola v prípade podozre-

nia na akútne ochorenie (nielen na 

COVID-19) dieťa nepreberie.

· Sprevádzajúca osoba zabezpe-

čí umiestnenie rezervného rúška 

svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo 

na miesto na to určené zamestnan-

com materskej školy.

· Dieťa si umyje ruky bežným spô-

sobom pod dohľadom sprevádza-

júcej osoby alebo zamestnanca 

materskej školy, ktorý je v  súlade 

s aktuálnymi hygienicko-epidemio-

logickými nariadeniami.

· Nepedagogický zamestnanec ško-

ly nosí rúško alebo ochranný štít 

tak, ako to ukladá aktuálne opat-

renie Úradu verejného zdravotníc-

tva SR.

· Pedagogický zamestnanec a  od-

borný zamestnanec (napr. asistent 

učiteľa alebo špeciálny pedagóg) má 

odporučené rúško alebo ochranný 

štít pri výkone výchovno-vzdelá-

vacieho procesu nosiť, v ostatných 

prípadoch nosí rúško alebo ochran-

ný štít tak ako to ukladá aktuálne 

opatrenie Úradu verejného zdravot-

níctva SR.

· V miestnosti, kde sa zdržujú oso-

by, je zabezpečené časté a intenzív-

ne priame vetranie.

· Priestory materskej školy, hy-

gienické zariadenia a  priestory 

umyvární, ako aj hrové prvky v ex-

teriéri sa dezinfi kujú najmenej dva-

krát denne a podľa potreby aj opa-

kovane.

· Osobitná pozornosť sa venuje de-

zinfi kovaniu šatňových/vstup-

ných priestorov, do ktorých vstu-

pujú sprevádzajúce osoby; rovnako 

dezinfi kovaniu dotykových plôch 

kľučiek, vypínačov, zábradlí a  ich 

okolia.

· Toalety sú vybavené mydlom 

v dávkovači a jednorazovými papie-

rovými utierkami (obrúskami) pre 

bezpečné osušenie rúk. Nepoužíva-

me textilné uteráky a vzduchové su-

šiče rúk.

· Upratovací personál je informo-

vaný a poučený o sprísnených pod-

mienkach upratovania a  o  potrebe 

priebežného čistenia a  dezinfekcie 

dotykových plôch, ostatných povr-

chov a predmetov.

· Smetné koše sú zabezpečené tak, 

aby nebol nutný fyzický kontakt 

rúk s  košom pri odhadzovaní od-

padu (napr. odstránenie vrchného 

uzáveru koša a pod.).

· Zamestnanci predkladajú po kaž-

dom prerušení dochádzky do za-

mestnania v  trvaní viac ako tri po 

sebe nasledujúce dni (vrátane ví-

kendov a sviatkov) písomné vyhlá-

senie o  tom, že zamestnanec ne-

prejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karan-

ténne opatrenie , poprípade PN vy-

stavené príslušným lekárom.

· V  prípade výskytu na ochorenie 

COVID-19 v materskej škole bude-

me bezodkladne riešiť vzniknutú si-

tuáciu podľa usmernení.

Zákonný zástupca

· Zodpovedá za dodržiavanie hygie-

nicko-epidemiologických opatrení 

pri privádzaní dieťaťa do materskej 

školy, počas pobytu v  šatňovom/

vstupnom priestore materskej ško-

ly a pri odvádzaní dieťaťa z mater-

skej školy v zmysle aktuálnych opat-

rení Úradu verejného zdravotníctva 

SR (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk).

· Dodržiava pokyny riaditeľa ma-

terskej školy, ktoré upravujú pod-

mienky konkrétnej materskej ško-

ly na obdobie školského roku 

2020/2021.

· Odovzdáva dieťa výhradne za-

mestnancovi materskej školy.

· Predkladá po každom preruše-

ní dochádzky dieťaťa do mater-

skej školy v  trvaní viac ako tri po 

sebe nasledujúce dni (vrátane ví-

kendov a sviatkov) písomné vyhlá-

senie zákonného zástupcu o bezin-

fekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 

pracovných dní (víkendy a  sviatky 

sa nezapočítavajú) z  dôvodu aké-

hokoľvek ochorenia predkladá po-

tvrdenie o chorobe vydané všeobec-

ným lekárom pre deti a dorast.

· Rešpektuje pravidlá nosenia hra-

čiek a iného materiálu alebo pomô-

cok z domáceho prostredia do ma-

terskej školy, stanovené riaditeľom 

materskej školy.

· V prípade, že u dieťaťa je podozre-

nie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto si-

tuácii informuje príslušného vyu-

čujúceho a  riaditeľa školy. Povin-

nosťou zákonného zástupcu je aj 

bezodkladne nahlásenie karantény, 

ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti 

pre deti a dorast alebo miestne prí-

slušným regionálnym hygienikom. 

Za týchto podmienok je dieťa z ma-

terskej školy vylúčené.

Organizácia a  obsah predpri-

márneho vzdelávania

· V  závislosti od poveternostných 

podmienok sa prevažná väčšina 

aktivít s deťmi a pre deti organizu-

je v exteriéri, či už v areáli mater-

skej školy alebo mimo neho, podľa 

podmienok materskej školy.

· Pri pobyte v interiéri a v exteriéri 

materskej školy deti nemusia no-

siť rúška.

· Zvýšenú pozornosť venujeme 

rozvíjaniu a  upevňovaniu hygie-

nických návykov, osobitne pred 

stravovaním a  po príchode zvon-

ku. Je potrebné dbať na to, aby si 

deti osvojili návyk umývať si ruky 

efektívnym spôsobom, ktorý za-

medzuje prenos nákazy.

· Zabezpečujeme ucelené kolektívy 

detí v  triedach a  zrušili sme trie-

dy, v ktorých dochádza ku kontak-

tu detí z rozličných tried („zberné“ 

triedy)

· Vytvorená trieda sa nebude me-

niť, aj keď počet detí klesne, triedy 

sa nebudú medzi sebou premieša-

vať. Materská škola zváži, v prípa-

de hraničných počtov, zmenu trie-

dy.

· Pracovníci materskej školy podľa 

svojho uváženia a možností zabez-

pečia rozptyl medzi deťmi pri hro-

vých aktivitách, vzdelávaní i oddy-

chu.

· Organizácia tanečných a  ume-

leckých aktivít mimo povinného 

výchovno vzdelávacieho procesu 

(napr. venčeky, besiedky a pod.) sa 

neodporúča.

· Realizácia krúžkovej činnosti pre 

deti a ani plavecké kurzy sa neod-

porúčajú.

· Telesná a  hudobná výchova sa 

nad rámec opatrení tejto fázy od-

porúča realizovať len teoretickou 

formou.

Alexandra Bóková,

riaditeľka MŠ Križovatka 

Prijaté opatrenia v materských školách

Budova MŠ 1.mája, Križovatka 4  foto Archív autora



5
číslo 36 • 8. október 2020

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Na našej základnej škole sme 

začali školský rok 2020 – 2021 

podľa aktuálnych usmernení 

ÚVZ, ministerstva a zriaďo-

vateľa. Škola prijala všetky 

odporučené hygienické 

opatrenia na zamedzenie 

šírenia Covid 19 a to najmä:

– ranný fi lter pri vstupe

– každodenná dôkladná dezinfekcia 

vnútorných priestorov a  povrchov 

v škole

– zabezpečili sme dostatok dezin-

fekčných a ochranných prostriedkov 

pre žiakov a zamestnancov (dávko-

vače dezinfekcie pri vstupe do budo-

vy, na 1.stupni, v ŠKD, v jedálni , pa-

pierové utierky a dezinfekčné mydlá 

v každej triede a na všetkých WC)

– výučba telesnej výchovy vo von-

kajšom športovom areáli

– stravovanie v  jedálni školy podľa 

presného harmonogramu

– vyčlenenie dvoch izolačných 

miestností (škola + ŠKD)

– povinnosť nosenia rúšok u žiakov 

na 2. stupni

Je potrebné konštatovať, že všetci 

žiaci aj zamestnanci dôsledne do-

držiavajú predpísané opatrenia, sú 

naozaj disciplinovaní a zodpovední.

ZŠ J. Kollára, Ul. L. Svobodu č. 40, 

Banská Štiavnica

Vyučovanie na ZŠ Jozefa Kollára

Od 2. septembra sa otvorili 

brány škôl a školských 

zariadení v novom školskom 

roku 2020/21, a preto nás 

zaujímalo v súvislosti 

so šírením koronavírusu 

a prísnymi opatreniami 

v školách a školských zaria-

deniach od 1. októbra, ako na 

túto skutočnosť zareagovali 

riaditelia škôl a z tohto dôvodu 

sme sa ich opýtali:

1. Pán riaditeľ, ako prebieha vy-

učovací proces?

Školský rok sme otvorili 2. septem-

bra 2020 slávnostne na školskom 

dvore s pôvodným programom.

Žiaľ, žiakov 1. ročníka sme víta-

li len so žiakmi 9. ročníka, ktorí im 

zaspievali školskú hymnu. Boli do-

držané všetky vtedy aktuálne hy-

gienické požiadavky na priestor 

a vzdialenosť medzi osobami.

Od 3. septembra vyučujeme podľa 

aktuálneho rozvrhu hodín. Úprava 

sa týka hlavne:

– delenia ročníkov na skupiny – nie 

je odporúčané spájanie žiakov via-

cerých tried do skupín, táto zmena 

postihuje hlavne cudzie jazyky, etic-

kú a  náboženskú výchovu, techni-

ku, telesnú a športovú prípravu, in-

formatiku,

– obmedzené je využívanie odbor-

ných učební a telocvične,

– komplikované je vydávanie stravy 

– obed podávame žiakom v interva-

le od 10:30 h. až do 13:30 h.

2. Aké opatrenia ste prijali od 1. 

októbra 2020?

Pokračujeme v  rannom fi ltri žia-

kov a  zamestnancov školy, podľa 

pokynov MŠVVaŠ SR a ÚVZ Brati-

slava realizujeme každý deň v ško-

le protipandemické opatrenia. Nad 

ich rámec zabezpečujeme dezin-

fekciu dlhodobými prostriedkami 

v priestoroch, kde sa vymieňajú žia-

ci. Zabezpečili sme pre školskú je-

dáleň otvorené germicídne žiariče, 

ktoré sú v prevádzke v čase neprí-

tomnosti žiakov v danom priestore. 

Následne ich inštalujeme do všet-

kých tried 1. až 4. ročníka, a  tým-

to chceme v čo najväčšom rozsahu 

zabezpečiť dezinfekciu nielen vzdu-

chu, ale i zariadenia daných miest-

ností.

Ďalej plánujeme inštalovať v  hlav-

nej budove termokameru, ktorou 

zabezpečíme plynulejší ranný fi lter 

a nástup žiakov do školy.

Zároveň sa snažíme komunikovať 

s rodičmi elektronicky prostredníc-

tvom E-dupage. Pripravujeme školu 

a  žiakov na dištančné vzdelávanie 

s možnosťou online vzdelávania.

Veľmi nás mrzí, že nemôžeme za-

bezpečiť osobné kontakty s rodičmi 

prostredníctvom triednych rodičov-

ských združení. Samostatné RZ bu-

deme realizovať pravidelne dištanč-

ne.

Manuál MŠVVaŠ SR pre školy 

a školské zariadenia:

https://www.minedu.sk/zakladne

- skoly -a- skolske- zar iadenia

-aktualizovane-3092020/

prípadne na:

https://ucimenadialku.sk/

Ján Maruniak,

riaditeľ ZŠ Jozefa Horáka 

Opatrenia na základných školách 

9. – 10. 10. Autorské čítanie: 

Zuzana Šmatláková „Nič sa ne-

stalo“, Eleuzína, Horná ružová 1, 

Banská Štiavnica, 18:30, vstup 

voľný.

9. 10. – 11. 10. Keramický work-

shop, Prenčov 90, 17:00.

10. 10. Potešenie z tekvice a jabl-

ka, Terasa u Blaškov, Počúvadlian-

ske jazero, 11:00 – 15:00.

10. 10. Koncert: Gypsy jazz bas-

havel & jamsession, Archanjel, 

Radničné námestie 10, Banská 

Štiavnica, 20:00.

10. 10. Koncert: Ankramu, Ele-

uzína, Horná ružová 1, Banská 

Štiavnica, 20:00.

11. 10. Nedeľa so Sanborondon, 

Terasa u Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, 17:00.

12. 10. Konzultačný deň s Beauté 

Pacifi que, Lekáreň Ametyst, Kri-

žovatka 910/3, Banská Štiavnica, 

10:00.

14. 10. Geobádateľňa pre všet-

kých, Berggericht – Mineralogická 

expozícia, Námestie sv. Trojice 6, 

Banská Štiavnica, 13:00.

15. – 18. 10. Jógový pobyt, Hotel 

Bristol, Banská Štiavnica, 18:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

MŠ Mierová ul.
Prijaté opatrenia v  materských 

školách.

Vyučovací proces prebieha v  nor-

málnom režime ako vždy a ak nám 

podmienky dovolia, vyučovací pro-

ces prevádzame v  exteriéri, ale nie 

všetko sa dá, ako napr. kreslenie, 

strihanie, maľovanie a pod. Naďalej 

používame dezinfekciu rúk, meria-

me preventívne deťom teplotu a sa-

mozrejme kontrolujeme v  rannom 

fi ltri ich zdravotný stav. Pravidelne 

dezinfi kujeme plochy, hračky, pros-

te všetko, s čím prichádzajú deti do 

styku. Po použití WC si deti umývajú 

ruky dezinfekčným mydlom a ruky 

si utierajú do papierových obrúskov.

Jana Trilcová, 

riaditeľka MŠ Mierová ul. 

„Pevné rozhodnutie zbaviť sa ne-

jakého zlozvyku je prvým krokom 

k slobode od neho.“.

Ľubomír Počai

myšlienka
dňa
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Študenti stredných a vysokých 

škôl sa aj tento rok môžu 

zapojiť do literárnej súťaže 

Ministerstva obrany SR. 

Svoje príspevky na tému „Akú cenu 

má mier?“ môžu posielať do 22. no-

vembra 2020 na emailovú adresu 

sutaz@mil.sk. Vy-

hlasovateľom sú-

ťaže je redakcia re-

zortného časopisu 

Obrana.

„Mladá generácia je 

našou budúcnosťou. 

Preto nás úprimne za-

ujíma pohľad žiakov 

a  študentov na témy 

spojené s naším rezor-

tom, obranou a  bez-

pečnosťou našej kra-

jiny. V  záujme o  túto 

oblasť sa ich snaží-

me motivovať rôzny-

mi spôsobmi. Jedným 

z  nich je aj literárna 

súťaž, v ktorej 16. roč-

níku sme sa zamerali 

na hodnotu mieru. Na 

diela k tejto téme som 

sám naozaj veľmi zve-

davý,“ povedal mi-

nister obrany Jaro-

slav Naď.

Súťažné práce 

v  žánri poviedka 

alebo úvaha a  v  rozsahu od 1 000 

do 5 000 znakov vrátane medzier, 

môžu študenti posielať vo for-

mátoch DOC, DOCX, ODT alebo 

PDF. Súťažiaci sú zároveň povin-

ní uviesť základné údaje o  autoro-

vi diela (meno a  priezvisko, adre-

sa, škola, vek, kontakt) a  spolu 

s  prácou zaslať aj vyplnený súhlas 

so spracovaním osobných údajov 

(GDPR). Podrobnosti a  formuláre 

GDPR sú dostupné na webe súťaže 

www.mosr.sk/sutaz-2020/.

Z prihlásených prác, ktoré splnia po-

žadované kritériá, vyberie odborná 

porota rezortu v každej kategórii do 

fi nále päť najlepších 

prác. Tie budú od 1. 

do 6. decembra 2020 

uverejnené na face-

bookovom profi le Mi-

nisterstva obrany SR, 

kde o víťazovi rozhod-

ne verejnosť počtom 

získaných „lajkov“. Vý-

sledky súťaže budú 

zverejnené 8. decem-

bra 2020. Prvé tri naj-

lepšie hodnotené prá-

ce v  každej kategórii 

získajú okrem iných 

ocenení aj fi nančnú 

odmenu vo výške 500, 

400 a  300 eur. Ceny 

víťazom odovzdá mi-

nister obrany SR Jaro-

slav Naď. Víťazné prá-

ce budú uverejnené 

v rezortnom mesační-

ku Obrana.

Miloslav Ščepka,

vedúci oddelenia 

rezortnej tlače,

komunikačný odbor

Ministerstvo obrany vyhlásilo 
literárnu súťaž, víťazov čaká fi nančná odmena

Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a. s., 

začína v rámci svojej pôsob-

nosti s podrobnou kontrolou 

odberných miest, ktoré sú 

pripojené na verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu, 

avšak nemajú uzavretú 

zmluvu a za uskutočnené 

plnenia dodávateľovi neplatia.

Keďže spoločnosť chce dať takým-

to subjektom príležitosť, aby sa pri-

hlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli 

s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak 

zvýšeným poplatkom a pokutám po 

tom, keď takéto nelegálne pripoje-

nie odhalí, dodávateľ vyhlasuje do 

30.10.2020 generálny pardon.

Ak do uvedeného termínu nedôjde 

k  legalizácii pripojenia uzavretím 

zmluvného vzťahu na príslušnom 

zákazníckom centre a  kontrolou 

bude potvrdené pripojenie, či už 

na verejný vodovod alebo verejnú 

kanalizáciu, prípadne odberateľ od-

vádza vody z  povrchového odtoku 

do verejnej kanalizácie bez spoplat-

nenia alebo využíva vlastnú stud-

ňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza 

vody do verejnej kanalizácie, dôjde 

aj k vyčísleniu škody pre konkrétne-

ho odberateľa.

V prípade, že odberateľ má uzavre-

tú zmluvu na dodávku vody, avšak 

za odvádzanie odpadových vôd do 

verejnej kanalizácie neplatí, dodá-

vateľ si uplatní aj príslušnú pokutu 

v zmysle Všeobecných obchodných 

podmienok. Takéto konanie od-

berateľa je kvalifi kované ako trest-

ný čin, preto reálne hrozí aj trest-

noprávna zodpovednosť v  zmysle 

Trestného zákona.

Veríme, že vyhlásením generálneho 

pardonu motivujeme subjekty, kto-

ré do dnešného dňa odoberali pitnú 

vodu alebo odvádzali vody z  povr-

chového odtoku do verejnej kanali-

zácie nelegálne, k uzavretiu zmluv-

ného vzťahu.

Slavomíra Vogelová,

riaditeľka marketingu a komuni-

kácie Veolia SK

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., 

vyhlasuje generálny pardon 
do 30. októbra 2020

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Broskyňa

Rodivé drevo, rodivé výhonky.

=pravý (zmiešaný) rodivý výho-

nok – výhonok so zmiešanými 

skupinami púčikov (1 rastový 

a  1až2, výnimočne 3 generatív-

ne) na nódiách v bočných pozíci-

ách, s  vrcholovým púčikom ras-

tovým. Spravidla má hrúbku 6 

– 8mm i viac, môže vyrastať na 

dvojročnom i  staršom dreve. 

Rozloženie kvetných pukov na 

tomto type výhonka je ovplyvne-

né i odrodou.

=nepravý rodivý výhonok – krat-

ší výhonok so samostatne sto-

jacimi kvetnými púčikmi v  boč-

ných pozíciách a  vrcholovým 

púčikom rastovým, vo väčšej 

miere sa vyskytuje na slabšie 

rastúcich stromoch a  vo vnútri 

koruny. Z hľadiska úrody sa po-

važujú takéto výhonky za bez-

cenné, nakoľko nedostatok ve-

getatívnych púčikov a malá 

listová plocha nedokáže zabez-

pečiť tvorbu veľkých, kvalitných 

plodov. Broskyňa má v  prípade 

silného rastu sklon k viacnásob-

nému rozkonárovaniu letorastov 

počas vegetácie. Časti výhonkov 

vytvorené sekundárnym a  ter-

ciárnym rozkonárením sú spra-

vidla z hľadiska kvetných pukov 

málo hodnotné, ak vznikli samo-

voľne, bez zaštipovania, nevyu-

žívajú sa ako rodivé drevo.

Michaela Mojžišová

4. miesto 
z M SR
Medzinárodný maratón mieru 

zapísal 97. ročník.

Náš klub ŠK Atléti BS reprezen-

tovala tak ako vlani trojica Zim-

merman, Vidlička, Kačáni.

Najlepšie si počínal Zimmer-

mann, ktorý dobehol na peknom 

4. mieste. Pred ním boli víťaz 

Hladík, pred Urbanom a  Huj-

som.

Marek Vidlička dobehol na 20. 

mieste a Peter Kačáni skončil na 

14. mieste.

Ďakujeme, že sme sa mohli pre-

tekov zúčastniť aj vďaka fi nanč-

nej podpory z  rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Prosíme občanov, ktorí si kúpi-

li lístky na Desmod 26. 9. v  in-

formačnom centre, aby ich vráti-

li, budú im vrátené peniaze v plnej 

výške. Po 11. 10. už táto mož-

nosť nebude dostupná!

Peter Chytil,

IC mesto Banská Štiavnica

Oznam
Centra voľného času

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici oznamuje rodičom a de-

ťom, že všetky informácie ohľad-

ne krúžkovej činnosti sú zverejne-

né na webovej stránke CVČ: www.

banskastiavnica.edupage.org 

Všetky ďalšie informácie nad 

rámec opatrení budú pravidel-

ne aktualizované na uvedenej 

stránke

J. Machilová

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

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 od-

volania. Za pochopenie vopred 

ďakujeme.

Informácie o akciách môžete zís-

kať na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP

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.

INZERCIA

Už tu máme jeseň a s ňou 

súvisiace náhle zmeny 

poveternostných podmienok 

ako je znížená viditeľnosť, 

sychravé počasie, hmla, nízke 

teploty, skracovanie dňa či iné 

obmedzujúce podmienky na 

cestách. 

Dážď a  hmla znižujú viditeľnosť 

a mokrá vozovka zase zvyšuje prav-

depodobnosť, že sa vozidlo dostane 

do šmyku a  možnej následnej do-

pravnej kolízie. Preto základným 

pravidlom v  sťažených podmien-

kach je prispôsobiť najmä rýchlosť 

a techniku jazdy svojim schopnos-

tiam a  poveternostným podmien-

kam, ako aj rešpektovanie pravidiel 

cestnej premávky.

Častými príčinami vzniku doprav-

ných nehôd je mnohokrát práve 

neprimeraná rýchlosť jazdy, nepri-

spôsobenie rýchlosti jazdy zmene-

ným poveternostným podmien-

kam a  tiež nevenovanie sa plne 

vedeniu vozidla.

Chodci a cyklisti sú najzraniteľnej-

šími účastníkmi cestnej premáv-

ky, pretože v tomto období sa skôr 

stmieva. Stávajú sa preto na ces-

tách výrazne menej viditeľnými. 

Preto je veľmi dôležité myslieť hlav-

ne na svoju bezpečnosť a dobrú vi-

diteľnosť na okrajoch ciest, či už je 

to v obci alebo mimo nej.

Týmto účastníkom cestnej premáv-

ky opätovne pripomíname povin-

né používanie refl exných prv-

kov alebo mať na sebe oblečený 

refl exný bezpečnostný odev, 

ktoré im ukladá zákon. Pri pre-

chádzaní cez cestu treba byť ostra-

žitý a používať vyznačené priecho-

dy pre chodcov. Odporúčame radšej 

sa viackrát presvedčiť, či je bezpečné 

cez cestu prejsť. Stále sa na našich 

cestách však stretávame s prípadmi, 

kedy nie sú chodci a cyklisti dosta-

točne viditeľní. Aj toto sú dôvody, 

prečo by sme mali byť za volantom 

viac ohľaduplní a predvídaví.

K  jesennému obdobiu neodmys-

liteľne patrí aj lesná či poľná zver. 

Objavuje sa pri cestách, najmä me-

dzi obcami, spravidla v ranných ho-

dinách a  podvečer, keď sa stmie-

va a viditeľnosť vodičov je znížená. 

Preto by vodiči na miestach, kde je 

veľká pravdepodobnosť, že sa zver 

na ceste objaví, mali byť mimoriad-

ne opatrní. Preto radíme, že ak sa 

už zviera dostane na vozovku, ne-

snažte sa mu vyhnúť vo vysokých 

rýchlostiach. Následky šmyku totiž 

môžu byť oveľa horšie ako samotná 

zrážka so zvieraťom, to platí najmä 

pri jazde po diaľnici.

Ak vodič zrazí poľovnú zver a  tá 

tvorí prekážku v cestnej premávke, 

musí ju označiť výstražným troju-

holníkom. Následne treba zavolať 

políciu, ktorá informuje prísluš-

né združenie, či už poľovné zdru-

ženie, štátnu ochranu prírody ale-

bo správcu cestnej komunikácie. 

Neodporúčame dotýkať sa zviera-

ťa a v žiadnom prípade ho nedávať 

do auta. Ak sa preukáže neopráv-

nené prisvojenie cudzej zveri, ta-

kéto konanie je možné kvalifi ko-

vať ako trestný čin pytliactva, za 

ktorý hrozí trest odňatia slobody 

až na dva roky.

Naším cieľom je v  prvom rade 

ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť na 

cestách, a  to predovšetkým zabrá-

niť stratám na ľudských životoch 

a  znížiť počet dopravných nehôd.

Foto: Libor Chmelíček

OR PZ v ZH

Opäť tu máme jeseň 
„Na cestách opatrne“
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Slovenské banské múzeum 

v spolupráci so súkromným 

zberateľom a chovateľom 

pánom Michalom Zacharom 

z Prievidze pripravilo už 9. 

ročník výstavy Mini ZOO. 

Výstava bola otvorená pre verej-

nosť dňa 1.10.2020 vo výstavných 

priestoroch budovy Berggericht 

(Nám. sv. Trojice č. 6).

Oddelenie geológie sídliace v  tejto 

budove v svojej stálej expozícii pre-

zentuje nerastnú ríšu a teraz vďaka 

tejto aktuálnej výstave je prezentá-

cia prírodných krás rozšírená aj na 

ríšu živočíšnu.

Výstava prezentuje teráriové zviera-

tá ako sú americké užovky – užov-

ka červená a  Lampropeltis getulus 

caliphorniae („banánová“ forma), 

gekončík nočný a gekončík africký. 

Ďalej sú v  teráriách prezentované 

tropické pavúky, šváby, modlivka, 

mnohonôžky a pakobylky.

Podstatnou súčasťou výstavy je roz-

siahla entomologická zbierka pána 

Michala Zachara, ktorá odzrkadľu-

je úspechy jeho zoologických expe-

dícií a  zberateľskej činnosti. Náv-

števníkov určite prekvapí tvarová 

a farebná pestrosť motýľov, chrobá-

kov a iných druhov hmyzu či ďalších 

tried kmeňa článkonožce. Medzi 

chrobákmi dominujú najmä nád-

herné ukážky nosorožtekov, rohá-

čov, fúzačov, krasoňov a svižníkov.

Dúfam, že výstava poteší tých náv-

števníkov, ktorí majú radi plazy 

a  článkonožce (pavúky, hmyz ...), 

a prinesie im estetický zážitok a po-

učenie. Ďalšou nemenej význam-

nou úlohou výstavy je odstrániť 

alebo zmierniť predsudky a  fóbie 

u tých, ktorí sa týchto skupín živo-

číchov štítia, a tým prispieť k ochra-

ne prírody. 

Výstavu odporúčame najmä deťom 

a mládeži, u ktorých sa jej minulé roč-

níky tešili mimoriadnej pozornosti.

Príďte a oboznámte sa s predstavi-

teľmi tropických džunglí a púští, ne-

obanujete.

Výstava potrvá len do 25.10.2020.

Peter Jancsy, SBM

Mini ZOO IX.

Pohľad na výstavu  foto Beata Babiaková, SBM

Slovenský pohár žiakov 

stredoslovenskej oblasti sa 

tentokrát konal dňa 12. 9. 2020 

v Liptovskom Mikuláši.

Boli to preteky pre najmladších 

pretekárov. Spolu sa zišlo 9 klu-

bov a  spolu si zmeralo sily 50  

pretekárov. Za náš klub bolo spo-

lu plávať 11 pretekárov, ktorým 

sa spoločne podarilo vyplávať 22 

osobných rekordov. Medzi najlep-

ších plavcov patril: Rückschloss 

Tomáš, ktorý svoje štyri štar-

ty premenil na štyri prvé miesta. 

Spolu sa našim plavcom podarilo 

získať: 7 – krát prvé miesto, 5 – 

krát druhé miesto, a 9 – krát tre-

tie miesto, čím obsadili celkovo 

tretie miesto v úspešnosti.

Prinášame výsledky:

Muži:

Beňo Jakub, r. 2010: 100m vs – 

5. 1:25:38, 200m vs – 3. 3:09:14, 

100m z  – 5. 1:36: 36, 100m p – 

4. 1:50:30, 100m m – 4. 1:38:12

Labuda Juraj, r. 2011: 50m vs – 

7. 47.22, 50m z – 4. 55.38, 50m 

p – 8. 58.68,

Polkoráb Emil, r. 2012: 50m vs – 

5. 59.49, 50m p – 3. 1:02:54,

Rückschloss Tomáš, r. 50m vs – 

1. 44.19, 50m z – 1. 53.09, 50m p 

– 1. 56.15, 50m m – 1. 50.85,

Sikula Tomáš, r. 2011: 50m vs – 

3. 42.86, 50m p – 3. 53.44, 50m 

m – 1. 51.34,

Trenčan Sebastián: r. 50m vs – 

4. 44.71, 50m z – 2. 52.65, 50m p 

– 7. 57.91, 50m m – 2. 54.84

Čamaj Ján: r. 2010: 100m vs – 

2. 1:16.97, 200m vs – 2. 2:54.11, 

100m z  – 1. 1:28.99, 100m p – 

1. 1:41.65, 100m m – 3. 1:31.35

Ženy:

Kašiarová Hana: r. 100m vs – 

5. 1:27.61, 200m vs – 4. 3:10.67, 

100m z  – 3. 1:35.48, 100m p – 

6. 1:49.35, 100m m – 7. 1:53.92,

Kernáčová Hana: r. 2010: 100m 

vs – 10. 1:34.97, 100m z  – 8. 

1:50.30, 100m p – 8. 1:51.06, 

100m m – 1:55.52,

Koreňová Sára: r. 50m vs – 3. 

48.12, 50m z – 2. 52.98, 50m p – 

4. 59.06, 50m m – 3. 1:04.86,

Rückschlossová Sára:100m vs – 

7. 1:29.15, 200m vs – 5. 3:11.64, 

100m z  – 7. 1:45.02, 100m p – 

9. 1:52.20, 100m m – 3. 1:41.29

Vysvetlivky – m – motýlik, z  – 

znak, p – prsia, vs – voľný spôsob

PKBS

FPD Slovenský pohár žiakov

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a  Miška je združenie, ktorého 

snahou je zvyšovanie povedomia 

o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je za-

bezpečiť domov pre opustené a tý-

rané zvieratá a zabezpečenie veteri-

nárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracieho 

miláčika, nech neváha a kontaktuje 

naše občianske združenie.

Mačičky a  kocúrikovia hľadajú do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k adopcii na:

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

OZ Murko

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:

12. – 16. 10., 19. – 23. 10., 26. 

– 30. 10., 2. – 6. 11., 9. – 13. 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,

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 9.10. o 18:30 hod.

After: Sľub
Romantický, 110 min., MP:15, 
vstupné: 5€.

Sobota 10.10.o 18:30 hod.

Raj na zemi
Dokument, 87 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Dokumentárny fi lm, zachy-
távajúci profesionálny aj sú-
kromný osud reportéra Andreja 
Bána. Režisér Jaro Vojtek sníma 
prostredníctvom intímnych roz-
hovorov počas spoločných ciest 
Andrejov osobný príbeh, jeho 
zápas so samotou a psychickými 
problémami. Paralelnou dejovou 
líniou fi lmu sú tragické príbehy 
vo vojnových oblastiach a ute-
čeneckých táboroch, a spoločen-
ské hrozby slovenského politic-
kého života (neonacizmus).

Nedeľa 11.10. o 16:00 hod.

Trollovia: 
Svetové turné
Animovaný, komédia, 90 min., MP, 
vstupné: 5€. Tvorcovia z Dre-
amWorks Animation vás presved-

čia, že všetky problémy sveta 
sa dajú vyriešiť tancom, spevom 
a objímaním.

Nedeľa 11.10. o 18:30 hod.

FREM
Dokumentárny, 75 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Film je reakciou na 
súčasnú vlnu posthumanistické-
ho uvažovania, spôsobeného roz-
vojom technológií a umelej in-
teligencie, ako aj klimatickou 
krízou. Ľudský druh si začína 
uvedomovať svoju nedôležitosť 
a pominuteľnosť a ľudská identi-
ta sa ocitá v kríze. Snímka Frem 
sa pokúša tento pocit refl ektovať 
a vytvára odľudštený a odcudze-
ný pohľad na krajinu a prírodu 
za hranicami ľudského vnímania 
skutočnosti. 

Utorok 13.10. o 18:30 hod.

Dlhaňa
Dráma, Rusko, 137 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Dlhaňa je vyso-
ké dievča, pre ktoré má ruština 
slovo dylda, no tento pojem je 
v novom fi lme Kantemira Balagova 
aj symbolický, označuje člove-
ka skrývajúceho emócie. A práve 

tak sa so sebou i svetom pasuje 
tichá Ija, pre svoju neobvyklú 
výšku prezývaná Dlhaňa, hlavná 
hrdinka ruskej drámy odohráva-
júcej sa v Leningrade tesne po 
skončení druhej svetovej vojny. 
Mier bol síce vyhlásený, no do 
zeme ešte ani zďaleka nevsiakla 
všetka krv. 

Štvrtok 15.10. o 18:30 hod.

Palm Springs
Romantický, komédia, 90 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Bezstarost-
ný pohodář Nyles se na opulentní 
kalifornské svatbě kouše nudou. 
Stejně jako nevázaná a mírně 
cynická sestra nevěsty Sarah. 
Když spolu uvíznou v časové smy-
čce a prožívají ten samý sva-
tební den znovu a znovu, hleda-
jí způsoby, jak se zabavit, nebo 
alespoň nezbláznit. Ať udělají 
cokoliv, ráno neponesou žádné 
následky, a tak postupně ztrá-
cejí veškeré zábrany... Chytrá 
i ztřeštěná letní komedie vás 
rozesměje nahlas a zároveň vám 
připomene, že i když zdánlivě na 
ničem nezáleží, stojí za to za-
chovat si aspoň trochu lidskos-
ti a lásky. 

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. 34/2020: „Aj 

všedný život môže byť tragédiou.“ Vý-

hercom sa stáva Frederik Červien-

ka, Sv. Anton. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o poukážku 

na konzumáciu v  hodnote 10eur 

v  pizzerii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

19.10.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Smile-

sa:

A., Ozn. ruských lietadiel, zn. va-

nádu a síry, dom. hydina, ozn. áut 

Trnavy, zn. rifl í,

B., Začiatok tajničky, český st. 

herec,

C., Obaja, hliník, hudobný pod-

klad v písomnej forme, Anno Do-

mini, môžu,

D., Množstvo jeden, lievať, požíva 

tekutinu, hlodavec,

E., Druh Evy, krídlo lietadla, žl-

tokvetá bylina, kanón,

F., Premeriaval, meno Edisona, 

grécke jedlo,

G., Iniciálky Mendez, sláčik, sa-

mohlásky v slove Jano, obchod za-

staralo, osobné zámeno,

H., Čuch, akt, orgán videnia, otáz-

ka na spôsob,

I., Český vrch, južné ovocie, 8,

J., Kýval, druh a radca Mohameda, 

dámska časť oblečenia - plurál,

K., Anna, Koniec tajničky, zn. 

ampér-dioptria.

1., Český súhlas, 3. časť tajničky, 

spojka aj,

2., Neuskutoční sa, časť Slovenska 

v okrese Revúca aj obec,

3., Voš, choroba infekčná, staveb-

nica,

4., Zoťal, 4. pád - malá, hudobný 

skladateľ z Nemecka,

5., Zakrývajú, mámi, popevok,

6., Uviedla do spánku, vetva,

7., Ako, sekala, román E. Zolu,

8., Ozn. zahraničnej dopravy, al-

koholický nápoj, značka,

9., Časť luku, kradnúť česky,

10., Vták, krasová oblasť, selén,

11., Ide česky, slovenský he-

rec, Odbor umeleckých remesiel 

skr.,

12., Zn. kozmetiky, existujeme, 

bežný meter skr., stred slova mas-

kuj,

13., Neumývala, čistidlo na okná,

14., 2. časť tajničky, cudzie muž-

ské meno.

Pomôcky: Deák, Muráň, cheva, 

Oreb, ňuch, part, Sars, Ajaja.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 36
Krížovka
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Človek má fenomenálnu 

schopnosť nedať sa odpútať 

zlými správami, ktoré sa 

v posledných dňoch naňho 

valia. 

Štiavnický plenér 2020 sme zabez-

pečovali už pred polrokom, a  tak 

sme si povedali, že korona nekoro-

na, nás ona neodradí. Za prísnych 

hygienických opatrení sme úspešne 

zvládli tvorivý týždeň v dňoch 28. 9. 

– 4. 10. 2020.

Plenéry nadväzujú na tzv. Maliar-

ske sympóziá spred 10 rokov, kto-

ré organizoval Július Ciglan z Det-

vy. Uskutočnilo sa ich 5 a skončili. 

Keďže som sa ich zúčastňovala aj 

ja sama, priatelia výtvarníci ma na-

hovorili, aby som to zastrešovala ja, 

keďže som Štiavničanka. Mne sa-

mej bolo ľúto túto, v  podstate už 

maliarsku tradíciu pre neprofesio-

nálnych, ale tvorivých výtvarníkov 

nechať zaniknúť. A  tak som ju or-

ganizačne začala zabezpečovať pod 

názvom Štiavnický plenér. Ten toh-

toročný bol už v poradí štvrtým roč-

níkom. Na rok, ak nás pandémia 

nezdecimuje, sa v B. Štiavnici stret-

neme už po piaty a celkove desiaty 

krát, viacerí bez prerušenia.

Hlavnou myšlienkou plenérov je 

mesto Banská Štiavnica a  samo-

zrejme sloboda. Dôležité je dívať 

sa okolo seba, hľadať a analyzovať. 

Slobodne tvoriť v  plenéri bez ob-

medzenia a akýmkoľvek spôsobom. 

Olejom, akrylom, pastelom či ak-

varelom, dokonca i  trojrozmerne. 

Maliari sa sem s láskou vracajú a vo 

svojich stratégiách pracujú s  od-

kazmi z minulosti, no s prienikom 

do súčasnosti. Veria, že obraz, živá 

maľba ktoroukoľvek zvolenou tech-

nikou, ešte nepovedala všetko a tak 

hľadajú, skúšajú zas a znovu. Je to 

pre nich dobrodružstvo. Celý jeden 

týždeň tvoria nefalšovane s  dôra-

zom na hru svetla a  farby, ako to 

u plénéristov býva. Sú aj takí, kto-

rí si častými prechádzkami ulicami 

a uličkami mesta nabíjajú energiu, 

vkladajú do pamäte, škicujú, foto-

grafujú a v ateliéri ukladajú na pa-

pier či plátno. Úplne slobodne, bez 

zásahov kohokoľvek. Nie je im cu-

dzia ani moderna a  jej rôznorodé 

prejavy.

Tento rok tu bolo 23 

výtvarníkov z  rôz-

nych kútov Sloven-

ska, od hraníc na 

západe (Moravský 

Svätý Ján) po východ 

na hranici s  Ukraji-

nou (Stročín): Teo 

Bindas, Jozef Chre-

na, Darina Kolibáro-

vá, Cyril Lunter, Jo-

zef Švikruha, Vlasta 

Hubková, Janka Ku-

biňáková, Irina Sla-

ninková, Milada Zi-

bolenová, Valéria 

Szépeová, Peter Še-

beš, Emil Rypák, Mária Kľačano-

vá, Jolana Vajová, Jolana Palajová, 

Mária Nagyová, Babeta Dzimko-

vá, Viliam Matula, Miroslav Poto-

ma, Soňa Milová, Mária Komárová 

a my miestni, Peter Görczös a Oľga 

Kuchtová. Pre koronavírus tohoto 

roku absentovali umelci z  cudziny 

(Česká republika, Poľsko, Srbsko, 

Maďarsko), ktorí sem už roky pravi-

delne chodievali. Dúfam, že o rok sa 

situácia zmení k lepšiemu a na pan-

démiu si už ani nespomenieme.

Po prvýkrát sme tohoto roku medzi 

sebou privítali insitného sloven-

ského umelca Miroslava Potomu 

z  východného Slovenska, ktorého 

diela sa nachádzajú vo svetových 

galériách.

Umelci počas svojho pobytu vytvo-

rili viac ako 200 diel, z  nich bolo 

v sobotu 3. októbra 2020 so súhla-

som mesta vystavených takmer 150 

v  „prírodnej galérii“ na historickej 

mreži okolo trojičného súsošia na 

Námestí svätej Trojice za ideálneho 

slnečného počasia. Krátkodobá vý-

stava, trvajúca 6 hodín, mala veľký 

úspech a pozrela si ju takmer tisícka 

návštevníkov mesta z  rôznych kú-

tov Slovenska. Niekoľkí umelci svo-

je diela predali priamo na výstave, 

čo ich nielen potešilo, ale i motivo-

valo do ďalšej tvorby. Nuž, Štiavnica 

je fenomén in situ i na plátne.

Štiavnický plenér 2020 odišiel do 

histórie, no navždy ostáva v našich 

srdciach, mysli a na plátnach obra-

zov. Bol nezabudnuteľný i  tým, že 

umelci medzi sebou privítali štiav-

nické umelkyne slova a hudby, pa-

nie Janku Bernáthovú, Mariku 

Petrovú a  Majku Beňovú, v  pod-

večernom pásme, venovanom pa-

miatke Andreja Sládkoviča, pri 

príležitosti 200. výročia jeho naro-

denia a jeho láske i básnickej sklad-

be Marína. Dámy priniesli aj čerstvo 

vydané publikácie „Banská Štiavni-

ca – Vyznania“ ako i „A diamant v hru-

de nezhnije...“, po ktorých sa len tak 

zaprášilo. Obe knihy o veľkej láske 

k mestu i obrazy vytvorené maliar-

mi na základe toho istého citu, boli 

jedinečným holdom pamiatke nie-

len nesmrteľného básnika, ale pre-

dovšetkým váženej dáme menom 

Banská Štiavnica.

Nedá mi nespomenúť skvelého 

a  vždy ústretového človeka Nora 

Píša s jeho čarovným obchodíkom 

Piercom, kde umelci nachádza-

li všetko, čo im pri tvorbe pochy-

belo. Za nich všetkých veľké ďaku-

jem.

Text i foto:

Oľga Kuchtová

Štiavnický plenér 2020

Účastníci maliarskeho sympózia  foto Archív autora

Bod K
Bratská 9 (budova materskej školy 

– sídl. Drieňová), Banská Štiavnica

Október 2020

Utorok 13.10., 20.10., 27.10.,

16:00 – 18:00 hod.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvoriť, 

utorky sú tu pre vás! Či ste mamič-

ka, šikovné dieťa alebo seniorka, 

určite si na našich stretnutiach náj-

dete nejakú inšpiráciu.

Štvrtok 15.10., 29.10., 

od 17:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, ale 

nemal vás to kto naučiť? Alebo ak-

tívne háčkujete a  chcete si nájsť 

priateľky, ktoré sa tejto tradičnej 

technike venujú tiež? Tak potom 

pre vás je určené stretnutie s Peťou 

Maruniakovou, šikovnou a  zruč-

nou Štiavničankou!

Sobota 24. 10. 

od 10:00 – 15:00 hod.

Nedeľa 25. 10. 

od 10:00 – 13:00 hod.

Drieňovský plenér

Vyrazte na vzduch a  uvoľnite sa 

vlastnou tvorbou!

Maliarsky plenér s Danou Iliašovou 

je určený začiatočníkom a  mierne 

pokročilým a bude príležitosťou ob-

javovať, čo zaujímavé nám prezra-

dia sídliskové zákutia. Získať ne-

vídané pohľady na predzáhradky 

Drieňovej, aj keď majú svoju se-

zónu dávno za sebou? Prechádzka 

s otvorenými očami sa stane pod-

kladom príbehu, ktorý spolu vytvo-

ria nielen výtvarníci. Sídlisko mno-

hých osudov a rozmanitých tvarov 

čaká aj na Vás. Strávte skvelé dva 

dni s inými priateľmi umenia a pod 

odborným vedením skúsenej vý-

tvarníčky a pedagogičky!

Všetky výtvarné potreby zabezpečí 

odd. kultúry.

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Registrácia a účasť zdarma po pri-

hlásení sa na

kultura@banskastiavnica.sk, 

045 694 96 51.

Zuzka Patkošová, OKŠaMK

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 8:00 – 16:00

IC BŠ
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  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

 Native speaker ponúka in-

dividuálne hodiny konverzá-

cie. Cena 10€/45 min. Kontakt: 

ganizani@hotmail.com

  Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

  SOVI, n. o., sociálna - senior 

prepravná služba hľadá vodiča 

OMV, tel. č.: 0948 460 700

reality

inzercia

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

INZERCIA

INZERCIA

služby

Sitno Banská Štiavnica – OŠK 

Dobrá Niva 8 : 1 (3:1)

Góly: 30, 86. Kminiak, 73, 87. Blaho, 

23. Chmelina, 26. Budinský, 60. Gre-

gáň, 68. Prokaj Divákov: 0

Zostava: Kališek, Barák, Blaho, 

Necpal, Chmelina (65. Kováč), Gre-

gáň, Drexler (76.Marek), Prokaj, Te-

sák, Budinský (76. Blaho M. ), Kmi-

niak

Z dôvodu pandemických opatrení sa 

zápas hral bez divákov v priestoroch 

štadióna. Po úvodnom hviezde roz-

hodkyne prišla naša prvá šanca už 

v druhej minúte, keď Chmelinov cen-

ter z  pravej strany našiel Kminiaka, 

ktorého prudkú strelu brankár vyra-

zil. Nedorozumenie v 8. minúte me-

dzi Barákom a Kališekom znamenalo, 

že hostia sa prekvapujúco dostali do 

vedenia. Gól trochu naším mužstvom 

otriasol, i keď sa snažili, nebola to tá 

hra, na ktorú sme boli zvyknutí. Zlom 

v  zápase nastal v  23. min., Drexler 

prešiel s loptou cez niekoľkých hráčov 

hostí, prudko vystrelil, brankár stačil 

loptu iba vyraziť a dobiehajúci Chme-

lina vyrovnal. Skóre v  zápase otočil 

v 26. min. Budinský, ktorý technickou 

strelou k tyči dal náš druhý gól. Náš 

najlepší hráč v  zápase Drexler v  30. 

min. vysunul Kminiaka, ktorý prí-

zemnou strelou nedal brankárovi šan-

cu a pridal tretí gól. Po prestávke prišla 

zmena i vo vedení zápasu, lebo počas 

prvého polčasu sa zranila hlavná roz-

hodkyňa a nahradil ju prvý asistent. 

Druhý polčas bol už celý v réžii nášho 

mužstva. Vypracovali si mnoho gólo-

vých šancí, ktoré i keď neboli gólovo 

zakončené, potešili každého, kto mo-

hol zápas sledovať. Už v 52. min. po 

prihrávke Kminiaka sa ocitol v dobrej 

príležitosti Tesák, ale brankár hostí po 

jeho strele úspešne zakročil. O chvíľu 

na to vysunul Blaho P., z vlastnej polo-

vice Budinského, ten po pravej strane 

potiahol loptu a  jemnou technickou 

strelou pozdĺž brány sa snažil o stre-

lenie gólu, lopta však tesne minula 

svoj cieľ. V tomto čase sa hralo prak-

ticky na jednu bránu, jedine čo chý-

balo, bolo iba gólové zakončenie. To 

prišlo v 60. min., postaral sa o to Gre-

gáň, ktorý z hranice šestnástky stre-

lil náš štvrtý gól. V priebehu ďalších 

troch minút sme mali dve gólové šan-

ce. Najskôr pekná Tesákova strela mi-

nula pravý roh brány hostí a následne 

po peknej strele Chmelinu bol úspeš-

ný brankár. I  pri Kminiakovej strele 

sa zaskvel hosťujúci brankár. Gólu už 

nezabránil v 67.min., Drexler skvelou 

prihrávkou uvoľnil Prokaja a  ten po 

siedmykrát rozvlnil sieť. Veľmi pekná 

akcia na jeden dotyk prišla v 73. min, 

medzi Kminiakom a Gregáňom, gólo-

vo ju zakončil Barák. O minútu Gre-

gáň potiahol loptu až k bránkovej čia-

re a spätnou prihrávkou našiel Tesáka, 

ktorý prudkou strelou roztriasol brv-

no brány za brankárom hostí. Hostia 

mohli znížiť stav v 81. minúte, po oje-

dinelej šanci hostí nás skvelým zákro-

kom od gólu zachránil Kališek. V po-

radí náš siedmy gól strelil Kminiak 

po ideálnej prihrávke Tesáka. Gólovú 

bodku za zápasom znovu po prihráv-

ke Tesáka dal v 87. min Barák, ktorý 

prekrásne preloboval brankára hos-

tí. Naši chlapci znovu v zápase potvr-

dili svoju kvalitu a streleckú produkti-

vitu. Po zápase ďakovačkou odmenili 

naši hráči divákov, ktorí sledovali zá-

pas spoza plota štadióna. Bol to mo-

ment, ktorý potešil obe strany.

Program:

10. 10. o 14:30

Hontianske Nemce : FK Sitno Banská 

Štiavnica

Majstrovské zápasy sa z dôvodu hy-

gienických opatrení budú konať bez 

účasti divákov. Ďakujeme za pochope-

nie a podporu! 

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

Vysoké víťazstvo 
na domácom trávniku...
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Kantína Tratória Banská Štiavnica

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

Kontakt: 0903 506 693

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

  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

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, 
starých a veľkých halúz, či 
spustenie celého stromu, k tomu 
aj výžin kríkov a trávy. Drevo 
môžeme popíliť na mieru, cena 
sa dohodne pri obhliadke danej 
práce, vždy sa dá však dohodnúť!
Viac info: 0917 098 224.

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


