
Protipovodňové
opatrenia

na tajchoch

str. 5

Plánované
odstávky

elektriny

str. 6, 7

Vzdelávanie
v materských

školách

str. 4

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

22. október 2020 číslo 38 ročník XXXI cena 0,50 €

INZERCIA

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 14. 10. 

2020 rokovanie MsZ. 

Za prísnych protiepidemiologic-

kých opatrení sa rokovanie MsZ 

konalo v  sále Kultúrneho centra 

v Banskej Štiavnici.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Ban-

skej Štiavnici s dátumom 14. októ-

ber 2020,

– návrhovú komisiu v zložení: Šte-

fan Mičura, predseda komisie, 

JUDr. Gejza Volf, člen, Helena Ko-

ťová, členka,

Aby bolo cestovanie bezpečné, 

zabezpečujeme dezinfekciu 

autobusových zastávok 

celoplošnou polymérovou 

dezinfekciou elektrostatickým 

postrekovačom.

Čistíme všetky kontajnery na zber 

zmesového aj separovaného odpadu 

v jednotlivých stojiskách.

Čistíme malé kontajnery v rámci celé-

ho mesta.

Ďalšie opatrenia v rámci mesta Ban-

ská Štiavnica:

Režim mestského úradu:

vstup s rúškami, používanie dezinfek-

cie rúk pri vstupných dverách, úradné 

hodiny pre klientov sú nasledovné:

pondelok, streda: 8:00 – 10:00 

hod./13:00 – 15:00 hod.

utorok, štvrtok: neúradný deň, zatvo-

rený objekt

piatok: 8:00 – 10:00 hod.

- občanom odporúčame prednostne 

využívať telefonickú a e-mailovú ko-

munikáciu

- uzatvorené kluby dôchodcov.

- uzatvorené mestské kúpele – plavá-

reň.

- uzatvorené kino Akademik.

Mestská knižnica otvorená:

pondelok: 8.00 – 10.00, 13.00 – 

15.00, utorok a  štvrtok: nestránko-

vý deň, streda 8.00 – 10.00, 13.00 

– 16.30 a piatok 8.00 – 10.00. Knižni-

ca je prístupná pre obmedzený počet 

návštevníkov a  je nutné dodržiavať 

všetky nariadené hygienické opatre-

nia.

Z mestského zastupiteľstva

Pokračujeme v boji s 2. vlnou pandémie
Covid-19

Rokovanie MsZ v kultúrnom centre  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

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

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

Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 8:00 – 16:00

IC BŠ

Hľadáme 
dobrovoľníkov
V  súvislosti so zabezpečova-

ním úloh celoplošného testova-

nia COVID-19 hľadá mesto Ban-

ská Štiavnica dobrovoľníkov, ktorí 

budú zabezpečovať administratív-

ne práce v termínoch 

30. 10. 2020 – 01. 11. 2020 

a 6. 11. 2020 – 08. 11. 2020 

v čase: 8:00 – 20:00 hod. v jednot-

livých odberných miestach v rám-

ci mesta Banská Štiavnica.

Požiadavky:

• minimálne 18 rokov, pozitívny 

prístup k práci, zodpovednosť

• 50EUR/deň /brutto

Každý dobrovoľník absolvuje po-

vinne testovanie pred a po skon-

čení pracovného výkonu (testova-

nie je zdarma).

Pokiaľ máte záujem, prosím, kon-

taktujte nás:

msu@banskastiavnica.sk,

045/6949613.

MsÚ
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myšlienka
dňa

DIÁR
z programu

primátorky

„To, čo sa deje, nie je dôležite- dôleži-

tá je motivácia, s akou niečo robíme“.

19. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

 Pracovné rokovanie s  primáto-

rom Krupiny.

20. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  právnym 

veciam mesta.

21. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k Integrova-

nej územnej samospráve na roky 

2021 – 2027.

22. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava rozpočtu na rok 2021.

23. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava rozpočtu na rok 2021.

24. 10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

12. 10. v  Rádiu De-

vín o  8:00 a  po 9:00 

bola informácia o tom, 

že 23. a  24. 10. bude 

v  Banskej Štiavni-

ci a  Banskej Belej me-

dzinárodný festival 

venovaný pamiatke 

umelca Milana Adam-

čiaka, ktorý žil v B. Be-

lej a predčasne zomrel 

v  januári 2017. 12. – 

16. 10. v  Rádiu De-

vín vždy o  6:00 bolo 

čítanie na pokračo-

vanie z  knihy „Rieka“

od banskoštiavnickej 

spisovateľky Mgr. Rút Lichnero-

vej. 13. 10. v  Rádiu Slovensko po 

20:05 hovoril Ing. P. Farbiak, ria-

diteľ CHKO Štiavnické vrchy o bu-

dúcnosti cykloturistiky v našom re-

gióne. 13. 10. v RTVS na Jednotke 

po 19:00, ale aj v  ďalších médiách 

bola podrobná reportáž o 54. roční-

ku akademického Prešova, stále je-

dinečného podujatia na Slovensku. 

Zvýraznené bolo, že jeho zaklada-

teľom a  doterajším riaditeľom bol 

Exštiavničan prof. PhDr. Karol Ho-

rák, CSc., zvýraznené bolo tiež, že 

v tento deň dostal najvyššie ocene-

nie od slovenskej sekcie medziná-

rodnej asociácie divadelných kriti-

kov. Srdečne blahoželáme! 14. 10. 

v  Rádiu Regina o  6:50 bola infor-

mácia, že v jednom z objektov SBM 

– Berggerichte bude každú stre-

du o 13:00 mimoriadne zaujímavé 

podujatie – „Geobádateľňa“ najmä 

pre žiakov a  študentov zamera-

né na prehĺbenie ich praktických 

vedomostí o  mineralógii. Taktiež 

bola informácia o  výstave exotic-

kých živočíchov Mini ZOO IX., kto-

rá potrvá do 25. 10. Táto informá-

cia odznela aj 15. 10. o 6:50. 14. 10. 

v  Rádiu Devín o  7:20 bol podrob-

ný profi l všestranného umelca Ka-

rola Plicku, ktorý sa narodil v ten-

to deň v r. 1894 (zomrel 6. 5. 1987). 

Robil etnografi cký výskum a  foto-

grafoval aj v B. Štiavnici a okolí, bol 

spoluautorom reprezentačnej obra-

zovej publikácie od Ester Plickovej 

o  B. Štiavnici a  mal najväčší vplyv 

na jej profesionálne zameranie bu-

dúcej vynikajúcej etnografky, kto-

rá vo svojich výskumoch venovala 

mimoriadnu pozornosť B. Štiavnici. 

14. 10. v Rádiu Slovensko po 18:30 

v  relácii „K  veci“ hodnotil hovorca 

SVP, š. p., v B. Štiavnici Ing. Mari-

án Bocák mimoriadne vážnu po-

vodňovú situáciu minulý týždeň vo 

vyše 20 okresoch Slovenska. Dňa 

15. 10. v Rádiu Slovensko po 18:00 

podrobne rozobral doterajšie ako 

aj budúce vodohospodárske úpra-

vy na Hrone v  B. Bystrici. 15. 10.

v  Živote č. 42 bol obsiahly článok 

pod názvom: „Prvá dáma divadla“

o Emílii Vášáryovej, ktorá svoje det-

stvo a mladosť prežila v B. Štiavni-

ci. 17. 10. v  Rádiu Devín o  22:30 

mala fenomenálny herecký kon-

cert, keď bola v úlohe Francoise Sa-

ganové. 17. 10. v Rádiu Slovensko 

o 22:20 – 24:00 v kultúrnom maga-

zíne „Zrkadlenie“ bolo opäť zdôraz-

nené, že prof. Karol Horák, CSc. do-

stal prestížne ocenenie Slovenskej 

sekcie Medzinárodnej asociácie di-

vadelných kritikov, ku čomu sa aj 

vyjadril. Okrem toho v tejto relácii 

bola taktiež reminiscencia na hru 

„Borodáč alebo Tri sestry“, ktorej jed-

ným z 3 scenáristov bol aj K. Horák. 

V  relácii takisto odznelo, že Festi-

val peknej hudby v B. Štiavnici, kto-

rý mal byť tohto roku bude, ale až 

v budúcom roku, ak opadne pandé-

mia. 18. 10. po mimoriadnom za-

sadnutí vlády SR padla informácia, 

že bude plošné testovanie na koro-

navírus. 18. 10. v  rádiu Slovensko 

o 7:35 dominovala opäť B. Štiavni-

ca v 2. pol. 16. stor. Hlavnými po-

stavami bol Erasmus Rössel, jeho 

zhýralá dcéra Barbora a  všetko to, 

čo súviselo s postavením jedinečnej 

fortifi kačnej pevnosti na Sloven-

sku – Nového Zámku (1764 – 71). 

Na tlačovej konferencii vystúpil aj 

Exštiavničan Jaroslav Naď, minis-

ter obrany, v tej súvislosti, že vojaci 

budú mať v tomto mimoriadne dô-

ležitú úlohu.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ako ďalej 
v Banskej Štiavnici

Pandémia

V  našom meste je množstvo roz-

pracovaných projektov, pravda je 

však taká, že tak ako v našom mes-

te, na Slovensku, v Európe i v  ce-

lom svete, všetko sťažuje čoraz viac 

sa šíriaca pandémia. Ku dňu 18. 10. 

bolo v našom okrese infi kovaných 

79 ľudí. Náš okres bol v tomto sme-

re zo 79 okresov na 72. mieste. Keď 

sa pozrieme dozadu, musíme kon-

štatovať, že pandémia aj v našom 

okrese sa šíri čoraz viac. Kým ešte 

5. 8. v našom okrese bolo menej in-

fi kovaných ako v okrese Žarnovica, 

Žiar nad Hronom, Zvolen, ba do-

konca aj Banská Bystrica, ku dňu 

12. 10. bolo už v našom okrese in-

fi kovaných 53 ľudí a zo 79 okresov 

sme boli na nelichotivom 63. mies-

te. Horšie je to, že v tomto mesiaci 

medzi infi kovanými sú aj naši leká-

ri, lekárky a zdravotné sestry.

Takže, ako ďalej?

Zdôrazňujem, že náš okres je 3. 

najmenší na Slovensku, čo do poč-

tu obyvateľov. Podľa posledného 

zverejneného sčítania mal 16 058 

obyvateľov. Menej mal len okres 

Medzilaborce – niečo cez 11 000 

a Turčianske Teplice – niečo cez 15 

000 obyvateľov. To znamená, že ur-

čite by sme nemali byť na takom-

to nelichotivom mieste. Čo tiež ne-

viem pochopiť, a nie som v tomto 

smere sám, že testovanie na koro-

navírus sa koná v  Žiari nad Hro-

nom. Nielenže Banská Štiavnica 

je sídlo okresu, ale má bezkonku-

renčne najvýznamnejšie postave-

nie na Slovensku ako svetoznáme 

historické mesto. Nič by nebolo tre-

ba, len aby mestský či okresný krí-

zový štáb pravidelne v každom čís-

le našich novín informoval nielen 

o momentálnej situácii o tejto stra-

šidelnej pliage, ale aj čo by obyvate-

lia nášho mesta a okresu mali v tej-

to situácii robiť v  nadväznosti na 

uznesenia vlády SR a NR SR.

Ján Novák

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická poltura 

v  hodnote 10EUR si môžete za-

kúpiť v  Informačnom centre mes-

ta Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk
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– nízkouhlíkovú stra-

tégiu mesta Banská Štiavnica – 

strategický dokument,

– prijatie návratnej fi nančnej vý-

pomoci od Ministerstva fi nancií 

SR na výkon samosprávnych pô-

sobností mesta Banská Štiavni-

ca z  dôvodu kompenzácie výpad-

ku dane z príjmov fyzických osôb 

v  roku 2020 v  dôsledku pandé-

mie ochorenia COVID19, v  sume 

244  073€ bezúročne so splatnos-

ťou v ročných splátkach k 31. 10. 

v rokoch 2024 až 2027,

– výkon všetkých majetkovo – 

právnych úkonov súvisiacich s pri-

jatím návratnej fi nančnej výpomo-

ci od Ministerstva fi nancií SR,

– rozpočtové opatrenia v  zmys-

le zákona č. 583/2004 Z. z. o roz-

počtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v  znení ne-

skorších predpisov,

– výročnú správu ku konsolidova-

nej účtovnej závierke za rok 2019,

– rozbor hospodárenia TS, m. p., 

Banská Štiavnica za I. polrok 2020,

– Operačný a Krízový plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií na 

sezónu 2020/2021,

– predaj dopravných prostriedkov 

ponukovým konaním do konca 

marca 2021, následne navrhnuté 

dopravné prostriedky, ktoré nebu-

dú odpredané, vyradiť z evidencie 

majetku Technických služieb, m. 

p., Banská Štiavnica a v zmysle zá-

kona aj zlikvidovať.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici, konaného 

dňa 26. 8. 2020,

– návrh opatrení na zlepšenie od-

padového hospodárstva Banskej 

Štiavnice,

– Správu o príprave TS, m. p., Ban-

ská Štiavnica na zimnú údržbu 

miestnych komunikácií a  ve-

rejných priestorov na sezónu 

2020/2021,

– Správu o príprave Bytovej sprá-

vy, s. r. o., na zimnú vykurovaciu 

sezónu 2020/2021,

– Informatívnu správu o  kona-

ní  valného zhromaždenia, spoje-

ného so zasadnutím dozornej rady 

spoločnosti Bytová správa, s. r. o., 

Banská Štiavnica, konaného dňa 

1. 6. 2020 v sídle spoločnosti,

– Informatívnu správu z  valného 

zhromaždenia spoločnosti Joerge-

sov dom, a. s.

MsZ sa uznieslo na:

– Návrhu Dodatku č. 1 k  VZN č. 

6/2019 o nakladaní s komunálny-

mi odpadmi a drobnými stavebný-

mi odpadmi na území mesta Ban-

ská Štiavnica

MsZ neschválilo:

h) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. C KN 5571/1 v  k. ú. 

Banská Štiavnica, (kupujúci A. Vý-

boch)

Majetkové veci mesta

a) Vyvlastnenie podielu 4/8 na po-

zemkoch pod miestnou komuni-

káciou v  prospech mesta Banská 

Štiavnica

b) Prevod časti pozemku parc. č. E 

KN 6736/1 v k. ú. Banky ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa (ku-

pujúci T. Ištván s manž.)

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 

3855/2 v  k. ú. Banská Štiavnica, 

(kupujúci mesto Banská Štiavnica)

d) Prevod pozemku parc. č. C KN 

7051/1 ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci R. Tóth)

e) Prevod pozemku parc. č. C KN 

1407/2 ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci B. H. Pos-

segga s manž.)

f) Prenájom časti pozemku parc. č. 

C KN 4690/3, 4691/2 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica, (kupujúci A. Kura-

nov s manž. I. Kuranovou)

g) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5571/17 v  k. ú Banská Štiavnica, 

(kupujúci A. Výboch)

i) Vyhodnotenie výsledkov opako-

vanej OVS na prevod pozemkov na 

Moyzesovej ul.

j) Vyhodnotenie výsledkov OVS 

na prevod stavebných pozemkov 

pod výstavbu garáží na sídl. Drie-

ňová

k) Vyhodnotenie výsledkov ponu-

kového konania na priamy prená-

jom pozemkov na poľnohospodár-

ske účely (Gashpar, s. r. o.)

l) Zámer na zámenu pozemku 

časť parc. č. C KN 3846/1 v k. ú. 

Banská Štiavnica ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (Ing. I. Ries 

s manž.)

m) Zmena uznesenia MsZ č. 

67/2020 zo dňa 24. 6. 2020

n) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. E KN 6409/19 ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa (ku-

pujúci R. Erdélyi a spol.)

o) Prevod pozemku pod stavbou 

elektroenergetického zariadenia 

v  k. ú. Banská Štiavnica, lokalita 

ulica Drieňová, pre SSD, a. s., Ži-

lina

p) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. C KN 5426/8 ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa (ku-

pujúci J. Wahlandtová)

q) Návrh na zriadenie vecného 

bremena v prospech tretej osoby.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

NOVINKY
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Vzhľadom k  veľkos-

ti obradnej siene v budove radnice 

kapacita pri obrade uzavretia man-

želstva 8 ľudí, zabezpečenie dezin-

fekcie obradnej miestnosti a časový 

odstup medzi jednotlivými sobáš-

mi.

Vzhľadom k veľkosti domu smútku 

kapacita pri obrade 15 ľudí, zabez-

pečenie dezinfekcie obradnej miest-

nosti a časový odstup medzi jednot-

livými obradmi.

Vzhľadom na situáciu 

sa nebudú konať obrady 

uvítania do života, prija-

tia jubilantov.

Prevádzkové hodiny 

zberného dvora TS, m. p.:

Pondelok,utorok,štvr-

tok,piatok: 06:00 – 15:00

Streda: 06:00 – 16:00

Sobota: 08:00 – 12:00.

Kontroly dodržiava-

nia opatrení mestskou 

a štátnou políciou.

Na celom území SR platia opatrenia, 

ktorých kompletný zoznam si mô-

žete prečítať tu:https://www.uvzsr.

sk/…/fi nal_opatrenie_prevadzky_a_

HP_15_10…

https://www.uvzsr.sk/…/covi…/

fi nal_opatrenia_ruska_15_10.pdf

Aj takto sa snažíme chrániť zdravie 

obyvateľov mesta.

Spoločne to zvládneme!

MsÚ
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Z mestského zastupiteľstva

Pokračujeme v boji s 2. vlnou pandémie Covid-19

Oznam
Na základe informácií, ktoré v  ži-

vom vysielaní TV LUX v stredu ve-

čer 14. 10. 2020 zverejnil predse-

da Konferencie biskupov Slovenska 

arcibiskup Stanislav Zvolenský, je 

dovolené sláviť verejne sv. omše za 

účasti súhrnne šiestich osôb.

V praxi to znamená, že sv. omše od 

piatka 16. 10. 2020 sú vo farskom 

Kostole Nanebovzatia Panny Márie 

v čase, ktorý bol oznámený v nedeľ-

ných oznamoch s  úmyslami pod-

ľa oznamov. Veriaci, ktorí požia-

dali o odslúženie svätej omše (tzv. 

intencia), majú možnosť v  poč-

te piatich osôb sa na tejto sv. omši 

zúčastniť (môžu sami osloviť ľudí, 

ktorí budú na sv. omši prítomní).

Sväté omše „na úmysel celebranta“ 

nebudú slávené verejne.

V  prípade sv. omše za farnosť fa-

rár pozve zástupcov farnosti v poč-

te päť veriacich, aby sa na sv. omši 

zúčastnili. 

Predsieň farského kostola bude 

otvorená (okrem sv. omší) spra-

vidla medzi 9.00 a  18.00 hod. na 

súkromnú adoráciu a modlitbu.

Možnosť sv. spovede a  individuál-

neho sv. prijímania vo farskom kos-

tole bude v nedeľu v čase od 9.00 do 

11.00 hod.

Prosíme zachovať platné opatrenia!

Ľ. Frindt, farár

Oznam
Na základe aktuálnej epidemiologic-

kej situácie v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu platí v Nemocnici Svet 

zdravia Banská Štiavnica zákaz náv-

štev na všetkých lôžkových oddele-

niach. Zákaz platí do odvolania. Ďa-

kujeme za porozumenie!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista, 

ProCare a Svet zdravia, a. s.
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Zavedenie povinného predpri-

márneho vzdelávania v mater-

ských školách (MŠ) vstúpi 

do platnosti 1. januára 2021 

a bude po prvýkrát povinné 

pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov 

do 31. augusta 2021.

Teda sú to deti, ktoré na povinnú 

školskú dochádzku v základnej ško-

le – do prvých ročníkov nastúpia až 

v školskom roku 2022/2023.

Takéto dieťa nastúpi na povinné 

predprimárne vzdelávanie do MŠ (ak 

tam už aj doteraz nie je) najneskôr 2. 

septembra 2021. (Pre dieťa, ktoré je 

už teraz v materskej škole sa nič ne-

mení a povinnú predškolskú prípra-

vu môže absolvovať tam).

Povinné predprimárne vzdelávanie 

v MŠ bude trvať jeden školský rok, 

formou pravidelného denného do-

chádzania v  rozsahu najmenej štyri 

hodiny denne, okrem času školských 

prázdnin, čím ale nie je dotknuté 

jeho právo navštevovať MŠ aj v čase 

školských prázdnin.

Ak dieťa ešte do MŠ nechodí, rodič 

ho na povinné predprimárne vzdelá-

vanie musí zapísať do „spádovej ma-

terskej školy“ – tak ako sú v súčasnosti 

spádové základné školy, budú fun-

govať i  spádové MŠ podľa trvalého 

pobytu dieťaťa. Rodič môže pre die-

ťa zvoliť aj inú MŠ než spádovú, ale 

v spádovej má garantované povinné 

prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Riaditeľ spádovej MŠ je povinný 

prednostne prijať na povinné pred-

primárne vzdelávanie deti s trvalým 

pobytom v obci a z jeho spádovej ob-

lasti.

Na predprimárne vzdelávanie sa 

prednostne prijímajú deti, pre ktoré 

je plnenie predprimárneho vzdeláva-

nia povinné.

Ak budú rodičia chcieť zapísať na po-

vinné predprimárne vzdelávanie die-

ťa mladšie ako 5 rokov (do 31. 8.), 

dieťa môže byť prijaté iba ak bude 

voľné miesto po prijatí detí, kto-

ré si idú plniť povinnú predškol-

skú dochádzku.

Žiadosti do MŠ o prijatie sa budú pí-

somne predkladať od 1.mája do 

31.mája. Súčasťou žiadosti bude 

údaj o  povinnom očkovaní. (neza-

mieňať si s potvrdením o bezinfekč-

nosti !)

Neprihlásenie dieťaťa či zanedba-

nie plnenia povinného predpri-

márneho vzdelávania môžu podľa 

Ministerstva školstva SR vyústiť do 

uplatnenia inštitútu „osobitného prí-

jemcu rodinných prídavkov“ podľa zá-

kona o rodinných prídavkoch na die-

ťa.

Predprimárne vzdelávanie v MŠ nie 

je súčasťou povinnej školskej do-

chádzky, tá zostáva 10 ročná.

Odklad do školy sa bude rušiť

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu 

pripravené, podáva rodič riaditeľo-

vi základnej školy žiadosť o odklad. 

Ten sa po povinnom predškolskom 

vzdelávaní bude rušiť.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedo-

siahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ 

materskej školy rozhodne o Pokra-

čovaní plnenia povinného pred-

primárneho vzdelávania v mater-

skej škole, pričom bude potrebný:

– písomný súhlas príslušného za-

riadenia výchovného poradenstva 

a prevencie,

– písomný súhlas všeobecného leká-

ra pre deti a dorast, 

– a formovaný súhlas zákonného zá-

stupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní pl-

nenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole nedo-

siahlo školskú spôsobilosť, začne naj-

neskôr 1. septembra, ktorý nasleduje 

po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo sied-

my rok veku, plniť povinnú školskú 

dochádzku v základnej škole.

S povinným predprimárnym vzdelá-

vaním sa bude rušiť nultý a príprav-

ný ročník základnej školy,ak ale dieťa 

nastúpilo do nultého alebo príprav-

ného ročníka v  septembri v  aktuál-

nom školskom roku 2020/2021, tak 

ho normálne dokončí.

Pozn: Deti, ktoré majú 5 rokov tento 

rok, ešte nemusia povinne chodiť do 

škôlky, nemusia si dávať povinne pri-

hlášky. Povinné predprimárne vzde-

lávanie v škôlke sa na nich bude vzťa-

hovať až od začiatku školského roka 

2021/2022, pretože novela školské-

ho zákona je v tejto časti účinnná až 

od 1. 1. 2021.

Rodič dieťaťa si v rámci tejto povin-

nosti bude môcť vybrať medzi škôl-

kou a  individuálnym vzdelávaním. 

Od začiatku januára 2021 si bude 

môcť vybrať, či dá dieťa do škôlky 

alebo ho bude vzdelávať individu-

álne. Učiť dieťa doma môže aj ro-

dič alebo iná osoba, ale sú ustano-

vené kvalifi kačné požiadavky na 

osobu, ktorá má vzdelanie zabez-

pečovať – najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo úplné 

stredné vzdelanie.

Predprimárne vzdelávanie však 

môže rodič zabezpečiť aj pomocou 

prevádzkarne, ktorá má živnosť 

v rámci starostlivosti o deti do šesť 

rokov. Dieťa môže dať rodič tiež do 

zariadenia, v  ktorom sa poskytu-

je služba výchovy a  starostlivosti 

o deti a mládež.

Nakoľko sa v  zákone ešte budú 

ohľadne predprimárneho vzdeláva-

nia niektoré ustanovenia upravo-

vať (napríklad fi nancovanie dopravy 

detí na povinné vzdelávanie z obcí, 

kde nie je zriadená MŠ), budeme 

informácie aktualizovať tak, aby sa 

v  dostatočnom časovom predstihu 

dostali k rodičom detí.

Viera Ebert, školský úrad

Povinná škôlka pre päťročné detiPonuka 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

Škôlkari z MŠ 1.mája - elokované pracovisko Štefultov  foto MŠ 1.mája 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Vzhľadom k vážnej situácii na 

Slovensku a protipovodňovým 

opatreniam sme sa opýtali 

hovorcu Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š. p., 

v Banskej Štiavnici Ing. Mariána 

Bocáka na to, ako má táto 

situácia vplyv na tajchy v našom 

okrese, hrozí napr. nebezpečen-

stvo pretrhnutia hrádzí?

„Vplyvom výdatných zrážok minulý 

týždeň došlo na väčšine územia Slo-

venska k  dvíhaniu vodných hladín 

vodných tokov. Situácia bola najváž-

nejšia na východnom Slovensku, kde 

bolo vyhlásených naviac stupňov po-

vodňovej aktivity. Cez víkend sa situ-

ácia ustálila a  v  súčasnosti pozoru-

jeme ustálenie alebo pokles vodných 

hladín. V niektorých prípadoch v juž-

nej časti Slovenska môžu byť dnes 

ešte pozorované vyššie hladiny z dô-

vodu dotokov povodňovej vlny. V po-

vodí riek, kde sa nachádzajú vod-

né stavby, boli hladiny riek pod nimi 

ovplyvňované práve týmito akumu-

lačnými nádržami a zachytili milióny 

litrov vody v snahe ochrániť majetky 

a životy občanov.

Po predchádzajúcich mesiacoch boli 

hladiny vôd v  tajchoch na nízkej 

úrovni, preto ani aktuálne počasie 

nepredstavuje riziko ich preplnenia. 

Samozrejmosťou je ich pravidelná 

kontrola a údržba, preto nehrozí ani 

žiadna mimoriadna situácia.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Protipovodňové opatrenia 

Rád sa miešaš druhým do 

života?

Väčšina z nás sa občas mieša do ži-

vota druhých ľudí – niekedy radou, 

inokedy pomocou. Slogan tohtoroč-

nej Študentskej kvapky krvi chce 

pripomenúť, že každý, kto daruje 

krv, výrazne mení a zlepšuje zdra-

vie a život druhého človeka. Zamie-

šajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoroč-

nej kampani a darujte krv!

26. ročník kampane potrvá päť týž-

dňov – začína 19. októbra a kon-

čí 20. novembra 2020. Študentská 

kvapka krvi prebieha v čase, keď sa 

kvôli pandémii COVID-19 sprísňu-

jú opatrenia v celej krajine. V tejto 

situácii sú však pravidelní darcovia 

krvi ešte dôležitejší.

Mobilné odbery krvi boli síce v ce-

lej krajine zrušené, krv je však stá-

le možné darovať na odberových 

pracoviskách Národnej transfú-

znej služby SR a  na hematologic-

ko-transfúznych oddeleniach ne-

mocníc. „Ak ste zdraví a  spĺňate aj 

ďalšie podmienky darovania krvi, ne-

odkladajte svoje rozhodnutie na neskôr, 

teraz je vaša pomoc mimoriadne dôle-

žitá,“ zdôrazňuje Zuzana Rosiaro-

vá, generálna sekretárka Slovenské-

ho Červeného kríža. „Darcovia krvi 

sa v tomto mimoriadnom období musia 

vopred objednať na presný čas. Preto ak 

chcete darovať krv, skontaktujte sa čím 

skôr s  najbližším  odberovým pracovis-

kom a  dohodnite si najbližší termín,“ 

dopĺňa.

Ďakujeme, že sa miešate druhým 

do života!

Kampaň organizuje Slovenský Čer-

vený kríž v spolupráci s Národnou 

transfúznou službou SR a hemato-

logicko-transfúznymi oddeleniami 

nemocníc.

Kampaň Študentská kvapka krvi® 

je zapísaná v  registri ochranných 

známok Úradu priemyselného 

vlastníctva SR.

SČK

Študentská kvapka krvi 2020

Veľký richňavský tajch  foto Peter Koleda

Otváracie hodiny SBM od 

21. – 31. 10. 2020

Berggericht – Mineralogická ex-

pozícia, 8:00 – 16:00

Nový zámok, 8:00 – 16:00

Starý zámok, 8:00 – 16:00

Kammerhof – Baníctvo na Slo-

vensku, 8:00 – 16:00

Galéria Jozefa Kollára, 

8:00 – 16:00

Informačné centrum, 

8:00 – 16:00

Expozícia uhoľného baníctva na 

Slovensku, Handlová, 

8:00 – 16:00

Viac na: 

https://www.muzeumbs.sk/

Pozývame Vás aj na:

22. 10. 2020 – 9. 1. 2021 Výsta-

vu Martin Piaček: SAD. Stručný 

archív daru., Galéria J. Kollára. 

Prenos sadu do galérie prostred-

níctvom toho, čo autor nazýva 

„stručný archív daru” je pokusom 

obsiahnuť viacročnú holistickú 

skúsenosť z interakcie s krajinou, 

prekonať dualizmus príroda-kul-

túra a  predstaviť skratkovitú po-

dobu sadu ako narušenie ča-

sopriestoru, 22. 10. 2020 od 17:00

1. 10. – 25. 10. 2020 Mini ZOO 

v múzeu IX., Mineralogická expo-

zícia, výstavné priestory, Nám. sv. 

Trojice 6, Banská Štiavnica, výsta-

va predstaví exotické druhy živo-

číchov (hmyz, plazy, článkonož-

ce), ale aj kolekciu motýľov zo 

súkromnej zbierky Michala Za-

chara.

20. 11. – 31. 1. 2020 vernisáž 

„Najkrajšia dovolenková fotogra-

fi a“, Múzeum vo Svätom Antone, 

Banská Štiavnica. Celoslovenská 

súťaž a  výstava amatérskej foto-

grafi e s  medzinárodnou účasťou. 

Prezentácia, konfrontácia a inšpi-

rácie pre všetkých amatérskych 

fotografov z  celého Slovenska 

a zahraničia.

Zmena programu a otváracích ho-

dín vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Oznam
Novootvorená kancelária Pohron-

ského osvetového strediska, pra-

covisko Banská Štiavnica, sa na-

chádza v  budove Šinglerky na 1. 

poschodí, Dolná 18, Banská Štiav-

nica. Príďte nás navštíviť!

POS BŠ
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Slovenské banské múzeum – 

Galéria Jozefa Kollára a Toto! 

je galéria, srdečne pozývajú 

na výstavu Toto! je kabinet 

ilustrácie XIII. – Vladimír Král, 

ktorá bude sprístupnená 

23. októbra 2020 o 15:00 hod., 

Nám. sv. Trojice 8, Banská 

Štiavnica.

Keď čítate knižku, ktorú Vladi-

mír Král ilustruje, je to akoby ste 

prišli do divadla. Fakt. Postavy sa 

pohybujú medzi kulisami, všet-

ko – zvieratá, ľudia aj veci – sa 

v  nich tak nejako logicky vrství, 

v svojskom systéme. Každý jeden 

obrázok, každá fi gúra by sa po-

kojne dali rozložiť na detaily ako 

skladačka. Zdá sa vám, že by ste 

mohli odmontovať ruky, uši, to-

pánky a poskladať nanovo. K prí-

behom aj k  deťom, ktoré si ich 

čítajú, je hm... ako to povedať? 

Jemný a úctivý. Neprekračuje ich 

hranice, ide po prvej signálnej 

fantázii, trpezlivo v  rytme tex-

tu. Robí ho zrozumiteľnejším pre 

všetky deti, aj pre tie, čo knižky 

veľmi nemusia. Dynamiku nevy-

tvára rýchlymi ťahmi, ale farba-

mi. Plné plochy, hrejivé odtiene, 

ťahané od kraja po kraj. Všetko 

v  tých jeho knižkách je také po-

hodové. Dobre sa čítajú pod peri-

nou, dobre sa do nich pozerá.

Originály týchto ilustrácií stojí 

za to vidieť. Výstava bude sprí-

stupnená do 10. 1. 2021 v  Ga-

lérii Jozefa Kollára v  Banskej 

Štiavnici.

Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 

maria.rojko@gmail.com, 

www.muzeumbs.sk, 

www.totojegaleria.sk 

Podujatie sa uskutoční za dodr-

žania aktuálne platných pande-

mických opatrení a  podľa pravi-

diel prehliadky našich expozícií!

Výstavu z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Petra Páchniková, 

vedúca odb. marketingu 

a environ. výchovy, SBM

Pozvánka na výstavu

v Banskej Belej, Banskom 

Studenci, Podhorí a v časti 

Banskej Štiavnice (lokality 

Kysihýbel, Jergištôlňa, Vyhne 

– Banky, Belianske jazero) 

sú nevyhnutné kvôli prebie-

hajúcej rekonštrukcii dvoch 

vedení vysokého napätia. 

Momentálne počítame s  tým, že 

by mali trvať do prvého decem-

brového týždňa, ale ak bude situ-

ácia priaznivá, pokúsime sa ten-

to termín čo najviac skrátiť. Ide 

o  komplexnú rekonštrukciu na 

päťkilometrovom úseku v  nároč-

nom teréne za viac ako pol milió-

na eur. Dve staré vedenia demon-

tujeme a  nahradíme ich jedným 

novým dvojitým. Keďže ide o čle-

nitý terén, vedenie nestojí len na 

stĺpoch, ale aj na oceľových stožia-

roch – o to je rekonštrukcia nároč-

nejšia. Ide o úsek, v ktorom dochá-

dzalo často k  rôznym poruchám. 

Niektoré spôsoboval vek a  fyzic-

ké opotrebenie, ale mnohé aj vie-

tor, búrky a popadané stromy. Po 

rekonštrukcii bude vedenie oveľa 

odolnejšie. Nielen kvôli úplne no-

vým komponentom, ale aj vďaka 

izolácii vodičov. Doteraz boli vo-

diče neizolované. Po novom budú 

vodiče menej náchylné na vplyv 

počasia a vďaka izolácii sa zmenší 

aj ochranné pásmo vedenia.

Ide o  náročnú rekonštrukciu 

a  z  hľadiska bezpečnosti našich 

pracovníkov je nevyhnutné, aby 

boli počas práce vedenia vypnuté. 

Žiaľ, nemáme žiadnu alternatív-

nu možnosť, ako dotknutých od-

berateľov zásobovať. Ak by sme ju 

mali, určite by sme ju využili. Vždy 

sa snažíme o to, aby bol dopad na 

odberateľov čo najmenší.

Čo sa týka času odstávok, tie spra-

vidla netrvajú tak dlho ako ich avi-

zujeme, pretože počítame aj s ne-

jakou rezervou. Ak sa počas dňa 

nevyskytne žiadna mimoriadna 

komplikácia, odstávka trvá najme-

nej o dve hodiny kratšie.

Zákon o energetike nám prikazu-

je informovať o odstávkach mini-

málne dva týždne vopred. Túto po-

vinnosť sme si splnili s ešte väčším 

časovým odstupom. Čo sa týka ne-

jakých kompenzácii alebo náhra-

dy škody pre odberateľov, podľa 

zákona na to nemajú nárok, po-

kiaľ ide o plánované odstávky. Ak 

chce naša spoločnosť udržať dis-

tribučnú sústavu spoľahlivú a bez-

pečnú, musí vykonávať údržbu, re-

konštrukcie a stavať nové vedenia. 

V niektorých prípadoch si to vyža-

duje odstávku. V každom prípade 

je to lepší scenár, keď ide o pláno-

vané práce, o  ktorých odberatelia 

vedia vopred a trvajú len niekoľko 

hodín. Ak by sme rekonštrukciu 

nezrealizovali, vedenie by mohlo 

jedného dňa nečakane skolabovať 

a výpadok by prišiel bez ohlásenia 

a trval by nepretržite. Pokojne by 

to mohlo byť aj niekoľko dní, vrá-

tane nocí. Hoci to tak obyvateľom 

nepripadá, rekonštrukciu robíme 

kvôli nim a pre ich vyšší komfort. 

Aby sme práce ukončili čo najskôr, 

na stavbu sme povolali viacero tí-

mov montážnikov. Pokiaľ to situ-

ácia dovolí, urobíme všetko pre to, 

aby odstávky trvali čo najkratšie 

a ak to bude možné, celú akciu sa 

pokúsime ukončiť rýchlejšie ako 

bolo v  pláne. V  žiadnom prípade 

však nie na úkor kvality a bezpeč-

nosti.

Porovnajme si túto situáciu s osob-

ným autom. Používate ho, kupuje-

te naftu, platíte si poistku a zrazu 

sa pokazí. Lebo zlyhala nejaká sú-

čiastka alebo je už jednoducho sta-

ré. Zanesiete ho do servisu a pokiaľ 

ho neopravia, ste bez auta. Alebo si 

na svoje náklady požičiate iné auto. 

Podobne je to aj s elektrinou. Len 

ju všetci berieme ako absolútnu sa-

mozrejmosť. Treba si však uvedo-

miť, že aj elektrická sieť má svoju 

životnosť a  svoje zlyhania. Ak by 

sme mali pri každej odstávke na-

pájať odberateľov napríklad nafto-

vým agregátom, cena za údržbu by 

sa vyšplhala do úplne iných rozme-

rov. Tým pádom by sme buď zane-

dbávali údržbu, lebo by sme na ňu 

nemali dostatok prostriedkov, ale-

bo by sa musela výrazne zvýšiť kon-

cová cena za elektrinu.

Radi by sme ešte upozornili na 

fakt, že celý projekt mal prebeh-

núť počas leta, ale kvôli korona-

kríze sme ho museli posunúť na 

neskôr, tak ako všetky ostatné. 

Prípravy na rekonštrukciu prebie-

hajú už od augusta. To, čo sa dalo 

pripraviť bez vypínania odberate-

ľov, už máme nachystané.

Miroslav Gejdoš, hovorca,

Stredoslovenská distribučná, a. s. 

Plánované odstávky elektrinyZáhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Rodivý výhonok = ríbezle, egreš, 

josta:

= červené a biele ríbezle – výhon-

ky s rôznou dĺžkou vyrastajúce na 

dvojročnom dreve, na starších ko-

nárikoch v rámci rodivých rozko-

nárení so zmiešanými púčikmi, 

ktoré sú na starších konárikoch 

často v zhlukoch. S klesajúcou dĺž-

kou prírastku (slabší rast) klesá 

dĺžka strapcov a veľkosť bobúľ.

= čierne ríbezle – výhonky (zá-

kladné, vyrastajúce z  bázy kríka 

i kratšie vyrastajúce v rôznych po-

zíciách na konárikoch) s  kvetný-

mi pukmi v horných 2/3 dĺžky vý-

honkov. Rýchlo starnú a  strapce 

na starších konárikoch sú krátke 

a málo početné.

= egreš, josta – výhonky vo vrcho-

lovej a  bočnej pozícii na rôznych 

miestach v rámci korunky, podob-

ne ako pri červených a bielych rí-

bezliach, na starnúcich konári-

koch klesá veľkosť plodov.

Michaela Mojžišová

Zverejnenie 
zámerov 
nakladania s majetkom mesta. 

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje:

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení neskorších predpi-

sov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

Zámer mesta Banská Štiav-

nica č. 21/2020 na prevod čas-

ti (cca 70m2) z  pozemku v  k. ú. 

Banská Štiavnica parc. číslo E 

KN 6409/19, o  celkovej výmere 

2260m2, ostatná plocha.

Zámer mesta Banská Štiavni-

ca č. 22/2020 na prevod časti 

(cca3m2) z pozemku v k. ú. Banská 

Štiavnica parc. číslo C KN 5426/8, 

o celkovej výmere 2299m2, zasta-

vaná plocha a nádvorie.

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej ta-

buli a internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie info: mestský úrad, odd. 

právne a  správy majetku, tel. 

045/6949637.

MsÚ
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Spomienka

V  mesiaci ok-

tóber by sa bol 

dožil 75 ro-

kov môj mi-

lovaný man-

žel p. Ivan Zavadil. S láskou 

si na neho spomínam spolu 

s  dcérou Zuzkou a  jej man-

želom Erikom a  vnúčatami 

Erikom a Líviou. Žiaľ, nema-

li to šťastie starkého poznať, 

ale i  tak cítia k nemu lásku, 

poznávajú ho z  rozprávania 

rodičov a  starkej. Sú dospe-

lí, ukončili štúdiá a úspešne 

vykročili do dospelosti. S úc-

tou a láskou si na svojho otca 

spomína syn Peter s manžel-

kou Hankou a synčekom Ju-

rkom. Česť jeho pamiatke!

Alena Zavadilová

oznamy, 
spomienky

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 – 12:00 hod. až do odvolania. 

Za pochopenie vopred ďakujeme. 

Informácie o akciách môžete zís-

kať na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP 

Zrejme ste už viacerí zachytili, 

že obyvatelia časti mesta 

Banská Štiavnica a tri obce 

nášho okresu – Banská Belá, 

Banský Studenec a Podhorie, 

zostávajú dlhšiu dobu počas 

pracovných dní bez elektriny. 

Aj napriek tomu, že hovorca Stredo-

slovenskej distribučnej spoločnosti 

/SS-D/ vydal k tejto situácii stano-

visko, pohľad obyvateľov dotknu-

tých obcí je stále kontroverzný. Pod-

ľa vyjadrenia starostu B. Belej bolo 

nanajvýš nutné pristúpiť k tejto re-

konštrukcii, pretože práve okolie 

ich dediny bolo najviac postihnuté 

v  zlom počasí výpadkami elektri-

ny, čo veľmi vážne ohrozovalo už aj 

bezpečnosť okolitých domov. Stá-

le si však väčšina z nás kladie otáz-

ku, či to nebolo možné realizovať 

v inom časovom období. Najsilnej-

ším a oprávneným argumentom je 

určite fakt, že už treba kúriť a mno-

ho obydlí je závislých na elektrine. 

Nehovoriac o  tom, že stráviť nie-

koľko hodín v zime nie je práve naj-

príjemnejšie. Na druhej strane si 

ale treba uvedomiť aj to, že samot-

ní pracovníci vykonávajúci opravu 

vysokého napätia musia pracovať 

vo veľmi sťažených podmienkach, 

keďže niektoré dni boli výnimočne 

sychravé, studené a upršané. Zima 

však nie je jediná, čo občanov trápi. 

Aj keď výpadky sú od skorého rána, 

do takmer neskorého poobedia a na 

prvý pohľad by sa zdalo, že neza-

stihnú tých, ktorí sú vtedy v  prá-

ci, nie je to celkom tak! Práve táto 

pandemická doba priniesla mno-

hým zamestnancom Home Offi  ce, 

čo ich absolútne odkazuje na po-

trebu elektriny v domácom prostre-

dí. Ďalej sú to mnohí nepracujúci, 

ako rodičia s malými deťmi, senio-

ri a v neposlednom rade aj mnoho 

študentov, ktorí musia študovať on 

– line. Opýtala som sa preto štatu-

tárov jednotlivých obcí, ako si s tou-

to situáciou poradili a aké opatrenia 

museli prijať?

Mgr. Nadežda Babiaková – pri-

mátorka mesta B. Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica informo-

valo občanov verejne dostupným 

spôsobom, a to na webovej stránke 

mesta a cestou Štiavnických novín. 

Tak ako informoval hovorca Stre-

doslovenskej distribučnej, a. s., Ži-

lina, ide o  náročnejšiu komplexnú 

rekonštrukciu, ktorú bolo potrebné 

z  technického hľadiska nevyhnut-

ne vykonať z titulu častých porúch, 

aby sa následne predišlo prípadnej 

poruche, ktorá by znamenala odsta-

venie dodávky na dlhší čas. Pôvod-

ne mala byť rekonštrukcia realizo-

vaná v  letnom období, ale z  titulu 

pandémie COVID-19 Stredosloven-

ská distribučná, a. s., musela túto 

rekonštrukciu časovo posunúť na 

neskôr.

Čo sa týka samotného mesta Ban-

ská Štiavnica, v zmysle plánované-

ho prerušenia nebude ohrozená do-

dávka tepla. Dotkne sa to Základnej 

školy J. Kollára na Drieňovej, kde 

túto situáciu si vedenie ZŠ rieši vo 

vlastnej kompetencii. Keďže nebu-

de možné zabezpečiť vykurovanie 

ZŠ a zabezpečenie stravy v školskej 

jedálni, riaditeľ školy udelil na 26. 

10. 2020 riaditeľské voľno.

Určite ani vedenie mesta, ani do-

tknutých obyvateľov neteší odstáv-

ka elektrickej energie, ale treba si 

uvedomiť, že táto oprava je potreb-

ná a naozaj je chvályhodné, že táto 

prepotrebná rozsiahla rekonštruk-

cia sa realizuje a treba oceniť aj za-

mestnancov, ktorí v  teréne v  nie 

ľahkých podmienkach tieto práce 

vykonávajú v nepriaznivom počasí.

Zaznamenali sme jedine sťažnosť 

z mestskej časti Banky a verím, že 

po rozhovore s vedením Slovenskej 

distribučnej, a. s., práce budú vyko-

nané v skrátenom čase, čo by zna-

menalo skrátenie času odstávok vý-

padku elektrickej energie.

MVDr. Branislav Babirád – sta-

rosta obce Banská Belá

Ohlásené vypnutie od 5. 10. – 

13. 11. 2020.

Občanov sme informovali miest-

nym rozhlasom, cez webovú strán-

ku obce a  cez FB. Bohužiaľ, riešiť 

ich jednotlivo nie je možné, a teda 

každá domácnosť si to musí zaria-

diť individuálne. Zabezpečili sme 

dieslovú centrálu pre základnú 

a materskú školu aj školskú jedáleň 

v spolupráci so stavbyvedúcim SS-

D. Obecný úrad funguje na vlastnej 

a jednu sme zapožičali obecným le-

som. COOP Jednota má tiež svoju 

centrálu a  pošta upravila otváracie 

hodiny mimo odstávky elektriny.

Ing. Dana Lóžiová – starostka 

obce Podhorie

Ohlásené vypnutie 9. 10., 12. – 

16. 10., 19. a 20. 10., 29. 10.

Obyvateľov sme informovali v obec-

nom rozhlase a všetko je uverejne-

né aj na obecnej web stránke. Chod 

obecného úradu, školskej jedál-

ne a materskej školy sme zabezpeči-

li jednou elektrocentrálou z výbavy 

hasičského auta IVECO. Sprístup-

nenie internetového signálu a  pri-

pojenia k internetu pre obecný úrad 

sme zabezpečili cez elektrocentrály 

v spolupráci s poskytovateľom MC-

Net. Nie je v našich silách riešiť ná-

hradný zdroj pre všetkých občanov 

obce Podhorie celoplošne. Obyvate-

lia si situáciu riešia vo vlastnej réžii 

svojimi alebo zapožičanými elektro-

centrálami.

Pavol Santoris – starosta obce 

Banský Studenec

Ohlásené vypnutie od 12. 10. do 

12. 11. 2020.

Obecný úrad je zabezpečený vlast-

ným generátorom na výrobu elek-

trickej energie, materská ani zák-

ladná škola v našej obci nie je. Pre 

prípad ohrozenia alebo akútnej po-

moci pre občanov vedia pomôcť 

členovia DHZO s  generátorom na 

výrobu elektrickej energie. Nik-

to z našej obce ani vlastníci chát sa 

prerušovaniu elektriny neteší, ale 

naši občania prijali túto skutočnosť 

ako službu pre nich, ktorá po skon-

čení prác v ďalšom období skvalitní 

a odstráni výpadky elektriny. Včas-

ným oznámením v  obecnom roz-

hlase na webovej stránke obce ako 

aj na FB sa občania pripravili na pre-

rušenie elektriny a  nezaznamena-

li sme žiadne sťažnosti. Ďakujeme 

pracovníkom Stredoslovenskej dis-

tribučnej, a. s., za skracovanie ča-

sových odstávok výpadku elektri-

ny. Do budúcna odporúčame, aby 

sa plánované práce na zariadeniach 

vykonávali v inom období ako je je-

seň či zima.

Daniela Sokolovičová

Ako to vyzerá v obciach 
bez elektriny?

Oznam
Poznáte niekoho, kto sa venuje ne-

profesionálnemu umeniu? Hľa-

dáme divadelníkov, folkloristov, 

spevákov, tanečníkov, recitátorov, 

hudobníkov, fi lmárov, literárnych 

tvorcov, výtvarníkov a  remeselní-

kov. Ak viete o niekom /nezáleží na 

veku /, dajte nám vedieť!

Kontakt: Naďa Kvaková, Pohron-

ské osvetové stredisko – pracovisko 

Banská Štiavnica, 0915 819 989.

POS BŠ

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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Aj napriek nepriaznivej 

situácii, ktorá je v našom 

štáte a nielen v našom 

štáte, ale aj celej Európskej 

únii a celom svete ohľadom 

pandémie koronavírusu, si 

Vás dovoľujeme upozorniť 

na zimné vykurovanie, ktoré 

je vo veľkej miere spojené 

so zvýšeným rizikom vzniku 

požiarov. 

Je to spôsobené najmä tým, že sa 

nevenuje dostatočná pozornosť 

údržbe palivových spotrebičov, vy-

kurovacích telies a  hlavne údržbe 

palivových spotrebičov. Vzhľadom 

k charakteru našej krajiny, dostup-

nosti a fi nančnej výhodnosti tuhé-

ho paliva sa u nás veľmi často vyu-

žívajú hlavne v rodinných domoch, 

rekreačných chatách a penziónoch 

na vykurovanie rôzne druhy tepel-

ných spotrebičov na tuhé palivo 

(drevo a uhlie).

V  období vykurovacej sezóny 

2019/2020 t. j. od 1. 9. 2019 do 

31. 5. 2020 vzniklo na území Ban-

skobystrického kraja v  bytovom 

hospodárstve celkovo 113 požia-

rov so škodou 109 850eur. V okre-

soch Žiar nad Hronom, Žarnovica 

a  Banská Štiavnica bolo zazname-

naných spolu 12 požiarov. Tieto po-

žiare sa priamo týkali nedostatkov 

vo vykurovacích telesách, dymovo-

doch a  komínoch. Celková škoda 

bola 2 200€, pričom najvyššie ško-

dy boli v okrese Žiar nad Hronom.

Pri prevádzke palivových spotre-

bičov a  používaní komínov a  dy-

movodov je potrebné dodržiavať 

ustanovenia všeobecne záväzné-

ho právneho predpisu – Vyhlášky 

MV SR č. 401/2007 Z. z., o technic-

kých podmienkach a požiadavkách 

na protipožiarnu bezpečnosť pri in-

štalácii a prevádzkovaní palivového 

spotrebiča, elektrotepelného spot-

rebiča a zariadenia ústredného vy-

kurovania a pri výstavbe a používa-

ní komína a dymovodu a o lehotách 

ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykuro-

vacieho obdobia by sme chceli ob-

čanov upozorniť na hlavné zása-

dy, ktoré je potrebné dodržiavať pri 

prevádzke vykurovacích spotrebi-

čov:

– zabezpečiť inštaláciu palivových 

spotrebičov spôsobom určeným vý-

robcom v dokumentácii k spotrebi-

ču (v ich okolí umiestniť nehorľavú 

podlahu alebo podložky…)

– dodržovať bezpečné vzdialenos-

ti od vykurovacích telies a  dymo-

vodov podľa pokynov výrobcu (pre 

tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdia-

lenosť určená výrobcom!)

– zabezpečiť odborné pripojenie 

spotrebiča ku komínu (môže to 

vykonať len kominár alebo revízny 

technik komínov!)

– zabezpečiť vysýpanie popola z vy-

kurovacích telies zásadne do ne-

horľavých a uzatvárateľných nádob

– zabezpečiť neprekurovanie vy-

kurovacích telies

 – neskladovať horľavé materiály 

v blízkosti vykurovacích telies

– nepoužívať k  rozkurovaniu 

horľavé kvapaliny, najmä benzín, 

petrolej alebo denaturovaný lieh

– udržiavať poriadok na povalách 

v blízkosti komínov a v pivniciach

– zabezpečiť používanie vykurova-

cích telies len v  dobrom technic-

kom stave

– zabezpečiť pravidelnú kontro-

lu a čistenie komína osobou od-

borne spôsobilou na tieto úkony!!!

Fyzické osoby sú povinné pod-

ľa §14 ods.1 písm. h) zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred po-

žiarmi v znení neskorších predpi-

sov: „...zabezpečovať pravidelné čis-

tenie a  kontrolu komínov, zabezpečiť 

odborné preskúšanie komínov osoba-

mi s  odbornou spôsobilosťou (komi-

nár)...“ a písm. i) „...dodržiavať tech-

nické podmienky a  požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri inštalá-

cii a  prevádzkovaní palivových spot-

rebičov, elektrotepelných spotrebičov 

a  zariadení ústredného vykurovania 

a  pri výstavbe a  používaní komínov 

a dymovodov...“. Osoby, ktoré takto 

nekonajú, sa dopúšťajú priestupku 

na úseku ochrany pred požiarmi!

Slavomír Búci,

vedúci odd. požiarnej prevencie

Protipožiarna bezpečnosť 
vo vykurovacom období

Jesenný zber 
nebezpečných odpadov cez 

zberný dvor

Oznamujeme občanom, že je-

senný zber oddelene zbiera-

ných zložiek z domácností s ob-

sahom nebezpečných látok 

(nebezpečný odpad) bude vyko-

návaný prostredníctvom mest-

ského zberného dvora, keď-

že zberové vozidlá technických 

služieb nespĺňajú sprísňujúcu 

sa legislatívu na prepravu ne-

bezpečných odpadov.

Občania – poplatníci mesta 

Banská Štiavnica môžu bezplat-

ne odovzdať nebezpečné odpa-

dy nielen teraz, v jesennom ob-

dobí, ale celoročne na zbernom 

dvore, počas otváracích hodín. 

Zberný dvor sa nachádza na 

ul. Antolská 46, oproti čistiar-

ni odpadových vôd smerom na 

Sv. Anton.

Zberný dvor je otvorený na-

sledovne:

• pondelok: 6:00 – 15:00

• utorok: 6:00 – 15:00

• streda: 6:00 – 16:00

• štvrtok: 6:00 – 15:00

• piatok: 6:00 – 15:00

• sobota: 8:00 – 12:00

Počas štátnych sviatkov je zber-

ný dvor zatvorený. Okrem ne-

bezpečných odpadov môžu ob-

čania – poplatníci mesta Banská 

Štiavnica bezplatne odovzdať 

na zbernom dvore všetky vy-

triedené druhy komunálnych 

odpadov – papier, plasty, sklo, 

kovy, nápojové kartóny, elek-

troodpad, objemný odpad, bio-

odpad a pod. Stavebný odpad je 

spoplatnený podľa privezeného 

množstva.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Súťaž
Ministerstvo obrany vyhlásilo li-

terárnu súťaž, víťazov čaká fi -

nančná odmena!

Študenti stredných a  vysokých 

škôl sa aj tento rok môžu zapo-

jiť do literárnej súťaže Minister-

stva obrany SR. Svoje príspevky 

na tému „Akú cenu má mier?“ môžu 

posielať do 22. novembra 2020 

na emailovú adresu sutaz@mil.sk. 

Vyhlasovateľom súťaže je redak-

cia rezortného časopisu Obrana.

Miloslav Ščepka,

vedúci odd. rezortnej tlače,

komunikačný odbor
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Na našej škole vedieme žiakov 

k tomu, že sami môžu prispieť 

k skrášleniu svojho okolia. 

V  tomto roku nás zaujala výzva 

na poskytnutie grantu od Nadácie 

VÚB z oblasti rozvoja komunitné-

ho života a  budovanie dobrých 

susedských vzťahov. Napísali sme 

projekt pod názvom „Knižnica pre 

všetkých“ a čakali, či sa šťastie na 

nás usmeje. Ani sme sa nenazdali 

a v čase zatvorených škôl nám pri-

šla dobrá správa, že naša žiadosť 

bola úspešná. Zámerom projek-

tu „Knižnica pre všetkých“, je v blíz-

kosti školy osadiť lavičky a vyho-

toviť verejne dostupnú schránku 

na knihy. Chceli by sme prispieť 

k zvýšeniu záujmu o knihy a roz-

voju čitateľskej gramotnosti. Na 

prácach sa podieľajú naši žiaci, 

v rámci hodín pracovného vyučo-

vania. Niektoré aktivity sme ne-

mohli uskutočniť z dôvodu proti-

pandemických opatrení. Nie sme 

smutní, projekt postavením „kni-

hobúdky“ (tak sme si ju pomeno-

vali) nekončí. Už teraz sa tešíme 

na spoločné čítanie s  obyvateľ-

mi mesta a  jeho návštevníkmi. 

Budeme trpezlivo čakať na lep-

šie časy a  možnosť stretnúť sa 

pri „knihobúdke“. Ak by niekto 

mal knihy, ktoré by chcel dať do 

charitatívnej schránky, môže-

te ich priniesť po dohode do ško-

ly. Kontakt: szs@szsbs.edu.sk, 

+421 45 692 26 25. Dočítania...

kolektív ŠZŠ

Podpora od Nadácie VÚB

Budovanie „knihobúdky“ žiakmi ŠZŠ foto Archív ŠZŠ

Praktické pracovné vyučovanie foto Archív ŠZŠ

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii BlackM, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redakcii 

ŠN. Správne znenie krížovky z č. 

36/2020: „Nešťastie je skúšobným 

kameňom charakteru.“ Výhercom 

sa stáva Eva Sepová, B. Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizze-

rii, reštaurácii BlackM, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom 

do redakcie ŠN v termíne do 02. 

11. 2020.

V tajničke sa ukrýva výrok H. For-

da: „Myslenie je tá najťažšia práca, 

aká existuje. To je… (dokončenie 

v tajničke).

A., Nie slabo, zvratné zámeno, je-

den, odozva,

B., 1. časť tajničky, polomer,

C., Gén, poznám, obyvateľ Ará-

bie, číra tekutina,

D., Leví česky, 550 v Ríme, ozná-

miť úradom, veci na predaj,

E., Vymieňa, čistil praním, ruská 

zn. auta, hľa,

F., Papagáj, zabijak, prehry v  ša-

chu, alkohol,

G., Ozn. áut Luxemburska a Špa-

nielska, panovník, buničina, kazy,

H., Zn. žiaroviek, veľká miest-

nosť, nepíš bez mäkčeňa,

I., Útok, otec, nezamúť,

J., 2. časť tajničky, samohláska 

v slove píš,

K., Meno Mikušeka, zn. áut zo Ži-

liny, ovčia srsť, poľovačka.

1., Opil, 3. časť tajničky, An-

drea,

2., Obyvateľ Írska, vráta, nábytok,

3., Zosuv snehu, dom. zviera,

4., Dusík, badá, potopená loď, 

osobné zámeno,

5., Obliekol, pramica, ozn. býva-

lých pások do prehrávača,

6., Tuto, pohorie v  Rusku, sadni 

si detsky,

7., Otec, had, naopak, oheň,

8., Drobný morský živočích, 

vlastnilo, iniciálky herečky Veče-

rovej,

9., Oznámiť úradom, tenká dos-

ka, spoluhlásky v slove ničil,

10., Severské zviera, otec, neón 

česky,

11., Časti súčiastok, sveter bez 

rukávov,

12., Zasa, rapotal,

13., Vysoké učenie, 4. časť taj-

ničky, sťa,

14., Papagáj, 5. časť tajničky, 5 

v Ríme.

Pomôcky: Hapi, obvody, apa, TDK, 

EV, Ural, prám.

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. 38
Krížovka
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Okrem už spomínaných pozo-

ruhodných knižných noviniek 

nášho regiónu, ako sú: 

Kvety baní – Minerály stredosloven-

skej banskej oblasti Richarda Kaňu, 

Banská Štiavnica – vyznania… ne-

možno mi ťa neľúbiť vyše 60 – tich 

Banskoštiavničanov, ktorú zostavila 

Janka Bernáthová a Petőfi ho cestopi-

su Putovanie Sándora Petőfi ho v pre-

klade Márie Petrovej, ktoré už boli na 

stránkach Štiavnických novín pred-

stavené, dávame do pozornosti ďal-

šie dve pôvabné publikácie, ktoré v sú-

časnom pandemickom chaose takmer 

unikli pozornosti a  istotne  stoja za 

predstavenie. Obe boli symbolicky 

uvedené do života v  ev. kostole pri 

prezentácii spomínanej knihy ban-

skoštiavnických vyznaní, tesne pred 

zákazom uskutočňovania verejných 

kultúrnych podujatí. Nenápadne tak 

vstúpili na knižný trh, aby sa uchá-

dzali o vašu priazeň, potešili, pohladili 

a spolu s mnohými z vás si nostalgicky 

zaspomínali na časy minulé.

Prvou z nich je kniha plná poézie Ban-

skej Štiavnice, jej minulosti i  súčas-

nosti, zachytená vo veršoch a  pro-

zaických komentároch Márie Petrovej 

a v magických fotografi ách Lubomíra 

Lužinu. Názov publikácie „A diamant 

v  hrude nezhni-

je...“ evokuje spo-

jitosť s  A. Slád-

kovičom celkom 

cielene. Vyda-

ná bola totiž 

pri príležitos-

ti 200. výročia 

narodenia náš-

ho literárneho 

velikána, ako 

aj Márie Pischlo-

vej, v rámci pro-

jektu Zaľúbená Štiavnica 2020. Táto 

„malá knižka o veľkej láske“, ako ju au-

torka sama nazvala, nás dokonale vo-

vedie do literárnej histórie z  čias ži-

vota hlavných protagonistov a doplní 

tak mozaiku našich vedomostí aj z od-

kazov literátov a  literárnych vedcov 

Alexandra Matušku, Cyrila Krausa, 

Jána Kalinčiaka či Jaroslava Rezníka, 

ktoré Mária Petrová v textoch umne 

zapracovala.

Druhou povšimnutiahodnou novin-

kou je kniha s názvom „Spomienky“ od 

Márie Remeňovej – Štangovej, rodáč-

ky zo Sv. Antona, ktorá už v r. 2016 

vydala zbierku básní s názvom Cesta 

životom. V  knihe spomienok zachy-

tila zaujímavé rozprávanie o  ťažkom 

živote svojej mamy, časť zo svojich 

spomienok, veselý život v dedinke Ili-

ja, do ktorej sa presťahovala po svad-

be v r. 1955, ako aj spomínanie svo-

jich známych. Zachytáva vzácne reálie 

obyčajného života obyčajného člove-

ka vojnového i povojnového obdobia, 

z prostredia nám blízkeho a známeho. 

Kniha je ilustrovaná fotografi ami z ro-

dinného albumu, s nádherne nostal-

gicky zachyteným obrazom Ilije na 

obale knihy v pevnej väzbe.

Obe knihy, ako aj v úvode spomínané, 

nájdete ešte na pultoch predajní, príp. 

v mestskej knižnici a myslím, že ani 

nemožno nájsť vhodnejší čas na to, 

aby sme si ich prečítali a v predlžujú-

cich sa podjesenných večeroch sa ne-

chali voľne unášať ich magickou at-

mosférou, príp. ich odporučili svojim 

priateľom a známym.

K. Kissová, /MsK/

Dve regionálne knižné novinkyUpravený 
výpožičný 
režim
v  mestskej knižnici počas nú-

dzového stavu.

PO: 8.00-10.00

13.00-15.00

UT: nestránkový deň

ST: 8.00-10.00

13.00-16.30

ŠT: nestránkový deň

PI: 8.00-10.00

Upravený výpožičný režim platí 

do odvolania a za podmienok do-

držiavania všetkých hygienických 

opatrení nariadených Úradom ve-

rejného zdravotníctva.

MsK

Oznam
Súťaže riadené SSFZ a ObFZZH 

sú prerušené, tréningy už iba 

online!

Z dôvodu nových opatrení Úra-

du verejného zdravotníctva Slo-

venskej republiky prijatých  na 

zamedzenie šírenia vírusové-

ho ochorenia COVID-19 klub 

FK Sitno Banská Štiavnica  po-

zastavil klasický tréningový 

proces prvého tímu a  všetkých 

mládežníckych kategórií od U5 

až po U19 s  účinnosťou od 15. 

októbra až do odvolania. Všet-

ky futbalové stretnutia, ktoré 

boli na programe po 15. októbri 

2020  sú  odložené na neurči-

to.  Prevádzkovateľ futbalové-

ho štadióna – FK Sitno Banská 

Štiavnica žiada všetkých náv-

števníkov areálu a  športov-

cov, aby sa riadili uverejnenými 

opatreniami. Vstup širokej ve-

rejnosti a športovcov je na vlast-

nú zodpovednosť. Správca za-

riadenia nezodpovedá za úrazy 

a nákazy vzniknuté pri neopráv-

nenom pohybe osôb v areáli.

Umožňuje sa aj využívanie špor-

tovísk v  areáloch škôl za pod-

mienok uvedených v  tomto 

opatrení a  za dodržania pra-

vidiel vydaných vlastníkmi, 

resp. správcami uvedených ih-

rísk a  príslušným regionál-

nym úradom verejného zdra-

votníctva, usmernenie: https://

www.futbalsfz.sk/usmernenie

-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho

-zdravotnictva-sr

Miroslav Hudák ml.,

predseda FK Sitno BŠ
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  Stredná odborná škola slu-

žieb a  lesníctva ponúka na pre-

nájom nebytové priestory a  ga-

ráže. Podrobnejšie informácie 

budú zverejnené na stránke ško-

ly: www.sosbs.sk a na vchodových 

dverách do hlavnej budovy školy.

 Hľadám opatrovateľku, tel.č.: 

0910 210 444

 Hľadám angličtinára/-ku, nem-

činára/-ku, kontakt: 0940 870 762

  Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

  Predám zimné jablká, odroda 

Rubinola a Topas, cena 0,60eur/

kg, tel. č.: 0918 998 785

  SOVI, n. o., sociálna - senior pre-

pravná služba hľadá vodiča OMV, 

tel. č.: 0948 460 700

  Prenajmem 4-izbový byt v BŠ, 

sídl. Drieňová, tel.č.: 0903 322 178

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

Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj časť lovu 
poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky.

Podmienky predaja a spôsob 
predkladania ponúk je zverejnený na

www.mlbs.sk

Tel. 045- 692 11 27
e-mail: mestskelesybs@stonline.sk

INZERCIA

INZERCIA

Ikona Pohronia, ktorá malému 

klubu vykopala postup 

do Fortuna ligy a o rok ho 

v poslednej chvíli aj zachránila.

Futbalová verejnosť v Žiari nad Hro-

nom za hráčom, kapitánom Pohro-

nia Lukášom Pellegrinim, smúti.

„Lukáš Pellegrini odchádza na hosťova-

nie do klubu FK Sitno Banská Štiavni-

ca. Chceme, aby po ukončení hráčskeho 

kontraktu ostal pracovať v štruktúrach 

klubu. Obe strany prejavili záujem 

o novú formu spolupráce od roku 2021, 

preto sa s Lukášom nelúčime, ale čosko-

ro ho privítame v novej funkcii“, infor-

movalo Pohronie na svojej facebo-

okovej stránke.

V  tejto súvislosti sme sa opýtali 

predsedu FK Sitno Banská Štiavni-

ca Ing. Miroslava Hudáka ml., ako 

vníma túto skutočnosť a  čo to pre 

klub znamená?

1. Pán predseda, čo pre Vás zna-

mená tento prestup?

Prestup takej osobnosti ako je Lu-

káš z prvej do piatej ligy podľa mňa 

znamená to, že sa v Štiavnici s fut-

balom robí dobre. Keby sme nemali 

podmienky, atmosféru, celkovú or-

ganizáciu, nárast záujmu od verej-

nosti, Lukáš by sa našim smerom 

ani nepozrel. Veľmi si vážim, že sa 

takto rozhodol a  že nám chce po-

môcť.

2. Predstavte nám Lukáša Pelle-

gríniho, ako vníma túto zmenu:

Meno Lukáša Pellegriniho sa samo-

zrejme najviac spája s  klubom FK 

Pohronie, kde strávil 7 rokov a po-

stupne ako kapitán priviedol muž-

stvo až do najvyššej súťaže, kde 

klub doteraz pôsobí. Predtým pô-

sobil vo Fortuna ligových kluboch 

ako je Vion Zlaté Moravce alebo 

Spartak Myjava. A  ako sám hovo-

rí: „keby mi niekto pred pár týždňa-

mi povedal, že budem sezónu dohrá-

vať v klube FK Sitno Banská Štiavnica, 

bral by som to skôr ako žart. Ale reali-

ta je niekedy nevyspytateľná. V mojom 

klube FK Pohronie mi funkcionári vy-

šli v ústrety a dovolili mi hrať za klub, 

ktorý som si zvolil ako vďaku za služby, 

ktoré som klubu odviedol, za čo im veľ-

mi pekne ďakujem. Moja odpoveď zne-

la: FK Sitno Banská Štiavnica. Bývam 

s rodinou v Banskej Štiavnici a poznám 

veľmi dobre ľudí, ktorí pracujú v tom-

to klube a viem, že to myslia s klubom 

vážne a majú moju plnú dôveru. Nako-

niec, s klubom som začal spolupracovať 

už skôr ako asistent trénera a  aj ma-

nažér mládeže. Popri A-mužstvu pod-

porujeme hlavne mládež, pretože je to 

naša priorita. Chceme, aby sa chlapci 

neustále zlepšovali a my im musíme po-

máhať a vytvárať podmienky na zlep-

šovanie sa vo všetkých smeroch.“ Ja už 

len dodám, tak ako Lukáš hovorí, 

práca s mládežou je beh na dlhé tra-

te a my robíme kroky, ktoré možno 

ešte nie sú viditeľné, ale prejaví sa 

to v nasledujúcich obdobiach.

3. Na akú pozíciu v kádri sa Lu-

káš dostane?

Lukáš prevezme rolu hlavného tré-

nera A-mužstva a  samozrejme aj 

pozíciu hráča. S jeho skúsenosťami 

je to prirodzené. Snažíme sa s ním 

konzultovať a  manažovať ostat-

né záležitosti ohľadom fungovania 

klubu hlavne v  súvislosti s  mláde-

žou. Pripravujeme kroky, ktoré po-

vedú k lepšiemu organizovaniu ce-

lého mládežníckeho útvaru. Jeho 

názory a prax nám veľmi pomáhajú 

pozerať sa na klub z iného uhla po-

hľadu.

4. Dokedy by mal hosťovať v na-

šom klube?

Aktuálne je hosťovanie do konca 

kalendárneho roka. Ako sa celá si-

tuácia s futbalom na Slovensku vy-

vinie, je veľmi otázne. My sa bude-

me snažiť, aby bol Lukáš s nami čo 

najdlhšie.

5. Ako túto skutočnosť prijali 

spoluhráči?

Lukáš je Štiavničan. Myslím, že 

všetci chalani ho poznali už pred-

tým ako sa stal hráčom. Poznajú 

jeho kvality ako hráča, ale najmä 

jeho osobnostné vlastnosti. Je to 

jeden správny chalan, ktorý si váži 

ľudí, má obrovské srdce a  vždy sa 

snaží pomôcť. Je mi naozaj cťou, že 

spolupracujem s  takým človekom. 

Musíme si to vážiť!

Lukášovi Pellegrinimu prajeme 

v našom klube veľa síl, aby dokázal 

pozdvihnúť a zoceliť naše mužstvo 

a vykopať ho na piedestál.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Prestup Lukáša Pellegriniho 
do FK Sitno Banská Štiavnica
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Spoločnosť JUVIN, s.r.o., 
príjme do PP na kratší pracovný úväzok zamestnanca, 

môže byť aj SD aj ZŤP s nástupom ihneď. Jedná sa o prácu 
informátora na vrátnici priamo v Banskej Štiavnici. 

Mzdové podmienky 3,56€ brutto na hodinu. 

V prípade záujmu prosím kontaktovať 
na t.č. 0903 456 391, alebo mailom na: juvin@juvin.sk.

V rámci poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti doručíme tovar k Vám domov. Objednávky 

prijímame telefonicky na čísle 045 692 2322. Našim 

zákazníkom v meste Banská Štiavnica poskytujeme 

doručenie za 1€ a zákazníkom mimo mesta BŠ v rámci 

okresu BŠ poskytujeme doručenie za 4€. 

Otvorené máme pre Vás 

Po – Pia 7:30 – 17:00 a každú sobotu 8:00 – 12:00. 

Teší sa na Vás kolektív lekárne Helios pod poštou.

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

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.


