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INZERCIA

V dňoch 31.10. – 1.11. 2020 sa 

aj v našom okrese uskutočnilo 

celoslovenské testovanie na 

COVID-19. Je potešiteľné, že 

jeho výsledky nás zaradili 

medzi regióny s najnižším 

podielom pozitívnych testov.

Celý proces prebiehal v  dvoch fá-

zach. Viaceré inštitúcie a fi rmy zís-

kali povolenie na testovanie ešte 

pred začiatkom ofi ciálneho verejné-

ho testovania s cieľom odbremeniť 

odberové miesta počas soboty a ne-

dele, prípadne neohroziť kritické 

cieľové skupiny. 

Ak existujú slová, ktoré by 

najlepšie vystihli uplynulé 

dni v našom meste z pohľadu 

primátorky mesta, tak sú to 

pojmy jednota, solidarita, 

obetavosť. 

Počas testovania na COVID-19, 

ktoré prebehlo v  našom meste 

v uplynulom víkende, som dostá-

vala množstvo odkazov, správ, in-

formácií. Drvivá väčšina z nich sa 

niesla v pozitívnom duchu. Trpez-

livé čakanie v  radoch, ohľadupl-

nosť voči slabším či chorým, dob-

rá nálada na odberových miestach, 

vzájomná empatia, slová vďaky.

Chcela by som sa preto na tom-

to mieste poďakovať všetkým, 

ktorí sa testovania zúčastnili na 

oboch stranách procesu. Mimo-

riadne si vážim a ďakujem všet-

kým zapojeným zdravotníkom, 

vojakom, policajtom, adminis-

tratívnym pracovníkom, za-

mestnancom mestského úradu 

a  ďalším, ktorí strávili hodiny 

v  náročnej práci. Mnohí z  nich 

sa zapojili do akcie úplne automa-

ticky, dobrovoľne, ostatní zase bez 

váhania reagovali kladne pri pr-

vom oslovení. 

Banská Štiavnica testovanie zvládla

Štiavničania ukázali veľké zjednotenie

Spolupráca samosprávy, ozbr. síl a SČK  foto Lubo Lužina

Odberové miesto v kultúrnom centre  foto Lubo Lužina
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KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Poďakovanie
Vyslovujeme veľké poďakovanie 

Mgr. Nadežde Babiakovej, primá-

torke mesta a  Krízovému štábu 

mesta Banská Štiavnica za orga-

nizovanie, koordináciu prípravy 

a zabezpečenie akcie „Spoločná zod-

povednosť“, ktorá sa konala v dňoch 

30. 10. a 1. 11. 2020. Ďakujeme!

Vďační obyvatelia
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myšlienka
dňa

„Aj keď precestujeme svet, aby sme 

našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, 

ináč ju nenájdeme.“.

Ralph Waldo Emerson
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Prežívanie priateľstva necháva zažiariť 

šťastie a utrpenie robí znesiteľnejším.“.

Marcus Tullius Cicero

2. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Práce súvisiace s ukončením a vy-

účtovaním celoplošného testova-

nia.

3. 11.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica – vyhodnote-

nie celoplošného testovania a pri-

jatie úloh súvisiacich s udržaním 

opatrení na ochranu obyvateľov.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

4. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

5. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie s riaditeľkou 

SBM Mgr. Zuzanou Denkovou.

Kontrola stavebných akcií.

Príprava VZN k odpadom a rieše-

nie potrieb Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica.

Pracovné rokovanie k  verejným 

obstarávaniam.

6. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

Pracovné rokovanie k  Integrova-

nej územnej samospráve na roky 

2021 – 2027.

Viera Lauková

19. – 23. 10. v  Rádiu Slovensko, 

vždy od 11:40 v  pravidelnej relá-

cii „Príbeh na týždeň“ bola venova-

ná pozornosť panovníčke Márii 

Terézii (1740 – 1780) v  súvislos-

ti s tým, že 20. 10. uplynulo pres-

ne 280 rokov, ako zasadla na trón 

rozsiahlej Habsburskej monar-

chie, do ktorej patrilo aj územie 

dnešného Slovenska. Zdôrazňu-

jem, že to bola práve ona, ktorá 

v  r. 1762 rozhodla o založení Ba-

níckej akadémie nikde inde ako 

práve v  B. Štiavnici. Bola to naj-

väčšia pýcha a  ozdoba nielen B. 

Štiavnice, ale aj vysokoškolského 

školstva na Slovensku v  doteraj-

šej histórii. Banícka akadémia bola 

nielen 1. vysokou školou technic-

kého charakteru na svete, ale za 

obdobie svojej činnosti mala taký 

vedecko-technický potenciál ako 

doteraz žiadna vysoká škola na 

Slovensku. Samozrejme, že o Má-

rii Terézii hovoril aj jej najdôvery-

hodnejší znalec, banskoštiavnický 

rodák a čestný občan nášho mes-

ta, spisovateľ Anton Hykisch, au-

tor vynikajúceho historického ro-

mánu o  nej „Milujte kráľovnú“. A. 

Hykisch hovoril aj 25. 10. v  Rá-

diu Devín po 18:00 o diele spiso-

vateľa Jozefa Hitku. 21. 10. bola 

vo viacerých médiách spomien-

ka na národného umelca, akade-

mického maliara Jozefa Kollára. 

V tento deň totiž zomrel v r. 1982. 

Bol to jeden z  najvýznamnejších 

predstaviteľov krajinomaľby v 20. 

stor. Narodil sa v B. Štiavnici, kde 

aj žil a tvoril až do svojej smrti. Po 

ňom je pomenovaná aj Galéria Jo-

zefa Kollára SBM, kde je sústrede-

ná aj podstatná časť jeho mimo-

riadne rozsiahleho umeleckého 

diela. 24. 10. v  RTVS na Dvojke 

od 20:10 bol priamy prenos z  ce-

loštátneho oceňovania periodika 

„Pamiatky a múzeá“. Z 10 kategórií 

akvizície 1. cena sa ušla PhDr. Da-

nielovi Harvanovi, vedúcemu odd. 

histórie SBM. V  priamom preno-

se vystúpil nielen on, ale aj Ľud-

mila Blašková, za fy. Svetro BŠ, 

ktorá výrazným spôsobom prispe-

la k tomu, že múzeum získalo v r. 

2019 niekdajšie artefakty z  ban-

skoštiavnickej Plety, n. p. 24. – 26. 

10. nespočetnekrát vo viacerých 

médiách hovoril Exštiavničan, 

minister obrany SR. Bolo to v sú-

vislosti s  tým, že testovaniu na 

Covid-19 v okresoch Tvrdošín, Ná-

mestovo, D. Kubín a Bardejov 24. 

– 26. 10. pripadla mimoriadne dô-

ležitá úloha aj príslušníkom našej 

armády, pričom to isté bolo aj 31. 

10. a  1. 11. na celom území Slo-

venska. 26. 10. v TV Markíza po 

13:00 odznelo, že J. Naď v  anke-

te o  najdôveryhodnejšieho člena 

vlády SR sa umiestnil na 8. mies-

te. Zo 16 členov vlády I. Matovič 

sa umiestnil až na 13. mieste. Ak 

niekto mediálne „hviezdil“ v  pred-

chádzajúcom týždni, tak nebol to 

nikto iný ako práve J. Naď. Nebolo 

dňa, aby vo viacerých médiách ne-

vystupoval aj niekoľkokrát. Bolo 

úplne zrejmé, že najväčšie penzum 

práce v  súvislosti s  celoplošným 

testovaním na Covid-19 odviedol 

práve on. Jeho vzťah k B. Štiavni-

ci najnázornejšie demonštroval aj 

tým, že dňa 1. 11. sa otestoval prá-

ve v našom meste na ZŠ J. Kollá-

ra na sídl. Drieňová. V tejto súvis-

losti ešte dodávam, že dňa 2. 11. 

v TA3 v relácii „Téma dňa“ od 19:50 

nezabudol pripomenúť, že okres 

B. Štiavnica je druhý najlepší okres 

na Slovensku, čo sa týka celoploš-

ného testovania. Nadviazal totiž 

na tlačovú konferenciu premiéra 

SR I. Matoviča dňa 2. 11. o 15:30, 

čo bolo odvysielané aj v  TA3, že 

okres B. Štiavnica je 2. najlepší na 

Slovensku – okres Revúca 0,27% 

a B. Štiavnica 0,28%. J. Naď zdô-

raznil, že pochádza z B. Štiavnice. 

26. 10. na internete bolo uvede-

né, že v  okrese B. Štiavnica k  to-

muto dňu bolo infi kovaných 120 

ľudí. V  okrese Žiar nad Hronom 

to bolo 287 ľudí, v  okrese Zvo-

len 235, v  okrese Žarnovica 105 

a v okrese Krupina 50 ľudí. 1. 11. 

bolo infi kovaných v  našom okre-

se 130 ľudí. Tento údaj je okrem 

plošne testovaných ľudí v  dňoch

31. 10. a 1. 11., o čom bude iste 

podrobná informácia v tomto čís-

le ŠN. 26. 10. v  Rádiu Slovensko 

od 10:05 do 10:45 (v repríze 1. 11. 

od 22:00 do 23:00) dominovala B. 

Štiavnica a Štiavnické Bane v remi-

niscenciách na protifašistický od-

boj a SNP. Hovorili Milan Truban 

(syn Štefana Trubana), jeho sestra 

Terézia Gašparíková, jej syn, spi-

sovateľ, režisér a podnikateľ Peter 

Gašparík, ako aj vnuk MUDr. Jo-

zefa Strelingera.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ako ďalej 
v Banskej Štiavnici 

Slovenské banské múzeum

26. – 27. 10. bolo výberové kona-

nie na riaditeľa, resp. riaditeľku 

Slovenského banského múzea. Zú-

častnilo sa ho 7 kandidátov. Keď-

že som žiadal ministra ŽP SR, aby 

priebeh výberového konania bol 

na internete, vyhovel mi a dňa 27. 

10. bolo všetko, čo hovorili 3 fi na-

listi. Samozrejme, že som si to všet-

ko vypočul, ako aj uzáver výberovej 

komisie, že doporučila ministrovi 

ŽP SR, aby sa riaditeľkou SBM sta-

la Mgr. Zuzana Denková, PhD. Ke-

ďže SBM je nielen „rodinné striebro“

nášho mesta, Slovenska, ale aj Eu-

rópy, bolo by dobre, keby redakcia 

ŠN vyzvala budúcu riaditeľku, aby 

v najbližšom čísle ŠN povedala svo-

je predstavy o tom, čo bude robiť vo 

svojej funkcii.

Ján Novák

koronové 
dušičky
nad hrobom svojej babičky

páliš sviecu

a premýšľaš

čo je to za atmosféra

či len v tomto roku

iný rozdiel sa

tu stiera

nečakané rozhodnutia

čo človeka inak nútia

pristupovať stroho

k hrobom

k tým hrobom

svojich zosnulých

aj v týchto dňoch

ponurých

nevadí

že čas

už nie je

ako predtým

modlitba za nich

aj cez rúško pandémie

Letí

Daniela Sokolovičová

Oznam
Slovenské banské múzeum zo-

stáva zatvorené až do odvolania!

Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici z  dôvodu opatrení 

Covid-19 je zatvorené až do odvo-

lania. V danom termíne sa rušia aj 

všetky plánované podujatia. Vo-

pred ďakujeme za pochopenie!

SBM
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V  Banskej Štiavnici na-

priek tomu, podobne ako v  iných 

mestách na Slovensku, zažilo 9 otvo-

rených odberových miest v prvý deň 

nápor záujemcov o testovanie. Po po-

čiatočných peripetiách sa situácia po-

merne rýchlo stabilizovala, dlhšie sa 

počas dňa čakalo len na odberových 

miestach Slovenského Červeného 

kríža na Bratskej ulici a v Štefultove. 

Tie navštevovali okrem obyvateľov 

odporúčaných ulíc aj tí, ktorí prefe-

rovali testovanie v exteriéri. V nede-

ľu pribudlo k deviatim miestam ďal-

šie, v lokalite Šobov. Nedeľný záujem 

o  testovanie bol však poznateľne 

nižší, v Banskej Štiavnici naň prišla 

oproti prvému dňu len zhruba štvr-

tina záujemcov. Medzi tých, ktorí ab-

solvovali odber v tento deň v priesto-

roch ZŠ J. Kollára, patril aj minister 

obrany Jaroslav Naď. Ten počas svo-

jej návštevy ocenil prácu všetkých 

zložiek, ktoré sa na zabezpečení ná-

ročnej operácie v našom regióne po-

dieľali, ako aj záujem miestnych 

o účasť na nej.

Spolu sa priamo na odberových 

miestach počas soboty a  nede-

le dalo otestovať v  meste Banská 

Štiavnica 5468 obyvateľov, 22 tes-

tov bolo pozitívnych. V celom okre-

se sa po zarátaní všetkých odberov 

vykonalo 11 725 testov, 33 bolo po-

zitívnych. Miera pozitivity 0,28% 

zaradila náš okres medzi najlepšie 

v tomto ukazovateli na Slovensku.

Vynikajúce výsledky ale nezname-

najú, že sa nás problém koronavíru-

su ďalej nedotýkal. Naopak, treba ešte 

viac zvýšiť opatrnosť, dodržiavať zá-

sady rúško – odstupy – ruky, nevy-

hľadávať osobné kontakty, ktoré nie 

sú nevyhnutné a sledovať a dodržia-

vať aktuálne nariadenia štátu (zákaz 

zhromažďovania nad 6 osôb, uzavre-

té reštaurácie, zrušené podujatia...). 

Práve dodržiavaním týchto opatrení 

dokážeme epidémiu spomaliť a priblí-

žiť sa viac k „normálnemu“ životu.

R. Marko

NOVINKY

�1.str.

Banská Štiavnica testovanie zvládla

V dňoch 26. – 27. 10. sa 

v Bratislave konalo výberové 

konanie na novú riaditeľku 

Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici. 

Zo 7 uchádzačov ju výberová ko-

misia odporučila za riaditeľku 

SBM, s čím sa stotožnil aj minister 

ŽP. 2. 11. ju minister ŽP vymeno-

val za novú riaditeľku SBM. V tej-

to súvislosti, keďže ide o jedinečnú 

inštitúciu nielen z  celoslovenské-

ho, ale aj európskeho hľadiska, 

požiadali sme ju, aby oboznámi-

la našich čitateľov s  predstavami 

o ďalšom rozvoji SBM.

Nová riaditeľka je absolventkou 

štúdia histórie a etnológie na UKF 

v  Nitre a  doktorandského štú-

dia na Katedre etnológie rovnakej 

univerzity.

V múzeu pracuje 15 rokov, v súčas-

nosti zastáva funkciu kurátorky na 

odd. histórie múzea. Jej predsta-

vy o  ďalšom rozvoji múzea sú na-

sledovné: „Slovenské banské múzeum 

ako celoslovenské banské múzeum, kto-

ré je otvorené iniciatívam zvonka, mul-

tidisciplinárne, odborné, s  interaktív-

nymi expozíciami, z hľadiska prevádzky 

šetrné k  životnému prostrediu a  pod-

porujúce lokálnu ekonomiku. Súčasťou 

múzea bude Dokumentačné centrum 

slovenského baníctva a  obnovená mo-

derná Galéria J. Kollára.“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Mgr. Zuzana Denková, PhD. 
nová riaditeľka múzea

Ponuka práce
Zamestnanec na pracovnú pozí-

ciu: Opatrovateľ / Opatrovateľka

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce:

Zabezpečenie pomoci odkázaným 

občanom pri úkonoch sebaobslu-

hy, starostlivosti o svoju domácnosť 

a sprievod pri sociálnych aktivitách

Vykonávanie úkonov v  zmysle po-

verenia pre výkon opatrovateľskej 

služby.

Kvalifi kačné predpoklady: 

– Vyššie odborné vzdelanie získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti,

– Úplné stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so za-

meraním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starostli-

vosti,

– Stredné odborné vzdelanie získa-

né v odbore vzdelávania so zamera-

ním na opatrovanie alebo na posky-

tovanie zdravotnej starostlivosti,

– Nižšie stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so za-

meraním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starostli-

vosti 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 pozí-

ciu spolu s uvedenými kontaktnými 

údajmi (e-mail, adresa, číslo telefó-

nu), kópia osvedčenia o absolvovaní 

kurzu opatrovania, písomný súhlas 

pre spracovanie osobných údajov 

podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochra-

ne osobných údajov v znení neskor-

ších predpisov (k dispozícii na strán-

ke mesta www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 

Z.z. o  odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záuj-

me v  znení neskorších 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 ná-

mestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Bližšie informácie: tel. č. 

045/6949622 - Ing. Iveta Kohútová, 

Mgr. Miroslava Sláviková

MsÚ

Koordinačný tím na radnici  foto MsÚ

Bol to až malý zázrak, 

ako sa nám v spolupráci s armádou 

podarilo za taký krátky čas vyskla-

dať odberové tímy, ktoré pôsobili 

už po prvých hodinách ako zohra-

té a  ostrieľané skupiny, v  ktorých 

každý odvádzal stopercentný výkon 

a nezabudol k nemu pridať úsmev či 

dobré slovo.

Možno je preto aj odmenou pre nás 

všetkých, že zatiaľ sa nám druhé 

kolo testovania vyhlo. Z  prvého si 

ale odnesme pocit súdržnosti a ne-

zabudnime, že testovaním sme zďa-

leka neukončili epidémiu v  našom 

okrese. Naďalej treba byť opatrný, 

dodržiavať platné hygienické pra-

vidlá a nariadenia štátu.

Na záver mi dovoľte ešte jedno že-

lanie. Nezabudnime na to, akí sme 

k  sebe boli. Nech sa všetky dobré 

veci, ktoré sme ukázali, prenesú aj 

do každodenného života mesta tak 

intenzívne ako počas víkendových 

dní.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Štiavničania ukázali veľké zjednotenie
�1.str.
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Od 1.1.2021 pribudne obciam 

a mestám Slovenska nová 

povinnosť v oblasti odpado-

vého hospodárstva – zber 

kuchynského bioodpadu 

z domácností. V Banskej 

Štiavnici sme na to už pripra-

vení. 

So zberom kuchynského bioodpadu 

sme začali už takmer pred rokom, 

v  novembri 2019, akonáhle novo-

vybudovaná mestská kompostáreň 

získala potrebné povolenia a mohla 

tak začať naplno pracovať. 

Domácnosti v bytových domoch sú 

postupne vybavované 7 l vedierka-

mi na zber kuchynského bioodpa-

du, v  stojiskách zberných nádob 

pribudli hnedé nádoby na biood-

pad. Systém zberu je pomerne kom-

fortný. Vedierko má vnútri kompo-

stovateľné vrecko, keď sa vedierko 

naplní bioodpadom, užívateľ plné 

vrecko vyhodí do hnedej nádoby 

v  stojisku. Mnohí si tento systém 

pochvaľujú.

Do vedierka patria všetky biolo-

gicky rozložiteľné odpady, kto-

ré v  domácnosti vzniknú, vrátane 

papierových servítok, vreckoviek 

či čajových vrecúšok. Na každom 

kompostovateľnom vrecku je napí-

sané, čo tam patrí a čo nie.

Ak niekto chová domáceho miláči-

ka, ako napr. králik, škrečok alebo 

papagáj, aj trus s podstieľkou môže 

dávať do hnedých nádob na biood-

pad. Podstieľka však musí byť kom-

postovateľná – slama, 

seno, piliny a pod.

Pokiaľ sa domácnosti 

minú kompostovateľné 

vrecká, treba ich žiadať od 

svojho domového dôver-

níka alebo priamo kon-

taktujte pracovníka Tech. 

služieb, m. p., BS, M. Ve-

verku – 0904 417 202. 

Do hnedých nádob na 

bioodpad samozrejme 

možno dávať popri ku-

chynskom bioodpade aj 

zelený bioodpad, ktorý obyvateľom 

bytoviek vzniká, napr. z úprav pred-

záhradok pred panelákmi, zvyšky 

domácich kvetov a rastlín, ostriha-

né kríky, lístie a pod.

Vzhľadom na blížiacu sa povinnosť 

zberu kuchynského bioodpadu sa 

naším systémom už prišlo inšpiro-

vať niekoľko samospráv, ako napr. 

Nová Baňa, Žarnovica či Liptovský 

Mikuláš.

Kompostáreň BS bola vybudova-

ná ako súčasť projektu „Zhodnoco-

vanie bioodpadu a  stavebného odpa-

du v Banskej Štiavnici“ (BROSO – BS, 

kód projektu: 310011B490) v rám-

ci Operačného programu Kvalita ži-

votného prostredia, ktorý je spo-

lufi nancovaný z  Kohézneho fondu 

Európskej únie.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Na povinnosť zberu kuchynského 
bioodpadu sme už pripravení

Povinnosť prezuť vozidlo na 

zimné pneumatiky v Sloven-

skej republike ukladá zákon. 

Pre osobné autá je na Slovensku 

používanie zimných pneuma-

tík povinné od 15. novembra do 

31. marca, pokiaľ sa na vozov-

ke nachádza súvislá vrstva sne-

hu, námraza alebo ľad. V  takom 

prípade môže vodič osobného 

motorového vozidla toto vozidlo 

užívať, iba ak má na všetkých 

nápravách nainštalované zim-

né pneumatiky (označené hor-

ským symbolom alebo s  označe-

ním „M+S“). Nákladné autá nad 

3,5 tony musia mať v  tomto ter-

míne obuté zimné pneumatiky 

aspoň na jednej z hnacích náprav, 

autobusy musia mať prezuté všet-

ky nápravy. Minimálna výška de-

zénu zimnej pneumatiky musí 

byť minimálne 3 milimetre. V prí-

pade nedodržania zákonných po-

vinností má polícia právo vodiča 

nielen pokutovať, ale mu dokon-

ca zakázať pokračovanie v  jaz-

de. Náklady spojené s následným 

odtiahnutím vozidla hradí vodič. 

Vek pneumatiky by nemal byť 

viac ako 4 roky, teda nemala by 

absolvovať viac ako 4 sezóny, keď-

že všetky zmäkčovadlá obsiahnu-

té v gume strácajú svoju účinnosť.

OR PZ v Žiari nad Hronom

„Povinné zimné pneumatiky 
od 15. novembra do 31. marca“

Nádoba na zber kuchynského odpadu foto TS m.p.

Obmedzenia
Vstup na mestský úrad.

Na základe uznesenia vlády SR 

č.693 z  28.10.2020 je vstup do 

budov mestského úradu možný 

len s negatívnym výsledkom anti-

génového testu alebo RT-PCR tes-

tu vykonaným od 29. 10. 2020 do 

1. 11. 2020. Uprednostnite vyba-

venie vašich záležitostí pomocou 

telefonického kontaktu: http://

www.banskastiavnica.sk/stranka

_data/subory/urad/20201008-

kontakt-msu.pdf

MsÚ

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: 2. – 6. 11., 

9. – 13. 11., 18. – 19. 11., 23. 

– 27. 11. v čase od 7:00 – 18:30 

na ul.: Banky, Belianska, Belian-

ske jazero, Ď. Langsfelda, Hadová, 

Hlavná, Horná, J. M. Hurbana, 

M. M. Hodžu, Majer, Na jazero, 

Osadná, Pustá, Šobov, Vyhnian-

ska. Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Zberný dvor
je pre verejnosť otvorený za 

podmienok:

Oznamujeme občanom, že na 

základe uznesenia Vlády SR č. 

693 z  28.10.2020 je vstup na 

zberný dvor možný len s  nega-

tívnym výsledkom antigéno-

vého testu alebo RT-PCR testu 

vykonaným od 29.10.2020 do 

01.11.2020 alebo neskôr. Kaž-

dý návštevník zberného dvo-

ra musí mať tvár chránenú 

rúškom! Pred vstupom do kan-

celárie použite dezinfekciu rúk 

a vstupujte jednotlivo.

Zberný dvor je otvorený nasle-

dovne:

PO, UT, ŠT, PI 6:00-15:00

ST 6:00-16:00

SO 8:00-12:00

Počas štátnych sviatkov je zberný 

dvor zatvorený.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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Testovanie na COVID-19 

v našom meste.

V dňoch 31. 10. a 1. 11. sa konalo aj 

v našom meste celoplošné testova-

nie na koronavírus.

Prinášame Vám rozhovor s  plk. 

Ing. Jaroslavom Markom, okres-

ným koordinátorom Ozbrojených 

síl SR v súvislosti s akciou „Spoločná 

zodpovednosť“:

1. Ako prebiehala samotná akcia 

„Spoločná zodpovednosť“ v  na-

šom meste?

Samotná akcia „Spoločná zodpoved-

nosť“ bola koordinovaná z mestské-

ho úradu priamo v Banskej Štiavni-

ci, kde bol rozvinutý koordinačný 

štáb. V  rámci koordinovania akcie 

vydával pokyny veliteľom na jed-

notlivé odberné miesta, odpovedal 

na otázky, ktoré vznikli počas prie-

behu akcie, riešil vzniknuté problé-

my a vyhodnocoval výsledky z jed-

notlivých odberných miest.

2. Koľko ľudí bolo zapojených 

do tejto akcie, čo všetko zabez-

pečovali?

Je ťažko odpovedať na túto otáz-

ku a  počet ľudí nedokážem od-

hadnúť, pretože akcia pozostávala 

z prípravnej, vykonávacej a vyhod-

nocovacej časti. V  jednotlivých 

častiach participovali profesionál-

ni vojaci OS SR, príslušníci civilnej 

polície, mestskej polície, prísluš-

níci hasičského a  záchranárske-

ho zboru (HaZZ) a  veľa civilných 

občanov. Samozrejme netreba za-

budnúť na primátorov miest a sta-

rostov obcí. Všetci  odviedli per-

fektnú robotu, čo sa odzrkadlilo 

na záverečných výsledkoch akcie.

3. Aká bola spolupráca prísluš-

níkov Ozbrojených síl so samo-

správou mesta BS?

Spolupráca príslušníkov OS SR 

so  samosprávou mesta BS bola 

vo všetkých fázach akcie na veľ-

mi profesionálnej úrovni. Je to ne-

vyhnutné, aby obidve zložky úzko 

spolupracovali a  vždy hľadali rie-

šenia, pretože bez takéhoto prí-

stupu by sme nemali také výsled-

ky ako sme dosiahli.

4. S čím ste sa stretli, boli aj ne-

jaké nečakané problémy, ktoré 

ste museli riešiť?

Prvý deň akcie sme museli riešiť 

viac problémov, pretože pre všet-

kých zúčastnených to bolo niečo 

nové. Hlavne sme riešili problémy 

s logistickým zabezpečením mate-

riálu, čo bolo uverejnené aj v mé-

diách, ale občania BS tento prob-

lém nepostrehli, pretože všetky 

problémy sa koordinačnému tímu 

podarilo vyriešiť včas. Na začiat-

ku bol aj nedostatok zdravotnícke-

ho personálu, ale aj tento problém 

sme vyriešili včas. Pomohol nám 

hlavne zodpovedný kladný prístup 

zdravotníckeho personálu k  tejto 

akcii. Druhý deň akcia prebiehala 

hladko, iba s malými problémami, 

ktoré vôbec neovplyvnili plynulý 

priebeh akcie.

5. Čo by ste chceli odkázať 

Štiavničanom?

V prvom rade sa im chcem poďa-

kovať za ich zodpovedný prístup 

k akcii a za ich trpezlivosť pri ča-

kaní na samotný odber. Bez toho 

by sme akciu v BS „Spoločná zodpo-

vednosť“ nevykonali s takým úspe-

chom ako to bolo zverejnené. Sa-

mozrejme ich vyzývam pokračovať 

v  dodržiavaní všetkých opatrení, 

ktoré im zabezpečia ochranu pred 

COVID-19.

6. A dodatok na záver?

Na záver by som chcel poďakovať 

koordinačnému tímu a  to p. pri-

mátorke BS Mgr. Nadežde Babia-

kovej, zástupcovi primátora BS 

Ing. Mariánovi Zimmermannovi, 

prednostke MsÚ BS Ing. Ivane On-

drejmiškovej, náčelníkovi polície 

Mgr. Slavomírovi Líškajovi, náčel-

níkovi mestskej polície PhDr. Pet-

rovi Šemodovi a môjmu zástupcovi 

pplk. Ing. Miroslavovi Hrnčiarovi. 

Samozrejme, veľká vďaka patrí ich 

podriadeným, všetkým starostom 

obcí, príslušníkom HaZZ, profe-

sionálnym vojakom na regionál-

nom veliteľstve Zvolen pod ve-

lením plk. Ing. Adolfa Uličného, 

veliteľom odberných tímov a prís-

lušníkom tímov, ktorí odviedli kus 

dobrej práce, a za to im patrí veľ-

ká vďaka.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Akcia „Spoločná zodpovednosť“ Súťaž
Ministerstvo obrany vyhlásilo 

literárnu súťaž, víťazov čaká fi -

nančná odmena!

Študenti stredných a  vysokých 

škôl sa aj tento rok môžu zapo-

jiť do literárnej súťaže Minis-

terstva obrany SR. Svoje prí-

spevky na tému „Akú cenu má 

mier?“ môžu posielať do 22. 

novembra 2020 na emailovú 

adresu sutaz@mil.sk. Vyhla-

sovateľom súťaže je redakcia 

rezortného časopisu Obrana.

„Mladá generácia je našou budúc-

nosťou. Preto nás úprimne zaují-

ma pohľad žiakov a  študentov na 

témy spojené s  naším rezortom, 

obranou a bezpečnosťou našej kra-

jiny. V záujme o túto oblasť sa ich 

snažíme motivovať rôznymi spô-

sobmi. Jedným z nich je aj literár-

na súťaž, v ktorej 16. ročníku sme 

sa zamerali na hodnotu mieru. Na 

diela k tejto téme som sám naozaj 

veľmi zvedavý,“ povedal minister 

obrany Jaroslav Naď.

Súťažné práce v  žánri povied-

ka alebo úvaha a  v  rozsahu od 

1 000 do 5 000 znakov vrátane 

medzier, môžu študenti posie-

lať vo formátoch DOC, DOCX, 

ODT alebo PDF. Súťažiaci sú 

zároveň povinní uviesť základ-

né údaje o autorovi diela (meno 

a priezvisko, adresa, škola, vek, 

kontakt) a spolu s prácou zaslať 

aj vyplnený súhlas so spracova-

ním osobných údajov (GDPR). 

Podrobnosti a formuláre GDPR 

sú dostupné na webe súťaže 

www.mosr.sk/sutaz-2020/.

Z  prihlásených prác, ktoré spl-

nia požadované kritériá, vy-

berie odborná porota rezortu 

v každej kategórii do fi nále päť 

najlepších prác. Tie budú od 1. 

do 6. decembra 2020 uverej-

nené na facebookovom profi le 

Ministerstva obrany SR, kde 

o  víťazovi rozhodne verejnosť 

počtom získaných „lajkov“. Vý-

sledky súťaže budú zverejnené 

8. decembra 2020. Prvé tri naj-

lepšie hodnotené práce v  kaž-

dej kategórii získajú okrem 

iných ocenení aj fi nančnú od-

menu vo výške 500, 400 a 300 

eur. Ceny víťazom odovzdá mi-

nister obrany SR Jaroslav Naď. 

Víťazné práce budú uverejne-

né v rezortnom mesačníku Ob-

rana.

Miloslav Ščepka, vedúci 

oddelenia rezortnej tlače, 

komunikačný odbor

Pracovné nasadenie koordinačného tímu  foto MsÚ

Minister obrany SR J. Naď v ZŠ J. Kollára  foto Lubo Lužina
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Od júla tohto roka máme 

v našom meste registrovaný 

sociálny podnik, ktorý je 

zriadený spoločnosťou JA life, 

s. r. o., so sídlom Pletiarska 

10/A, 969 01 Banská Štiavnica. 

Ide o  integračný podnik, čo je verej-

noprospešný podnik, ktorého pozitív-

nym sociálnym vplyvom je podpora 

zamestnanosti prostredníctvom za-

mestnávania znevýhodnených osôb 

alebo zraniteľných osôb, prevažne ob-

čanov so zdravotným postihnutím. 

JA life, s. r. o., je zároveň všeobecným 

registrovaným sociálnym podnikom, 

nakoľko poskytuje všeobecne pro-

spešnú službu – sociálnu pomoc se-

niorom v  Domove života v  Banskej 

Štiavnici.

Integračný podnik JA life, s. r. o., po-

môže našim občanom prostredníc-

tvom zabezpečenia obedov pre ob-

čanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu 

službu, nachádzajú sa v hmotnej nú-

dzi alebo majú ťažšiu životnú situáciu. 

V spolupráci s mestom Banská Štiav-

nica budú oprávneným občanom vo 

vopred stanovenom čase v  pracov-

ných dňoch pondelok až piatok do-

vezené obedy bezplatne. Cena den-

ného menu je 3€, ktoré zabezpečí 

integračný podnik na vlastné nákla-

dy, cenu za dovoz vo výške 1€ pre 

občana bude uhrádzať mesto Ban-

ská Štiavnica. Obedy budú odkáza-

ným občanom dovezené bezplat-

ne priamo domov. Denné menu na 

konkrétny týždeň občania nájdu na 

webovej stránke mesta Banská Štiav-

nica www.banskastiavnica.sk – Hotel 

Kerling, Dolná 12/A, Banská Štiav-

nica, telefón 0949 00 59 59. Bezplat-

ne bude pre občanov zabezpečované 

denné menu č. 1.

Integračný podnik JA life, s. r. o., r. s. 

p., Banská Štiavnica okrem bezplatné-

ho rozvozu obedov ponúka pre senio-

rov, zdravotne postihnuté a  odkáza-

né osoby, ale aj pre všetkých občanov 

mesta a okolitých obcí aj služby sta-

rostlivosti o  záhradu a  domácnosť, 

ako je napríklad upratovanie, umý-

vanie okien, pranie, žehlenie, kose-

nie, upratanie záhrady, orez stromov 

a  kríkov či príprava palivového dre-

va a  drevnej štiepky. Za túto službu 

možno zaplatiť integračnému podni-

ku servisnými poukážkami. Servis-

né poukážky v nominálnej hodno-

te 10eur si môžu občania zakúpiť 

na Úrade práce, sociálnych vecí 

a  rodiny v  Banskej Štiavnici. Od-

kázané osoby si servisnú poukáž-

ku ružovej farby v hodnote 10 eur 

zakúpia na príslušnom úrade prá-

ce za cenu 5€. Odkázaná osoba sa pri 

kúpe servisných poukážok musí preu-

kázať rozhodnutím o odkázanosti na 

so ciálnu službu. Nepoužité servisné 

poukážky je možné v prípade, ak ich 

nevyužijete, vrátiť.

Čo je servisná poukážka?

• Servisnú poukážka je cenina, vydá-

vaná MPSVR SR v dvoch farebných 

vyhotoveniach (modrá pre fyzickú 

osobu a ružová farba pre odkázanú 

osobu)

• v nominálnej hodnote 10€

• platná na jeden kalendárny rok

• používa sa na platbu za službu sta-

rostlivosti o  domácnosť a  záhra-

du, ktorú poskytuje registrova-

ný so ciálny podnik JA life, Banská 

Štiavnica, napríklad na upratova-

nie, umývanie okien, pranie, žehle-

nie, kosenie, orez stromov a kríkov, 

príprava palivového dreva/drevnej 

štiepky a podobne

• môže byť uplatnená len v registro-

vanom sociálnom podniku, ktorý 

spĺňa tieto podmienky: reinvestuje 

100% čistého zisku alebo uplatňu-

je demokratickú správu a  má tieto 

činnosti starostlivosti o domácnosť 

a záhradu uvedené vo svojom pred-

mete činnosti

• je možné ju v  prípade poškodenia 

vymeniť

• nepoužité servisné poukážky je 

možné vrátiť

Servisná poukážka modrej farby 

(pre všetkých občanov):

• v nominálnej hodnote 10€ si občan 

kúpi za 10€

• objedná si službu od integračné-

ho podniku, napr. príprava drevnej 

štiepky

• za túto službu zaplatí servisnou po-

ukážkou

Servisná poukážka ružovej farby 

(pre odkázané osoby):

• v nominálnej hodnote 10€ si odká-

zaná osoba kúpi za 5€

• objedná si službu od integračného 

podniku, napr. kosenie trávnika

• za túto službu zaplatí servisnou po-

ukážkou

• odkázanej osobe bude dodaná služ-

ba v hodnote 10€, ale za túto službu 

zaplatí servisnou poukážkou len 5€

• odkázanou osobou je fyzická oso-

ba, ktorá má právoplatné rozhodnu-

tie o odkázanosti na sociálnu službu 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

Servisné poukážky si občania majú 

možnosť zakúpiť na Úrade práce, so-

ciálnych vecí a rodiny v Banskej Štiav-

nici.

Občania, ktorí si zakúpia servisnú po-

ukážku, si môžu v integračnom pod-

niku objednať niektorú zo služieb sta-

rostlivosti o domácnosť alebo záhradu 

priamo u  Mgr. Jána Terena na tele-

fónom čísle: 0902 903 290. V prípa-

de nejasností Vám rád poskytne bliž-

šie informácie či pomoc so zakúpením 

servisných poukážok. 

Budeme radi, ak podporíte sociál-

ne podnikanie v našom meste.

MsÚ

Integračný podnik v Banskej ŠtiavniciZáhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Čučoriedky

= jednoročný výhonok – základný 

výhonok z bazálnej časti, krátke vý-

honky na dvojročnom dreve i v rám-

ci rozkonáreného rodivého dreva 

s kvetnými púčikmi na hornej čas-

ti výhonka v bočnej i vrcholovej po-

zícii, na kratších výhonkoch je väč-

ší podiel kvetných púčikov, avšak 

strapce sú chudobnejšie, preto sa ro-

divé konáriky staršie ako 3 až 4 roky 

odstraňujú.

Báza čierna

= jednoročný výhonok – spravidla 

vyrastajúci na dvojročnom, prípad-

ne staršom dreve, nesie zmiešané 

púčiky v bočných pozíciách v svojej 

hornej časti až takmer po celej dĺžke 

(podľa sily prírastku)

Drieň obyčajný

= rodivý výhonok na dvojroč-

nom dreve – výhonok rôznej dĺžky 

a umiestnenia na dvojročnom dreve 

s  protistojnými púčikmi obsahujú-

cimi základy okolikovitého súvetia.

Michaela Mojžišová

Hľadajú si 
domov…

Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracieho 

miláčika, nech neváha a kontaktu-

je 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
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Spomienka

Dňa 9. 11. 

uplynú už 2 

roky plné boles-

ti a  smutných 

spomienok, keď 

nás nečakane, bez slova rozlúč-

ky opustil náš drahý manžel 

a starký Dušan Oravec. Prosí-

me tých, ktorí ho poznali a mali 

radi o tichú spomienku. Drahý 

ocko, zostaneš navždy v našich 

srdciach! S  láskou si na nášho 

drahého spomína 

manželka a deti Mirko, 

Evka a Janko s rodinami

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem úprimne 

poďakovať kolektívu MŠ na ul.1.

mája pri príležitosti mesiaca Úcty 

k starším, že aj dnes, v takej hektic-

kej dobe našli spôsob ako nám sta-

renkám pohladiť dušu pekným ko-

lektívnym darčekom. Prajem Vám, 

aby ste vychovali z  detí ľudí čest-

ných, tolerantných, inteligentných 

a citlivých s láskou k blížnym, túž-

bou po poznaní a rešpekt k ľuďom. 

V predškolskom veku je najvhodnej-

šia doba zasiať semiačka do vníma-

vej detskej dušičky. Za všetky bývalé 

kolegyne srdečná vďaka a veľa úspe-

chov vo Vašej tvorivej práci.

M. Benešová, 

Domov Márie – Drieňová 

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 

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.

Čitatelia Štiavnických novín 

si možno spomenú na článok 

Odkiaľ sa vzali štiavnické 

jašteričky? z 10. 9. 2020.

Je potešením autora, keď jeho člá-

nok vyvolá odozvu a malo by byť 

cťou prijať konštruktívnu kriti-

ku. Pre toto sa predsa články píšu. 

Možno si spomeniete, že môj prí-

spevok najmä prezentoval prá-

cu Dr. Izsó Istvána „O  počiatkoch 

baníctva Banskej Štiavnice“ ktorý 

vyšiel v  časopise Montanrevue. 

Na záver som spomenul legendu 

o  prasati, ktorú článok napodiv 

neuvádza. A táto sa stala predme-

tom už nie akademickej diskusie.

Uvádzam: „Prasa, ktoré malo byť na-

maľované na fasáde domu na mies-

te dnešného evanjelického kostola 

nikto fundovaný nespomenul.“ Čím 

som neúmyselne znevážil „isté-

ho významného banskoštiavnického 

banského úradníka, ktorého rozhod-

ne nemožno pokladať za „nefundo-

vaného““, ktorý mal v  istom zápi-

se z  roku 1774 spomenúť, že „na 

mieste, kde stojí evanjelická modliteb-

ňa, stál už v  čase, kedy v  údolí zača-

li budovať mesto, jeden dom, na prie-

čelí ktorého bola namaľovaná sviňa na 

pamiatku toho, že kedysi práve sviňa, 

ktorá ryla na Glanzenbergu, objavila 

bohatú žilu. Obraz svine zdobil fasá-

du údajne až do roku 1766, kedy ho 

pri rekonštrukcii domu odstránili“. Za 

toto sa mu ospravedlňujem. 

Na túto necnosť ma prostredníc-

tvom redakcie Štiavnických novín 

upozornil PhDr. Miroslav Minárčic 

z Komárna, ktorého texty som tu 

doslovne v kurzíve uviedol. Záro-

veň si o článku myslí (opäť doslov-

ne): „dovoľujem si upozorniť na sku-

točnosť, že jestvujú aj odborné práce, 

ktoré sa snažia najstaršie dejiny Ban-

skej Štiavnice a  počiatky jej baníctva 

odhaliť a podať serióznymi metódami, 

nie (deformovanou) prezentáciou mý-

tov a rozprávok občanom mesta a širo-

kej verejnosti.“ Týmito serióznymi 

a  odbornými prácami myslí na-

príklad svoju štúdiu „Metačná lis-

tina svätoantonského panstva z roku 

1266 a  jej výpovedná hodnota k  de-

jinám banskoštiavnického baníctva“,

publikovanú v zborníku Vox disci-

puli historiae II. Filozofi ckej fakul-

ty Univerzity Konštantína fi lozofa 

v Nitre, ktorú zaslal.

Potiaľto je to konštruktívna kriti-

ka. Pán Minárčic si ale neodpustil 

vsuvky a osobný dovetok, ktorý tu 

nebudem citovať, ale uráža moju 

osobu a aj všetkých Štiavničanov. 

Nereaguje na môj pokus o priamu 

komunikáciu a  komunikuje len 

s  redakciou Štiavnických novín. 

Keďže nereaguje, neviem posúdiť, 

čo na zostručnení textu Dr. Izsó 

Istvána považuje za deformova-

né, keďže v maximálnej miere au-

tora doslovne citujem a zaujímam 

neutrálne stanovisko. Taktiež ma 

zaujíma, či podobné urážky a zne-

važujúce vyjadrenia zasiela aj pá-

novi Istvánovi, prekladateľovi Ing. 

Norbertovi Wernerovi a  redakcii 

Montanrevue.

Každý triezvo uvažujúci človek po-

chopí, že dátumy uvádzané v člán-

ku sú pre dnešného človeka skôr 

pobavením a  nie faktom. Úmys-

lom môjho článku bolo najmä ve-

rejnosti priniesť časť obsahu, pre 

nás tak významných autorov ako 

Georgius Agricola, Matej Bel, ale-

bo Eduard Brown postavených 

vedľa seba.

Končím slovami pána Istvána: Cie-

ľom jeho práce nebolo niečo tvrdiť, 

len pozbierať pre neho dostupné 

pramene o najstarších zmienkach 

o Banskej Štiavnici. Vyvolať disku-

siu o publikovaných prameňoch so 

zapojením odbornej aj laickej ve-

rejnosti... S  tým sa stotožňujem 

a  pripájam: nech je táto diskusia 

predovšetkým vecná,  bez osob-

ných útokov na autorov, ich spolu-

občanov a predsudkov o miestach, 

kde žijú. Už je načase, aby ono slo-

venské a v akademických kruhoch 

dobre známe „Tu sa všetci poznáme 

a preto je to vždy osobné“, zomrelo.

Peter Chytil,

kronikár mesta

INZERCIA

Štiavnické jašterice – kde je im konca?
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Aj vaše dielo si zaslúži 

zmienku. Je pomerne rozsiahle 

a členité. v 60. rokoch 

minulého storočia ste začali 

pracovať so študentským 

divadlom alternatívneho typu 

na prešovskej fi lozofi ckej 

fakulte, kde ste inscenovali 

svoje hry Džura (1970), Živý 

nábytok (1975), Tip – top 

biotop (1976), Elementaristika 

(1981) a iné. So spomí-

naným súborom a svojími 

inscenáciami ste reprezen-

tovali slovenskú kultúru 

na viacerých zahraničných 

divadelných festivaloch ( Juho-

slávia, Nemecko, Rakúsko, 

Francúzsko, Poľsko, Španielsko 

atď.)

Hrali sme tieto „dielka“ v  slovenči-

ne, pretože sme si vypracovali špe-

cifi ckú poetiku „chudobného divadla“ 

– herec, študent mal vyjadriť všet-

ko svojími základnými výrazový-

mi prostriedkami, ktorými sú slo-

vo, gesto, pohyb, výraz. S  úsilím 

prekročiť bariéru slov...

Ale začínali ste ako prozaik...

Moja kniha noviel Medzivojno-

vý muž počas normalizácie nevyš-

la, po rokoch vyšla jej časť Dve pró-

zy (1974), z ideologických dôvodov 

táto knižná jednotka nebola šíre-

ná. No o dva roky neskôr som vy-

dal románovú novelu Cukor (1976) 

a  dvojnovelu Súpis dravcov. Obe 

knihy získali cenu vydavateľstiev 

Slovenský spisovateľ a Smena.

Cukor bol okrem iného veľmi in-

špiratívne nakrútený ako tele-

vízny fi lm. Zaujímavé je, že ste 

aplikovali neskôr postupy z  al-

ternatívneho divadla do kon-

textu profesionálneho divadla. 

Mám na mysli parabolické hry 

Medzivojnový muž (1984), Ces-

ta (1988), Skaza futbalu v meste 

K. (1991).

Spomínané hry tvoria jednu líniu 

mojej tvorby, tú druhú reprezentu-

jú hry o významných osobnostiach 

slovenského národného hnutia 19. 

stor. (Ľ. Štúr, J. Kráľ, J. Záborský, S. 

B. Hroboň, napr. Evanjelium podľa 

Jonáša /Záborského/ (1987); Nebo 

peklo, Kocúrkovo, (1995); Apoka-

lypsa podľa Janka /Kráľa/, (1994) 

a pod.).

Pre okruh ďalších dramatic-

kých textov (La musica, 2001; 

Arbitráž, (2002); Spätné zr-

kadlo, (2005); Prachy, žúr a svet-

lo večné (2007); Buridanov osol 

(2010)) je čo charakteristické?

Pravdepodobne napätie medzi 

predstavou dramatickej postavy 

o svojom živote a protikladnou re-

alitou.

Patríte aj medzi významných 

tvorcov slovenskej rozhlasovej 

drámy.

Vytvoril som vyše 20 pôvodných 

rozhlasových hier, mohol by som 

spomenúť Kurz jazyka, 1981; Ucho, 

1985; Chronosov zub, 2001 ; Hr-

dzavý dážď, 2004 – túto hru som 

lokalizoval do prostredia štiavnic-

kej Hornej Resly, Muž zlatého srd-

ca, 2011 a ďalšie.

Vaše pestré a  rozsiahle umelec-

ké dielo bolo viac razy ocenené...

Z  radu nich by som spomenul as-

poň tri: V roku 2014 Pribinov kríž 

II. triedy, ktorý mi odovzdal Ivan 

Gašparovič za mimoriadne zásluhy 

o kultúrny rozvoj. Ďalej: Order Za-

sługi Rzeczypospolitej Polskiej, za 

mimoriadny prínos pri rozvoji poľ-

sko-slovenskej kultúrnej spoluprá-

ce, najmä pri popularizácii poľské-

ho divadelného umenia, rok 2013. 

A z tých starších by som spomenul 

napríklad cenu vydavateľstva Slo-

venský spisovateľ za román Cukor 

(1977).

Festivalu Akademický Prešov sa 

venujete pol stovky rokov, čo pre 

vás predovšetkým znamená ten-

to spomínaný špecifi cký typ štu-

dentského divadla?

Pred rokmi som to formuloval: Di-

vadlo sa robí, robím ho a  divadlo 

robí mňa.

A váš „sen“?

Chcem, aby sa na vysoké školy vrátil 

tvorivý duch, ktorý sme s  vysoko-

školákmi prežívali od 60. rokov mi-

nulého stor. takmer do súčasnosti.

Nakoniec ešte uvádzam, že K. Ho-

rák v r. 2013 dostal aj výročnú cenu 

nášho mesta za záchranu kultúrne-

ho dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica.

Za rozhovor sa poďakoval

Ján Novák

Výnimočná osobnosť 
– prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

INZERCIA

Študentská 
kvapka krvi 
2020
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 zdravie 

a život druhého človeka. Zamiešaj-

te sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej 

kampani a darujte krv!

26. ročník kampane potrvá päť týž-

dňov – začala 19. októbra a  kon-

čí 20. novembra 2020. Študentská 

kvapka krvi prebieha v čase, keď sa 

kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú 

opatrenia v celej krajine. V tejto situ-

ácii 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 transfúznej 

služby SR a na hematologicko-trans-

fúznych oddeleniach nemocníc. „Ak 

ste zdraví a spĺňate aj ďalšie podmien-

ky darovania krvi, neodkladajte svoje 

rozhodnutie na neskôr, teraz je vaša po-

moc mimoriadne dôležitá,“ zdôrazňuje 

Zuzana Rosiarová, generálna sekre-

tárka Slovenského Červeného kríža. 

„Darcovia krvi sa v tomto mimoriadnom 

období musia vopred objednať na presný 

čas. Preto, ak chcete darovať krv, skon-

taktujte sa čím skôr s najbližším odbero-

vým pracoviskom a dohodnite si najbliž-

ší termín,“ dopĺňa. Ďakujeme, že sa 

miešate druhým do života!

redcross.sk/daruj-krv/

facebook.com/slovenskycerve-

nykriz/

instagram.com/slovak_red_cross/

Kampaň organizuje Slovenský Čer-

vený kríž v spolupráci s Národnou 

transfúznou službou SR a hemato-

logicko-transfúznymi oddelenia-

mi nemocníc. Kampaň Študentská 

kvapka krvi® je zapísaná v registri 

ochranných známok Úradu prie-

myselného vlastníctva SR.

SČK

Oznam
o dočasnom uzatvorení mestskej 

knižnice

Oznamujeme používateľom služieb 

mestskej knižnice, že z dôvodu pro-

tipandemických opatrení Covid-19 

je knižnica uzatvorená pre verej-

nosť. Ďakujeme za porozumenie!

MsK
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Zásady
Pred vyšetrením na COVID-19 

(výter z hrdla a nosa) je potreb-

né dodržať tieto zásady:

• Príďte nalačno a  bez predchá-

dzajúceho použitia kloktadiel, 

zubnej pasty alebo iných dezin-

fekcií.

• Pred výterom nefajčite.

• Pred výterom si úplne vyprázd-

nite nos a vykašlite sa.

V  prípade smädu je povolené pi-

tie nechladenej čistej vody. Na 

odberové miesto je potrebné 

prísť osobným vozidlom. Test na 

COVID-19 a  následná karanténa 

je povinná pre všetkých pasažie-

rov vo vozidle.

Odberové miesto:

Svet zdravia, Žiar nad Hronom 

(Svet zdravia, a. s.)

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar 

nad Hronom

PO – PI: 9:00 – 11:00

Denná kapacita: 60

Zdroj: https://korona.gov.sk/

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. 38/2020: „Mys-

lenie je tá najťažšia práca aká existuje. 

To je pravdepodobne dôvod, prečo tak 

málo ľudí myslí.“ Výhercom sa stáva 

Vladimíra Müllnerová, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, 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 16. 11. 

2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Börna: 

„Múdrosť… (dokončenie v tajničke).

A., Výsledok klonovania, batôžtek, 

kokosová tyčinka,

B., 2. časť tajničky,

C., Išla česky, škraboška, ostrov kde 

bol väznený Napoleón,

D., Postava zo seriálu, belgické kú-

pele, neznášanlivosť,

E., Vnímal text očami, želalo,

F., Čistiaci prostriedok, foto nahé-

ho tela, slák bez dĺžňa, ozn. kance-

lárskych potrieb,

G., Časti viet, orgán zraku, vodný 

kvet,

H., Vták s hrubým zobákom, sústo, 

rival, Koruna česká,

I., Muž. meno, rapkal, ruská rieka,

J., Zakladateľ spol. Apple, dával se-

meno do zeme, skoré,

K., Koniec tajničky.

1., Ozn. áut Komárna, Začiatok 

tajničky, iniciálky lekára Stodolu,

2., Americký herec, autor seriálu 

Nemocnica na okraji mesta, patria-

ci Utovi,

3., Kyslík, podnik na výrobu svet-

rov, stred slova pokoj, hlas ovce,

4., Ozn. áut Nitry, papagáj, vyhynu-

tý kočovník, starší,

5., Hl. mesto Talianska, chemická 

zlúčenina, parafín, stred slova maslo,

6., Syn kráľa Telamona, kopa slamy, 

šachová fi gúrka,

7., Nedriem, výplň okien, 505 

v Ríme,

8., Malá Ema, oplotenie, ihličnan,

9., 100 v  Ríme, predložka, pral si 

básn., alpský škriatok,

10., Aká, muž. meno, Boh vetrov, 

ja česky,

11., Stred slova kotliar, Ku-klux-

klan, daroval,

12., Pojem duše u Egypťanov, pat-

riaci Bele, český spevák,

13., V poriadku, 3. časť tajničky, 1 

v Ríme.

Pomôcky: Edera, Spa, Tukan, JS, 

Jobs, Lee, Dítl, alkán, Ajas, Korn.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 40
Krížovka
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Roky – rokúce sledujem 

všetko podstatné, čo odznieva 

v publicistických reláciách 

tých najdôležitejších celoslo-

venských médií. 

Viac rokov mám v  každom čís-

le ŠN pravidelnú rubriku „Štiav-

ničania, Štiavnica, médiá a  súvzťaž-

nosti“, v  ktorej informujem našich 

čitateľov o všetkom podstatnom, čo 

odznelo v médiách ohľadne Štiavni-

čanov a nášho mesta.

Zodpovedne však môžem povedať, 

že doteraz som nepočul v žiadnom 

médiu také unikátne expozé, aké 

predviedol náš spoluobčan Mgr. Ľu-

boš Krno dňa 26. 10. v  interneto-

vom rádiu Slobodný vysielač. Toto 

jeho expozé spočívalo vo viacerých 

unikátnych dimenziách. Expozé, 

ktoré začalo o 15:30 trvalo 2 hodi-

ny. Jeho obsahom bola neznáma 

a  nepreskúmaná medicínska prob-

lematika na Slovensku, ku ktorej 

objasneniu prispel najväčšou mie-

rou práve Ľ. Krno a o čom sa pod-

robne a  sugestívne podelil s  po-

slucháčmi Slobodného vysielača. 

Hoci nemá akademické medicínske 

vzdelanie, k mimoriadne objavným 

uzáverom dospel na základe dlho-

ročného vlastného utrpenia a širo-

kospektrálnym štúdiom a  konzul-

táciami s množstvom relevantných 

medicínskych odborníkov nielen 

na Slovensku, ale aj v Čechách. Stá-

le to nie je všetko. Aj po odznení 

celej relácie 26. 10., denno – den-

ne z  archívu Slobodného vysiela-

ča a zo zvukovej nahrávky na You-

tube si túto besedu vypočujú ďalší 

a ďalší poslucháči. Keď píšem ten-

to príspevok, 2. 11. ich už bolo vyše 

4 100. Okrem toho si túto jeho relá-

ciu k tomuto dňu stiahlo do svojich 

dokumentov vyše 180 záujemcov. 

V ďalších dňoch obidva tieto počty 

určite porastú.

Hlavným obsahom besedy Ľ. Krnu 

v Slobodnom vysielači dňa 26. 10. 

bola pôdna baktéria, Rhizobium ra-

diobacter, ktorá sa do jeho tela do-

stala koncom októbra 2012 násled-

kom poranenia šípkovým tŕňom. 

Po neuveriteľnom trápení, zhruba 8 

rokov, až na základe vlastných skú-

seností a  poznatkov zo zahranič-

nej literatúry sa mu podarilo aspoň 

čiastočne eliminovať toto utrpe-

nie. Pôdna baktéria Rhizobium ra-

diobacter je jediná z pôdnych bakté-

rií, ktorá sa podľa doteraz známych 

medicínskych prameňov dokáže 

kolonizovať aj do ľudského organiz-

mu. Ukazuje sa, že táto mimoriad-

ne zložitá medicínska problemati-

ka, ktorá je na Slovensku prakticky 

úplne neznáma, po tejto relácii za-

ujala nielen lekárov – špecialistov, 

ale aj širšiu laickú verejnosť. Treba 

však poznamenať, že táto jedineč-

ná a výnimočná problematika bola 

v  slovenských médiách v  takomto 

širokom, komplexnom a  erudova-

nom podaní prezentovaná prvý raz! 

Pričom o  baktérii Rhizobium ra-

diobacter sa doteraz nehovorilo ani 

na žiadnom odbornom lekárskom 

kongrese, či už na Slovensku alebo 

v Českej republike.

Celú reláciu si môžete vypočuť na: 

https://youtu.be/vGblOy_SF0Y

Ján Novák

Výzva pre medicínsku vedu a výskum
Unikátne expozé Mgr. Ľuboša Krnu

Žiaci štvrtých ročníkov zo ZŠ 

J. Kollára na sídlisku Drieňová 

sa po niekoľkých odkladoch 

dočkali školy v prírode. 

Penzión Lodiar nás privítal druhý 

októbrový týždeň slnečným po-

časím. Úžasný personál pripravil 

pre deti bohatý program plný ob-

javov, turistiky, spoznávania príro-

dy a okolia.

Zdolali sme najvyšší vrch Štiavnic-

kých vrchov – Sitno, kde nás čakali 

maskoti a banán v čokoláde so šľa-

hačkou. Ryžovali sme zlato, sfárali 

sme do bane, v Terra Permonii sme 

si otestovali svoje zručnosti, upiekli 

si chutné vianočky, na hrnčiarskom 

kruhu vyrobili hlinené suveníry 

a  pozapletali náramky priateľstva. 

Počasie nám doprialo pobyt v sau-

ne a vo vírivke, aj púšťanie šarka-

nov. Po každom dobrodružstve 

nám pani kuchárky navarili výbor-

né domáce špeciality.

Náš štvrtácky kolektív sa prejavil 

ako veľmi akčný a  tvorivý, súdrž-

ný a priateľský. Všetky deti spoloč-

ne prekonali úskalia odlúčenia od 

rodičov a dokázali, že môžu byť na 

nich hrdí. Domov odchádzali s pl-

ným batohom nových zážitkov.

Celý pobyt nám spríjemňoval milý 

a ústretový personál. Naše poďa-

kovanie patrí pánu Mgr. Petrovi 

Ernekovi, ochotnej pani prevádz-

karke Alenke Bajúsovej, šikov-

ným kuchárkam a  všetkým pra-

covníkom, ktorí sa starali o naše 

pohodlie.

4. A a 4. B

ZŠ J. Kollára

Naša prvá škola v prírode

Príchod jesene
Čarokrásna jeseň vykročila k nám.

Tá nádhera z výšin siaha až k do-

linám.

Príroda sa znovuzrodila,

farebnou krásou nás obdarila.

Teplé lúče slnka sa zrazu strácajú.

Jesenná vôňa, vánok do lesa vkrá-

čajú.

V korunách stromov čuť spevavé 

hlasy.

Vôkol nás sa ligoce toľko krásy.

V sieti pavučín babieho leta,

farebná príroda je tak skvelá.

Vidno zlatovlasé nekonečné lúky,

stačí nadýchnuť sa a vystrieť ruky.

Letné lúče slnka, skaly rozpálili.

Polia, lúky, stráne, suchoty trápili.

Stromy korene hlboko v  zemi 

majú,

ruky a tváre k nebu obracajú.

Jesenné búrky uprostred noci,

kropia trávu, majú to v moci.

Jeseň kraľuje, daruje vodu štedro,

no vody je zrazu niekde primnoho.

Počuť vetrom znieť pieseň jesene.

Navôkol jemne voňajú jablone.

Vôňa zeme, kríkov pohladenie – 

blíži sa z výšin Božie požehnanie.

Eva Kolembusová

Rhizobium radiobacter - pôdna baktéria  foto www.discoverlife.org

Oznam
Na základe aktuálnej epidemiolo-

gickej situácie v  súvislosti s  pan-

démiou koronavírusu platí v  Ne-

mocnici Svet zdravia Banská 

Štiavnica zákaz návštev na všet-

kých lôžkových oddeleniach. Zá-

kaz platí do odvolania. Ďakuje-

me za porozumenie!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia, a. s.

Oznam 
ÚPSVaR BS
Úradné hodiny:

PO, UT 8:00 - 15:00

ST 8:00 - 17:00

ŠT neúradný deň

PI 8:00 - 12:00

Žiadame klientov, aby dôkladne 

zvážili návštevu úradu a na komu-

nikáciu využívali email, tel. kon-

takt a poštové služby.

ÚPSVaR BS
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 Odstúpim zabehnutú predaj-

ňu Second Hand v BŠ. Tel.č.: 

0908 249 088

  Prenajmem 4-izbový byt 

v BŠ, sídl. Drieňová, tel.č.: 

0903 322 178

 Hľadám opatrovateľku, tel.č.: 

0910 210 444

  Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

  Predám palivové drevo. Cena 

25eur/m³. Cca 20m³. Bez naklád-

ky a odvozu. Štiavnické Bane. 

Kontakt: v.baisova@gmail.com, 

0917 077 777

  SOVI, n. o., sociálna - senior 

prepravná služba hľadá vodiča 

OMV, tel. č.: 0948 460 700

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

reality

inzercia

služby

práca

INZERCIA

Pátracia služba

Činnosť Pátracej služby Slovenské-

ho Červeného kríža (PS SČK) vy-

plýva zo Ženevských dohovorov, 

ich Dodatkových protokolov z roku 

1949 a  1954, príslušných medzi-

národných pravidiel daných Me-

dzinárodným výborom Červené-

ho kríža a  Červeného polmesiaca 

a  zákona č. 84/1994 Z. z.. Pátra-

cia služba Červeného kríža sa snaží 

rozvíjať pôvodnú myšlienku zmier-

nenia alebo odstránenia psychické-

ho utrpenia ľudí, ktorí v  dôsledku 

vojnových udalostí, medzinárod-

ných a vnútorných konfl iktov, prí-

rodných alebo priemyselných ka-

tastrof, sociálnych dôvodov, stratili 

kontakt so svojími najbližšími. Na 

území Slovenskej republiky je Slo-

venský Červený kríž nástupcom 

Československého Červeného krí-

ža a bol Medzinárodným výborom 

Červeného kríža uznaný 25. augus-

ta 1993.

Riešenie žiadostí o pátranie prebie-

ha v spolupráci s pátracími službami 

jednotlivých národných 

spoločností Červené-

ho kríža a  Červeného 

polmesiaca a  zároveň 

v  spolupráci s  rôznymi 

inštitúciami Slovenskej 

republiky.

Celkove, od roku 1993, 

t. j. od začiatku činnos-

ti SČK, bolo prijatých už 

9400 žiadostí o  pátra-

nie a  doručených viac 

ako 4500 odkazov ČK 

(RCM).

Možnosti pátrania

1. Pátranie po osobách

2. Sprostredkovanie 

„Odkazov Červeného krí-

ža“

3. Pátranie po osude 

osôb počas I. a II. svetovej vojny

4. Získanie dokumentácie o väzne-

ní v  koncentračných, zajateckých 

táboroch a na nútených prácach

5. Pátranie po hroboch vojakov

Ako postupovať:

1. Pátranie po osobách

– pátranie po blízkych príbuzných 

v zahraničí, s ktorými rodina stra-

tila kontakt v  dôsledku vojnových 

udalostí, politických konfl iktov, prí-

padne prírodných alebo priemysel-

ných katastrof,

– pátranie po blízkych príbuzných 

v zahraničí, s ktorými bol preruše-

ný kontakt zo zdravotných alebo 

sociálnych dôvodov

2. Sprostredkovanie „Odkazov 

Červeného kríža“

– jedine Červený kríž prostredníc-

tvom špeciálnej služby „Odkazy Čer-

veného kríža" zabezpečuje písomný 

kontakt vo forme krátkej rodinnej 

správy medzi rodinnými príslušník-

mi odlúčenými v  dôsledku vojno-

vých konfl iktov, prírodných alebo 

priemyselných katastrof

3. Pátranie po osude osôb počas I. 

a II. svetovej vojny

– pátranie po dokumentácii, týka-

júcej sa osudu ľudí, získanie infor-

mácií týkajúcich sa transportov do 

koncentračných/ zajateckých tábo-

rov z  územia Slovenska z  obdobia 

II. svetovej vojny.

Počas I. svetovej vojny bojujúce štá-

ty zasielali informácie o vojnových 

zajatcoch Medzinárodnému výbo-

ru Červeného kríža. Tento historic-

ký archív je priamo k nahliadnutiu 

v  Múzeu Červeného kríža  v  Žene-

ve. Nedávno bol dokonca zdigitali-

zovaný a v súčasnosti je k dispozícii 

aj online.

4. Získanie dokumentácie o väzne-

ní v  koncentračných, zajateckých 

táboroch a na nútených prácach

– sprostredkovanie žiadostí pre Me-

dzinárodnú pátraciu službu v  ne-

meckom Arolsene, kde sú v archíve 

sústredené zachované dokumenty 

z čias II. svetovej vojny

5. Pátranie po hroboch vojakov

– ide o osobitnú skupinu pátracích 

prípadov, kde PS SČK pátra po do-

teraz bezmenných hroboch vojakov 

z II. svetovej vojny na našom území 

a snaží sa o dodatočný zápis mien 

do zoznamov padlých vojakov na 

území SR

Tlačivá:

1. Žiadosť o  začatie pátrania v  za-

hraničí (viď nižšie na stiahnutie)

2. Správa (odkaz) Červeného kríža 

(RCM) – k dispozícii po kontaktova-

ní pracovníka PS SČK

3. Žiadosť o  získanie potvrdenia 

o väznení/zajatí počas II. sv. vojny 

v zahraničí – k dispozícii po kontak-

tovaní pracovníka PS SČK

Vyplnenú žiadosť s  uvedenými 

základnými údajmi zašlite na ad-

resu:

Slovenský Červený kríž

Pátracia služba

Grösslingová 24

814 46 Bratislava

Bližšie informácie poskytneme 

na: e-mail: 

katarina.majerska(at)redcross.sk, 

tel: 02 / 57 10 23 23.

Údaje, ktoré poskytnete pre pátra-

ciu činnosť, budú chránené podľa 

zákona č. 122/2013 v  znení záko-

na č. 84/2014 Z. z. o ochrane osob-

ných údajov. Pátracia služba je po-

skytovaná zdarma.

Pátracia služba SČK nemôže:

– oznámiť adresu hľa-

danej osoby v  prípade, 

ak s  tým sama nesú-

hlasí,

– prijať žiadosť bez uda-

nia dostatočných in-

formácií potrebných 

pre iniciovanie pátra-

nia. Dôležité je uviesť 

základné osobné údaje 

a poslednú známu adre-

su, na ktorej sa hľadaná 

osoba v  zahraničí zdr-

žiavala,

– pomáhať pri uplatňo-

vaní nárokov na výživ-

né, dedičstvo, reštitúcie 

a pod.,

– zaručiť kladný výsle-

dok pátrania.

Pátracia služba SČK spolupracu-

je:

– s národnými spoločnosťami Čer-

veného kríža a  Červeného polme-

siaca,

– s Medzinárodným výborom Čer-

veného kríža v Ženeve,

– s  Medzinárodnou pátracou služ-

bou v nemeckom Bad Arolsene,

– s rôznymi inštitúciami SR (Regis-

ter obyvateľstva, Slovenský národ-

ný archív a pod.),

– s územnými spolkami Slovenské-

ho Červeného kríža.

Územný spolok SČK

Banská Štiavnica

Čo robí SČK?
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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.

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.

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.

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


