
Testovanie na COVID-19 dňa 

7. 11. 2020 prinieslo 3269 

vykonaných testov, z ktorých 

bolo 12 pozitívnych.

Aj cestou Štiavnických novín by 

som rada poďakovala všetkým, kto-

rí prispeli k úspešnej realizácii testo-

vania na COVID-19, ktoré prebehlo 

7. novembra 2020. Obrovský záujem 

verejnosti (vykonaných viac ako 3200 

testov) nám potvrdil, že naše rozhod-

nutie o  zriadení odberového miesta 

bolo správne, a to aj napriek tomu, že 

to nebola naša povinnosť.

Úprimne ďakujeme Ozbrojeným si-

lám SR za profesionálnu a fl exibilnú 

spoluprácu, ktorá nám umožnila po-

čas dňa nielen zvládať nápor, ale aj 

dvakrát posilniť odberové jednotky 

a zvýšiť tak kapacitu testovania. Tou-

to cestou chcem vysloviť osobitné po-

ďakovanie za spoluprácu plk. Ing. A. 

Uličnému – regionálnemu  veliteľovi 

pre vykonanie operácie Spoločná zod-

povednosť a nrtm. Andrei Dobrovod-

skej. Mimoriadne si vážim veľmi ak-

tívne zapojenie a prácu zdravotníkov, 

zamestnancov a  dobrovoľníkov Slo-

venského červeného kríža pod vede-

ním Mgr. Emílie Jányovej – Lopuš-

níkovej. Vďaka patrí tiež skvelým 

administratívnym pracovníkom, kto-

rí svoju úlohu zvládli na veľmi vyso-

kej úrovni. Samozrejme, rada by som 

vyslovila slová vďaky aj policajtom 

– štátnym i  mestským – ako aj ďal-

ším ľuďom, ktorí akokoľvek prispeli 

k úspešnému priebehu tejto náročnej 

akcie. Určite nie na poslednom mies-

te by som chcela oceniť aj všetkých 

testovaných, ktorí boli opäť mimo-

riadne trpezliví a disciplinovaní a po-

mohli tak k tomu, že celý proces pre-

biehal hladko. Ďakujeme všetkým za 

pomoc, solidaritu a úžasnú spoluprá-

cu v prospech ochrany zdravia obyva-

teľov nášho regiónu

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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INZERCIA

V sobotu 7. 11. sa konalo 

aj v našom meste 2. kolo 

testovania na COVID-19.

Odberové miesto pri Slovenskom 

Červenom kríži v Banskej Štiavnici 

na sídl. Drieňová bolo zriadené za 

spolupráce mesta Banská Štiavnica, 

Ozbrojených síl SR a strediska Čer-

veného kríža v  Banskej Štiavnici. 

Testovanie začalo o 8:00 hod. a bolo 

naplánované do 20:00, s  posled-

ným odberom o 19:30 hod. Pre veľ-

ký záujem testovanie na COVID-19 

sa predĺžilo až do 22.00 hod., s po-

sledným odberom o 21:30 hod. 

2. kolo testovania na COVID-19 
v Banskej Štiavnici prebehlo bez problémov

Odberové miesto na sídl. Drieňová  foto Lubo Lužina 
3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Dôležitý oznam
Otestovať sa bezplatne prostred-

níctvom antigénových testov je 

možné aj v areáli žiarskej nemoc-

nice. Mobilné odberové miesto 

pre tento účel je pacientom k dis-

pozícii každý pracovný deň 

v čase od 13.00 do 16.00 h. Zá-

ujemcovia sú testovaní priebežne 

podľa času príchodu. Mobilné od-

berové miesto sa nachádza naľa-

vo od vstupu do areálu nemocni-

ce, z opačnej strany budovy, kde sa 

vykonáva aj predpoludňajšie PCR 

testovanie. Odbery sa uskutočňu-

jú cez okienko.

Jana Fedáková, 

Komunikačný špecialista,

ProCare a Svet zdravia , a. s. 
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„Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale 

priznať si ju, to je prejav charakteru.“.

Oliver Dendis

Aj celý predchádzajúci týždeň bol 

mimoriadne aktívny v  celosloven-

ských médiách Exštiavničan Jaro-

slav Naď, minister obrany SR. 

Bolo to v súvislosti s 2. kolom celo-

plošného testovania na COVID-19, 

kde bol opäť ďaleko najaktívnejší 

z celej vlády SR.

5. 11. v Rádiu o 7:40 bola podrob-

ná informácia o  aktivitách Galérie 

Schemnitz. 7. 11. v Rádiu Regina od 

20:00 do 21:00 bola literárno-dra-

matická relácia o  Andrejovi Sládko-

vičovi, jeho študentskej láske Ma-

ríne i  o  jeho dodnes neprekonanej 

ľúbostnej básni Marína, ale aj o ban-

skoštiavnickej expozícii Epicen-

tra lásky, kde je všetko podstatné 

o  Sládkovičovi, Maríne i  básni Ma-

rína. 8. 11. na internete bola infor-

mácia, že v našom okrese bolo k to-

muto dňu infi kovaných 144 ľudí 

(určite je potešiteľné, že je to menej 

ako napr. v okresoch Turčianske Tep-

lice a Medzilaborce, v ktorých je viac 

infi kovaných, hoci majú menej oby-

vateľov ako v našom okrese). Okrem 

toho v 2. kole celoplošného testova-

nia v dňoch 7. a 8. 11. pribudlo ďal-

ších 12 prípadov. V  tejto súvislos-

ti dňa 9. 11. v TA3 o 16:00 odznelo, 

že odberové bezplatné miesto antigé-

novým testom bude aj v B. Štiavnici. 

Zdôrazňujem, že do 13. 11. od 12:00 

– 20:00 prebieha testovanie antigé-

novými testami aj na hasičskej stani-

ci na ul. Pletiarska 13.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ako ďalej 
v Banskej Štiavnici

„Európske hlavné mesto kultúry 

2026“

V  roku 2026 sa dostane Sloven-

sku opäť veľkej pocty, že jed-

no zo slovenských miest sa bude 

môcť hrdiť najvzácnejším európ-

skym epitetom – Európske hlav-

né mesto kultúry 2026. Prvý raz 

v doterajšej histórii Slovenska sa 

týmto titulom mohli pýšiť Ko-

šice v  r. 2013. Už v  januári v  r. 

2021 rozhodne medzinárodná 

komisia o  tom, komu bude ten-

to prívlastok pridelený z prihláse-

ných slovenských miest. Viackrát 

som nato upozorňoval v ŠN, že ak 

niekto by sa mal prihlásiť do tejto 

súťaže, nemal by to byť nikto iný 

ako práve naše mesto. Naposledy 

som o tom písal v ŠN zo dňa 13. 8. 

2020. Ako viem, dodnes sa naše 

mesto do tejto súťaže neprihlá-

silo. Zdôrazňujem, že žiadne slo-

venské mesto nemá také predpo-

klady vyhrať túto európsku súťaž 

ako práve B. Štiavnica. V  minu-

losti bola najvýznamnejším ban-

ským mestom, nielen v  Európe, 

ale aj na svete so svetoznámymi 

vedecko – technickými, školský-

mi, ale aj kultúrnymi tradíciami. 

Od r. 1993 je na Zozname sve-

tového dedičstva UNESCO, v  r. 

2017 dostalo epiteton Európske 

mesto reformácie a v r. 2019 ako 

prvé mesto na Slovensku sa stalo 

Mestom kultúry 2019. Mesto má 

fantastický potenciál vedeckých, 

odborných a  kultúrnych pracov-

níkov, ale aj množstvo externých 

spolupracovníkov, čo sa prejavilo 

zvlášť pri príprave projektu Mesta 

kultúry 2019, ale aj pri realizácii 

tohto projektu v priebehu minu-

lého roku. Pevne verím, že naše 

mesto využije úžasnú príležitosť 

prihlásiť sa do tejto najprestíž-

nejšej európskej kultúrnej súťaže. 

Nakoniec ešte dodávam, že Koši-

ce v r. 2013 na realizáciu projek-

tov Európskeho hlavného mes-

ta kultúry 2013 dostalo 60 mil. 

EUR.

Ján Novák

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.

9. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica – vyhodnote-

nie celoplošného testovania a pri-

jatie úloh súvisiacich s udržaním 

opatrení na ochranu obyvateľov.

 Riešenie investičných akcií – fut-

balový štadión.

 Zabezpečovanie, kontrola a koor-

dinácia podmienok pre mobilné 

testovanie v B. Štiavnici.

10. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Občiansky obrad – sobáš.

 Príprava rozpočtu na roky 

2021 – 2023.

 Zabezpečovanie, kontrola a koor-

dinácia podmienok pre mobilné 

testovanie v B. Štiavnici.

11. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie za účelom 

zníženia zmesového komunálne-

ho odpadu na úseku odpadového 

hospodárstva.

 Rokovanie výboru pre otázky za-

mestnanosti ÚPSVaR Banská 

Štiavnica.

 Redakčná rada TV VIO.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Emíliou Kopnic-

kou.

12. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k IÚS na roky 

2021 – 2027.

 Príprava žiadosti na Environme-

nálny fond.

 Príprava podkladov pre onli-

ne konferenciu na tému Mestá 

svetového dedičstva v  Európe 

a mestá severnej Ameriky.

13. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Úlohy súvisiace s COVID-19.

Viera Lauková

V sobotu 14. 11., 21. 11., 28. 11., 

5. 12., 12. 12. (okrem sviatkov) sú 

otvorené v  B. Štiavnici tieto lekár-

ne: Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 

12.00 hod., tel. 045/6922322.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: november/decem-

ber 2020

9. – 13. 11., Po – Pi, 46. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 

tel. 0901 961 553, 7:30 – 16:00,

14. 11, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

15. 11., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-

bodu 42, BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30 

– 10:30,

16., 18. – 20. 11., Po – Pi, 47. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, tel. 

0901 961 621, 7:00 – 15:30,

17. 11., Ut, Lekáreň Dr. Max, Brat-

ská 17, BŠ, tel. 0901 961 621, 7:30 

– 10:30,

21. 11., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

22. 11., Ne, Lekáreň Max, Bratská 

17, BŠ, tel. 0901 961 621, 7:30 – 

10:30,

23. – 27. 11., Po – Pi, 48. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 8:00 – 17:30,

28. 11., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

29. 11., Ne, Lekáreň Dužina, Kol-

pašská 933/1, BŠ, tel. 0910 553 244, 

7:30 – 10:30,

30. 11. – 4. 12., Po – Pi, 49. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 

tel. 045/290 12 60, 7:30 – 16:00,

5. 12., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

6. 12., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 7:30 – 10:30,

7. – 11. 12., Po – Pi, 50. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel. 045/692 06 21, 8:00 – 16:00,

12. 12., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

13. 12., Ne, Lekáreň Ametyst, Kri-

žovatka 3, BŠ, 045/692 06 21, 7:30 

– 10:30,

14. – 18. 12., Po – Pi, 51. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 

tel. 0901 961 553, 7:30 – 16:00,

19. 12, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

20. 12., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-

bodu 42, BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30 

– 10:30.

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

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské 
služby v okrese Banská Štiavnica
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Odberové miesto s ka-

pacitami sa posilnilo o ďalšie odbe-

rové jednotky. Testovanie bolo ur-

čené hlavne pre tých, ktorí museli 

v  pondelok cestovať za prácou do 

červených okresov (napr. Zvolen, 

Banská Bystrica), ale aj pre tých, 

ktorí neabsolvovali testy v  1. kole 

testovania. Po nočnom úplnom sčí-

taní a započítaní mobilných jedno-

tiek OS SR bolo vykonaných spolu 

3 269 testov, z ktorých bolo 12 po-

zitívnych. Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci so SČK a OS SR hľadali 

riešenie, aby zabezpečili od pondel-

ku 9. 11. vhodné odberové miesto, 

čo sa aj podarilo zrealizovať. Testo-

vanie na COVID-19 sa začalo v pon-

delok v  čase 14.00 – 16.00 hod. 

v odberovom mieste na parkovisku 

pri nemocnici, a okrem toho v ten-

to deň až do piatku 13. 11. 2020 

v čase 12.00 – 20.00 (s prestávkou 

v čase 16.00 – 16.45) prebieha tes-

tovanie antigénovými testami aj 

na hasičskej stanici, Pletiarska 13, 

v Banskej Štiavnici. Všetky testova-

nia sú dobrovoľné a bezplatné!

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková prostredníctvom so-

ciálnej siete poďakovala všetkým 

zdravotníkom, OS SR, vojenským 

odberovým jednotkám, policaj-

tom, administratívnym pracov-

níkom, dobrovoľníkom a  úžas-

ným pracovníčkam SČK v Banskej 

Štiavnici. Poďakovanie za pomoc, 

solidaritu a  úžasnú spoluprá-

cu v  prospech našich občanov je 

uverejnený v  ŠN na titulnej stra-

ne. O ďalšom priebehu testovania 

na COVID-19 v našom meste Vás 

budeme aj naďalej informovať na 

stránkach našich novín.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Ku Dňu študentstva

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 získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie 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

2. kolo testovania na COVID-19 
v Banskej Štiavnici prebehlo bez problémov

17. november sa spája s Medzi-

národným dňom študent-

stva,vyhláseným v Londýne 

v r. 1941 ako spomienka na 

rozpútanie fašistického teroru 

proti českým vysokým školám 

a ich študentom v roku 1939.

Významnosť tohto dňa sa na Slo-

vensku pripomína od roku 2001 aj 

ako Deň boja za slobodu a demokra-

ciu, keď poslanci NR SR 25. októbra 

2001 rozhodli schválením zákona, 

že 17. november – Deň boja za slo-

bodu a demokraciu – bude štátnym 

sviatkom SR.

Vážení spoluobčania, milí študenti!

Aj dnes, v týchto neľahkých, pandé-

miou poznačených časoch je tu 17. 

november na to, aby nám pripome-

nul odvahu ľudí – síce nie už v dobe 

vojny, ani politického prenasledova-

nia, ale v boji s nepriateľom nevidi-

teľným, o  to však nebezpečnejším 

a zákernejším – pandemickou náka-

zou COVID-19. A tak, ako v časoch 

pred desaťročiami, aj v tomto obdo-

bí máme svojich hrdinov, ktorí tiež 

museli a dodnes musia svojim spô-

sobom vyjsť na pomyselnú barikádu 

a  svojou odvahou sa ťažkej situácii 

postaviť čelom. Sú to naši zdravotní-

ci, vedci, vojaci, hasiči, kuchári, pok-

ladníčky, upratovačky… a áno, aj Vy, 

milí naši študenti, ktorí musíte zvlá-

dať svoje vzdelávanie netradičným 

spôsobom, sedieť doma dlhé hodiny 

pri počítačoch a  pracovať na zada-

niach, úlohách a testoch, pričom ste 

ale ochudobnení o  radostné chvíle 

študentského života vo Vašich škol-

ských kolektívoch, odlúčení od štu-

dentských lások, priateľov, disko-

ték, športových mét a iných Vašich 

ambícií. 

Mnohí prichádzate aj o  možnosti 

nadobúdania praktických zručnos-

tí v  podobe praktického vyučova-

nia tak potrebného pre výkon Váš-

ho ďalšieho povolania.

Milí študenti, verte, spolu s Vašimi 

pedagógmi ste bezpochyby naši hr-

dinovia dnešných dní, máte náš ob-

div za zvládanie dištančného vzde-

lávania, ale máte aj záväzok – my 

sa totiž na Vás spoliehame, apelu-

júc na Vaše svedomité štúdium a sa-

moštúdium aj v  týchto neľahkých 

podmienkach, lebo táto krajina po-

trebuje ľudí múdrych, vzdelaných, 

a  ja verím, že Vy – naši drahí štu-

denti takými ste. Vďaka Vám.

A  vďaka aj všetkým tým ľudom 

okolo Vás, predovšetkým učiteľom 

a rodičom, ktorí Vám sprostredkú-

vajú vzdelanie, odborné informá-

cie a poznatky, ale aj starostlivý ro-

dičovský „servis“, aby ste to zvládli.

Milí spoluobčania, tak ako som 

v úvode spomenula, 17. november 

aj ako deň boja za slobodu, nech 

nám pripomenie, že v  týchto síce 

mierových časoch, nám siaha na 

slobodu, zdravie a žiaľ, aj životy nie-

čo, čo porazíme len uvedomelým 

správaním, disciplínou, vzájomnou 

pomocou, toleranciou. Chráňme si 

svoje zdravie a  chráňme sa navzá-

jom, myslime na seba, ale neza-

búdajme na iných. Ďakujem všet-

kým, ktorí tak konajú. Ďakujem, 

že to spolu zvládame, ďakujem vo-

pred za našu „slobodnejšiu“, zdravšiu 

budúcnosť. Ďakujem Vám ešte raz 

naši milí študenti, že chápete zá-

važnosť doby a hoci je tento sviatok 

predovšetkým Vašim dňom, dovoľ-

te, aby som pri tejto príležitosti po-

priala všetko dobré celému nášmu 

– Vášmu krásnemu mestu a  jeho 

statočným, dobrým ľuďom.

Vaša primátorka,

Mgr. Nadežda Babiaková

Prijatie študentov v r. 2019 na radnici  foto Michal Kríž
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Prinášame Vám rozhovor 

s riaditeľkou Slovenského 

Červeného kríža v Banskej 

Štiavnici, Mgr. Emíliou 

Jányovou Lopušníkovou, 

v súvislosti s akciou „Spoločná 

zodpovednosť“:

1. Ako prebiehala samotná akcia 

„Spoločná zodpovednosť“ vo Va-

šom odbernom mieste?

Počas prvého kola testovania pl-

nil SČK základné poslanie, ktoré-

ho vznik sa datuje do obdobia voj-

nových júnových dní roku 1859. 

Spolupráca dobrovoľníkov, vtedaj-

šej „samosprávy“ a vojakov. Novem-

brové mierové dni roku 2020 opäť 

ukázali silu spolupráce všetkých zú-

častnených zložiek. Deň pred testo-

vaním sme časti vojakov, ktorí si pl-

nili svoje povinnosti na odberných 

miestach v  Banskej Štiavnici po-

skytli zázemie, ktoré im slúžilo do 

konca akcie. Postavili sme spoločne 

stan a pripravovali sme sa na akciu 

zahájením komunikácie s personá-

lom nášho odberového miesta a tiež 

odberového miesta Šobov. Hneď 

prvý deň jeden odberový tím úspeš-

ne pretestoval 611 občanov a vedeli 

sme, že to je okolo vrcholu ľudských 

a technických síl.

V  druhom kole bolo jediné odbe-

rové miesto v Banskej Štiavnici pri 

SČK. Predpokladali sme, že príde 

okolo 3000 ľudí. Z čoho vyplývalo, 

že je potrebné zapojiť viac odbero-

vých tímov. Celkovo v druhom kole 

pracovalo 5 odberných tímov.

2. Koľko ľudí bolo zapojených do 

tejto akcie, čo všetko zabezpečo-

vali?

V  tomto prípade sa môže hovoriť 

o  desiatkach osôb. V  sa-

motnom výkone jeden 

tím obsahoval 2 zdra-

votníkov, 4 administra-

tívnych pracovníkov, 1 

vojaka a 1 policajta, rov-

naké zloženie bolo pre 

odberové miesto Šobov. 

V  zázemí SČK počas ak-

cie pracovalo ešte 5 – 7 

dobrovoľníkov SČK. Sa-

mozrejme, do akcie bolo 

zapojených ďalšie množ-

stvo zamestnancov sa-

mosprávy a  v  priamom 

výkone bola aj pani pri-

mátorka Nadežda Babia-

ková.

3. Aká bola spoluprá-

ca zamestnancov SČK 

a dobrovoľníkov so samosprávou 

mesta BŠ?

Pre naše odberové miesto bol styč-

nou osobou na spoluprácu a komu-

nikáciu so samosprávou pán Pavel 

Bačík, ktorý absolútne spoľahli-

vo zabezpečoval požiadavky, kto-

ré sme na riadny chod odberného 

miesta potrebovali. Do spolupráce 

boli zapojení zamestnanci mestskej 

polície, bytovej správy, technických 

služieb, riaditeľ Základnej školy J. 

Kollára. Všetkým patrí veľká vďaka!

4. S čím ste sa stretli, boli aj neja-

ké nečakané problémy, ktoré ste 

museli riešiť?

Tým, že naše odberové miesto bolo 

v  exteriéri, bolo viac technických 

vecí, ktoré bolo treba riešiť (dážď, 

svetlo, teplo, rýchle vytvorenie od-

berového miesta pre mobilnú odbe-

rovú jednotku). Ale každý problém 

sme spoločne úspešne vyriešili.

5. V sobotu bolo zriadené u Vás 

odberové miesto, ako ste túto si-

tuáciu zvládali?

Vzhľadom na to, že na prvom tes-

tovaní bolo v  Banskej Štiavnici 10 

odberných miest, v  druhom kole 

vzniklo jedno odberové miesto s 5 

tímami vrátane 2 mobilných odbe-

rových jednotiek z  radov ozbroje-

ných síl SR.

6. Ako prebiehalo samotné testo-

vanie na COVID-19?

Občania boli usmerňovaní členmi 

odberového tímu od overenia úda-

jov, cez odber vzorky pre antigénový 

test až po prevzatie výsledku testu.

7. Čo by ste chceli odkázať Štiav-

ničanom?

Chcem poďakovať všetkým, čo pri-

šli. Všetkým, ktorí chápali, že aj v tí-

moch pracujú len ľudia, ktorí sú ob-

lečení v  nepriedušných overaloch 

a  pri prvom testovaní od 13 hod. 

do 22 hod. potlačili všetky svoje 

biologické potreby, lebo robili všet-

ko preto, aby sa nemuselo dlho ča-

kať v rade. Ďakujem za trpezlivosť 

a spoluprácu a za každé milé slovo, 

ktoré nám na mieste povedali.

Veľmi dôležitou správou je, že sa 

práve pripravuje zriadenie antigé-

nového odberového miesta v  Ban-

skej Štiavnici. O  jeho spustení do 

prevádzky budú občania ihneď in-

formovaní.

Prosím, zostaňme k sebe milí a chá-

pajúci. Použite svoj úsmev na zme-

nu tohto sveta, ale nedovoľte, aby 

tento svet zmenil Váš úsmev!

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Testovanie na COVID-19 v našom mesteSúťaž
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

Stan na odber vzoriek pri SČK v B. Štiavnici  foto Lubo Lužina



5
číslo 41 • 12. november 2020

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

Prinášame Vám rozhovor 

s ministrom obrany SR Jaro-

slavom Naďom, v súvislosti 

s akciou „Spoločná zodpoved-

nosť“:

1. Ako si spomínate na Banskú 

Štiavnicu?

Banská Štiavnica je pre mňa 

miestom nielen vzácnych spomie-

nok, ale v  súčasnosti aj regiónom, 

kam chodím za rodinou, oddychom 

a príjemne stráveným časom. Cho-

dil som tu na základnú a  stred-

nú školu, s čím sa mi spájajú roky 

plné zážitkov. Spomínam si na letá 

na jazerách, prvé lásky alebo chvíle 

s mojími kamarátmi, s ktorými sme 

reprezentovali Banskú Štiavnicu vo 

futbale. Doteraz sa stretávame, čo si 

nesmierne vážim. Dôkazom môjho 

pozitívneho vzťahu k Banskej Štiav-

nici je napríklad aj to, že na mojej 

pamätnej minci ministra obrany, 

ktorú odovzdávam ľuďom, ktorých 

si nesmierne vážim, je vyobrazená 

banskoštiavnická Kalvária.

2. Prečo ste sa dali otestovať prá-

ve v Banskej Štiavnici?

Naplánoval som si návštevu a  tes-

tovanie v  tomto regióne, pretože 

je mi veľmi blízky a žijú tu moji ro-

dičia. V  týchto dňoch musíme byť 

obzvlášť zodpovední, preto som si 

chcel byť pred návštevou istý, že ne-

ohrozím mojich blízkych. Na druhej 

strane som Banskú Štiavnicu zara-

dil do programu, v  rámci ktorého 

som navštevoval jednotlivé odbe-

rové miesta aj preto, aby som zistil 

priebeh testovania aj v iných regió-

noch ako len na západnom Sloven-

sku.

3. Aká je v  súčasnosti Banská 

Štiavnica, zmenila sa za tie roky?

Samozrejme, doba sa mení, s  čím 

je spojený aj rozvoj miest a  obcí. 

Magický ráz historického banské-

ho mesta je však stále zachovaný. 

Aj to je dôvodom, prečo sa Banská 

Štiavnica stáva centrom slovenské-

ho turizmu, na čo som nesmierne 

hrdý. Pravidelne komunikujem, či 

už s  pani primátorkou Nadeždou 

Babiakovou alebo ďalšími poslanca-

mi, ktorí si uvedomujú, že netreba 

„zaspať na vavrínoch“. Predstavite-

lia mesta vedia, že sa na mňa môžu 

obrátiť nielen ako na ministra obra-

ny, ale tiež ako na člena vlády. Dôka-

zom našej spolupráce je napríklad 

osadenie pontónu na tajchu Klin-

ger, ktorý ocenili domáci, ale aj za-

hraniční turisti.

4. Čo by ste poradili samosprá-

ve mesta Banská Štiavnica, aby 

bola ešte krajšia?

Sám viem, aká dôležitá je spolu-

práca, ak chceme niečo zlepšiť, po-

sunúť veci vpred. Neplatí to len pre 

nás v rezorte obrany, ale samozrej-

me, pre každú oblasť. Chcem tým 

povedať, že rozhodujúca je práve 

ochota a  súdržnosť, motivácia po-

dieľať sa spoločnými silami na do-

sahovaní tých cieľov. Kľúčoví sú 

ľudia, ktorým úprimne záleží na 

rozvoji mesta. Takých nepochybne 

mesto má, a to aj z radov bežných 

ľudí. Myslím si, že Banská Štiavni-

ca je na dobrej ceste stať sa jedným 

z  naj obľúbenejších miest trávenia 

dovoleniek na Slovensku.

5. Čo by ste chceli odkázať Štiav-

ničanom?

Ak sa ma niekto opýta, odkiaľ po-

chádzam, odpovedám, že z  Ban-

skej Štiavnice. A to aj napriek tomu, 

že sme sa ako deti pomerne často 

sťahovali. Je mojím domovom 

a miestom, kde cítim, že vždy náj-

dem pokoj, relax a  pevné priateľ-

stvá. Ďakujem všetkým Štiavniča-

nom, ktorí vdychujú mestu život, 

pretože sú to oni, ktorí vytvára-

jú jeho atmosféru a  kolorit. Veľmi 

rád sa kedykoľvek stretnem nielen 

so zástupcami mesta, ale aj Štiav-

ničanmi, ktorým záleží na rozvoji 

a dobrom mene mesta.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Pochádzam z Banskej Štiavnice

V minulom mesiaci vyšla 

nádherná reprezentačná 

farebná publikácia v sloven-

sko-anglickej mutácii „Kvety 

baní – minerály stredoslo-

venskej banskej oblasti“ od 

4 autorov – Alberta Russa, 

Richarda Kaňu, Stanislava 

Jeleňa a Ľuboša Hrdloviča. 

Po úvode nasledujú kapitoly: Stre-

doslovenská banská oblasť, Rud-

né rajóny stredoslovenskej banskej 

oblasti, Banskoštiavnicko-hodruš-

ský rudný rajón, Banskoštiavnický 

rudný revír, Minerály banskoštiav-

nického rudného revíru a v ďalších 

kapitolách už nasleduje charakteris-

tika všetkých ďalších revírov stre-

doslovenskej banskej 

oblasti a  charakte-

ristika všetkých mi-

nerálov týchto reví-

rov. Bezkonkurenčne 

najväčšia pozornosť 

je venovaná bansko-

štiavnickému rudné-

mu revíru a všetkým 

minerálom toh-

to revíru. Publiká-

ciu si môžete zakú-

piť v predajni Knihy, 

darčeky – p. Drbohla-

vová na Ul. A. Kme-

ťa ako aj v Informač-

nom centre SBM v B. 

Štiavnici.

Ján Novák

Dominancia banskoštiavnických 
minerálov

Vyhne: Kamenné more – Kúpeľné 

vily – Termálny travertín – Mamut 

– Cyklotrasy – Kaplnka L. Hudeca 

(Šanghaj) – Ladienka

Obec vzdialená len 13 km od Ban-

skej Štiavnice plná jedinečností a pa-

miatok, ktoré inde len tak ľahko 

nenájdete. Výlet je vhodný aj pre ro-

diny s deťmi.

V  obci Vyhne a  jej okolí sa nachá-

dza biatlonový areál, Jelenia a  Ti-

sova skala, Skalka a viac ako 60 km 

dobre značených horských cyklotrás 

s miestnymi názvami (Bolemanova 

trasa, Pivovarský okruh, Vyhnian-

sky okruh a pod.).

Voľne dostupná kaplnka L. Hude-

ca vo Vyhniach je jedinou stavbou 

na Slovensku, ktorú vytvoril sveto-

vo známy a uznávaný architekt, La-

dislav Hudec, ešte ako študent. L. 

Hudec, pôvodne pochádza z B. Bys-

trice, pôsobil však 29 rokov v Šan-

ghaji, kde vytvoril aj nádhernú štvrť, 

kde boli po prvýkrát postavené mra-

kodrapy. Za svoj život navrhol okolo 

400 projektov, niektoré z nich v Šan-

ghaji dominujú aj v súčasnosti.

V 18. storočí preslávili Vyhne aj ter-

málne kúpele a  prenádherné kú-

peľné vily, z ktorých viaceré nájde-

te v obci dodnes a určite sa ich oplatí 

vidieť. Termálny vyhniansky traver-

tín s 36 stupňovou vodou tvorí prí-

rodný útvar, turistami i miestnymi 

nazvaný „Mamut“. Najväčšou atrak-

ciou Vyhní je však kamenné more, 

ktoré vzniklo zvetraním brala ryo-

litu a zemetrasením a v súčasnosti 

je chránenou prírodnou pamiatkou 

s nádhernými výhľadmi do okolitej 

prírody.

Zaujala aj Vás obec Vyhne a  chce-

li by ste si spomínané atrakcie po-

zrieť online? Videá, ktoré sme pre 

Vás spracovali nájdete na nasledov-

nom odkaze: 

https://www.banskastiavnica.

travel/region/videopotulky

-regionom/

Región Banská Štiavnica

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. 

Ďakujeme za porozumenie!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia, a. s.

Kam do prírody 
v okolí BŠ
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Aj v tejto podivuhodnej 

dobe poznačenej epidémiou 

nového vírusu a nevyhnutným 

chaosom či zbytočnou 

panikou okolo toho, život 

ide ďalej. Jeho súčasťou je 

stále aj Spevokol Štiavničan, 

ktorý dúfajme ustojí aj veľké 

reštrikcie v oblasti kultúrneho 

života.

Počas baníckeho roka 2020 (od 

Salamandra 2019 do Salaman-

dra 2020) sme boli nútení výraz-

ne obmedziť skúšky i vystúpenia. 

Napriek tomu sme absolvovali 30 

skúšok a  42 rôznorodých vystú-

pení. Počas leta sa nám podari-

lo dvakrát nahrávať pre televíziu. 

Vzhľadom na obmedzenia pri ces-

tovaní sa nám nepodarilo uskutoč-

niť žiadne zahraničné vystúpenie.

Za zvládnutie doterajšieho neľah-

kého obdobia je potrebné poďa-

kovať všetkým aktívnym členom 

zboru, ich rodinám a  osobitne 

nášmu zbormajstrovi Mgr. Jáno-

vi Kružlicovi.

Nemožno zabúdať ani na ekono-

mickú stránku našej činnosti. Nič 

nie je zadarmo a  aj náš spevokol 

vstupuje do ekonomických vzťa-

hov. Preto musí rozumne a  plá-

novito hospodáriť, aby zo svojich 

skromných príjmov mohol hra-

diť nevyhnutné výdavky (dopra-

vu, uniformy, réžiu a  podobne). 

Na rozdiel od mnohých iných sub-

jektov, my sa nejdeme sťažovať. 

Aj nám vypadla väčšina príjmov 

a  zostali výdavky, vrátane záväz-

kov zazmluvnených pred vznikom 

epidémie, ktoré sme riadne a včas 

uhradili. Výrazne nám pomohlo 

mesto Banská Štiavnica, ktoré na-

priek ťažkej situácii poskytlo na 

našu činnosť aj fi nančnú dotáciu. 

Podpora mesta nebola jednora-

zová, ale je dlhodobá a  rozmani-

tá. Je to predovšetkým osobná zá-

sluha pani primátorky, ktorej patrí 

naše osobitné poďakovanie.

K stabilite našej činnosti prispie-

va aj spolupráca s Banskoštiavnic-

ko-hodrušským baníckym spol-

kom, cirkvami a  Živenou. Týmto 

organizáciám a  ich zástupcom 

patrí takisto naša vďaka.

Súčasnosť je ťažká a budúcnosť je 

vždy neistá. Nás trápi predovšet-

kým nedostatok nových záujem-

cov o  činnosť nášho speváckeho 

zboru. Naposledy sme prijali no-

vého člena pred dvomi rokmi. Len 

jediný člen má menej ako 30 ro-

kov. Radi by sme privítali nieko-

ho, kto pôjde v  šľapajach zakla-

dajúcich členov, ktorí vydržali 

v  našom kolektíve dlhé roky. Po 

48 rokoch ukončil činnosť zo 

zdravotných dôvodov Franti-

šek Lamper, ktorého pozdravuje-

me. Posledný zo starej gardy zo-

stal Michal Tokár, ktorý to dúfam 

dotiahne aj po jubileum v  roku 

2022, kedy dovŕši náš spevokol 

zrelý vek 50 rokov.

Na záver by som rád pozval čita-

teľov na naše ďalšie vystúpenia. 

Netuším však, kedy sa podarí zor-

ganizovať nejaké kultúrne podu-

jatie. Treba však veriť, že to nebu-

de trvať dlho.

Informácie o  nás a  našej čin-

nosti nájdete na našej stránke 

www.spevokolstiavnican.sk, na na-

šej stránke na facebooku a aj na we-

bovej stránke mesta.

Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

Spevokol Štiavničan v dobe pandémie

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“

Štiavničan na podujatí 10. 8. 2020 foto Lubo Lužina

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo:

Moruša – kvety sa vyvíjajú na le-

torastoch vyrastajúcich na výhon-

koch nachádzajúcich sa na dvoj-

ročnom dreve, kvety sú často 

oddeleného pohlavia, v  súkve-

tiach v pauzách predovšetkým ba-

zálnych listov.

Arónia tmavoplodá – rodivý vý-

honok na dvojročnom dreve = vý-

honok vyrastajúci na mladších 

častiach konárikov i ako súčasť roz-

konáreného obrastu, so zmiešaný-

mi púčikmi v hornej časti výhonka 

vo vrcholovej i bočnej pozícii.

Rakytník rašetliakovitý – rôzne 

dlhé výhonky vyrastajúce na dvoj-

ročnom i staršom dreve so základ-

mi súkvetí vo výrazných púčikoch 

v  bočnej pozícii pozdĺž výhonka. 

Rastlina je dvojdomá a  taj sa na 

výhonkoch nachádzajú len sam-

čie alebo samčie kvety, utváranie 

rodivého dreva je podobné ako pri 

oboch pohlaví.

Michaela Mojžišová

„Zbraňová 
amnestia 
od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021“

Dňa 8. 10. 2020 bol v zbierke záko-

nov uverejnený zákon č. 274/2020 

Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 

190/2003 Z. z. o  strelných zbra-

niach a strelive a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov. Tento v  sú-

vislosti s trestným činom nedovole-

ného ozbrojovania a obchodovania 

so zbraňami podľa § 294 Trestného 

zákona s účinnosťou od 1. novem-

bra 2020 do 30. apríla 2021 zavá-

dza zánik trestnosti trestného činu 

nedovoleného ozbrojovania.

Okresné riaditeľstvo Policajné-

ho zboru v Žiari nad Hronom

Oznam
Slovenské banské múzeum zo-

stáva zatvorené až do odvola-

nia!

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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Spomienka

„Ťažko je bez 

Teba, smutno je

všetkým, už nič 

nie je také, ako

bolo predtým. 

Ako z Tvojich očí žiarila láska 

a dobrota, tak nám budeš chý-

bať do konca života.“

Dňa 14. novembra 2020 

uplynie 10 rokov od bo-

lestnej rozlúčky s  drahým 

manželom, otcom, starým 

a  prastarým otcom Ľudo-

vítom Kružlicom. Sú také 

smútky, hlboké a vrúcne, čo 

nezahojí ani čas. Sú také spo-

mienky, čo navždy žijú v nás. 

Spomienka

„Márne Ťa moje 

oči všade hľada-

jú, márne mi po 

mojej tvári slzy 

stekajú.“

Dňa 13. 11. 2020 uplynie 5 

rokov, čo nás navždy opustil 

môj láskavý a  obetavý otec 

Jaroslav Exnár. Tí, čo ste 

ho poznali, venujte mu pro-

sím, tichú spomienku. S lás-

kou a úctou 

dcéra Markéta

Spomienka

„Už ťa nepre-

budí slnko, ani 

krásny deň, na 

štiavnickom cin-

toríne spíš svoj 

večný sen.“

Dňa 12. 11. uplynulo už 20 

rokov, čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a sta-

rý otec Ján Bahna. Prosíme 

tých, ktorí ho poznali i tých, 

ktorí s  ním dlhé roky pra-

covali o  tichú spomienku. 

S láskou spomínajú

manželka a dcéry 

s rodinami

oznamy, 
spomienky

INZERCIA

Čistenie a kontrola komínov 

sa zabezpečuje v lehotách 

a spôsobom, ktorý ustanovuje 

vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. 

z. o technických podmienkach 

a požiadavkách na protipo-

žiarnu bezpečnosť pri inštalácii 

a prevádzkovaní palivového 

spotrebiča, elektrotepelného 

spotrebiča a zariadenia 

ústredného vykurovania a pri 

výstavbe a používaní komína 

a dymovodu a o lehotách 

ich čistenia a vykonávania 

kontrol, podľa výkonu jednot-

livých typov spotrebičov, a to:

– ak sú na komínové teleso pripoje-

né spotrebiče s celkovým tepelným 

výkonom do 50 kW, raz za:

– 4 mesiace – spotrebiče na tuhé 

alebo kvapalné palivá,

 – 6 mesiacov – spotrebiče na plyn-

né palivá a ak ide o komín bez vlož-

ky,

– 12 mesiacov – spotrebiče na plyn-

né palivá a ak ide o komín s vložkou,

– ak sú na komínové teleso pripoje-

né spotrebiče s celkovým tepelným 

výkonom nad 50 kW, raz za:

– 2 mesiace – spotrebiče na tuhé pa-

livá alebo spotrebiče na kvapalné 

palivá,

– 6 mesiacov – spotrebiče na plyn-

né palivá,

– v občasne užívaných stavbách raz 

za 2 roky.

Na vykonávanie prác spojených 

s  čistením, kontrolou a  preskúša-

ním komína musí mať ten, kto ich 

vykonáva, vyhovujúce nástroje, prí-

stroje a zariadenia. Nedostatky, zis-

tené pri čistení a  kontrole komína 

alebo dymovodu, sa uvedú v potvr-

dení alebo zápisom do denníka čis-

tenia a kontroly. Ak sú zistené ne-

dostatky závažného charakteru 

z  pohľadu protipožiarnej bezpeč-

nosti, komín alebo dymovod sa až 

do odstránenia nedostatku nemô-

že používať. Odborné preskúšanie 

komína pred pripojením spotrebi-

ča na komín musí vykonať odborne 

spôsobilá osoba. Potvrdenie o vyko-

naní čistenia a kontroly vydáva ten, 

kto čistenie a kontrolu vykonal, pri 

preskúšaní komína a dymovodu to 

vydáva odborne spôsobilá osoba.

Samostatnou kapitolou je vypaľo-

vanie komínov, ktoré sa môže vy-

konávať iba vo výnimočných prí-

padoch, ak nemožno odstrániť 

usadeniny spalín iným spôsobom. 

Komíny môže vypaľovať iba oso-

ba, ktorá má odbornú spôsobilosť, 

s  pomocou najmenej jednej ďalšej 

osoby. Vypaľovanie komína sa musí 

oznámiť obci!

Vážení spoluobčania, dúfame, že 

naše dobre mienené rady budú dob-

rým základom pre dôkladnú prí-

pravu na nastávajúce vykurovacie 

obdobie a  prežijete kľudné zimné 

obdobie bez požiarov v teple Vášho 

domova.

Slavomír Búci,

vedúci odd. požiarnej prevencie

Čistenie a kontrola komína
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INZERCIA

Rok 2020 je taký zvláštny. 

Vírus Covid-19 zasiahol do 

života ľudí na celom svete. 

Už na jar sa život spomalil, 

prevádzky sa uzavreli. 

V múzeu sme sa ako vždy pripravo-

vali na letnú sezónu, ale situácia zme-

nila naše plány. A tak sme pozornosť 

obrátili na veci, ktoré počas roka od-

kladáme „trošku nabok“. Urobili sme 

si poriadok v „papieroch“, obnovili tex-

ty v poľovníckej expozícii, venovali sa 

odbornej činnosti a inej práci, na kto-

rú popri sprevádzaní návštevníkov 

neostáva toľko času. Jarné obdobie 

sme využili na čistenie zákutí v par-

ku, prívodu vody do jazierok, zbiera-

nie napadaných konárov po zime na 

terasách, úpravu kríkov atď.

Opatrenia sa pomaly začali zmierňo-

vať a už v máji sme mohli múzeum 

otvoriť pre širokú verejnosť. Prehliad-

ka expozícií sa sprístupnila v  špe-

ciálnom režime – bez lektorského 

výkladu. Návštevníci mali jedinečnú 

možnosť pozrieť si kaštieľ vlastným 

tempom, pristaviť sa dlhšie pri tom, 

čo ich zaujalo a pozrieť si detailnejšie 

obrázky na chodbách. Rodinky s men-

šími deťmi, ktoré až tak dejiny neba-

via, si mohli rýchlejšie prejsť „izby, kde 

bývala princezná“ a pozrieť si poľovníc-

ku expozíciu so zvieratkami.

No nielen pre návštevníkov to bol 

špeciálny režim. Doteraz býval kaštieľ 

sprístupnený len s lektorom, ktorý ro-

bil výklad (s výnimkou Dní sv. Huber-

ta). A teraz sme sa aj my, zamestnanci, 

museli prispôsobiť tomu, že  expozí-

ciu len „strážime“. Chvíľu nám trvalo 

zvyknúť si podávať iba doplňujúce in-

formácie k  textu, ktorý dostali náv-

števníci na pokladni. Bolo zaujímavé 

vojsť do salónu, vypnúť ten pomy-

selný gombík „sprevádzam“ a nezačať 

hneď rozprávať, čo sa v danej miest-

nosti nachádza. Pre obe strany – náv-

števníkov aj lektorov – to bolo naozaj 

niečo nové a iné.

S príchodom leta sa sezóna začala roz-

biehať a štiavnicko sa opäť zaplnilo tu-

ristami. Možno o to viac, že sa toľko 

necestovalo do zahraničia. Sme veľmi 

radi, že v múzeu to ožilo a dovolenká-

ri si našli cestu aj do svätoantonského 

kaštieľa a priľahlého parku.

Počas letných prázdnin navštívilo mú-

zeum viac návštevníkov ako v  roku 

2019. Celková návštevnosť od mája 

do septembra je však nižšia o cca 30%. 

Pokles je zrejmý, citeľnú stratu vníma-

me najmä v školských zájazdoch, ale 

i zrušením viacerých podujatí.

Leto nám prinieslo tiež ukončenie re-

konštrukcie niektorých priestorov 

kaštieľa. Už počas augusta si mohli 

návštevníci vychutnať vynovené ná-

dvorie a  v  budúcom roku ich mož-

no prekvapíme aj inými krásnymi 

priestormi – novou kaviarňou a dote-

raz neprístupnými pivnicami.

Rok 2020 je taký zvláštny... Oveľa viac 

si uvedomujeme, aké dôležité je zdra-

vie. Aké vzácne sú maličkosti, na kto-

ré sme boli predtým zvyknutí a muse-

li sme sa ich na chvíľu vzdať. Dúfajme, 

že nasledujúci rok bude lepší a že „covi-

dové časy“ pomaly odznejú.

Jana Slaná,

Múzeum vo Svätom Antone

Letná sezóna v Múzeu 
vo Svätom Antone

Múzeum vo sv. Antone  foto www.banskastiavnica.travel

Návštevnosť múzea 4. 8. 2020 (526 ľudí)  foto archív MsA

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 krí-

ža. „Darcovia krvi sa v tomto mimoriad-

nom období musia vopred objednať na 

presný čas. Preto ak chcete darovať krv, 

skontaktujte sa čím skôr s najbližším od-

berovým pracoviskom a dohodnite si naj-

bližší 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 priemy-

selného vlastníctva SR.

SČK

Oznam
o dočasnom uzatvorení mestskej 

knižnice

Oznamujeme používateľom slu-

žieb mestskej knižnice, že z  dôvo-

du protipandemických opatrení Co-

vid-19 je knižnica uzatvorená do 

13.11.2020. Ďakujeme za porozu-

menie!                                                    MsK
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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. 39/2020: „Väčši-

na ľudí spotrebuje viac energie na hovo-

renie o problémoch, než na ich riešenie.“

Výhercom sa stáva Jozefa Glézlo-

vá, B. Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

23. 11. 2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Hein-

sa: „Chcieť si urobiť o Bohu predstavu 

je podobné ako si… (dokončenie v taj-

ničke).

A., Bdiem, menšia dedina, fúkaj,

B., Začiatok tajničky, dvojhláska,

C., Reálie, nohy zvierat, kamenný 

útvar, dioptria,

D., Oprie, slov. raper, uplietol, prá-

ceneschopnosť,

E., 102 v Ríme, číra tekutina, pat-

riaca opici, pokrik na koride,

F., Koncovka zdrobnenín, poklad-

ňa, sníček, Boh Moslimov,

G., Čínske meno, ruská rieka, man-

žel Hilmerovej, Indián, kyslík,

H., Osy, sonograf, spievanie, Odbor 

techniky,

I., Žen. meno, potreba na písanie, 

uctieval, citoslovce bránenia,

J., Okresný výbor, oslovenie Nelky, 

ručné stehovanie, fáza mesiaca,

K., 3. časť tajničky, urán.

1., Turecké žen. meno, 2. časť taj-

ničky, v poriadku,

2., Mimozemšťan, tvorca epiky, se-

meno na siatie,

3., Spory, južný strom, podpis ano-

nyma,

4., Rola, ruksaky, piecka,

5., Obyvatelia Írska, nástroj na ko-

senie, malé prasa česky,

6., Žen. meno, borovice, polomer,

7., Odsekla, suchá tráva, spoluhlás-

ky v slove fi t,

8., Severské zvieratá, Ondrík, zn. 

cér, ozn. áut Kuby,

9., Spojka, pije ľuďom krv, maj str-

penie,

10., Titul doktora, citoslovce kviča-

nia, druh kozmetiky,

11., Textová skratka, Mária, výzva, 

spotrebné družstvo,

12., Zobral, severské muž. meno, 

cicavec z pralesa, spoluhláska v slo-

ve úž,

13., Zvýšený tón E, nárek, zohla,

14., Koniec tajničky.

Pomôcky: Nur, Nely, Bekr, Olav, 

Koka, Milada, Eis, Ferc.

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
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J
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Kupón č. 41
Krížovka

Online 
premietanie
v kine Akademik

Nezaháľame…, kultúra vždy pomá-

hala a pomáha v ťažkých časoch…, 

povznáša nás na duchu, nedoká-

žeme bez nej žiť, pretože ona je to 

svetlo na konci tunela…, vytvára 

v našom malom ľudskom svete en-

dorfíny, serotoníny, dopamíny…, 

pozrite si na našom webe kina po-

nuku na koniec novembra…, kultúr-

ni ľudkovia si tam určite nájdu svoju 

pochutinu…, v spolupráci s Talian-

skym inštitútom Istituto Italiano di 

Cultura di Bratislava v rámci 18. roč-

níka festivalu talianskeho fi lmu Mit-

telCinemaFest.

15.11. Vizionár Modogliani 18:00 

/príbehy umenia/ 5€

18.11. Chcel som sa ukryť 20:20 

/MittelCinemfest/ 3€

21.11. Sestry Macalusové 20:20 

/MittelCinemfest/ 3€

22.11. Piero Vivarelli 18:00 /Mittel-

Cinemfest/ Príbehy Umenia 3€

29.11. Frida: Viva La Vida 18:00 

/Príbehy umenia/ 5€

Viac informácií na webe kina Akade-

mik – Banská Štiavnica

OKŠaMK
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Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici 

zorganizovala výtvarnú súťaž 

pod názvom „Les mojimi 

očami“ namiesto obľúbeného 

Lesníckeho dňa v botanickej 

záhrade.

Každý rok Stredná odborná ško-

la lesnícka v  Banskej Štiavnici or-

ganizuje Lesnícky deň v  botanic-

kej záhrade. Z  dôvodu pandémie 

COVID 19 nebolo možné toto ob-

ľúbené podujatie tento rok usku-

točniť. Preto sme sa rozhodli zorga-

nizovať výtvarnú súťaž „Les mojimi 

očami“, do ktorej sa mohli zapojiť 

žiaci materských a základných škôl 

okresu Banská Štiavnica.

Do súťaže sa zapojili 2 materské 

školy (Drieňová, Štefultov) a 4 zá-

kladné školy (J. Kollára, J. Horáka, 

Sv. Anton a Prenčov). Spolu bolo za-

slaných 87 výtvarných prác, z toho 

MŠ Štefultov 9, MŠ Drieňová 12, ZŠ 

J. Horáka 43, ZŠ J. Kollára 9, ZŠ Sv. 

Anton 12, ZŠ Prenčov 2.

Porota bola tvorená pe-

dagogickými a  nepedago-

gickými zamestnancami 

školy. Rozhodovanie bolo 

veľmi ťažké, nakoľko všet-

ky výtvarné práce boli zau-

jímavé, nápadité s myšlien-

kou, ktorá vystihovala danú 

tému. Aj z tohto dôvodu sa 

porota rozhodla udeliť 3 

špeciálne ceny.

Za súťaž zodpovedali 

Ing. Ivana Šimková, PhD. 

a Ing. Veronika Dudíková.

Hlavným cieľom súťaže 

bolo vzbudiť lásku k  lesu, 

prírode a  podporiť enviro-

mentálne povedomie žiakov.

Vo výtvarnej tvorbe mali možnosť 

využiť rôznorodé výtvarné techniky 

ako maľba, kresba, koláž, 3D.

Výhercovia sú nasledovní:

Kategória I. Materské školy

1. miesto – Nicol Ladzianska MŠ 

Štefultov

2. miesto – Denisa Miková MŠ 

Drieňová

3. miesto – Ema Slovíková MŠ 

Drieňová

Kategória II. Žiaci 1. – 4. ročník

1. miesto – Michaela Šušková ZŠ J. 

Horáka

2. miesto – Aneta Baniarová ZŠ J. 

Horáka

3. miesto – Paula Hlaváčová ZŠ 

Prenčov

Kategória III. Žiaci 5. – 7. ročník

1. miesto – Viktória Maďarová ZŠ 

J. Horáka

2. miesto – Nella Klauzová ZŠ J. 

Horáka

3. miesto – Timea Ottová ZŠ J. Kol-

lára

Kategória IV. Žiaci 8. – 9. ročník

1. miesto – Ivana Šavoltová ZŠ J. 

Horáka

2. miesto – Alexej Taliga ZŠ J. Ho-

ráka

3. miesto – Nela Diviaková ZŠ J. 

Horáka

Kategória kolektívna práca – Ma-

terské školy

1. miesto – MŠ Štefultov

Kategória kolektívna práca Žiaci 

5. – 7. ročník

1. miesto – Vanda Šniagerová, Ján 

Kminiak, Michaela Kaššayová ZŠ 

Sv. Anton

Kategória kolektívna práca Žiaci 

8. – 9. ročník

1. miesto – Patrícia Knoppová a Lu-

cia Hajduová – ZŠ Jozefa Horáka

2. miesto – Vanessa Kováčiková, 

Katarína Kondeková ZŠ Sv. Anton

Špeciálna cena poroty

Matúš Marko – ZŠ J. Horáka

Victoria Jasmin Kmeťová – ZŠ J. 

Kollára

Júlia Jarotová – ZŠ J. Kollára

Aj z dôvodu vzniknutej 

situácie môžeme skon-

štatovať, že 0. ročník 

tejto súťaže mal úspech 

a  nie je vylúčené, že 

o  rok vyhlásime takúto 

súťaž opäť, pričom oslo-

víme aj školy z  iných 

okresov.

Všetkým zúčastneným 

ďakujeme za krásne vý-

tvarné práce a  výher-

com gratulujeme!

Dávid Hančinský, 

koordinátor Centra 

odborného vzdelá-

vania a prípravy, PR 

a marketingu, SOŠL BŠ

Les mojimi očamiJeseň života
Aká to nezmarná hra prírody,

aká to radosť z prežitých dní,

i keď už čarokrásna jeseň prichodí,

i  vtedy nás neopustia nádherné 

sny.

Ale v živote každého z nás sú chví-

le, keď človek dospeje do veku, 

kedy sa častejšie obracia späť 

k  prežitým rokom, čiže k  spo-

mienkam, ktoré putujú s nami ako 

verné priateľky, ako tajuplné me-

ranie času, ktorý žijeme.

Čas, to sú roky detských hier.

Čas, to sú roky mladosti, plné lá-

sok, sklamaní, radosti.

Čas, to sú roky dospelé, plné prá-

ce, úspechov, nádeje,

roky ľudských síl, tie nezmeškaj, 

v nich si tvoríš svoj štýl.

Čas, to sú roky staroby, plné spo-

mienok, nádejí, vzácnosť síl.

Si človek, s časom sa vždy popasuj, 

bo čas, sú tvoje roky tvorivé, kým 

si človek nažive.

Poďakovanie:

Nech sú požehnaní tí, čo majú 

pochopenie s  našou neistou 

chôdzou,

nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, 

že naše uši sa už musia napínať, 

aby zachytili slová,

nech sú požehnaní tí, čo si uvedo-

mujú, že náš zrak zoslabol a naše 

myslenie už nie je také bystré.

Nech budú požehnaní tí, čo nám 

prepáčili, že sme niečo zabudli.

Ospravedlňujeme sa vyznaním:

„Ľúbime vás neustále“...

Anna Garbinská

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:

9. – 13. 11., 18. – 19. 11., 

23. – 27. 11. v  čase od 7:00 – 

18:30 na ul.: Banky, Belianska, 

Belianske jazero, Ď. Langsfelda, 

Hadová, Hlavná, Horná, J. M. 

Hurbana, M. M. Hodžu, Majer, 

Na jazero, Osadná, Pustá, Šobov, 

Vyhnianska,

18. 11. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Obrancov mieru,

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Nie je členstvo ako členstvo. 

To u nás – v Slovenskom 

Červenom kríži – je dobrovoľné 

a naším členom sa môžete 

stať nielen Vy, ale aj Vaše deti 

staršie ako 5 rokov!

Členom Slovenského Červeného 

kríža sa môže stať ktokoľvek od 5 

rokov. Členovia tvoria členskú zák-

ladňu Slovenského Červeného kríža 

v jednotlivých zložkách SČK, ako sú 

miestne spolky SČK, Mládež SČK, 

Vodná záchranná služba SČK. V sú-

časnosti evidujeme takmer 70 000 

členov.

Kto môže byť členom?

Členstvo v  Slovenskom Červenom 

kríži je dobrovoľné. Členom Sloven-

ského Červeného kríža sa môže stať 

každá fyzická osoba alebo právnická 

osoba so sídlom na území Sloven-

skej republiky, ktorá súhlasí s prin-

cípmi a poslaním Medzinárodného 

hnutia Červeného kríža a Červené-

ho polmesiaca a  spĺňa ďalšie pod-

mienky ustanovené v  Stanovách 

SČK.

Každý člen si musí zakúpiť každo-

ročne členskú známku v  hodnote 

2,00 €. Členské známky má vedené 

v členskom preukaze.

Vznik a zánik členstva, práva a po-

vinnosti člena upravujú Stanovy 

SČK.

Prihlášky

Na územnom spolku SČK alebo na 

miestnom spolku SČK si môžete vy-

plniť prihlášku za člena SČK.

Podľa veku a Vášho záujmu si mô-

žete vyplniť prihlášku za člena Mlá-

deže SČK (od 5 do 30 rokov) alebo 

člena miestneho spolku SČK. Ako 

členovia SČK sa potom môžete reali-

zovať v zložkách SČK, ako sú Vodná 

záchranná služba alebo Klub darcov 

krvi. Prihlášku za člena SČK nájde-

te http://www.redcross.sk/clenstvo

Územný spolok SČK

Banská Štiavnica

Členstvo v Slovenskom 
Červenom kríži

Mesiac „Úcty k starším“ 

už prešiel a my v domove 

pre túto hnusnú epidémiu 

COVID-19 sme prišli o milé 

posedenie s detičkami MŠ, ZŠ, 

lesníckeho učilišťa, ktorí nám 

svojím programom spríjemnili 

jesenné chvíle. Aspoň na malú 

chvíľu sme zabudli na neduhy 

a starosti, ktoré nás trápia.

Aj vianočné posedenie bývalo prí-

jemné. Starí ľudia sa tiež potešia 

darčeku. Na podnet p. riaditeľky 

nám pracovníci siete drogérií DM 

pripravili darčekové krabice s  hy-

gienickým tovarom, ktorý den-

ne používame. Spomíname aj na 

milé stretnutie s p. Máriou Petro-

vou a Jankou Bernáthovou. Tie ich 

básničky a  príhody zo školských 

lavíc – to bola bašta pre dušu.

Toto obdobie nás veľmi obmedzu-

je a psychicky deptá. Ja sama som 

dieťa prírody a  nemohla som sa 

ani pokochať krásnou jesennou 

prírodou a  nadýchať sa čerstvé-

ho vzduchu. Čo sa dá robiť?! Dú-

fame, že tieto obmedzenia čosko-

ro pominú a  budeme sa stretávať 

so svojími blízkymi a  priateľmi, 

keď že moderná technika nena-

hradí fyzický kontakt. Terajšia si-

tuácia nás uzavrela vo svojich 

izbách. Nemáme sa s kým ani po-

rozprávať ani vyžalovať. Ani ses-

tričky nemajú na nás dostatok 

času, keďže sú veľmi zaneprázd-

nené. Situáciu by možno uľahčilo 

umiestňovanie klientov v  domo-

voch podľa ich zdravotného a psy-

chického stavu. Práca zdravotné-

ho personálu je viac poslaním ako 

povolaním. Žiaľ, nie sú dostatoč-

ne honorovaní. Všetko a všetci tu 

robia v pokluse. Údržbári nestačia 

opravovať. Máme tu aj klientov, 

ktorých v mladosti týrali. Tu sa im 

nedá pomôcť, potrebujú odbor-

nú pomoc a liečenie. Veľa starostí 

a problémov sestričkám a uprato-

vačkám tu robili aj alkoholici.

Bola tu aj vzácna návšteva – p. 

Kotleba, ktorý nám sľúbil nové 

okná a  zateplenie budovy. Voleb-

né obdobie p. Kotlebu uplynulo 

a budova DSS je naďalej zanedba-

ná a nemoderná. Ale stále dúfame 

že všetko sa na dobré obráti.

Klientka Domova Márie

Ako žijeme v DSS na Drieňovej

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 

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky a kocúrikovia hľadajú do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k adopcii na:

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

OZ Murko

Prihláste sa aj Vy za člena SČK!  foto Lubo Lužina 

Oznam 
ÚPSVaR BŠ
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 BŠ
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č. 0903 506 693

 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 gaučovú súpravu, tel. č.: 

0915 696 346

 SOVI, n. o., sociálna - senior pre-

pravná služba hľadá vodiča OMV, 

tel. č.: 0948 460 700

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

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 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

VÝROBA KROVOV, KVH HRANOLY
STOLÁRSKE REZIVO

Stavebné rezivo 195€/m3

Dosky 25mm od 165€/m3

Šalovacie dosky 25mm od 100€/m3

Impregnácia proti škodcom je zadarmo

www.delumax.sk, 
dlumaxdlumax@gmail.com

tel: 0911 37 37 00

Tu môže byť práve 
váš inzerát


