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Primátorka mesta Banská 

Štiavnica a primátori miest 

Bardejov, Levoča a Spišské 

Podhradie ostro nesúhlasia 

s riešením, ktoré presunom 

z ministerstva fi nancií zjed-

nocuje prostriedky na obnovu 

historických objektov na 

celom území Slovenska pod 

gesciu ministerstva kultúry bez 

garancie vyčlenenia dostatočnej 

sumy pre samosprávy v lokali-

tách UNESCO na Slovensku.

Reagujú tak na návrh poslanca 

Vetráka (OĽANO), ktorý na po-

slednej schôdzi NR SR schválil par-

lament hlasmi poslancov vládnej 

koalície, a to napriek tomu, že všet-

ci poslanci NR SR boli o problema-

tickosti tejto zmeny informova-

ní e-mailom zaslaným primátormi 

uvedených miest ešte pred samot-

ným hlasovaním. 

Vážené panie poslankyne, 

páni poslanci NR SR,

ministerstvo kultúry v  piatok 

10.12.2021 na svojej webovej strán-

ke v rámci svojich Aktualít zverejnilo 

svoj zámer, formou poslaneckého ná-

vrhu poslancov NR SR Milana Vetrá-

ka a  Kristiána Čekovského „zjednotiť 

dotácie na pamiatky, resp. odstrániť dvoj-

koľajnosť vo financovaní pamiatok, resp. 

dostať dotácie pre pamiatky pod jednou 

strechou“ (link: https://www.culture.

gov.sk/ministerstvo/medialn-servis/

aktuality-ministerstva-kultury/

zjednocujeme-dotacie-na-pamiatky

-ministerstvo-kultury-ziska-navyse

-26-miliona-eur/).

Podstata tohto „nápadu“ spočí-

va v  tom, že fi nančné prostriedky 

v programe Obnovme si svoj dom na 

ministerstve kultúry by sa mali zvý-

šiť o sumu 2 690 000eur, teda pres-

ne o tú čiastku prostriedkov, ktorá je 

v prílohe č. 5 (Záväzné limity dotácií 

obciam a vyšším územným celkom na 

rok 2022) návrhu zákona o štátnom 

rozpočte na rok 2022 formou dotá-

cie na záchranu a obnovu kultúrnych 

pamiatok aktuálne navrhovaná loka-

litám UNESCO na Slovensku. Na na-

šom Slovensku sa nachádzajú loka-

lity, zapísané v  Zozname svetového 

dedičstva UNESCO. V roku 1993 boli 

do Zoznamu svetového dedičstva za-

písané prvé 3 slovenské lokality s kul-

túrnym dedičstvom: Historické mesto 

Banská Štiavnica a technické pamiat-

ky okolia, Spišský hrad a  pamiatky 

okolia a Rezervácia ľudovej architek-

túry Vlkolínec. V roku 2000 bolo do 

Zoznamu svetového dedičstva zapí-

sané historické jadro mesta Bardejov 

a v roku 2008 Drevené chrámy v slo-

venskej časti Karpatského oblúka. Lo-

kalita Spišský hrad a pamiatky okolia 

bola v roku 2009 rozšírená o územie 

historického jadra mesta Levoča s die-

lom Majstra Pavla a bol zmenený jej 

názov na Levoča, Spišský hrad a pa-

miatky okolia. Pamiatky, ktoré sú za-

písané v  Zozname svetového dedič-

stva podčiarkujú mnohé snahy o ich 

záchranu práve preto, že svetové de-

dičstvo predstavuje jedinečnú hodno-

tu, ktorá presahuje národné hranice, 

hodnotu, ktorá je dôležitá pre súčas-

né aj budúce generácie. Vyvrcholením 

spoločného úsilia pri vytváraní ochra-

ny kultúrneho a  prírodného dedič-

stva bolo prijatie Dohovoru o ochrane 

svetového kultúrneho a  prírodného 

dedičstva  na generálnej konferencii 

UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý 

Slovenská republika následne ratifi -

kovala 15. 11. 1990.

Lokality UNESCO sa búria proti návrhu 
Ministerstva kultúry SR

List primátorky mesta

Banská Štiavnica - lokalita UNESCO  foto Mgr. Ján Petrík
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Spolupráca
pri charitatívnej štedrovečer-

nej večeri

Banskoštiavnický sociálny pod-

nik pod vedením Mgr. Jána Tere-

ňa v spolupráci s Mestom Banská 

Štiavnica organizuje pre občanov 

mesta charitatívnu štedrovečer-

nú večeru. Jej obsahom je sviatoč-

ná hríbová kapustnica, vyprážaný 

bravčový rezeň, zemiakový šalát 

a vianočné oblátky. Táto večera je 

určená najmä pre osamelých ob-

čanov, ako aj rodiny, ktorých táto 

pomoc poteší a uľahčí im sviatoč-

ný deň. Ak aj Vy poznáte takýchto 

ľudí vo svojom okolí a chceli by ste 

im dopriať štedrovečernú večeru, 

volajte na tel. č.: 0948 25 59 59 

najneskôr do 22.12.2021. Záro-

veň privítame dobrovoľníkov, kto-

rí by pomohli pri rozvoze tejto 

charitatívnej večere. V prípade zá-

ujmu nás kontaktujte na vyššie 

uvedenom telefónnom čísle.

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:

– 12. 1. 2022 v  čase od 8:00 – 

15:30 na ul.: Dolná, Križovatka, 

Pletiarska, Zvonová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

13.12

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie poskytovania dotácie 

pre lokality UNESCO.

Redakčná rada ŠN.

14.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení 

OOCR Región Banská Štiavnica.

15.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie žiadostí „Obnovme si 

svoj dom“.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Stanislavom To-

mašovičom.

16.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Mestských lesov Banská 

Štiavnica, spol. s r.o.

17.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  školstvu 

v meste Banská Štiavnica.

Viera Lauková

7.12. vo viacerých médiách bola spo-

mienka na katolíckeho biskupa Mons. 

Th Dr. Michala Buzalku, ktorý zomrel 

v tento deň v r. 1961. Bol rodákom zo 

Sv. Antona, študoval na banskoštiav-

nickom gymnáziu a v r. 1951 bol vo 

vykonštruovanom procese odsúde-

ný na doživotie. Narodil sa 1885.7.12. 

V Rádiu Regina o 15:35 hod. mimo-

riadne pútavo hovoril o  Múzeu vo 

Sv. Antone a Ferdinandovi Coburgo-

vi 7-ročný Štefan Engel, syn riadite-

ľa múzea Ing. Štefana Engela, PhD. 

9.12. v Rádiu Devín v relácii Ars litera 

medzi 17:00 -18:00 hod. bol Exštiav-

ničan prof. PhDr. Karol Horák, CSc., 

významný slovenský spisovateľ, dra-

matik a kultúrny činiteľ. 10.12. v Rá-

diu Devín o 08:00 – 09:00 hod. bola 

informácia, že Galéria Jozefa Kollá-

ra hľadá fi nančné prostriedky na pre-

zentáciu moderného umenia. 11.12. 

v Rádiu Regina od 6:15 – 7:00 hod. 

hovoril Stanislav Bartko o folklórnom 

súbore Sitňan, ktorý v tomto roku vy-

dal nové CD „Na Klopačku klopajú“ s ba-

níckymi, vianočnými a  pastierskymi 

piesňami z Banskej Štiavnice. 11.12.

v Rádiu Lumen o 07:00 hod. bola in-

formácia, že v tento deň v r. 1993 bolo 

zapísané historické mesto Banská 

Štiavnica a  technické pamiatky v  jej 

okolí do Zoznamu svetového dedič-

stva UNESCO.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Postupne sa začala vyzdo-

bovať vianočnou výzdobou 

ul. Križovatka a Dolná svietia-

cimi trojuholníkmi.

Na uliciach Mierová, Kammerhofská, 

A. Kmeťa a  Radničné námestie boli 

postupne vyvesované svietiace jedlič-

ky a závesná vianočná výzdoba svie-

tiaci anjeli a  padajúce kvaple. Na ul. 

Akademickej a Sládkovičovej boli do-

vyvesované svietiace jedličky. Začiat-

kom mesiaca december bol osadený 

na Námestí sv. Trojice centrálny via-

nočný stromček, ktorý bol v  prvých 

dňoch mesiaca december ozdobený 

svietiacimi reťazami a svietiacimi via-

nočnými guľami. Na sv. Mikuláša bol 

pred nemeckým katolíckym kosto-

lom inštalovaný svietiaci anjel s trúb-

kou. Následne bol mestskými lesmi 

osadený vianočný stromček, ktorý 

bol Technickými službami, m. p., Ban-

ská Štiavnica osvetlený vianočnými 

svetelnými reťazami. Postupne boli 

rozsvecované vianočné stromčeky 

a  vianočné výzdoby (svietiace vloč-

ky) v  mestských častiach Jergištôl-

ňa, Pod Kalváriou, Štefultov, mestská 

časť Počúvadlianske Jazero a na sídlis-

ku Drieňová. Isto nemusím prízvuko-

vať, že aj vianočná výzdoba podlieha 

poruchám, preto prosím širokú verej-

nosť v prípade zistenia poruchy, nech 

nahlásia na Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica 0905 491 034, kde 

sa nahlasujú aj poruchy na verejnom 

osvetlení. Vedenie mesta, ako aj Tech-

nické služby, m. p., pevne veria, že via-

nočná výzdoba nášho mesta prispe-

je k pokojnému a šťastnému prežitiu 

vianočných sviatkov a  nového roka 

2022. Foto: J. Petrík

Gejza Volf,

zástupca riaditeľa TS, m. p., BŠ

S vyvesovaním vianočnej výzdoby 
sme začali v poslednom novembrovom týždni 2021

Mons. ThDr. M. Buzalka s F. Coburgom na Sitne foto archív Múzea vo Sv. Antone

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická pol-

tura v  hodnote 10EUR si mô-

žete zakúpiť v  Informačnom 

centre mesta Banská Štiavni-

ca na Námestí sv. Trojice. Bliž-

šie info: 045/6949653, všet-

ky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk.

IC BŠ
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Samosprávy v  lokali-

tách UNESCO sú pod prísnym pa-

miatkových dohľadom a musia vy-

konávať investície do verejných 

priestranstiev a objektov s dôrazom 

na ich zvýšenú ochranu. Rozpoč-

ty týchto miest ani zďaleka nemajú 

potenciál realizovať ani v súčasnos-

ti všetky potrebné kroky na ochranu 

svetového kultúrneho dedičstva na-

chádzajúceho sa na Slovensku. Bez 

garancie a  jasného záväzku štátu 

spočívajúcom vo vyčlenení prime-

ranej sumy určenej uvedeným loka-

litám môže dôjsť k zhoršeniu stavu 

týchto lokalít.

Ako uviedla primátorka Banskej 

Štiavnice Nadežda Babiaková v liste 

poslancom NR SR: „Treba si uvedomiť, 

že program ‚Obnovme si svoj dom’ slúži 

pre právnické, ale aj fyzické osoby, ktoré 

sú vlastníkmi národných kultúrnych pa-

miatok. Veci verejné však slúžia všetkým 

ľuďom, a to sú práve tie, ktoré spravujú 

mestá a obce. V prípade Banskej Štiavni-

ce je v Zozname svetového dedičstva za-

písané celé historické mesto a  technické 

pamiatky okolia, ktoré tvorí aj historické 

prostredie námestia, verejné priestran-

stvá, ohradové múry, schodiská, trotuáre, 

atď., čiže nielen objekty.“

Proklamované navýšenie zdrojov 

na obnovu pamiatok nie je navýše-

ním, len presunutím položky z jed-

ného ministerstva na iné, pričom 

hrozí, že prostriedky doteraz určené 

na verejnoprospešné projekty v ob-

lasti záchrany svetového kultúrneho 

dedičstva budú rozdelené medzi sú-

kromných vlastníkov v  iných loka-

litách. Primátori zároveň pripomí-

najú, že každý štát, ktorý Dohovor 

prijal, a teda aj Slovenská republika 

sa v zmysle uvedeného dokumentu 

zaviazal a vzal na seba povinnosť za-

bezpečiť ochranu, zachovanie a pre-

zentovanie svetového dedičstva. 

Z  uvedeného vyplývajú povinnosti 

chrániť, udržiavať a  zachovať tieto 

výnimočné hodnoty pre budúce ge-

nerácie. Štát má povinnosť vytvárať 

náležitú ochranu a najmä mechaniz-

my na zabezpečenie ochrany sveto-

vého dedičstva, medzi ktoré by malo 

patriť aj osobitné fi nancovanie, kto-

ré je týmto rozhodnutím ohrozené.

Ako vo svojom liste píšu primáto-

ri: „Uvedený návrh nekorešponduje so 

záväzkami Slovenskej republiky. Ak by 

komunikovali medzi sebou príslušné 

Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo 

zahraničných vecí SR a Ministerstvo fi -

nancií SR, tak by k takémuto nedorozu-

meniu nemuselo dôjsť.“

V  nadväznosti na vyššie uvedené 

rozhodnutie, ako aj verejne a  me-

diálne deklarovaný odpor lokalít 

UNESCO k  tomuto kroku pozva-

la ministerka kultúry SR primátor-

ku Nadeždu Babiakovú na rokovanie 

dňa 20.12.2021. V prípade, že nedôj-

de k nájdeniu vhodného riešenia, sú 

pripravení primátori N. Babiaková 

(B.Štiavnica), B. Hanuščák (Barde-

jov), M. Vilkovský (Levoča) a M. Ka-

pusta (Spišské Podhradie) bojovať za 

zachovanie priameho mechanizmu 

na podporu lokalít UNESCO naďalej, 

a to aj za cenu, že zviditeľnenie toh-

to problému prekročí hranice Sloven-

ska a spôsobí krajine medzinárodnú 

blamáž v oblasti jej prístupu k ochra-

ne svetového dedičstva.

ŠN

NOVINKY

�1.str.

Každý štát, ktorý Do-

hovor prijal a teda aj Slovenská re-

publika sa v zmysle uvedeného do-

kumentu zaviazala a vzala na seba 

povinnosť zabezpečiť ochranu, za-

chovanie a prezentovanie svetové-

ho dedičstva. Z uvedeného vyplý-

vajú povinnosti chrániť, udržiavať 

a  zachovať tieto výnimočné hod-

noty pre budúce generácie. Štát 

má povinnosť vytvárať náleži-

tú ochranu a  najmä mechanizmy 

na zabezpečenie ochrany svetové-

ho dedičstva, medzi ktoré by malo 

patriť aj osobitné fi nancovanie.

Finančná náročnosť rekonštruk-

cie kultúrneho dedičstva nemôže 

zostať len na pleciach samospráv. 

Štát sa nemôže lokalitami len pý-

šiť na výstavách a  konferenciách 

a hovoriť o nich, apelovať na pod-

poru domáceho cestovného ruchu 

a na druhej strane neprebrať zod-

povednosť, nefi nancovať a  nevi-

dieť reálne obmedzenia a  prob-

lémy, ktoré tieto lokality majú 

a denno denne s nimi zápasia.

Práve pre uvedené dôvody sú 

v  štátnom rozpočte už niekoľko 

rokov v rámci kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa vyčlenené oso-

bitné dotácie. Je pravda, že na Slo-

vensku máme veľa kultúrnych pa-

miatok, ale len vyššie spomínané 

lokality sú v  Zozname UNESCO. 

Tieto lokality by bez dlhoročnej 

pomoci štátu, len ťažko vyzerali 

tak, ako vyzerajú dnes.

Treba si uvedomiť, že program 

„Obnovme si svoj dom“ slúži pre 

právnické, ale aj fyzické osoby, 

ktoré sú vlastníkmi NKP. Veci ve-

rejné však slúžia všetkým ľuďom 

a  to sú práve tie, ktoré spravu-

jú mestá a  obce. V  prípade Ban-

skej Štiavnice je na Zozname sve-

tového dedičstva zapísané celé 

historické mesto a  technické pa-

miatky okolia, ktoré tvorí aj his-

torické prostredie námestia, verej-

né priestranstvá, ohradové múry, 

schodiská, trotuáre, atď., čiže nie-

len objekty.

Ako primátorka mesta a  predsta-

viteľka mesta, ktorá stála aj pri 

zápise Banskej Štiavnice do Zo-

znamu svetového kultúrneho de-

dičstva UNESCO, si dovolím vy-

jadriť svoj nesúhlas s  takýmto 

postupom, pretože táto každo-

ročne vyčlenená suma fi nančných 

prostriedkov vrátila život Banskej 

Štiavnici a  pomohla v  záchrane 

a  obnove unikátneho historické-

ho mesta a  z  chátrajúcich a  polo-

rozpadnutých domov je dnes sve-

tový unikát. A  som presvedčená, 

že pomohla aj ostatným lokalitám. 

Táto suma predstavuje význam-

nú zložku vo fi nancovaní jednotli-

vých lokalít a preto neschválením 

vyčlenených fi nancií negarantu-

je poskytnutie dotácií jednotli-

vým lokalitám UNESCO. Program 

„Obnovme si svoj dom“ na minister-

stve kultúry má síce svoje špecifi c-

ké miesto v oblasti podpory ochra-

ny, obnovy a  rozvoja kultúrneho 

dedičstva, ale vzhľadom na svoje 

podmienky a zadefi nované priori-

ty neumožňuje realizovať projek-

ty obnovy a záchrany v lokalitách 

svetového dedičstva komplexne.

Mestá s  týmito prostriedkami 

vždy nakladali a hospodárili v sú-

lade so zákonom. Nie je pravdou, 

že bez projektov, pretože z  vlast-

ných fi nančných prostriedkov sme 

spracovávali a  spracovávame pro-

jektové dokumentácie, ktoré nás 

stáli nemalé fi nančné prostriedky, 

ako aj verejné obstarávania. Dotá-

cie zúčtovávame tak, ako ukladá 

Zákon o  rozpočtových pravidlách 

a rozpis predkladáme MFSR. Toto 

zúčtovanie sme povinní vykonať 

ako jeden zo subjektov, ktorému 

boli poskytnuté prostriedky zo 

štátneho rozpočtu.

Vážené panie poslankyne a  páni 

poslanci NR SR,

na základe vyššie uvedených sku-

točností Vás žiadam v  mene mo-

jom ako aj v  mene primáto-

rov dotknutých lokalít UNESCO 

o  ponechanie tohto fi nancova-

nia v štátnom rozpočte v rozsahu 

predloženého návrhu. Spoločne 

vytvárajme lepšie podmienky pre 

záchranu lokalít svetového dedič-

stva.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

�1.str.

citát

„Boh šepká v radostiach, prihovára 

sa v problémoch a kričí v bolesti.“

Lao-c'

Lokality UNESCO sa búria proti návrhu 
Ministerstva kultúry SR

List primátorky mesta

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Očkovanie
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci 

s Banskobystrickým samosprávnym 

krajom vyhlasuje ďalšie kolo očko-

vania proti ochoreniu COVID-19

jednodávkovou vakcínou očkova-

cou látkou Janssen od spoločnosti 

Johnson & Johnson a  dvojdávko-

vou vakcínou Pfi zer od spoločnosti 

Pfi zer BionTech.

V  prípade záujmu o  očkovanie 

je potrebné kontaktovať Mest-

ský úrad Banská Štiavnica na 

t. č.: 045/694 96 42 alebo mai-

lom na adrese: viera.muchova@

banskastiavnica.sk, príp. osobne, 

odd. právne a správy majetku, kon-

taktná osoba: PhDr. Muchová Viera.

Očkovanie sa uskutoční dňa 

11.01.2022 od 9:00 – 17:00 hod. 

s prestávkou od 12:30 – 13:00 hod. 

v  Kultúrnom centre, Kammerhof-

ská 1, Banská Štiavnica – veľká sála.

MsÚ
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 8. 12. 2021 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Ban-

skej Štiavnici s  dátumom 8. de-

cember 2021, s vypustením bodu: 

Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. C KN 5849/1, Ul. J. Bottu,

– návrhovú komisiu v zložení: Šte-

fan Mičura, predseda komisie, Ľu-

bomír Barák, člen, Mgr. Martin 

Macharik, člen,

– návrh na rozpočtové opatrenia 

č.4: presun rozpočtovaných pro-

striedkov v rámci schváleného roz-

počtu vo výške 20 000€ z kapitoly 

08.1.0 položka 644 001 – Dotácia 

na prevádzku plavárne na kapitolu 

08.2.0 – položka 717 002 – zmena 

účelu stavby – kultúrne centrum, 

presun rozpočtovaných prostried-

kov v  rámci schváleného rozpoč-

tu vo výške 10  000€ z  kapitoly 

08.1.0 položka 644 001 – Dotácia 

na prevádzku plavárne na kapito-

lu 04.5.1  položka 641  001 Oddl-

ženie Technických služieb, m  .p., 

BŠ, povolené prekročenie výdav-

kov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

– kapitola 08.1.0 položka 642 029 

– Jednorazové mimoriadne od-

škodnenie vo výške 40 000€, pri-

čom výdavky sa uhradia z rezerv-

ného fondu mesta,

– rozpočet mesta Banská Štiavni-

ca na rok 2022 nasledovne:

I.

a) Bežný rozpočet

– príjmy  8 541 148€

– výdavky  5 484 875€

b) Kapitálový rozpočet

– príjmy  2 177 285€

– výdavky  3 952 229€

c) Príjmy rozpočtových organi-

zácií mesta:

Základná škola J. Horáka 115 192€

Základná škola J. Kollára  45 120€

Základná umelecká škola  48 800€

Centrum voľného času  17 148€

MŠ Bratská  42 500€

MŠ 1. mája  57 000€

MŠ Mierová  8 350€

Spolu: 334 110€

d) Výdavky rozpočtových orga-

nizácií mesta:

Základná škola J. Horáka  1 129 612€

Základná škola J. Kollára  638 950€

Základná umelecká škola  475 600€

Centrum voľného času  81 851€

MŠ Bratská  328 693€

MŠ 1. mája  480 000€

MŠ Mierová  78 034€

Spolu:  3 212 740€

e) Rozpočet spolu

– príjmy   11 052 543€

– výdavky  12 649 844€

f) Finančné operácie

príjmy  1 805 944€

výdavky  204 896€

II. vyrovnanie schodku kapitálové-

ho a  bežného rozpočtu prevodom 

z rezervného fondu mesta, úverom 

na rekonštrukciu štadióna a stropu 

plavárne, a prevodom zostatku do-

tácií z roku 2021.

III. použitie prostriedkov rezerv-

ného fondu vo výške 188 944€ na 

úhradu výdavkov na:

a) spracovanie projektovej doku-

mentácie na ul. Dolná  50 000€

b) spracovanie projektovej doku-

mentácie na záchytné parkovisko  

na ul. Mierová   50 000€

c) spolufi nancovanie výstavby det-

ského ihriska  40 000€

d) spolufi nancovanie projektu 

SMART CITY  48 944€

IV. použitie prostriedkov fondu 

rozvoja bývania vo výške 7  000€ 

na opravu strechy bytovky na Šo-

bove,

- rozpočet Technických služieb, 

mestský podnik, Banská Štiavnica 

na rok 2022,

- Plán práce hlavného kontrolóra 

Mesta Banská Štiavnica na 1. pol-

rok 2022.

MsZ sa uznieslo:

– na Dodatku č. 2 k Všeobecne zá-

väznému nariadeniu Mesta Banská 

Štiavnica č. 4/2019 o miestnych da-

niach, bez pripomienok,

– na Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 

o nakladaní s komunálnymi odpad-

mi a drobnými stavebnými odpad-

mi na území mesta Banská Štiavni-

ca, bez pripomienok.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia mestského zastupiteľ-

stva, konaného dňa 20. októbra 

2021,

– výhľadový viacročný rozpočet 

mesta Banská Štiavnica a  rozpoč-

tových organizácií mesta na roky 

2023 a 2024,

– stanovisko hlavného kontroló-

ra mesta k návrhu rozpočtu na rok 

2022 a viacročného rozpočtu mesta 

na roky 2023 – 2024,

– rozpočet Technických služieb, 

mestský podnik, Banská Štiavnica 

výhľadovo na roky 2023, 2024,

– Informáciu TS, m. p., Banská 

Štiavnica o plnení opatrení na zní-

ženie straty,

– Plán práce Mestského zastupiteľ-

stva mesta Banská Štiavnica na I. 

polrok 2022,

– Informatívnu správu o  kona-

ní  Valného zhromaždenia spo-

ločnosti Bytová správa, s. r. o., 

Banská Štiavnica, konaného dňa 

27.10.2021 v sídle spoločnosti.

– Informatívnu správu o  činnos-

ti Štiavnických novín v roku 2020.

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemku, Úvozná ulica,

b) Prevod pozemku, Horná Roveň,

c) Návrh na vyhlásenie OVS na pre-

vod pozemkov Mládežnícka ulica,

d) Návrh na vyhlásenie OVS na pre-

vod pozemkov lokalita Pod Trojic-

kým vrchom,

e) Návrh na vyhlásenie ponukového 

konania, Poľnohospodárska ulica,

f) Prenájom PP na poľnohospodár-

ske účely, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa,

g) Zámer na prevod pozemku p. č. 

C KN 4970/2 (Ul. Vajanského),

h) Zámer na prevod pozemku p. č. 

C KN 4970/3 (Ul. Vajanského),

i) Zámer na prevod častí pozemkov, 

ul. Obrancov mieru,

j) Zámer na prenájom pozemku p. 

č. C KN 7570/7 v k. ú. B. Štiavnica, 

Hájik,

k) Zámer na prevod časti pozemku 

ul. Akademická a J. Hollého,

l) Zámena pozemkov v k. ú. Banská 

Štiavnica, Ul. Obrancov mieru,

m) Prevod časti pozemku parc. č. 

C KN 6409/37 v k. ú. BŠ, ERB Ho-

tel, s. r. o.,

n) Zámer na prevod bytu na Ná-

mestí sv. Trojice č. 7,

o) Vyhodnotenie výsledkov OVS 

na prenájom poľnohospodárskych 

pozemkov na poľnohospodárske 

účely,

p) Kúpa pozemku parc. č. C  KN 

4373/1 v k. ú. Banská Štiavnica.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z decembrového rokovania MsZ

V predchádzajúcich číslach 

ŠN sme Vás informovali, že 

aj tento rok Mesto Banská 

Štiavnica v spolupráci s p. 

Petrom Ernekom spríjemnia 

tieto najkrajšie sviatky v roku 

ľuďom v núdzi poskytnutím 

poukážok na nákup potravín. 

V závere článku sme prosili aj ostat-

ných podnikateľov, fi rmy v  našom 

meste, ktorí by mohli prispieť a pri-

dať sa tak k nám, aby sme mohli po-

môcť aj viacerým občanom v našom 

meste s  ťažším životným osudom. 

Sme veľmi radi, že sa našla orga-

nizácia, ktorá sa pridala a  pomoh-

la zrealizovať myšlienku pomoci 

ľuďom v  núdzi teraz pred vianoč-

nými sviatkami. Týmto sa chceme 

srdečne poďakovať Mestským le-

som, spol. s.r.o., v Banskej Štiavni-

ci za poskytnutú fi nančnú pomoc 

vo výške 500,00€, vďaka ktorej mô-

žeme urobiť radosť a  pomôcť tak 

viacerým rodinám, seniorom, jed-

notlivcom v  ťažšej životnej situá-

cii a spríjemniť im tieto sviatky ra-

dosti a  pokoja. Zároveň ďakujeme 

aj Vám všetkým, ktorí ste nám na-

písali tipy na ľudí, ktorým by sme 

mohli pomôcť a  prajeme Vám prí-

jemné a  pokojné prežitie vianoč-

ných sviatkov a všetko dobré do no-

vého roku 2022.

Eva Gregáňová

Poďakovanie 
– pomoc ľuďom v núdzi

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom okrese:

Lukáš Toryský – 0903 541 743

Milan Toryský - revízny technik 

komínov, Obrancov mieru 15/15, 

969 01  Banská Štiavnica, Email: 

kominarbs@gmail.com, 

www.kominarbs.sk

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne ochráni zdravie a majetok 

Vás a Vašich blízkych.“

Ivan Pružina, 

riaditeľ ORHa ZZ BBSK
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kam v BŠ 
a okolí ?

1.-3.12.2021 sa členovia ZO 

JDS Štiavnické Bane zúčast-

nili pracovnej návštevy EP 

v Bruseli na pozvanie pána 

europoslanca Roberta Hajšela 

– rodáka z Banskej Štiavnice.

V  rámci celoživotného vzdelávania 

sme sa viac dozvedeli o  Európskej 

únii, o fungovaní EP a prínose pre 

Slovensko, ktoré je už pevnou sú-

časťou tejto európskej rodiny.

V  prvom rade veľmi pekne Ďaku-

jeme p. Hajšelovi za jeho pozva-

nie, milé stretnutie, starostlivosť, 

s akou sa nám venoval aj so svojimi 

asistentmi Jarom Novákom a  Pet-

rou Krátkou.

Program bol zaujímavý, bohatý 

a precízne pripravený. Najviac sme 

boli zvedaví na rokovaciu sálu He-

micycle, kde sa odohráva hlasova-

nie, ktorému predchádzajú mnohé 

rokovania vo výboroch, v  politic-

kých frakciách. Je veľmi dôležité, 

aby naši zástupcovia boli aj výborní 

vyjednávači, aby dokázali vysvetliť 

a  presvedčiť ostatných členov, aby 

za príslušné návrhy aj zahlasovali. 

Ľudovo hovoria tejto miestnosti, že 

je to obývačka európskeho občana.

V  diskusii nás p. Hajšel podrobne 

informoval o svojej práci, aktivitách 

a aktuálnych problémoch, ktoré sa 

týkajú všetkých občanov EÚ. Sme 

hrdí, že máme takého odborné-

ho a výborného zástupcu v EP. Náš 

pán starosta, Stanislav Neuschl mu 

odovzdal pamätnú striebornú min-

cu vydanú k 300. výročiu narodenia 

Maximiliána Hella.

Samozrejme, že nemohlo chýbať 

ani tradičné fotografovanie pred 

obrovskou fotografi ou rokovacej 

sály so zástavami jednotlivých člen-

ských krajín.

Po obede sme navštívili Dom eu-

rópskej histórie v  parku Leopold, 

kde každý dostal tablet so sloven-

ským textom. Návštevníci sa vyda-

jú na cestu dejinami Európy od mý-

tov a objavov k chaosu a jednote 20. 

storočia a  budú sa môcť zamyslieť 

nad jej budúcnosťou. Bol to pre nás 

krásny zážitok.

Eva Šestáková,

ZO JDS Štiavnické Bane

Pracovná návšteva EP v Bruseli

Odovzdanie pamätnej mince  foto Archív autora

Testovanie v našom meste je 

možné na:

- mobilnom odberovom mieste 

testovacích vzoriek na COVID-19, 

ktoré sa nachádza v  unimobun-

kách /modrý kontajner/ pri kotol-

ni na ul. L. Svobodu (sídl. Drieňo-

vá), každý deň od 15:00 – 18:00, 

je potrebné sa zaregistrovať na 

https://www.rychlotest-covid.sk

Cena Ag testu: 14,90€.

Novinka!!! Testovanie na protilátky 

od 8.12.2021, cena 16,90€.

- Pokračuje testovanie aj v mest-

skej plavárni

Otváracie hodiny Ag, PCR, MOM:

Po, Ut, St, Št, Pi, Ne: 9:00 – 15:00

So: ZATVORENÉ

- posledný odber Ag testu je 

o 14:40 hod., posledný odber PCR 

testu je o 11:40 hod. bez objedna-

nia, platba iba v hotovosti!

- výsledky cez SMS, certifi kát 

v  slovenskom, 

nemeckom, an-

glickom jazyku,

- cena antigéno-

vého testu 10€,

- PCR test z noso-

hltanu 49€,

- PCR test zo slín 

(kloktací) 54€,

- PCR test s  vý-

menným líst-

kom: ZADAR-

MO!!!

- kontakt: 

045 691 27 24

- Od 1.11.2021 skončilo testo-

vanie v stane na Radničnom ná-

mestí 1 v  Banskej Štiavnici. 

V prípade záujmu o hromadné tes-

tovanie nad 30 osôb nás kontaktuj-

te. Na vyšetrenie protilátok sa in-

formujte na t. č.: 045/692 15 40, 

0917 637 073.

- Od 1.12.2021 sa testuje aj na 

novom mieste Ja Home life, s.r.o., 

ul. Pletiarska 1613/9, Banská Štiav-

nica

- platba možná len v hotovosti!

- vyšetrenie nie je hradené z verej-

ného zdravotného poistenia,

- klient si hradí vyšetrenie ako sa-

moplatca,

- pri vyšetrení preukázať sa OP 

alebo cestovným pasom,

- maloleté deti v  doprovode zá-

konného zástupcu s KP!

- cena Ag testu 8€,

- PCR test 60€,

- objednávky: 0904 456 789.

Dôležité informácie ohľadom aktu-

álnych opatrení nájdete aj na: 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ

Činnosť
mobilných odberových miest /MOM/ od 13.12.2021.

Tip na pešiu turistiku – Sit-

niansky okruh

Vhodná pre: všetkých (vrátane ro-

dín s deťmi)

Dĺžka: zhruba 13km

Značka: žltá

Východiskový bod: tajch Počú-

vadlo (obojsmerne)

Trasa, čerstvo obohatená o  láv-

ky, je vhodná pre všetky veko-

vé skupiny. Ak sa na ňu vyberie-

te, odmení vás výhľadmi na krásu 

Štiavnických vrchov. Zhruba v po-

lovici trasy budete mať možnosť 

výstupu na náš najvyšší vrch Sitno 

(1009 m.n.m.) po asfaltovej ceste 

(miestami strmšia). Okrem toho 

Sitniansky okruh vedie po dvoch 

zaniknutých, avšak dobre zacho-

vaných banských jarkoch.

Pešia trasa vedie po žltej znač-

ke a je možné ju prejsť obojsmer-

ne. Od Počúvadla je potrebné sa 

vydať smerom k  ubytovaniu For-

Rest Glamping, prejsť pár metrov 

po ceste popri ubytovaniu za závo-

rou hľadať na ľavej strane odboč-

ku na značený žltý (úzky) chodník, 

ktorým sa treba smelo vydať. Po-

kračuje po Tatárskom jarku, stále 

po žltej turistickej značke. Vyústi 

na asfaltovej ceste na mieste Vlčia 

jama, kde sa stretáva s  modrým 

chodníkom (smer Sitno). Ak sa 

rozhodnete pokračovať ďalej po žl-

tej značke, je potrebné prejsť zhru-

ba 50 metrov a  opäť odbočiť do-

prava na dobre udržiavanú lesnú 

cestu až na Krížnu a naspäť k taj-

chu Počúvadlo.

Menej zdatným chodcom môžeme 

odporučiť opačný smer – z Krížnej 

cez Vlčiu jamu až na Počúvadlo. 

Keď pôjdete potichučky, možno sa 

vám podarí zahliadnuť aj srnky či 

iné lesné zvery. Odporúčame vám 

zobrať si dostatočné množstvo te-

kutín a dobrodružstvo môže začať.

Ďalšie tipy nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/.

Prajeme vám príjemnú pre-

chádzku.

OOCR Región Štiavnica

Oznam
Oznamujeme našim čitateľom, že 

vianočné číslo ŠN vyjde už v stre-

du 22. 12. popoludní. Prajeme 

Vám príjemné čítanie!

red.
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Centrum pedagogicko-psy-

chologického poradenstva 

a prevencie realizuje už od 

r. 1997 preventívne programy 

pre deti a mládež v okrese 

Banská Štiavnica od predškol-

ského veku až do dospelosti, 

či už v oblasti sociálno-patolo-

gických javov, či so zameraním 

na podporu komunikácie, 

tolerancie inakosti, proso-

ciálneho správania a zdravého 

životného štýlu.

Ako odborníci na detský vývin si 

uvedomujeme, že šk. rok 2020/21, 

poznačený pandémiou koronaví-

rusu a množstvom zmien v oblasti 

školstva, priniesol potrebu realizá-

cie špecifi ckých programov aj v ob-

lastiach, kde to doteraz nebolo po-

trebné.

Povinná predprimárna prípra-

va kladie nové nároky na pedago-

gických zamestnancov MŠ aj v na-

šom meste. V  minulom šk. roku 

2020/21 sme preto podali projekt 

na Mesto Banská Štiavnica, ktorý 

bol úspešný a  schválený vo výške 

200€ na jeho realizáciu.

Cieľom projektu bolo poskyt-

núť pracovníkom v  predškolských 

zariadeniach v  meste komplex-

ný program metodickej podpory 

a  efektívne nástroje pre vhodnú 

stimuláciu rozvoja detí v  povin-

nej predprimárnej príprave v rám-

ci MŠ v  oblastiach: hrubá a  jem-

ná motorika, grafomotorika, reč 

a  výslovnosť, zmyslové vnímanie 

a  priestorová orientácia, matema-

tické predstavy, socializácia a spo-

lupráca s rodičmi.

Obsahom tréningu boli aktivity, 

ktoré pomáhajú deťom predškol-

ského veku rozvíjať základné po-

znávacie schopnosti, upevniť si 

orientáciu vlastnej osoby, mies-

ta a  času, získať sociálnu a  infor-

mačnú orientáciu, rozvíjať rečové 

schopnosti, ktoré zvyšujú celkovú 

odolnosť detí a umožnia im tak za-

žiť bezproblémový štart povinnej 

školskej dochádzky.

Vzhľadom na protipandemic-

ké opatrenia nebolo možné viace-

ré moduly vzdelávania zrealizovať 

plánovanou formou priameho tré-

ningu, v čase od októbra do decem-

bra 2021 sme však zrealizovali nie-

koľko dištančných webinárov cez 

platformu Zoom, kde boli vhodne 

prepojené viaceré z naplánovaných 

tém, samozrejme doplnené o prak-

tické kazuistiky z  našej praxe, na 

ktoré nadväzovala mentoringová 

časť, v ktorej sme mali priestor pre 

konzultovanie jednotlivých indivi-

duálnych prípadov, ktoré priniesli 

pedagógovia zo zapojených MŠ.

Na záver sme sa stretli v režime OP 

na záverečnom metodickom dni, 

kde sme diskutovali i o implemen-

tácii nášho projektu Porastieme 

v budúcnosti.

Zhodli sme sa na tom, že tento sti-

mulačný program bude tvoriť pev-

nú súčasť koncepcie spoluprá-

ce CPPPaP s  materskými školami 

v  našom regióne, keďže doteraz 

sme realizovali skôr intervencie na 

požiadavky MŠ a  chýbal celostný 

program metodického vedenia pe-

dagógov MŠ.

Chceli by sme sa týmto príspevkom 

ešte raz veľmi pekne poďakovať 

Mestu Banská Štiavnica za pridele-

né fi nančné prostriedky. Sme radi, 

že Mesto Banská Štiavnica rovnako 

ako my v CPPPaP považuje investí-

ciu do ľudského potenciálu – vyško-

lenie pedagogických pracovníkov 

materských škôl v svojej pôsobnos-

ti, za dôležitú prioritu v tomto ne-

ľahkom období.

Tatiana Poláková, psychologička 

a kariérová poradkyňa CPPPaP

Správa z realizácie tréningu 
v stimulačnom programe pre predškolákov Porastieme pre učiteľky mater-
ských škôl v okrese Banská Štiavnica

Prvý večer sme strávili 

v príjemnej atmosfére 

na slávnostnej večeri, 

na ktorú nás pozval p. Hajšel.

Druhý večer sme mali zážitok na 

Grand Place, kam nás opäť zobral 

a  pohostil náš p. poslanec. Hlav-

né bruselské námestie je povin-

nou zastávkou všetkých turistov. 

Je zároveň miestom, kde každo-

ročne rozprestierajú veľký  kveti-

nový koberec z niekoľkých tisícov 

kvetov. Túto zaujímavú akciu or-

ganizujú v polovici augusta a vždy 

na nej pracuje aj stovka dobrovoľ-

níkov. My sme tu zažili trochu via-

nočnej atmosféry, s  vôňou wafl í, 

čokolády a praliniek. Zastavili sme 

sa pri  fontáne cikajúceho chlap-

ca, ktorá pochádza zo 14. storočia. 

Viaže sa k nej legenda, podľa kto-

rej jedno dieťa práve týmto činom 

zachránilo mesto pred obrovským 

požiarom. V záplave svetielok sme 

sa dostali do malej pivárne, ktorá 

bola zároveň aj bábkovým divad-

lom, kde sa v nedeľu hrá pre deti. 

Zaujímavosťou bolo pivo „kvak“ 

v  špeciálnych drevených stojan-

čekoch, ktoré nám naozaj chuti-

lo. Väčšina presunov sa uskutoč-

ňovala peši, takže sme aj výrazne 

prekročili denné limity na počet 

krokov, mali sme ich aj viac ako 

18 000.

Vďaka za krásny, pohodový večer, 

ktorý sme tu spoločne prežili.

Eva Šestáková

Záhradkárske 
okienko
Mišpula

Dnes sa v ovocných škôlkach pre-

dávajú výhradne mišpule na du-

lovom podpníku, ktorý negatív-

ne vplýva na chuťové vlastnosti 

plodov. Na hrušku sa štepilo len 

vtedy, ak gazda chcel mať väčší 

strom. Mišpuľa má tendenciu rásť 

skôr do šírky ako do výšky. Vy-

tvára ideálny tieň v  menších zá-

hradách a k tomuto faktu sa via-

že aj prirovnanie: „Rozpleštil sa ako 

mišpuľa.“

Mišpuľa je vďačný ovocný ker. Ne-

trpí škodcami, čiže si nevyžaduje 

postreky. V máji sa objavia krásne, 

snehovo biele kvety, ktoré môžu 

konkurovať aj okrasným drevi-

nám. Kvety sa objavujú na konci 

konárov, preto sa mišpule nerežú, 

respektíve robí sa len nevyhnutný 

výchovný rez.

Plody mišpúľ sú rôzne a  zná-

me sú viaceré odrody. V  sloven-

ských ovocných škôlkach je v pre-

daji odroda „Holandská“, ktorá má 

síce veľké plody, ale zaostáva za 

aromatickými plodmi nezaregis-

trovaných odrôd, ktoré môžeme 

nájsť na slovenskom vidieku.

V  Maďarsku je dostupná odro-

da „Szentesi rózsavirágú“, ktorá má 

chuťovo veľmi zaujímavé plody. 

Anglická odroda „Nottingham“ sa 

dá uskladniť až do Vianoc a jej lis-

ty sú troška modrasté, čiže má aj 

okrasný charakter.

Na európskom trhu sú dostup-

né nasledovné odrody mišpúľ: 

Metz, Boom en Vrucht, Bredase 

Reus, Macrocarpa, Nottingham 

Neu, Royal, Westerveld, Dunkel-

steiner Wald, Eschenauer Halb-

kugel, Puch-Weingarten, Rossatz, 

Schönbrunner Riesenmispel, St. 

Michael Kirche. Najmenej rozšíre-

nou odrodou, ktorá sa na našom 

území spomínala už na začiatku 

19. stor. je odroda „Apyrena“, kto-

rá v plodoch nemá semená.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Vianočná atmosféra na Grand Place

Tréningový modul vzdelávania  foto archív CPPPaP 

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že z technických 

príčin sú úradné hodiny v  kan-

celárii len v  stredu, v  čase 8:00 - 

12.00 hod. až do odvolania. Zá-

roveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výš-

ke 5€ a  uhradiť ich bude možné 

v roku 2021 aj za oba roky. Je vhod-

né pred osobnou návštevou kance-

lárie sa najprv skontaktovať telefo-

nicky na čísle: 045/692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať za poskytnutie fi nančnej 

dotácie vo výške 500EUR Mestu 

Banská Štiavnica - p. primátorke 

Mgr. Nadežde Babiakovej, ktorý 

bol použitý na záchranu voľne sa 

pohybujúcich zvierat, hlavne ma-

čiek. Cieľom nášho OZ je zabezpe-

čiť domov pre opustené a  týrané 

zvieratá a zabezpečenie veterinár-

nej starostlivosti. Záchrana ma-

čiek je veľmi fi nančne nákladná, 

a preto táto dotácia pomôže opus-

teným a týraným zvieratám.

OZ Murko, Kakalík a Miška

Poďakovanie
Chcem povedať veľké „Ďakujem“ šo-

férovi cestárskeho auta, ktorý v ne-

deľu 5.12.2021 išiel ráno o 8:00 hod. 

smer Križovatka popri Lidli, vpredu 

mal pluh, a zozadu striekalo na vo-

zovku. Tento pán šofér išiel naozaj 

rýchlo, a s tým pluhom ma ostriekal 

od hlavy po päty. Vlasy, vetrovka, ri-

fl e boli postriekané, a ja v šoku. Pán 

šofér, chcela by som vedieť, ako by 

ste sa Vy cítili, keby Vám toto (ale-

bo Vašej rodine) niekto urobil. Takže 

ešte raz jedno „veľké Ďakujem!“

Eva U.

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.

Anton Václavek 

a jeho najbližší.

Narodil sa (*25. mája 

1922 Banská Štiav-

nica – †19. decembra 

2011 Banská Štiavni-

ca), národnosti sloven-

skej – rodný dom na Fu-

číkovej, neskôr bytom 

Mládežnícka č.3 Ban-

ská Štiavnica. Pôvod-

ným povolaním obchod-

ný pomocník, – vojak 

– zamestnanec v štátnej 

správe, postupne vedú-

ci odborov ONV – Ban-

ská Štiavnica – Žiar nad 

Hronom.

Pochádzal z  hudobnej 

rodiny (5 člennej). Mat-

ka Antónia Václaveko-

vá, rodená Zacharovská, 

lesná robotníčka u mes-

ta Banská Štiavnica. Otec Karol 

Václavek, Čech, pôvodné povola-

nie umelecký stolár, po roku 1920 

rotmajster čsl. armády – naposle-

dy 26. pluku v  Banskej Štiavnici. 

V  roku 1926 uvoľnený z  armády 

a  pracoval ako umelecký stolár vo 

fi rme Sitno Banská Štiavnica – po-

zdejšie v  Mestskom múzeu, Starý 

zámok. V roku 1938 pred vyhláse-

ním všeobecnej mobilizácie nastú-

pil ako rtm. na hranice – okresu 

Šahy – do obrany štátu, postrele-

ný, následne zomrel. Pochovaný je 

v Banskej Štiavnici s poctami Čes-

koslovenskej armády.

Školské vzdelanie. Štátna ško-

la ľudová. Štátna meštianska ško-

la zmiešaná. V roku 1939 žiadosť 

na Strednú lesnícku školu v  Ban-

skej Štiavnici, nebola vyhove-

ná, nakoľko otec bol Čech. Vyučil 

sa za obchodníka u fi rmy Bálinth 

a  Wettzler v  Banskej Štiavnici od 

roku 1939 do roku 1942. Absol-

voval mimoriadnu trojročnú ku-

peckú školu, tým aj dostupné ve-

domosti aranžéra a živnostníctvo. 

1.10.1943 nastúpil do vojenského 

útvaru Spojovací pluk 11 v Marti-

ne – preradený do špeciálnej stráž-

nej roty DIM – Vrútky.

27.8.1944 do 13.3.1945 zaregis-

trovaný v  I. čsl. partizánskej bri-

gáde M.R.Štefánika – Sklabiná. 

V roku 1944 ranený v Španej Do-

line pri Banskej Bystrici vojakmi 

nemeckej armády a  internovaný 

do zajateckého tábora Gdyna Vý-

chodné Prusko – Stalab XXB Ma-

rienburg – Danci – Bischofberg 

Oliva – Arb. Kod 804 Wesseeler-

láger od 11.11.1944 č. 60089 do 

13.3.1945, kedy ušiel k Sovietskej 

armáde, 47. divízii I. bieloruské-

ho frontu. 5. 5.1945 sa vrátil rane-

ný do Banskej Štiavnice , čiastoč-

ne liečený a znova nastúpil do ČSR 

2.pešia divízia – štábna rota Ban-

ská Bystrica VÚ AA/2213 a potom 

bol preradený do 24. pešej divízie 

do Zvolena, odkiaľ demobilizoval 

v roku 1946. V roku 1947 sa dob-

rovoľne prihlásil na MNO účasťou 

proti Banderovcom UPA v  útvare 

Stíhač Trenčín.

Vyznamenania a  čestné odznaky 

partizánskych brigád v  počte 18 

ks. Pamätné odznaky –partizán-

skych brigád v  počte 9  ks. Tituly 

vojnových veteránov 2 ks.

Manželka. Šára Václaveková, ro-

dená Goldfúzová. Narodená v obci 

Ostrý Grúň, okres Zvolen. Pre-

sťahovala sa s  rodičmi do Ban-

skej Štiavnice. Posledné zamestna-

nie - administratívna pracovníčka 

Úradu ochrany práce ONV, Bytová 

správa v Banskej Štiavnici až do dô-

chodku. Po ťažkej chorobe v  roku 

2007 umrela. S manželkou vycho-

vali syna Ing. Petra Václaveka, kto-

rý zomrel ako aj jeho manželka.

Brat, pplp. Karol, pôvodným po-

volaním umelecký stolár v Banskej 

Bystrici a vo fi rme Sitno v Banskej 

Štiavnici. Bol príslušníkom Par-

tizánskej armády Alexandra Ne-

vského – Karoseva Stepanova. 

V roku 1951 povolaný do armády, 

ako tajomník rady obra-

ny okresu Žiar nad Hro-

nom v  hodnosti pplk. 

Tragicky zahynul pri 

osobnej havárii v  Ban-

skej Štiavnici.

Sestra Viera Václave-

ková, pôvodným po-

volaním ako 18 roč-

ná sa prihlásila do 

odboja (*01.06.1926 – 

†26.11.1944) – hrdinka 

SNP – Obeť útoku pro-

tipartizánskej skupiny 

Edelweiss proti parti-

zánskemu oddielu Sit-

no na Počúvadlianskom 

mlyne dňa 26.11.1944. 

Vierka Václaveková, 

hrdinka SNP, je zaevi-

dovaná v  Múzeu SNP 

v Banskej Bystrici.

Rodina Václaveková 

bola našej rodine Po-

pracovcom ako najbližšia, nie po-

krvná rodina. Bývali na poschodí 

v dome, kde na streche sú 4 sochy 

a na prízemí bývali majitelia domu, 

dvaja bratia Jančiovci s  mamkou. 

Spoločne sme chodievali na Belian-

sky tajch, a tam otec Janko s Ton-

kom báčim spomínali, ako prežívali 

v koncentračných táboroch, potom 

o  živote po vojne. Otec na bicyk-

li po dedinách, za cigarety, masť, 

mäso atď. Debatovali, ako ťažko 

začínali so založením organizácie 

SVOJPOV, Slovenský zväz vojakov 

v Slovenskom národnom povstaní 

v Banskej Štiavnici. Tonko báči ro-

bil 60 rokov tajomníka organizá-

cie SZPB. Vybavoval pre všetkých 

bojovníkov fi nančné odškodnenie. 

Otec Ján po šťastnom oslobode-

ní v nemeckom koncentráku Klein-

denbach povedal aj pamätnú vetu. 

„Vážte si Ruskú ľanovú košeľu a bojte sa 

nemeckého koženého kabáta“. Môj otec 

Ján Poprac, do konca svojho krátke-

ho života si schovával kôrky z chle-

ba pod vankúš. Ako naši bojovníci 

odchádzali na večný odpočinok, tak 

my mladší sme prevzali štafetu, aby 

organizácia Slovenského zväzu pro-

tifašistických bojovníkov nezanikla. 

Združujeme členov SZPB skoro zo 

všetkých obcí okresu Banská Štiav-

nica, aj starostov a starostky obcí. Je 

potešiteľné, že aj Výbor ZO SZPB je 

omladený. Najmladšia členka nášho 

zväzu je slečna Ing. Deniska Popra-

cová, 25 ročná.

Vladimír Poprac,

predseda DHZ Banská Štiavnica

Žili medzi nami...
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Tretí deň návštevy v Bruseli na 

pozvanie pána europoslanca 

Roberta Hajšela.

Mali sme voľný program a  vďaka 

účastníkovi p. Lakotovi, ktorý nám 

robil sprievodcu, sme navštívili Ató-

mium. Najprv sme sa odviezli met-

rom a potom sme mali nádherné vý-

hľady a zážitky.

Je to futuristicky pôsobiaca stavba, 

pozostáva z  deviatich gúľ a  tyčiek, 

ktoré ich vzájomne prepájajú. Tie sú 

v  skutočnosti zväčšeninou základ-

nej zložky železa. Atómium postavili 

v roku 1958 a jeho autorom je André 

Waterkeyn. Vysoké je vyše sto met-

rov a svojou mohutnosťou nám má 

stále pripomínať, ako je pre nás veda 

dôležitá. Jednotlivé gule pozostávajú 

z dvoch poschodí a v tyčkách sa na-

chádzajú eskalátory, ktoré prepájajú 

všetky jeho súčasti. Vozili sme sa na 

pohyblivých schodoch a  sprevádzali 

nás úžasné svetelné efekty.

V blízkosti Atómia sa nachádza ďal-

šia dôležitá atrakcia v  podobe Mini 

Európy. V  tomto zábavnom parku 

nájdete zmenšeniny zaujímavých 

budov z  celého starého kontinen-

tu. Slovensko má jedného zástupcu 

v  podobe bratislavského Modrého 

kostolíka.

Zase sme mali nezabudnuteľný deň 

a odniesli sme si krásne spomienky 

domov.

Sme nesmierne vďační p. Hajšelo-

vi za možnosť spoznať toto zaujíma-

vé mesto, vidieť prácu europoslanca, 

úspešnú reprezentáciu slovenských 

občanov v EÚ. Držíme palce, aby sa 

mu aj naďalej tak dobre darilo nielen 

v práci, ale aj v zdraví. Tešíme sa na 

ďalšie stretnutia, ktoré sú vždy prí-

jemné a bohaté na nové informácie. 

Ešte raz veľká Vďaka.

Eva Šestáková

Návšteva Atómia

Delegácia pred Atómiom  foto archív autora

V centre mesta, takmer na 

začiatku Novozámockej ulice 

v Banskej Štiavnici stojí a sídli 

malebne zrekonštruovaný 

komplex ERB – Eduard Rada 

Breweries, s. r. o., v ktorom sa 

nachádza pivovar, reštaurácia, 

hotel, ale i divadlo. 

V  predvianočnom adventnom 

čase sa vedenie ERB-u rozhodlo 

prostredníctvom svojho Občian-

skeho združenia Erbík podpo-

riť fi nančným darom 3000€ Špe-

ciálnu základnú školu v  Banskej 

Štiavnici, ktorá vzdeláva žiakov 

s  mentálnym postihnutím, ale 

tiež žiakov s  poruchami autistic-

kého spektra. Finančný dar za 

vedenie spoločnosti odovzdali 

Ing.  Mária  Siváková s  manželom 

Ing. Jozefom Sivákom.

Ďakujeme!

Kolektív ŠZŠ Banská Štiavnica

Darček Občianskeho združenia 
Erbík pre Špeciálnu základnú školu v Banskej Štiavnici

Havrania láska
Videla som v parku

sochu smutne stáť.

Na pleci jej sedel havran

asi jej kamarát.

Prihováral sa jej,

žeby ju mohol mať rád.

Zahorel k nej pravou láskou

a nielen tak ako brat.

Polonahé dievča mlčí,

ani slovka nepovie.

Na chudáka havrana

ani očkom nemrkne.

Herec havran presviedča ju,

že má ju rád,

že zahorel k nej pravou láskou

a nie ako brat.

A vietor fučí.

Havran dievča krídlom prikryje.

Keď ju zima trasie,

šálom ju ovinie.

Vonku už sneží,

no havran sa nevzdáva.

Svojimi slzami

dievčaťu teplo dodáva.

Slza za slzou padajú do srdca,

socha sa pohla zo svojho podstavca.

Havran pyšný na to, čo urobil,

že sochu láskou k láske prebudil.

Tereza Madajová,

žiačka I. roč. SHA

Oznam 
z knižnice
MsK oznamuje svojim používa-

teľom, že od piatku 17.12.2021 

je opäť otvorená novým nariade-

ním Vlády SR. Pracovať bude v re-

žime OP s bežným výpožičným ča-

som počas všetkých pracovných dní 

okrem nestránkového štvrtku.

Kontakty:

Tel.č.: 045/ 694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

sa skončilo testovanie v stane na 

Radničnom námestí 1 v  Banskej 

Štiavnici. V prípade záujmu o tes-

tovanie na protilátky nás kon-

taktujte a  informujte sa na t.č.: 

045/692 15 40, 0917 637 073.

SČK BŠ Odovzdanie fi nančného daru pre Špeciálnu základnú školu v B. Štiavnici  foto archív ŠZŠ BŠ
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K R Í Ž O V K A

Na gynekologicko-pôrod-

níckom oddelení v Nemocnici 

Svet zdravia Žiar nad Hronom 

pripravili pre budúce mamičky 

novinku. 

Bylinná náparka je jemná procedúra 

s veľkou silou. Je to úplne jednoduchý 

a zároveň veľmi účinný nástroj, kto-

rý pozostáva z byliniek s teplou vodou 

a  pohodlnej stoličky. Bylinná nápar-

ka je považovaná za veľkú podporu 

pri pôrodnom procese, pričom na-

hrievanie pôsobí pozitívne na uvoľne-

nie, prehriatie a otvorenie pôrodných 

ciest. Budúce mamičky sa tak môžu 

tešiť na nový komfort, ktorý spríjem-

ní ich krásny okamih, akým je pôrod.

„Mala som možnosť vyskúšať bylinnú ná-

parku s levanduľou. Z krásnej vône a jej 

účinku som bola veľmi milo prekvape-

ná a spokojná. Pociťovala som príjemné 

teplo a pri kontrakciách som cítila znač-

nú úľavu. Taktiež som rada, že som mala 

možnosť mať partnera pri pôrode. Všetci 

zamestnanci na oddelení, ako aj pri pôro-

de, boli úžasní, na čele s pani doktorkou 

Júliou Bohdalovou. Ďakujem,“ hovorí 

mamička Ivana, ktorá si pre svoj prvý 

pôrod vybrala pôrodnicu v Nemocnici 

Svet zdravia Žiar nad Hronom.

„Táto nefarmakologická metóda, dá sa 

povedať kombinácia termo-hydro-fy-

to a aromaterapie je bežne používaná vo 

viacerých pôrodniciach, napr. vo fakult-

nej nemocnici v Ostrave i vo vítkovickej 

pôrodnici, v Krnove, v Jihlave, vo Vsetí-

ne a v ďalších, a to s pozitívnym hodno-

tením od rodičiek i  personálu pôrodníc. 

Nenáročnosť prevedenia, bezpečnosť pri 

dodržaní základných odporúčaní a  cel-

kovo priaznivý vplyv na rodičku a pôrod-

ný proces hovorí v jej prospech,“ uviedla 

Monika Zimanová, doktorka gyneko-

logicko-pôrodníckeho oddelenia Ne-

mocnice Svet zdravia Žiar nad Hro-

nom.

Bianka Krejčíová, PR špecialistka

ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.

V žiarskej pôrodnici začali používať 
pri pôrodoch bylinnú náparku

Bylinná náparka pre budúce mamičky foto archív SZ, a.s.

Oznam
o zmene úradných hodín v ter-

míne

Úradné hodiny sa upravujú nasle-

dovne: 

PO, UT, PI: 8:00 – 11:00

ST: 13:00 – 16:00

ŠT: nestránkový deň

Prvý kontakt pre klientov:

e-mail: bs@upsvr.gov.sk, 

tel. č.: 045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica – 18,90€, J. 

Lackovič – monografi a, obrazová 

publikácia – 15€, Banská Štiavni-

ca – Mesto UNESCO, nové vyda-

nie – 15€, Z. Denková – Baníc-

ke uniformy – 5€, Argenti Fodina 

2020 – Zborník prednášok SBM 

– 10€, Z. Denková – Betlehemy 

z Banskej Štiavnice – 12,90€. Mô-

žete si ich zakúpiť denne 8:00 – 

17:00 hod.

IC BŠ

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica si výher-

ca môže vyzdvihnúť v  redakcii 

ŠN. Správne znenie krížovky z č. 

43/2021: „Smrť neprekvapí múd-

reho, ten je vždy pripravený odísť.“

Výhercom sa stáva Eva Sámelo-

vá, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hrá-

te o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10€ (2 x 5€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica. Vašou úlo-

hou je správne vylúštiť krížovku 

a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v  termíne do 27. 12. 

2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Wan-

dera: „V živote záleží... (dokončenie 

v tajničke).

A., 7. pád spisko, nemilosrdná, 

Verejnosť proti násiliu skr.,

B., 3. časť tajničky,

C., 1. časť tajničky, žen. meno, 

síra,

D., Vysoký stĺp na zástavy, juho-

slovanský prezident, riskova-

nie,

E., Dvojhláska, nemecké 

mesto, býva na pive, úloha 

herca, urán,

F., Idol, nemecká speváčka, 

miska, slov. poisťovňa,

G., Druh keksa, pila, slov. he-

rec, váž si,

H., Semita, meno manželky 

Chaplina, les, čistiť praním,

I., Záporná predpona, vojen-

ská predajňa, bozk, krásne,

J., Opica, zelenina, hora, sku-

penstvo vody, sodík a síra,

K., 2. časť tajničky, spojka.

1., Druh zn. priadze, 4. časť 

tajničky, aj,

2., Predložka 7. pád, Katarína, 

pracuje pluhom, práce neschop-

nosť,

3., Samohlásky v  slove pivo, cól 

bez dĺžňa, dedo, otázka na spô-

sob,

4., Padal sneh, plod aj strom,

5., Krík s červenými kvetmi, exis-

tujem, lit. výchova,

6., Správa, román E. Zolu, zn. li-

ter a eman,

7., Obyvateľ Nového Zélandu, 

spievala, sporák,

8., Krmivo, speváčka z dua Marta 

a Tena, domáce vtáky,

9., Cudzie žen. meno, liek na kŕče,

10., Citoslovce povzdychu, stred 

slova vitaj, nočný motýľ, ozn. áut 

Rakúska a Švajčiarska,

11., Tona, stred slova sklon, rus-

ké mesto, predpona starý,

12., Čistiaci prostriedok, býva na 

tráve ráno, ozn. áut Peru, hliník,

13., Viedla niekoho, odpľuje si,

14., Domáce zviera, Stanislava, 

bór,

15., Nes s  dĺžňom, Koniec taj-

ničky, túz.

Pomôcky: Romina, Kalina, Nana, 

Nena, Nospa, Riga, Noga.

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 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 45
Krížovka
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1. a 2. miesto v rukách žiačok 

ZUŠ BŠ.

20. ročník národnej súťaže v  hre na 

zobcovej fl aute a  drevených dycho-

vých nástrojoch „Čarovná flauta 2021”

sa konal pod záštitou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Organizovala ho ZUŠ Vendelína Ha-

bovštiaka v Nižnej.

Tento ročník prebiehal kvôli pan-

démii  online. Naša obetavá a  aktív-

na pani učiteľka Mgr. Zuzana Ková-

rová-Ladzianska pripravila na súťaž 

svoje dve žiačky, ktoré boli v lete naj-

mladšími účastníčkami ňou organi-

zovaného letného fl autového wor-

kshopu Flautokruhy. Tento zážitok 

a  skúsenosť boli isto motorom a  in-

špiráciou, venovať sa hre na zobcovú 

fl autu intenzívnejšie.

Pedagogické vedenie pani učiteľky 

Zuzky Kovárovej prinieslo krásne 

plody. Žiačka Karolínka Filkorová sa 

na súťaži predstavila skladbou baro-

kového skladateľa Antonia Vivaldiho 

„Siciliana“ a  skladbou švajčiarskeho 

pedagóga a  skladateľa Daniela Hel-

lbacha „Roadrunner“. Karolínka Fil-

korová sa vo svojej 1. kategórii 8 roč-

ných medzi ôsmymi súťažiacimi 

umiestnila na krásnom 2. mieste. 

Gratulujeme.

Ďalšia šikovná žiačka Hanka Štirblo-

vá podala v súťaži sústredený výkon 

a  oslnila odbornú porotu zloženú 

z pedagógov konzervatórií. Jej inter-

pretácia anglickej renesančnej pies-

ne Daphné a Hellbachovej skladbičky 

„Hello Pepe“ jej vyniesla v tej istej ka-

tegórii nádherné 1. miesto a stala sa 

tak víťazkou medzi všetkými súťažia-

cimi narodenými v roku 2013.

Korepetíciu obom žiačkam zabezpeči-

li pani učiteľky PaedDr. Petra Weisová 

/spinet/ a Mgr. art. Paulína Turčanová 

/klavír/. Za pomoc pri videonahráv-

kach patrí vďaka pánovi učiteľovi Ju-

rajovi Janiczekovi. Za prípravu, ve-

denie, úžasnú schopnosť motivovať 

a vzbudzovať v žiakoch lásku k hud-

be a  hre na zobcové a  priečne fl au-

ty patrí veľké poďakovanie pani uči-

teľke Zuzane Kovárovej-Ladzianskej. 

Z  veľkého úspechu sa tešíme nielen 

my, páni učitelia v ZUŠke, ale aj rodi-

čia oboch úspešných dievčat, ktorým 

zo srdca ďakujem za pomoc pri pod-

pore umeleckého rastu ich detí.

Záznam súťažných videí je 

zverejnený na stránke školy 

zusbanskastiavnica.edupage.org, 

ako aj na Fb ZUŠ Banská Štiavnica.

Irena Chovanová

Čarovná fl auta priniesla radosť a úspech

Ako som Vám sľúbila, pán 

Janko Kružlic starší počas 

Štedrého dňa v Štefultove 

praktizuje ešte jednu milú 

zaujímavosť, ktorú by sme 

mohli jednoducho nazvať tak 

ako uvádzam v nadpise.

Tento zvyk zdedil, ako mi povedal, 

po svojom svokrovi. Ide o hada, vy-

robeného z dreva, ktorý by mal mať 

na konci napichnuté jablko. Symbo-

licky ide o pripomenutie si dedičné-

ho hriechu, kedy had pokúšal Evu 

a Adama, aby okúsili jablko zo zaká-

zaného stromu. Za čo ich potom sti-

hol trest. S týmto hadom pán Janko 

chodí doobeda po domácnostiach 

(známi, rodina) a dobiedza ním do 

pánov domu. V ideálnych podmien-

kach môže ním dobiedzať aj gazda 

do svoje gazdinej. Majitelia ho za 

návštevu pekne počastujú a on im 

ešte okrem tohto pekného zvyku 

zaspieva aj dlhú pesničku. Vlastne 

celý biblický príbeh o tejto udalosti, 

z ktorej aspoň nejakú časť prinášam 

vo forme veršov.

„Šiel Pán Božko, šiel do rája, stvoril Evu 

aj Adama.

Keď ich stvoril, povedal im ze všech 

stromov užívajte, len ten jeden zane-

chajte.

Ktorý stojí vprostred rája, bielym kvie-

tím zakvitáva.

Spodobnil sa diabol s  hadom, zviedol 

Evu aj s Adamom.

Kradmou ruko jablko vzal, všetečnej 

Eve ho podal.

A tá dala Adamovi, jak vernému man-

želovi.

Tak sa oni prehrešili, o  krásny raj pri-

pravili“.

Daniela Sokolovičová

Hanka Štirblová a Karolínka Filkorová  foto archív ZUŠ BŠ

Štefultovský had – jeden z ďalších zvykov 
Štedrého dňa

Štefultovský had v podaní Jána Kružlica st.  foto Ján Kružlic ml.

Vianočná 
súťaž
Milí čitatelia!

Na sklonku roka sme pre Vás pri-

pravili zaujímavú adventnú sú-

ťaž o hodnotné vecné ceny. Vašou 

úlohou bude správne odpovedať 

v 4 súťažných kolách aspoň na 3 

z nich, vybrať 1 správnu odpoveď 

z  3 možností na súťažné otázky, 

a budete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 4:

Kde prvý raz zaznela dnes naj-

známejšia koleda Tichá noc?

1. V rakúskom meste Oberndorf 

pri Salzburgu

2. V nemeckom Passau pri ra-

kúskych hraniciach

3. V dedine Sankt Josef pri ra-

kúskom Grazi

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónmi čakáme v  termíne do 

20.12. Šťastných výhercov uverej-

níme vo vianočnom vydaní ŠN č. 

46/22.12. 

Prajeme Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.45/2021
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Vyhlášku k izolácii osôb pozi-

tívnych na ochorenie COVID-19 

a ku karanténe osôb, ktoré 

prišli do úzkeho kontaktu 

s osobou pozitívnou na 

ochorenie COVID-19, nájdete 

tu. Vyhláška je účinná od 11. 

októbra 2021.

Upozornenie: Nižšie uvedené infor-

mácie neslúžia ako záväzná inter-

pretácia platnej legislatívy. V  prí-

pade rozporu platí výlučne znenie 

príslušnej vyhlášky, ktorá bola zve-

rejnená vo vestníku Vlády SR.

Postup po pozitívnom teste

Informujte o výsledku testu váš-

ho lekára a osoby, s ktorými ste 

boli v  úzkom kontakte dva dni 

pred odberom vašej pozitívnej vzor-

ky, resp. dva dni pred vašimi prvý-

mi príznakmi.

Po pozitívnom výsledku testu 

musíte byť v izolácii najmenej 10 

dní od dátumu odobratia vzor-

ky (ak ste nemali príznaky) alebo 

od dňa objavenia sa prvých prí-

znakov.

Izoláciu môžete ukončiť, iba ak 

ste v  posledných troch dňoch 

izolácie nemali žiadne príznaky 

ochorenia (zvýšená telesná teplo-

ta nad 37 °C, kašeľ, únava, dýcha-

vičnosť, strata chuti alebo strata ču-

chu). Izoláciu možno ukončiť až na 

základe rozhodnutia všeobecného 

lekára, ktorý posúdi, či ste spôsobilí 

ukončiť izoláciu.

Postup po úzkom kontakte s po-

zitívnou osobou alebo pri výsky-

te príznakov COVID-19

- Ak máte príznaky ochore-

nia COVID-19, musíte ísť okam-

žite do izolácie – platí to pre ne-

očkované osoby, ale aj pre plne 

zaočkovaných a ľudí po prekona-

ní COVID-19. S príznakmi môžete 

ihneď podstúpiť test na COVID-19 

(resp. akonáhle vám bude možné 

v rámci testovacích kapacít prideliť 

termín).

- Ak ste nezaočkovaný a  prišli 

ste do úzkeho kontaktu s  oso-

bou, ktorá bola v priebehu nasledu-

júcich 2 dní pozitívne testovaná na 

COVID-19 alebo mala nariadenú 

izoláciu, musíte nastúpiť do ka-

rantény. Ak ste bez príznakov, test 

podstupujete najskôr na 5. deň od 

posledného kontaktu. S príznakmi 

môžete test podstúpiť ihneď (resp. 

akonáhle vám bude možné v rámci 

testovacích kapacít prideliť termín).

Karanténa sa končí

a) v  prípade, ak sa u  osoby nevy-

skytuje ani jeden z  klinických prí-

znakov ochorenia a  výsledok tes-

tu vykonaného najskôr v 5. deň od 

posledného kontaktu s osobou po-

zitívnou na ochorenie je negatív-

ny, uplynutím 7 dní od posledného 

kontaktu s  osobou pozitívnou na 

ochorenie,

b)  ak test nebol vykonaný a  po-

čas 10 dní od posledného kontak-

tu s  osobou pozitívnou na ocho-

renie sa u  osoby nevyskytuje ani 

jeden z klinických príznakov ocho-

renia, uplynutím 10 dní od posled-

ného kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie,

c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne 

akýkoľvek z  klinických príznakov 

ochorenia počas 10 dní od posled-

ného kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie, o spôsobilosti ukon-

čiť karanténu rozhodne lekár.

- Ak ste zaočkovaný alebo ste 

prekonali COVID-19 a  prišli ste 

do úzkeho kontaktu s  osobou, 

ktorá bola v priebehu nasledujúcich 

2  dní pozitívne testovaná na CO-

VID-19 alebo mala nariadenú izolá-

ciu, nie ste povinný ísť do karantény 

ani sa testovať.

Test však môžete podstúpiť dobro-

voľne na 5. deň od kontaktu. Pri-

bližne týždeň priebežne sledujte 

svoj zdravotný stav a prípadný vý-

skyt príznakov ochorenia. Preven-

tívne, pre istotu, tiež minimalizujte 

kontakt s ostatným ľuďmi a noste 

respirátor.

! Zaočkované osoby a osoby, kto-

ré prekonali COVID-19 musia 

podstúpiť karanténu v  prípade, 

ak sa u  nich ako u  úzkych kon-

taktov s  pozitívnou osobou vy-

skytne čo i len jeden z klinických 

príznakov ochorenia (zvýšená 

telesná teplota nad 37°C, kašeľ, 

únava, dýchavičnosť, strata chu-

ti alebo strata čuchu).

Postup v  prípade spoločnej do-

mácnosti s pozitívnym

V prípade stáleho kontaktu s po-

zitívnou osobou (žijú v spoločnej 

domácnosti) sa za posledný deň 

kontaktu považuje:

a) ak sa u osoby pozitívnej na ocho-

renie vyskytol akýkoľvek z  kli-

nických príznakov ochorenia, 5. 

deň od výskytu klinických prízna-

kov ochorenia osoby pozitívnej na 

ochorenie,

b) ak sa u osoby pozitívnej na ocho-

renie nevyskytol žiadny z  klinic-

kých príznakov ochorenia, 5. deň 

od odberu vzorky biologického ma-

teriálu na účely testu u osoby žijú-

cej s osobou pozitívnou na ochore-

nie v spoločnej domácnosti.

V praxi to znamená, že:

- ak žijete v  spoločnej domácnosti 

s osobou pozitívnou na COVID-19, 

testovanie môžete podstúpiť na 10. 

deň od prvého výskytu príznakov 

u pozitívneho,

- alebo na 10. deň od jej pozitívne-

ho výsledku testu ak bola pozitívna 

osoba vo vašej domácnosti bez prí-

znakov.

- Ak sami máte príznaky typické pre 

COVID-19, nečakajte, testovanie 

môžete podstúpiť okamžite.

Školy a  žiaci postupujú podľa 

pravidiel stanovených v  Škol-

skom semafore: https://www.

minedu.sk/skolsky-semafor

V prípade, že člen spoločnej do-

mácnosti bol v  úzkom kontakte 

s  pozitívnou osobou, nie je nut-

né, aby ostatní členovia domác-

nosti ako „kontakty kontaktu“ ihneď 

podstúpili karanténu. Je však nevy-

hnutné dbať na prísne hygienické 

pravidlá a  minimalizovať kontakt 

s  inými ľuďmi. Ak bude mať člen 

spoločnej domácnosti pozitívny vý-

sledok, zostávajú v karanténe všetci 

členovia spoločnej domácnosti.

Povinnosti počas domácej izolá-

cie:

- dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa 

počas nej iba v mieste izolácie,

- zamedziť fyzickému kontaktu 

s inými osobami,

- dodržiavať prísnu hygienu rúk 

a nosenie rúšok/respirátora,

- dodržiavať zákaz stretávania sa 

s inými osobami, okrem osôb, ktoré 

spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,

- ak izolovaný potrebuje bezodklad-

nú zdravotnú starostlivosť, je po-

vinný záchranárov či zdravotníkov 

informovať, že sa nachádza v  izo-

lácii,

- denne sledovať svoj zdravotný 

stav, predovšetkým výskyt klinic-

kých príznakov ochorenia a  v  prí-

pade výskytu akéhokoľvek z  kli-

nických príznakov ochorenia 

bezodkladne kontaktovať svojho 

všeobecného lekára,

- o pozitívnom výsledku testu bez-

odkladne informovať (telefonicky, 

e-mailom či SMS) svojho všeobec-

ného lekára,

- ! bezodkladne po tom, čo bol 

osobe oznámený pozitívny výsle-

dok testu, oznámiť túto skutoč-

nosť všetkým osobám, s ktorými 

bola v úzkom kontakte v období 

od dvoch dní predchádzajúcich 

dňu odberu vzorky na účely tes-

tu, respektíve dva dni pred ob-

javením sa príznakov typických 

pre ochorenie COVID-19.

! Ak všetky úzke kontakty obra-

tom upozorníte na pozitívny vý-

sledok Vášho testu, značne tým 

pomáhate znižovať riziko, že sa 

od nich nakazia ďalší. Čím skôr 

sa úzke kontakty dozvedia, že 

boli v  kontakte s  pozitívne tes-

tovanou osobou, tým rýchlej-

šie vedia zareagovať – začať izo-

láciu, prihlásiť sa na testovanie 

a dôsledne sa vyhýbať situáciám, 

ktoré zvyšujú riziko nákazy ďal-

ších ľudí.

Za úzky kontakt sa považuje 

kontakt s osobou pozitívnou na 

ochorenie, ak pri tomto kontak-

te:

1. boli osoby v priamom fyzickom 

kontakte,

2. osoby od seba boli vzdialené me-

nej ako 2 metre dlhšie ako 15 mi-

nút,

3. osoby boli v interiéri, resp. v uza-

tvorenom priestore dlhšie ako 15 

minút,

4. osoby cestovali spoločne doprav-

ným prostriedkom dlhšie ako 15 

minút,

5. osoby nemali prekryté horné dý-

chacie cesty a  osoba pozitívna na 

ochorenie kašľala alebo inak šírila 

infekčné výlučky.

! Upozorňujeme, že COVID pre-

ukaz EÚ, ktorý osvedčuje pre-

konanie ochorenia, je vydáva-

ný len na základe výsledku PCR 

testu.

ÚVZ SR

Domáca izolácia, karanténa 
a čo robiť po pozitívnom teste
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 Darujem šteniatko 2-mes. psíka- 

oriešok (max. 20 kg dospelý), kon-

takt: 0950 605 490

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

inzercia

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


