TÝŽDENNÍK
M E STA
BANSK Á
ŠTIAVN IC A

28. máj 2020

číslo 21

ročník XXXI

cena 0,50 €

Výkon

Opatrenia

Dotácie

opatrovateľskej
služby

pri hromadných
podujatiach

z rozpočtu
mesta

str. 2

str. 3

str. 4, 5

Nové VZN o parkovaní s účinnosťou od 1. júla
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve dňa 29. 4. 2020 bolo
prerokované a schválené nové
znenie všeobecne záväzného
nariadenia mesta o dočasnom
parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií.
Proces prípravy, sumarizovania
a vyhodnocovania pripomienok,
ako aj samotný proces schvaľovania bol náročný, ale nakoniec priniesol očakávaný výsledok. Čo sa
uvedeným VZN pre občanov mesta
a návštevníkov mesta zmení a ako
to bude v praxi vyzerať, sa dočítate
v nižšie uvedených stručných informáciách. Keďže nové nariadenie je
skutočne obsiahle, jeho úplné znenie VZN nájdete na stránke mesta:
http://www.banskastiavnica.sk/
stranka_data/subory/uradna-tabula
/20200511-vzn-202001-o-parkovani
.pdf
Nové všeobecne záväzné nariadenie

Jednorazové parkovné
osobné motorové
zidlo, motocykel
1€/hod.
8€/24hod.
Autobus
2,5€/hod.
15 €/24 hod.

Permanentná
parkovacia karta

vo- Fyzická osoba s trvalým pobytom – 1karta
max. 2EČV/rok
50€/rok
Fyzická osoba a právnická osoba – 1karta
vlastní nehnuteľnosť,
dochádza do práce
v rezidentskej zóne,
užíva osobné motorové vozidlo – 1EČV/rok
100 €/rok
Fyzická osoba a právnická osoba – pri záujme dokúpenia ďalších
kariet – každé ďalšia
karta – 1EČV/rok
400 €/rok

nadobudne účinnosť 1. júla 2020.
Skratky
Skratky označujúce režim spoplatnenia parkovania na jednotlivých
uliciach a parkoviskách:
– Jednorazové parkovné: JP
– Permanentná parkovacia karta: PPK
– Rezidentská parkovacia karta: RPK
– Vyhradené parkovacie stojisko

Rezidentská parkovacia karta

Vyhradené parkovacie stojisko

Rezident = fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v rezidentskej zóne v meste Banská Štiavnica podľa §3 a §4 Zákona NR SR
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 253/1998
Z. z.), alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne na základe platnej nájomnej zmluvy alebo
LV nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trvalý pobyt v meste Banská
Štiavnica.
Fyzická osoba (rezident), 1karta
(max. 2EČV) na BJ/rok
50€/rok

Vyhradené parkovacie stojisko je
určené pre fyzickú osobu, resp.
fyzickú osobu – podnikateľa, PO,
ktorá má evidovaný trvalý pobyt
na požadovanej ulici, alebo sídlo
ﬁrmy priamo na danej ulici, alebo
v jej bezprostrednej blízkosti a súčasne je ako vlastník vozidla alebo
oprávnený držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla.
438€/rok

– Osobitné užívanie parkovacieho
stojiska na účel trvalého parkovania vozidla
Miestne komunikácie určené na
dočasne platené parkovanie sú
ulice a parkoviská
– Antona Pécha: RPK, PPK
– Andreja Sládkoviča: PPK, RPK, JP
– Jozefa Karola Hella: PPK, JP

Prvé označenie vyhradeného
parkovacieho stojiska sa spoplatňuje podľa rozsahu potrebných prác.

– Starozámocká: RPK
– Námestie sv. Trojice – od hranice objektu Joergesovho domu č.14
vzostupne: RPK
– Dolná ružová: RPK
– Horná ružová: RPK
– Botanická: RPK
– Akademická: RPK, PPK, JP
3.str.
– Mierová: PPK, JP

Otvorenie materských a základných škôl
Mesto Banská Štiavnica ako
zriaďovateľ škôl a školských
zariadení, oznamuje rodičom,
že na základe Rozhodnutia
ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR
a podľa §150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
v súlade s opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR
č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
s účinnosťou od 1. júna 2020

obnovuje školské vyučovanie
v nasledovných materských
školách a základných školách:
ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského 17
– pre žiakov 1. – 5. ročníka, školský
klub detí, školská jedáleň pre žiakov,
výdajné miesto na odber stravy pre
cudzích stravníkov, vonkajšie športoviská
ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40
– pre žiakov 1. – 5. ročníka, školský
klub detí, školská jedáleň pre žiakov,
vonkajšie športoviská
Materská škola, Ul. 1. mája č. 4,
Materská škola, Bratská 9, Mater-

ská škola, Mierová č. 2
Mesto Banská Štiavnica ako zriaďovateľ pristúpil k otvoreniu škôl aj
vzhľadom k priaznivým miestnym
epidemiologickým podmienkam vývoja nákazy COVID-19 a v snahe
znovuobnovenia návykov detí a žiakov k vzdelávaniu a ich socializačného prežívania v rovesníckych skupinách, ako aj z dôvodu zníženia
zaťaženia zákonných zástupcov detí
a umožnenia ich opätovného nástupu do práce, ale aj odbremenenia časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špeciﬁckých podmienok.
Otvorenie škôl predpokladá prijatie

a rešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V zmysle hore uvedeného primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková
vydala Pokyn zriaďovateľa pre organizáciu výchovy a vzdelávania
v materských a základných školách, platný do konca školského roka
2019/2020. Pokyn, ktorý o. i. obsahuje aj základné odporúčania pre
rodičov a zákonných zástupcov detí
a žiakov, ktorí nastúpia do škôl od
1. júna 2020, je zverejnený na stránke mesta.
Viera Ebert, školský úrad
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Opatrenia MsPo a OOPZ
v čase pandémie

V súvislosti s ochorením
COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2
na základe prijatých opatrení
a zákazov Ústredným
krízovým štábom a Úradom
verejného zdravotníctva SR
činnosť mestskej a štátnej
polície koordinuje Krízový štáb
mesta Banská Štiavnica.

25. 5.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Príprava realizácie VZN o parkovaní.
 Riešenie usmernenia pre otvorenie materských a základných
škôl.
26. 5.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Posledná rozlúčka s občanom
nášho mesta Ing. Ladislavom
Sombahtym.
27. 5.
 Zasadnutie Krízového štábu
mesta Banská Štiavnica
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Kontrola plnenia rozpočtových
opatrení.
 Kontrola prípravy stavebných
akcií mesta.
28. 5.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Účasť na zasadnutí predstavenstva OOCR Región Banská
Štiavnica.
29. 5.
 Práca v meste, individuálne pracovné stretnutia s občanmi k ich
potrebám a požiadavkám.
 Účasť na natáčaní realizovaného
v súvislosti s prípravami Slovenského dňa kroja.
 Posledná rozlúčka s občanom
nášho mesta p. Jurajom Červenákom.
 Pracovné rokovanie s podpredsedom vlády SR a ministrom
hospodárstva SR Richardom
Sulíkom.
30. 5.
 Občianske obrady – sobáše.
Viera Lauková

Z tohto dôvodu sme sa opýtali náčelníka MsPo v Banskej Štiavnici
PhDr. Petra Šemodu a riaditeľa OO
PZ v Banskej Štiavnici Mgr. Slavomíra Líškaja na ich aktivity:
„Momentálne pracujeme v zložení 8
inšpektorov + 2 náčelník MsPo, vzhľadom na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s koronavírusom sa nám začínajú
turisti vracať späť do Banskej Štiavnice a začínajú sa vyskytovať problémy s parkovaním, nakoľko Štiavnica
má také kapacity, aké má na parkovanie. Žiaľ, stretávame sa hlavne na sociálnych sieťach s kritikou, z tohto dôvodu by som chcel požiadať, aby si všetci uvedomili, že 2-členná hliadka nemôže byť pri každom aute, ktoré zaparkuje
zle. V prvom rade musí si uvedomiť vodič, kde parkuje a mestský policajt už
len rieši problém, ktorý zlým parkovaním nastane. Bohužiaľ sa stáva, že musíme aj domácich vodičov riešiť, ktorí
by mali poznať situáciu, preto by sme
uvítali, keby práve domáci boli oveľa

viac tolerantnejší a mali by dodržiavať
potrebné pokyny. Čo sa týka návštevníkov, tí často dostávajú „papuče“, pretože sa dopúšťajú priestupkov. Hliadky
MsPo v 2-členných hliadkach sa striedajú cez deň a v noci v týždni a počas víkendov. Okrem parkovania, ktoré rieši
parkovacia služba Technických služieb,
m. p., riešime aj iné priestupky, hlavne
počas víkendov mávame veľa oznámení
okrem bežného výkonu hliadky podľa
inštruktáže, či už je to napr. voľný pohyb psov. V súčasnosti na základe Krízového štábu mesta v súvislosti s koronavírusom sú to aj iné oznámenia.
Máme lokality ako Počúvadlo, Banky,
Hájik, Pod Kalváriou, Červená studňa,
tajchy Klinger, Veľká Vodárenská, kde
máme oznámenia, ktoré musíme riešiť.
Musím ale povedať, že prácu inšpektorov si veľmi cením a vyzdvihujem, pretože nie vždy je situácia taká ako sa popíše na sociálnych sieťach. Chcel by som
poďakovať OO PZ za súčinnosť a spoluprácu a v druhom rade aj občanom,
že dodržiavajú opatrenia a nosia rúška
aj naďalej.“
PhDr. Peter Šemoda,
náčelník MsPo

„Čo sa týka štátnej polície, my disponujeme kapacitou 18 policajtov (17
+ 1 riaditeľ), zástupkyňa, 4 vyšetrovateľov, 10 referentov s územnou pôsobnosťou a 2 referentov špecialistov
pre rómske komunity. Čo sa týka súčinnosti s MsPo, máme veľmi dob-

ré vzťahy a v súčasnosti s pandémiou
COVID-19 úzko spolupracujeme, nakoľko našou prácou okrem iného je zabezpečenie karanténneho zariadenia
v Banskej Štiavnici, kde využívame aj
posily z MsPo, hlavne pri príchode repatriantov zo zahraničia do zariadenia, ďalej kontrolujeme opatrenia ako
nosenie rúšok, porušovanie karantény, preventívne opatrenia v komunitách v rámci okresu, hliadku máme 1
v teréne, nakoľko máme poddimenzované stavy, ktorá musí obsiahnuť 72
km² obvodu (centrum + priľahlé obce),
okrem toho sa venujeme aj dopravným akciám ako kontroly na alkohol,
ktoré momentálne prebiehajú, taktiež
na meranie rýchlostí, nakoľko niektorí vodiči túto situáciu podcenili a začali zneužívať a ďalšie závažné delikty,
ktoré riešime. Riešili sme aj nosenie
rúšok na verejnosti, konkrétne na Šobove, kde v 2 prípadoch došlo k blokovej pokute na mieste a v 2 prípadoch
k napomenutiu, ďalej porušenia karantény, ktoré boli nahlásené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR. Zabezpečujeme v spolupráci
s MsPo súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok na poštách. Riešime ďalej
aj priestupky a trestnú činnosť, ktoré
nám ľudia nahlasujú.“
Mgr. Slavomír Líškaj,
riaditeľ OO PZ

Za aktuálne informácie poďakoval
Michal Kríž

Hľadáme
zamestnanca na pracovnú
pozíciu: Opatrovateľ / Opatrovateľka
Informácie o pracovnom mieste –
stručná náplň práce:
Zabezpečenie pomoci odkázaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a sprievod pri sociálnych aktivitách
Vykonávanie úkonov v zmysle poverenia pre výkon opatrovateľskej služby.
Kvalifikačné predpoklady:
– vyššie odborné vzdelanie získané
v odbore vzdelávania so zameraním
na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti,
– úplné stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

– stredné odborné vzdelanie získané
v odbore vzdelávania so zameraním
na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti,
– nižšie stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
alebo
– akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
Iné požiadavky a osobnostné predpoklady:
– občianska bezúhonnosť
– komunikatívnosť, empatia, zmysel
pre zodpovednosť, samostatnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu
spolu s uvedenými kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, číslo telefónu),
– kópia osvedčenia o absolvovaní kurzu opatrovania,

– písomný súhlas pre spracovanie osobných údajov podľa zák. č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (k dispozícii na stránke mesta
www.banskastiavnica.sk)
Ponúkaný plat:
Plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 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 osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad
Banská Štiavnica, Radničné námestie
1, 969 24 Banská Štiavnica
Bližšie
informácie:
tel.
č.
045/6949640 – Bc. Eva Gregáňová
MsÚ
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Nové VZN o parkovaní
– Novozámocká: RPK
– Strieborná: RPK
– Andreja Kmeťa: RPK
– Radničné námestie: RPK
– Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK
– Kammerhofská: RPK, PPK
– Ing. Štefana Višňovského: RPK
– Jána Palárika: RPK
– Dolná: PPK, JP
– Robotnícka: PPK
– Remeselnícka: PPK, JP
– Mládežnícka – parkovisko ul. Mládežnícka: PPK, RPK, JP, (prvá hodina
parkovania na deň bezplatná) Dolná –
parkovisko ul. Dolná.: JP, (prvá hodina parkovania na deň bezplatná)
– Novozámocká – parkovisko pod Novým zámkom: RPK, PPK, JP
Rýchloobrátkové parkovacie miesta = miesta s časovo obmedzeným
státím
Zadarmo = 30 minút = Povinnosť
odísť
Parkovacie stojiská s časovo obmedzeným státím môžu vodiči využívať len
na časový interval určený dodatkovou
tabuľkou (30 min.). Rezidenti môžu
tieto parkovacie stojiská využiť v čase
od 18.00 – 7.00 hod. nepretržite.
Sú to miesta v uliciach:
– Dolná – pri pošte 2x
– Radničné námestie a blízke okolie
(15 parkovacích miest + 2 ZŤP)
– Kammerhofská – nad poštou 2x,
– Kammerhofská – pri Prima banke
2x
– Robotnícka 2x
– Andreja Sládkoviča – pri objekte
Belházyovský dom 2x
Dočasné doplnkové parkovacie
miesta
Budú zriadené v deň konania spolo-

1.str.

čenského, kultúrneho a športového
podujatia, resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacity jestvujúcich parkovacích miest, pričom budú vyznačené prenosným dopravným značením,
spoplatnené podľa cenníka v zmysle
prílohy č.1 VZN.
Dočasné parkovacie miesta môžu byť
zriadené podľa potreby na nasledovných uliciach:
Akademická, Jozefa Karola Hella, Starozámocká, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Mierová a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero
a Klinger + Belianske jazero.
Úhrada za parkovné
– Zaplatením jednorazového parkovného (JP) a to: zakúpením parkovacieho lístka, zaplatenie formou SMS,
zakúpením virtuálneho parkovacieho
lístka pomocou mobilnej aplikácie, zakúpením lístka, resp. zaplatením parkovného v parkovacom automate,
– zakúpením parkovacej karty (PPK,
RPK) (klientske centrum mestského
úradu)
– úhradou za vyhradené parkovacie
stojisko.
Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií musí byť zaplatená vopred
alebo bezprostredne po zaparkovaní
vozidla na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby
spoplatnenia.
Zľavy
Rezidentská parkovacia karta a Permanentná parkovacia karta so zľavou
50% bude vydaná ŤZP osobe a ŤZP
osobe so sprievodcom po predložení
platného preukazu, alebo osobe ŤZP,
ktorá býva v spoločnej domácnosti
a má v nej trvalý pobyt alebo prechod-

ný pobyt a je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla. Rezidentská parkovacia karta a Permanentná
parkovacia karta so zľavou 50% bude
daná darcovi krvi – držiteľom zlatej
alebo diamantovej Janského plakety, po predložení dokladu totožnosti
a dokladu preukazujúceho jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.
Platnosť pôvodne vydaných parkovacích kariet vydaných na rok
2019 bola predĺžená do 1. júla
2020.
Žiadosti o nové parkovacie karty a vyhradené parkovacie stojiská sa budú môcť podávať na klientskom centre MsÚ s príslušnými
dokladmi, resp. zaslať na email:
msu@banskastiavnica.sk naskenovanú žiadosť s podpisom spolu s dokladmi. Po posúdení žiadosti bude následne karta žiadateľovi
vydaná, kde bude zaplatený aj príslušný poplatok.
Nakoľko v prípade vyhradených
parkovacích stojísk ide o rozhodnutie o vyhradené parkovacie
miesto v sume 438EUR/rok + náklady s jeho zriadením, je vhodné
žiadosť podať na obdobie do konca roka 2021. Žiadosti o vyhradené parkovacie stojiská je potrebné
podávať v termíne do 12. 6. 2020
z dôvodu ich včasnej realizácie.
Všetky nové tlačivá, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií nájdete na stránke
mesta www.banskastiavnica.sk.
Ing. Ivana Ondrejmišková,
prednostka MsÚ

Opatrenia pri hromadných podujatiach
20. mája 2020 prešlo
Slovensko do 4. fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu
choroby COVID-19.
Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu ÚVZSR pristúpil ku
kroku uvoľnenia podmienok organizovania hromadných podujatí zavedením limitu počtu ľudí, ako aj zavedením špeciﬁckých podmienok.
Podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné poduja-

tia v počte nad 100 osôb a zároveň
sa zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej
športovej povahy.
Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa postupne uvoľňujú a aktualizujú, preto je nutné venovať im
zvýšenú pozornosť. Medzi najdôležitejšie patria nosenie rúška, dezinfekcia a dodržiavanie rozostupov medzi osobami. Zároveň platí,
že na podujatiach nie je možný predaj ako aj konzumácia pokrmov alebo nápojov. Aktuálne informácie získate na internetových stránkach
www.korona.gov.sk a www.uvzsr.sk.

Nerešpektovanie opatrení ÚVZSR je
správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu vo
výške do 20.000€. Naďalej pre organizátorovverejnýchkultúrnychpodujatí platí oznamovacia povinnosť (§3 zákona č. 96/1991 Zb.).
Oznámenie treba podať najneskôr
7 dní pred konaním podujatia na
mestský úrad al. poslať e-mailom na
petrik@banskastiavnica.sk.
Formuláre k oznámeniu sú dostupné na internetovej stránke
www.banskastiavnica.sk.
Ján Petrík, ml.

NOVINKY
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Z májového
zastupiteľstva
BBSK
Minulý týždeň sa uskutočnilo zastupiteľstvo samosprávneho kraja
v Banskej Bystrici. Program bol po
nútenej prestávke mimoriadne náročný a pri aktuálnom prepade príjmov samospráv a samosprávnych
krajov sme sa samozrejme venovali
veľmi starostlivo ﬁnanciám.
Dotácie
Dohodli sme sa v zastupiteľstve,
že dotácie nezoškrtáme úplne, ale
upravíme ich tak, aby sme podporili maximum investícií. Čo to znamená? Podporíme všetky investičné
akcie, tak ako sme ich v komisiách
schválili. Pomôžeme tým živnostníkom, ﬁrmám a následne zamestnanosti.
Úver
Po náročnej debate sme schválili
úver vo výške 30mil. € na tri roky po
10mil € na kapitálové výdavky. Prečo? Vypadla nám časť príjmov a nechceme, aby investície v kraji zastali. Je povinnosťou kraja pomôcť
regiónu. Prostredníctvom investícií pomôžeme udržať zamestnanosť
a príjmy obyvateľov. A samozrejme
nezabúdajme, že investovať musíme, nakoľko sme ešte stále nedobehli investičný dlh.
Letisko Sliač
Vedeniu kraja mimoriadne záleží na
fungovaní letiska aj v civilnom režime. Je to prínosom pre celý kraj.
Kraj vyvolal rokovanie s ministrom
Obrany SR Jaroslavom Naďom
a ministrom Dopravy a výstavby SR
Andrejom Doležalom k tejto téme
a jeho zástupcovia vyjadrili dôležitosť pokračovania prevádzky letiska
aj v civilnom režime. V rokovaniach
budeme pokračovať ďalej.
Menej papierov
Žiadosti a vyúčtovania dotácií sa
menia z formy písomnej na elektronickú. Elektronické podávanie
žiadosti a vyúčtovanie sa bude realizovať prostredníctvom eSlužby
prevádzkovanej na webovom sídle
BBSK.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí
k mandátu, ktorý im dali ich voliči,
pristupujú zodpovedne. Zúčastňujú sa rokovaní komisií a zastupiteľstiev. Nechodia sa len predvádzať na
pár chytľavých bodov, ale konštruktívne pracujú v zastupiteľstve počas
celého zasadnutia.
Váš poslanec v BBSK
Mikuláš Pál
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Prehľad dotácií poskytovaných z rozpočtu
mesta Banská Štiavnica
V zmysle VZN č. 2/2018
o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Banská
Štiavnica v znení dodatku č. 1
bolo k 31. decembru 2019 na
mestský úrad doručených
celkovo 35 žiadostí o poskytnutie dotácie.
Z toho pre oblasť sociálnu a zdravotnú bolo podaných 7 žiadostí,
pre oblasť školstva 1 žiadosť, pre
oblasť kultúry 16 žiadostí, pre oblasť športu 9 žiadostí a pre oblasť

regionálneho rozvoja a životného
prostredia 2 žiadosti. Žiadosti boli
predložené na posúdenie príslušným komisiám mestského zastupiteľstva.
Pridelenie dotácie na návrh príslušnej komisie mestského zastupiteľstva schvaľuje primátor mesta
v čiastke do 1 000€ vrátane a mestské zastupiteľstvo v čiastke nad
1 000€. Mestské zastupiteľstvo
v uznesení č. 34/2019 schválilo 5
žiadostí o poskytnutie dotácie, konkrétne pre žiadateľov FK Sitno Ban-

ská Štiavnica, Športový klub Atléti
BS, Červená studňa Banská Štiavnica, Plavecký klub Banská Štiavnica
a Spevokol Štiavničan.
V zmysle zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29. apríla 2020
a jeho uznesenia o úprave rozpočtu boli upravené výšky poskytnutia dotácií v horeuvedených oblastiach pre jednotlivých žiadateľov
so zreteľom na ekonomickú situáciu v súvislosti s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19.
Dotácie pre sociálnu a zdravotnú

oblasť, školstvo a oblasť regionálny rozvoj a životné prostredie sa
poskytovať nebudú, pretože mesto
musí zabezpečiť základné funkcie
a prostriedky budú použité na tieto
účely. Pre oblasť kultúry budú vyčlenené prostriedky z rozpočtu mesta
vo výške 2 000€ a pre oblasť športu
vo výške 15 000€. Tieto prostriedky budú uvoľnené len v prípade, že
bude splnený účel požadovanej činnosti na schválené dotácie, t.j., že
sa budú môcť uskutočniť jednotlivé
činnosti a aktivity.

Sociálna a zdravotná oblasť – Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva
Pož adovaná Sc hválená
výška dotácie
výška dotácie

Žiadateľ

Účel

Slovenský zväz telesne postihnutých,
ZO č. 125 Banská Štiavnica

Rekondícia pre ľudí so zdravotným postihnutím

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica

Sme iní, ale každý z nás je jedinečný

Úprava rozpočtu COVID-19

950,00 €

300,00 €

0,00 €

2536,00 €

750,00 €

0,00 €

Senior pri Domove Márie, Banská Štiavnica

Športové hry seniorov

290,00 €

150,00 €

0,00 €

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
so sídlom Štiavnické Bane

Putovanie za zdravím, liečivými prameňmi a poznávanie prírodného i kultúrneho bohatstva stredoslovenského kraja

700,00 €

0,00 €

0,00 €

Dom seniorov Vitalita, Banský Studenec

Kvalitné sociálne služby v Dome seniorov Vitalita

2269,40 €

0,00 €

0,00 €

Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica

Denný letný tábor 2020

1929,00 €

800,00 €

0,00 €

Občianske združenie Život a zdravie, Bratislava

Spoznajme prírodu – našu liečiteľku

1310,00 €

vyradenie *

vyradenie *

9 984,40 €

2 000 €

0€

Spolu

* žiadosť o vyradenie z ďalšieho postupu o poskytnutie dotácie
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 2 000 €. Úprava rozpočtu COVID-19: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre rok 2020: 0 €
Šport - Komisia športu
Žiadateľ

Účel

Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica

4. liga v stolnom tenise, mládež, MO v stolnom tenise

Športový klub Atléti BS, Banská Štiavnica

Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2020

Rotobalance s.r.o., Banská Štiavnica

Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone Asiago-Taliansko

Rodičia a priatelia MŠ, Bratská 9 Banská Štiavnica

Drieňovský pohybový maratón

Červená studňa, Banská Štiavnica

Bežecké lyžovanie na Červenej Studni

Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica o.z.

Plavecká a triatlonová sezóna 2020

Plavecký klub Banská Štiavnica, o.z.

Činnosť PKBS v roku 2020

Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica

Šachový klub Opevnenie Banská Štiavnica

Požadovaná S c h v á l e n á
výška dotácie výška dotácie

Úprava rozpočtu
COVID-19

2000,00 €

1000,00 €

550,00 €

10500,00 €

5300,00 €

2650,00 €

700,00 €

400,00 €

400,00 €

740,00 €

200,00 €

0,00 €

3300,00 €

1300,00 €

750,00 €

950,00 €

300,00 €

300,00 €

8000,00 €

5300,00 €

2650,00 €

Športová činnosť futbalových mužstiev pre rok
2020. Celoročné súťaže mužstiev žiakov, prípravky,
dorastu a mužov pre rok 2020.

23900,00 €

14500,00 €

7250,00 €

Zabezpečenie štandardných činností a rastu mestského šachového klubu

3000,00 €

700,00 €

450,00 €

53 090 €

29 000 €

15 000 €

Spolu

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 29 000 €. Úprava rozpočtu COVID-19: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre rok 2020: 15 000 €
Školstvo - Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou
Žiadateľ

Účel

Schola Silva, Banská Štiavnica

Lesnícky deň v Botanickej záhrade SOŠL B.Štiavnica

Spolu

Po ž a d o v a n á S c h v á l e n á
výška dotácie
výška dotácie

Úprava rozpočtu COVID-19

500,00 €

500,00 €

0,00 €

500 €

1 000 €

0€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 1 000 €. Úprava rozpočtu COVID-19: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre rok 2020: 0 €
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Prehľad dotácií poskytovaných z rozpočtu
Mesta Banská Štiavnica

Kultúra - Komisia cestovného ruchu a kultúry
Požadovaná S c h v á l e n á
výška dotácie výška dotácie

Úprava rozpočtu
COVID-19

Žiadateľ

Účel

Rodičia a priatelia MŠ ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica

Štiavnický „Permonícky“ jarmok

2809,50 €

800,00 €

0,00 €

Folklórny súbor Sitňan, Banská Štiavnica

Reprezentácia B. Štiavnice a Slovenska v partnerskom meste Ptuj (Slovinsko)

1600,00 €

1000,00 €

0,00 €

Spevokol Štiavničan, Banská Štiavnica

Činnosť v roku 2020

3000,00 €

1500,00 €

1000,00 €

Iniciatíva za živé mesto, Banská Štiavnica

Festival kumštu remesla a zábavy, 23. ročník

1500,00 €

1000,00 €

0,00 €

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica

Celoročná činnosť Divadielka Concordia

4500,00 €

500,00 €

0,00 €

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Kultúrny rok 2020 v Slovenskom banskom múzeu

3690,00 €

1000,00 €

750,00 €

Živena, spolok slovenských žien Miestny odbor Živena
Banská Štiavnica

Programová konferencia Živeny 2020 – nové vízie
a ciele

550,00 €

500,00 €

0,00 €

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Pracovisko Banská Štiavnica

Kultúrno – spoločenské a výchovno-vzdelávacie
podujatia pre Mesto a región Banská Štiavnica

1000,00 €

400,00 €

0,00 €

Priatelia centra voľného času v Banskej Štiavnici

Kostýmy pre detský tanečný súbor Applause

Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ, Banská Štiavnica

Banskoštiavnické kladivká 2020

500,00 €

500,00 €

250,00 €

3000,00 €

800,00 €

0,00 €

Jednota dôchodcov na Slovensku Mestská
organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
so sídlom Banská Štiavnica

Realizácia činnosti MsO JDS podľa Plánu činnosti
na rok 2020

400,00 €

400,00 €

0,00 €

Sitnoblues Počúvadlo n.o., Banská Štiavnica

Sitno blues – Hudba nás spája

5000,00 €

500,00 €

0,00 €

Film Expanded, Bratislava-Ružinov

Ex Oriente Film 2020

5000,00 €

0,00 €

0,00 €

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu
- Slovenská sekcia, Bratislava

Jama – 74 . ročník Milana Adamčíka

1500,00 €

0,00 €

0,00 €

Štyri živly, Bratislava

Letný ﬁlmový festival 4 živly: Pravda a lož

1000,00 €

500,00 €

0,00 €

Občianske združenie Spectaculum, Banská Štiavnica

Zvuk for Štiavnica 2020

Spolu

1000,00 €

600,00 €

0,00 €

36 049,50 €

10 000 €

2 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 10 000 €. Úprava rozpočtu COVID-19: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre rok 2020: 2 000 €
Regionálny rozvoj a životné prostredie - Komisia výstavby a životného prostredia
Požadovaná S c h v á l e n á
výška dotácie výška dotácie

Žiadateľ

Účel

OZ Murko, Kakalík A Miška, Dekýš

Záchrana pouličných mačiek

Slovenský zväz ochrancov prírody, Základná organizácia
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
Banská Štiavnica - Sitno, Banská Belá

Konzervácia ruín hradu Sitno a ochrana prírody

Spolu

Úprava rozpočtu
COVID-19

4270,00 €

x

0,00 €

500,00 €

x

0,00 €

4 770 €

0€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 5 000 €. Komisia výstavby a životného prostredia dňa 3. 2. 2020 nenavrhla výšku dotácie !!!
/zápisnica zo zasadnutia komisie/. Úprava rozpočtu COVID-19: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre rok 2020: 0 €

MsÚ

SBM

Mesto Banská Štiavnica

pokračuje v úspore skleníkových plynov a získalo certiﬁkát za rok 2019
Množstvom triedeného
zberu komunálneho odpadu
o objeme 1 022 884kg Banská
Štiavnica, ako súčasť systému
Envi-Pak prevádzkujúceho
triedený zber odpadu, prispelo
v roku 2019 k celkovej
úspore produkcie skleníkových plynov v množstve
69 036 000kg CO2.
Táto úspora predstavuje množstvo
skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné

auto, ak by prešlo 255 815 958km,
a teda 6 383-krát obišlo zemeguľu.
Na výpočet bola použitá metodika
vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloite pre 25 európskych OZV združených v asociácii Pro Europe.
Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí
k triedeniu budú pristupovať zodpovedne, preto veríme, že aj vďaka
vám sa úspora skleníkových plynov
bude zvyšovať.

sprístupní ďalšiu expozíciu
Slovenské banské múzeum srdečne
pozýva do 4 svojich expozícií: Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok a Mineralogická
expozícia – Berggericht.
Od 2. júna 2020 zaraďujeme do ponuky expozíciu Baníctvo na Slovenku – Kammerhof, ktorú sprístupňujeme pre verejnosť po prvej etape
inovácie. Aktuálne otváracie hodiny,
pokyny pre návštevníkov a informácie o expozíciách nájdete na stránke:
www.facebook.com alebo v proﬁle
na sociálnej sieti Facebook.

MsÚ

Petra Páchniková, SBM

6

ZAUJÍMAVOSTI

číslo 21 • 28. máj 2020
sn@banskastiavnica.sk

Za Ing. Ladislavom Sombathym
Náhla a nečakaná smrť
vytrhla spomedzi nás
milovaného otca, manžela
a starého otca, vytrhla z nášho
mesta vzácneho človeka,
Ing. Ladislava Sombathyho,
významnú osobnosť v oblasti
baníctva a geológie Slovenska.
Žil tu s nami, tvoril, jeho život bol naplnený plodnou prácou, zanechal nám
tu svoje nezmazateľné stopy. Sú to
nielen výsledky jeho práce, ktoré nám
pripomínajú jeho život, sú tu jeho
blízki, ktorí pokračujú v jeho myšlienkach a v jeho práci.
Ing. Ladislav Sombathy sa narodil
29. decembra 1923 v Banskej Štiavnici v baníckej rodine. Po absolvovaní
gymnázia v roku 1944 nastúpil pracovať v banských prevádzkach v Banskej
Štiavnici a v Kremnici. Na jeseň v roku
1944 sa zapísal na štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, odbor
špeciálnych náuk, oddelenie banského inžinierstva. V roku 1945 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole báňskej
v Příbrami. Po jej presťahovaní vo februári v roku 1949 ukončil štúdium
v Ostrave. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil pracovať do podniku Rudné bane a huty na farebné
kovy v Banskej Bystrici ako geológ vo
výskumnom odbore. Po skončení základnej vojenskej služby v roku 1952
bol menovaný vedúcim novozniknutého Geologicko-meračského odboru
v n. p., Rudné bane v Banskej Bystrici. V apríli roku 1952 bol vyslaný ako
vedúci československej expedície na
výpočet zásob niklovoželezných rúd
pri Ochridskom jazere v Albánsku.
Po návrate pracoval ako vedúci výroby v n. p., Rudné bane Banská Bystrica. V roku 1960 bol vyslaný na zahájenie spolupráce a expertnej pomoci
kubánskemu baníctvu, ktorá pokračovala úspešne až do roku 1992. Od
roku 1960 do roku 1962 ďalej pracoval na koncepcii vyhľadávania zásob
a riešenia banskej prevádzky v Banskej Štiavnici, vo funkcii hlavného inžiniera závodu a od roku 1962 až do
roku 1970 ako riaditeľ závodu. Jeho
pôsobenie v tomto období a v týchto funkciách malo podstatný význam
pre ďalšiu etapu 35 ročnej existencie
a rozvoja banskej a strojárenskej výroby. Počas aktívneho pôsobenia vo
funkcii riaditeľa závodu sa pod jeho
vedením Rudné bane závod Banská
Štiavnica mimoriadnou mierou zaslúžili o založenie a činnosť Slovenského banského múzea a vybudovanie

Skanzenu na Ondrej šachte.
29. augusta v roku 1970 bol na základe vykonštruovaných obvinení
prepustený z funkcie riaditeľa závodu a ihneď bol vyslaný na ukončenie
spracovania údajov Pb, Zn, Cu ložiska v Turecku, kde ako expert zahájil
práce o možnej spolupráci a aktivitách
československého baníctva. Po návrate v októbri v roku 1970 až do odchodu na dôchodok v roku 1982 pracoval
na podnikovom riaditeľstve Rudných
baní v Banskej Bystrici. Po roku 1985
ešte aktívne pôsobil v inštitúciách
v ŠUBA, vyučoval na Stredom odbornom učilišti baníckom v našom meste. V rokoch 1991 – 1992 pracoval na
Obvodnom úrade v Banskej Štiavnici
a krátko pracoval v roku 1992 ako odborný pracovník Slovenského ústavu
pamiatkovej starostlivosti.
Ing. Ladislav Sombathy bol známy
svojimi aktivitami vo vedeckých, odborných a spoločenských organizáciách. V roku 1955 patril k zakladajúcim členom Československej vedecko
– technickej spoločnosti pre baníctvo
pri ČSAV. Do svojho odvolania z funkcie riaditeľa bol členom výboru Slovenskej baníckej spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňoval odborných
vedeckých seminárov, konferencií a sympózií so svojimi príspevkami o slovenskom baníctve a histórii.
V roku 1992 bol spoluzakladateľom
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a bol jeho dlhoročným
členom, v rokoch 1994 – 2002 viedol
vzdelávaciu sekciu a jeho dieťaťom
boli „Utorkové popoludnia“ s prednáškami o baníctve u nás i vo svete.
Venoval sa i publikačnej činnosti,
z ktorej si zasluhujú pozornosť najmä
súborný materiál Rudné magnezitové
baníctvo na Slovensku v rokoch 1918
– 1945, ktorý bol uverejnený v časopise Rudy v rokoch 1987 – 1988 a Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1985, ktorý
začal vychádzať v časopise Rudy v rokoch 1988, no z dôvodu zániku časopisu vyšla len jedna polovica spracovaného materiálu. Známe sú jeho
publikačné príspevky uverejňované
v Zborníkoch Slovenského banského múzea napr. Vodostĺpcový ťažný
stroj na šachte Lil v Hodruši, Skanzen
SBM v Banskej Štiavnici a „Opakované úsilie na zastavenie prevádzky banskoštiavnických baní“. Zaujímavé sú aj jeho
geologické štúdie uverejnené v časopise Minerália Slovaca, k otázke metalogenetickej terminológie v štiavnicko-hodrušskej oblasti z roku 1981

a Distribúcia Au, Ag stredoslovenských dinasových kremencoch z roku
1986. Okrem toho mal veľa príspevkov na baníckych sympóziách Horná
Příbram, banícko-geologické dni Zlatá Idka. Je spoluautorom publikácie
Dejiny baníctva na Slovensku, ktorej
I. diel vyšiel v roku 2003, ako aj publikácie Dejiny geológie na Slovensku
a tiež bol zostavovateľom publikácie:
Banícke piesne, ktorú vydal Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok v roku 2003.
Za dlhoročnú plodnú prácu bol niekoľkokrát vyznamenaný. V roku 2004
mu bolo udelené ministrom hospodárstva vyznamenanie Za zachovanie
tradícií, za celoživotné dielo. V roku
2003 mu bola udelená mestom Banská Štiavnica Výročná cena mesta za
celoživotný prínos k zachovaniu baníckych tradícií, za rozvoj mesta, ku
ktorému prispel vo funkcii riaditeľa
Rudných baní, za aktívnu angažovanosť v baníckom spolku, celoživotné
aktivity na úseku baníctva, ktorými
pomáhal šíriť dobré meno Banskej
Štiavnice doma i v zahraničí. V roku
2008 obdržal vyznamenanie od Slovenskej baníckej spoločnosti a v roku
2010 vyznamenanie Baníckeho bratstva Herrengrund „Laudis Herrengrundi“ a v roku 2011 vyznamenanie Hor-

níckeho spolku Stříbro.
Celý svoj život žil aktívnym životom
v prospech rozvoja baníctva ako významný banský odborník, ale zároveň aktívne pomáhal pri rozvoji mesta, ktoré bolo jeho rodiskom a ktoré
mal nesmierne rád. A to nielen z vedúcej pozície pracovného postavenia,
ale aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 1991 – 1994 a člen
komisie MsZ pre regionálny rozvoj.
Bol múdrym, láskavým, tolerantným
a šľachetným človekom. Miloval svoju rodinu, svojich synov a dcéru a svoje milované vnúčatá.
Ďakujem mu za prácu, ktorou prispel
k spoločenskému pokroku, za jeho
prínos pre rozvoj baníctva, za podiel
na záchrane a rozvoji nášho mesta, za
jeho životné postoje statočného človeka. Navždy zostane v srdciach nás
všetkých, ktorí sme ho poznali, ktorí sme mali česť s ním spolupracovať. V mene celej našej mestskej samosprávy, v mene všetkých občanov
nášho mesta, ako aj v mene mojom
sa s ním lúčim a vyslovujem úprimnú
vďaku za všetko, čo vo svojom živote
pre naše mesto a spoločnosť vykonal.
Zdar Boh!
Foto: L. Lužina
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
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Žili medzi nami...
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Anton Václavek
a jeho najbližší.
Narodil sa (*25. mája 1922 Banská Štiavnica – †19. decembra 2011
Banská Štiavnica) národnosti slovenskej – neskôr bytom Mládežnícka č. 3 Banská Štiavnica. Pôvodným
povolaním obchodný pomocník, –
vojak – zamestnanec v štátnej správe, postupne vedúci odborov ONV
– Banská Štiavnica – Žiar nad Hronom.
Pochádzal z hudobnej rodiny (5
člennej). Matka Antónia Václaveková rodená Zacharovská, lesná robotníčka u mesta Banská Štiavnica.
Otec Karol Václavek - Čech, pôvodné povolanie umelecký stolár, po
roku 1920 rotmajster čsl. armády –
posledne 26. pluku v Banskej Štiavnici. V roku 1926 uvoľnený z armády a pracoval ako umelecký stolár vo
ﬁrme Sitno Banská Štiavnica – pozdejšie v mestskom Múzeu, Starý zámok. V roku 1938 pred vyhlásením
všeobecnej mobilizácie nastúpil ako
rtm. na hranice – okresu Šahy – do
obrany štátu, postrelený, následne zomrel. Pochovaný je v Banskej
Štiavnici s poctami Československej
armády.
Školské vzdelanie: Štátna škola ľudová, Štátna meštianska škola
zmiešaná. V roku 1939 žiadosť na
Strednú lesnícku školu v Banskej
Štiavnici, nebola vyhovená, nakoľko otec bol Čech. Vyučil sa za obchodníka u ﬁrmy Bálinth a Wettzler
v Banskej Štiavnici od roku 1939 do
roku 1942. Absolvoval mimoriadnu trojročnú kupeckú školu, tým aj
dostupné vedomosti aranžéra a živnostníctvo. 1. 10. 1943 nastúpil do
vojenského útvaru Spojovací pluk
11 v Martine – preradený do špeciálnej strážnej roty DIM – Vrútky.
27. 8. 1944 do 13. 3. 1945 zaregistrovaný v I. čsl. partizánskej brigáde M.R.Štefánika – Sklabiná.
V roku 1944 ranený v Španej Doline pri Banskej Bystrici vojakmi nemeckej armády a intervenovaný do
zajateckého tábora Gdyna Východné Prusko – Stalab XXB Marienburg
– Danci – Bischofberg Oliva – Arb.
Kod 804 Wesseelerláger od 11. 11.
1944 č. 60089 do 13. 3. 1945, kedy
ušiel k Sovietskej armáde, 47. divízii I. bieloruského frontu. 5. 5. 1945
sa vrátil ranený do Banskej Štiavnice, čiastočne liečený a znova nastúpil do ČSR 2. pešia divízia – štábna
rota Banská Bystrica VÚ AA/2213

OZNAMY

Zmena
stránkových hodín na klientskom centre Okresného úradu
v Banskej Štiavnici:
Po, Ut, Št, Pi:
8.00 hod. – 14.00 hod.
St: 10.00 hod. – 16.00 hod.
Kontakty:
– odbor živnostenského podnikania (tel.: 096164 5783),
– odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
(tel.:
045/6722 745),
– odbor pozemkový a lesný (tel.:
0961645785),
– odbor všeobecnej vnútornej
správy (tel.: 096164 2910, tel.:
096164 2914).
OÚ BŠ

a potom bol preradený do 24. pešej
divízie do Zvolena, odkiaľ demobilizoval v roku 1946. V roku 1947 sa
dobrovoľne prihlásil na MNO účasťou proti banderovcom UPA v útvare Stíhač Trenčín.
Vyznamenania a čestné odznaky
partizánskych brigád v počte 18ks.
Pamätné odznaky –partizánskych
brigád v počte 9 ks. Tituly vojnových veteránov 2 ks.
Manželka Šára Václaveková, rodená
Goldfúzová. Narodená v obci Ostrý
Grúň, okres Zvolen. Presťahovala
sa s rodičmi do Banskej Štiavnice.
Posledné zamestnanie - administratívna pracovníčka Úradu ochrany práce ONV, Bytová správa v Banskej Štiavnici až do dôchodku. Po
ťažkej chorobe v roku 2007 umrela. S manželkou vychovali syna Ing.
Petra Václaveka, ktorý zomrel ako
aj jeho manželka.
Brat pplp. Karol pôvodným povolaním umelecký stolár v Banskej Bystrici a u ﬁrmy Sitno v Banskej Štiavnici. Bol príslušníkom Partizánskej
armády Alexandra Nevského – Karoseva Stepanova. V roku 1951 povolaný do armády, ako tajomník
rady obrany okresu Žiar nad Hronom v hodnosti pplk. Tragicky zahynul pri osobnej havárii v Banskej
Štiavnici.
Sestra Viera Václaveková, pôvodným povolaním ako 18 ročná sa prihlásila (*1. 6. 1926 – † 26. 11. 1944)
– hrdinka SNP – Obeť útoku protipartizánskej skupiny Edelweiss proti partizánskemu oddielu
Sitno na Počúvadlianskom mly-

ne dňa 26. 11. 1944. Vierka Václaveková je zaevidovaná v Múzeu
SNP v Banskej Bystrici.
Rodina Václaveková bola našej rodine Popracovcom ako najbližšia,
nie pokrvná 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 Beliansky tajch a tam otec Janko s Tonkom báčim spomínali, ako
prežívali v koncentračných táboroch, potom o živote po vojne. Otec
na bicykli po dedinách, za cigarety,
masť, mäso atď.. Debatovali, ako
ťažko začínali so založením organizácie SVOJPOV v Banskej Štiavnici. Tonko báči robil 60 rokov tajomníka organizácie SZPB. Vybavoval
pre všetkých bojovníkov ﬁnančné
odškodnenie. Otec Ján povedal aj
pamätnú vetu: „Vážte si Ruskú ľanovú košeľu a bojte sa nemeckého koženého kabáta“. Môj otec Ján Poprac,
do konca svojho krátkeho života si
schovával kôrky z chleba pod vankúš. Ako naši bojovníci odchádzali
na večný odpočinok, tak my mladší sme prevzali štafetu, aby organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov nezanikla.
Združujeme členov SZPB skoro zo
všetkých obcí okresu Banská Štiavnica, aj starostov a starostky obcí.
Je potešiteľné, že aj Výbor ZO SZPB
je omladený. Najmladšia členka
nášho zväzu je slečna Ing. Deniska
Popracová, 25 ročná.
Vladimír Poprac, predseda DHZ
Banská Štiavnica

Zmena
úradných hodín
pre klientov ÚPSVaR Banská
Štiavnica:
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 8:00 – 12:00
Bližšie info: recepcia:
045/2444999, bs@upsvr.gov.sk.
ÚPSVaR BŠ

Oznam
Oznamujeme občanom, že
zberný dvor je pre verejnosť otvorený od 6:00 hod.
do 14:00 hod. počas pracovných dní a v sobotu od 8:00
hod. do 12:00 hod. Pre naliehavé prípady volajte na tel.
č.: 0904 417 202 – M. Veverka. Každý návštevník zberného dvora musí mať tvár
chránenú rúškom! Pre aktuálne informácie sledujte stránku
odpady.banskastiavnica.sk.
Miloš Veverka, TS, m. p., BS

Oznam
Upozorňujeme našich prispievateľov, že príjem príspevkov a inzercie do najbližšieho čísla ŠN je
v pondelok do 14:00 hod. Ďakured.
jeme za porozumenie!
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Ešte niečo o opatreniach v čase COVID 19
a ich aktuálne spresnenie
Napriek tomu, že už pár
mesiacov žijeme v korone
a počúvame množstvo
opatrení, niektoré z nich sa
stále menia, sú nejasné alebo
si ich ľudia vysvetľujú po
svojom.
Túto tému som otvorila aj kvôli tomu, že som dostala podnety
od bežných občanov, či už na strane zákazníkov alebo poskytovateľov služieb.
Obrátila som sa preto priamo na
Komunikačný referát Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR),
aby som priniesla ujasnenie niektorých pokynov v praxi. Celý text,
ktorý prinášam, je plne autorizovaný od tých najpovolanejších a dúfam, že aspoň v niečom bude pre čitateľov smerodajný.
Seniori nad 65 rokov
Stále platí uprednostnenie týchto
občanov medzi 9:00 a 11:00 v pracovné dni od pondelka do piatka.
Kým však pre nich je to odporučenie a môžu do predajne vstúpiť aj
v inom otváracom čase, tak pre predajcu je to príkaz, ktorý musí rešpektovať a v uvedenom čase, aj keby
predajňa bola prázdna, nesmie do
nej vpustiť iných zákazníkov. Porušil by tým opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Vieme, že sa
to vzťahuje na potraviny a drogérie. Bavíme sa o predajniach s čistým sortimentom, to znamená, nie
sú to zmiešané predajne. Ako je to
v takomto prípade?
1. Môžeme považovať za špeciﬁkum napríklad Farby – Laky, ktoré
ponúkajú aj drogériu? Alebo menšie predajne COOP Jednota v dedinkách, ktoré nie sú supermarkety? Ako postupovať v ich prípade,
do ktorej kategórie spadajú?
– V tomto prípade platí klasifikácia, pod ktorou sa predajňa
uvádzala do prevádzky. Ak ide
o Farby – Laky a ponúka primárne takýto tovar, vyhradený čas
pre seniorov sa jej netýka, keďže väčšinu tovaru tvoria iné ako
drogistické položky. Predajne
v menších obciach, ktoré ponúkajú zmiešaný tovar vrátane potravín, naopak, by mali vyhradiť
čas pre seniorov, keďže potraviny a drogéria tvoria väčšinový
sortiment.
2. Ako má postupovať prevádzko-

vateľ predajne, ak nie si je istý vekom seniora. Aký legislatívny postup môže zvoliť, aby nemal sám
z toho problémy?
– Ak si obsluha predajne nie je
istá vekom občana, môže ho vyzvať, aby predložil občiansky
preukaz. To však občan môže odmietnuť. Následne má však predajca právo nevpustiť ho do predajne.
3. Názory na tieto opatrenia sú dosť
protichodné. Na jednej strane chceme seniorov chrániť, ale na strane
druhej sa im nemôže upierať právo
vstupovať do obchodov v akomkoľvek čase. Z toho teda vyplýva, že oni
sami dobrovoľne riskujú svoje zdravie. Toto opatrenie je zrejme najviac
naviazané na ešte pracujúcich dôchodcov. Uvažuje sa o nejakej zmene v tomto do budúcnosti, aby povedzme, niektorí mladší občania
nemali zas pocit krivdy, že sú obmedzení oni v uvedenom čase výluky
medzi 9:00 a 11:00?
– O prípadných zmenách rozhodne konzílium odborníkov, ktoré
zasadá na Úrade vlády SR v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.
Rúška, rukavice, dezinfekcia
Rúško – tak diskutovaná a skloňovaná téma, pomaly naberá kult súčasnej doby. Aj keď po novom prišlo k určitému uvoľneniu, sú to
v podstate špeciﬁká, ktoré tvoria
výnimku.
1. Naďalej zostáva povinné nosenie rúšok na verejnosti, v nemocniciach, úradoch a pod.. Mnoho
ľudí si to ale vysvetľuje po svojom.
Aj keď sú napríklad na verejnosti,
často rúško nemajú. Argumentujú napríklad, že sú ďaleko od iných,
prechádzajú sa sami a pod.. Aký
zákon týmto občan porušuje, aké
sankcie mu hrozia?
– Ide opäť o porušenie opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva
SR. Kontrolu dodržiavania tohto opatrenia vykonáva obecná aj
štátna polícia, ktorá udeľuje aj
pokuty.
Teraz, po aktualizácii opatrení od
19. 5. 2020 to znamená asi toľko.
Každý je stále povinný prekryť si
ústa a nos na verejnosti či v prírode. Neplatí to vtedy, pokiaľ by sa na
takomto priestranstve nachádzal
sám a nikto sa k nemu nepriblíži bližšie ako na 5 metrov. V opač-

nom prípade si rúško opäť musí nasadiť. Uvoľnenie tohto opatrenia
v zmysle, že „rúška už nebudú také
povinné“ bolo mienené skôr tak, že
ak napríklad človek vybehne bežne
z domu, za bránu svojho plota vysypať smeti alebo kúsok od domu
vyvenčiť psa, čiže nebude sa dlhodobo nachádzať na frekventovanej
a preľudnenej ulici, už nemusí mať
pri takejto činnosti rúško ako bolo
predtým.
2. Dokedy vidíte povinnosť nosenia rúšok? Plánuje sa nejaké uvoľnenie aj v tomto smere? Nemôže
to potom znamenať riziko väčšej
možnosti nákazy a tým pádom aj
krok späť?
– O zavedení aj uvoľňovaní jednotlivých opatrení rozhoduje konzílium odborníkov, resp.
ústredný krízový štáb. Vždy vyhodnocujú mieru rizika uvoľnenia opatrenia. V prípade, že
by po uvoľnení opatrení prišiel
nárast počtu nových ochorení
COVID-19, môžu sa opäť sprísniť.
Rukavice – mali by sme ich mať pri
vstupe do predajní, nemocníc, prostriedkov hromadnej dopravy alebo nie?
1. Ako je to s nimi pri vstupe do
predajní? Musíme ich mať alebo si
stačí len dezinﬁkovať ruky? Je vôbec ich nosenie povinnosť?
– Opatrenie úradu verejného
zdravotníctva stanovuje, že prevádzkovateľ obchodu musí pri
vchode zabezpečiť dezinfekciu
rúk alebo jednorazové rukavice.
Nosenie rukavíc nebolo povinné
nikdy, ide o alternatívu k dezinfekcii.
2. Ako je to pri vstupe do dopravných prostriedkov?
– Opatrenia ÚVZ SR nestanovujú povinnosť nasadiť si rukavice pri vstupe do dopravných prostriedkov.
3. Ak občan používa svoje rukavice
do uvedených zariadení, môžu tieto
zariadenia od neho ešte požadovať,
aby si aj tak dezinﬁkoval vlastné rukavice ich dezinfekciou, napríklad
pri vstupe do konkrétnej ordinácie,
autobusu či predajne?
– Takúto situáciu opatrenia
ÚVZ SR neupravujú. Podľa všeobecných protiepidemiologických zásad by si však občan, ktorý chce použiť vlastné rukavice,
mal nasadiť čisté pri vstupe do

predajne. Ak ich totiž mal nasadené po celý čas, mohol by do
predajne „priniesť“ patogény,
ktoré sa na ne mohli dostať vonku. Dezinfekcia rukavíc sa neodporúča. Ideálne je používať jednorazové rukavice a po opustení
obchodu ich zahodiť. Určite by sa
nemali používať bežné kožené či
látkové rukavice. Tu dezinfekcia
ani nepomôže.
Z praktického hľadiska to opäť znamená to, že ten, kto chodí vo vlastných rukaviciach, mal by si ich dať
dole a vydezinﬁkovať svoje ruky.
Ak tak nechce urobiť, môže požiadať predajcu o poskytnutie jednorazových rukavíc, ktoré si môže dať
na tie svoje. Ak však predajca zvolil alternatívu dezinfekcie pri vstupe, nemusí vyhovieť jeho žiadosti.
V takom prípade by bolo lepšie, ak
by si takýto človek radšej sám nosil
aj nové jednorazové rukavice, ktoré
si môže pri vstupe do predajne natiahnuť ešte na svoje. Tým pádom
spĺňa podmienku, že do predajne
vstúpil buď s vydezinﬁkovanými
rukami alebo v jednorazových čistých rukaviciach.
4. Bavíme sa stále iba o tom, čo by
malo platiť pri vstupe. Ale ako je
to pri výstupe. Aj tam je povinný
predajca alebo nemocnica, ordinácia a pod., zabezpečiť dezinfekciu
rúk ľudí po opustení ich priestorov
na dostupnom mieste? Pretože zabezpečením opatrení pri vstupe sa
chráni predajca, nemocnica. Ako je
však chránený zákazník či pacient,
ktorý takéto priestory opúšťa? Týka
sa to hlavne väčších obchodných
sietí, kde zväčša zákazník vchádza jedným vchodom, kde je povinne takáto dezinfekcia pri vstupe
umiestnená, ale druhým, ktorým
vychádza, už nebýva.
– Prevádzkovatelia majú povinnosť umiestňovať dezinfekciu,
resp. rukavice iba pri vstupe do
predajne. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť prenosu patogénov z rúk na tovar, resp. zariadenie prevádzky, ktorých sa
zákazníci/pacienti/klienti dotýkajú pri pobyte vnútri. Ak si chce
zákazník vydezinfikovať ruky
aj pri východe, môže sa v prípade oddeleného vstupu a výstupu
z predajne buď vrátiť na miesto,
kde je dezinfekcia alebo si môže
nosiť vlastný dezinfekčný gél.
Daniela Sokolovičová
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Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica si výherca môže
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne
znenie krížovky z č.19/2020: „Nie
je to tým, že som múdrejší, ale tým, že
sa problémami zaoberám dlhšie.“ Výhercom sa stáva Eva Bartolovicová, Sv. Anton. Srdečne blahoželáme! Tento týždeň hráte o poukážku
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 kupónom do redakcie ŠN v termíne do
08.06.2020.
V tajničke sa ukrýva výrok Valeriu
Butulescu: „Sloboda… (dokončenie
v tajničke).
A., Bol dospelý, kopaním nahromadilo,
B., Slečna skr., Začiatok tajničky,
C., Nikel, argón, polomer, meno herca Horvátha, žiada,
D., Koniec angl., hlt, osobné záme-

R

Í

Ž

no, štýl, cicavec z pralesa,
E., Ponad, hovoril akavsky, rub, stred
slova šomre,
F., Vyžarovanie človeka, koniec tajničky, pracuj pluhom, ampér, eman,
G., Usmrtí vo vode, Národné divadlo, otravné látky, ryba podobná
hadovi, 5 v Ríme,
H., Opytovacie zámeno, diera
v zemi, podmienková spojka, priateľ
Adely, starší,
I., Kristína dom., leje česky, titan,
iná,
J., Časť stromu, popravca, český st.
herec, horúčava,
K., 3. časť tajničky, citoslovce prekvapenia.
1., Dopravné stredisko, 4. časť tajničky, draslík,
2., Oľga, ataky, tona,
3., Asi česky, lietajúci robot, sťa,
4., Drahá korálka, meno rakety, polomer,
5., Ozn. áut Španielska a Zambie,
český klavirista, obyvatelia Írska, aký,
6., Primkýna sa, brat Ábela, syn kráľa Telamóna,
7., Prach na namáčanie, iba ak, zn.
elektrospotrebičov,
8., Zlúčenina amoniaku, opuchlina,
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obidve,
9., Zelenina, nebdel, Štátna bezpečnosť, stred slova teší,
10., Osobné zámeno, vyplácaj, atak,
ozn. áut Thajska,
11., Mäsový výrobok, očar, Úrad
ekológie,
12., Bývalá politická strana skr., desivý ﬁlm, opice,
13., Preš, druh Fatimy, padá v zime,
14., Vyvaľuje oči, 2. časť tajničky.

Pomôcky: Rokl, dron, Ajas, amin,
Apolo, leda.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 21
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Terénne úpravy okolia tajchu

z mestskej knižnice
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici oznamuje svojim detským používateľom, ktorí využívali služby knižnice na pobočke Drieňová
v budove ZŠ J. Kollára, že v priebehu mesiac jún, kedy sa otvoria brány školy, bude možné vrátiť vypožičané knihy na pobočke
každý pondelok, v čase 8.00 –
11.00 hod.. Výpožičky pre deti
zatiaľ bude možné uskutočňovať
len v knižnici na Nám. sv. Trojice
3 v pretrvávajúcom čase upravených výpožičných hodín, ktoré sú
nasledovné:
PO, UT: 8.00 – 11.30, 12.00 – 13.00
ST : 8.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
PI : 8.00 – 11.30
Vo štvrtok je knižnica zatvorená z dôvodu dezinfekcie priestorov a kníh z karantény.
Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie všetkých hygienických
a bezpečnostných predpisov.
/MsK/
INZERCIA

reality
 Hľadám brigádnikov na leto
do bufetu pri Kolpašskom jazere
– kuchyňa, výčap. Mzda v čistom
3.50eur + osobné ohodnotenie.
Tel. kontakt: 0911 816 936
 Hľadám kuchára/ku/ do bufetu pri Kolpašskom jazere. Mzda
v čistom 4.50eur. Tel. kontakt:
0911 816 936
 Hľadám opatrovateľku, tel.č.:
0910 210 444

inzercia
 Výkup
parožia,
0904 834 937

tel.č.:

služby
 Rizikové opilovanie a spilovanie stromov, kosenie záhrad, kontakt: 0940 870 762

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

0910 525 999
0915 525 999

Vindšachta

Návrh na výstavbu Veľkej
Vindšachty podal v roku 1710
Matej Kornel Hell so zámerom
zabezpečiť dostatočnú rezervu
vôd na pohon banských
čerpacích zariadení pre Hornú
Bieber štôlňu, v tom čase
najvýznamnejšieho banského
diela.
Spodná Vindšachta a Evička už totiž
svojou kapacitou nepostačovali. So
stavbou sa začalo v roku 1712, v roku
1713 požiadal M. K. Hell o zvýšenie
hrádze o 5 metrov, návrh bol zrealizovaný a v roku 1715 bol tajch dokončený. Vyskytli sa však problémy
s tesnosťou hrádze, ktorá bola v nasledujúcich rokoch viackrát spevňovaná. V roku 1729 hrádzu opravovali pod vedením Samuela Mikovíniho,
ktorý navrhol a zrealizoval aj výstavbu prívodných jarkov tohto tajchu.
V roku 1788 sa hrádza opäť zvyšovala, tentoraz o 2,5 metra a to na základe 50 rokov starého Mikovíniho návrhu, čím sa tajch dostal na súčasné
parametre. Hrádzu využívali od začiatku miestni obyvatelia ako cestu na
vyháňanie dobytka na pastviny, počas
dažďov na nej stála voda. Tieto faktory ovplyvňovali jej posadanie, a preto
bola následne ešte viackrát opravovaná. Neskôr v 20. storočí bola pod korunou hrádze zriadená štátna cesta
a zvyšujúca sa premávka začala opäť
spôsobovať problémy s posadaním
hrádze, ktoré vyvrcholili v 70. rokoch
20. storočia, keď sa uvažovalo o úplnom zrušení cesty, aby nedošlo k jej
ďalšiemu poškodeniu. Hrádza však
bola opäť spevnená. Tajch Veľká Vindšachta je spolu s nižším tajchom Evička už storočie vyhľadávaným strediskom oddychu, rekreácie a vodných

Tajch Vindšachta

foto Michal Kríž

športov vybaveným stanovými tábormi s potrebným zázemím. Na kúpanie neplavcov dlhé roky slúžili pontónové plávajúce bazény. V roku 2001
bol tajch úplne vypustený a vyčistený
od nánosov; bolo obnovené výpustné
zariadenie. Návodný svah hrádze bol
vyložený kameňmi a tajch bol celkovo
zrekonštruovaný.
V tomto roku pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella,
ktorý bol synom Mateja Kornela Hella
došlo k úprave brehu a vstupu do tajchu Vindšachta. Z tohto dôvodu sme
sa opýtali vedúceho odboru životného
prostredia Okresného úradu v Banskej Štiavnici Ing. Lukáša Lala a požiadali o rozhovor k samotnému projektu a jeho realizácii:
„Myšlienka vznikla potom, ako sa dokončila úprava vodnej nádrže Veľká Kolpašská, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie vodné nádrže a tajchy. Na jednej
strane tento dopyt vznikol po konzultácii
Pamiatkového úradu, Slovenského rybárskeho zväzu a Okresného úradu v Banskej
Štiavnici, keď sa dostávali do stretu záujmu všetky zúčastnené strany, na jednej
strane rekreanti, na strane druhej športoví

rybári. Preto bolo treba vytvoriť priestor,
ktorý by bol vyčlenený pre mamičky s deťmi, tak ako to bolo aj na Kolpachoch. Doteraz sa nám poradilo vyrokovať so SVP, š.
p., v Banskej Štiavnici provizórne riešenie
terénnej úpravy pláže, kde sa zosvahuje
okolitý pozemok, ktorý sa vysype štrkom,
makadamom, príp. kamennou drťou a do
budúcna sa uvažuje ešte s vybudovaním
kamenného móla, oporného múrika po dohode s pamiatkarmi. Neuvažuje sa o nejakej výraznejšej úprave dna, nakoľko je
plytké s pozvoľným vstupom. V spolupráci s miestnymi „Piargskými ľadovými medveďmi“ sme počas brigády veľké balvany,
kamene ručne vynosili, breh a vstup pod
vodnou hladinou je pripravený a z vonkajšej strany sa urobili len terénne úpravy s vysiatím trávy. Ďalej budú ešte pokračovať terénne úpravy na návodnej strane
spevnením prítokovej časti a zatraktívniť
okolie s vybudovaním pieskoviska pre deti
s ihriskom,WC a prezliekárňami. Toto riešenie je zatiaľ len provizórne, skôr ako protiabrázne opatrenie proti vlneniu vodnej
hladiny na brehy tajchu, aby sme to mohli
spustiť už v tejto letnej turistickej sezóne.“
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Svetový deň bez tabaku 31. máj
Chráňme deti a mládež pred
škodlivými účinkami fajčenia!
Tento deň bol vyhlásený Svetovou
zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Zmyslom 31. mája
je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia
v mladom veku; a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.
Tabakizmus je dnes najrozšírenejšou
toxikomániou na svete. Najlepšie je

s ním nikdy nezačať, pretože je veľmi
ťažké s ním prestať.
Neexistuje bezpečná úroveň expozície pasívneho fajčenia:
– takmer 50% detí je pravidelne vystavených pasívnemu fajčeniu na verejných priestranstvách
– 65 000 detí ročne predčasne umiera
na následky pasívneho fajčenia
Zdroj:
https://www.who.int/news
-room/fact-sheets/detail/tobacco
RÚVZ v ZH, Odd. podpory zdravia
a výchovy k zdraviu
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V Banskej Štiavnici vzniká Cyklistický Team Fireﬂy
Buď aktívny: „Si aktívny
športovec, miluješ plávanie,
rád beháš, bicykluješ, fandíš
triatlonu, duatlonu? Staň
sa našim členom ešte dnes
a začni novú cestu...“
Na samotný cyklistický tím sme sa
opýtali športovo-projektového manažéra Rastislava Zollera a požiadali ho o rozhovor:
Pán Zoller, prezraďte nám, ako
vznikla myšlienka tohto zaujímavého projektu?
„Nakoľko cyklistike sa venujem od detstva, a už niekoľko rokov je profesionálna cyklistika mojou pracovnou náplňou, pracujem ako športovo-projektový
manažér. Myšlienka vytvoriť niečo na
SK vznikla približne v roku 2012. Po
komunikáciách a stretnutiach z J. Valachom, v tom období trénerom Dukla
Trenčín, rôznych diskusiách s vedením
cestnej cyklistiky na SK p. Velitsom (otcom bratov M&P Velits) a trénerom
juniorov M. Novosadom, ktorý vychoval P. Sagana, sme sa spoločne zhodli,
že chýba na Slovensku určitý cyklistický projekt mládeže do 23 rokov, kategória najťažšia v prechode od juniora k mužom. Vznikla tu prvá spoločná
myšlienka vytvoriť Globálny projekt
pre podporu a rozvoj mládežníckej cyklistiky v kategórii U23. Na stretnutiach
sme sa dohodli na prvej úspešnej spolupráci pri organizácii MS Firenze 2013.
Po jej ukončení sme oficiálne založili
a v roku 2014 zaregistrovali Cyklistický Tím Firefly ako o.z.. Projekt odprezentovaný a zároveň nastavená prvá
spolupráca s talentovanými cyklistami
a spolupráca s Dukla Trenčín.“
Prečo práve v Banskej Štiavnici?
„Nakoľko aj po vyše 20 rokoch oficiálneho pôsobenia v zahraničí má BŠ svoje čaro, má niečo do seba. V BŠ máme
aj tzv. rodinné zázemie. Štiavnica má
veľmi dobre tzv. „Športové zázemie“,
pobyt v rámci SK, podmienky, krajina
a prostredie sú úplne ideálne na rôzne
tréningové fázy výkonnostnej prípravy. Prípravné procesy či v letnom alebo
zimnom období majú v lokalite Štiavnických vrchov veľmi vhodné podmienky. Zároveň oblasť v športe posledné
roky, ako si všímam, zaostáva. Mládež
okrem krúžkov voľného času a aktívneho klubu atletiky, futbalu a historického plávania, nemajú ďalšiu možnosť
inej športovej aktivity.“
Koľko máte momentálne členov
a ako klub funguje?
„Tím má momentálne 6 aktívnych
cyklistov, súťažiacich na slovenskej,

Cyklistický Team Fireﬂy

foto Archív R. Zollera

ale aj medzinárodnej úrovni. Vekový priemer sa u nás pohybuje od 18 do
25 rokov, no už niekoľko rokov zvažujem zapojiť sa aj do kategórie mládeže 12 – 18 rokov. Vychovali sme každý
rok cyklistov, ktorí sa uplatnili v rámci reprezentácie SVK, na rôznych podujatiach v rámci EU, ale aj na podujatiach svetovej cyklistiky. Venujem sa
prevažne kvalite, menej pretekárov,
kvalitnejší prístup, kvalitné výsledky.
Každý rok sa v rámci národných šampionátov naši zverenci umiestňujú na
pódiu, prípadne v prvej TOP 5. Stačí spomenúť na predchádzajúce roky,
úspešne sme podporili J. Bellana /momentálne Dukla BB/, pripadne F. Taragela, A. Strmisku, ktorí po 9 rokoch
sa znovu prebojovali na MS v dráhovej
cyklistike, netreba zabudnúť na A. Babica, ktorý je u nás od roku 2015. Má
síce menší hendikep (čiastočne nepočujúci), ale napriek tomu patrí medzi
stálych a kvalitných reprezentantov
Slovenska. Na deaflympiáde 2017 získal 3 medaily, čo je v histórii ako jediný
športovec v jednej disciplíne na jednej
olympiáde. V sezóne 2019 sme vyhrali
Slovenský národný pohár v cestnej cyklistike, (1. miesto A. Babic – 2. miesto
D. Kasko) a aktuálny Majster SVK v tímovej časovke družstiev.“
Kto sa môže stať členom Vášho
tímu, za akých podmienok?
„Možno aj veľmi jednoducho, stačí nás
kontaktovať. Samozrejme, treba mať
jasne nastavenú vlastnú víziu. Chcem
to robiť na úrovni pretekára alebo len
amatéra, mám reálny čas na tréning,

rodinné zázemie a samozrejme zdravotný predpoklad, že som schopný…
To sú také základné otázky, potom nasledujú tie viac detailné, ktoré sú prediskutované už na ďalšom osobnom
stretnutí.“
Akú máte víziu do budúcnosti?
„Vízie do budúcnosti sú rôzne. Momentálna doba – obdobie je zložité pre všetkých. Ako som spomenul, pripravujeme
spustenie projektu Cyklistickej akadémie mládeže, kde chceme zastrešiť
hlavne mládež od 12 do 18 rokov. Postupne nastaviť spoluprácu so základnými školami a prepojiť prípadne so
strednou školou. Pri výchove sa chceme
zamerať hlavne na vyhľadávanie talentov a ich usmernenie v rôznych disciplínach cyklistiky či cestnej, dráhovej
alebo MTB, prípadne BMX a ďalších
technických disciplín. Úprimne povedané, priorita sú Olympijské disciplíny.“
Čo by ste chceli odkázať Štiavničanom a priaznivcom cyklistického športu?
„Štiavnica bola vždy atraktívna pre
cyklistické športy všeobecne. Budem rád, keď sa nájdu podporovatelia a nadšenci ochotní pomôcť rozvoju tohto športu v regióne Štiavnice.
Menšiu výzvu a signál sme dali v r.
2014 organizovaním verejného preteku Salamandra Gold Race, kde sme
sa úprimne povedané nechali zaskočiť veľkou účasťou cez 480 pretekárov.
Účastníci spokojní, problém čiastočne s dopravou, a niekto si to zamenil
a myslel, že je to Tour de France, prípadne kvalitný pretek. Bol to obyčaj-

ný verejný pretek pre každého! Takže len toľko, Štiavničania boli vždy
TOP v kritizovaní, radšej kliknite na
https://teamfirefly.sk.
Na záver pripojím jednu komunikáciu
od legendy československej cyklistiky.
V svetovej cyklistike uznávaný a vážený p. Kamil Hatapka napísal: „Vážený pán Zoller! Ospravedlňujem sa,
že o vašich pretekoch „Salamander“
som sa dozvedel náhodne a neskoro.
Napriek tomu si vám dovoľujem zagratulovať, že ste sa na takéto cyklistické podujatie angažovali a usporiadali. Píšem vám to preto, lebo trate
okolo Banskej Štiavnice sú pre cyklistiku ideálne, náročné a krásne. Sám
som svojho času, keď som ešte „velil
čs. cyklistike“ chcel navrhnúť v Banskej Štiavnici – snáď vás to prekvapí, usporiadať „Majstrovstvá sveta
v cestnej cyklistike!“, pravda, pre niektorých mojich „priateľov“ to bola utópia /tak ako usporiadanie MS v cyclocrosse v Poprade/, preto by som
vám odporúčal, vzhľadom k tratiam
i k histórii starobylej Banskej Štiavnice, uchádzať sa aspoň o usporiadanie
„Majstrovstiev Slovenskej republiky
a Česka v cestnej cyklistike“. Pravda,
všetko závisí od vašich možností i zabezpečení financií najmä od sponzorov. Zdravím vás a už sa teším na M
SR a Čiech u vás v Banskej Štiavnici.“
Kamil M. Haťapka, extréner ČS –
SR, Maďarska, Juhoslávie a Mexika
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž
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Ponuka služieb (záhrada)
strihanie živých plotov a kríkov
kosenie trávnikov
vyžínanie pozemkov
odvoz záhradného odpadu
pílenie a štiepanie palivového dreva
čistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356

Sociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 700
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Čínsky obchodný dom
Vám ponúka akciu
na textil (dámsky, pánsky, detský)

od 25. mája do 10. júna
so zľavou až – 25%
Nájdete nás v B. Štiavnici
na ul.Pletiarska 11
(budova bývalej Plety)
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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