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INZERCIA

Moji milí spoluobčania!

Je za nami rok 2020, ktorý bol nie-

len v celom svete, v Európe, na Slo-

vensku, ale aj v  Banskej Štiavnici 

najhroznejší od 2. sv. vojny. Aj mo-

jich Štiavničanov sužovala a  ešte 

stále sužuje hrozná pandémia.

Pred pár dňami sme vstúpili do no-

vého roku 2021. Prvý raz od môj-

ho nástupu do funkcie primátorky 

nášho mesta sa nemôžem s  Vami 

stretnúť, moji milí Štiavničania, na 

tradičnom novoročnom stretnutí, 

aby sme zbilancovali predchádza-

júci rok, zamysleli sa nad tým, čo 

nás čaká v novom roku a popriali si 

osobne všetko najlepšie. 

Dobré zdravie a trvalé šťastie 
prajem Vám všetkým!

Historická banskoštiavnická radnica– hlavné sídlo mestskej 

samosprávy  foto Mgr. Ján Petrík �3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Oznam 
Vzhľadom na prijatie opatre-

ní v  súvislosti s  vyhlásením nú-

dzového stavu a  jeho predĺžením 

v súvislosti so zhoršujúcou sa situ-

áciou pandémie COVID–19 mesto 

Banská Štiavnica oznamuje, že 

Mestský úrad Banská Štiavnica je 

od 4. januára 2021 až do odvola-

nia pre verejnosť zatvorený.

Žiadame obyvateľov, aby v prípa-

de potreby zamestnancov mest-

ského úradu kontaktovali výlučne 

telefonicky alebo emailom. Kon-

takty jednotlivých oddelení mest-

ského úradu nájdete na strán-

ke http://www.banskastiavnica.

sk/.../20201008-kontakt-msu.pdf.

V obmedzenom režime bude fun-

govať klientske centrum a matrič-

ný úrad.

Vzhľadom na neustále prijíma-

nie nových opatrení žiadame oby-

vateľov, aby aktuálne informá-

cie sledovali na stránke mesta 

http://www.banskastiavnica.sk/ 

a  facebookovej stránke https://

www.facebook.com/mestobanskas-

tiavnica MsÚ

O Slovenskom vodohospodár-

skom podniku, š. p.

Najväčším a  súčasne samozrejme 

najvýznamnejším podnikom v na-

šom meste od jeho vzniku v r. 1997 

Slovenský vodohospodársky podnik, 

š. p. (ďalej SVP) patrí pod priame ria-

denie Ministerstva životného pros-

tredia SR, v ktorého rezorte je taktiež 

najväčším štátnym podnikom.

Nad Banskou Štiavnicou sa však 

v  súvislosti s  týmto podnikom za-

čali zjavovať ťažké mraky v r. 2018, 

ktoré pretrvávajú dodnes. Vtedaj-

šie vedenie SVP, so súhlasom Mi-

nisterstva životného prostredia SR, 

začalo robiť intenzívne prípravy na 

presťahovanie tohto podniku do 

Banskej Bystrice. Primátorka náš-

ho mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

na túto skutočnosť ihneď reagovala 

a obrátila sa v tejto súvislosti na na-

šich ústavných činiteľov, a to nielen 

v r. 2018, ale v tomto úsilí intenzív-

ne pokračovala aj v  nasledujúcich 

rokoch. Potešiteľné je, že samo-

statnú iniciatívu v tomto smere vy-

vinuli aj poslanci MsZ v  Banskej 

Štiavnici. V dôsledku tohto nasledo-

vala v SVP kontrola NKÚ a násled-

ne vnútorný audit, ktorý by mal byť 

ukončený v marci. Súčasný generál-

ny riaditeľ SVP Ing. Róbert Hok za-

stavil ihneď po svojom príchode do 

tejto funkcie rekonštrukciu 10 po-

schodovej budovy v Banskej Bystri-

ci a jej prípravu na etablovanie SVP 

v tomto objekte. �3.str.

Ako ďalej v Banskej Štiavnici

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica 

V prípade info konaktujte len na 

tel. č.: 045/6949653, príp. emai-

lom ic@banskastiavnica.sk.

Po- Ne: 8:00 – 16:00
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Čím viac sa snažíme držať minulos-

ti, tým smiešnejší a zničenejší sa náš 

život stáva.“.

Dalajláma

11. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských organizácií.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da vedúcich oddelení MsÚ.

Riešenie právnych vecí mesta.

12. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie s riaditeľmi základných škôl.

Kontrola stavebných akcií.

Pracovné rokovanie k  verejnému 

obstarávaniu Rekonštrukcia a mo-

dernizácia atletického štadióna.

13. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavebných prác súvi-

siacich s  rekonštrukciou miest-

nej komunikácie na ul. Mládež-

nícka a Ul. J. Palárika.

 Pracovné rokovanie k  rekon-

štrukcii Mestských kúpeľov– 

plavárne v Banskej Štiavnici.

14. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava materiálov pre nové 

programové obdobie 2021– 2027.

15. 1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Kooperačnej rady SPR.

Viera Lauková

V decembri minulého roku, 

ako aj začiatkom tohoto roku 

bolo množstvo materiálov 

o Štiavnici, Štiavničanioch 

a Exštiavničanoch v rôznych 

celoslovenských médiách.

Vzhľadom na toto veľké množstvo 

nie je mysliteľné, aby som do tejto 

rubriky dal všetko, obmedzujem sa 

preto len na niekoľko najpodstatnej-

ších informácií. Najpotešiteľnejšie je 

to, že v období od pred Vianoc, až do 

začiatku tohoto roku nebolo dňa, aby 

aspoň v  jednom médiu neúčinkoval 

minimálne jeden zo slávnych her-

cov– Exštiavničanov a  Exštiavniča-

niek. Boli to absolventi banskoštiav-

nického gymnázia Gustáv Valach 

a Július Pántik, rodák zo Sv. Antona 

Karol L. Zachar– nielen vynikajúci 

herec, ale aj režisér, banskoštiavnická 

rodáčka Magda Vášáryová, ale hlav-

ne Milka Vášáryová, ktorá prežla svo-

je detstvo a mladosť v B. Štiavnici.. 

7.12. vo viacerých médiách bola spo-

mienka na Jána Palárika, katolíckeho 

kňaza, dramatika, redaktora a vyda-

vateľa, v  súvislosti s  tým, že v  ten-

to deň zomrel v r. 1870 (27.4.1822- 

7.12.1870). Najprv bvol kaplánom 

v  B. Štiavnici a  od r. 1850 v  Š. Ba-

niach. 7.12. bola taktiež vo viacerých 

médiách spomienka na Th Dr. Mi-

chala Buzalku, katolíckeho biskupa, 

pedagóga, ale aj mučeníka za vieru, 

ktorý zomrel v  tento deň v r. 1961 

(18. 9.1885– 7.12.1961). Bol rodá-

kom zo Sv. Antona a  absolventom 

Piaristického gymnázia v B. Štiavni-

ci. 11.12. taktiež vo viacerých médi-

ách bola informácia o tom, že v tento 

deň v r. 1993 bolo zapísané historic-

ké mesto Banská Štiavnica a technic-

ké pamiatky v  tomto meste a  jeho 

okolí do Zoznamu svetového dedič-

stva UNESCO. 28.12. v TA3 o 20:30 

a 3. 1. v Rádiu Regina o 5:00 bolo li-

terárno-dramatické pásmo o  bás-

nikovi Andrejovi Sládkovičovi, kto-

rý študoval na banskoštiavnickom 

Evanjelickom lýceu v  r. 1832-1840 

(30.3.1820-20.4.1872). 6.1. v Rádiu 

Devín o  21:00 bola rozhlasová hra 

„Muž so zlatým srdcom“ o živote gréc-

ko-katolíckeho biskupa Pavla Pet-

ra Gojdiča (17.7.1888- 17.7.1960), 

od Exštiavničana prof. PhDr. Karo-

la Horáka, CSc. Obsah hry bol sú-

stredený najmä na posledné 10-ročie 

jeho života, keď bol väznený a  ne-

smierne týraný. 7.1. v  Rádiu Regi-

na dopoludnia, medzi 10:00– 11:00 

hovorila Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka nášho mesta o  tom, čo 

chce mestská samospráva realizovať 

v r. 2021. 15.12. v MY novinách žiar-

skej kotliny bola obsiahla reportáž 

o  slovenskom rekordérovi Mirosla-

vovi Kyjovskom, ktorý tak ako nik-

to iný na Slovensku bol doteraz až 53 

krát v úlohe sv. Mikuláša. 1.1. 2021

v RTVS na Jednotke o 13:10 bol do-

kumentárny fi lm o najznámejších lo-

kalitách a  pozoruhodnostiach Slo-

venska, potešiteľné bolo, že náležitá 

pozornosť bola venovaná aj Banskej 

Štiavnici. K 10.1. 2021 na internete 

bolo uvedené, že k tomuto dňu bolo 

v našom okrese infi kovaných 321 na-

šich spoluobčanov.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mobilné odberové miesto 

(MOM) na testovanie korona-

vírusu bolo zriadené v priesto-

roch Kultúrneho centra (KC) 

v Banskej Štiavnici 16.11. 2020.

V  1. týždni testovania na MOM 

od 4. do 9. 1. 2021:

počet testovaných z  toho pozitív-

nych

PO 308 25

UT 205 13

ST (6. 1.) sviatok 0 0

ŠT 252 13

PI 294 5

SO 390 13

Spolu testovaných  1449

Spolu pozitívnych  69

Aj naďalej sa testuje nasledovne: 

v  pracovné dni sú k  dispozícii za-

mestnanci Slovenského Červeného 

kríža z Banskej Štiavnice v čase 

9.00– 13.00 a 15.00– 19.00,

– počas sobôt sa testuje v čase 

8.00– 12.00 a 13.00– 17.00, v nede-

ľu sa netestuje,

– testovanie je bezplatné a  dobro-

voľné!

Zdroj: SČK BŠ

MsÚ

Testovanie 
v kultúrnom centre

Ďakujeme...
Prvé toto slovo patrí pani primá-

torke Mgr. Naďke Babiakovej, 

ktorá nielen vo svojom mene, ale 

aj v mene celého MsÚ a poslancov 

MsZ rozoslala množstvo nádher-

ných pohľadníc s prianím láskypl-

ných Vianoc, ako aj veľa šťastia 

v novom roku.

Druhé patrí pre poslanca p. 

Mgr. Peťa Erneka, ktorý ani tohto 

roku nezabudol na svojich voličov 

a v schránkach sme si našli krásne 

kalendáriky s  fotografi ami nášho 

mesta pre rok 2021, a ako bonus 

boli vo vnútri vložené aj 2 kupóny 

na pizzu.

Tretie patrí všetkým zdravotným 

sestrám a  lekárom, ktorí v  KC 

testovali ľudí na koronavírus, aj 

po chodbách a v čase svojho voľ-

na, chodili sem nielen obyvatelia 

nášho mesta, ale aj ľudia z  iných 

miest či dedín. Musela som aj ja 

ísť na pretestovanie a môžem po-

vedať, že tu nebola žiadna nervo-

zita, všetko išlo plynule. Nepozna-

li sme týchto zdravotníkov, akurát 

jednu Zuzku Juchovú. Ja píšem 

za mnohých Štiavničanov, ktorí 

chcú týmto ľuďom povedať veľké 

Ďakujeme! Veď v terajšej napätej 

situácii poteší naše srdcia hoci aj 

maličkosť, ale podľa nás sú to veľ-

ké dary...

Eva U.

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:

– 27. 1. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A. G. Göllnerovej, J. Hollého, 

Ľ. Podjavorinskej, Mládežnícka, 

Záhradná.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!

red.
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Nemôžeme sa stretnúť 

kvôli stále trvajúcej pandémii aj v na-

šom meste, a preto som zvolila túto 

formu príhovoru ku Vám, moji milí 

spoluobčania.

Nič nie je v  súčasnosti dôležitej-

šie ako to, aby pandémia ustúpila 

raz a navždy nielen v našom meste, 

okrese, na Slovensku, v Európe, ale 

aj v celom svete. Toto všetko sú ako-

by spojené nádoby a keby aj v našom 

meste pandémia prestala a  bola by 

inde, bolo by len otázkou času, kedy 

by sa opäť, možno ešte ničivejšie zja-

vila aj v  našom meste. Táto obava 

bude ešte a to nielen u nás, určite nie-

len niekoľko týždňov, ale aj niekoľko 

možno veľa mesiacov. Využívam túto 

príležitosť a chcem v prvom rade čo 

najúprimnejšie a  najvrelšie poďa-

kovať všetkým tým, ktorí na svojich 

pleciach niesli ťarchu zodpovednos-

ti, aby bolo v našom meste a okrese 

čo najmenej nakazených našich spo-

luobčanov. Takže moja najúprimnej-

šia vďaka patrí všetkým zaintereso-

vaným zdravotníckym pracovníkom, 

policajtom, vojakom, hasičom, pra-

covníkom mestského úradu, pra-

covníkom obecných úradov v okrese 

i mnohým dobrovoľníkom za všetko 

to, čo vykonali mimoriadne zaniete-

ne pre našich spoluobčanov v minu-

lom i  začiatkom tohto roka. Pevne 

verím, že takto zanietene a odušev-

nene budú pracovať aj v  nasledujú-

cich dňoch, týždňoch a  mesiacoch, 

o čo ich čo najúpenlivejšie prosím aj 

v  mene celej našej mestskej samo-

správy.

Máme pred sebou celý rok 2021, 

v ktorom si naša samospráva stano-

vila významné priority. Nikto však 

nevie, čo všetko budeme môcť v dô-

sledku stále trvajúcej pandémie zrea-

lizovať. Preto mi dovoľte, všetci moji 

milí Štiavničania, aby sme si zapriali 

v prvom rade to najvzácnejšie– dobré 

zdravie a následne trvalé šťastie a po-

hodu vo všetkých našich rodinách, 

ale aj v celom našom meste a okrese. 

Taktiež si čo najúprimnejšie prajem, 

aby sme boli ďaleko svornejší a ohľa-

duplnejší ako doteraz. Pevne verím, 

že ak budeme mať na zreteli zdra-

vie, šťastie a pohodu každého z nás, 

aj všetky prípadné príkoria, starosti 

a trápenia sa nám budú znášať pod-

statne ľahšie.

Toto všetko si Vám dovoľujem, moji 

milí spoluobčania, zapriať do nového 

roku 2021.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

Dobré zdravie a trvalé šťastie prajem 
Vám všetkým!

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov je jedno z najvýznam-

nejších štatistických zisťovaní 

nielen u nás, ale i vo svete. 

Sčítanie je obsahovo najrozsiahlej-

šie štatistické zisťovanie s najdlhšou 

históriou, ktoré v Slovenskej repub-

like upravuje osobitný zákon. Svojou 

prípravou a realizáciou patrí k najná-

ročnejším štatistickým zisťovaniam. 

Po desiatich rokoch prebieha na Slo-

vensku opäť sčítanie obyvateľov, do-

mov a bytov 2021 a je na rozdiel od 

predchádzajúcich sčítaní prvým in-

tegrovaným sčítaním a  prvým plne 

elektronickým sčítaním v SR.

Rozsah a  spôsob vykonania sčíta-

nia na Slovensku určuje Zákon č. 

223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2021.

Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvate-

ľoch Slovenskej republiky a domoch 

a bytoch na území Slovenskej repub-

liky.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je 

polnoc z 31. decembra 2020 na pia-

tok 1. januára 2021.

K tomuto okamihu sa musia vzťaho-

vať údaje zisťované počas doby sčíta-

nia obyvateľov, domov a bytov, teda 

údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uve-

die v sčítacom formulári.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

je realizované v  dvoch etapách, sčí-

tanie domov a bytov a sčítanie oby-

vateľov.

Sčítanie domov a  bytov začalo 1. 

júna 2020 a trvá do 12. februára 

2021.  Predmetom sčítania domov 

a bytov sú všetky domy, všetky byty 

v  budovách bez ohľadu na to, či sú 

obývané alebo neobývané a iné obyd-

lia obývané k rozhodujúcemu okami-

hu sčítania nachádzajúce sa na úze-

mí SR. Sčítaním domov a  bytov sú 

poverené obce SR. Sčítanie domov 

a  bytov bude realizované výlučne 

elektronicky, prostredníctvom Elek-

tronického systému sčítania domov 

a bytov (esdb.scitanie.sk) a bez účasti 

obyvateľov. Poverené osoby za sčíta-

nie domov a bytov za mesto Banská 

Štiavnica dopĺňajú údaje do sčítacie-

ho formulára z našich databáz a úda-

je získané od správcov bytových do-

mov.

V tomto období sa už mesto Banská 

Štiavnica pripravuje na sčítanie oby-

vateľov. Uskutoční sa v dobe od 15. 

februára 2021 do 31. marca 2021. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčíta-

cieho formulára majú všetci obyvate-

lia Slovenskej republiky, tzn.: štátny 

občan SR s  trvalým alebo prechod-

ným pobytom na území SR ; občan 

Európskej únie s  obvyklým bydlis-

kom na území SR; štátny príslušník 

tretej krajiny s trvalým, prechodným 

alebo tolerovaným pobytom na úze-

mí SR.

Za neplnoletého obyvateľa a za oby-

vateľa, ktorý nie je spôsobilý na práv-

ne úkony má povinnosť vyplniť sčíta-

cí formulár jeho zákonný zástupca. 

Výhodou tohto sčítania je, že sa 

občan môže sčítať sám v pohodlí 

domova pomocou počítača, table-

tu, notebooku a mobilu s pripoje-

ním na internet.

V prípade, že sa obyvateľ nechce/ne-

môže takto sčítať, môže v  prevádz-

kových hodinách navštíviť kontakt-

né miesto zriadené mestom pre účel 

sčítania a využiť služby asistovaného 

sčítania – tzn. stacionárneho asisten-

ta počas celej doby sčítania. Prevádz-

ková doba a sídlo kontaktného mies-

ta v  našom meste budú zverejnené 

na stránke Štatistického úradu SR, 

na našej webovej stránke a na úrad-

nej tabuli.

Zdravotne postihnutá osoba, seniori 

alebo digitálne vylúčené osoby, môžu 

požiadať telefonicky prioritne počas 

prvých dvoch týždňov doby sčítania, 

tzn. od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 

kontaktnú osobu alebo call centrum 

/ telefonický kontakt bude včas zve-

rejnený/ o asistenciu mobilného asis-

tenta, ktorý ho navštívi v dohodnu-

tom čase a  sčíta pomocou tabletu 

v období od 1. 3. do 31. 3. 2021.

Jana Beňová, MsÚ

SODB 2021 v Banskej Štiavnici

Bodaj by aj nie, veď SVP 

má v súčasnosti už 20 miliónový de-

fi cit, keď len na príprave objektu 

v Banskej Bystrici boli minuté neho-

rázne fi nančné prostriedky a v prípa-

de, ak by mala byť stavba ukončená, 

sú potrebné ďalšie milióny. Rozpoč-

tový náklad bol 3,5 mil. eur, presta-

vané bolo však až 7 mil. eur a na do-

končenie stavby by bolo potrebných 

ešte dokonca 3 mil. eur!

SVP je vyslovene naším „rodinným 

striebrom“. Keby sa podnik odsťaho-

val do Banskej Bystrice, naše mesto 

by nielen prišlo o nemalé podielové 

dane z tohto podniku, ale určite „vo 

hviezdach“ by bola ďalšia rekonštruk-

cia našich svetoznámych tajchov 

v okolí Banskej Štiavnice, aj napriek 

tomu, že sú zapísané v Zozname sve-

tového dedičstva UNESCO, neho-

voriac už o tom, koľko Štiavničanov 

by prišlo o zamestnanie alebo v tom 

lepšom prípade by museli dochádzať 

denno-denne do Banskej Bystrice. 

Zdôrazňujem, že tu pracuje až 101 

zamestnancov a navyše s výbornými 

platmi. Momentálne situácia je taká, 

že vnútorný audit v SVP bude ukon-

čený v marci a podľa jeho výsledkov 

sa rozhodne, či sa podnik presťahu-

je do Banskej Bystrice alebo naďa-

lej ostane v našom meste. Rozprával 

som sa dňa 11.1. 2021 na túto tému 

s primátorkou nášho mesta Mgr. Na-

deždou Babiakovou. Som nesmierne 

rád, že v jej snažení o udržanie SVP 

v našom meste pokračuje intenzívne 

a cieľavedome naďalej. Takže, pevne 

verím, že naše „rodinné striebro“ Slo-

venský vodohospodársky podnik, š. 

p., predsa len aj naďalej ostane v na-

šom meste.

Ján Novák

�1.str.

Ako ďalej v Banskej Štiavnici
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 15. 12. 2020 

rokovanie MsZ. Za prísnych 

protiepidemiologických 

opatrení sa rokovanie MsZ 

konalo v sále Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnu-

tia MsZ v  B. Štiavnici s  dátumom 

15. december 2020, s  nasledovný-

mi úpravami:

– vypustenie bodov: Návrh rozpoč-

tu mesta Banská Štiavnica na rok 

2021, Návrh rozpočtu TS, m. p., 

Banská Štiavnica na rok 2021, Žia-

dosť spoločnosti Mestské lesy Ban-

ská Štiavnica, spol. s r. o. o odpuste-

nie časti ročného nájomného za rok 

2019 a 2020,

– návrhovú komisiu v  zložení: 

Mgr. Peter Ernek, predseda komi-

sie, Mgr. Martin Macharik, člen, 

Ing. Matej Michalský, člen,

– Správu o  plnení povinností ve-

rejných funkcionárov v  zmysle zá-

kona č. 357/2004 v  znení neskor-

ších právnych predpisov (zák. č. 

545/2005 Z. z.),

– zápis do kroniky mesta Banská 

Štiavnica za rok 2019,

– Žiadosť o  NFP – nabíjacia stani-

ca na elektromobily v meste Banská 

Štiavnica.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B. Štiavnici, kona-

ného dňa 14. 10. 2020,

– Monitoring plnenia komunitného 

plánu sociálnych služieb – vyhod-

notenie plnenia komunitného plá-

nu sociálnych služieb za rok 2019,

– Plán práce MsZ mesta Banská 

Štiavnica na I. polrok 2021,

– Plán práce hlavného kontrolóra 

mesta Banská Štiavnica na I. pol-

rok 2021,

– Informatívnu správu o  činnosti 

Štiavnických novín v roku 2019.

MsZ sa uznieslo na:

– Dodatku č. 3 k VZN mesta Ban-

ská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 

službách,

– VZN mesta Banská Štiavnica č. 

3/2020 o miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné 

odpady.

MsZ vyhlásilo:

– deň 10. 2. 2021 ako deň konania 

voľby hlavného kontrolóra mesta 

Banská Štiavnica.

MsZ súhlasilo:

– s  organizovaním 17. európskych 

baníckych a  hutníckych dní v  B. 

Štiavnici v dňoch 9. – 11. 9. 2022.

MsZ poverilo:

– MsÚ a  primátorku mesta prí-

pravou podkladov k vypísaniu ob-

chodnej verejnej súťaže na prená-

jom pozemkov v súčasnom nájme 

spoločnosti Agrocom, s. r. o., Ky-

sihýbelská 7, Banská Štiavnica 

a tieto podklady predložiť poslan-

com MsZ pred schvaľovaním 

v MsZ.

MsZ neschválilo:

– Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta 

Banská Štiavnica č. 4/2019 o miest-

nych daniach

d) Zámer na prevod pozemku v k. 

ú. Banská Štiavnica, (kupujúci M. 

Štaudner s manž. Ing. A. Štaudne-

rovou),

g) Prenájom poľnohospodárskej 

pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemku parc. č. E KN 

6141 v  k. ú. Banská Štiavnica do 

vlastníctva mesta Banská Štiavnica 

darovaním,

b) Prevod pozemku v k. ú. Banská 

Štiavnica, (kupujúci R. Maruniak 

s manž. Z. Maruniakovou,

c) Zámer na prevod pozemkov pod 

stavbami ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci J. Mikláš 

s manž.),

e) Zámer na prevod spoluvlast-

níckeho podielu na pozemkoch E 

KN 2668/6, 7, 11 ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (kupujúci M. 

Kabina s manž.),

f) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. E KN 6515/1 ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujúci 

p. Priputen),

h) Kúpa parkoviska pri Počúvad-

lianskom jazere.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zverej-

nené aj na www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo 

v Banskej Štiavnici 

uznesením č. 153/2020 zo dňa 

15. decembra 2020 vyhlasuje 

v zmysle §18a ods. 2 zák. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších 

zmien a predpisov voľbu 

hlavného kontrolóra, ktorá sa 

uskutoční dňa 10. 2. 2021 na 

zasadnutí Mestského zastupi-

teľstva Banská Štiavnica.

Mestské zastupiteľstvo ustanovu-

je podrobnosti o  spôsobe a  vyko-

naní voľby hlavného kontrolóra 

mesta a náležitosti prihlášky:

1. kvalifi kačné predpoklady na 

výkon funkcie hlavného kon-

trolóra:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

2. náležitosti prihlášky:

– meno, priezvisko, titul, bydlisko, 

kontaktné údaje

– stručný profesijný životopis

– overená kópia dokladu o najvyš-

šom dosiahnutom vzdelaní

– výpis z registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace)

– súhlas so zverejnením osobných 

údajov v zmysle zákona č.18/2018 

Z. z. o  ochrane osobných údajov 

a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle nariadenia EP 

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane 

FO pri spracúvaní osobných úda-

jov a  o  voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smer-

nica 95/46/ES (všeobecné naria-

denie o  ochrane údajov, ďalej len 

nariadenie GDPR) za účelom vy-

konania voľby hlavného kontroló-

ra na rokovaní MsZ

3. ďalšie predpoklady:

– 5 rokov prax vo verejnej, štátnej 

správe, resp. v kontrolnej činnosti 

a účtovníctve

– znalosť právnych predpisov tý-

kajúcich sa hospodárenia obce, 

príspevkových a rozpočtových or-

ganizácií

– užívateľské ovládanie počítača

Uchádzač na funkciu hlavného 

kontrolóra mesta Banská Štiavni-

ca zašle poštou alebo osobne do-

ručí svoju písomnú prihlášku s po-

žadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania vo-

lieb v  zalepenej obálke s  označe-

ním ”Voľba hlavného kontrolóra – ne-

otvárať” na adresu: Mestský úrad, 

Radničné nám. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica.

Posúdenie podaných prihlášok za-

bezpečí návrhová komisia na za-

sadnutí MsZ, ktorá vyhodnotí spl-

nenie podmienok jednotlivých 

kandidátov a vydá zoznam kandi-

dátov na funkciu hlavného kon-

trolóra.

Deň konania voľby hlavného kon-

trolóra vyhlási MsZ na úradnej 

tabuli a  spôsobom v  mieste ob-

vyklým, najmenej 40 dní pred 

dňom konania voľby tak, aby sa 

voľby vykonali počas posledných 

60 dní funkčného obdobia dote-

rajšieho hlavného kontrolóra.

Spôsob voľby hlavného kontroló-

ra, t. j. tajným alebo verejným hla-

sovaním odsúhlasia poslanci na 

zasadnutí MsZ v deň konania vo-

lieb.

Každý kandidát má právo v  deň 

konania voľby hlavného kontroló-

ra na vystúpenie v MsZ v časovom 

rozsahu maximálne 10 minút.

Na zvolenie hlavného kontrolóra 

mesta je potrebný súhlas nadpo-

lovičnej väčšiny všetkých poslan-

cov. Ak ani jeden z kandidátov ne-

získa väčšinu, MsZ ešte na tej istej 

schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidá-

ti, ktorí získali v prvom kole volieb 

najväčší počet platných hlasov. 

V 2. kole volieb je zvolený ten kan-

didát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov. Pri rovnosti hla-

sov v druhom kole volieb sa rozho-

duje žrebom.

Primátor mesta je povinný s  prá-

voplatne zvoleným hlavným kon-

trolórom uzavrieť pracovnú zmlu-

vu najneskôr v deň nasledujúci po 

dni skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kon-

trolóra.

Pracovný pomer bude uzatvore-

ný na polovičný pracovný úväzok 

(0,5).

MsZ

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
mesta Banská Štiavnica
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Vážení spoluobčania,

Ministerstvo školstva, vedy, vý-

skumu a  športu SR každoročne vy-

znamenáva pedagógov morálnymi 

oceneniami v podobe Medaily sv.Go-

razda– ako najvyšší stupeň rezort-

ného vyznamenania nefi nančného 

charakteru, za mimoriadne výsledky 

dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, 

ale aj za významný podiel na rozvoji 

školstva SR.

Je nám cťou, že medzi osobnosťa-

mi, ktorým bola medaila udelená 

v roku 2020 je aj pán riaditeľ ZŠ 

Jozefa Horáka, Mgr. Ján Maru-

niak, čím sa Ministerstvo školstva 

stotožnilo s  mojím návrhom– ako 

primátorky mesta na udelenie toh-

to morálneho ocenenia práve pánovi 

Mgr. Jánovi Maruniakovi.

Pán Mgr. Ján Maruniak predsta-

vuje nielen vynikajúceho pedagó-

ga s  otvoreným a  ústretovým vzťa-

hom k  žiakom a  kolegom, ale aj 

zanieteného propagátora efektív-

nej, atraktívnej, inovatívnej výučby, 

s  neodmysliteľnou súčasťou inklu-

zívnosti a podporou vzdelávania žia-

kov so špeciálnymi výchovno-vzdelá-

vacími potrebami.

Mgr. Ján Maruniak odpracoval 

v školstve takmer 40 rokov ako uči-

teľ, následne ako zástupca riadite-

ľa a od r. 1991 v pozícii riaditeľa Zá-

kladnej školy Jozefa Horáka, ktorá 

práve v časoch jeho funkčného obdo-

bia prešla rozsiahlou modernizáciou 

a rekonštrukciou. Riaditeľ Mgr. Ján 

Maruniak sa osobne angažuje v ak-

tívnom zapájaní školy do mnohých, 

aj medzinárodných projektov, v rám-

ci ktorých žiaci aj učitelia školy ces-

tovali za poznaním mnohých krajín 

Európy v nadväznosti na ich školstvo 

alebo sa vzdelávali v  partnerských 

krajinách v zahraničí.

Na rozvoji školstva Slovenskej repub-

liky sa pán Mgr. Ján Maruniak podie-

ľa svojou aktívnou prácou ako člen 

Združenia samosprávnych škôl Slo-

venska a člen výboru za Banskobys-

trický kraj.

Vážený pán Mgr. Ján Maruniak,

sv. Gorazd– veľkomoravský biskup 

a  literát, podľa ktorého je medai-

la pomenovaná, sa zaslúžil o polože-

nie základov našej národnej identi-

ty a vzdelania. Vy ste teraz jej hrdým 

držiteľom, čo je naozaj zaslúženým 

zhmotnením Vašej dlhoročnej, prí-

kladnej a obetavej práce pri výchove 

a vzdelávaní žiakov. Vaša práca je síce 

neoddeliteľne spojená s  obrovským 

zanietením pre celé základné škol-

stvo, ale predsa len, je všeobecne zná-

me, že Vaše srdce bije predovšetkým 

pre blaho našej najväčšej základnej 

školy– Vašej školy, ZŠ Jozefa Horáka, 

kde zosobňujete Vaše profesijné ve-

domosti a dlhoročné skúsenosti uči-

teľa, spojené s náročnou prácou ma-

nažéra školy, empatického kolegu, 

ale aj „projektanta“ významnej preme-

ny školy pri jej prechode od tradičnej 

k modernej škole 21. stor.

Vážený pán Mgr. Ján Maruniak, do-

voľte, aby sme sa Vám v mene mesta 

Banská Štiavnica – ako Vášho zriaďo-

vateľa, v mene mestskej samosprávy, 

ale aj za rodičov a žiakov za Vašu prá-

cu poďakovali a zaželali Vám pevné 

zdravie, pohodu v súkromnom a ďal-

šie úspechy v pracovnom živote.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Medaila sv. Gorazda

Mesto Banská Štiavnica ako 

zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka, 

Ul. P. Dobšinského 17, ZŠ Jozefa 

Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 

Základnej umeleckej školy 

Nám. sv. Trojice č. 4, Centra 

voľného času, Ul. L. Svobodu 

40, na pracovnom stretnutí 

s primátorkou mesta a riadi-

teľmi základných škôl dňa 

11. 1. 2021 prijalo v súvislosti 

s momentálnou epidemiolo-

gickou situáciou a v súlade 

s rozhodnutím Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu 

a športu SR zo dňa 8. januára 

2021 nasledovné usmernenie:

S  účinnosťou od 11. januára 2021 

mimoriadne prerušuje školské vyu-

čovanie v školách a prevádzku škol-

ských zariadení okrem:

a) materských škôl a  špeciálnych 

materských škôl pre deti zákonných 

zástupcov pracujúcich v kritickej in-

fraštruktúre a  pre deti zákonných 

zástupcov, ktorým povaha práce 

neumožňuje vykonávať ju z domác-

nosti, ak to prevádzkové podmien-

ky umožňujú a  rozhodne tak zria-

ďovateľ;

b) školských klubov detí pre deti 

zákonných zástupcov pracujúcich 

v kritickej infraštruktúre a pre deti 

zákonných zástupcov, ktorým po-

vaha práce neumožňuje vykonávať 

ju z  domácnosti, ak to prevádzko-

vé podmienky umožňujú a rozhod-

ne tak zriaďovateľ,

c) zariadení školského stravovania 

pre deti v MŠ a žiakov, ktorí sa vzde-

lávajú v školských kluboch detí.

Riaditelia škôl, v ktorých sa mimo-

riadne prerušuje školské vyučova-

nie v školách, zabezpečia pre žiakov 

dištančné vzdelávanie.

Rodičia budú o  zmenách vo vyu-

čovaní podľa aktuálnych prijatých 

opatrení ministerstva školstva včas 

informovaní riaditeľstvami škôl, 

ako aj aktualizáciou na web strán-

ke mesta.

Mesto Banská Štiavnica ako zria-

ďovateľ MŠ Ul. 1. mája č. 4, MŠ 

Ul. Bratská č. 9, MŠ Ul. Mierová 

č. 2 Banská Štiavnica na pracov-

nom stretnutí s primátorkou mes-

ta a  riaditeľkami uvedených ma-

terských škôl dňa 8. januára 2021 

prijalo v súvislosti s momentálnou 

epidemiologickou situáciou a v sú-

lade s  rozhodnutím Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a  športu 

SR zo dňa 8. januára 2021 nasle-

dovné usmernenie:

– hore uvedené MŠ budú v čase od 

11. januára 2021 do 18. januára 

2021 poskytovať svoje služby len 

deťom rodičov v  kritickej infraš-

truktúre (ako zdravotníctvo, dopra-

va, energetika, služby…)– a to pod-

ľa zoznamu povolaní zákonných 

zástupcov detí v jednotlivých MŠ

– MŠ budú poskytovať svoje služ-

by aj deťom rodičov, ktorým povaha 

ich práce neumožňuje vykonávať ju 

z  domácnosti (podľa individuálne-

ho posúdenia riaditeľstiev MŠ)

– MŠ nebude poskytovať svoje služ-

by v uvedenom termíne deťom ro-

dičov, ktorí sú na MD, alebo majú 

prikázanú prácu z domu

– všetky ostatné prípady záujmu 

umiestnenia detí do MŠ v  čase od 

11. do 18. januára 2021 sa budú po-

sudzovať výlučne individuálne na 

úrovni riaditeľstiev jednotlivých 

MŠ v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ 

SR a momentálnych priestorových, 

ako aj personálnych možností MŠ

– pred nástupom detí do MŠ po 

prázdninách – 11. januára 2021 

podpíše rodič dieťaťa potvrdenie 

o  bezinfekčnosti prostredia, z  kto-

rého dieťa do MŠ prichádza (nie le-

kárske potvrdenie).

Primátorka mesta, Mgr. Nadežda 

Babiaková, zabezpečí Ag testovanie 

zamestnancom materských škôl, 

ktorí oň prejavia záujem v  MOM 

Banská Štiavnica.

Podľa hore uvedeného rozhodnu-

tia ministra školstva, budú MŠ od 

18. januára pracovať v obvyklom re-

žime, v prípade nových skutočností 

spojených s epidemiologickou situ-

áciou budú rodičia a verejnosť včas 

informovaní.

Zrušuje sa rozhodnutie č. 

2021/9418:1-A1810 z 5. januára 

2021.

MsÚ

Prijaté opatrenia v MŠ a ZŠ

Ocenený riaditeľ ZŠ J. Horáka, Mgr. J. Maruniak  foto Archív ZŠ JH
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V médiách zarezonovalo (na 

internete i v SME, dňa 2. 1., str. 

6), že Galéria Uffi zi vo Florencii 

sprístupnila online prehliadku 

88 zriedka vystavených 

kresieb Božskej komédie. 

Spravila tak pri príležitosti 700. vý-

ročia smrti Danteho Alighieriho, 

významného talianskeho rene-

sančného básnika. Renesančný ma-

liar Frederico Zuccari (1540- 1609) 

kresby vytvoril v Španielsku, v ro-

koch 1586- 1588. Doteraz boli vy-

stavené len dva razy. V  bansko-

štiavnickej Galérii Jozefa Kollára 

je vystavený monumentálny alego-

rický obraz s dlhým názvom: „Ale-

gória osudu Umení s  obrazom cnos-

tí a Umení utláčaných Neresťami“, od 

nám neznámeho maliara z  obdo-

bia 18. storočia. Pôvodne sa obraz 

nachádzal v  zasadacej sieni radni-

ce. Skladá sa z dvoch častí: výtvar-

ná koncepcia v hornej časti obrazu 

je inšpirovaná talianskym umením 

manieristického obdobia. Umelec 

sa inšpiroval v  hornej časti alegó-

rie freskovou maľbou Frederica Zu-

ccariho z roku 1571, ktorú do gra-

fi ckej podoby previedol Cornelis 

Cort. V dolnej časti alegórie sa na-

chádzajú veduty– pohľady na Ban-

skú Štiavnicu a  vtedajšie centrum 

baníctva Štiavnické Bane, pravde-

podobne od známeho rytca Carla 

della Martinu. Autorsky identifi -

kovať toto náročné dielo sa pokú-

sili viacerí umenovedci, podľa ma-

ďarského autora Gejzu Galavicsa 

z  Maďarskej národnej galérie ob-

raz pravdepodobne bol namaľovaný 

po skončení protihabsburských sta-

vovských povstaní a po veľkej mo-

rovej epidémii v roku 1710. Alego-

rická maľba mala upozorňovať, že 

zatiaľ čo umenie v Banskej Štiavni-

ci bolo zanedbávané a na okraji zá-

ujmu v dôsledku epidémie, so zlep-

šením situácie a  ukončením vojen 

nastane rozkvet umenia. Podľa ve-

dút, v dolnej časti obrazu, by obraz 

vznikol po polovici 18. storočia. Aj 

tento jedinečný obraz je dôkazom, 

že významné umelecké diela sa šíri-

li z centier do regiónov prostredníc-

tvom grafi ckých listov. Obraz zaujal 

aj ďalších literátov, Štiavničan Mi-

lan Augustín obraz nazval „Posled-

ný súd baníka“ a v rovnomennej kni-

he mu venoval zvýšenú pozornosť. 

Tak či onak, alegorický obraz patrí 

k unikátom v expozícii galérie, tak 

ako ďalších 200 diel, ktoré doku-

mentujú od stredoveku po 20. sto-

ročie historický význam nášho mes-

ta a jeho umelecký osud.

Druhou umeleckou príležitosťou 

v súvislosti s kresbami Božskej ko-

médie je spomenúť si na originálne-

ho maliara a  grafi ka, banskoštiav-

nického rodáka Jozefa Viktoriána 

Pituka (18. 2. 1906- 19. 2. 1991 

Budapešť), absolventa AVU v  Bu-

dapešti, umelca– svetobežníka. Po-

čas častých pobytov v  Taliansku, 

kde sa venoval ako portrétnej, kra-

jinárskej, fi gurálnej, tak hlavne gra-

fi ckej tvorbe v technike medirytiny. 

Zásluhou mesta Banskej Štiavni-

ce v roku 2018 bola vydaná mono-

grafi a venovaná tomuto umelcovi, 

ktorú pripravil a napísal Dr. Bohu-

mír Bachratý, CSc., známy teoretik 

umenia a pedagóg. Vo svojej knihe 

opisuje inšpiračný zdroj pre J. V. Pi-

tuka. Veľký taliansky básnik Dan-

te Alighieri napísal svoj epos Bož-

ská komédia v rokoch 1307- 1321. 

Sto spevov v troch častiach Peklo– 

Očistec– Raj, kde Dante opisuje púť 

oným svetom, na ktorej spoznáva 

spolu s  rímskym básnikom Vergí-

liom hriechy ľudstva a hľadá cestu 

k spáse. Grafi k J. V. Pituk vytvoril 

kolekciu medirytín Božskej komé-

die, za ktoré získal v roku 1975 Zla-

tú medailu v Taliansku. Tejto téme 

sa autor venoval aj 

v neskoršom obdo-

bí v  rokoch 1979- 

1982. V umelcovej 

pozostalosti ulože-

nej v  zbierke ban-

skoštiavnickej ga-

lérie sa nachádza 

aj tento veľmi zná-

my a  oceňovaný 

cyklus medirytín 

k Božskej komédii. 

Je len málo miest 

na Slovensku, kde 

majú také boha-

té umelecké dedič-

stvo ako v Banskej 

Štiavnici.

Mária Čelková

Aj v Banskej Štiavnici 
máme pozoruhodné umelecké diela k Božskej komédii

Medirytina- D.Alighieri- Božská komédia- Raj  foto Lubo Lužina

Medirytina- D.Alighieri- Božská komédia- Očistec  foto Lubo Lužina 

kam v BŠ 
a okolí ?

Obec Baďan: Tufové pivnice– NCH 

Po stopách predkov– Ľudová izba– 

Furmanské preteky– Dni hojnosti

Obec Baďan je malá dedinka vzdia-

lená od B. Štiavnice približne 20 ki-

lometrov. Obec sa v roku 1971 spo-

jila s  dovtedy samostatnou obcou 

Klastava. Počtom obyvateľov nepre-

sahuje 170, čo z nej robí jednu z naj-

menších, avšak o  to srdečnejších 

častí okolia. Baďan má vrchovinový 

reliéf (od 410– 600 m n. m.) a pre-

to je v obci a jej okolí rozvinutá hlav-

ne pešia turistika. Katastrom obce 

Klastava prechádza náučný chodník 

„Po stopách predkov“ v dĺžke 11 kilo-

metrov, čo predstavuje asi 5 hodín 

cesty. Náučný chodník je nenáročný, 

zjazdný na bicykli alebo peši.

Ďalšou atraktívnou zaujímavosťou 

pre peších turistov sú v časti Klasta-

va veľmi vzácne a  jedinečné pivni-

ce vytesané do tufových skál, ktoré 

počas tureckých nájazdov slúžili ako 

sýpky. Významnou je aj Románska 

rotunda v ev a v. kostole a nádher-

ná tradične zariadená ľudová izba 

v  centre obce. Obec Baďan je veľ-

mi aktívna aj čo sa týka po dujatí. 

Okrem bežných, ako sú plesy, fut-

balové zápasy, stavanie mája, Deň 

matiek či Mesiac úcty k starším or-

ganizuje aj obľúbené, netradičné 

podujatie – Furmanské preteky– 

jedná sa o súťaž ťažných koní a ich 

furmanov. Ďalším vychýreným pod-

ujatím sú Podsitnianske dni hojnos-

ti, kde nájdete ukážku tradičnej kul-

túry a  miestnych zvykov predkov. 

V obci funguje aj folklórna skupina 

Baďančanka, a  to už dlhodobo, od 

roku 1999. Viac sa o obci môžete do-

zvedieť z miestneho občasníka s ná-

zvom „Obecné zvesti“.

Viac sa o výletoch v každom ročnom 

období do okolia Banskej Štiavnice 

dočítate na stránke www.banskas-

tiavnica.travel.

OOCR Región Štiavnica

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín na 

Okresnom úrade Banská Štiavni-

ca a klientskom centre v pracovných 

dňoch: od 08:00 do 12:00 hod. 

Prosíme Vás mimo stránkových ho-

dín využívať prednostne telefonic-

kú, elektronickú a písomnú komu-

nikáciu. Bezplatná infolinka - Call 

Centrum MV SR: 0800/222 222.

OÚBŠ
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Spomienka

„Ťažko je ne-

spomínať, keď 

v  očiach slza 

stojí, ťažko je 

zabudnúť, keď 

srdce stále bolí...“

Dňa 1. 2. 2021 si pripo-

menieme smutné 1. výro-

čie, keď nás navždy opustila 

naša milovaná Zdenka Ku-

bíková. Prosíme tých, ktorí 

ste ju poznali a mali radi, ve-

nujte jej tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že z dôvodu váž-

nej situácie epidémie koronavírusu 

úradné hodiny v kancelárii budú iba 

v stredu, počnúc 13. 1. 2021 v čase 

8:00 – 12:00 hod. až do odvolania.

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výš-

ke 5€ a  uhradiť ich bude možné 

v roku 2021 aj za oba roky. 

Je vhodné, pred osobnou návšte-

vou kancelárie sa najprv skon-

taktovať telefonicky na čísle 

045/ 692 08 75 alebo mailom na ad-

resu zosztp@gmail.com.

Momentálne sa neorganizujú ani 

nepripravujú žiadne aktivity, ale 

zodpovedným prístupom a dodržia-

vaním všetkých opatrení veríme, že 

prídu aj lepšie časy a znova sa bude-

me môcť stretávať.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oznam
Vážení zákazníci, 

radi by sme Vám chceli oznámiť, 

že parkovanie pred našou predaj-

ňou COOP Jednota Žarnovica, s. 

d., na Mládežníckej ulici „pod pla-

várňou“ je opätovne obnovené. Po-

zývame Vás na pohodlný nákup!

Alena Šipikalová, vedúca útva-

ru OP, COOP Jednota, ZC, s. d.

Dobré správy sa šíria rýchlo 

a zlé ešte rýchlejšie, zvykne 

sa hovoriť.

Priznám sa, že na správu o tom, že 

nás opustil najstarší štiavnický diva-

delný ochotník, som nebola priprave-

ná. Keď mi ju do Brna, kde momen-

tálne žijem zavolala moja priateľka 

Biba, tiež stará divadelná harcovníč-

ka, nápor emócií ma priam omráčil… 

do očí mi vbehli slzy a ja som zrazu 

videla pred sebou všetky tie uplynulé 

roky, kedy som v Štiavnici divadelne 

fungovala a stretávala sa s Jožkom...

Jožko, samozrejme, fungoval nielen 

od môjho príchodu do Banskej Štiav-

nice v roku 1986, ale už dlho pred-

tým. Prvýkrát sa objavil na doskách, 

ktoré znamenajú svet už v roku 1950 

a následne v celej plejáde divadelných 

hier,  neskôr pôsobiaci až do roku 

1968 aj ako režisér. Jeho zásluhou 

sa obnovilo aj divadlo malých javis-

kových foriem, ktoré sa v roku 1980 

predstavilo hrou „Tri letušky v Paríži“ 

a svoje milované divadlo viedol až do 

roku 1992, kedy bol ZK Pleta zruše-

ný.

„Jožko bol divadelník telom aj dušou… 

nikto neurobil pre ochotnícke divadlo 

v  Banskej Štiavnici viac ako on...dobro-

voľne rozdával svoj čas aj energiu, na-

učil ľudí milovať divadlo a  ochotníče-

nie, čo znamená dobrovoľne a  ochotne 

sa rozdávať psychicky aj fyzicky pre po-

hodu iných a on sám to robil šesťdesiat 

rokov… jedinou odmenou mu bol po-

tlesk nadšených divákov a rozžiarené oči 

detí...“ spomínajú na Jožka ochotní-

ci, ktorí pod Jožkovým vedením za-

čínali svoju divadelnú kariéru. Ja 

môžem len súhlasiť– lásku k divadlu 

sme mali s Jožkom spoločnú, ale bez 

jeho pomoci a podpory by som nebo-

la schopná pokračovať v  štiavnickej 

divadelnej tradícii. Aj vďaka nemu 

som mohla nielen režírovať predsta-

venia amatérskeho „A“ divadla, ale aj 

organizovať Rozprávkové lesy, kde 

práve Jožko vložil do mňa dôveru 

a nechal ma pokračovať v tomto uni-

kátnom projekte, ktorý trval prak-

ticky až do môjho odchodu z  Ban-

skej Štiavnice. Nikdy nezabudnem 

na môj prvý Rozprávkový les v roku 

1992 v parku kaštieľa vo Sv. Antone, 

aká som bola nervózna, priam roz-

trasená a ako ma láskavo a trpezlivo 

ukľudňoval, že všetko bude dobre, že 

sa to zvládne. Nebola to len duševná 

podpora, ktorej sa mi od neho dostá-

valo, ale bola to aj hmatateľná fyzic-

ká výpomoc, keď rozsiahla divadelná 

šatnica bývalého pletárskeho ochot-

níckeho súboru bola zverená do mo-

jich rúk, aby bola následne využívaná 

na rôznych podujatiach, organizova-

ných nielen amatérskymi divadelník-

mi, ale aj mestom a základnou ume-

leckou školou.

V  roku 1994 pri 150. výročí vzniku 

prvého ochotníckeho divadelného 

súboru v Banskej Štiavnici dal Jožko 

dokopy jedinú doteraz vydanú pub-

likáciu o  histórii štiavnického diva-

delníctva, doplnenú dobovými foto-

grafi ami, ktoré sa spolu s  mnohými 

ďalšími nachádzajú v kronikách, ktoré 

sú súčasťou jeho pozostalosti. Bolo by 

úžasné, keby sa v niektorom kultúr-

nom objekte mesta Banská Štiavnica 

našiel priestor na pamätnú izbu alebo 

aspoň dočasnú výstavu, ktorá by širo-

kej kultúrnej verejnosti pripomínala, 

za čo všetko máme Jožkovi ďakovať.

Odpočívaj v pokoji, posledný divadel-

ný brontosaurus...

Soňa Bulbeck Lužinová

Za Jožkom Čížom...

Divadelník telom a srdcom J. Číž  foto Rodinný archív J. Číža

Správa CHKO Štiavnické vrchy 

aj v roku 2020 vykonávala 

manažmentové opatrenia 

v maloplošných chránených 

územiach za účelom udržania 

priaznivého stavu jednotli-

vých biotopov. 

Tento rok sa vyznačuje veľmi kom-

plikovanou situáciou, čo sa odzr-

kadlilo aj v  obmedzených fi nanč-

ných možnostiach, ktoré sme mohli 

využiť na jednotlivé činnosti. Preto 

sa chceme poďakovať všetkým tým, 

ktorí nám pomáhali a  bez ktorých 

pričinenia by sme nemohli zabezpe-

čiť starostlivosť v  rozsahu, v  akom 

bola zrealizovaná. Konkrétne naše 

poďakovanie patrí: OZ Združeniu 

priateľov herpetofauny, OZ Ron-

del, ZO SZOPK Hadie údolie, obci 

Obeckov, SHR– JUDr. Mariáno-

vi Tichavskému, OZ Slovenskej or-

nitologickej spoločnosti/BirdLife 

Slovensko, Strednej odbornej ško-

le lesníckej v Banskej Štiavnici, obci 

Vyhne, mestu Kremnica, obci Ihráč, 

spoločnosti Esprit Banská Štiavnica.

Ďalej by sme sa chceli poďakovať 

banskoštiavnickej mestskej polícii 

za spoluprácu pri usmerňovaní náv-

števníkov v blízkom okolí nášho his-

torického mesta.

Veľa zdravia, šťastia a  úspechov 

v novom roku želá kolektív

Správy CHKO Štiavnické vrchy

Poďakovanie



8
číslo 1 • 14. január 2021

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

O víziách a o rozvojových 

zámeroch múzea sme sa 

rozprávali s jeho riaditeľkou 

Mgr. Zuzanou Denkovou, PhD.

Riaditeľkou múzea ste od 1. no-

vembra 2020. Podarili sa Vám 

zrealizovať v  múzeu aj nejaké 

zmeny?

Pre napĺňanie rozvojových a  ino-

vačných vízií bolo potrebné upraviť 

organizačnú štruktúru múzea, čo sa 

aj so súhlasom zriaďovateľa poda-

rilo. Zmeny sú platné od 1. januára 

2021. Vznikli tak nové oddelenia, 

napríklad Dokumentačné centrum 

slovenského baníctva, ktoré sa 

bude starať o zbierky múzea, bude 

ich digitalizovať a pravidelne i sprí-

stupňovať verejnosti. A  to nielen 

zbierky, ale aj archiválie, historic-

ké fotografi e, negatívy. Alebo Ve-

deckovýskumné centrum, ktoré 

pripraví výskumný program mú-

zea ako podklad pre našu ambíciu 

získať akreditáciu na vykonávanie 

výskumu a vývoja. Zjednotili sme 

pod samostatné oddelenie správu 

budov a produkciu výstav a expo-

zícií a podobne i komunikáciu s ve-

rejnosťou prostredníctvom centra 

marketingu, komunikácie a  zele-

ných inovácií. Počas mesiaca no-

vember sme zrealizovali aj výbe-

rové konanie na pozície kurátor/

kurátorka etnologického zbierko-

vého fondu a  vedecko-výskumný 

pracovník/čka. Podarilo sa nám 

vyhlásiť výberové konanie na po-

zíciu projektový/á koordinátor/ka 

Galérie Jozefa Kollára, ktoré je ak-

tuálne do 15. januára 2021. V ga-

lérii plánujeme v tomto roku obsa-

diť aj miesto kurátora/ky starých 

zbierok.

Jednou z  Vašich vízií je aj kon-

cept „Zelené múzeum”. Čo od 

neho očakávate?

SBM patrí pod MŽP SR a  má am-

bíciu stať sa najmä z pohľadu pre-

vádzky skutočne zeleným múzeom. 

Je to pre nás výzva a určite nie ľah-

ká. Koncept by sa mal využívať pri 

príprave výstav a  podujatí, pri ob-

nove našich budov, nákupe spot-

rebného materiálu, kde by sme 

chceli preferovať lokálnych dodá-

vateľov a výrobcov a minimalizovať 

tak prepravu, pri verejnom obstará-

vaní, ale aj v odbornej činnosti mú-

zea, najmä v realizácii vzdelávacích 

programov slúžiacich ako príklady 

dobrej praxe pre ostatné múzea.

Výberové konanie na riadite-

ľa/riaditeľku múzea sprevádza-

la živá diskusia ohľadom budúc-

nosti Galérie Jozefa Kollára po 

skončení programu Mesto kul-

túry 2019. Akú budúcnosť si pre 

galériu predstavujete Vy?

Prebieha výberové konanie na pro-

jektového koordinátora/ku galérie 

a pripraví sa ďalšie na kurátora/ku 

starého umenia. Tento tím odbor-

ných pracovníkov začal pripravovať 

program na rok 2021 a  tiež bude 

manažovať rokovania pracovných 

skupín odborníkov/čok, ktoré nám 

budú pomáhať pripravovať obno-

vu galérie v zmysle jej reprofi lizácie 

na galériu refl ektujúcu nielen feno-

mén baníctva, ale aj environmen-

tálne ohrozenia. Otvorí sa nám tak 

možnosť pripraviť projekt obno-

vy napríklad cez Environmentál-

ny fond. V roku 2021 bude v GaJK 

otvorené reštaurátorské pracovisko 

pre odbornú prax študentov ŠUP B. 

Štiavnica v odbore konzervátorstvo 

a  reštaurátorstvo papiera, starých 

tlačí a knižných väzieb, a to aj v spo-

lupráci s SBA.

Slovenské banské múzeum je 

profi lované ako múzeum s  celo-

slovenskou pôsobnosťou zame-

ranou na históriu baníctva. Čo 

očakávate od reštartu vedecko – 

výskumnej činnosti múzea, resp. 

vedecko – výskumného progra-

mu múzea?

Novú pozíciu vedeckovýskumnej 

pracovníčky obsadí Mgr. Daša 

Bombjaková, PhD. (nástup od 

1. 2. 2021). Jej hlavnou úlohou 

bude príprava akreditácie odbor-

nej spôsobilosti na vykonávanie 

výskumu a  vývoja a  v  spolupráci 

s  ostatnými kolegami predovšet-

kým príprava vedeckovýskumné-

ho programu SBM na nasledujúce 

3 a  viac rokov. Program bude ná-

sledne predložený Vedeckej rade na 

oponovanie. Akreditácia vedecko-

výskumnej činnosti by SBM otvori-

la možnosť zapájať sa do vedeckých 

projektov a získavať fi nančné zdro-

je na realizáciu výskumu, na ktoré 

múzeum vlastné zdroje nemá. Náš 

program bude interdisciplinárny, 

medziinštitucionálny, celosloven-

ský a  tiež aktuálny a ak bude záu-

jem, podrobne ho predstavíme aj či-

tateľom Vašich novín.

Dôležitou súčasťou múzea je aj 

činnosť v  oblasti dokumentá-

cie a ochrany zbierok. Predstaví 

nám múzeum novinky aj v tejto 

oblasti?

Áno. Rok 2021 prinesie zmeny aj 

v  tejto oblasti. DokCentrum (do-

kumentačné centrum) pripraví 

koncepcie akvizičnej politiky SBM 

a najmä, koncepciu ochrany a bez-

pečnosti zbierkových predmetov, 

keďže tá aktuálna nerefl ektuje mú-

zejné štandardy. Správcovia de-

pozitárov sa budú postupne špe-

cializovať na vybrané materiálové 

skupiny, pripraví sa nový systém 

uloženia zbierkových predmetov 

podľa materiálových skupín, tento 

spôsob je nielen šetrnejší k  zbier-

kovým predmetom, ale aj ekolo-

gickejší, keďže môžu byť na regu-

láciu klímy najviac citlivé zbierkové 

predmety uložené oddelene od tých 

menej citlivých. Pre bádateľov i za-

mestnancov sa sprístupní knižnica 

SBM i archív SBM, a to jeden deň aj 

v predĺžených otváracích hodinách. 

Našou dlhodobou víziou je postave-

nie ekologického objektu centrálne-

ho depozitára s integrovanou sprá-

vou zbierok, bádateľským zázemím 

a tak ďalej.

Výstupy z našich úloh budú zverej-

ňované na sociálnych sieťach i webe 

SBM, budeme si takto tvoriť kvalit-

ný a dúfam, že aj pútavý virtuálny 

obsah, v spolupráci s Centrom mar-

ketingu, komunikácie a  zelených 

inovácií SBM.

Ďakujeme za rozhovor a želáme 

múzeu a  pani riaditeľke čo naj-

viac splnených zámerov a vízií.

ŠN

Slovenské banské múzeum a jeho smerovanie 
pod vedením novej riaditeľky

Kammerhof- sídlo niekdajšieho komorsko-grófskeho úradu  foto Mgr. Ján Petrík
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Nezištné skutky z nás robia 

lepších ľudí. V ťažkých chvíľach 

prinesú drobnú nádej i veľkú 

pomoc. 

Nadácia Pantheon Foundation sa 

už dlhodobo riadi mottom: „Na-

priek tomu, že sa technológie stali 

nevyhnutnou súčasťou nášho života, 

nie každý má k nim rovnaký prístup.“

A v duchu tohto motta a tejto vý-

nimočnej situácii, v  ktorej sa ľu-

dia nechcene ocitli po celom sve-

te, pomáha aj deťom prekonávať 

úskalia dištančného vzdelávania 

v  súčasnosti fungujúceho predo-

všetkým v online priestore. 

Základná škola Jozefa Horáka si 

cení, že sa ocitla medzi oslove-

nými školami a nadácia škole ve-

novala 5 notebookov pre žiakov, 

ktorí si ich v  blízkej budúcnos-

ti nemôžu dovoliť. A  pretože ta-

kýchto žiakov je veľa, a to nielen 

v našom meste, chceli by sme sa 

aj takouto formou poďakovať za 

prejavenú podporu, ako aj prácu, 

ktorú nadácia Pantheon Founda-

tion vykonáva.

V mene našich žiakov, ich rodičov 

aj učiteľov, úprimne ďakujeme za 

poskytnutý dar prostredníctvom 

ktorého sa budú môcť zúčastňovať 

online vzdelávania aj žiaci, ktorí 

doteraz túto možnosť nemali.

ZŠ J. Horáka

Sponzorský dar pre Základnú školu 
Jozefa Horáka

Notebooky pre žiakov školy  foto Archív ZŠ JH

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z  č. 45/2020: „Máme radi 

ľudí, čo nám od pľúc povedia, čo si 

o  nás myslia, za predpokladu, že si 

myslia to, čo my.“ Výhercom sa stá-

va Tibor Čakloš, B. Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vy-

lúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v ter-

míne do 25. 01. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok A. S. 

Exupéryho: „Správne vidíme iba… 

(dokončenie v tajničke).

A., Muž. meno, tvrdo pracovalo, 

krátke video,

B., 2. časť tajničky,

C., 999 v Ríme, nem. žen. meno, 

51 v Ríme, nádor,

D., Osobné zámeno,

E., Eduarda, hlupáci, plť česky,

F., Duby angl., pociťuje, hudob-

ná skupina,

G., Česká mládež skr., Izabela, 

tam, ruská rieka, aktínium,

H., Ozn. ruských lietadiel, líščia 

diera, kanón, úder v boxe,

I., Vzduch grécky, párali bez dĺž-

ňa, budova,

J., Lavica cez rieku, ostrov v In-

donézii, šermovanie,

K., Koniec tajničky.

1., Orgány zraku, 3. časť tajnič-

ky,

2., Kamarát Jeryho, druh Evy, 

muž. meno,

3., Kyslík, opak severu, Nika na-

opak, iniciálky herca Stankeho, 

eman,

4., Brat Cyrila, liečivá rastlina, 

televízia,

5., Futbalista z  TT, obyvatelia 

arabských zemí,

6., Hrubá zahrotená tyč, obiť 

česky, mesto v Rumunsku,

7., Arabské meno, Edita, daro-

vali,

8., Sedeli v lietadle, rozdeľovať,

9., Obžuli, existovali, sa východ-

niarsky,

10., Šimon dom., dar nevesty, 

rozdeľuj,

11., Stred slova motor, manželka 

Chaplina, český spevák,

12., Smola, 1. časť tajničky, hlas 

kozy.

Pomôcky: Arad, Leon, Adamec, 

še, RS, Korn, Oona.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K X

Kupón č. 1
Krížovka

Oznámenie
o  zmene úradných hodín 

v  termíne od 4. 1. 2021 do 

24. 1. 2021.

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 

808 z  31. 12. 2020 Vám ozna-

mujeme, že v uvedenom období 

sa úradné hodiny upravujú na-

sledovne: 

PO – PI nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úra-

dov bude zabezpečené podpiso-

vanie dohôd (dodatkov) k  pre-

biehajúcim projektom.

Služba na recepcii, resp. poda-

teľni úradu bude zabezpečená 

nasledovne: 

PO, UT, PI 8:00-11:00, 

ST 13:00-16:00, 

ŠT nestránkový deň.

Z  dôvodu zhoršenej epidemio-

logickej situácie na Slovensku 

si Vás dovoľujeme požiadať, aby 

ste, pokiaľ je to možné, využili 

inú ako osobnú formu kontaktu 

s  úradom (mailová, telefonická 

komunikácia .…)

Prvý kontakt pre klientov: 

e-mail: bs@upsvr.gov.sk, 

tel. č.: 045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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Mesto Banská Štiavnica aj 

v roku 2020 pokračovalo vo 

vydávaní publikácií, venova-

ných osobnostiam Banskej 

Štiavnice aj v oblasti výtvar-

ného umenia. 

Po knihách o  známom a  originál-

nom reportážnom fotografovi Ser-

gejovi Protopopovi, z pera jeho syna 

Ing. Vladimíra Protopova, 2015, Tla-

čiareň –Róbert Jurových, NIKARA, 

o banskoštiavnickom rodákovi a stre-

doeurópskom maliarovi a  grafi kovi 

Jozefovi Viktoriánovi Pitukovi, kto-

rú do monografi e spracoval význam-

ný slovenský výtvarný teoretik a pe-

dagóg PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., 

2018, Tlačiareň FO Art, s.r.o., Brati-

slava, v  roku 2020 mesto podporilo 

vydanie knihy venované insitnému 

maliarovi a dlhoročnému lesníckemu 

pedagógovi na Strednej lesníckej ško-

le Jozefovi Lackovičovi (1921- 2009), 

k  jeho storočnici narodenia. Autor-

kou publikácie je jeho dcéra Mgr. Má-

ria Čelková, historička umenia. Vyda-

nie knihy vyšlo s fi nančnou podporou 

v rámci projektu Ministerstva kultú-

ry SR, projekt v  spolupráci s  autor-

kou vypracovala Mgr. Henrieta Go-

dová, vedúca odd. MsÚ, ktorá spolu 

s Ing. Jánom Sedílekom, vedúcim IC, 

sa podieľali aj na prekladoch resumé 

a popisiek pod obrazy do knihy, fran-

cúzske resumé spracovala Dr. Darina 

Veverková, PhD. Vytlačenie knihy re-

alizovala Tlačiareň Coreta, a. s., v Byt-

či, náklad 1000 ks, počet 192 strán, 

ISBN 978-80-570-2360-9. 

Poďakovanie autorky knihy patrí 

za pomoc, porozumenie a  ocho-

tu k vydaniu monografi e J. Lackovi-

ča primátorke mesta Mgr. Nadežde 

Babiakovej, vyššie uvedeným spolu-

pracovníkom, všetkým spoluautorom 

uvedeným v knihe, inštitúciám (mú-

zeám a galériám), kde sa nachádzajú 

obrazy, obidvom Mikulášom, manže-

lovi aj synovi Mikimu jn. za technic-

kú spoluprácu, ako aj pracovníkom 

Tlačiarne Coreta, a. s., v Bytči. Široká 

rodina pred Vianocami dostala milý 

darček v  podobe spomienkovej kni-

hy. Jozef Lackovič prežil v  Banskej 

Štiavnici, od roku 1955 do svojej smr-

ti v roku 2009, umelecky najdôležitej-

šie obdobie svojej tvorby, namaľoval 

vyše 200 obrazov čerpajúcich z histó-

rie a folklóru baníctva, vinohradníctva 

a lesníctva. Telom i dušou Štiavničan, 

maľoval jedinečné príbehy, rozpráv-

kovo čisté a krásne farebné, humor-

né, zrozumiteľné. Jozef Lackovič bol 

pracovitý, ľudský, priateľský, spolo-

čenský, kultúrny, rozhľadený, vzdela-

ný a originálny človek.

Pre Covid 19 verejná prezentácia 

publikácie pre Štiavničanov, priate-

ľov a priaznivcov výtvarného ume-

nia sa presunula na neskoršie, vhod-

nejšie obdobie, o čom včas budeme 

informovať na stránke Štiavnických 

novín.

Mária Čelková

Nová kniha– Jozef Lackovič, 
maliar baníkov, vinohradníkov a lesníkov

Obálka novej knihy  foto Archív autora

Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok umiestnil 

koncom roka 2020 na nádvorí 

Berggerichtu pamätnú tabuľu 

Jánovi Tadeášovi Antonovi 

Peithnerovi (1727– 1792), 

druhému profesorovi Katedry 

náuky o banských dielach 

banskoštiavnickej Baníckej 

akadémie. 

Jej osadením sa skompletizovala galé-

ria pamätných tabúľ, venovaných naj-

významnejším profesorom Baníckej 

akadémie 18. storočia. Jej slávnost-

né odhalenie bolo naplánované na 

29.12.2020, kedy sa malo uskutočniť 

aj tradičné „Staroročné zasadnutie“ ria-

diaceho výboru spolku. Vzhľadom na 

pandémiu COVID-19 sa obidve podu-

jatia, ako aj 29. valné zhromaždenie 

baníckeho spolku, ktoré bolo naplá-

nované na 29. 11. 2020, museli pre-

ložiť na rok 2021. Termín ich kona-

nia sa spresní podľa vývoja pandémie, 

ktorej skoré zvládnutie je želaním nás 

všetkých. Činnosť baníckeho spol-

ku v roku 2020 bola značne poznače-

ná pandémiou. Z uvedeného dôvodu 

sa neuskutočnili ani niektoré tradič-

né podujatia, ako „Náckova Štiavnica“ 

s výjazdom štiavnického Nácka histo-

rickým motorovým vlakom „Štiavnic-

kou Ančou“ či „Náckov štiavnický pochod“. 

Z  plánu vzdelávacej sekcie „Utorkové 

popoludnia“ sa časť prednášok taktiež 

presunula na rok 2021. Napriek zlo-

žitej epidemiologickej situácii situácií 

sa nám podarilo vo februári zorgani-

zovať 28. reprezentačný banícky ples 

v  hoteli Grand-Matej, v  náhradnom 

júlovom termíne v  hoteli Salaman-

dra 11. rudnobanský šachtág spoje-

ný s 9. rozálčianskym šachtágom a 20. 

Jozefovským stretnutím a v septem-

bri v  štiavnickom amfi teátri verejnú 

prezentáciu slávnostného šachtágu 

v rámci programu Salamander 2020. 

S pozdravom „Zdar Boh!“

Milan Durbák

Pocta ďalšiemu profesorovi 
Baníckej akadémie

Zavítal nový 
rok

Koniec roka ukončil ohňostroj,

trblietavé nebo všade navôkol.

Zavládol pokoj, stíchla ulica

no vonia zimou v splne mesiaca.

Zas nový január do sveta zavítal,

nemrzne, zima vládne kráča zov-

šadiaľ.

Opäť je to nádeje plný Boží dar,

prosíme v modlitbách Pane, zdra-

vie nám chráň.

Krutý rok uplynul, zahoj staré 

rany.

Ovocím lásky zostaň Pane s nami.

Zima je mierna, jemná, Ty ju utí-

šiš,

v hĺbke srdca veríme, Ty nás neo-

pustíš.

Nech nový rok prinesie hojnosť 

lásky,

radosť, pokoj a samé dobré správy.

Dopraj Pane, nech sa nám v  no-

vom roku darí,

aby tento rok bol lepší ako ten starý!

Eva Kolembusová

Záhradkárske 
okienko
Pomológia

Jabloň zimná

Ananásová Reneta: veľmi stará 

odroda pochádzajúca pravdepo-

dobne z  Holandska. Stolová od-

roda, kedysi hojne rozšírená vo 

všetkých typoch výsadieb, dnes 

sa vyskytuje zriedkavejšie. Má 

veľmi dobrú chuť s  ananáso-

vou arómou. Je však náročná na 

teplejšie stanovištia. V  nevhod-

ných podmienkach trpí rakovi-

nou a  vlnačkou krvavou. Plod je 

malý, guľovitý až vajcovitý, na 

priereze kruhovitý. Dužina je žl-

tkavá, krehká, šťavnatá. Chuť je 

kyslastá, korenistá, s  odrodovo 

charakteristickou arómou. Plo-

dy dobre držia na strome. Šup-

ka je zlatožltá bez inej krycej far-

by alebo líčka. Charakteristickým 

znakom je povrchový kalich a vý-

razné hrdzavé lenticely na slneč-

nej strane. Zber a zrelosť = zberá 

sa od polovice októbra, konzum-

ne dozrieva v decembri, vydrží do 

marca.

Michaela Mojžišová
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Žiadne tlačenie a vypisovanie 

papierových formulárov, 

žiadne státie v rade na pošte 

a žiadne čakanie na obálku 

s vyjadrením. Odteraz sa dá 

s distribútorom elektriny 

komunikovať elektronicky 

a kedykoľvek skontrolovať 

v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, 

ktorí chcú pripojiť svoju nehnu-

teľnosť k elektrickej sieti, už môžu 

svoju žiadosť vybaviť aj cez inter-

net. Stredoslovenská distribučná 

(SSD) totiž spustila pre zákazníkov 

na stránke www.ssd.sk nový elek-

tronický systém. Odberateľom elek-

triny umožňuje komunikovať s dis-

tribučnou spoločnosťou pri riešení 

najčastejších požiadaviek online. Ich 

spracovanie v elektronickej forme je 

jednoduchšie a  šetrí čas. V  niekto-

rých prípadoch aj mesiac.

„Vďaka novému systému stačí zákaz-

níkom internetové pripojenie a  môžu 

si vybaviť prípojku, nechať si posú-

diť možnosť pripojenia ešte pred vý-

stavbou nehnuteľnosti, požiadať o vy-

jadrenie k  projektovej dokumentácii 

alebo o  vytýčenie našich sietí, nahlá-

siť odpočet elektromera, zmenu odbe-

rateľa alebo odkonzultovať technické 

zmeny,“ vymenovala časť možností 

Anna Rechtoríková, riaditeľka diví-

zie zákaznícke služby SSD. Dodala, 

že veľkým prínosom je aj možnosť 

priebežného sledovania stavu jed-

notlivých žiadostí a priamej online 

komunikácie s  pracovníkom SSD, 

ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu 

možnosť skontrolovať si na našej webo-

vej stránke v akom štádiu je proces. Ak 

nám chýbajú od zákazníka nejaké do-

kumenty, hneď ho na to upozorníme 

mailom,“ upresnila.

Distribučná spoločnosť si uvedo-

muje, že pre laika môže byť vyba-

vovanie nového pripojenia či iných 

žiadostí náročné, preto na svojom 

webe ponúka podrobný, ale zrozu-

miteľný popis jednotlivých krokov. 

Nové elektronické služby môžu vy-

užiť všetci odberatelia z  distribuč-

ného územia SSD, či už ide o  do-

mácnosti alebo podnikateľov na 

úrovni nízkeho napätia. Energeti-

ci plánujú svoje elektronické služby 

v blízkej budúcnosti postupne roz-

širovať. 

„Ročne prijmeme a  spracujeme viac 

ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica 

z nich sa týka nových pripojení. Dote-

raz sme všetky dostávali poštou. Kaž-

dý, kto stavia dom alebo kupuje nehnu-

teľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. 

Ak využije elektronický systém, prine-

sie mu to viaceré výhody. Stále však 

treba počítať s  tým, že si treba splniť 

všetky povinnosti a pozorne čítať naše 

usmernenia. Nedôslednosť dokáže pre-

dĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ 

upozornila na veľmi častú chybu 

Petra Jakubová, vedúca kontaktné-

ho centra v Stredoslovenskej distri-

bučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší 

a distribútor ho odporúča využívať 

v čo najväčšej miere, stále zostáva 

v  ponuke aj možnosť posielať pa-

pierové formuláre prostredníctvom 

pošty.

Spoločnosť Stredoslovenská distri-

bučná, a. s., (SSD) je regionálnym 

prevádzkovateľom distribučnej sú-

stavy elektrických vedení na úrovni 

veľmi vysokého, vysokého a nízke-

ho napätia. Zabezpečuje distribúciu 

elektriny na území Banskobystric-

kého, Žilinského a  časti Trenčian-

skeho kraja. Spravuje takmer 35-ti-

síc kilometrov elektrických vedení, 

ktoré napájajú zhruba 755-tisíc do-

mácností a fi riem. 

Miroslav Gejdoš, hovorca Stredo-

slovenská distribučná, a. s.

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť 
rýchlejšie a bez papierov
SSD spustila nové online služby

Mobilné odberové miesto 

(MOM) na testovanie korona-

vírusu bolo zriadené v priesto-

roch Kultúrneho centra (KC) 

v Banskej Štiavnici 16. 11. 

2020.

Prinášame Vám niekoľko reak-

cií na zriadenie MOM:

Chcel by som sa poďakovať za prá-

cu, ktorú vykonávate. Nebol by 

som o  Vás vedel, keby život ne-

priniesol prekvapenia. Napriek 

tomu, že sme sa správali zodpo-

vedne, aj tak nás to neminulo. Po 

zistení, že manželka môže byť na-

kazená Covid-19 som hľadal mož-

nosť toto podozrenie potvrdiť. 

V  sobotu je priam nemožné sa 

otestovať na Slovensku (antigé-

nové testy). Našiel som Vás v Ban-

skej Štiavnici a nesklamal som sa. 

Neviem či viete, ale ste najbližšie 

miesto od východnej hranice, kde 

sa tieto testy robia v sobotu. Veľ-

mi príjemná komunikácia v  tele-

fóne, profesionálny prístup pri 

testovaní ma prekvapil. Napriek 

tomu, že test bol pozitívny (to 

sme predpokladali), neľutujem, že 

sme cestu podstúpili až z  Geme-

ra z obce Ratkovské Bystré. Veľké 

poďakovanie Vašim ľuďom. Všet-

kým, kto v tejto neľahkej dobe po-

máha. Ešte veľké Ďakujem, robíte 

to dobre. Prečítajte to Vášmu ko-

lektívu a myslím to úprimne. Ďa-

kujem! S pozdravom

Ing. Marcel Boroš

Súhlasím, naozaj milí, trpezli-

ví a  ľudskí zdravotníci. Majú toho 

naozaj veľa a  napriek tomu neda-

jú svojím správaním pocítiť únavu, 

stres. Veľký obdiv a ďakujeme!

Katarína Lalová

Dievčence ste super team!

Petra Ivanová-Kružlicová

Bola som na testoch vo štvrtok, 

chválim a patrí im veľká vďaka, veľ-

mi príjemný prístup lekárky a celé-

ho personálu.

Soňa Búziková

Krásne poďakovanie, ktoré si títo 

ľudia skutočne zaslúžia, sú super!

Beata Babiaková

Idem v  stredu ich opáčyt, aj ked 

viem gdo je zamaskuvaný v tom bie-

lom, ja im to už dopredku verím, že 

sa fajn partia.

Vladimír Poprac

Môžem len súhlasiť, potvrdiť, pán 

to napísal presne a výstižne, ďaku-

jeme, ste úžasní ľudia!

Viera Palášthyová

Testovanie v kultúrnom centre- ohlasy

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat. 

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom 

je zabezpečiť domov pre opuste-

né a  týrané zvieratá a zabezpeče-

nie veterinárnej starostlivosti. Kto 

by chcel mať doma zvieracieho mi-

láčika, nech neváha a  kontaktuje 

naše občianske združenie. 

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947. Ak chcete naše OZ 

podporiť 2%, môžete tak urobiť 

osobne, prípadne elektronicky na: 

https://pfseform.fi nancnasprava.

sk/Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

Čo si zaželať...
Čo si do nového roka zaželať?

Nuž, obligátne.

Radosť, zdravie, šťastie mať.

Po novom už aj koronu prekonať.

Viac sa tešiť z nových dní

a viac sa smiať.

Menej prijímať

a viac druhému dať.

Staré hriechy radšej nespomínať,

nešťastné vzťahy pochovať.

Dobrú prácu

aj grošíkov stále mať.

A veľa, veľa lásky dostávať.

To by si

asi každý z nás

chcel priať!

Daniela Sokolovičová
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 Kúpim starý drevený betlehem, 

fi gúrky z betlehemu, staré vianočné 

ozdoby, baňu alebo fi gúrky vo fľaši, 

tel. č.: 0907 710 630

 Predám automobil Dawoo Lanos 

pojazdný, tel. č.: 0917 047 275

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

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


