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INZERCIA

Uplynulý rok sa niesol od 

marca v duchu prísnych 

protipandemických opatrení, 

čo malo vplyv aj na kultúr-

no-spoločenské dianie 

a športovú činnosť v našom 

meste. Aj napriek tejto zložitej 

situácii vyšlo v minulom roku 

46 čísel Štiavnických novín.

V  januári tohto roku sme sa pre-

hupli už do 32. ročníka vydávania 

týždenníka Štiavnické noviny, kto-

ré patria k  málo týždenníkom na 

Slovensku s nepretržitou periodici-

tou. Aj napriek mnohým turbulen-

ciám sú tu a  prinášajú najaktuál-

nejšie informácie z diania v našom 

meste a okolí.

Milí spoluobčania,

úprimne ďakujem všetkým Vám, 

ktorí ste sa zúčastnili na skrínin-

govom testovaní na ochorenie 

Covid-19 v  našom meste v  dňoch 

21. 1. – 27. 1. 2021.

Predovšetkým ďakujem tým, kto-

rí stáli v  prvej línii – zdravotní-

kom, vojakom, policajtom štátnym 

i  mestským, hasičom profesionál-

nym i dobrovoľným, administratív-

nej výpomoci a všetkým, ktorí ma-

teriálovo-technicky zabezpečovali 

prípravy a realizáciu testovania.

Osobitne vyslovujem poďakova-

nie lekárkam: MUDr. Oľge Fer-

jančíkovej, MUDr. Dane Žembe-

rovej, MUDr. Hane Gubricovej 

a  MUDr. Diane Berlanskej, zdra-

votným sestrám: Naďke Ivaničovej, 

Janke Krajákovej, Zuzane Juchovej, 

Michaele Charvátovej, Alexandre 

Kálmanovej, Mgr. Zuzane Rudin-

skej, PhDr. Anne Michňovej, Zlate 

Štangovej, Mgr. Martine Kováčiko-

vej, Dušane Luptákovej, administra-

tívnym pracovníkom: Ing. Jurajovi 

Chrenkovi, Mgr. Petrovi Chytilovi, 

Mgr. Alexandre Bókovej, Martine 

Buzalkovej, Lenke Dobrotovej, Re-

náte Ivaničovej, Bc. Denise Kubiňá-

kovej, PhDr. Kataríne Harvanovej, 

Mgr. Andrei Gregovej, Bc. Denise 

Slezákovej,  Dane Žemberovej ml. 

a Eve Ďuriakovej. Ďakujem aj spo-

lupracujúcim organizáciám, inštitú-

ciám a fi rmám, najmä Mgr. Jánovi 

Kružlicovi, 

Štiavnické noviny v roku 2020

Poďakovanie

Ilustračné foto z vyhodnotenia ŠN, r.2020  foto Archív ŠN �3.str.

�3.str.

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.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Poďakovanie
Ani náš domov Domov Márie na 

Drieňovej neobišla pandémia, ktorá 

má vplyv na naše duševné zdravie.

Zdravotné sestry v  zariadení ro-

bili v „pokluse“, lebo zastupovali aj 

neprítomné sestričky, ktoré boli 

v  karanténe. Sestričky p. Hrebíč-

ková a  p. Ihracká zvládali profe-

sionálne testovanie. Sestrička Bc. 

Daniela Arvayová bola tiež obeťou 

pandémie. Keď sa vrátila do robo-

ty, veru mala čo robiť.

Vek sa pomaly stáva synonymom 

slova osamelosť, čo vyvoláva 

stres, má negatívny vplyv na zdra-

vie, ale najhoršie je, že sa nemôže-

me stretnúť s našimi najbližšími. 

Samota je zlá a ťaží. Preto buďme 

k sebe pozorní a tolerantní a pre-

to, aby sme sa necítili osamelí. 

Chceme sa poďakovať p. riaditeľ-

ke Ing. Bernátovej, že nás potešili 

živým kvietkom a obdarovali nás 

krabičkou plnou prekvapení.

Prajem Vám všetkým, aby sa náš 

život čo najskôr vrátil do života 

ako bol pred pandémiou.

Klienti Domova Márie
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DIÁR
z programu

primátorky

18. 1. v Rádiu Devín o 7:20 a v Rá-

diu Regina o  15:00 bola spomien-

ka na vynikajúceho lesníckeho od-

borníka Jozefa Dekréta Matejovie 

(12.7.1774- 18.1.1841). K  jeho vy-

sokej odbornosti prispela aj jeho dl-

horočná súčinnosť s  vynikajúcim 

lesníckym odborníkom európskeho 

významu Dr. Henrichom Dávidom 

Wilckensom, profesorom na Les-

níckom inštitúte Baníckej akadémie 

v B. Štiavnici. 18. 1. v Rádiu Regina 

o 14:00 hovorila riaditeľka Sloven-

ského banského múzea v  B. Štiav-

nici Mgr. Zuzana Denková, PhD. 

o  tom, že už 3 roky prebieha rein-

štalácia celoslovenskej expozície ba-

níctva v Kammerhofe, ale aj o tom, 

že múzeum pripravuje reinštaláciu 

ďalších celoslovenských expozícií. 

19. 1. v TA3 v publicistickej relácii 

„Téma dňa“ od 19:50 bol aj Exštiav-

ničan Jaroslav Naď, minister obra-

ny SR. Najprv kritizoval nehorázne 

a arogantné správanie jednej neme-

novanej TV (nebola to TA3), pod-

statnú časť svojho vystúpenia však 

venoval doterajším, súčasným a bu-

dúcim opatreniam vlády SR v obdo-

bí pandémie, so zvláštnym zreteľom 

na armádu. J. Naď hovoril aj v TV 

Markíza 24. 1. v relácii „Na telo“ od 

13:00 opäť nielen o  protipande-

mických opatreniach vlády SR, ale 

aj o  aktuálnych vnútropolitických 

problémoch. 20. 1. vo viacerých 

médiách bola spomienka na profe-

sora Ing. Štefana Nosáľa v súvislos-

ti s  tým, že sa narodil v  tento deň 

v  r. 1927. Bol najprv tanečníkom, 

neskôr choreografom Lúčnice a na-

koniec vyše 50 rokov bol jej šéfom, 

keď sa tento svetoznámy folklórny 

súbor preslávil v mnohých krajinách 

sveta. Bol aj profesorom VŠMU. Do 

Lúčnice, ktorá vznikla medzi brigád-

nikmi Trate mládeže z Hronskej Dú-

bravy do B. Štiavnice vstúpil už ako 

tanečník a  jeden z  brigádnikov na 

tejto stavbe už v r. 1949. 20. 1. bolo 

vo viacerých médiách, že vydala sve-

toznáma hudobná skupina Th e Be-

atles svoj prvý album v USA v tento 

deň v r. 1964. Pripomínam, že o ich 

svetoznáme zviditeľnenie sa vý-

znamne zaslúžil ich dlhoročný foto-

graf, banskoštiavnický rodák Dežo 

Hoff man (24.5.1912- 26.3.1986). 

22. 1. na internete bolo uvedené, že 

infi kovaných v  okrese B. Štiavnica 

k tomuto dňu bolo 337 našich spo-

luobčanov. K  tomuto dňu mal náš 

okres bezkonkurenčný celosloven-

ský primát, pretože aj v  okresoch, 

ktoré majú menší počet obyvate-

ľov ako náš okres bol počet infi ko-

vaných podstatne vyšší. V  Medzi-

laborciach 407 a  v  Turčianskych 

Tepliciach dokonca až 505! 24. 1.

v Rádiu Regina o 6:30 bola spomien-

ka na vynikajúceho lesníckeho od-

borníka Ing. Júliusa Kňazovického, 

ktorý začal chodiť na Vysokú ško-

lu banícku a  lesnícku v  B. Štiavni-

ci, ktorú ukončil v  Šoproni, kde sa 

táto škola v školskom roku 1918/19 

presťahovala. 24. 1. v Rádiu Sloven-

sko od 10:05 bola dávnejšia nahráv-

ka Dalmy Špitzerovej, ktorá zomre-

la 21. 1. pri nedožitých 96 rokoch. 

Bola to svojho času významná hereč-

ka a manželka PhDr. Juraja Špitze-

ra, vynikajúceho žurnalistu, spiso-

vateľa a  kultúrneho činiteľa, ktorý 

má dodnes nedocenené zásluhy pri 

spracovávaní umelecko-historických 

zbierok a histórie kaštieľa vo Sv. An-

tone a ich majiteľov. K 25. 1. 2021 na 

internete bolo uvedené, že k tomuto 

dňu bolo v  našom okrese infi kova-

ných 341 našich spoluobčanov.

Ján Novák

Ako ďalej v BŠ
O  celoslovenskom primáte náš-

ho okresu. Náš okres sa dožil dňom 

22. 1. 2021 významného celoslo-

venského primátu. Hoci je až tretím 

najmenším okresom, čo do počtu 

obyvateľov na Slovensku, po Me-

dzilaborciach a  Turčianskych Tep-

liciach, počet infi kovaných obyva-

teľov nášho okresu k  tomuto dňu 

bol len 337, čo je podstatne me-

nej ako v  okresoch Medzilaborce 

(407) a  v  Turčianskych Tepliciach 

(505). Súčasne pod 400 infi kova-

ných k tomu dňu nemal ani žiadny 

iný okres na Slovensku. Určite je to 

viac ako potešiteľná správa pre všet-

kých obyvateľov nášho okresu v ob-

dobí neuveriteľnej mizérie, kto-

rú vzhľadom na pandémiu prežíva 

naše mesto, náš okres, celé Sloven-

sko, ba dokonca celý svet , už takmer 

rok. Zdravie našich spoluobčanov 

v našom meste i okrese je dlhodobo, 

a určite tak bude aj v ďalšom obdo-

bí, prioritné. V tejto súvislosti nie je 

bez zaujímavosti, že náš okres je už 

dlhodobo v tejto oblasti na popred-

ných miestach. V novembri po ploš-

nom testovaní bol na 2. mieste za 

okresom Revúca a ako je to v okrese 

Revúca po súčasnom plošnom tes-

tovaní? Revúca je síce na 1. mieste, 

ale čo je paradoxné, v počte infi kova-

ných. Oproti novembru sa ich počet 

zvýšil až 10-násobne! Ako teda ďalej 

v tejto oblasti? Určite sa treba v pr-

vom rade poďakovať všetkým tým, 

ktorí sa zaslúžili o ten najvzácnejší 

celoslovenský primát nášho okre-

su v boji s pandémiou. Jedným dy-

chom však určite treba požiadať 

všetkých tých, ktorí sa o  túto ce-

loslovenskú prioritu zaslúžili, aby 

v tomto úsilí a nesmiernej obetavos-

ti vytrvali a pokračovali v tomto sna-

žení aj v  budúcnosti. Bohužiaľ, to 

veru nik nevie, že dokedy...

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

25. 1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Vyhodnotenie celoplošného 

skríningového testovania, za-

bezpečenie potrebných vecí 

pre pokračovanie testovania.

 Riešenie ekonomiky TS, m. p., 

Banská Štiavnica.

26. 1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pokračovanie celoplošného 

skríningu a úloh s tým súvisia-

cich.

 Príprava stavebných akcií pre 

rok 2021.

27. 1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k zabezpe-

čeniu sociálneho taxíka a k so-

ciálnym službám v meste.

 Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Ruženou Lon-

gauerovou.

28. 1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslan-

cami mestského zastupiteľ-

stva.

 Účasť na zasadnutí Predsta-

venstva OOCR región Banská 

Štiavnica.

 Sumarizácia výsledkov celo-

plošného skríningu a zabezpe-

čenie potrebných vecí pre po-

kračovanie testovania.

29. 1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mest-

ské zastupiteľstvo.

Viera Lauková

V termíne od 18. 1.– 27. 1. 2021 

sa v našom meste konalo 1. 

kolo skríningového testovania 

na koronavírus COVID-19. 

Mobilné odberové miesta (MOM) na 

testovanie koronavírusu boli zriadené 

v priestoroch Kultúrneho centra (KC), 

od štvrtka 21. 1. 2021 bolo zriadené 

mobilné odberové miesto v ZŠ Jozefa 

Kollára na Drieňovej a počas víkendu 

bolo otvorené MOM v mestskej pla-

várni v Banskej Štiavnici. Všetky dô-

ležité informácie a výsledky z jednot-

livých MOM za jednotlivé dni boli 

priebežne zverejňované na Fb strán-

ke mesta Banská Štiavnica a na strán-

ke mesta www.banskastiavnica.sk. 

Z priebežných výsledkov k 26. 1. vy-

plýva, že v našom okrese sme dosiah-

li pozitivitu 0,94%, čo znamená, že 2. 

kolo skríningového testovania v  na-

šom meste by sa nemalo uskutočniť. 

Kompletné výsledky z  jednotlivých 

MOM z 1. kola skríningového testo-

vania v našom meste Vám prinesieme 

v najbližšom vydaní ŠN.

MsÚ

Skríningové testovanie v našom meste
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Na konci mesiaca ja-

nuár sa vždy konalo vyhodnotenie 

Štiavnických novín za uplynulé ob-

dobie. Žiaľ, pandemická situácia 

so šírením koronavírusu prekazi-

la naše plány, a preto sa nemôžeme 

tento rok stretnúť tak ako po ostat-

né roky a spoločne bilancovať uply-

nulý rok vydávania nášho i  Vášho 

týždenníka mesta Banská Štiavnica.

Preto mi dovoľte aspoň touto ces-

tou sa poďakovať všetkým tvor-

com novín, hlavne vedeniu mes-

ta p. primátorke Mgr. Nadežde 

Babiakovej, prednostke MsÚ 

Ing. Ivane Ondrejmiškovej, že sa 

im podarilo aj v týchto ťažkých ča-

soch zachovať týždenník pre na-

šich čitateľov, za pomoc, spoluprá-

cu a cenné rady patrí poďakovanie 

stálym prispievateľom, ktorí svo-

jimi príspevkami obohacujú obsah 

novín, sú nimi: 

PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., 

Ing. Daniela Sokolovičová, Anna Ri-

hová, členovia redakčnej rady, ale 

aj ostatným nemenovaným, ktorí 

každý svojím spôsobom sú príno-

som a  snažia sa skvalitniť ich ob-

sah a prinášať do nich svoje ja. Ďa-

kujem aj našim verným čitateľom, 

bez ktorých by naša snaha nema-

la zmysel a pre ktorých sa naše, ale 

i Vaše noviny stávajú zdrojom infor-

mácií a poznania. Verme, že po tejto 

ťažkej dobe nastane obdobie, ktoré 

bude svetlejším zajtrajškom, kde 

opäť budeme môcť prinášať viac in-

formácií zo spoločenského, kultúr-

neho, ale i športového diania v na-

šom krásnom historickom meste 

Banská Štiavnica.

Mesto svetového významu, ktoré 

má prvenstvá nielen na Slovensku, 

ale i v zahraničí, kde sa radi vracajú 

turisti a návštevníci zo všetkých kú-

tov sveta.

Milí čitatelia, prajme si, aby rok 

2021 bol pre nás všetkých lepším, 

krajším a  mohli sme pre Vás pri-

nášať pestré informácie naďalej… 

Aj s  Vašou pomocou a  podporou 

to zvládneme, preto Vám všetkým 

prajem hlavne pevné zdravie!

S úctou

Michal Kríž,

redaktor ŠN

NOVINKY

1.str.

riaditeľovi základnej 

školy J. Kollára v  Banskej Štiavnici 

a RNDr. Pavlovi Bačíkovi za poskyt-

nutie testovacích priestorov. Veľké 

ďakujem patrí aj celému tímu MOM 

Slovenského Červeného kríža v Ban-

skej Štiavnici pod vedením Mgr. Emí-

lii Jányovej Lopušníkovej za ich od-

vedenú príkladnú a  zodpovednú 

prácu.

Obrovskú zásluhu na zdarnom prie-

behu testovania majú aj moji kole-

govia z mestského úradu, ktorí popri 

svojej bežnej práci v extrémne krát-

kom čase dokázali pripraviť testova-

nie na odberných miestach, najmä 

Jánovi Petríkovi a Števkovi Lackovi, 

za čo im patrí nesmierna vďaka.

Rovnako veľké „ĎAKUJEM“ patrí aj 

všetkým obyvateľom nášho mes-

ta, ktorí svojou účasťou na testova-

ní prejavili zodpovednosť a spolupat-

ričnosť – dokázali sme, že nám záleží 

na našej budúcnosti a nechceme seba 

ani iných ohrozovať šírením záker-

ného vírusu. Prosím všetkých Vás, aj 

naďalej dodržiavajte pravidlá R-O-R: 

nosenia RÚŠOK – dezinfekcie RÚK 

– a sociálneho ODSTUPU. Iba tak sa 

dokážeme chrániť pred šírením koro-

navírusu.

Verím, že v čo najkratšom čase sa bu-

deme môcť v uliciach nášho krásne-

ho mesta stretávať bez rúšok, uží-

vať si život a všetko, čo nám Banská 

Štiavnica ponúka. 

Srdečne Vám ďakujem!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

1.str.

Štiavnické noviny v roku 2020

Mestská polícia v Banskej 

Štiavnici žiada všetkých 

majiteľov psov o dodržiavanie 

platného VZN mesta Banská 

Štiavnica č. 3/2011 o niekto-

rých podmienkach držania, 

vodenia psov na verejnom 

priestranstve na vôdzke.

Každý rok po skončení zimy a spus-

tení snehu sa na mnohých miestach 

objavia stopy po venčení Vašich mi-

láčikov. Bolo by preto potrebné, aby 

ste svojim miláčikom dávali nie-

len lásku, ale aby ste sa postarali 

aj o odstránenie exkrementov, kto-

ré ostávajú po venčení na verejných 

priestranstvách. Niektorí majitelia 

na túto povinnosť zabúdajú a zne-

príjemňujú tak život nielen ostat-

ným obyvateľom, ale aj tým, ktorí 

musia za nimi exkrementy odstra-

ňovať.

Mesto Banská Štiavnica urobilo 

viacero opatrení, naposledy to boli 

ekologické toalety s  košmi na síd-

lisku Drieňová, kde sa môžu exkre-

menty odhadzovať. Nezabúdajte 

tiež na povinnosť vodenia psov na 

verejnom priestranstve na vôdzke.

MsPo v  B. Štiavnici ďalej upozor-

ňuje majiteľov psov na  dodržanie 

novely zákona o  veterinárnej sta-

rostlivosti, ktorá hovorí o  povin-

nosti označiť psa transpordérom– /

čip/, ktorá vstúpila do platnosti od 

1. septembra 2018. V prípade, že si 

majiteľ psa túto povinnosť nesplní, 

môže byť uložená bloková pokuta 

FO do výšky 50eur, u PO to môže 

byť od 400eur do 3 500eur.

MsPo pomocou čítacieho zaria-

denia vie okamžite zistiť majiteľa 

psa, ktorý nemusí byť umiestnený 

do karanténneho zariadenia, čím 

sa majiteľovi môže navýšiť sankcia 

za voľný pohyb psa o niekoľko de-

siatok eur, a psa je možné okamži-

te vrátiť majiteľovi. Niektoré psy 

veľmi ťažko znášajú pobyt v karan-

téne, tieto psy po umiestnení v ka-

ranténe zavýjajú a štekajú, na čo sa 

zase sťažujú obyvatelia, ktorí býva-

jú v  blízkosti karanténnej stanice. 

Psy, ktoré sa dostanú čím skôr do 

domáceho prostredia k svojmu ma-

jiteľovi sú menej traumatizované 

a neohrozujú ostatných obyvateľov.

MsPo ďakuje všetkým majiteľom 

psov, ktorí dodržiavajú nariadenie 

mesta Banská Štiavnica č. 3/2011.

Peter Šemoda,

náčelník MsPo

Upozornenie 
pre všetkých chovateľov psov

Poďakovanie

Daňové 
povinnosti 
občanov do 31. 1. 2021

Blíži sa koniec prvého mesiaca 

v roku 2021 a s ním aj prvý dôležitý 

termín pre splnenie si povinností vy-

plývajúcich zo zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých 

vlastníkov nehnuteľností na úze-

mí mesta je podanie daňového 

priznania na daň z nehnuteľnos-

tí. Priznanie je povinný podať 

vlastník, u  ktorého nastali zme-

ny vo vlastníctve nehnuteľnos-

tí k 1. 1. 2021. Takou zmenou je 

napr. kúpa domu, pozemku, bytu, 

získanie nehnuteľnosti v  dedič-

skom konaní a  pod. Ale zmenou 

je aj predaj nehnuteľností, to zna-

mená, že vlastník dom, pozemok 

alebo byt predá ďalšej fyzickej ale-

bo právnickej osobe. Vlastník, 

u ktorého nenastali zmeny, daňo-

vé priznanie nemusí podať.

Termín na podanie daňového pri-

znania na daň z  nehnuteľností 

a daň za psa je 31. 1. 2021. Ten-

to termín nebol zmenený ani po-

sunutý, takže pre daň z nehnuteľ-

ností platí.

V  tomto roku počas núdzového 

stavu a zákazu vychádzania je po-

trebné daňové priznanie poslať 

poštou, a to aj mailom alebo elek-

tronicky.

Daňové priznanie musí daňovník 

podať aj počas roka, ak nadobud-

ne nehnuteľnosť dedením alebo 

vydražením.

Daňové priznanie sa podáva aj 

v  prípade, že daňovník nadobu-

dol psa, a to aj v prípade, že daňo-

vá povinnosť zanikla – pes zmenil 

vlastníka alebo uhynul.

V  januári je už možnosť doruče-

nia dokladov preukazujúcich ná-

rok na úľavu alebo odpustenie po-

platku za komunálny odpad. Ide 

väčšinou o  doklady preukazujúce 

pobyt, štúdium alebo prácu v za-

hraničí, mimo miesta trvalého po-

bytu a pod.

Kamila Lievajová, 

vedúca ekonomického odd.

citát

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cíti-

me. Viac ako stroje potrebujeme ľud-

skosť. Viac ako rozum potrebujeme 

láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčí-

me a stratíme všetko.“

Charlie Chaplin
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Sčítanie obyvateľov v roku 

2021 sa uskutoční elektro-

nicky– rýchlo, jednoducho 

a bezpečne. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčí-

tacieho formulára majú všetci oby-

vatelia Slovenskej republiky. Za 

neplnoletého obyvateľa a za obyva-

teľa, ktorý nie je spôsobilý na práv-

ne úkony má povinnosť vyplniť 

sčítací formulár jeho zákonný zá-

stupca.

Občan sa môže sčitovať spôso-

bom:

• elektronického sčítania alebo

• asistovaného sčítania.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli 

pri sčítaní svojim blízkym (senio-

rom), ak ich o to požiadajú. Všetky 

údaje, ktoré obyvateľ uvedie v  sčí-

tacom formulári sa musia vzťaho-

vať k rozhodujúcemu okamihu sčí-

tania, ktorým je polnoc zo štvrtka 

31. decembra 2020 na piatok 1. ja-

nuára 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov 

Slovenskej republiky sa uskutoč-

ní v  plánovanom termíne od 15. 

2. 2021 do 31. 3. 2021.Vyplne-

nie elektronického formuláru ne-

zaberie viac ako 10 minút. Sčíta-

vať sa obyvatelia budú z  pohodlia 

domova sami, bez ohrozenia na ich 

zdraví a bez kontaktu s cudzím člo-

vekom. Na sčítanie postačí mobil, 

tablet, notebook alebo PC. Obyva-

telia nájdu elektronický sčítací for-

mulár na stránke www.scitanie.sk 

a budú mať k dispozícii aj mobilnú 

aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčí-

tania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie 

sčítať sám alebo s pomocou svojich 

blízkych, na splnenie povinnosti 

sčítať sa môže využiť asistované sčí-

tanie. To znamená, že buď obyvateľ 

navštívi kontaktné miesto zriade-

né obcou, kde ho sčíta stacionárny 

asistent alebo môže telefonicky po-

žiadať o mobilného asistenta, ktorý 

ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľa-

dom na pandemickú situáciu, na zá-

klade rozhodnutia vlády, sa posúva 

termín asistovaného sčítania, aby 

sa ochránilo zdravie všetkých zú-

častnených. Asistované sčítanie sa 

v  zmysle novely zákona začne od 

1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 

31. 10. 2021.

Odporúčame obyvateľom, aby pod-

robne sledovali prebiehajúcu kam-

paň ku sčítaniu obyvateľov a navští-

vili stránku www.scitanie.sk. 

Informácie nájdu aj na Facebooku, 

Instagrame a  na YouTube, všade 

pod názvom SODB 2021 alebo Sčí-

tanie obyvateľov, domov a  bytov 

2021.

MsÚ

Aktuálne informácie k sčítaniu 
obyvateľov Slovenskej republiky v roku 2021

1. cukrárka– Stanislav Vančo– Vak 

izolačné a dizajnové sklá, Nám. sv. 

Trojice 23, B. Štiavnica, p. Vančo– 

tel.: 0911726746, e-mail: vanco@

vak.sk, za mesiac od 900€, ZV, 

VPM 1, nástup ihneď

2. betonár– Ján Dubovan, Lesníc-

ka 712/3, B. Štiavnica, p. Dubo-

van tel.: 0915181410, za mesiac 

od 550€, ÚSO, VPM 3, nástup ih-

neď

3. dispečer dopravy– Combin B. 

Štiavnica, s. r. o., Kysihýbelská 

29, B. Štiavnica, p. Trcková tel.: 

0911890018, fax: 0456949018, 

e-mail: trckova@combin.sk, za 

mesiac od 975€, ÚSO, aspoň 3 

roky praxe, VPM 1, nástup ihneď

4. krajčír /okrem umeleckého/– 

Svetro, spol. s  r. o., Antolská 16, 

B. Štiavnica, tel.: 0908963829, 

za mesiac od 700€, ÚSO, aspoň 2 

roky praxe, VPM 4, nástup ihneď

5. Nákupca materiálu a  tova-

ru/skúsenosti v  čalúnnictve/– 

Nesia trade, s. r. o., Brezová 

2826/4B, B. Štiavnica, p. Hudá-

ková tel.: +421918361040, e-ma-

il: faktury@nesia.sk, za mesiac od 

750€, ÚSO, aspoň 1 rok, VPM 1, 

nástup ihneď

6. Ošetrovateľ hovädzieho dobyt-

ka– Agro Belá, s. r. o., B. Belá 191, 

p. Halajová tel.: 0903706063, fax: 

0456933295, e-mail: o.halajova@

centrum.sk, za mesiac od 300€, 

ZV a NSO, aspoň 6 mesiacov pra-

xe, VPM 1, nástup ihneď

7. Pracovník jadrovne /pracov-

ník kontroly kvality /pracov-

ník údržby: aspoň 3 roky pra-

xe/– Four Trade, s. r. o., Antolská 

27, B. Štiavnica, p. Kazárová tel.: 

045672702, e-mail: hr@ft.sk, 

za mesiac od 850€/od 855,-€/

od 855,-€, SO+ ÚSO+ SO, VPM 

1+1+1, nástup ihneď

8. Pracovník SBS / B. Štiavnica– 

Fenix Security, s. r. o., Kolpašská 

2754, B. Štiavnica, p. Drozd tel.: 

0917754295, e-mail: juraj.drozd@

fenixsecurity.sk, za hod. od 4€, 

ZV, VPM 1,nástup ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová 

ponuka 
práce

Zaočkovať sa proti novému 

koronavírusu môžu už aj 

Slováci nad 75 rokov.

Prihlásiť sa môžu cez formulár 

korona.gov.sk alebo v  prípade po-

treby využiť aj telefonickú službu 

call centra rezortu zdravotníctva 

0800 174 174, zo zahraničia mož-

no využiť číslo +421 270 074 174. 

Okrem registrácie na očkovanie po-

skytuje infolinka ministerstva aj in-

formácie k aktuálnym opatreniam. 

Zavolať na tieto čísla je možné aj 

pri zmene termínu očkovania, ale 

aj testovania, v  rámci odberných 

miest v pôsobnosti regiónu.

Slovensko má na tento rok nakon-

trahovaných viac ako 15 miliónov 

vakcín a  k  tomu objednaných ešte 

ďalších 4,8 milióna vakcín od výrob-

cov, ktorí ich momentálne len kli-

nicky testujú. K utorku 26. 1. malo 

Slovensko zaočkovaných 102 692 

obyvateľov. K  dispozícii je 37 vak-

cinačných centier a funkčných je 17 

mobilných očkovacích tímov pre oč-

kovanie seniorov v zariadeniach so-

ciálnej starostlivosti.

Od 27. januára 2021 sa menia 

nariadenia k zákazu vychádzania, 

kto a kedy sa ne/musí preukazovať 

negatívnym testom na COVID-19, 

ale aj zmeny v opatreniach pre za-

mestnancov. Všetky informácie sú 

dostupné https://korona.gov.sk/ 

v časti „Zákaz vychádzania“ na 

https://korona.gov.sk/zakaz-

vychadzania/.

Výnimky zo zákazu majú osoby, 

ktoré:

– prekonali ochorenie COVID-19 

a majú o jeho prekonaní doklad nie 

starší ako 3 mesiace,

– boli zaočkované proti ochoreniu 

COVID-19 aj druhou dávkou vak-

cíny a od tohto očkovania uplynulo 

aspoň 14 dní,

– sa preukážu, že im bolo diagnos-

tikované ochorenie COVID-19 v ob-

dobí od 2. 11. 2020 do 17 .1. 2021.

Prosíme, dodržiavajte aj naďalej 

zásady R. O. R.:

Noste správne rúško (zakrytý nos 

aj ústa).

Dodržiavajte odstup od cudzích 

ľudí (približne 2 metre).

Umývajte či dezinfi kujte si často 

a dôkladne ruky.

Zdroj: korona.gov.sk

Očkovanie proti koronavírusu
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kam v BŠ 
a okolí ?

Snímka prinesie silný príbeh 

z minulosti o ohrození slobody 

človeka, ktorý je však viac než 

aktuálny aj v súčasnosti.

Režisérka Beata Parkanová natá-

ča česko-slovenskú drámu z konca 

60.rokov Slovo. V hlavných úlohách 

sa predstavia talentovaní českí her-

ci  Martin Finger (Václav, Červený 

kapitán, Pirko, Ja, Olga Hepnaro-

vá, trilógia Záhradníctvo) a Gabrie-

la Mikulková (Zemský ráj to napo-

hled). Počas augusta a  septembra 

strávil štáb niekoľko dní  pri mori 

v Poľsku, hlavná časť fi lmu vznika-

la na českej Vysočine a v Pardubic-

ku. Začiatkom roka 2021 bude na-

táčanie pokračovať v  slovenských 

horách, kde sa plánujú nakrúcať za-

snežené zimné scény. „Banská Štiav-

nica a  Štiavnické vrchy sú výnimoč-

né slovenské lokácie, ktoré ešte neboli 

dostatočne zviditeľnené a využité vo fi l-

me“, dodáva slovenský producent 

fi lmu Maroš Hečko. Premiéra fi l-

mu v kinách je naplánovaná na je-

seň 2021.

Beata Parkanová je česká režisérka, 

scenáristka a spisovateľka, ktorá sa 

vo fi lmovom svete presadila predo-

všetkým svojím celovečerným de-

butom Chvilky. Snímka bola uve-

dená na Medzinárodnom fi lmovom 

festivale Karlovy Vary v roku 2018 

a hlavnú úlohu si v nej zahrala Je-

novéfa Boková, ktorá za svoj výkon 

získala Českého leva a Cenu českej 

fi lmovej kritiky. Podobne ako pri fi l-

me Chvilky, aj k svojej novej dráme 

Slovo si Beata Parkanová sama na-

písala scenár. Za kameru sa postavil 

skúsený slovenský kameraman To-

máš Juríček (Amnestie, Kandidát, 

Backstage, televízna mini séria Má-

ria Terézia), strihačom bude Alois 

Fišárek (Obecná škola, Kolja, Muzi-

ka, Dôverný nepriateľ, Po strnisku 

bosý) a hudbu k snímke Slovo skla-

dá Jan P. Muchow (Samotári, Jedna 

ruka netleská, Ženy v pokušení, Te-

ória tigra). 

Film sleduje príbeh manželov Vác-

lava a Věry v rokoch 1968 a 1969. Tí 

si navzájom dali slovo, že budú stáť 

pri sebe v dobrých aj zlých časoch. 

Sľúbili si, že budú žiť správne, budú 

mať pevné postoje a neprekročia ur-

čité morálne a  spoločenské hrani-

ce. Doba a okolie ich však vystavujú 

skúškam. Václav odmieta vstúpiť do 

komunistickej strany a tlak, ktoré-

mu musí čeliť po auguste 1968, ho 

doženie do psychiatric-

kého ústavu.  Dodržať 

dané slovo je pre neho 

stále náročnejšie.

„Obidvaja sú v  podsta-

te slušní a  dobrí ľudia 

z  menšieho mesta. Ich 

morálne nastavenie je 

skúšané okolím a  oni sa 

napriek všetkému sna-

žia dodržať slovo, ktoré 

si dali navzájom, ale aj 

celej rodine a každý sám 

sebe. Myslím, že väčšie 

alebo menšie dilemy, či 

dodržať svoje slovo ale-

bo robiť ústupky v mene rozličných vý-

hod či skrátka len pod tlakom, riešia 

ľudia stále. Film zachytáva tému, kto-

rá sa týka každého z nás,“ hovorí re-

žisérka Beata Parkanová. „Slovo je 

preto nadčasový fi lm, ktorý ukazuje, že 

človek vo všetkých obdobiach a situáci-

ách robí rozhodnutia, ktorých dôsledky 

často nedokáže predvídať, a ktorý kla-

die otázku, podľa akých kritérií sa majú 

tieto rozhodnutia robiť.“

Snímka Slovo sa opiera o silné he-

recké výkony nielen ústrednej dvo-

jice, ale všetkých postáv. Vo ved-

ľajších úlohách sa predstaví Bolek 

Polívka, Vladimír Polívka, Jenovéfa 

Boková, Petra Hřebíčková, Taťá-

na Medvecká, ako aj slovenskí her-

ci Marek Geišberg, Ján Jackuliak 

či Juraj Nvota. „Chceli sme, aby aj tú 

najmenšiu rolu hral skvelý a skúsený he-

rec. V tomto príbehu je každá situácia 

dôležitá a  vďaka jednotlivým hercom 

získajú všetky drobné momenty na sile 

a  realistickosti,“ hovoria jedným dy-

chom producenti fi lmu Maroš Heč-

ko z Azyl Production a Vojtěch Frič 

z love.Frame.

Na posilnenie atmosféry sú dôleži-

té aj dekorácie a  kostýmy z  konca 

60. rokov. „Charakter 60. rokov je špe-

cifi cký a výnimočný, o presnom koncep-

te vizuálu Slova sme dlho hovorili a hľa-

dali ho. Slovo je o postavách fi lmu, o ich 

vnútorných princípoch a  vnútornej in-

tegrite, vďaka ktorým potom fungu-

jú v  spoločnosti. Príbeh Slova by sme 

vlastne mohli vyrozprávať v  akomkoľ-

vek období. To je pre mňa a pre natáča-

nie zásadné. Herci a ich jemná, presná 

práca rezonujúca v priestore, v ktorom 

sa ocitajú,“ opisuje kľúčové strán-

ky fi lmu Beata Parkanová, ktorá sa 

v  prestávke počas natáčania stihla 

zúčastniť ako predsedníčka poroty 

na festivale Febiofest.

„Scenár ma zaujal hneď po prvom pre-

čítaní. Beatina drobnokresba všedných 

a zdanlivo nenápadných činností a pre-

hovorov postáv, ktoré všetci pozná-

me z vlastných životov, ma neprestáva 

udivovať. V jej príbehoch sa veľké drá-

my odohrávajú skôr skryto a  v  tichos-

ti, ale o to viac s citlivým divákom za-

mávajú,“ hovorí o fi lme jeho hlavný 

predstaviteľ Martin Finger. Dôraz 

Beaty Parkanovej na prácu s  her-

cami ukázala aj jej predchádzajúca 

snímka Chvilky, ktorá získala viace-

ro ocenení.

Rodina ústrednej manželskej dvoji-

ce fi lmu Slovo žije v menšom mes-

te, tvorcovia preto natáčali v  Lito-

myšli, Třebíči alebo vo Svitavách. 

„V Pardubickom kraji sme netočili prvý-

krát a opäť sme sa stretli s veľkou ústre-

tovosťou a ochotou, to isté platí aj pre 

Vysočinu,” uvádza producent Voj-

těch Frič.

Producentmi fi lmu Slovo sú spo-

ločnosti bontonfi lm Studios, love.

Frame a  slovenská Azyl produc-

tion. Koproducentmi Česká televi-

ze a poľská Kijora. Snímku podporil 

Státní fond kinematografi e, Pardu-

bický kraj, Kraj Vysočina a RTVS.

Film Slovo prinesie do kín na jeseň 

2021 fi lmová distribučná spoloč-

nosť Bontonfi lm.

Scenár a réžia: Beata Parkanová

Kamera: Tomáš Juríček

Masky: Andrea Štrbová

Kostýmy a architekt: Jan Vlček

Výprava: Roman Chochola

Zvuk: Viktor Krivosudský a  Lukáš 

Moudrý

Strih: Alois Fišárek

Hudba: Jan P. Muchow

Producenti: Vojtěch Frič, Ondřej 

Kulhánek, Maroš Hečko a Peter Ve-

verka

Distribútor: Bontonfi lm

Stanislava Borská / 

Marketing & PR 

Natáča sa nový česko-slovenský fi lm 
Slovo

Obec Banská Belá: Trať mládeže– 

Potoky a tajchy– Baníctvo– Kostoly 

a skryté schodište– zázračné uzdra-

venia

Hornatá obec Banská Belá (pô-

vodne „Bela Baňa“) je vzdialená len 

5km od B. Štiavnice a  s  rozlohou 

2086 ha je najväčšou obcou okre-

su. Cez obec prechádza preslávené 

železničné spojenie trasy Hronská 

Dúbrava – B. Štiavnica, nazvané 

Trať mládeže, ktorá bola spustená 

v r. 1949.

Obec zažila aj banícky rozkvet 

a z malej osady sa tak stalo kráľov-

ské a slobodné banské mesto. Pre-

to tu bolo vybudovaných hneď nie-

koľko štôlní a  stúp, z  ktorých sú 

niektoré zachované dodnes. Cez 

obec preteká Starý potok (Belian-

sky potok), v strede obce potok So-

lisko a pri bývalom závode Dinas sa 

vlieva do potoka Jasenica. K sústa-

ve štiavnických tajchov vybudova-

ných v 18. storočí pre banské účely 

patria aj dva tajchy v blízkosti Ban-

skej Belej– Halčiansky tajch (pome-

novaný podľa osady Halča patriacej 

k B. Belej) a vodné dielo Jasenica. 

Beliansky tajch, ako obľúbená let-

ná destinácia, však katastrálne spa-

dá už pod B. Štiavnicu.

Najvýznamnejšou dominantou 

obce je kostol zasvätený sv. Jáno-

vi evanjelistovi, ktorý v roku 1751 

navštívil aj manžel M. Terézie, cisár 

František Š. Lotrinský. Zaujíma-

vosťou je, že k areálu kostolov ve-

die kryté schodište zo 16. storočia, 

nad ktorým bola pôvodne budova 

školy s bytom pre učiteľa a organis-

tu. V obci sa nachádza aj kostol P. 

Márie Škapuliarskej s  písomnými 

dokladmi o  mnohých zázračných 

uzdraveniach, a preto sa až dodnes 

zachovali púte pri príležitosti sviat-

ku P. Márie Škapuliarskej.

Viac sa o pútavých výletoch do oko-

lia B. Štiavnice dočítate na stránke 

www.banskastiavnica.travel.

OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené: 

(len telefonicky, emailom)

Po-Pi: 8:00 – 16:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Nad touto témou v našom 

meste visí stále mnoho 

otáznikov. 

Občania si kladú otázky, či ich bude 

mať ešte vôbec kto ošetriť alebo na 

koho sa obrátiť, ak sa stretnú so si-

tuáciou, že ich lekár pre naplnenú 

kapacitu už nemôže alebo nech-

ce vziať. Situácia sa zhoršuje naj-

mä tým, že mnoho lekárov už or-

dinuje v dôchodkovom veku alebo 

z iných dôvodov nastáva ich defi cit. 

Oslovila som preto Banskobystric-

ký samosprávny kraj (BBSK), ako 

regulátora zdravotníctva nášho re-

giónu, aby nám priniesol odpovede 

aj prípadné užitočné rady do praxe.

Treba si však uvedomiť jedno, stá-

le platí slobodná voľba lekára. Ak ju 

však pacient nechce využiť, nech sa 

začíta do nasledujúcich riadkov. Na 

moje otázky odpovedá Ing. Martin 

Caudt, vedúci oddelenia zdravot-

níctva.

1. Ako v rámci regulácie zdravot-

níctva BBSK sleduje vývoj odchá-

dzajúcich lekárov do dôchodku, 

na materskú dovolenku, prípad-

ne ich absenciu z iných dôvodov 

v meste B. Štiavnica. Aké sú jeho 

možnosti pomoci k  vyplneniu 

prázdnych dier?

BBSK v  rámci koncepcie rozvoja 

a  podpory zdravotníctva na roky 

2019– 2025 má zmapovaný aktuál-

ny stav vo všetkých okresoch kraja. 

Snažíme sa komunikovať so starší-

mi lekármi ohľadne ich plánov do 

budúcnosti, no nie vždy sa nám to 

darí. Aby sme mohli hľadať lekárov 

pre región, BBSK má v rámci VZN 

č. 40/2019 nastavené pravidlá pre 

podporu ambulantného sektora 

práve v  okresoch, kde je problém 

s  pokrytím poskytovateľov zdra-

votnej starostlivosti a s jej dostup-

nosťou. V tejto oblasti sa snažíme 

komunikovať aj so samosprávou, 

najmä čo sa týka priestorov a mož-

ností ubytovania lekárov.

2. Vieme, že v  meste chýba 

množstvo takých odborných le-

károv ako diabetológ, urológ, 

ortopéd, teraz už aj ORL lekár, 

ktorí by každodenne zabezpe-

čovali potreby obyvateľov. Vie 

kraj v tom pomôcť a ako?

Hlavnou príčinou tohto stavu je 

celkový nedostatok lekárov na Slo-

vensku. BBSK sa snaží vrámci eu-

rofondov získať peniaze na pod-

poru vzdelávania lekárov z  iných 

krajín, pretože toto sú hotoví leká-

ri, ktorých vieme v  krátkom čase 

dostať do ambulancií.

3. S  kým BBSK spolupracuje 

v tejto politike?

Snažíme sa spolupracovať s  MZ 

SR, so samosprávami, lekársky-

mi fakultami, lekárskymi a sester-

skými združeniami a organizácia-

mi, ktoré združujú zahraničných 

lekárov.

4. Platí stále územné členenie 

pacientov, a  teda podľa spádu 

jednotlivých ulíc mesta B. Štiav-

nica či okolitých obcí, majú prá-

vo pacienti na zaradenie do dis-

penzára, pokiaľ si slobodne 

nevyberú iných lekárov? Pro-

sím, keby ste toto vysvetlili na-

šim čitateľom, ako to funguje?

Všeobecní a  detskí lekári, zubári 

a  gynekológovia majú určené le-

károm samosprávneho kraja obvo-

dy, do ktorého ak pacient trvalým 

pobytom patrí, tak ho musí lekár 

ošetriť. U ostatných lekárov– špe-

cialistov platí slobodná voľba leká-

ra.

5. Občania sa však často stre-

távajú so situáciou, keď ich už 

„vraj pre veľkú zaplnenosť pa-

cientov“ nechcú prijať lekári do 

svojej ordinácie. Ako to teda je?

Ako som uviedol v  predchádza-

júcej odpovedi. Menovaní leká-

ri majú určené obvody, podľa kto-

rých sú povinní pacientov ošetriť.

Ak sa pacient nevie dostať k  špe-

cialistovi, mal by sa obrátiť na svo-

ju zdravotnú poisťovňu, ktorá má 

povinnosť nájsť lekára svojmu po-

istencovi.

6. Kde si môže bežný občan 

nájsť potrebné informácie k tej-

to problematike?

Informácie o  obvodoch sú na 

stránke:

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

z d r a v o t n i c t v o / k t o - j e - m o j -

lekar-zdravotne-obvody.html?

page_id=129813

Informácie podávame aj e-mai-

lom zdravotnictvo@bbsk.sk alebo 

telefonicky na t. č. 048/4325516, 

048/4325546.

Ak teda chcete vedieť, do ktoré-

ho obvodu patríte a kto je Váš vše-

obecný, detský lekár či gynekológ 

a  zubár, neváhajte využiť tieto in-

formácie a pozorne si ich prečítajte.

Daniela Sokolovičová 

Kam kráča zdravotníctvo v B. Štiavnici?

Na termín očkovania 

proti ochoreniu COVID-19 

v Nemocnici Svet zdravia Žiar 

nad Hronom sa môžu určené 

skupiny ľudí prihlásiť online 

prostredníctvom národného 

portálu www.korona.gov.sk. 

Prvé voľné termíny sú konkrétne 

defi novaným skupinám v  zmysle 

národnej očkovacej stratégie k dis-

pozícii od pondelka 25. januára.

Očkovanie v žiarskej nemocnici sa 

bude konať vo vakcinačnom cen-

tre v  budove polikliniky na dru-

hom poschodí. Pripravená je jedna 

ambulancia s celkovou dennou ka-

pacitou v  počiatočnej fáze približ-

ne 120 ľudí. Vakcinačné centrum 

bude v prevádzke od 9.00 do 15.00 

hod., obedňajšia prestávka je v čase 

od 12.00 do 12.45 hod. 

Aktuálne je na stránke 

www.korona.gov.sk otvorené 

prihlasovanie pre:

– zdravotníckych pracovníkov

– študentov zdravotníckeho lekár-

skeho a nelekárskeho odboru, kto-

rí počas štúdia prichádzajú do kon-

taktu s pacientom

– zamestnancov obslužnej organi-

zácie, ktorí vykonávajú svoju čin-

nosť v nemocnici

– zamestnancov zariadenia sociál-

nych služieb (napríklad domova so-

ciálnych služieb)

– terénnych sociálnych pracovníkov

– zamestnancov nemocnice, ktorí 

prichádzajú do kontaktu s pacien-

tom

– zamestnancov záchrannej zdra-

votnej služby a dopravnej zdravot-

nej služby, ktorí prichádzajú do 

kontaktu s pacientom

– zamestnancov mobilného odber-

ného miesta, ktorí prichádzajú do 

kontaktu s testovanou osobou

– osoby nad 75 rokov

– osoby, ktoré v  rámci cirkvi ale-

bo náboženskej spoločnosti regis-

trovanej podľa osobitného predpi-

su poskytujú duchovnú službu pre 

pacientov s  ochorením COVID-19 

v nemocnici alebo pre prijímateľov 

sociálnych služieb v  zariadení so-

ciálnych služieb

Pred očkovaním musí registrovaný 

žiadateľ vedieť preukázať fakt, že 

do tejto skupiny patrí (napr. potvr-

dením o  zamestnaní či služobným 

preukazom). Termín na podanie 

druhej dávky vakcíny mu bude pri-

delený automaticky.

Po nahlásení sa na termín nemocni-

ca následne na základe dopytu ob-

jednáva daný počet vakcín.

Po príchode do vakcinačného cen-

tra, respektíve ambulancie vypĺňa 

pacient dotazník, v  ktorom sa po-

sudzujú rizikové faktory. Po vyko-

naní všetkých náležitých úkonov sa 

pristúpi k  samotnej vakcinácií. Po 

tomto kroku je potrebné, aby pa-

cient počkal na pozorovanie približ-

ne 15 minút v čakárni. U rizikových 

skupín je táto doba predĺžená na 30 

minút.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia, a. s.

Termín očkovania proti ochoreniu COVID-19



7
číslo 3 • 28. január 2021

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že z dôvodu vážnej 

situácie epidémie koronavírusu 

úradné hodiny v  kancelárii budú 

iba v stredu, v čase 8:00 – 12:00 

hod. až do odvolania.

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo 

výške 5€ a uhradiť ich bude mož-

né 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 

adresu zosztp@gmail.com.

Momentálne sa neorganizujú ani 

nepripravujú žiadne aktivity, ale 

zodpovedným prístupom a dodr-

žiavaním všetkých opatrení verí-

me, že prídu aj lepšie časy a znova 

sa budeme 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.

Vážená redakcia,

píšem Vám v  mene svojom, ale 

viem, že nespočetné množstvo 

občanov sa so mnou stotožní. 

18. 1. 2021 ma čakala kontrola po 

operácii na ORL vo Fakultnej ne-

mocnici s  poliklinikou F. D. Roo-

sevelta Banská Bystrica. Bohužiaľ, 

vlastnú nemocnicu nemáme. Ktosi 

si ju dovolil predať! Avšak, ako ďalej 

s obyvateľmi sa budú riešiť vyšetre-

nia, operácie, pôrody, atď., predaj-

cov nezaujímalo! Svoj podiel z pre-

daja si užívajú so svojimi rodinami. 

Začal sa druhý rok, keď nás nič ne-

tušiacich, štáty, svetadiely, celú pla-

nétu napadol koronavírus, smr-

teľná nemoc COVID-19. Ľudia sa 

začali báť ľudí, vyhýbame sa jeden 

druhému, bojíme sa. Žiaľ. Nemá-

me nemocnicu. Nie každý má auto. 

Autobusy? Však tam sa vraj vírus 

ľahko šíri a  chytí. A na vyšetrenia 

pacienti musíme chodiť. Žiar nad 

Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, 

Nová Baňa. Vídala som v meste jaz-

diť autá– Senior taxi.

Pokiaľ sa ma to priamo netýka-

lo, neriešila som to. Po odporu-

čení priateľmi, ktorí túto službu 

starším občanom využívajú, zate-

lefonovala som na telefónne číslo 

uvádzané aj na samotnom vozid-

le. Trochu obavy. V okamihu, keď 

ma pán majiteľ Senior taxi Maroš 

Ivanič presne na minútu vyzdvi-

hol pred vchodom domu a  spolu 

s ďalšími pacientkami sme vyrazi-

li. Novamed, Rooseveltová nemoc-

nica,… Usmiaty, príjemný. Ústre-

tový pán Ivanič nás porozvážal, 

kde bolo treba. „Vybavte si vyšetre-

nia, ja Vás počkám“, povedal. Neu-

veriteľné priam. Žiadna nervozi-

ta, pozeranie na hodinky. Keď si 

nás potom „pozbieral“, atmosfé-

ra v  aute bola viac ako príjemná, 

ešte aj do Žiaru nad Hronom za-

šiel pred nemocnicu vyzdvihnúť 

pacientky. Stres z vyšetrení opadol 

a my sme sa v aute, hoci anonym-

ne, pre rúška sme si vlastne ani ne-

videli do tvárí, avšak zažili sme aj 

smiech i chuť popasovať sa s prob-

lémami, keď sme si vymieňali pou-

čenia či rady medzi sebou.

Nevieme nikto, čo nás čaká. V mo-

jom prípade však s určitosťou opa-

dol strach, ako, s kým a či stihnem 

termíny návštevy na vyšetrenia. 

Tá myšlienka, nápad a  návrh, že 

aj seniorom treba pomáhať je jed-

noznačne vynikajúci, výnimočný 

a hlavne veľmi prospešný.

Som veľmi rada, že sa teda cestou 

Štiavnických novín môžem nahlas 

a  verejne poďakovať za bansko-

štiavnický Senior taxi, menovite 

jeho majiteľovi pánu Ivaničovi, kto-

rý túto službu seniorom zabezpe-

čuje a poskytuje. Poďakovanie patrí 

aj pani primátorke mesta Mgr. Na-

dežde Babiakovej, ktorá má veľký 

podiel na presadzovaní a realizácii 

tejto služby pre nás občanov.

S  vierou, že Senior taxi bude na-

ďalej pomáhať, či dokonca rozšíri 

svoje kapacity v našom meste z ce-

lého srdca ďakuje

Elena Gondová-Ihracká

Poďakovanie

Koncom minulého roka vyšiel 

z tlačiarenskej linky knižný 

titul Príbeh značky Pleta. 

Katalóg k  rovnomennému projek-

tu a výstave je koncipovaný netra-

dične. Tretina 143 stranovej knihy 

obsahuje texty výstavných panelov 

(výstava je od leta 2019 inštalovaná 

na Starom zámku) doplnené o  fo-

tografi e. Zvyšná časť je priestorom 

pre prezentovanie výsledkov pro-

jektu Dokumentácie a  prezentácie 

dejín textilného priemyslu v  Ban-

skej Štiavnici. Venuje sa akvizí-

cii zbierkových predmetov prezen-

tovaných na výstave a  ostatných 

predmetov, ktoré boli po odbornom 

očistení a konzervácii uložené v de-

pozitári múzea.

Grafi cký návrh katalógu vznikol 

v  rámci projektu Mesto kultúry 

2019. Následne, vďaka fi nančnej 

podpore mesta Banská Štiavnica, 

fi rmy Svetro, s. r. o., pani Ľudmily 

Blaškovej a  Slovenského banského 

múzea, bola kniha vydaná v  tlače-

nej podobe.

Autorom grafi ckého dizajnu celého 

projektu, vrátane grafi ky, skenov 

a fotografi í v knihe je Lukáš Rohá-

rik. Jemu patrí moje poďakovanie 

za mimoriadnu ochotu, pracovné 

nasadenie a tvorivosť pri našej spo-

lupráci.

Poďakovanie patrí aj bývalým za-

mestnancom Plety. Vďaka nášmu 

spoločnému zanieteniu sa množ-

stvo predmetov a  dokumentačné-

ho materiálu dostalo do zbierkové-

ho fondu múzea.

Náklad knihy Príbeh značky Pleta 

si rozdelili subjekty, ktoré jej vyda-

nie fi nancovali. Slovenské banské 

múzeum už čoskoro knihu zaradí 

do predaja prostredníctvom svojich 

predajných miest, resp. cez e-shop 

sbm.

Text: Daniel Harvan

Vyšiel katalóg k výstave 
Príbeh značky Pleta

Knižný katalóg k výstave na Starom zámku  foto Lubo Lužina

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom okrese:

Lukáš Toryský– 0903 541 743

Milan Toryský– revízny technik 

komínov

Obrancov mieru 15/15

969 01 Banská Štiavnica

Email: kominarbs@gmail.com

www.kominarbs.sk

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne ochráni zdravie a majetok 

Vás a Vašich blízkych.“

Ivan Pružina,

riaditeľ ORHa ZZ



8
číslo 3 • 28. január 2021

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Aj v ťažkom, obmedzeniami 

poznačenom roku 2020 sa 

Slovenskému banskému 

múzeu (ďalej SBM) podarilo 

rozšíriť jeho zbierku. 

Väčšinu nových predmetov múze-

um už tradične získalo darom, ďal-

šie vlastným výskumom (zberom) 

svojich zamestnancov a  niekoľko 

kusov kúpou zo skromných fi nanč-

ných prostriedkov poskytnutých 

zriaďovateľom.

Spomedzi darcov spomeniem Ban-

skobystričana Martina Patúša (da-

roval minerály), Ing. Athenu Smol-

kovú (darovala bauxit z  lokality 

Tápolca v  Maďarsku) a  Miroslava 

Hocka z Banskej Štiavnice (minerá-

ly). Od Ivana Podmanického z Ban-

skej Štiavnice sme získali nevýbuš-

ný hlásič koncentrácie plynov, od 

Ing. Richarda Kaňu z Hodruše pril-

bové svietidlo KS-7700. Z podniku 

Explosia Semtín (v  Českej republi-

ke) sa múzeu podarilo získať atrapy 

výbušnín. Budú použité pri inšta-

lácií v expozíciách múzea. K tradič-

ným darcom SBM patrí Michal Ba-

biak z  Banskej Štiavnice. V  roku 

2020 múzeu daroval kalkulačku 

typ Monroe z prvej tretiny 20. sto-

ročia. V rámci darov bola doplnená 

aj zbierka predmetov pochádzajú-

cich z bývalého podniku Pleta (po-

môcky na kontrolu kvality pria-

dze). Do numizmatickej zbierky sa 

(okrem iných predmetov) dostala aj 

jedna zo série strieborných medai-

lí (vyrazených pri príležitosti pro-

jektu Mesto kultúry) – pôvodne da-

rovaná Lukášovi Rohárikovi. Lukáš 

Rohárik z  Banskej Štiavnice patrí 

medzi opakovaných darcov pred-

metov do nášho múzea, niekoľký-

mi kusmi prispel do jeho zbierky aj 

v roku 2020. Zbierku novšej histó-

rie rozšírili aj predmety darované 

Ing. Matejom Havranom z Banskej 

Bystrice, zbierku umeleckej histó-

rie takmer pol metra vysoká bron-

zová socha baníka (autora Felixa 

Pfeifera)– dar od Ing. Petra Püšpöky 

z  Českej republiky. Niekoľko ďal-

ších zaujímavých predmetov, z pre-

lomu 19. a 20. storočia a z prvej po-

lovice 20. storočia, ktoré doteraz 

neboli v  zbierkovom fonde múzea 

zastúpené, darovali Anton Drímaj 

z Beluja a rodina Martáková z Ban-

skej Štiavnice. Od Petra Martáka 

pochádza napríklad súbor obuv-

níckych pomôcok– nástrojov na 

rezanie a  opracovanie kože. Nové 

zbierky získalo múzeum aj pro-

stredníctvom tradičného podujatia 

Haraburdy alebo Bazár (ne)potreb-

ných vecí (pomôcky z domácnosti, 

smaltované tabule a predmety kaž-

dodennej potreby, medzi nimi na-

príklad aj plynová maska zo 60. ro-

kov 20. storočia).

Dôležité miesto v  rámci akvizície 

múzea má vlastný výskum/zber. 

V  roku 2020 výskumom, zberom, 

nálezom (svojich zamestnancov) 

a  prevodom múzeum získalo via-

ceré predmety do fondov Geológia 

(vzorky minerálov a hornín) Novšia 

história (destilačný prístroj, pe-

čiatka hasičského zboru v  továrni 

Sandrik, viaceré fotografi e, pred-

mety z oblasti poštovníctva, obcho-

du, služieb) Numizmatika (plakety, 

odznaky, medaily) Archeológia (že-

lezný kľúč, hroty šípov, črepy a pod. 

z  lokality Glanzenberg) a  Banská 

technika (časť vetracieho potrubia, 

banský telefón, signálna tabuľa).

Kúpou bola zbierka múzea doplne-

ná o  mince z  druhej polovice 20. 

storočia, súpravu príborov, niekoľ-

ko fotografi í a  viaceré vzorky hor-

nín a  minerálov, z  ktorých vyniká 

Johannsenit z  lokality Baňa Rozá-

lia v Hodruši.

Zvýšenú pozornosť v  ostatných 

troch rokoch, najmä však v  roku 

2019, múzeum (spolu s  mestom 

Banská Štiavnica a  fi rmou Svet-

ro, s. r. o.) venovalo podniku Ple-

ta a  jeho zamestnancom. Do našej 

zbierky sme získali stroje, pracov-

né pomôcky, výrobky, veľké množ-

stvo propagačných a  reklamných 

predmetov. Získanie rozsiahlej ko-

lekcie predmetov z činnosti podni-

ku Pleta bolo v roku 2020 aj ocene-

né, keď projekt Príbeh značky Pleta 

získal v kategórii Akvizícia Výročnú 

cenu časopisu Pamiatky a múzeá za 

rok 2019.

Všetkým našim darcom, ale aj os-

tatným, ktorí nejakým spôsobom 

prispeli k  rozšíreniu a  obohateniu 

zbierky Slovenského banského mú-

zea, ďakujeme.

Text: Daniel Harvan, SBM

Prírastky do zbierky múzea v roku 2020

Johannsenit, zbierka SBM (G 26 485)  foto Beata Babiaková ml.

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Antonovka = semenáč náj-

dený v  Rusku v  roku 1826. Táto 

jesenná odroda je veľmi odolná 

mrazu aj voči chrastavitosti a múč-

natke. Využíva sa predovšetkým 

ako kuchynské jablko, na mušty nie 

je vhodná. V súčastnosti ju môže-

me nájsť už len v  starých sadoch. 

Plody sú stredne veľké, nepravi-

delné, rebrovité. Dužina je belavá, 

šťavnatá, sladko kyslej, menej dob-

rej chuti. Plody však intenzívnej vo-

ňajú. Stopka je kratšia drevnatá, 

vyrastá z  hlbokej hrdzavej jamky. 

Plod je rebrovitý, na temene skose-

ný, kališná jamka je hlboká, úzka. 

Šupka je hrubá, lesklá, mastná, žl-

tej farby. Zaujímavosť jablka je, 

že je mrazuvzdorné a  odolné voči 

chrastavitosti. Používa sa tiež ako 

mrazuvzdorný podpník. Zberá sa 

od polovice septembra, konzumne 

dozrieva skoro po zbere v septem-

bri, výnimočne vydrží do Vianoc.

Hruška = Bohemica vznikla v  ČR 

krížením odrody Parížanka a Char-

neuská. Registrovaná je od roku 

1997. Je slabšieho až stredného 

vzrastu, s  úzkou korunou topoľo-

vitého typu. Jednoročné výhonky 

sú hnedočervenej farby. Je cudzo-

opelivá a  je vhodným opeľovačom 

iných odrôd. Kvitne stredne sko-

ro spolu s  odrodami Konferencia, 

Erika, Dicolor, Vonka, Concord, 

Diana, Harbo, Jana. Znaky a vlast-

nosti plodu sú klasického hruškovi-

tého tvaru, stredne veľké. Základná 

farba je žltozelená, prekrytá stred-

ne intenzívnym naružovelým až 

slabo červenohnedkastým líčkom. 

Stopka je stredne hrubá, šikmo na-

pojená z  plytkej stopkovej jamky. 

Kalich je stredne veľký a polootvo-

rený. Bohemica je vhodná pre tr-

hové i  samozásobovateľské for-

my pestovania. Je neskorá odroda, 

zberá sa v októbri, konzumná zre-

losť február, vydrží až do marca.

Michaela Mojžišová

myšlienka
dňa

„Každý je génius, no ak súdite rybu 

podľa jej schopnosti šplhať sa po 

stromoch, prežije celý svoj život vo 

viere, že je hlúpa.“

Albert Einstein
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K R Í Ž O V K A

Tak ako každý rok, aj tento sa 

snažia dobrovoľníci z nášho 

občianskeho združenia 

o úpravu bežkárskych tratí 

v lokalite Červená studňa– 

Sedlo Pleso. 

Hneď na začiatku sezóny nás postihla 

kalamita v podobe popadaných stro-

mov, ktoré znemožňovali pohyb po 

tratiach a zároveň aj ich úpravu. Veľká 

vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli 

s odstraňovaním následkov tejto kala-

mity. Snehové podmienky boli priaz-

nivé, takže sa podarilo upraviť väčšinu 

z približne 30 km trás. Na úpravu tra-

tí používame snežný skúter so záves-

nou radlicou a trasovačom, po prípad-

nej väčšej snehovej nádielke vychádza 

do terénu ratrak. Snažíme sa tieto 

trate udržiavať v čo najlepšom stave 

a stojí to nemalé prostriedky. Dovoľte 

mi preto aj na tomto mieste apelovať 

na všetkých návštevníkov Červenej 

studne, aby prosím, rešpektovali tzv. 

nepísané pravidlá a neničili, verím že 

nevedomky, svojou činnosťou bežec-

ké stopy.

Poďakovanie patrí mestu Banská 

Štiavnica za každoročný fi nančný 

príspevok na úpravu bežkárskych 

tratí. Trate je nutné udržiavať nie-

len v zimnom období, ale aj mimo se-

zóny. Vykonáva sa pravidelné čiste-

nie, opilovanie konárov zasahujúcich 

do trate, odvodňovanie atď. Na túto 

činnosť využívame aj Vaše príspev-

ky, či už dobrovoľné alebo príspev-

ky formou 2% z Vašich daní. Každú 

takúto podporu si vážime a ďakuje-

me za ňu. Treba veriť, že zima ešte 

neskončila a  všetci si ešte užijeme 

do sýtosti pohybu v  bežeckej stope 

na čerstvom vzduchu. Aktuálny stav 

tratí môžete sledovať na našej fcb 

stránke Červená studňa, na strán-

ke BBSK zahoramizadolami.sk či na 

bežkárskych portáloch nabezky.sk 

a bezkar.sk.

Športu zdar, priatelia!

Prehľad upravovaných trás:

Červená studňa– zjazdovka– Sedlo 

Pleso (HH banský jarok)

Červená studňa– Pamätník– zjazdov-

ka (DH banský jarok)

Červená studňa– Zadné Rosniarky– 

Veterné sedlo

Červená studňa– ponad Ottergrund– 

Horná Roveň

Horná Roveň– Farárova hôrka– Sedlo 

Pleso

Futbalový štadión– 400m okruh

Miloš Janovský, 

OZ Červená studňa

Bežkárske trate na Červenej studni

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 1/2021: „Správ-

ne vidíme iba srdcom. Čo je dôležité, je 

očiam neviditeľné.“ Výhercom sa stá-

va Mária Považanová, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2x5€) 

v pizzerii, reštaurácii Sv. Barborka, 

A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom 

do redakcie ŠN v termíne do 08. 02. 

2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Horátiusa: 

„Za bohatstvom… (dokončenie v tajnič-

ke).

A., Vokalizovaná predpona, čas, anti-

món, unesenie,

B., Začiatok tajničky,

C., Dravý vták, kvet obilia, meno 

Kuzminovej,

D., Zvýšený tón A, listnatý strom, ná-

doby na kvety, listová skratka,

E., Ozn. áut Ružomberka, citoslovce 

bliknutia, poukážky do Tuzexu, byt 

s hrubicou,

F., Ampér, časť chôdze, chyby, je det-

sky,

G., Kopa slamy, nočný motýľ, rozde-

ľoval,

H., Potok, nečistoty v tekutine, lavica 

nad riekou, hlas kozy,

I., Dvojhláska, maličkí, povraz so sluč-

kou, lesné zviera,

J., Eman, uctievanie niekoho, poklad-

ňa, koniec tajničky,

K., 3. časť tajničky, 100.

1., Stred slova kojot, 2. časť tajnič-

ky, tona,

2., Nemecký detektív, otázka na 1. 

pád, otázka na spôsob,

3., Obilnina, náboj do vzduchovky, 

chlap,

4., Spoluhlásky v slove dožil, krík, ne-

čistota, bór,

5., Predložka, rev, stavebná hmota,

6., Fľak, dáva hlas, kilometer,

7., Basa naopak, nočné kluby, časť 

Viedne,

8., Strojnotraktorová stanica, číra te-

kutina, tuk,

9., Južné ovocie pl., dosiahnutie,

10., Poranenia, mexické platidlo, 

vnútri,

11., Časti tváre, Baltské more, vise-

nie,

12., Pichľavá tráva, dlhá pančucha, 

miesto na mlátenie,

13., Ako, 4. časť tajničky, zn. draslík, 

uhlík. kyslík.

Pomôcky: Kult, derik, KCO, Pipi, 

Peso.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 3
Krížovka
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Rozmanitosť a originalita 

baníckeho kultúrneho 

dedičstva je fascinujúca. 

Etnologička Zuzana Denková ak-

tuálne bilancuje a  prezentuje svoj 

dlhoročný odborný výskum ba-

níckeho odievania v  publikácii Ba-

nícke uniformy. Doposiaľ prehlia-

danú tému autorka mapuje, skúma 

a hodnotí komplexne. Kniha ponú-

ka prierez vývoja baníckeho odevu 

od stredoveku až po súčasnosť. Au-

torka analyzuje predpisy, ktorými 

sa výroba a nosenie uniforiem riadi-

li. Čitateľ sa dozvie fakty a zaujíma-

vosti o  výrobcoch uniforiem a  ich 

súčastí. V  bohatej obrazovej časti 

knihy sú publikované nielen viace-

ré predmety zo zbierkových fondov 

múzeí a archívov, ale aj unikátne vi-

zuálne rekonštrukcie základných 

typov baníckych uniforiem. Publi-

káciu vydalo o. z. Iniciatíva za živé 

mesto. Kniha vznikla v  spoluprá-

ci so Slovenským banským múze-

om a jej vydanie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. 

Uvedenie knihy prebehlo v  online 

priestore dňa 21. 1. 2021. Publiká-

ciu ocenia nielen odborníci, ale vďa-

ka jej popularizačnému spracovaniu 

aj všetci nadšenci kultúrnej his-

tórie. Po odznení protipandemic-

kých opatrení bude možné knihu 

zakúpiť v  Informačnom centre na 

Námestí sv. Trojice aj vo všetkých 

predajných miestach expozícií Slo-

venského banského múzea. Aktuál-

ne je možné knihu záujemcom dis-

tribuovať poštou. V prípade záujmu 

o  doručenie knihy píšte na email: 

iniciativazazivemesto@gmail.com.

Kniha Banícke uniformy je príspev-

kom k obohateniu a prehĺbeniu po-

znania o dejinách baníckej kultúry, 

ucelene zapĺňa ďalšie biele miesto 

na mape kultúrnej pamäti.

Iveta Chovanová, 

Slovenské banské múzeum

Nová kniha o baníckom odievaní

Obálka publikácie Banícke uniformy  foto Lubo Lužina

Výstava Aire libre (Čerstvý 

vzduch) Eriky Szőke v Galérii 

Jula Bindera prezentuje 

najnovšie práce, ktoré vznikli 

v roku 2020. 

Diela skúmajú vzťah tela a dýchania, 

človeka a vzduchu najrôznejšími pro-

striedkami. Prepájaním videí z autor-

ských performancií a experimentálnej 

fototechniky s  metódami konceptu-

álneho umenia zachytávajú najprcha-

vejší živel a pominuteľnosť životodar-

ných procesov.

Vzduch je základnou životnou pod-

mienkou pre každú živú bytosť. Dych 

je aktivita, ktorá nás sprevádza celý ži-

vot. Diela Eriky Szőke čerpajú náme-

ty z každodenného života, z procesov 

prírody a inšpirujú sa domovom a zá-

hradou, rodinou a predkami. Mohut-

ný orechovník, vyprahnutá zem v zá-

hrade či vyschnuté kríčky paradajok 

sa stávajú umeleckým materiálom 

rovnako ako telo autorky. Telo, ktoré 

rovnako ako rastliny, je vydané napo-

spas vetru; telo, ktoré ožíva vďaka dy-

chu, telo, ktorého sa dotýkajú iné dý-

chajúce telá alebo iné telá rozhýbané 

vetrom. Videá zachytávajú kontakt 

tela a  vzduchu, proces ich spojenia. 

Fotografi e vytvorené autorskou tech-

nikou nielen dokumentujú tieto ex-

perimenty, ale snažia sa prostredníc-

tvom tohto média zachytiť a zvečniť 

prchavé: mihnutie (nepatrný pohyb) 

či vanutie, nádych či výdych.

Erika Szőke žije a  tvorí vo Veľkom 

Kýre, pri Nitre. Študovala na Nit-

rianskej UKF, na Katedre výtvarnej 

tvorby a výchovy (2000– 2005). Vy-

stavovala v Španielsku, neskôr v Ma-

ďarsku,  Rumunsku a  v  Dánsku. Pa-

radoxne, na Slovensku sa dostáva do 

povedomia až v poslednej dobe. Patrí 

do strednej generácie výtvarníčok, je 

nositeľkou viacerých ocenení. Jej prá-

ce sa vyznačujú experimentálnym prí-

stupom, neúnavným hľadaním mož-

ností v  médiu fotografi e, ale taktiež 

využíva object trouvé, performatívne 

a konceptuálne metódy.

Bližšie info: 

https://www.facebook .com/

galeriajulabindera, www.gjb.sk

Pavol Száz, spisovateľ

Online výstava v priestore 
Galérie Jula Bindera

Z tvorby Eriky Szőke  foto Archív GJB

Sitno Naše
Ohradené obcami a horami

jak v debničky fľaše.

Aj tie fľašky napĺňa

ľudská dobrá ochota.

Tak horami preletí

kŕdeľ stôp, veľkých aj detí.

Tá hora stopu rozozná

a koľkým rozohriala kolená.

No nádych v nej bol hlboký

keď pred sebou, skalné brali 

uvidíš.

Sitno naše na nás dozerá

ako hviezda zrodená.

Pod Sitnom sa zatají

pohľad, srdca na dlani.

Každý vstúpi chodníkom

nezunúval som, neodvykol.

Odkaz zase máme na fľaši

Aj tam sa Sitno dostalo

i v rozprávkach zostalo.

Sitnianski rytieri v bájkach 

vždy ožili

ožili no vieme, že život pre nás 

zložili.

Očarujúci kopec náš

dožič mi vystúpiť tisíc krát.

Sitno hradba nemalá

Turkov všetkých odviala.

Vážme si ju ako most

ku Bohu pre radosť.

Sitno, Sitno v obrátenom obraze

ty nemáš dno na teba treba 

povraze.

Tak pre nás si vyryté

ľudská myseľ ti to vie.

Daniel Híc (Dolnický)

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín na 

Okresnom úrade Banská Štiavnica 

a  klientskom centre v  pracovných 

dňoch: od 08:00 do 12:00 hod. Pro-

síme Vás mimo stránkových hodín 

využívať prednostne telefonickú, 

elektronickú a písomnú komuniká-

ciu. Bezplatná infolinka– Call Cen-

trum MV SR: 0800/222 222.

OÚBŠ
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1. 2. 2021 uplynie rok, odkedy 

do vedenia Futbalového 

klubu Sitno Banská Štiavnica 

nastúpil Ing. Miroslav Hudák, 

ml. V tejto súvislosti sme ho 

požiadali o rozhovor:

1. Pán Hudák, ako hodnotíte rok 

vo funkcii predsedu FK Sitno 

Banská Štiavnica?

Minulý rok bol veľmi hektický asi 

pre každého. Veľmi veľa zmien, 

opatrení, pravidiel, povolení. Pán 

Barák (bývalý predseda) ma začiat-

kom roka bližšie zasvätil do vede-

nia klubu. Poviem vám, vôbec to nie 

je sranda. Popri práci riešiť kopec 

iných situácií a „problémov“ je časovo 

náročné. V našom klube aj je čo rie-

šiť. Predsa, sme najväčší športový 

klub v meste a tých podnetov na vy-

bavovanie je naozaj dosť. Ale samo-

zrejme, nie som na to sám. Musím 

poďakovať všetkým chalanom, kto-

rí pomáhajú s vedením klubu, naj-

mä teda manažér klubu Nino Barák 

a  tiež Lukáš Pellegrini, ktorý svo-

jimi skúsenosťami prispieva k  vý-

raznému  rozvoju klubu. Tak isto 

ďakujem všetkým členom výboru, 

trénerom, hráčom, organizátorom 

a  priaznivcom, ktorí pomáhajú vo 

všetkých smeroch. Tiež musím po-

ďakovať našim podporovateľom, 

a najmä teda mestu Banská Štiavni-

ca za fi nančnú dotáciu v roku 2020.

2. Čo sa Vám podarilo v  tejto 

funkcii doteraz urobiť, čo Vás 

ešte čaká v  tomto a  najbližšom 

období?

Športová činnosť klubu je rozbeh-

nutá a  čakáme len na uvoľnenie 

opatrení, aby sme mohli znova za-

čať trénovať a  hrávať. V  klube je 

veľmi dobrá atmosféra, ale už nám 

chýba futbal. Mužstvo mužov je 

lídrom v  5. lige skupiny C. Tréner 

im posiela individuálne tréningy, 

aby sme boli pripravení, keď sa nám 

umožní vstúpiť na ihriská. Čo sa 

týka mládeže, je to komplikovanej-

šie, ale tak isto tréneri sú pripravení 

znova začať viesť mladých futbalis-

tov. V roku 2020 sme zorganizova-

li pár pekných športovo – spoločen-

ských podujatí. V máji to napríklad 

bola brigáda okolo štadióna, v júni 

okresný futbalový turnaj. V lete za-

čala príprava a jesenná časť sa roz-

behla v plnom prúde.

3. Ako to vyzerá s futbalovou se-

zónou, máte nejaké bližšie info, 

ako bude prebiehať?

Aktuálne nemáme relevantné in-

formácie. Sú to všetko len dohady. 

Môj predpoklad je, že sa dohrá je-

senná časť – chýbajú nám tam 3 zá-

pasy. Tým sa sezóna ukončí a začne 

sa nová začiatkom augusta. Naozaj 

by som nechcel špekulovať. Dúfam, 

že sa opatrenia v čo najkratšej dobe 

uvoľnia. Hlavne nech sme všetci 

zdraví!

4. Čo plánujete uskutočniť v tom-

to roku?

Prijali sme do štruktúry klubu ofi ci-

álne aj Lukáša 

Pellegriniho, 

ktorý bude 

profesionál-

ne manažo-

vať a komuni-

kovať všetky 

kroky potreb-

né s  riadením klubu. Samozrejme 

s podporou ostatných členov výbo-

ru a  funkcionárov. Chceme dostať 

klub na vyššiu úroveň a toto je krok 

vpred. Naším cieľom je, aby bol za-

bezpečený profesionálny tréningo-

vý proces vo všetkých kategóriách. 

Aby každé mužstvo malo čo najlep-

šie možné podmienky pre športo-

vanie a aby z toho mali chalani ra-

dosť. Ďalej chceme prispieť k tomu, 

aby sa fanúšikovia cítili na štadióne 

dobre a aby sa pozerali na kvalitný 

futbal a opäť aby z toho mali radosť.

5. Nakoľko v  tejto zložitej pan-

demickej situácii sa všetko zatiaľ 

sústreďuje do online priestoru, 

ako to bude s futbalom?

Áno, aj futbal sa teraz hrá najviac 

online (s úsmevom). Chalani majú 

kontakt s futbalom len na play-sta-

tion. Dúfam, že keď sa opäť vrátia 

na ihrisko, budú si pamätať, čo sme 

ich naučili a budeme vedieť pokra-

čovať. Úprimne sa tešíme na ďal-

šiu sezónu a prácu s klubom. Všetci 

sme naštartovaní a  pripravení po-

môcť športu.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Bude futbal len online?

FK Sitno Banská Štiavnica foto Archív FK Sitno BŠ

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o  ochrane a  právach zvie-

rat. Naším hlavným zámerom 

je však záchrana voľne sa pohy-

bujúcich zvierat, hlavne mačiek. 

Cieľom je zabezpečiť domov pre 

opustené a  týrané zvieratá a  za-

bezpečenie veterinárnej starostli-

vosti. Kto by chcel mať doma zvie-

racieho miláčika, nech neváha 

a kontaktuje naše občianske zdru-

ženie. 

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

Oznámenie
o  zmene úradných hodín v  ter-

míne od 27. 1. 2021 do 7. 2. 2021.

Úradné hodiny sa upravujú nasle-

dovne: PO – PI nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úra-

dov bude zabezpečené podpisova-

nie dohôd (dodatkov) k prebieha-

júcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni 

úradu je zabezpečená nasledovne: 

PO, UT, PI 8:00-11:00, ST 13:00-

16:00, ŠT nestránkový deň.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologic-

kej situácie na Slovensku si Vás do-

voľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ 

je to možné, využili inú ako osob-

nú formu kontaktu s úradom (mai-

lová, telefonická komunikácia .…)

Prvý kontakt pre klientov: 

e-mail: bs@upsvr.gov.sk, tel. č.: 

045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

  Hľadám opatrovateľku s  mož-

nosťou ubytovania, tel. č.: 

0904 524 467

  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

 Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

inzercia

služby

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

Akcia na dovoz
palivového dreva z Ábelovej

Klátiky 33cm listnaté miešané 12 priestorových metrov 
sypaných s dovozom 588eur/12 prms/Mercedes Atego/

Klátiky 33cm listnaté miešané 4 priestorové metre sypané 
s dovozom 249 eur/4 prms/terénne Isuzu/

Pre okolité obce Novohradu je teraz -25% zľava 
z uvedených cien. T. j. 441eur veľké auto, respektíve 
187eur malé. Akcia platí aj pre obce mimo náš región 

avšak s doplatkom na dopravu podľa vzdialenosti.

Tiež je možnosť dovozu lacného napíleného dreva 
z vyradených dosiek a hranolov.

Odrezky 33cm 12 priestorových metrov sypaných 
s dovozom 299eur/12 prms/Mercedes Atego/

Odrezky 33cm 4 priestorové metre sypané s dovozom 
129 eur/4 prms /terénne Isuzu/

Pri odrezkoch je cena pevná bez zľavy.

Kontakt: 0908 884 162
Maslen Jaroslav - starosta obce Ábelová


