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Kompletné výsledky z jednot-

livých MOM z 1. kola skrínin-

gového testovania v našom 

meste Vám prinášame tak ako 

sme avizovali v predchádza-

júcom čísle ŠN.

V  termíne od 18. 1. - 26. 1. 2021 

sa v  našom meste konalo 1. kolo 

skríningového testovania na ocho-

renie COVID-19. Mobilné odbe-

rové miesta (MOM) na testova-

nie koronavírusu boli zriadené 

v  priestoroch kultúrneho centra 

(KC), od štvrtka 21. 1. 2021 bolo 

zriadené MOM v  ZŠ Jozefa Kol-

lára na sídl. Drieňová a  počas ví-

kendu (23. - 24. 1.) bolo otvorené 

MOM v  mestskej plavárni v  Ban-

skej Štiavnici. Všetky dôležité in-

formácie a výsledky z  jednotlivých 

MOM za jednotlivé dni boli prie-

bežne zverejňované na Fb stránke 

mesta Banská Štiavnica a na strán-

ke mesta www.banskastiavnica.sk. 

Z  výsledkov 1. kola skríningového 

testovania v našom okrese k 26. 1. 

vyplynulo, že sme celkovo dosiah-

li pozitivitu 0,97%, čo znamenalo, 

že 2. kolo skríningového testovania 

v našom meste sa už neuskutočnilo.

Výsledky testovania:

SČK (KC):

18.1.2021– 400– otestovaných 

z toho 23– pozitívnych

19.1.2021– 456– otestovaných 

z toho 3– pozitívni

20.1.2021– 603– otestovaných 

z toho 5- pozitívnych

21.1.2021– 420– otestovaných 

z toho 3- pozitívni

22.1.2021– 440– otestovaných 

z toho 8– pozitívnych

23.1.2021– 310– otestovaných 

z toho 1– pozitívny

25.1.2021– 289– otestovaných 

z toho 5– pozitívnych

26.1.2021– 234 – otestovaných 

z toho 3– pozitívni

ZŠ J. Kollára:

21.1.2021– 313- otestovaných 

z toho 2- pozitívni

22.1.2021– 384– otestovaných 

z toho 4– pozitívni

Mesto Banská Štiavnica, 

mestský úrad, ekonomické 

oddelenie, Vám týmto 

oznamuje, že od 01. 01. 2021 

nadobúda účinnosť všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3/2020, 

v zmysle ktorého podnika-

teľský subjekt na území mesta 

má možnosť využívať dva 

systémy zberu zmesového 

komunálneho odpadu: 

1. kontajnerovo – intervalový sys-

tém (typizované zberné nádoby)

2. vrecový systém (špecifi cky ozna-

čené plastové vrecia).

Prihlásiť sa do systému zberu 

je povinné, nakoľko na základe 

výberu systému mesto Banská 

Štiavnica, mestský úrad– ekono-

mické oddelenie, pristúpi k pred-

pisu poplatku/dane.

Kontajnerovo-intervalový systém 

je administratívny a je potrebné vy-

písanie „Oznámenia k  poplatkovej 

povinnosti k  poplatku za množst-

vový zber pre podnikateľské sub-

jekty.

Vrecový systém je bez administratívy, 

ale je potrebné zakúpiť si v  Klient-

skom centre mesta, Námestie sv. 

Trojice č. 3 Banská Štiavnica, špeci-

fi cky označené vrecia na zmesový ko-

munálny odpad.

Skríningové testovanie v našom meste

Oznámenie 

�3.str.

�3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u  12 odst. 1 a  §-u  13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 10. február 2021 (streda) 

o  9:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v  sále Kultúrneho centra, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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„Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov 

ako živí, pretože smútok je silnejší 

než vďačnosť.“.

Anne Frank

1. 2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Pracovné rokovanie k  Mestským 

lesom Banská Štiavnica, spol. s r.o.

 Príprava žiadostí pre získanie fi -

nančných prostriedkov z projek-

tu „Obnovme si svoj dom“.

2. 2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie– oblasť so-

ciálnych vecí.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Občiansky obrad– sobáš.

 Pracovné rokovanie k  projekto-

vej dokumentácii Plaváreň.

3. 2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľmi 

základných škôl k  opatreniam 

Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a  športu v  súvislosti 

s COVID-19.

 Pracovné stretnutie s  primá-

tormi okresov Banská Štiavni-

ca, Žarnovica, Žiar nad Hronom 

k  Integrovanej územnej samo-

správe PHRSR.

4. 2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ k rozpočtu mesta.

5. 2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Viera Lauková

Ako ďalej v BS
Bude mať p. Mlynárik nasle-

dovníkov?

Jedným z  banskoštiavnických 

podnikateľov je Lukáš Mlynárik, 

ktorý má v  našom meste nielen 

stavebnú fi rmu, ale je aj predse-

dom našej Okresnej organizácie 

parlamentnej strany Sme rodina. 

A  práve z  tohto postu sa obrátil 

na Borisa Kollára, predsedu stra-

ny Sme rodina, ktorý je súčasne aj 

predsedom NR SR, aby prispel na 

nevyhnutnú opravu v rímsko-ka-

tolíckom kostole v B. Belej. Stalo 

sa a B. Kollár poslal na tento účel 

10 000eur. Do B. Belej preto, že 

L. Mlynárik má tam trvalé byd-

lisko. Možno však tento jeho na-

sledovaniahodný príklad budú na-

sledovať aj ďalší banskoštiavnickí 

podnikatelia, resp. také osobnosti 

nášho mesta, ktoré môžu ovplyv-

niť podobných mecenášov, ktorí 

môžu prispieť na akútne potreby 

B. Štiavnice.

Ján Novák

25. 1. v Rádiu Regina o 11:00 bola 

informácia o využívaní svetozná-

mych tajchov v okolí B. Štiavnice, 

hlavne v  zimnom období (korču-

ľovanie, hokej). 27. 1. vo viace-

rých médiách bola spomienka na 

geniálneho hudobného sklada-

teľa Wolfganga Amadea Mozar-

ta, ktorý sa narodil v  tento deň 

v  r. 1756. Súvzťažnosť Mozarta 

s  B. Štiavnicou je taká, že v  jed-

nej z  jeho opier „Čarovná fl auta“

vystupuje aj Mikuláš Jozef Jacqu-

in, svetoznámy vedec, prvý profe-

sor Baníckej akadémie v B. Štiav-

nici od r. 1764, ako aj Ignác Born, 

taktiež svetoznámy vedec, kto-

rý v  súčinnosti s  profesormi tej-

to školy uskutočnil prvýkrát na 

svete Európsku (Bornovu) amal-

gamáciu v r. 1786 v Sklených Tep-

liciach. Pri tejto príležitosti sa 

uskutočnil 1. medzinárodný ve-

decký kongres na svete, založe-

ná bola 1. medzinárodná vedec-

ká spoločnosť na svete a položené 

boli základy aj 1. medzinárodné-

ho vedeckého časopisu na sve-

te. 27. 1. vo viacerých médiách 

bola spomienka na jedného z naj-

významnejších slovenských bás-

nikov a ministra kultúry SSR v r. 

1969– 1988 Miroslava Válka. 

Pod jeho ministerstvo patrilo aj 

Slovenské banské múzeum, kto-

ré počas jeho ministrovania za-

znamenalo bezkonkurenčne naj-

väčší rozvoj v  doterajšej histórii. 

V  r. 1978 bolo prijaté uznesenie 

vlády SSR č. 58/1978 o záchrane 

a  obnove pamiatok v  B. Štiavni-

ci a budovaní sociálnej a technic-

kej infraštruktúry mesta. Na jeho 

návrh prezident republiky ude-

lil akad. maliarovi Jozefovi Kol-

lárovi v r. 1972 ten najprestížnej-

ší titul – medzinárodný umelec, 

čo taktiež výrazne prispelo k zvi-

diteľňovaniu B. Štiavnice. 30. 1. 

v Rádiu Regina od 15:00 do 15:30 

bolo lit.-dramatické pásmo o  M. 

Válkovi, v  ktorom bol označený 

epitetonom „geniálny básnik“. 31. 

1. v  Rádiu Regina od 21:00 do 

22:00 bola ďalšia netradičná spo-

mienka na M. Válka, keď odzneli 

všetky piesne, v ktorých boli jeho 

zhudobnené básne. 27. 1. vo via-

cerých médiách bola spomien-

ka na významného štúrovského 

básnika Jána Bottu, ktorý sa na-

rodil v tento deň v r. 1829 a v r. 

1860- 1870 pôsobil v  B. Štiavni-

ci a  v  Štiavnických Baniach ako 

zememerač, čo bolo jeho pôvod-

né povolanie. 28. 1. v  Rádiu Re-

gina medzi 5:30 až 6:00 bola re-

lácia o  storočnici časopisu Krásy 

Slovenska, ktorého 1. číslo vy-

šlo v  januári 1921 a  vychádza 

dodnes. V 2. pol. 20. stor. jedným 

z najpermanentnejších dopisova-

teľov bol banskoštiavnický rodák 

Ing. Vladimír Bárta, vtedajší re-

daktor banskoštiavnického roz-

hlasu, ktorý najväčšiu pozornosť 

venoval B. Štiavnici, Sitnu a bez-

prostrednému okoliu. V  tom-

to médiu bola tiež spomienka na 

archeológa európskeho význa-

mu a  dlhoročného riaditeľa Ar-

cheologického ústavu SAV v  Nit-

re PhDr. Antona Točíka, DrSc., 

ktorý sa narodil v  tento deň v  r. 

1918. Dodnes spomínam na jeho 

pochvalné ocenenia SBM v 70. ro-

koch 20. stor., keď som bol riadi-

teľom tejto inštitúcie v súvislosti 

s  unikátnymi eneolitickými ka-

meňomlatmi, ktoré našli pracov-

níci múzea PhDr. Zora Liptáko-

vá v Španej Doline a Ján Truchlík, 

ako aj výsledkom archeologické-

ho výskumu J. Truchlíka na Sit-

ne. 28. 1. vo viacerých médiách 

odznelo, že bolo zemetrasenie 

s epicentrom v Handlovej. Viace-

ro čitateľov ŠN sa na mňa v tejto 

súvislosti obrátilo, či zemetrase-

nie nehrozí aj nášmu mestu a jeho 

bezprostrednému okoliu, vzhľa-

dom nato, že Štiavnické vrchy sú 

vulkanickým pohorím. Nechcem 

nikoho strašiť, ale pravda je taká, 

že v r. 1443 bolo v B. Štiavnici ze-

metrasenie. Dôsledky boli také, 

že na Glanzenbergu skončilo raz 

a navždy osídľovanie nášho mes-

ta. Glanzenberg je zaužívaný 

dodnes v  podobe Starého mesta. 

A k meritu veci, či hrozí zemetra-

senie v B. Štiavnici alebo jeho bez-

prostrednému okoliu teraz alebo 

v  budúcnosti, samozrejme ne-

viem odpovedať. A  s  absolútnou 

istotou prehlasujem, že na túto 

otázku nikto neodpovie viero-

hodne. 31. 1. v Rádiu Slovensko 

od 22:20 do 23:00 bola repríza 

relácie o  Dalme Špitzerovej, kto-

rá pôvodne odznela 24. 1. a o čom 

som písal v tejto rubrike v ŠN zo 

dňa 28. 1.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať rodine Szilárda Mangulta 

za vyasfaltovanie Ul. B. S. Timra-

vy. Mesto na základe žiadosti vy-

dalo dňa 10. 7. 2020 povolenie na 

rekonštrukciu Ul. B. S. Timravy 

pre investora Welfare, s. r. o., Ja-

kubovo námestie 19, 811 09 Bra-

tislava, na základe čoho bola ulica 

vyasfaltovaná.

MsÚ

myšlienka
dňa

Pozor zmena
v poskytovaní pohotovostných 

lekárenských služieb

Pohotovostné lekárenské služby 

sú vykonávané striedavo v  týž-

denných intervaloch v  lekárňach 

v BBSK podľa rozpisu služieb:

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

z d rav o t n i c t v o / l e k a re n s k a

-pohotovostna-sluzba-v-bbsk.

html?page_id=92808

BBSK
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23.1.2021– 212– otes-

tovaných z toho 2– pozitívni

24.1.2021– 388- otestovaných 

z toho 3– pozitívni

25.1.2021– 440– otestovaných 

z toho 1– pozitívny 

26.1.2021– 319– otestovaných 

z toho 3– pozitívni

Kúpele plaváreň:

23.1.2021– 93– otestovaných 

z toho 2– pozitívni

24.1.2021– 186- otestovaných 

z toho 4– pozitívni

Testovanie ATG testami prebieha 

v priestoroch Kultúrneho centra, 

Kammerhofská 1, Banská Štiav-

nica, v pracovné dni sú k dispozí-

cii zamestnanci Slovenského Čer-

veného 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 nedeľu sa 

netestuje, testovanie je bezplatné 

a dobrovoľné!

Momentálne sa pripravuje zriade-

nie nového MOM na sídlisku Drie-

ňová, akonáhle príde povolenie 

z MZ SR, budeme Vás o otvorení in-

formovať na stránkach ŠN, aktuál-

ne informácie sledujte na Fb strán-

ke a webe mesta Banská Štiavnica.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/

Zdroj: OÚ BŠ, SČK BŠ

NOVINKY

1.str.

Úhradu tohto po-

platku/dane je možné realizovať 

v  zmysle VZN v  hotovosti alebo 

prostredníctvom POS terminá-

lu. Pri vrecovom systéme zberu 

zmesového komunálneho odpa-

du sa nepredpisuje tento popla-

tok/daň podnikateľskému sub-

jektu, pretože poplatok bude 

uhradený pri kúpe špecifi c-

ky označeného vreca na klient-

skom centre. Z  uvedeného vy-

plýva, že podnikateľský subjekt 

na základe svojho rozhodnutia 

a v zmysle VZN č. 3/2020 zaplatí 

len za toľko odpadu, koľko reálne 

vyprodukuje.

Pri voľbe kontajnerovo-intervalo-

vého zberu je potrebné využívať ty-

pizovanú zbernú nádobu v zmysle 

platných VZN, ktorú si zabezpe-

čí podnikateľský subjekt na vlast-

né náklady (napr. 110 litrová nádo-

ba, 120 litrová nádoba, 240 litrová 

nádoba, 1100 litrová nádoba atď.). 

Zároveň je potrebné určiť frekven-

ciu zberu zmesového komunálne-

ho odpadu. Podnikateľský subjekt 

je povinný oznámiť mestu Banská 

Štiavnica objem a  počet typizova-

ných zberných nádob, do ktorých 

zberá zmesový komunálny odpad 

a  interval vyprázdňovania zbernej 

nádoby na zmesový komunálny od-

pad, pričom si vyberie z ponúknu-

tých možností uvedených v  ozná-

mení. Oznámenie k  poplatkovej 

povinnosti predkladá podnikateľ-

ský subjekt mestu Banská Štiavnica 

na predpísanom tlačive. Na základe 

oznámenia mesto Banská Štiavni-

ca, mestský úrad, ekonomické od-

delenie predpíše podnikateľskému 

subjektu poplatok v zmysle VZN č. 

3/2020 o miestom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné staveb-

né odpady.

Žiadame podnikateľské subjek-

ty, ktoré prevádzkujú svoju čin-

nosť na území mesta Banská 

Štiavnica, aby si pre rok 2021 

splnili svoju oznamovaciu a  da-

ňovú povinnosť.

MsÚ

1.str.

Oznámenie 

Skríningové testovanie 
v našom meste

V najbližších týždňoch začne 

samospráva bezplatne distri-

buovať pre osoby vo veku 60 

a viac rokov respirátory FFP2.

Mesto Banská Štiavnica sa rozhodlo 

podporiť ochranu zdravia svojich oby-

vateľov, obzvlášť tých, ktorí spadajú 

do najviac ohrozenej skupiny korona-

vírusom SARS Cov-2. Pre tieto osoby 

zabezpečila respirátory FFP2, ktoré 

majú lepšie parametre ochrany pred 

anglickou mutáciou vírusu a zároveň 

sú použiteľné aj opakovane.

Filtračná trieda FFP2 poskytuje stred-

ne vysoký stupeň ochrany. Chráni 

proti stredne toxickým časticiam, pro-

ti zdraviu škodlivým mutagénnym 

látkam, fi brogénnym látkam, azbes-

tu, proti zdraviu škodlivému prachu, 

dymu a aerosólom. V niektorých prí-

padoch (napr. pri návšteve rizikového 

prostredia ako sú nemocnice a pod.) 

odporúčajú odborníci kombinovať 

tento typ ochrany s  ďalšou vrstvou 

v podobe textilného rúška.

Distribúcia sa bude vykonávať do poš-

tových schránok obyvateľov v priebe-

hu februára 2021.

MsÚ

Seniori dostanú nové respirátory

Ochorenie
spôsobené koronavírusom 

(SARS Cov-2) je infekčné ocho-

renie spôsobené novoobjaveným 

koronavírusom.

Väčšina ľudí, ktorí ochorejú na 

COVID-19, bude mať mierne až 

stredne závažné príznaky a zotaví sa 

bez osobitnej liečby.

Spôsob šírenia

Vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, 

sa prenáša hlavne prostredníctvom 

kvapôčok, ktoré vznikajú, keď in-

fi kovaná osoba kašle, kýcha alebo 

vydychuje. Tieto kvapôčky sú príliš 

ťažké na to, aby sa udržali vo vzdu-

chu, a rýchlo padajú na podlahy ale-

bo povrchy.

Infi kovať sa môžete vdýchnutím ví-

rusu, ak ste v tesnej blízkosti nieko-

ho, kto má COVID-19, prípadne do-

tykom kontaminovaného povrchu 

a následným dotykom očí, nosa ale-

bo úst.

Chráňte seba a  ostatných okolo 

seba tak, že budete poznať fakty 

a prijmete vhodné bezpečnostné 

opatrenia. Postupujte podľa po-

kynov miestneho úradu verejné-

ho zdravotníctva.

www.uvzsr.sk

Prevencia šírenia COVID-19:

Často si umývajte ruky. Používajte 

mydlo a vodu alebo dezinfekčný prí-

pravok na ruky na báze alkoholu.

Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 

od kohokoľvek, kto kašle alebo ký-

cha.

Keď nie je možné udržiavať fyzický 

odstup, noste rúško.

Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst.

Pri kašľaní alebo kýchaní si zakry-

te nos a ústa ohnutým lakťom alebo 

vreckovou.

Ak sa necítite dobre, zostaňte doma.

Ak máte horúčku, kašeľ a  ťažkos-

ti s  dýchaním, vyhľadajte lekársku 

pomoc.

Keď poskytovateľovi zdravotnej sta-

rostlivosti najprv zavoláte, bude vás 

môcť rýchlo nasmerovať do správ-

neho zdravotníckeho zariadenia. 

Takto sa ochránite a zabráni sa šíre-

niu vírusov a iných infekcií.

Rúška

Rúška pomáhajú zabrániť šíreniu 

vírusu z osoby s  rúškom na ostat-

ných. Samotné rúška nechránia 

pred ochorením COVID-19 a okrem 

nich treba zachovávať fyzický od-

stup a hygienu rúk. Postupujte pod-

ľa pokynov miestneho úradu verej-

ného zdravotníctva.

Zdroj: 

https://www.health.gov.sk
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Kto sa sčítava?

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčíta-

cieho formulára majú všetci obyvate-

lia Slovenskej republiky.

Pre účely sčítania sa obyvateľom 

rozumie:

– štátny občan Slovenskej republiky 

s  trvalým pobytom alebo prechod-

ným pobytom na území Slovenskej 

republiky,

– občan Európskej únie s  obvyklým 

bydliskom na území Slovenskej re-

publiky, ktorý nie je osobou podľa 

prvého bodu,

– štátny príslušník tretej krajiny s tr-

valým pobytom, prechodným poby-

tom alebo tolerovaným pobytom na 

území Slovenskej republiky okrem 

cudzinca požívajúceho diplomatické 

výsady a  imunity na území Sloven-

skej republiky podľa medzinárodné-

ho práva.

To znamená:

– ak má fyzická osoba v Slovenskej re-

publike trvalý pobyt je, podľa zákona 

o sčítaní, povinná sčítať sa v Sloven-

skej republike.

– ak má fyzická osoba akýkoľvek iný 

registrovaný pobyt v  Slovenskej re-

publike je, podľa zákona o sčítaní, po-

vinná sčítať sa v Slovenskej republike.

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám 

alebo s pomocou blízkej osoby vypl-

nením sčítacieho formulára  pre oby-

vateľov v  období od 15.2.2021 do 

31.3.2021. Ak sa nemôže alebo ne-

vie sčítať sám, má možnosť využiť 

službu asistovaného sčítania v období 

od 1.4.2021 do 31.10.2021. V každej 

obci bude zriadené kontaktné miesto, 

kde so sčítaním obyvateľovi pomôže 

stacionárny asistent sčítania. Na úze-

mí obce budú tiež pôsobiť mobilní 

asistenti sčítania, ktorí navštívia do-

mácnosť obyvateľa v prípade, že o ta-

kúto službu požiada (napr. z dôvodu 

imobility). O mobilného asistenta sčí-

tania môže obyvateľ požiadať telefo-

nicky na obci alebo call centre.

Kde elektronicky vyplním sčítací 

formulár?

Sčítací formulár vyplníte počas doby 

sčítania na www.scitanie.sk kliknutím 

na „Sčítať sa“. Sčítací formulár je mož-

né vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, 

ktorá je počas doby sčítania obyvate-

ľov dostupná pre operačné systémy 

Android a  iOS. Aplikáciu si obyvateľ 

stiahne do mobilného telefónu alebo 

tabletu z Google Play alebo App Sto-

re. Obyvateľ sa môže sčítať na akom-

koľvek mieste pomocou počítača, no-

tebooku, tabletu, mobilu s pripojením 

na internet.

Ako sa prihlásim do sčítacieho for-

mulára?

Na prihlásenie sa do sčítacieho for-

mulára je potrebné zadať Vaše rod-

né číslo. Ak sčítavate Vášho rodinné-

ho príslušníka alebo inú blízku osobu 

zadajte jeho/jej rodné číslo. Následne 

príde k overeniu identity. Systém Vás 

vyzve k autentifi kácii zadaním dopln-

kového údaja. Doplnkový údaj zvyšu-

je bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, 

ktorý poznáte iba Vy alebo blízka 

osoba, napr. rodinný príslušník, kto-

rý Vám pomáha so sčítaním. Ak ste 

obyvateľ bez rodného čísla, do sčíta-

cieho formulára sa prihlásite zada-

ním Vášho dátumu narodenia a  po-

hlavia. V  takomto prípade vypĺňate 

formulár na sčítanie obyvateľov typu 

B, ktorý obsahuje viac otázok a to pre-

to, lebo o takomto obyvateľovi nemu-

sia byť k dispozícii potrebné údaje vo 

využívaných existujúcich administra-

tívnych zdrojoch. Je preto potrebné, 

aby tieto údaje boli získané priamo od 

obyvateľa.

Akým spôsobom vyplním sčítací 

formulár?

Po prihlásení sa do sčítacieho formu-

lára Vás uvíta úvodné slovo, následne 

pokračujete na jednotlivé otázky. Od-

poveď na otázku si vyberiete z predvo-

lenej ponuky možností alebo odpoveď 

do poľa vpíšete. Medzi jednotlivými 

otázkami sa pohybujete pomocou tla-

čidla „Ďalej“. Tlačidlom „Späť“ je mož-

né vrátiť sa k predchádzajúcej otázke. 

Pred odoslaním formulára si môžete 

všetky Vaše odpovede skontrolovať 

v časti s názvom „Zhrnutie formulára“, 

ktoré sa Vám zobrazí automaticky po 

zodpovedaní otázok. 

Ak nerozumiete zneniu otázky, po-

užitým pojmom alebo ponúkaným 

možnostiam, pomôžu Vám vysvetliv-

ky. Základná vysvetlivka sa nachádza 

priamo pod otázkou, doplňujúca vy-

svetlivka pod ikonou (i) a  podrobnú 

metodickú vysvetlivku nájdete v čas-

ti Pomoc v päte formulára.

Čo je rozhodujúci okamih sčítania?

Rozhodujúci okamih sčítania je dá-

tum, ku ktorému sa musia vzťaho-

vať údaje, ktoré uvediete do sčítacieho 

formulára, týmto okamihom je 1. ja-

nuár 2021. To znamená, že pri sčíta-

ní, ktoré sa uskutoční od 15. februára 

2021, uvediete údaje, ktoré boli aktu-

álne k tomuto dátumu. V praxi to zna-

mená napr.: zosobášili ste sa v marci 

2021, v sčítacom formulári pri otáz-

ke „Aký je Váš rodinný stav?“ označí-

te „slobodný/slobodná“ pretože údaj sa 

vzťahuje k  rozhodujúcemu okamihu 

1. 1. 2021, kedy ste ešte boli slobod-

ný/á. Iný príklad: Za dieťatko, ktoré sa 

Vám narodilo po 1. januári 2021 sčíta-

cí formulár nevypĺňate.

V akých jazykoch je formulár do-

stupný?

Sčítací formulár je okrem štátne-

ho– slovenského jazyka, dostupný aj 

v  jazyku maďarskom, rómskom, ru-

sínskom, ukrajinskom, anglickom, 

francúzskom a nemeckom.

Aké otázky obsahuje sčítací formu-

lár?

Prostredníctvom sčítacieho formulá-

ra pre obyvateľov sa zisťujú iba úda-

je, ktoré nebolo možné získať v  po-

žadovanej kvalite z  existujúcich 

administratívnych zdrojov. V  porov-

naní s  predchádzajúcimi sčítaniami 

je teda otázok menej. Sčítací formu-

lár obsahuje napr. otázku o súčasnom 

pobyte, o rodinnom stave, o zamest-

naní, o  dochádzke do zamestnania, 

o  národnosti, o  materinskom jazy-

ku, o náboženstve, o vzťahoch medzi 

členmi domácnosti.

Kto vyplní sčítací formulár za ne-

plnoletú, nesvojprávnu osobu?

Za neplnoletého obyvateľa a za oby-

vateľa, ktorý nie je spôsobilý na práv-

ne úkony má povinnosť vyplniť sčí-

tací formulár jeho zákonný zástupca. 

Ak sa takýto obyvateľ nachádza v za-

riadení (napr. v centre pre deti a rodi-

ny, v  domove sociálnych služieb pre 

deti alebo dospelých s duševným po-

stihnutím), bude sčítaný prostredníc-

tvom stacionárneho asistenta sčítania 

v zariadení alebo mobilného asistenta 

sčítania, ktorého si zariadenie vyžiada 

na obci. Tieto osoby môžu byť tiež sčí-

tané zákonným zástupcom alebo blíz-

kou osobou, napr. príbuzným.

Kde nájdem vzor sčítacieho formu-

lára?

Otázky a štruktúru zisťovaných úda-

jov o  obyvateľoch nájdete v  Opatre-

ní ŠÚ SR č. 44/2020 Z. z., ktoré je do-

stupné aj na www.scitanie.sk, v časti 

Dokumenty. Čoskoro bude dostupný 

aj vzor sčítacieho formulára v dizajne 

SODB 2021.

Kedy budú k  dispozícii výsledky 

SODB 2021?

Základné výsledky z  SODB 2021 

budú zverejnené najneskôr do 1. ja-

nuára 2022. Kompletné výsled-

ky z SODB 2021 budú dostupné do 

31. marca 2024. Zdroj: ŠÚ SR

Najčastejšie otázky 
k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko:

Astrachám biely

Stará odroda je spomínaná už 

v roku 1653. Pochádza pravdepo-

dobne z Ruska, z okolia mesta As-

trachám. Je určená predovšetkým 

pre priamy konzum a  muštova-

nie. Je vhodná do všetkých polôh. 

Mierne trpí múčnatkou. Pestuje 

sa ojedinele v domácich záhradách 

a poľných sadoch. Plody sú stred-

ne veľké, plocho guľovité, nepra-

videlné. Dužina je biela, mäkká, 

šťavnatá, kyslastej a  osviežujú-

cej chuti. Šupka je jemná, pokrytá 

jemnou inovaťou, zelenožltá, na 

slnečnej strane prekrytá nevýraz-

nými červenými pásikmi-žíhaním 

alebo rozpitým líčkom. Stopka je 

krátka a  silná, zakončená silným 

kĺbom. Zberá sa koncom júla, ná-

sledne dosahuje aj konzumnú zre-

losť. Vydrží do polovice augusta.

Hruška:

Boscova fľaša

Pôvod: je náhodný semenáč náj-

dený v  19. storočí v  okolí Apré-

montu vo Francúzsku. Rozšírená 

je po celej Európe, zaregistrovaná 

bola už v roku 1954. Znaky :rastie 

stredne silne, neskoršie slabšie. 

Koruna je stredne veľká, guľovitá 

až široko guľovitá, rodivý obrast 

je stredne dlhý, pravidelne rozlo-

žený, listy stredné veľké, elipso-

vité, tmavozelené, kvety stredne 

veľké. Kvitne stredne neskoro, je 

cudzoopelivá. Plod je stredne veľ-

ký fľaškovitového tvaru, šupka 

hladká, suchá, zelenohnedá. Stop-

ka plodu je stredne hrubá, dlhá 

a zahrnutá. Zrelosť: jesenná odro-

da, konzumne dozrieva v októbri 

a vydrží do novembra.

Michaela Mojžišová

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín 

na Okresnom úrade Banská 

Štiavnica a  Klientskom centre 

v pracovných dňoch: 

od 08:00 do 12:00 hod. 

Prosíme Vás mimo stránkových 

hodín využívať prednostne tele-

fonickú, elektronickú a  písom-

nú komunikáciu. Bezplatná in-

folinka– Call Centrum MV SR: 

0800/222 222.

OÚBŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Začiatok roka so sebou už 

tradične prináša nový vietor, 

vízie a plány. OOCR Región 

Štiavnica má v pláne hneď 

niekoľko ambicióznych 

noviniek, bude však pokra-

čovať aj v rozbehnutých 

a overených projektoch 

z predchádzajúcich rokov.

Výkonný riaditeľ OOCR Región 

Štiavnica, Igor Kuhn uvádza: „Ži-

jeme v dobe, kedy sa dlhodobé plány 

môžu zmeniť zo dňa na deň. Bez cie-

ľa však niet cesty, a tak sa nevzdáva-

me a  na rok 2021 máme hneď nie-

koľko zámerov. Či a v akom rozsahu 

sa nám ich podarí zrealizovať, ukážu 

okolnosti.“

Minulý rok sa podarilo spustiť 

projekt Plaváreň na Klingeri, kto-

rý si fanúšikovia plávania v  taj-

choch ihneď obľúbili. „Projekt je 

časovo a fi nančne náročný a má nie-

koľko etáp. V tomto roku máme v plá-

ne pripraviť projekt zázemia Plavár-

ne pre väčšie pohodlie rekreantov. 

Zahŕňať by mal vybudovanie sociál-

nych zariadení a prezliekarní, bufetu 

či parkovania. Plaváreň na Klingeri 

je obsiahly projekt na niekoľko rokov, 

v tomto roku by sme chceli preskúmať 

možnosti, pripraviť projekt a  získať 

povolenia“, upresnil Kuhn.

Ďalšia novinka určite poteší naj-

mä cyklistov. „Začíname pracovať 

na prieskume novej cyklotrasy, kto-

rá by mala prepojiť Červenú studňu 

a  Počúvadlo po južnej strane hrebe-

ňa kaldery“, uviedla projektová ko-

ordinátorka OOCR RBŠ, Zuzana 

Parajová. „Okrem tejto cyklotrasy 

by sme chceli urobiť aj nové v smere 

Močiar– Hronská Breznica a  cyklo-

trasu Okolo Sitna. Následne vytlačí-

me aj aktualizovanú mapu cyklotrás 

regiónu. Ostatné, už plne funkčné 

cyklotrasy, budeme udržiavať dob-

re prejazdné pre pohodlie cyklistov“, 

upresnila Parajová.

Výbornou správou je aj podpo-

ra autobusových spojení v  sme-

re BA– BS a späť, ktoré premáva-

li aj minulý rok s podporou BBSK. 

„Okrem autobusov sme na BBSK po-

dali aj projekt Štiavnica z nadhľadu, 

ktorý ponúkne nádherné výhľady zo 

Štiavnických vrchov a vytiahne náv-

števníkov z centra do prírody. Uvidí-

me, či sa ho v BBSK rozhodnú podpo-

riť“, dodáva Parajová.

Aktuálne dianie na Slovensku 

a  vo svete prepája ľudí pomocou 

sociálnych sietí a online priestoru 

omnoho intenzívnejšie ako tomu 

bolo kedysi. „Aby sme udržali krok 

s trendmi, rozhodli sme sa pre tvorbu 

novej web stránky, ktorá je už dlho-

dobo zastaralá, nepružná a  technic-

ky veľmi komplikovaná“, špecifi kuje 

Kuhn. „Vďaka novému webu by sme 

radi vytvorili jednotný online zdroj 

pre podporu našich členov a  diania 

v  B. Štiavnici a  jej okolí. Práve oko-

litú príroda a členské obce na strán-

ke dostanú viac priestoru, dúfame, že 

to pomôže distribuovať návštevníkov 

hlavne v obdobiach, keď dopyt prevy-

šuje kapacitu mesta“, upresňuje Lí-

via Olahová, ktorá má v  RBŠ na 

starosti komunikáciu a  adminis-

tratívu.

Dlhodobou, avšak veľmi dôleži-

tou ambíciou je dostať 

návštevníkov z  cen-

tra viac do obcí, regió-

nu a  do prírody. Ako 

uvádza marketingová 

koordinátorka OOCR 

RBŠ, Terézia Sopková: 

„Pevne veríme, že tým 

pomôžeme predĺžiť prie-

mernú dobu pobytu náv-

števníkov u nás, čo ocenia 

hlavne miestni ubytova-

telia, podniky a  organi-

zátori podujatí“. Ďalej 

dodáva: „Cieľom väčších 

kampaní sa tak stane pro-

pagácia baníctva, prírody 

a aktívneho pobytu v prí-

rode, tajchov, Štiavnických vrchov, 

kúpeľníctva a  jedinečností, ktorými 

náš krásny región disponuje.“

Pre informovanosť o  atrakciách 

v okolí sa osvedčila aj tvorba regi-

onálnych videí, v ktorých chceme 

v OOCR RBŠ pokračovať aj tento 

rok. Okrem iného budú podporo-

vané aj miestne podujatia a  kul-

túrne zážitky, na ktoré si však bu-

deme musieť ešte chvíľku počkať.

Veríme, že sa už čoskoro opäť 

stretneme v  uliciach Štiavnice, 

v obciach a v prírode nášho regió-

nu.

Tešíme sa na vás!

Tím Regiónu Štiavnica

Plány OOCR Región Štiavnica 
pre rok 2021

Pracovné (home offi ce) nasadenie  foto Archív OOCR RBŠ

Foto zo zámeru- Štiavnica z nadhľadu  foto Archív OOCR RBŠ

Obec Beluj: Belujský potok– Širo-

ká lúka– Hrnčiarstvo– A. Kmeť– 

Kostol sv. Vavrinca– Tradície

Krásna dedinka– Beluj, leží na 

okraji okresu, necelých 20 minút 

cesty autom od B. Štiavnice. Sú-

časťou obce je majer nazývaný Ši-

roká lúka, nachádzajúci sa asi 3 

km od obce smerom od Prenčova, 

priamo pod vrchom Sitno. Pozdĺž 

obce preteká Belujský potok a na-

chádzajú sa tu aj malebne zvlnené 

vŕšky, ktoré nie sú náročné na tu-

ristiku, no odmenia vás krásnymi 

krajinnými výhľadmi.

Obec je síce maličká, avšak býva 

v  nej veľa šikovných remeselní-

kov, ktorí sa venujú pečeniu, pl-

steniu z  vlny, včelárstvu, šitiu či 

preslávenému belujskému hrn-

čiarstvu. Výrobky tunajších hrn-

čiarov boli aj v minulosti žiadané 

a vyznačovali sa veľmi kvalitným 

črepom. V súčasnosti tu obyvate-

lia z 200 ročnej fary dokonca vy-

tvorili nádherné múzeum beluj-

ského hrnčiarstva. Hrnčiarstvo sa 

odzrkadlilo aj v  názve obce, kto-

rý odvodzoval A. Kmeť od slovan-

ského výrazu pre označenie „biela“ 

a  to zrejme podľa výskytu bielej 

hliny v  chotári Beluja. A. Kmeť 

však v  obci vykonával hlavne ar-

cheologické výskumy a  nálezy, 

ktoré v blízkosti polohy dnešného 

Beluja dokázali stopy osídlenia už 

v praveku.

Ku kultúrnym dominantám obce 

patrí Kostol sv. Vavrinca, ktorý je 

zaradený medzi národné kultúrne 

pamiatky. Z  kultúrneho pohľadu 

sa veľmi obľúbeným stalo aj pod-

ujatie Podsitnianske dni hojnosti– 

folklórny festival, ktorý sa koná 

už od roku 2001 a  zameriava sa 

na reprezentáciu tradičnej kultúry 

obcí mikroregiónu.

Viac sa o výletoch do okolia Ban-

skej 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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Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik, (SVP) 

realizoval v rokoch 2013 – 2015 

rekonštrukciu vodnej stavby 

Dolná Hodrušská (nazývaný 

aj Dolnohodrušský tajch), 

zapísanej v zozname UNESCO. 

Keďže toto historické vodné dielo 

nespĺňalo bezpečnostné a iné tech-

nické kritériá, pristúpil SVP k jeho 

rekonštrukcii.

Rekonštrukcia tajchu pozostáva-

la z prebudovania bezpečnostného 

priepadu na potrebnú kapacitu (na 

tzv. 100-ročný prietok), z  vybudo-

vania potrubí dnových výpustov, 

ako aj systému merných a pozoro-

vacích zariadení. Počas rekonštruk-

cie bola zrealizovaná aj sanácia ľa-

vostranného zosuvného svahu 

nádrže.

Po ukončení rekonštrukcie boli po-

čas prvého plnenia v  hrádzovom 

telese a  podloží pozorované roz-

kolísanosti hladín podzemných 

a priesakových vôd v novovybudo-

vanom pozorovacom systéme. Tie-

to anomálie sa nepodarilo odstrá-

niť lokálnou opravou v roku 2018, 

pričom na vodnom diele bola vy-

hlásená havária. Z  uvedeného dô-

vodu bol tajch úplne vypustený. 

Nasledovalo obdobie vykonáva-

nia radu meraní a  pozorovaní re-

žimu prúdenia vôd v celom rozsa-

hu  hrádzového telesa. Anomálie 

sa tu pravdepodobne vyskytovali 

aj v minulosti, avšak vzhľadom na 

absenciu merných a  pozorovacích 

zariadení nebolo možné prípadné 

závady identifi kovať. Tomu dopo-

mohla až súčasná technika. Na zá-

klade vyhodnotenia výsledkov me-

raní bola v roku 2019 zrealizovaná 

komplexná oprava hrádzového te-

lesa zrealizovaním podzemnej tes-

niacej steny v celej dĺžke tryskovou 

injektážou.

Po rekonštrukcii a  odstránení ha-

várie nasledovalo obdobie prvé-

ho plnenia v  súlade s  manipulač-

ným poriadkom. Na prelome rokov 

2020/21 sa podarilo dosiahnuť 

maximálnu prevádzkovú hladinu 

528,00 m n.m. a vplyvom výraznej 

zrážkovej činnosti bola preverená 

aj funkčnosť bezpečnostného prie-

padu. Napriek týmto skutočnos-

tiam je potrebné konštatovať, že 

tajch zostáva aj naďalej pod drob-

nohľadom prevádzkovateľa (SVP), 

Vodohospodárskej výstavby (VV) 

ako organizácie poverenej výko-

nom technicko– bezpečnostného 

dohľadu. Vodné dielo je v  súčas-

nosti v  štádiu  overovacej prevádz-

ky. V  letnom období roku 2021 

bude zo strany VV vypracovaná sú-

hrnná správa z overovacej prevádz-

ky, v ktorej budú uvedené prípadné 

podmienky pre jej ďalšie prevádz-

kovanie.

Z pohľadu SVP je potrebné konšta-

tovať, že rekonštrukcie a  opravy 

historických tajchov sú vždy veľkou 

neznámou. Existujú síce informá-

cie popisujúce  históriu vodných 

diel, avšak absentujú merateľné 

technické parametre o  ich skutko-

vom stave. Nie je k dispozícii pro-

jektová dokumentácia preukazujú-

ca dosiahnuté parametre vodných 

diel po ich vybudovaní alebo prí-

padných rekonštrukciách v minu-

losti. Tieto informácie sa získava-

jú pred rekonštrukciou súčasnými 

odbornými metódami, ktoré pred-

stavujú nemalé náklady a  pre ich 

zistenie je súčasne potrebné zvoliť 

správne metódy a postupy. Rovna-

ko tomu bolo aj v rámci rekonštruk-

cie a opravy Dolnohodrušského taj-

chu.

Marián Bocák, 

hovorca SVP, š. p., BŠ

Sfunkčnenie historického Dolnohodrušského tajchu

Dolnohodrušský tajch  foto Archív SVP, š.p., BŠ

Ako dobrovoľníci pôsobia 

na triážnom pracovisku 

nemocnice alebo vypomá-

hajú pri testovaní verejnosti 

v mobilnom odberovom 

mieste, ktoré funguje 

od 7.00 do 15.00 hod.

Personál i pacienti ich vnímajú po-

zitívne. Ako oni sami hodnotia svo-

je pôsobenie v nemocnici?

Jozef Slavkovský, kaplán zo Žar-

novice hovorí, že už dlhšie spoloč-

ne s  dekanom rozmýšľali o  pomoci 

v nemocnici počas pandémie korona-

vírusu. A tak zavolali ich kamarátovi 

diakonovi, ktorý je zároveň primá-

rom oddelenia anestéziológie a  in-

tenzívnej medicíny v žiarskej nemoc-

nici, MUDr. Štefanovi Paľúchovi.

„Pýtali sme sa, aká je situácia a  zisti-

li sme, že nemocnica rada uvíta pomoc. 

S  viacerými kňazmi sme sa preto radi 

ponúkli,“ povedal Slavkovský.

„Naším poslaním je slúžiť Bohu a  ľu-

ďom. Keďže tieto dni máme zatvorené 

kostoly a počuli sme o náročnej situácii 

zdravotníkov, chceli sme pomôcť, ako sa 

dá,“ hovorí zase Vladimír Václavík, 

farský administrátor v  Žiari nad 

Hronom.

Je to pre nich podľa jeho slov nová 

skúsenosť a sú veľmi radi, že aspoň 

takto môžu slúžiť ľuďom. 

„Omša bez ľudí je ako jazero bez vody, 

preto sme sa rozhodli my prísť za ľuď-

mi. Chceme sa poďakovať žiarskej ne-

mocnici za vrelé privítanie, veľmi sa 

nám tu páči. Držím sa myšlienky, že aj 

s humorom sa dobro koná ľahšie. Snaží-

me sa medzi nových kolegov v tejto ná-

ročnej situácii priniesť úsmev,“ dodáva.

Za túto službu im žiarska nemocni-

ca úprimne ďakuje a vyjadruje veľ-

ký obdiv.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

V Nemocnici Svet zdravia 
Žiar nad Hronom už dva týždne pomáha šesť kňazov Banskobystr. diecézy

Zdravotníkom pomáhajú aj kňazi  foto Archív Svet zdravia

Oznámenie
o zmene úradných hodín v ter-

míne od 27. 1. 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. poda-

teľni úradu je zabezpečená na-

sledovne: 

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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Dňa 29. 1. 2021 uplynulo 

21 rokov od tragickej smrti 

môjho manžela Jána Kminiaka. 

Vtedy som dostala takýto list a  je 

pre mňa veľmi vzácny. Nikdy nepre-

stanem na nich spomínať...

Darinka,

keď Vás Pán života a smrti navštívil 

hlbokým zármutkom a veľkým žia-

ľom, spôsobený náhlym, tragickým 

odchodom Vášho drahého manžela, 

starostlivého otca, syna, brata, šva-

gra, dovoľte mi, aby som v mojom 

mene i v mene mojej manželky vyslo-

vil Tebe, deťom, rodine, našu úprim-

nú sústrasť. Všemohúci Boh, ktoré-

ho cesty sú veľa razy nepochopiteľné, 

nech Vás poteší svojou milosťou a 

svojím Slovom. Nech je Vaše poteše-

nie v Pána Ježišovi Kristovi, ktorý je 

cesta, pravda i život a ktorý spôsobí 

konečné potešenie vzkriesením, pri-

praveným všetkým veriacim.

V Banskej Štiavnici dňa 7. februára 

2000

Mgr. Pavel Radváni s manž., 

evanj. a. v. farár-senior, v.v.

OZNAMY

Spomienka

„Ale tie hviezdy 

predsi svieti-

li, a  pekný ži-

vot tie kvety 

žili, a  diamant 

v hrude nezhnije!“

Dňa 2. 2. 2021 uplynu-

li 2 roky od odchodu do 

večnosti nášho ocka, ded-

ka, manžela, príbuzného 

a  priateľa Ing. Oda Ko-

lembusa. S  láskou si spo-

míname a o modlitbu pro-

síme všetkých, ktorí ste ho 

poznali a mali radi. 

Ďakuje celá 

milujúca 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, v čase 8:00 – 12:00 hod. až 

do odvolania. 

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výške 

5€ a uhradiť ich bude možné v roku 

2021 aj za oba roky. Je vhodné pred 

osobnou návštevou kancelárie sa 

najprv skontaktovať 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 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.

Unikátny zážitkový dom 

s jediným trezorom lásky 

na svete, ktorý je venovaný 

Sládkovičovej básni Marína 

bol nominovaný na Európske 

múzeum roka EMYA 2021 (The 

European Museum of the Year 

Award). 

Tento prestížny titul oceňuje naji-

novatívnejšie prístupy v európskom 

zážitkovom priemysle.

„Veľmi sa tešíme, že sme v celoeurópskej 

konkurencii inovatívnych múzeí a zážit-

kových zariadení získali prvú nominá-

ciu pre Slovensko v  jeho modernej his-

tórii,“ hovorí Igor Brossmann, jeden 

z  dvoch zakladateľov Banky lásky. 

Zážitkový dom sa nachádza v  úpl-

nom centre Banskej Štiavnice, na 

mieste, kde Sládkovičova Marína 

prežila väčšinu svojho života.

Inovatívna zážitková expozícia 

o najdlhšej ľúbostnej básni sveta je 

otvorená už 3 roky a  navštívilo ju 

doteraz viac ako 65000 ľudí zo všet-

kých kontinentov. „Hneď po otvore-

ní nás prekvapil veľký záujem svetových 

médií. O Banke lásky s jej jediným trezo-

rom lásky na svete už hovorili médiá vo 

viac ako 80 krajinách po celom svete. Aj 

to nám dodalo odvahu, aby sme sa pri-

hlásili do celoeurópskej súťaže oceňujú-

cej najinovatívnejšie prístupy v  rýchlo 

sa rozvíjajúcom  zážitkovom priemys-

le,“ vysvetľuje Katarína Javorská, PR 

manažérka Banky lásky. „Vďaka málo 

známemu faktu, že Sládkovičova Marí-

na je ofi ciálne najdlhšou ľúbostnou bás-

ňou sveta, sa nám úspešne darí propa-

govať tento slovenský klenot po celom 

svete,“ dodáva.

Nominantov spomedzi všetkých pri-

hlásených vyberala 13-členná porota 

renomovaných odborníkov z 13 kra-

jín. Každé prihlásené múzeum alebo 

zážitková expozícia prešlo veľmi prís-

nymi kritériami hodnotenia. Najdô-

ležitejšou súčasťou hodnotenia bola 

osobná návšteva člena poroty.

Ján Majsniar, spoluzakladateľ Ban-

ky lásky dodáva: „Múzeám a zážitko-

vým zariadeniam, ktoré v minulosti boli 

nominované na titul Európske múzeum 

roka dramaticky stúpla zahraničná náv-

števnosť. Pretože sa dostali na celosve-

tovú mapu Top inovatívnych zážitko-

vých atrakcií. Aj u  nás v  Banke lásky 

sme pripravení na výrazný nárast náv-

števnosti ľudí zo zahraničia. Preto sme 

pred pár dňami spustili do prevádzky 

nové špičkové audioguidové zariadenie. 

Dokáže až v 10-tich svetových jazykoch 

sprevádzať po celom zážitkovom dome 

ľudí z  celého sveta, ktorí prídu k  nám 

do Banky lásky zažiť romantiku, do-

jatie a  zimomriavky spojené s  veršami 

Sládkovičovej básne Marína,“ pokra-

čuje Ján Majsniar: „veľmi rád by som 

touto cestou poďakoval za rýchlu po-

moc od Ministerstva investícií, regionál-

neho rozvoja a  informatizácie Sloven-

skej republiky. Vďaka fi nančnej podpore 

MIRRI sme dokázali v  extrémne krát-

kom čase zrealizovať, v  rámci progra-

mu Podpora regionálneho rozvoja, pro-

jekt Profesionálne sprievodcovské audio 

zariadenia pre 10 svetových jazykov pre 

kandidáta na Innovative European Mu-

seum of the Year Award 2021.“

V máji 2021 sa dozvieme, či Banka 

lásky bude v  roku 2021 najinova-

tívnejším európskym zážitkovým 

zariadením.  Práve vtedy sa totiž 

uskutoční ofi ciálna slávnostná ce-

remónia spojená s vyhlásením víťa-

za súťaže o titulu Európske múzeum 

roka 2021.

„Táto výnimočná nominácia je ocene-

ním pre všetkých ľudí v Banskej Štiav-

nici, ktorí Banke lásky už od jej vzniku 

držia palce. Som presvedčená, že nomi-

nácia na Európske múzeum roka 2021 

prinesie osoh pre celý región, pretože 

opäť zviditeľní našu milovanú Banskú 

Štiavnicu vo svete. Tentokrát ako mesto, 

ktoré zrodilo najdlhšiu ľúbostnú báseň 

sveta“, dodáva na záver Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka Banskej 

Štiavnice.

Katarína Javorská,

Brand building & PR 

Slovenská Banka lásky je nominovaná 
na Európske múzeum roka 2021

Spomienka

Zážitkový dom Sládkovičovej Maríny  foto Archív Banka lásky
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Najväčšia domáca maloob-

chodná sieť COOP Jednota 

pokračuje v podpore rozvoja 

slovenských miest a obcí aj 

tento rok. 

Prostredníctvom Nadácie COOP 

Jednota zahajuje už 5. ročník 

Programu podpory lokálnych ko-

munít  s  celkovou alokovanou 

čiastkou 156 000eur. Záujemcovia 

o grant môžu svoje žiadosti podá-

vať elektronicky od 1. februára 

2021 do 31. marca 2021 na we-

bovej stránke Programu. O  26 ví-

ťazných subjektoch rozhodne ve-

rejnosť.

Spoločenská zodpovednosť a  vzá-

jomná pomoc sú základnými prin-

cípmi družstevníctva. Rovnako ako 

pre vznik prvých slovenských druž-

stiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota 

sú tieto dve vzácne vlastnosti mot-

tom a súčasne hybnou silou. „Po ce-

lom Slovensku prevádzkujeme viac ako 

dvetisíc predajní, prostredníctvom kto-

rých sme v  úzkom kontakte s  množ-

stvom našich zákazníkov. Prežívame 

s  nimi život v  regióne, záleží nám na 

tom, aby mali možnosť aktívne sa zapá-

jať do diania vo svojom bydlisku. O náš 

nadačný program je každoročne veľký 

záujem, preto ma teší, že sa nám darí 

v tejto peknej aktivite pokračovať. V ná-

ročnom období pretrvávajúcej pandé-

mie to považujeme za mimoriadne dôle-

žité,“ uviedol Ján Bilinský, generálny 

riaditeľ COOP Jednoty Slovensko 

a správca Nadácie COOP Jednota.

Cieľom Programu podpory lokál-

nych komunít je umožniť účasť ob-

čanov na miestnom a regionálnom 

rozvoji podporou realizácie projek-

tov v  oblasti budovania drobných 

stavieb, ako sú komunitné záhra-

dy, altánky, prístrešky, autobusové 

zastávky, vonkajšie športové areá-

ly a detské ihriská. Medzi podporo-

vané aktivity patrí aj výsadba a udr-

žiavanie zelene, ochrana životného 

prostredia, propagácia slovenských 

tradícií, rozvoj lokálnych športo-

vých klubov, budovanie turistic-

kých trás a cyklotrás.

O  grant v  maximálnej výške 

6000eur môžu požiadať orgány 

miestnej samosprávy, vzdelávacie 

inštitúcie (vrátane škôl a  mater-

ských škôlok), združenia, nadácie, 

neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby a  mi-

movládne organizácie. O víťazných 

projektoch rozhodne verejnosť hla-

sovaním, ktoré bude prebiehať pria-

mo v  predajniach COOP Jednoty 

v termíne od 15. mája do 15. júna 

2021.

Program podpory lokálnych ko-

munít realizovala Nadácia COOP 

Jednota so svojimi partnermi 

prvý raz v  roku 2017. V  uplynu-

lých štyroch ročníkoch prerozde-

lila fi nančný grant v  celkovej hod-

note viac ako 600 000eur medzi 

105 subjektov. Viac informácií náj-

dete na webstránke programu 

www.lokalnekomunity.sk.

Spotrebné družstvá založili Nadá-

ciu COOP Jednota v roku 2001 za 

účelom podpory zdravotníctva, 

školstva, športu, vzdelávania, kul-

túry, umenia a sociálnej pomoci. Za 

dve dekády fungovania prispela na-

dácia k lepšiemu vybaveniu nemoc-

níc, polikliník, materských a  zák-

ladných škôl, lokálnych športových 

klubov, centier voľného času, k regi-

onálnemu rozvoju a na sociálnu po-

moc jednotlivcom sumou takmer 

4,8 milióna eur.

Zuzana Peiger Ačjaková,

PR manažér

Nadácia COOP Jednota spúšťa piaty ročník 
Programu podpory lokálnych komunít

Nemocnica Svet zdravia Žiar 

nad Hronom v spolupráci 

so spoločnosťou Messer 

Tatragas nainštalovala 

mobilný zásobník na kvapalný 

medicinálny kyslík. 

Má objem 5680 litrov, čím sa zväč-

šila kapacita kyslíka pre pacientov 

na dvojnásobok. Nemocnica môže 

v prípade nutnosti využiť aj pôvod-

ný zásobník. Celková maximálna 

kapacita medicinálneho kvapalné-

ho kyslíka v nemocnici tak predsta-

vuje cca 8500 litrov.

Podľa riaditeľa žiarskej nemocni-

ce Ivana Mokrého je vzhľadom na 

aktuálnu epidemiologickú situáciu 

súvisiacu s  ochorením COVID-19 

veľmi dôležité mať k dispozícii spo-

ľahlivý zdroj kyslíka s dostatočnou 

objemovou kapacitou.

„Doteraz nemocnica disponovala 

statickým zásobníkom kyslíka o ob-

jeme 2800 litrov, čo pri súčasnej si-

tuácii znamenalo dopĺňať kyslík 

každý druhý deň. Tento cyklus do-

pĺňania kyslíka bol z  logistického 

hľadiska náročný a v konečnom dô-

sledku aj rizikový. Medicinálny kys-

lík  je pre hospitalizovaných pacien-

tov s ochorením COVID-19 veľakrát 

otázkou života. Zdvojnásobenie ka-

pacity je investíciou do zvýšenia bez-

pečnosti zdravotnej starostlivosti 

poskytovanej našim pacientom,“ po-

znamenal riaditeľ.

Aktuálne je v  žiarskej nemocni-

ci hospitalizovaných 34 pacien-

tov s ochorením COVID-19, z toho 

dvaja potrebujú podporu ume-

lej pľúcnej ventilácie a  traja sú na 

neinvazívnej pľúcnej ventilácii.

„Naši hospitalizovaní pacienti napo-

jení na kyslík, ktorý je často jediným 

spojivom so životom, si počas nároč-

nej liečby na našom COVID oddelení 

uvedomia, že keby bola možnosť vrá-

tiť sa o niekoľko týždňov späť, určite 

by si dávali väčší pozor, dodržiavali 

by preventívne opatrenia a vôbec by 

neváhali absolvovať vakcináciu,“ po-

vedal primár oddelenia vnútorného 

lekárstva MUDr. Pavel Babušík.

Zároveň vyzval ľudí, aby boli ohľa-

duplní voči sebe aj voči druhým, 

správali sa racionálne a  vakcináciu 

prijali ako pomoc a dobro.

Jana Fedáková,  

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Žiarska nemocnica zdvojnásobila 
zásobu kyslíka pre liečbu COVID pacientov

Inštalácia mobilného zásobníka na kyslík  foto Archív Svet zdravia

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

Infolinka 
COVID-19
Denne od 8:00 do 20:00 hod.

Volajte na 0800 174 174

Menu infolinky:

1– informácie k aktuálnym opat-

reniam

2– zmena v požiadavke na testo-

vanie

3– zmena v  požiadavke na očko-

vanie

4– registrácia na očkovanie (prio-

ritne pre osoby 85+ )

Zo zahraničia +421 222 200 910

www.korona.gov.sk



9
číslo 4 • 4. február 2021

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

K R Í Ž O V K A

OZ Červená studňa 

sumarizuje a informuje 

nadšencov zimných 

športov. 

Len donedávna sme boli 

v  tejto zimnej sezóne bez 

prírodného snehu, a  preto 

by sme radi znova pripome-

nuli význam zasnežované-

ho bežkárskeho okruhu. Už 

som spomínal, že ho máme 

vytipovaný tak, aby ponúkol 

športové vyžitie pre bežec-

kých začiatočníkov, pokroči-

lých, ale aj náročnejších bež-

károv. Samotné OZ ČS však 

po fi nančnej stránke nie je 

schopné ho zrealizovať, ale 

v spolupráci to je reálne.

Začali sme začiatkom roka 

2020, ale kvôli pandémii 

sme túto iniciatívu odsunu-

li. V súčasnom období je si-

tuácia ešte horšia. Napriek tomu, 

pri dodržiavaní medicínskych pod-

mienok, začíname túto aktivitu ob-

novovať v spolupráci s OOCR Ban-

ská Štiavnica (riaditeľom Igorom 

Kuhnom a  Zuzanou Parajovou) 

i  ďalšími ľuďmi zanietenými pre 

zimné športy.

Dovolím si pripome-

núť minulú zimnú 

sezónu, kde sme sa 

lyžovali už pred zim-

ným slnovratom ne-

celé dva týždne na 

prírodnom snehu, až 

do výrazného oteple-

nia. Zima nastúpi-

la na prelome rokov 

a  trvala bez väčších 

výkyvov do začiatku 

marca, akurát chýbal 

dostatok snehu. Sú-

časná sezóna zača-

la ešte skôr a s vyho-

vujúcimi teplotnými 

podmienkami, no tiež 

bez snehu.

Napriek chýbajúcemu 

snehu boli turistické 

podmienky s  pohľad-

mi ako v  „Mrázikovi“, 

až do času, kedy zača-

lo mrznúce mrholenie a s ním polá-

mané stromy. Bolo ich veľa, veľmi 

veľa. Túto kalamitu sme začali od-

straňovať v  úzkom kruhu, roztrú-

senom na viacerých miestach, kvôli 

dodržaniu epidemických opatrení. 

Väčšiu brigádu sme zamietli práve 

z  tohto dôvodu. Ďakujeme za po-

núknutú pracovnú silu od verej-

nosti, ale z uvedených dôvodov ju 

nemôžeme využiť ako by sme chce-

li. Dúfam, že o túto pomoc budeme 

môcť požiadať pri realizácii zasne-

žovaného okruhu. Ešte raz, ďaku-

jem za ponúknutú pomoc, zároveň 

chcem pripomenúť aj tých z opač-

nej strany, ktorí majú so všetkým 

problém, nie je ich veľa, ale sú „kri-

čiaci“.

Tak ako každý rok, aj teraz sa blíži 

daňové obdobie a  znovu sme pri-

hlásení na 2% z daní a máme aj účet 

SK11 5600 0000 0014 4996 2001 

pre prípadné fi nančné dary. Takúto 

pomoc používame na zimnú, ako aj 

letnú údržbu tratí vrátane kosenia.

Na záver chcem vyjadriť želanie, 

aby táto zimná sezóna bola viac 

zasnežená a  aby sme mohli zdo-

lať viac bežeckých kilometrov ako 

vlani.

OZ Červená studňa

Význam zasnežovaného bežkárskeho okruhu

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v  hodnote 10€ v  pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica, si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 2/2021: „Dať dohroma-

dy je začiatok. Vydržať pohromade je po-

krok. Spolupracovať je úspech.“ Výher-

com sa stáva Elena Luptáková, B. 

Studenec. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o  poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barborka, 

A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížovku 

a zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 15. 02. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok A. 

Schweitzera: „Dobrý príklad… (do-

končenie v tajničke).

A., Citoslovce vzdychu, čínske 

meno, tuto, cudzie muž. meno, 

poslík,

B., 1. časť tajničky, 4. časť tajničky,

C., Otravné látky, dôveruj, úder 

v boxe, iniciálky herca Gogála, psí-

ci, daň z pridanej hodnoty,

D., Škriatok, Koniec tajničky, po-

zdrav mladých,

E., Smel, poľská rieka, autobuso-

vé linky,

F., Pokopal motykou, žen. meno, 

vstup do domu, Anno Domini,

G., Plody duba, meno Strakovej, 

hodiny s hrubou chybou na konci,

H., Dusík, moc, hnila, francúz-

sky herec,

I., Oblá bez dĺžňa, malý medve-

dík, ozn. veľkých platní, holá,

J., Pomoc, mizni, vídala, farba,

K., Čistiaca pasta, rokľa, 5. časť 

tajničky,

L., Mastná zemina, 3. časť taj-

ničky.

1., Česká hudobno-tanečná sku-

pina, 2. časť tajničky,

2., Premieta sa v kinách, sako na-

opak, lebo, otravné látky,

3., Kráľ zvierat, zbavil fúzov, druh 

podnikania,

4., Žrď na voze, guľatá strecha, vo-

divá látka,

5., Termálny skr., ruské vozidlo, 

pohrebná hostina, pond,

6., Patriaci ujkovi, francúzska pred-

ložka, zvyšok po ohni,

7., Neprebral sa k životu, obyvateľ-

ky Arábie,

8., Severský Boh, zaujala sedaciu 

polohu, zn. áut z Levíc,

9., Africký štát, rozprávková posta-

va,

10., Citoslovce poskoku, iniciálky 

Havla, meno Mikušeka, ozn. áut 

Talianska,

11., Nedrž, časť schodiska, zaplať,

12., Olina, otec, deň česky, tiež, 

spojka,

13., Barel, vrhla, iba,

14., Vypnú zo spoja, majúci veľké 

nohy,

15., Lieh česky, 6. časť tajničky, 

komín nárečovo.

Pomôcky: Uf, SRO, Lea, Visla.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 4
Krížovka
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Zdenka Predná a Oskar Rózsa

Pre zviditeľnenie Banskej Štiav-

nice významne prispievajú naši 

spoluobčania Zdenka Predná a  jej 

manžel Oskar Rózsa, ktorí spolu 

vychovávajú dvoch synčekov.

Zdenka Predná je banskoštiav-

nická rodáčka a už viac rokov jed-

na z  najpopulárnejších sloven-

ských speváčok. Hudobnú kariéru 

odštartovala v  1. ročníku spevác-

kej súťaže Slovensko hľadá Super-

Star, kde skončila na 4. mieste. Je 

absolventkou Technickej univer-

zity vo Zvolene (Fakulta ekoló-

gie a  environmentalistiky) v  od-

bore krajinné inžinierstvo. Medzi 

Zdenkiných obľúbených interpre-

tov patria Erykah Badu, Jill Scott, 

Alicia Keys, Koop, Novelle Va-

gue, St. Germain či domáce kapely 

Para, Le Payaco, Moja reč a Puding 

pani Elvisovej.

Oskar Rózsa sa presťahoval do 

Banskej Štiavnice a  je významným 

slovenským hudobníkom, hudob-

ným skladateľom a  producentom. 

Oskar je synom slovenskej speváč-

ky Evy Biháryovej. Absolvoval or-

chestrálne dirigovanie na Štátnom 

konzervatóriu a  VŠMU v  Bratisla-

ve u  prof. Zdeňka Bílka. Študo-

val kompozíciu fi lmovej hudby na 

Berklee College Of Music v Bosto-

ne. Ako hudobník (basgitara, klá-

vesy) a  producent sa podieľal asi 

na 50 albumoch rôznych umelcov. 

Spolupracoval s  Dežom Ursinym, 

Richardom Müllerom, Jarom Fi-

lipom, Mariánom Vargom, Janou 

Kirschner, Čistými Tvarmi, Ivanom 

Táslerom a  ďalšími. V  roku 1999 

nahral album Hrana– poctu Mare-

kovi Brezovskému. Niekoľko rokov 

vystupoval v  triu Šeban– Rózsa– 

Buntaj (ASH Band). Bol zakladate-

ľom skupín Free Faces a Barfl ies. Je 

iniciátorom rôznych projektov za-

meraných na improvizovanú hud-

bu (napríklad Oskar Rózsa Sextet, 

s  ktorým nahral aj CD). Napísal 

hudbu k  niekoľkým divadelným 

predstaveniam a  fi lmom. Je príle-

žitostným hosťujúcim dirigentom 

Komorných sólistov Bratislava. Os-

kar Rózsa je univerzálny hudobník, 

ktorý nemá problém prispôsobiť sa 

rôznym štýlom. V Banskej Štiavnici 

sa predstavil na koncertoch v rám-

ci festivalov One Day Jazz Festival, 

Hrana Live, s manželkou Zdenkou 

vystúpil naposledy koncom minu-

lého roka v online iniciatíve „Ja som 

kultúra Banská Štiavnica“ s  projek-

tom „Priestor pre živú kultúru“ Mar-

tina Valihoru.

Obidvom sme položili spoločnú 

otázku:

Čo pre nich znamená Banská 

Štiavnica?

Zdenka Predná: Mesto plné spo-

mienok. Tu som sa narodila a kaž-

dý deň som vďačná, že môžem žiť 

na tak nádhernom „Mieste“.

Oskar Rózsa: Bod spojenia...

Čo považujete vo Vašej doterajšej 

profesionálnej kariére za najväč-

šie úspechy?

Zdenka Predná: Pre mňa je 

úspech, keď niekto príde po koncer-

te za mnou, že sa mu to páčilo a že 

mu to niečo dalo.

Oskar Rózsa: Umožniť objavovať 

mystérium hudby mojim synom.

Nachádzame sa už 2. rok vo veľ-

mi zložitom pandemickom ob-

dobí, ktoré určite poznačilo Vaše 

aktivity, nehľadiac nato, čo pri-

pravujete v tomto roku a v nasle-

dujúcom období?

Zdenka Predná: Práve sa chystá-

me s  deťmi na Vodárenský tajch. 

Máme šťastie, že žijeme obklopení 

prírodou.

Oskar Rózsa: Necháme sa prekva-

piť, máme veľa materiálu, ktorý bu-

deme postupne zverejňovať.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo majú...

Nová knižná publikácia.

Občianske združenie Iniciatíva za 

živé mesto dňa 21. 1. uskutočnilo 

vzhľadom na aktuálne protipande-

mické opatrenia online prezentá-

ciu novej knihy „Banícke uniformy“.

Publikácia vznikla v  autorskej 

koncepcii Zuzany Denkovej, za-

pĺňa biele miesto v  poznaní roz-

manitosti kultúrno – historických 

hodnôt Banskej Štiavnice. Au-

torka komplexne spracovala do-

posiaľ nepovšimnutú tému odie-

vania baníkov a na 280 stranách 

zhŕňa a prezentuje výsledky dlho-

dobého výskumu. Banícky odev 

analyzuje a  hodnotí v  časovom 

horizonte od stredoveku po sú-

časnosť. V bohatej obrazovej čas-

ti knihy sú publikované nielen 

viaceré predmety zo zbierkových 

fondov a archívov, ale aj vizuálne 

rekonštrukcie základných typov 

baníckych uniforiem.

Publikácia je príspevkom k  zvy-

šovaniu povedomia o  hodnotách 

kultúrneho dedičstva a  špeciálne 

baníckych tradícií. Určená je nie-

len odbornému publiku, ale tému 

popularizuje a  tým sprístupňuje 

širšej verejnosti.

Kniha Banícke uniformy v  cene 

5eur bude dostupná v  Informač-

nom centre na Námestí sv. Trojice 

č. 6, Banská Štiavnica a na predaj-

ných miestach expozícií Sloven-

ského banského múzea v  Ban-

skej Štiavnici. V  prípade záujmu 

knihu zasielame aj poštou, kon-

taktujte nás prostredníctvom 

iniciativazazivemesto@gmail.com.

Banícke uniformy

Vydavateľ: 

o.z. Iniciatíva za živé mesto

Autorka: Zuzana Denková

Počet strán: 280

Prvé vydanie: 2020

ISBN: 978-80-973825-0-6

Publikácia bola vydaná v spolupráci 

so Slovenským banským múzeom 

v Banskej Štiavnici.

Vydanie publikácie bolo podporené 

z  verejných zdrojov poskytnutých 

Fondom na podporu umenia.

Iveta Chovanová

Banícke uniformy

Chladivá náruč 
tajchov

Postávam obďaleč,

v duchu túžim to isté prežívať.

Byť jednou z nich,

ľadovú vodu v tajchu nechať svoje 

telo objímať.

Vzhliadam k  nim so zatajeným 

dychom,

ich nohy čeria mrazivú hladinu 

pomalým, 

lež istým krokom.

Vtipkujú spolu, pôsobia šťastne

a vo mne otázka rastie,

čím je to vlastne?

Čo týchto ľudí tmelí?

Je to snáď zázračná odolnosť 

vzdorujúca chladu,

či túžba byť zdraví?

Dnešok ľudstvo menej spája,

žiaľbohu viac delí.

Ten výjav mi spať nedá, múti hla-

vu

a tak prekročím i ja svoje hranice,

túžiac okúsiť ďalšie dary mojej mi-

lovanej Štiavnice.

Miroslava Sabová

„Život toho, kto miluje a zabúda na 

seba, je plný pokojnej krásy. Každé 

priateľstvo predpokladá vnútorný 

boj. A niekedy kríž vnáša svetlo do 

bezodnej hĺbky lásky.“.

Roger Louis Schütz-Marsauche

citát



11
číslo 4 • 4. február 2021

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

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

INZERCIA

Uplynulý rok sa niesol od 

marca v duchu prísnych 

protipandemických opatrení, 

čo malo vplyv aj na športovú 

činnosť v našom meste.

Na činnosť športového klubu Atle-

ti BS sme sa opýtali jeho manažéra 

PaedDr. Roberta Petra a  požiadali 

sme ho o rozhovor:

1. Pán predseda, ako hodnotíte 

uplynulý rok z  pohľadu atletic-

kého klubu Atleti BS?

Smutne, nie z  hľadiska výkonnos-

ti, ale z  hľadiska obmedzenia poč-

tu možností, či už limitujúce pre-

teky, zníženie počtu štartujúcich 

na majstrovských pretekoch a naj-

horšie, že prípravky a  ml. žiac-

tvo až po juniorov nemohli vôbec 

štartovať na Majstrovských prete-

koch v krose, kde sme v roku 2019 

patrili v  poradí klubov na Sloven-

sku na 5. mieste. Z výsledkov, kto-

ré priebežne poskytujem aj do váš-

ho týždenníka musím vyzdvihnúť 

umiestnenia z M SR, kde Boris Bá-

tovský bol 2x na 4. mieste, Marian 

Zimmermann taktiež štvrtý na Ko-

šickom MMM v  rámci celkovo aj 

MSR, Matúš Verbovský dobehol na 

MSR v cestnom behu na 10 km na 

3. mieste.

2. Čo sa Vám podarilo v uplynulom 

roku zorganizovať, čo Vás čaká 

v tomto a najbližšom období? 

Chceli sme v  spolupráci s  pani 

Blaškovou uskutočniť 2. ročník 

Behu za štiavnické tajchy. Na po-

slednú chvíľu sme sa rozhodli zrušiť 

preteky. Myslím, že v  danom oka-

mihu sme sa rozhodli správne. Tak-

tiež sme nezorganizovali preteky 

v obci Píla /ZC/. Po dohode so sta-

rostom pánom Eugenom Čižmári-

kom, sme najskôr presunuli termín 

a  nakoniec keďže bol zákaz podu-

jatí, sme to aj zrušili. Momentálne 

nevieme, aká situácia bude v  roku 

2021. Svetové hry mládeže EYOF 

by mali byť v B. Bystrici, na ktoré je 

predbežne pripravovaný B. Bátov-

ský, ale, či atletický sviatok bude, 

nik nevie. Tréningové ukazovatele 

u Borisa sú na veľmi solídnej úrov-

ni, tréningový proces ide podľa plá-

nu.

3. Ako to vyzerá s najbližšou at-

letickou sezónou, nakoľko v tejto 

zložitej pandemickej situácii sa 

všetko zatiaľ sústreďuje do onli-

ne priestoru, máte nejaké bližšie 

info, ako to bude celé prebiehať 

s tréningmi, súťažami a atlétmi?

Nie, absolútne neviem žiadne info 

zo strany SAZu. Uvidíme ako bude 

s halovou sezónou, ktorá sa nám už 

mala rozbehnúť. Čo bude v  letnej 

sezóne, to si už vôbec nedovolím 

prognózovať a pripravovať sa na ne-

istotu, s tým spájať motiváciu detí 

a cielene systémovo pracovať na vý-

konnosti, sa jednoducho v  takejto 

zlej situácii nedá.

4. Čo plánujete uskutočniť v tom-

to roku?

Preteky v obci Píla a taktiež spome-

nutý beh na Počúvadle, ale...

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Atleti BS v roku 2020

Foto z letného športového kempu  foto Archív Atleti BŠ

Aj keď v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 nemôže 

CVČ poskytovať svojim 

klientom obvyklé služby 

spojené s voľnočasovými akti-

vitami v záujmových útvaroch, 

naše školské zariadenie 

naďalej pracuje a organizuje 

online vedomostné súťaže 

predmetových olympiád 

vyhlasované ministerstvom 

školstva.

V mesiaci január 2021 sa zúčastňo-

vali súťaží úspešní riešitelia škol-

ských kôl, ktoré sa uskutočnili 

v mesiacoch november, december.

13.januára prebehla Olympiáda 

v anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ v ka-

tegóriách 1A, 1B, 2A, 2C, 2D, kto-

rej sa zúčastnilo 11 žiakov a  štu-

dentov zo ZŠ Horáka, ZŠ Kollára, 

Katolíckej spojenej školy, Gymnázia 

A. Kmeťa, SPŠ S. Mikovíniho, SOŠ 

lesníckej.

20.januára Olympiáda v  nemec-

kom jazyku v kategórii 1 B, ktorej 

sa zúčastnili len 2 žiaci zo ZŠ Kol-

lára

27.januára Matematická olympiá-

da, kat. Z5, Z9 s počtom 19 žiakov 

zo ZŠ Horáka, ZŠ Kollára a Kato-

líckej spojenej školy.

V mesiaci február prebehnú olympi-

ády, do ktorých sa školy v súčasnos-

ti prihlasujú :

5.2.2021. Geografi cká olympiáda 

v kateg. E,F,G

8.2.2021. Biologická olympiáda 

kat. C

11.2.2021. Dejepisná olympiáda 

v kateg. C,D,E,F

Všetkým našim šikovným riešite-

ľom ďakujeme za účasť a  dúfame, 

že čoskoro sa uvidíme.

Janka Machilová,

riaditeľka CVČ

Činnosť Centra voľného času 
Banská Štiavnica

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

Kontakt
Regionálny úrad verejného zdra-

votníctva so sídlom v  Žiari nad 

Hronom, Cyrila a Metoda 357/23

965 01 Žiar nad Hronom

tel.: 045/6724967

Elektronická podateľňa

http://www.ruvzzh.sk, 

e-mail: zh.ruvzzh@uvzsr.sk

Zdroj: RÚVZZH



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 re-

daktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka Ber-

náthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik, JUDr. Gej-

za Volf jazyková úprava: Katarína Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 

27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného 

krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich 

častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy 

totožný s názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 4 • 4. február 2021

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

inzercia

služby

Stredná priemyselná škola 

Samuela Mikovíniho,
Akademická 13, 

969 15 Banská Štiavnica

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa §281 a nasl. 

Obchodného zákonníka na 

prenájom nebytových priestorov:

skladové priestory
v termíne 

od 01.02.2021 do 19.2.2021

Podmienky súťaže sú uverejnené 

na informačnej tabuli SPŠ SM 

a na internetovej stránke: 

www.mikovini.sk

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


