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INZERCIA

Dňa 10. 2. 2021 sa uskutoč-

nilo rokovanie MsZ v sále 

Kultúrneho centra v Banskej 

Štiavnici. 

Jedným z bodov programu roko-

vania MsZ bolo aj prerokovanie 

Správy o technickom stave mest-

ských kúpeľov a  návrh odporú-

čaní.

18. 6. 1958 bolo vydané stavebné 

povolenie na výstavbu kúpeľov– 

plavárne. Stavba bola daná do uží-

vania dňa 30. 11. 1967. V budove 

plavárne je 25 m plavecký bazén, 

parná a suchá sauna, veľká vírivka, 

strelnica pre vzduchové zbrane, 

nocľaháreň pre bezdomovcov, po-

silňovňa, priestory pre masérku, 

priestory plaveckého klubu, vaňo-

vé kúpele, práčovňa, žehliareň, su-

šiareň a samozrejme priestory pre 

technológiu a sklady.

Vážení spoluobčania,

vyzývame vás na splnenie si svojej 

zákonnej povinnosti. Zúčastnite sa 

elektronického samosčítania obyva-

teľov, ktoré začalo 15. februára 2021 

a potrvá do 31. marca 2021. Sčítanie 

má pozitívny význam pre celú spo-

ločnosť, ale aj mesto. V tomto období 

sa dokážete sami elektronicky sčítať 

v pohodlí a bezpečí domova prostred-

níctvom svojho počítača, tabletu ale-

bo mobilného telefónu. Elektronic-

ký formulár pre sčítanie nájdete na 

stránke www.scitanie.sk, alebo si 

stiahnite mobilnú aplikáciu. Vyplne-

nie formulára Vám zaberie približne 

10 minút. Za neplnoleté a nesvojpráv-

ne osoby je povinný údaje v sčítacom 

formulári vyplniť zákonný zástupca, 

opatrovník. Informujte o tejto povin-

nosti aj vašich príbuzných s trvalým 

pobytom na Slovensku, ktorí v súčas-

nosti žijú a pracujú v zahraničí. Upo-

zorňujeme, že všetky údaje uvedené 

v  sčítacom formulári sa musia vzťa-

hovať k rozhodujúcemu okamihu sčí-

tania, t. j. k polnoci z 31.12.2020 na 

1.1.2021. V praxi to znamená, že ak 

sa dieťa narodilo po polnoci 1.1.2021, 

nesčítava sa. Prosíme obyvateľov, po-

môžte sčítať sa svojim starším spo-

luobčanom, ak vás o  to požiadajú. 

Samosčítanie je najlepšia forma aj 

z dôvodu vážnej epidemiologickej si-

tuácie. 

Rekonštrukcia a modernizácia 
mestských kúpeľov– I. etapa

Sčítanie obyvateľov 2021

Mestská krytá plaváreň  foto Michal Kríž

�3.str.

�3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Spomienkový 
akt
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov– Základná organizácia 

Ladislava Exnára, hrdinu SNP Ban-

ská Štiavnica, dovoľujú si Vás infor-

movať o pripravovanom spomien-

kovom akte, ktorý Mesto Banská 

Štiavnica usporiada spolu s našou 

Základnou organizáciou Sloven-

ského zväzu protifašistických bo-

jovníkov, spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 76. výročia oslobo-

denia mesta Banskej Štiavnice.

Program začína o  13,00 dňa 5. 

marca 2021, v  piatok, pri Pa-

mätníku padlých hrdinov (nad 

Poštou). Program:

• Hymna SR,

• Báseň

• Položenie kytíc,

• Príhovor zástupcu mesta Ban-

skej Štiavnice,

• Hymnická pieseň.

Spomienkový akt sa uskutoční 

v  súlade s  platnými opatreniami 

v boji s koronakrízou.

Vladimír Poprac

Jaroslav Dudík

„Naše poslanie v živote nie je mať 

úspech, ale v dobrej nálade pokračo-

vať v omyloch.“.

Robert Louis Stevenson

myšlienka
dňa
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8. 2. v Rádiu Lumen o 6:30 bola spo-

mienka na Jozefa Záhoru (8.2.1846- 

31.1.1890), ktorý sa narodil v  ten-

to deň v r. 1846 a založil 1. rezbársku 

školu na Slovensku v Štiavnických Ba-

niach v r. 1887, odkiaľ vyšli vynikajú-

ci rezbári nielen z nášho okresu, ale aj 

z celého Slovenska. 9. 2. v Rádiu De-

vín o 7:27 ako aj 12. 2. o 7:31 bolo 

interview s  banskoštiavnickou ro-

dáčkou, významnou slovenskou spi-

sovateľkou, esejistkou a  kultúrnou 

pracovníčkou Danou Podrackou o jej 

najnovšej esejistickej knihe „Hlbiny 

slovenskej identity“. 9. 2. vo viacerých 

médiách hovoril Exštiavničan, minis-

ter obrany SR Jaroslav Naď, že po re-

konštrukcii letiska Sliač nebude slúžiť 

len pre vojenské, ale aj civilné účely, čo 

je iste potešiteľné najmä pre Stredo-

slovákov. 9.– 10. 2. vo viacerých mé-

diách hovoril banskoštiavnický rodák 

a europoslanec Robert Hajšel. Hovo-

ril na viaceré témy. Najdlhšie hovo-

ril 10. 2. v Rádiu Slovensko v relácii 

„Z prvej ruky“ od 12:30 – 13:00 a v re-

príze 11. 2. o 2:05 o vyostrení vzťa-

hov medzi EÚ a Ruskom. Začiatkom 

minulého týždňa sa „iskrilo“ medzi eu-

roposlankyňou Luciou Ďuriš Nichol-

sonovou a  podpredsedníčkou vlády 

a ministerkou investícií, regionálneho 

rozvoja a  informatizácie SR Veroni-

kou Remišovou ohľadne eurofondov 

pre SR v r. 2020. Dňa 11. 2. ako aj 12. 

2. dominovala vo viacerých médiách 

správa, že L. D. Nicholsonová vystúpi 

z SaS, aby ďalej nepokračovalo napä-

tie v koalícii. Pripomínam, že L. D. Ni-

cholsonová má chalupu na Štefultove. 

11. 2. v Rádiu Regina o 6:17 odznelo, 

že tento deň v r. 1929 bol v doterajšej 

histórii najchladnejší na Slovensku. 

Rekordnú mínusovú teplotu 41 stup-

ňov namerali vo Vígľaši– Pstruši a v B. 

Štiavnici bola teplota len– 37. Pre za-

ujímavosť ešte dodávam, že v dnešný 

deň raňajšia teplota bola presne o 30 

stupňov menej– teda– 7 stupňov.

11. 2. vo viacerých médiách odznelo, 

že Špecializovaný trestný súd, praco-

visko B. Bystrica, rozhodol o prepus-

tení z väzby niekdajšieho šéfa Správy 

štátnych hmotných rezerv Kajetána 

Kičuru, v ktorej je od apríla 2020. Pri-

pomínam, že cez neho išiel aj predaj 

exkluzívnej budovy Mediky v Šteful-

tove podnikateľovi Bonislavovi Done-

vovi, ktorý má podnikateľské aktivi-

ty aj v B. Štiavnici a našom okrese. Ku 

cti našej primátorky slúži, že do po-

slednej chvíle vynakladala mimoriad-

ne úsilie, aby sa tento objekt dostal do 

majetku mesta. 11. 2. v TA3 v „Hlav-

ných správach“ o 18:30 odznelo aj to, 

že medzi 5 stredoslovenských okre-

sov, kde najviac vyčíňala snehová ka-

lamita, bol aj náš okres. 11. 2. v Rá-

diu Lumen medzi 20:00 až 21:00 bol 

profi l významného slovenského spi-

sovateľa Mila Urbana, ktorý študoval 

v B. Štiavnici v r. 1922- 24 na Štátnej 

vyššej lesníckej škole, nedokončil ju 

z  nedostatku fi nančných prostried-

kov. Určite to bolo dobré, pretože jeho 

pracovným nástrojom sa nestala fl in-

ta, ale spisovateľské pero. 12. 2. v Rá-

diu Slovensko od 14:15 bola reportáž 

o  tom, ako banskoštiavnické múze-

um Banka lásky ako jediné zo Sloven-

ska je nominované na Európske mú-

zeum roka 2021. Už to je fantastický 

úspech, nehovoriac o tom, keby sa tak 

už v máji toto jedinečné múzeum na-

ozaj stalo Európskym múzeom roka 

2021. Podrobnejšie o tejto nominácii 

bola informácia v ŠN zo dňa 4. 2.

K 16. 2. podľa Covid automatu je náš 

okres v bordovej farbe (III. st. varo-

vania), pre porovnanie uvádzam, že 

napr. okresy ZC, KA, BB sú bordové a 

ZH, ZV sú v čiernej farbe (IV. st. varo-

vania).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ako ďalej v BŠ
Európske múzeum roka 2021

Dňa 4. 2. bola v ŠN podrobná infor-

mácia o  tom, že banskoštiavnické 

múzeum Banka lásky ako jediné zo 

Slovenska je nominované na Európ-

ske múzeum roka 2021. Určite všet-

ci Štiavničania, ale nielen oni budú 

tomuto múzeu držať palce, aby 

v máji získalo tento najprestížnejší 

európsky muzeálny epiteton. Už te-

raz však upozorňujem, aby pre rok 

2022 spravilo aj SBM všetko preto, 

aby toto jedinečné múzeum svojho 

druhu v  Európe sa pokúsilo získať 

epiteton Európske múzeum roka 

2022. Nakoniec ešte dodávam, že 

bez šancí by nebolo ani Múzeum vo 

Sv. Antone. Nikomu ako práve jemu 

sa podarilo predtým usporiadať na 

Slovensku celosvetovú konferenciu 

múzeí. Navyše má množstvo jedi-

nečností a aj podujatia európskeho 

významu.

Ján Novák

Oznam
Štátny archív v  Banskej Bystrici, 

pracovisko Archív Banská Štiav-

nica oznamuje, že z dôvodu opa-

kovaného predĺženia núdzového 

stavu v  Slovenskej republike zo-

stáva bádateľňa archívu pre verej-

nosť uzatvorená do odvolania.

Úradné hodiny od 8:00 do 15:00 

hod. pre prijímanie žiadostí od 

občanov zostávajú nezmenené. 

Žiadame občanov, aby, pokiaľ je 

to možné, využili inú ako osob-

nú formu podávania žiadostí, a to 

najmä písomnú, telefonickú, mai-

lovú.

Kontakty:

telefón.:

 045/6920821, 045/6920829

e-mail: archiv.bb.bs@minv.sk

Janka Schillerová, 

vedúca archívu

Vandalizmus 
v meste
Svojím neprístojným správaním 

niektorí neprispôsobiví občania 

v  našom meste znovu úradovali, 

vyčíňali a poškodili autobusové za-

stávky na ulici SNP a  na ulici Kri-

žovatka. Svojím konaním spôsobili 

nášmu mestu nielen fi nančnú ško-

du, ale v neposlednom rade znížil aj 

komfort pre cestujúcich, ktorí sa ne-

majú ako chrániť pred vetrom, sne-

žením či dažďom. Chcel by som po-

dotknúť, že toto nie je po prvýkrát, 

čo tieto zastávky boli poškodené a aj 

napriek výzvam a upozorneniam sa 

tento problém opakuje. Vzhľadom 

k  tomu, že výplň je rozbitá, môže 

dôjsť aj k  zraneniu. Uvítal by som 

spoluprácu s  obyvateľmi, aby nás 

upozornili, ak bude dochádzať k po-

škodzovaniu majetku mesta, ktoré 

má slúžiť nám všetkým, ako aj širo-

kej cestujúcej verejnosti. Pri týchto 

oznámeniach bude dodržaná maxi-

málna anonymita oznamujúceho. 

Nepoškodzujú len tým, že rozbijú 

sklenú výplň, ale aj tým, že postrie-

kajú hanlivými slovami či nadávka-

mi, čo tiež dobre nevplýva na výcho-

vu detí a dorastajúcej mládeže.

Poškodenie pouličného osvet-

lenia

Neznámy vodič na ulici Mierovej 

z doteraz nezistených príčin poško-

dil lampu pouličného osvetlenia, 

ktorú poškodil do takej miery, že 

bola vytrhnutá z chodníka a zvalená 

na zem. Poškodením uvedenej lam-

py vznikla mestu Banská Štiavnica 

vyššia škoda, ktorá bude vyčíslená 

Technickými službami. Dopravná 

nehoda bola nahlásená na Doprav-

ný inšpektorát, oddelenie doprav-

ných nehôd v  Žiari nad Hronom. 

Mestská polícia po neznámom vodi-

čovi intenzívne pátra a zároveň žia-

da o  pomoc, ak niekto má pozna-

tok ohľadne tejto udalosti, aby nám 

to nahlásil na tel. č. 159, prípadne 

0905 976 673, pričom jeho anony-

mita bude zachovaná.

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďa-

kujeme!

MsPo
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Budova prešla najväč-

šou rekonštrukciou v  júni roku 

2009. 

Rekonštrukčné práce pozostáva-

li zo zbúrania balkóna, výmeny 

časti starých kovových okien, za-

teplenia fasády a  rekonštrukcie 

strechy. Tieto práce boli fi nancova-

né z prostriedkov, ktoré boli mes-

tu poskytnuté zo štátneho rozpoč-

tu, Ministerstva fi nancií SR v roku 

2008 vo výške 10 mil. Sk /331 

939,18€ a  z  rozpočtu mesta z  ná-

vratných zdrojov fi nancovania cca. 

188 000€. Rekonštrukcia v  roku 

2009 len okrajovo riešila techno-

lógiu a  zlý technický stav betóno-

vých, nosných a  nenosných častí 

budovy. Časť technológie zostala 

dodnes pôvodná z  roku 1967. Na 

posúdenie súčasného technické-

ho stavu budovy bol prizvaný sta-

tik, ktorý v  posudkoch konštato-

val, že stav stropu nad bazénom, 

stav betónových a  ostatných nos-

ných a nenosných častí budovy vy-

žaduje bezodkladnú rekonštrukciu, 

ďalej je potrebné odstrániť vady na 

presklenej stene, stabilizovať ko-

mín a fasádne obloženie. Statik po-

volil prevádzkovať plaváreň na zá-

klade stavu stropu nad plaveckým 

bazénom do 30. 6. 2021. Po tom-

to termíne musí prebehnúť rekon-

štrukcia stropu.

Na základe uvedeného Mesto 

Banská Štiavnica môže ten-

to rok žiadať o dotáciu z Fondu 

na podporu športu v  rámci vý-

zvy na výstavbu, rekonštruk-

ciu a  modernizáciu športovej 

infraštruktúry. 1. etapa rekon-

štrukcie a  modernizácie objek-

tu mestských kúpeľov– plavárne 

bude obsahovať rekonštrukciu 

stropu, rekonštrukciu vykuro-

vania– výmena plynového kotla 

a osadenie slnečných kolektorov, 

rekonštrukciu presklenej steny 

a  rekonštrukciu vzduchotech-

niky v  strope bazénovej haly. 

Celkové náklady na I. etapu re-

konštrukcie predstavujú: 604 

675,50€. Termín na podávanie 

žiadostí je 1. 3. 2021.

Výška poskytovanej dotácie 

50 000€– 1 500 000€. Spolufi nan-

covanie 50%. Termín realizácie pro-

jektu do 31. 12. 2023.

Do úvahy pripadali 3 alternatívy 

riešenia súčasného stavu mestskej 

krytej plavárne: 1. zachovanie sú-

častného stavu s  možnosťou mo-

dernizácie súčasnej technológie 

a  zníženie plaveckého bazéna, 2. 

zmena dispozičného riešenia pla-

várne (dobudovanie sáun, zriadenie 

detského bazéna s detskými prvka-

mi, vybudovanie relaxačného bazé-

na, využitie vaňovej časti, zriade-

nie soľnej jaskyne, sqaushovej haly, 

stolný tenis, šípky atď.), 3. vybudo-

vanie nového zariadenia s možnos-

ťou ďalšieho využitia súčasnej bu-

dovy.

MsZ schválilo:

– alternatívu I.- rekonštrukcia pô-

vodného objektu mestských kúpe-

ľov – plavárne,

– predloženie žiadosti o  dotáciu 

z Fondu na podporu športu v rámci 

výzvy Výstavba, rekonštrukcia a mo-

dernizácia športovej infraštruktúry 

na projekt s názvom Rekonštrukcia 

mestských kúpeľov– plavárne v Ban-

skej Štiavnici– 1. etapa,

– výšku oprávnených výdavkov na 

projekt v sume 604 675,50€ a spo-

lufi nancovanie projektu minimálne 

vo výške 50 % z celkových oprávne-

ných výdavkov projektu podľa dru-

hu projektu a bonity projektu v zá-

vislosti od výšky poskytnutého 

príspevku,

– vyčlenenie fi nančných prostried-

kov z rozpočtu mesta na rok 2021 

vo výške 30  000€ na spracovanie 

štúdie na rekonštrukciu a moderni-

záciu mestských kúpeľov.

MsÚ

NOVINKY

1.str.

Pre občanov, kto-

rí sú digitálne vylúčení, majú 

vážne zdravotné problémy, na-

chádzajú sa v  zdravotníckych 

zariadeniach, bude slúžiť asisto-

vané sčítanie, ktoré sa bude rea-

lizovať v termíne medzi 1.4.2021 

a 31.10.2021. 

V prípade otázok uvádzame kon-

takty k  informačnej a  metodic-

kej podpore obyvateľov pri elek-

tronickom sčítaní sa:

1. Call Centrum: 02/20 92 49 19

E-mailová adresa: 

scitanie@statistics.sk

2. Kontaktná osoba za BBSK: 

Ing. Jana Garecová

tel.: +421 917 522 931

e-mail: jana.garecova@statistics.sk

3. Kontaktná osoba za mesto Ban-

ská Štiavnica: Mgr. Jana Beňová

tel.: 045/6949639, e-mail: 

jana.benova@banskastiavnica.sk

MsÚ

1.str.

Sčítanie obyvateľov 2021

Od stredy 10. februára 2021 

spoločnosť Dej, s. r. o., otvorila 

nové testovacie miesto na 

COVID-19 v objekte mestskej 

plavárne, testuje sa v dňoch 

streda– pondelok v časoch 

8:00– 17:00 hod., s prestávkou 

12:00-13:00 hod. a posledným 

odberom o 16:30 hod. V utorok 

sa netestuje!

Ďalej je odberné miesto testova-

cích vzoriek na COVID-19 v unimo-

bunke pri kotolni na ul. L. Svobodu 

(sídl. Drieňová), otvorené je v pon-

delok– sobotu v  čase 8:00– 16:00 

hod., s  prestávkou 12:00– 12:30 

hod. a posledným odberom o 15:30 

hod. V nedeľu sa netestuje!

A  aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica, v pracovné dni sú 

k dispozícii zamestnanci Slovenské-

ho Červeného kríža z Banskej Štiavni-

ce v čase 9:00– 19:00 hod., s prestáv-

kou 13:00– 15:00 hod., posledným 

odberom o 18:30 hod., počas sobôt 

sa testuje v  čase 8:00– 17:00 hod., 

s prestávkou 12:00– 13:00 hod., po-

sledným odberom o 16:30 hod., v ne-

deľu sa netestuje, testovanie je bez-

platné a dobrovoľné!

Výsledky testovania – 6. týždeň 

(8. 2.– 14. 2. 2021):

SČK (KC):

8.2.2021– 562– otestovaných, 

z toho 10– pozitívnych

9.2.2021– 435– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

10.2.2021– 275– otestovaných, 

z toho 5– pozitívnych 

11.2.2021– 213– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

12.2.2021– 354– otestovaných, 

z toho 2– pozitívni

13.2.2021– 397– otestovaných, 

z toho 2– pozitívni

ZŠ J. Kollára:

8.2.2021– 39– otestovaných, z toho 

0– pozitívnych

9.2.2021– 74– otestovaných, z toho 

0– pozitívnych

12.2.2021– 97– otestovaných, 

z toho 1– pozitívny

Váš lekár, s. r. o. (unimobunka, 

sídl. Drieňová):

8.2.2021– 255– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

9.2.2021– 277– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

10.2.2021– 206– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni 

11.2.2021– 150– otestovaných, 

z toho 1– pozitívny

12.2.2021– 228– otestovaných, 

z toho 2– pozitívni

13.2.2021– 347– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

DEJ, s.r.o. (mestská plaváreň):

10.2.2021– 16– otestovaných, 

z toho 1– pozitívny 

11.2.2021– 35– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

12.2.2021– 91– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

13.2.2021– 164– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

14.2.2021– 253– otestovaných, 

z toho 3– pozitívni

Zoznam ďalších odberných miest, 

v  ktorých sa dá objednať, nájdete 

na https://covid.freevision.sk/

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom meste

Rekonštrukcia a modernizácia 
mestských kúpeľov– I. etapa
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 10. 2. 2021 

rokovanie MsZ. Za prísnych 

proti epidemiologických 

opatrení sa rokovanie MsZ 

konalo v sále Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v  B. Štiavnici s  dátumom 10. 

február 2021, s  vypustením bodu: 

Prenájom poľnohospodárskej pôdy, 

návrh na vyhlásenie obchodnej ve-

rejnej súťaže,

– návrhovú komisiu v  zložení: 

RNDr. Pavel Bačík, predseda komi-

sie, Ing. M. Zimmermann, člen, Šte-

fan Mičura, člen,

– volebnú komisiu v zložení: Mgr. Pe-

ter Ernek, člen, Mgr. Mikuláš Pál, 

člen, Ing. Ján Čamaj, člen,

– čiastočné oddlženie Technických 

služieb, mestský podnik, Banská 

Štiavnica vo výške 41 106,13€, a to 

konkrétne na úhradu týchto zá-

väzkov: dve splátky vyplývajúce zo 

splátkového kalendára pre Technic-

ké služby – Žiar nad Hronom, a. s., 

vo výške 28 141,84€, faktúra pre El-

gas, k. s., vo výške 6 028€, faktúra 

pre Unikont Slovakia, s. r. o., vo výš-

ke 5 553,66€, faktúra pre Hanes Slo-

vakia, s. r. o., vo výške 1 382,63€,

– že do výberového konania na funk-

ciu hlavného kontrolóra Mesta Ban-

ská Štiavnica sa prihlásil len jeden 

kandidát, ktorý splnil podmien-

ky stanovené uznesením mestské-

ho zastupiteľstva č. 153/2020 zo 

dňa 15. 12. 2020 pre voľby hlavného 

kontrolóra a to: Ing. Marián Láslo,

– spôsob a vykonanie voľby hlavné-

ho kontrolóra v zmysle §-u 18a záko-

na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  znení neskorších zmien 

a doplnkov,

– Informatívnu správu – organizač-

ný poriadok mestského úradu,

– v súvislosti s obmedzeniami, kto-

ré vznikli s COVID 19 predĺženie ter-

mínu vyúčtovania dotácií v  zmys-

le VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2018 v  znení Dodatku č. 1, po-

skytnutých v  roku 2020, do 28. 2. 

2021,

– alternatívu I. rekonštrukcia pôvod-

ného objektu mestských kúpeľov – 

plavárne,

– predloženie žiadosti o  dotáciu 

z Fondu na podporu športu v rám-

ci výzvy na Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruk-

túry na projekt s  názvom Rekon-

štrukcia mestských kúpeľov – pla-

várne v Banskej Štiavnici – 1. etapa,

– výšku oprávnených výdavkov na 

projekt v sume 604 675,50€ a spolu-

fi nancovanie projektu minimálne vo 

výške 50% z celkových oprávnených 

výdavkov projektu podľa druhu pro-

jektu a  bonity projektu v  závislosti 

od výšky poskytnutého príspevku,

– vyčlenenie fi nančných prostried-

kov z  rozpočtu mesta na rok 2021 

vo výške 30 000,00€ na spracovanie 

štúdie na rekonštrukciu a moderni-

záciu mestských kúpeľov.

MsZ zvolilo:

– v zmysle §-u 18 a zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o  obecnom zriade-

ní v znení neskorších predpisov do 

funkcie hlavného kontrolóra mesta 

Banská Štiavnica Ing. Mariána Lás-

la, na polovičný pracovný úväzok.

Výsledok tajného hlasovania:

– počet prítomných 10

– počet vydaných volebných lístkov 

10

– počet odovzdaných platných líst-

kov 9

– za uvedeného kandidáta hlasova-

lo 9

Jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom 1. 3. 2021, ktorý je určený ako 

deň nástupu do práce.

MsZ súhlasilo:

– s vykonávaním inej zárobkovej čin-

nosti hlavného kontrolóra Mesta 

Banská Štiavnica.

MsZ žiada:

– mestský úrad o zapracovanie prí-

spevku na oddlženie Technických 

služieb, m. p., do rozpočtu mesta na 

rok 2021.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B. Štiavnici, konané-

ho dňa 15. 12. 2020,

– Správu o  činnosti hlavného kon-

trolóra Mesta Banská Štiavnica za 

rok 2020,

– Správu o  vyúčtovaní poskytnu-

tých dotácií v roku 2020 z rozpočtu 

mesta v zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2018 v znení dodatku 

č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica,

– Správu z kontroly vyúčtovania po-

skytnutých dotácií podľa VZN Mes-

ta Banská Štiavnica č. 2/2018 v zne-

ní dodatku č. 1,

– Správu o technickom stave mest-

ských kúpeľov – plavárne a  návrh 

odporúčaní.

MsZ neschválilo:

b) Informatívna správa k budúcemu 

uzatvoreniu podnájomnej zmluvy 

(Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. 

o. – H.A. M. Academy),

c) Zámer na prevod pozemkov parc. 

č. E KN 2018, 2019/9, 2019/33 v k. 

ú. B. Štiavnica (záujemca Novotný, 

s. r. o.).

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemkov par. č. C KN 

3149/2 a C KN 3152/2 v k. ú. Vyhne 

(kupujúci Š. Hlavatý s manž.),

d) Zámena pozemkov medzi 

Mestom Banská Štiavnica a BBSK.

Po prerokovaní všetkých bodov pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia 

z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z rokovania mestského zastupiteľstva

V poslednom období sa 

aj v našom okrese stáva 

vzhľadom na zvýšený pohyb 

ľudí v lese a v prírode, že môže 

dôjsť k stretnutiu človeka so 

zvieraťom. 

K  danej problematike, keď med-

veď zaútočil na človeka sa rozpútala 

búrlivá diskusia aj na sociálnych sie-

ťach. V katastri obce Kozelník pred-

nedávnom mladý muž ušiel spod 

pazúrov medveďa. Prečo medveď 

zaútočil, kto je v lese doma a prečo 

sa tieto prípady vyskytujú častejšie, 

čím je to spôsobené a ako sa týmto 

stretom vyhnúť, prípadne ako za-

medziť styk s lesnou zverou, na to 

nám dal odpoveď odborník:

„Medveď nie je problém! Problém je člo-

vek. Kedysi síce bolo menej ľudí a viac sa 

pohybovali po lese, pretože museli, boli 

na to odkázaní hospodársky. Vtedy sa 

však medvede na Slovensku dali porá-

tať na prstoch. Dnes chceme chrániť prí-

rodu a rozširovať množstvo divej a hlav-

ne dravej zveri a  zároveň chceme, aby 

ľudia viac navštevovali prírodu. Toto 

nie je kompatibilné. Takto sa to nedá! 

Darmo vám niekto povie, ako sa máte 

správať, keď stretnete medveďa. To 

vám nie je k ničomu, keď vás nesie med-

veď v papuli. Ako to bolo v Kozelníku. 

Tam už koná medveď a koná po svojom. 

Keď vás zbadá skôr ako vy jeho a nech-

ce ustúpiť, čo sa tiež môže z rôznych prí-

čin stať, zostane skrytý a potom zaútočí 

ako blesk. Ten blesk nie je z mojej hla-

vy, ale od ľudí, čo mali to šťastie, že útok 

medveďa prežili. A veru nebolo im tre-

ba ani štipľavý sprej proti medveďom 

a ani zbraň, pokiaľ ju mali pri sebe. Ne-

stihli nič z toho použiť. Boli proste v la-

bách a papuli medveďa. Často im z toho 

zostali dlhodobé psychické traumy 

a niektorí sa veru dlhé roky vyhýbali aj 

menším skupinám stromov, o  lese ani 

nehovorím. Myslím si, že asi už budú 

musieť medvede niekoho zabiť, aby 

sa s  týmto problémom začali kompe-

tentní zaoberať a začali hľadať spôsob, 

ako budú ľudia s medveďom žiť na na-

šom území spoločne. Medveď do príro-

dy patrí! Ale potrebuje svoje zóny kľudu 

a pokoja, aby si svoju prírodu nemusel 

pred človekom brániť. A nielen medveď, 

aj ostatná zver, ktorá nemá toľko odva-

hy, aby človeka napadla. Dokedy?!“

Jaroslav Dudík, dlhoročný lesník 

a milovník prírody

Pohyb v prírode bezpečný či nebezpečný?

Medveď hnedý (Ursus arctos)  foto Archív ML BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica už 

druhý rok spolupracuje s Lite-

rárnym informačným centrom 

na ojedinelom slovenskom 

projekte rezidencií preklada-

teľov slovenskej literatúry. 

Viac informácii o  tom, čo sa pod 

týmto spojením skrýva prináša 

rozhovor s koordinátorkou aktivity 

Katarínou Balcarovou.

ŠN: Predstavte našim čitateľom 

činnosť Literárneho informač-

ného centra.

KB: „LIC je príspevková organizácia 

Ministerstva kultúry SR. Zameriava 

sa na šírenie pôvodnej slovenskej 

literatúry doma a  aj smerom do 

zahraničia. Zahraničné oddele-

nie LIC, ktoré sa stará o  to, aby 

slovenská literatúra bola prekla-

daná do cudzích jazykov je slo-

venským ekvivalentom inštitúcií 

v  zahraničí  ako napríklad České 

literární centrum, nórska NOR-

LA, poľský Instytut Ksiazki či slo-

vinská Javna agencija za knji go. 

Tieto organizácie ako národné 

knižné agentúry  vytvárajú ná-

stroje na to, aby sa literatúra ich 

krajín vydávala aj za hranicami. 

Organizujú zastúpenia na naj-

významnejších knižných veľtr-

hoch, majú svoje grantové sché-

my na podporu zahraničných 

vydavateľstiev a  prekladateľov 

a  tiež poskytujú rezidencie. Pre 

malé krajiny a  ich malé litera-

túry sú tieto organizácie kľúčo-

vé a mnohé z krajín prostredníc-

tvom investícií do činnosti týchto 

agentúr vedia významne ovplyv-

niť prítomnosť ich literatúr a spisovate-

ľov na zahraničných knižných pultoch 

či v  zahraničných médiách. Samozrej-

me, ako sme si už v našej krajine zvykli, 

ani v tomto prípade sa Slovensko svoji-

mi investíciami do kultúry nemôže po-

rovnávať ani s menšími krajinami ako 

napríklad Slovinsko.“

ŠN: Ako vzniklo spojenie LIC 

a Banská Štiavnica?

KB: „Nadviazali sme na jednu z  rezi-

dencií ktorá vznikla v  rámci úspešné-

ho projektu Mesto kultúry, ktorým sa 

Banská Štiavnica stala v  roku 2019, 

konkrétne rezidenciu pre vizuálnych 

umelcov Trojica Air. Založilo ju  o. z. 

Štokovec v  spolupráci s  mestom Ban-

ská Štiavnica. Slovensko nemá skoro 

žiadne rezidenčné možnosti pre zahra-

ničných prekladateľov a chceli sme túto 

medzeru čiastočne zaplniť, čo sa aj po-

darilo. Krajiny, s ktorými súťažíme na 

zahraničných trhoch majú  svoje zave-

dené rezidenčné projekty už veľa rokov. 

Navyše, veľa takýchto možností a  re-

zidenčných domov existuje aj v  regió-

noch a sú podporované samosprávami, 

najmä v  západných krajinách Európ-

skej únie. LIC, o. z., Literatúra a Mesto 

Banská Štiavnica teda  zastrešili pro-

jekt rezidenčného domu pre preklada-

teľov slovenskej literatúry do cudzích 

jazykov. Na základe verejnej výzvy 

sa zahraniční  prekladatelia hlásia už 

druhý rok a záujem bol aj tento rok väč-

ší ako sú naše možnosti.“

ŠN: Máte za sebou prvý rok re-

zidencií, poznačený aj pandé-

miou koronavírusu. Ako ho 

hodnotíte?

KB: „Pandémiou sme sa museli zao-

berať skoro od začiatku tohoto projek-

tu a vzhľadom k tomu, že prekladatelia 

prichádzajú predovšetkým zo zahra-

ničia, sme niektoré rezidencie muse-

li vymeniť, niektoré odložiť na neskôr. 

Veľmi nás mrzí, že sa odložili práve re-

zidencie prekladateľov, ktorí mali prísť 

zo vzdialenejších krajín, napríklad pre-

kladateľ z  Egypta či prekladateľka 

zo Španielska.  Z  jedenástich reziden-

cií sme teda zrealizovali sedem a zvyš-

né mesiace sme umožnili priestory re-

zidenčného bytu využívať slovenským 

autorom, ktorí to tiež veľmi privíta-

li. V Banskej Štiavnici tvorili Veronika 

Šikulová, Ivan Štrpka, Jana Beňová, 

Michal Hvorecký a  ďalší.  Predpokla-

dám, že tento rok bude tiež náročný, 

hoci prvé dve rezidencie zatiaľ idú pod-

ľa plánu.“

ŠN: Aké sú reakcie preklada-

teľov na priestory, ktoré majú 

k dispozícii?

KB: „Sú nadšení z mesta aj z rezidenč-

ného bytu, ktorý má skvelú strategic-

kú polohu aj dispozíciu. Majú v  ňom 

nerušené podmienky na prácu, mno-

hí pobyt využijú aj na zorientovanie 

sa v  nových dielach, v  byte sme pre 

nich pripravili malú knižnicu a  mest-

ská knižnica je hneď pod rezidenčným 

bytom. Významným fak-

torom týchto pobytov  je 

aj  živý kontakt so sloven-

ským jazykom, preto je 

skvelé, že mesto, pokiaľ 

práve nie je lockdown, žije 

a  prekladatelia nie sú izo-

lovaní. Banská Štiavnica 

je jedno z najkrajších miest 

na mape Slovenska a  po-

byt v  tomto meste výraz-

ne pomáha prekladateľom 

budovať si vzťah k  našej 

kultúre. Mnohí sa do Ban-

skej Štiavnice chcú vracať 

a je to pre mesto skvelá re-

klama. Ich referencie majú 

potenciál prinášať pomal-

ší a udržateľnejší typ turiz-

mu. Dúfam, že ich Banská 

Štiavnica bude motivovať 

zostať pri slovenčine a ne-

zlákajú ich literatúry iných 

slovanských jazykov.“

ŠN: Aké sú plány na 

tento rok? Kto všetko 

by sa mal v Banskej Štiavnici ob-

javiť?

KB: „Tento rok sme sa na pokračujú-

cu pandemickú situáciu trochu pripra-

vili a  rozdelili sme výzvu na dve kolá. 

Máme teda naplánovaných prvých päť 

rezidencií. Po poľskom prekladateľo-

vi Miloszovi Waligorskom, ktorý pre-

kladal knihu Petra Balka Østrov, priš-

la prekladateľka do maďarského jazyka 

Tünde Mészáros, uvidíme, či bude môcť 

prísť Aiman Saad, ktorý prekladá do 

arabského jazyka knihu Večne je zelený 

Pavla Vilikovského. Ďalšími preklada-

teľmi sú Maja Novković z Chorvátska 

a  prekladateľka do ukrajinského jazy-

ka Iryna Puskar. Kto budú ďalší šiesti 

prekladatelia v  tomto roku sa dozvie-

me v apríli.“

RM

Mesto, ktoré pomáha slovenskej 
literatúre

Obec Močiar: Pallude– Jozef Luná-

ček – Kostol P. Márie– Legenda 

o sv. Martinovi– Nová cyklotrasa

Obec Močiar leží na severnom 

okraji Štiavnických vrchov. Terén 

pokrývajú prevažne listnaté lesy 

s bohatou faunou a fl órou a výraz-

ne členitým terénom. Nadmorská 

výška obce sa pohybuje v rozmedzí 

od 386– 835 m.n.m.

V písomnostiach sa obec spomína 

už v  roku 1305, kedy Ján a Peter 

z  Močiara predali zem synovi ko-

mesa Henricha. Tu sa spomína pod 

názvom „Pallude“. V roku 1388 pat-

rila už hradnému panstvu Šášov. 

Podľa pečatidla obce z  roku 1721 

je historickým symbolom obce sv. 

Martin s  husou pri nohe. K  husi 

ako atribútu sv. Martina sa via-

že legenda, podľa ktorej sa Martin 

zdráhal prijať biskupskú hodnosť. 

Schoval sa teda medzi husi, ktoré 

ho však svojím gagotom prezradi-

li, a teda nezabránili vysväteniu za 

biskupa.

Najväčšou architektonickou pa-

miatkou obce je barokovo– klasi-

cistický Kostol Ružencovej Panny 

Márie z  roku 1782. V  obci kedysi 

pôsobil aj známy prírodovedec– Jo-

zef Lunáček. V súčasnosti je v obci 

obľúbený kultúrny dom, ktorý je 

využívaný na spoločenské a rodin-

né akcie a  rodičov určite poteší aj 

detské ihrisko s oddychovou zónou 

s lavičkami.

Ďalšia novinka, ktorá sa v  obci 

chystá, určite poteší najmä cyk-

listov. V  OOCR Región Štiavni-

ca máme v tohtoročných plánoch, 

okrem iných trás, vytvoriť aj cyk-

lotrasu v smere Močiar – Hronská 

Breznica. A tak vás do obce Močiar 

srdečne pozývame.

Viac sa o  výletoch do okolia Ban-

skej Štiavnice dočítate na stránke 

www.banskastiavnica.travel.

OOCR Región Štiavnica

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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Rodičom detí končiacich 

školskú dochádzku v ZŠ

Voľba povolania patrí medzi naj-

významnejšie životné kroky mladých 

ľudí v  období dospievania. U  žiakov 

končiacich základnú školu hovoríme 

aj o prvej „smerovej“ voľbe štúdia pre 

povolanie. Často sa stáva, že si žia-

ci nezvolia budúce povolanie hneď, 

ale rozhodujú sa v rámci kariérového 

vývinu až neskôr, na strednej škole, 

teda v rámci druhej „smerovej“ voľby. 

V  žiadnom prípade by ste však roz-

hodovací proces vášho dieťaťa nema-

li podceniť alebo urýchliť.

Ak sa aj vaše dieťa rozhoduje v tom-

to školskom roku študovať na stred-

nej škole a  hľadáte školu, ktorá mu 

poskytne práve ten jeho vysnený od-

bor či smer štúdia, alebo sa skôr chce-

te rozhliadnuť a zistiť, čo by ho láka-

lo, mali by ste vedieť, že kvalifi kácia, 

kvalitné vzdelanie a odborná príprava 

sa stáva významnou kompetenciou, 

ktorá zvyšuje možnosť zamestnania 

a  uplatnenia vášho dieťaťa na trhu 

práce. Odporúčame preto rodičom 

sledovať profesijné a študijné záujmy 

dieťaťa, stimulovať jeho vzdelanost-

né ašpirácie a podľa potreby poskyto-

vať poradenstvo a poradenskú pomoc 

pri profesijnom rozhodovaní, vráta-

ne aktuálnych profesijných informácií 

o svete práce, trhu práce, o sebe, záuj-

movej sfére a pod.

Odporúčame vám nájsť si čas 

a spolu so svojím dieťaťom navští-

viť internetové stránky:

1. http://www.povolania.sk/, na kto-

rých nájdete dotazník pod názvom 

„Sprievodca svetom povolaní“, ktorý vám 

poskytne informácie o  povolaniach, 

ponúkne niekoľko spôsobov ako si 

vybrať najvhodnejšie povolanie– pod-

ľa záujmov, zručností a ďalších výbe-

rových kritérií.

2. http://www.uips.sk/– Ústav infor-

mácii a  prognóz školstva v  Bratisla-

ve, ktorý každoročne na svojej strán-

ke uverejňuje publikáciu pod názvom 

„Ako na stredné školy“, v ktorej nájde-

te prehľad o  možnostiach štúdia na 

stredných školách v aktuálnom škol-

skom roku. Prehľad škôl je daný podľa 

krajov a v rámci každého kraja podľa 

jednotlivých druhov škôl (gymnáziá, 

konzervatóriá, stredné odborné školy, 

stredné priemyselné školy, akadémie 

– obchodné, hotelové, pedagogické 

a sociálne akadémie, stredné umelec-

ké školy, stredné zdravotnícke školy, 

odborné učilištia, špeciálne gymná-

ziá, špeciálne stredné školy, praktické 

školy). Rozsah podávaných informácií 

je individuálny, ale okrem názvu a ad-

resy strednej školy, telefónneho čísla, 

e-mailu a webovej stránky školy náj-

dete tu aj otvárané študijné a učebné 

odbory, dĺžku štúdia, vyučovací jazyk 

a pri umeleckých odboroch aj talento-

vú skúšku.

3. http://www.svsmi.sk/ táto webová 

stránka zverejňuje informácie, ktoré 

pre vás pripravujú školské výpočtové 

strediská vo všetkých krajoch Sloven-

ska a  s ktorými spolupracujú všetky 

základné a  stredné školy, jednotlivé 

odbory školstva, vyššie územné celky 

a samozrejme aj my, teda centrá pe-

dagogicko-psychologického poraden-

stva a prevencie. V nich nájdete celo-

slovenskú on-line databázu stredných 

škôl, štatistiku naplnenosti študijných 

a učebných odborov, ako aj kritériá na 

prijímacie skúšky a profi lové predme-

ty. Databáza je priebežne aktualizova-

ná na základe predbežných záujmov 

žiakov.

Ak chcete získať viac informácií 

o výbere strednej školy, máte mož-

nosť poradiť sa:

V prvom rade vám odporúčame zasta-

viť sa u výchovného (kariérneho) po-

radcu na základnej škole, ktorú vaše 

dieťa navštevuje. Výchovný-kariérny 

poradca je pedagóg a je pripravený od-

borne vám poradiť, poskytnúť všetky 

potrebné a dôležité informácie týka-

júce sa jednak vzdelanostnej úrovne 

váš ho dieťaťa, jeho predpokladanej 

voľby povolania, jednak má k dispo-

zícii štatistické informácie o tom, na 

ktorú školu sa koľko žiakov predbež-

ne hlási, v akom poradí sa na zvole-

nej škole nachádza vaše dieťa a  aké 

sú jeho študijné výsledky, teda aký je 

celkový predbežný záujem o  stred-

nú školu, ich študijné a  učebné od-

bory. Podá informácie napr. o uplat-

niteľnosti na trhu práce, pracovných 

príležitostiach v regióne a pod. Ponúk-

ne vám možnosti na zváženie, ktoré 

povolanie by bolo najvhodnejšie a kde 

a v ktorom meste má zvolená stredná 

škola svoje sídlo. Defi nitívne rozhod-

nutie je však na vás, vy podpisujete 

prihlášku, ktorú výchovný – kariérny 

poradca v stanovenom termíne odo-

šle na zvolenú strednú školu. Ak však 

máte záujem aj o odborné kariérové 

poradenstvo, máte možnosť navštíviť 

Centrum pedagogicko-psychologic-

kého poradenstva a prevencie, Dolná 

2/A, Banská Štiavnica, ktorého jed-

nou zo základných odborných čin-

ností je aj poskytovanie poradenských 

služieb v oblasti kariérového poraden-

stva. Jeho návštevu vám môže odpo-

ručiť výchovný-kariérny poradca ale-

bo sa pre návštevu v  centre môžete 

rozhodnúť aj vy sami. Použitím adek-

vátnych techník– dotazníkov, tes-

tov, počítačových programov, kto-

ré vaše dieťa vyplní, diagnostickým 

rozhovorom s vami a dieťaťom získa-

te ďalšie informácie, ktoré vám ešte 

viac pomôžu zorientovať sa vo výbe-

re stredoškolského štúdia. Odborní 

zamestnanci vám pomocou progra-

mu „Proforient“ môžu na základe do-

sahovaných priemerných známok na 

vysvedčení predikovať či simulovať 

predbežné poradie a umiestnenie vá-

šho dieťaťa v predprijímačkovom ko-

naní na strednú školu. Samozrejme, 

stredné školy si určujú ešte aj dopl-

ňujúce vlastné kritériá, ktoré v koneč-

nom štádiu rozhodovania niekedy ko-

nečné poradie upravia, nie sú to však 

veľké rozdiely. Výhodou je, že máte 

možnosť porovnať dosahované vzde-

lávacie výsledky a  umiestnenie váš-

ho dieťaťa s ostatnými žiakmi v pora-

dí na vybranej strednej škole, o ktorú 

sa uchádza vaše dieťa. Na základe zis-

tenia máte následne možnosť posúdiť 

a  reálne zhodnotiť šance na prijatie 

alebo pouvažovať o výbere inej stred-

nej školy, kde je šanca na prijatie väč-

šia.

Termíny prijímacieho pokračo-

vania:

Zákonný zástupca (rodič) podáva 

prihlášku riaditeľovi základnej ško-

ly na učebné a študijné odbory SŠ do 

8. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie 

v  stredných školách na školský 

rok 2021/2022 sa uskutočnia:

a) v  prvom termíne 3. mája 2021 

a  podľa potreby vzhľadom na počet 

uchádzačov aj 4. mája 2021

b) v druhom termíne 10. mája 2021 

a  podľa potreby vzhľadom na počet 

uchádzačov aj 11. mája 2021

Overenie špeciálnych schop-

ností, zručností alebo nada-

nia v  rámci prijímacích skú-

šok na vzdelávanie v  škol.roku 

2021/2022 sa uskutočnia:

a) v  prvom termíne 5. mája 2021 

a  podľa potreby vzhľadom na počet 

uchádzačov aj 6. a7. mája 2021

b) v druhom termíne 12. mája 2021 

a  podľa potreby vzhľadom na počet 

uchádzačov aj 13. a14. mája 2021.

Riaditeľ strednej školy zverejní pod-

mienky prijatia na štúdium v strednej 

škole na všetky odbory do 26. febru-

ára 2021.

CPPPaP Banská Štiavnica

Skôr než urobíte defi nitívne rozhodnutieZáhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Baumannova reneta

Obľúbená belgická zimná odroda, 

ktorú vyšľachtil Van Mons v roku 

1800. Odroda veľmi úrodná, vo 

vetre ovocie nepadá. Je však me-

nej mrazuvzdorná, menej odolná 

voči múčnatke a trpí vlnačkou kr-

vavou. V dobrých lokalitách sa dá 

pestovať aj vo vyšších polohách. 

Vo vlhkých polohách trpí chrasta-

vitosťou. Má všestranné použi-

tie, najmä pre spracovanie. Plod je 

stredne veľký až veľký, menej pra-

videlného tvaru, plocho guľovi-

tý, tupo rebrovitý. Polovice plodu 

sú nerovnomerné. Šupka je suchá 

a pevná, žltozelenej farby s pásik-

mi červenej farby. Dužina je sfar-

bená do žlta, málo šťavnatá chuť 

sladkokyslá, bez výraznej koreni-

tosti a arómy.

Hruška: Diana

Pochádza z kríženia odrôd Konfe-

rencia a Nordhausenská na Šľach-

titeľskej stanici ovocinárskej. 

Bola zaregistrovaná v roku 1987. 

Rastie stredne silne, vytvára širo-

ko pyramidálnu korunu. Rodivý 

obrast je stredne veľký, až väčší, 

široko elipsovitý, tmavšie zelený, 

kvety stredne veľké. Je cudzo-

opelivá, kvitne pomerne skoro, 

je dobrým opeľovačom. Vhodné 

opeľovače sú Clappova, Bosco-

va fľaša atď. Plody sú veľké, vý-

razne „fľaškovité“, šupka je hlad-

ká, lesklá, jemná, základná farba 

zelená, z  jednej tretiny prekrytá 

ružovočerveným líčkom. Stopka 

plodu je stredne dlhá až dlhá, väč-

šinou zakrivená. Dužina je „maslo-

vitá“, sladká, aromatická, dobrá. 

Je letná odroda, konzumná zre-

losť od konca augusta do 15. sep-

tembra.

Michaela Mojžišová

Pozor zmena
v poskytovaní Pohotovostných 

lekárenských služieb

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v BBSK pod-

ľa 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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Spomienka

Dňa 14. 2. 2021 uplynul 

rok, čo nás navždy opustil p. 

Egon Kuchta. Pri zapálenej 

sviečke si na neho spomínal 

spolupracovník 

a kamarát Jano

oznamy, 
spomienky

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.

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že z dôvodu zhor-

šenej situácie epidémie koronaví-

rusu úradné hodiny v kancelárii 

sú zrušené až do odvolania. 

Zároveň oznamujeme členom, 

že RC SZTP plánuje v roku 2021 

cez Ministerstvo kultúry SR re-

alizovať projekt– vydanie zbier-

ky básnickej a  prozaickej tvorby 

členov SZTP. Kto by mal záujem 

zverejniť svoje dielo v  pripravo-

vanej zbierke, prosíme zaslať ma-

teriály emailom aj s  uvedením 

autora (adresy a  kontaktu) na 

adresu zosztp@gmail.com ale-

bo mestykov@zoznam.sk ale-

bo poštou priamo na adresu: RC 

SZTP, Ševčenkova 19, Bratisla-

va, 851 01 do 19. 2. 2021. In-

formácie o  pripravovaných ak-

tivitách si môžete pozrieť aj na 

stránke http://www.sovicky.sk/

sztp-banska-stiavnica

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

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.

Ako celý svet, všetko sa stáva 

komplikovaným. 

Deti sa rodia, dospievajú, prichá-

dza vek, nikým skôr nepoznaný. 

Staroba. Choroby neobchádza-

jú ani mladých, deti, staroba však 

choroby nie vždy ustojí. Smrť. 

Neľútostná, zákerná, tichá, vlú-

di sa všade, hoci nik ju nechce 

stretnúť. Pre niekoho je vykúpe-

ním zo strašných bolestí a  múk. 

Avšak vždy bolí. Nik na ňu nie je 

pripravený. Hneď v prvom mesia-

ci roka 2021 ma zasiahla smutná 

informácia od spolužiačky, priateľ-

ky: „Zomrela nám naša triedna. Bliž-

šie, žiaľ, neviem nič… Aj na pohreb by 

sa patrilo nám ísť.“ Žiaľ, v dobe tej-

to je nie nič ako má byť. Pozde som 

zistila dátum pohrebu. Smrť si ju 

navždy zobrala 14. januára a o nie-

koľko dní už konala sa aj posled-

ná rozlúčka. Nič nie je tak ako by 

malo byť. Miesto kytice kvetov na 

Vašej poslednej ceste Vám, milá 

pani profesorka, len pár slov mô-

žem za seba a mnoho ďalších štu-

dentov, ktorí sme Vás mali radi, tl-

močiť. Poďakovať sa za to, čo ste 

nás naučili, za Vaše slová povzbu-

denia, keď sme to potrebovali. 

Mali sme Vás radi, aj keď sme Vám 

to nepovedali. Už nikdy neprídete 

na stretnutie po rokoch, ktorých 

ste sa vždy s radosťou zúčastňova-

li. Budete nám veľmi chýbať, milá 

pani profesorka. Odpočívajte v po-

koji svoj večný sen. Ďakujeme Vám 

a nikdy na Vás nezabudneme…

V mene IV. B z r. 1977

Elena Gondová– Ihracká 

Za Ing. Oľgou Trčkovou, 
profesorkou na Gymnáziu v Banskej Štiavnici

Je to v našich rukách.

Jednoduchý slogan 26. ročníka Va-

lentínskej kvapky krvi. Záleží na 

každom z nás, ktorí môžeme daro-

vať krv, či jej bude dostatok. Kam-

paň Slovenského Červeného kríža 

zameraná na bezpríspevkové dar-

covstvo krvi sa začína 15. februára 

2021 a potrvá do 19. marca 2021.

Cieľom celoslo-

venských kampa-

ní je už viac ako 

štvrťstoročie zís-

kavať nových dar-

cov krvi a pripomí-

nať potrebu zaistiť 

dostatočný počet 

pravidelných dar-

cov krvi pre Slo-

vensko. „Darovanie 

krvi je prejavom spo-

lupatričnosti k druhému človeku, často 

neznámemu. I toto je posolstvo našich 

kampaní,“ hovorí Zuzana Rosiarová, 

generálna sekretárka Slovenského 

Červeného kríža.

Mimoriadna situácia spôsobená 

pandémiou COVID-19 priniesla aj 

zmeny niektorých podmienok pri 

darovaní krvi. Mobilné odbery sú 

momentálne zrušené, darcovia krvi 

však naďalej môžu darovať krv na 

pracoviskách Národnej transfúznej 

služby a na hematologicko-transfú-

ziologických oddeleniach v nemoc-

niciach na Slovensku.

„Ani počas pandémie nezabúdajme na 

tých, ktorí sú na darovanú krv odkáza-

ní. Ak ste zdraví a súčasná situácia vám 

to umožňuje, prekonajte obavy a choď-

te darovať krv. Overte si však, ako je to 

vo vašom meste – v  rámci protiepide-

miologických opatrení je možné, že sa 

na odber krvi budete musieť objednať. 

Nenechajte sa však odradiť, pomôžete 

tak iným,“ dodáva Zuzana Rosiarová.

Kampaň Valentínska kvapka krvi® 

je zapísaná v  registri ochranných 

známok Úradu priemyselného 

vlastníctva SR.

Protiepidemiologické opatrenia 

súvisiace s darovaním krvi

– Na odber krvi na pracoviskách Ná-

rodnej transfúznej služby SR je po-

trebné telefonicky sa objednať  na 

presný dátum a hodinu – predchá-

dza sa tým zhromažďovaniu väčšie-

ho počtu ľudí na jednom mieste.

– Darca musí mať ochranné rúško 

alebo jeho náhradu, pri vstupe na 

odberové miesto si vydezinfi kuje 

ruky a bude mu odmeraná teplota.

– Pred bežným postupom darova-

nia  krvi každý darca najprv vypl-

ní tzv. checklist – vstupný skríning 

darcu krvi k obmedzeniu rizika in-

fekcie COVID-19.

– Darca, ktorý prekonal infek-

ciu spôsobenú  koronavírusom 

COVID-19, môže znovu darovať 

krv 14 dní po vyliečení a  negatív-

nom výsledku testovania na  koro-

navírus.

– Darca, ktorý podstúpil očkovanie 

proti ochoreniu COVID-19, môže 

znovu darovať krv najskôr 14 dní 

po očkovaní.

V  prípade, že sa u  Vás objavia 

príznaky respiračného ochore-

nia alebo zvýšená teplota nad 

37°C v priebehu 14 dní po daro-

vaní krvi alebo jej zložiek, neod-

kladne to oznámte pracovisku, 

kde ste krv darovali.

Viac informácií: https://redcross.

sk/korona/darovanie-krvi-pocas

-epidemie-covid-19/

Silvia Kostelná,

Slovenský Červený kríž

Valentínska kvapka krvi 2021
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Mgr. Mária Čelková

Ako si spomínate na Vašu čin-

nosť v  SBM a  aké Vaše aktivity 

a  výsledky Vašej činnosti pova-

žujete za najdôležitejšie?

„V múzeu a galérii som prežila celý svoj 

profesionálny život, 13 rokov na odd. 

histórie a  23 rokov v  galérii a  spomí-

nam naň len v dobrom. Mala som zau-

jímavú a veľmi pestrú prácu, veľa mož-

ností rozvoja, práca ma celý čas bavila 

a napĺňala hrdosťou, že môžem objavo-

vať a  zachraňovať jedinečné umelecké 

dedičstvo Banskej Štiavnice. Samozrej-

me, ako v živote každého človeka, boli aj 

ťažké časy, krivdy, ale aj nadšenie a veľ-

ká radosť z nových akvizícií, výstav, ex-

pozícií, z reštaurovaných obrazov a sôch 

historického umenia, zistenia nových 

autorov diel, prezentácie výstav doma 

i v zahraničí, publikačná činnosť. Čita-

teľov ŠN by som rada upozornila, že his-

torici umenia nie sú čarodejníci, ale ich 

práca je systematická, odborná a nároč-

ná, že sú to bežci na dlhé trate. Väčši-

na diel starého umenia je v zlom stave, 

musia skúmať dejinné súvislosti, veľa 

študovať, spolupracovať s  kolegami, aj 

s  archivármi,  konzervátormi a  reštau-

rátormi a zachraňovať zaprášené, dera-

vé, poškodené, napadnuté červotočou, 

plesnivé, pokrčené, ohlodané zbierkové 

predmety, aby sa z  nich po odbornom 

zásahu „vykľuli“ krásne diela, doku-

menty historického vývoja mesta, pre-

zrádzajúce veľa o  majiteľoch (richtári, 

mešťania, cirkev, kláštory, cechmajstri, 

streleckí majstri...) vhodné výstavnej 

a  expozičnej prezentácie. Veľký výz-

nam pre nás všetkých majú pracovníci 

v depozitoch, ktorí denno-denne sledu-

jú bezpečnosť a stav zbierok, klimatic-

ké pomery, vhodnú vlhkosť a  teplotu 

a  prostredníctvom technických zaria-

dení (zvlhčovače a odvlhčovače) snažia 

sa vytvoriť prijateľný režim pre vzácne 

exponáty. Je to hotová veda, iné pod-

mienky pre gotiku, iné pre barokové ob-

razy a pod. Ak by sa toto podcenilo a za-

nedbalo, nastala by degradácia a trvalé 

poškodenie zbierok. Amaterizmus sa 

nevypláca. Napr. súčasná betónová 

podlaha v galérii je hydroskopická– pri-

jíma veľa vlhkosti a  aj ju odovzdáva– 

treba sa vybrať do galérií na okolí a zis-

tiť, ako to majú vo Zvolene, Banskej 

Bystrici, Bratislave. Nešťastím pre Slo-

vensko je, že sa už 14 rokov rekonštruu-

je Slovenská národná galéria– vrcholná 

inštitúcia pre oblasť vizuálneho umenia 

a pracuje v provizórnom režime.“

No a čo považujem vo svojej práci 

za najdôležitejšie?

„Každú časť svojej práce som mala 

rada, ale z pohľadu súčasnosti asi naj-

dôležitejšou a  súčasne najnáročnejšou 

bola príprava a realizácia stálych expo-

zícií Galérie J. Kollára v  rokoch 1977 

až 1992, kedy bola galéria verejnos-

ti sprístupnená. Vlastné rekonštrukč-

né práce troch meštianskych domov tr-

vali pomerne dlho, od roku 1970-1986. 

Galériu treba chápať v kontexte histo-

rickej doby. Tiež je dôležitá reprezen-

tačná dvojjazyčná (slovensky, nemec-

ky) publikácia „Portréty komorských 

grófov a osobností baníctva a hutníctva 

na Slovensku v 17.- 19. storočí“ v spolu-

práci s manželom Mikulášom, PhDr. I. 

Grausom, PhD., (riaditeľ archívu v  B. 

Bystrici, žiaľ, zomrel v roku 2020) a vý-

bornými fotografi ami portrétov od Ing. 

L. Lužinu, ktorá v  roku 2007 získala 

cenu časopisu Pamiatky a múzeá. Pub-

likácia poukázala na význam historic-

kých osobností baníctva a  hutníctva, 

ako aj  jedinečnú umelecko-historickú 

hodnotu unikátnej kolekcie 51 portré-

tov v zbierke múzea, ktorú nám závidia 

aj v zahraničí.“

Už ste sa vlani v ŠN vyjadrili k za-

mýšľaným projektom ohľad-

ne obsahu Galérie J.Kollára, 

avšak čiastočne túto tému obno-

vila nová pani riaditeľka múzea 

Mgr. Zuzana Denková, PhD. Aký 

máte nato názor?

„Novej pani riaditeľke múzea, Zuzke, 

v tejto dôležitej funkcii želám dobré zdra-

vie aj srdce, veľa trpezlivosti, vhodných 

a odborne kvalifi kovaných spolupracov-

níkov, dostatok fi nancií, aby jej pomáhali 

na tejto náročnej ceste bohyne Múdrosti 

a  Spravodlivosti a  tiež prajných ľudí. 

Faktom zostáva, že je prvou ženou riadi-

teľkou nášho múzea za posledných 120 

rokov. Obdivujem jej odvahu a  odhod-

lanie kreovať múzeum 21. storočia. Pá-

čil sa mi dôraz na odbornosť a vybudova-

nie centrálneho depozitu, pretože okrem 

vhodného ľudského faktora sú v múzeu 

a  galérii najdôležitejšie zbierkové pred-

mety. Bez nich by múzeum nebolo. Jej 

víziu som si čiastočne prečítala a zosta-

la som prekvapená. Už rok máme globál-

nu pandémiu koronakrízy. Svet sa mení 

a aj ľudia a nikto nevie, ako to bude ďalej. 

Musel by sa stať zázrak, ak by sa podari-

lo všetko to, čo plánuje. Päť historických 

a  najcennejších objektov mesta, kto-

ré spravuje múzeum, už poriadne ohlo-

dal zub času, niektoré expozície majú 30 

a 45 rokov, do múzea sa nehrnú odborní 

pracovníci, múzeum nemá kvalitnú his-

torickú, ale ani etnografi ckú expozíciu, 

tiež krásny katalóg všetkých expozícií 

a najcennejších zbierok múzea a galérie 

ako to má väčšina múzeí a pod. To je prá-

ca na niekoľko desaťročí. K stavu a ďal-

šej existencii Galérie Jozefa Kollára som 

sa už opakovane vyjadrovala a nemám 

potrebu tak robiť znova. Názor som ne-

zmenila. Mrzí ma, že stanovisko nezve-

rejnili aj moje kolegyne a  kolegovia ga-

lérie, pracovalo nás tam 7 a nakoniec aj 

Dr. Ján Novák, CSc. Sám stál pri zrode 

banskoštiavnickej galérie a nakoniec bol 

aj osobným priateľom majstra J. Kollára. 

V B. Štiavnici žije dodnes rodina J. Kollá-

ra, aký má názor na zmenu názvu a ob-

sahu expozícií galérie? Kľúčovou otázkou 

naďalej zostáva: Komu a čomu pomôže 

zmena názvu Galérie Jozefa Kollára? 

Ako aj ďalšie: Potrebuje Banská Štiavni-

ca galériu? Je výtvarné umenie pre oby-

vateľov mesta či návštevníkov dôležité? 

Ako som aj minule uviedla, na Sloven-

sku od západu po východ sú najmenej 

tri desiatky galérií s menami kľúčových 

autorov regiónov: napr. Galéria Ľ. Fullu 

v Ružomberku, Galéria M. A. Bazovské-

ho v Trenčíne, Galéria M. Benku v Mar-

tine, Galéria V. Hložníka v Žiline, Galéria 

Andy Warhola v Medzilaborciach, Galé-

ria J. Löffl  era v Košiciach, napokon, Zuz-

ka, aj Galéria Jula Považana v Žiari nad 

Hronom a pod. 

Slovo má…

Galéria Jozefa Kollára SBM  foto Lubo Lužina

�9.str.

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Pec.

Liatinová pec (NH 6 296) bola vy-

tvorená v štýle romantizmu v po-

lovici 19. storočia. Pravdepodobne 

je výrobkom zlievarne v  Muka-

čeve, používala sa však v  Ban-

skej Štiavnici,  nevieme presne, 

v  ktorom dome.  Pec má hrano-

lovitý tvar, je zložená z deviatich 

poschodí, so štyrmi stredovými 

otvormi. Stojí na štyroch nôžkach 

imitujúcich zvieracie laby. Pec je 

zdobená reliéfmi s poľovníckym 

motívom. V súčasnosti sa nachá-

dza v  Kammerhofe, v  kancelárii 

riaditeľky Slovenského banského 

múzea. Samozrejme sa nepouží-

va, je doplnkom zariadenia inte-

riéru riaditeľne.

Fotografi a: Katarína Patschová

Vlastník: Slovenské banské mú-

zeum

Text: Daniel Harvan

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 5. 3. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A. G. Göllnerovej, J. Hollého, 

Ľ. Podjavorinskej, Mládežnícka, 

Záhradná.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor,

riaditeľ sekcie Dispečingy

SSD, a.s.
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K R Í Ž O V K A

Zrušia sa tieto galérie na 

Slovensku a všade sa vytvoria Galérie 

moderného umenia, lebo je to súčasný 

tzv. módny trend? Asi by to vedenia 

týchto miest a ani kultúrna obec nedo-

volili. V Banskej Štiavnici je to možné 

a žiaduce? Ja len znova zopakujem, že 

mám veľmi rada každé výtvarné ume-

nie aj to súčasné, ale zdá sa mi táto 

iniciatíva hlúpa a zbytočná, veď pred-

sa v meste sa uživí aj ďalšia nová ga-

léria. Nakoniec, za dlhé roky sa nový 

kultúrny či muzeálny objekt neposta-

vil, ak nemyslíme objekty skanzenu, 

alebo možno využiť existujúce priesto-

ry domov v  meste– Centrálku, býva-

lú Tabakovú továreň. Záverom v tejto 

záležitosti, mám pocit ako by ma nie-

kto stále chcel tlačiť do konfrontačné-

ho postoja k  mladej generácii, čo ka-

tegoricky odmietam. Galéria Jozefa 

Kollára vznikla v kontexte doby, v 70.-

80. rokoch 20. storočia, jej ambíciou 

bolo prezentovať prostredníctvom 

vlastných zbierok najvýznamnejšie 

etapy umelecko-historického vývoja 

mesta a  banských regiónov od stre-

doveku po súčasnosť a  aj kľúčové po-

stavy výtvarného umenia: J. Augustu, 

E. Gwerka a Jozefa Kollára. Umelec-

ké dedičstvo je nedeliteľnou súčasťou 

kultúrneho dedičstva mesta UNES-

CO. A  že dnes niekto neuznáva maj-

stra Jozefa Kollára, maliara, impresi-

onistu, ktorý 65 rokov maľoval mesto, 

krajinu, obyvateľov, že pomáhal v ťaž-

kých časoch svojimi obrazmi, čo s tým 

narobíme. Nič. Býva dobrým zvykom, 

že významní umelci vo svojom rodisku 

či kraji, ktorí sa zaslúžili svojou tvor-

bou o  spropagovanie mesta, krajiny, 

obyvateľov, sú výnimoční a  ich dielo 

patrične zhodnotené odbornou kriti-

kou, majú na počesť galériu pomeno-

vanú po umelcovi. Tak je tomu v celej 

Európe. Spomínam si, ako sme na vý-

lete v  Paríži čakali tri hodiny v  rade 

na vstup do Museé d´ Orsay, aby sme 

uvideli slávne diela francúzskych im-

presionistov. Sú veční aj ich umenie. 

Záverom by som vyjadrila nádej, že 

svoje postrehy, inšpirácie, názory, aj 

na výtvarné umenie v  meste v  tejto 

rubrike Slovo má... vyjadria aj viacerí 

ďalší zaujímaví obyvatelia nášho mes-

ta, veď len umelcov, architektov, lite-

rátov tu žije a pôsobí takmer 30. Viac 

hláv– viacej rozumu.“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má…

Plastiky sv. Barbora a sv. Katarína Alexandrijská z r. 1506, naj-

cennejšie zbierky GJK, neskorogotické skvosty stredoeurópske-

ho umenia  foto Lubo Lužina

8.str.

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 4/2021: „Dobrý príklad 

nie je jednou z možností ovplyvniť iných 

ľudí. Je to jediná možnosť.“ Výhercom 

sa stáva Eva Koledová, B. Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o poukážku na konzumá-

ciu 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 redakcie ŠN 

v termíne do 01. 03. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok R. Ful-

ghuma: „Hoci si to neuvedomujeme… 

(dokončenie v tajničke).

A., Okopaj, pokúsil sa, otep,

B., Začiatok tajničky, koniec taj-

ničky,

C., Hnisavá vyrážka, výsledok ske-

novania, odevná tvorba, začiatok,

D., Existoval, mädlil básn., Ústred-

ná banka, stred slova kebaby, polo-

mer,

E., Zn. ruských lietadiel, šmyk 

s  hrúbkou, špic bez mäkčeňa, žrď 

na voze, urán,

F., Konár, zn. nemeckých áut, hlt, 

krvný faktor,

G., Rodič, kliknutie, suchá tráva, 

aký,

H., Ozn. áut Tábora, chyba, sopka 

v Taliansku, lišajník,

I., Koncovka zdrobnenín, ročné ob-

dobie, chobotnatec, lístok,

J., 2. časť tajničky,

K., Ozn. áut Talianska a  Luxem-

burska, ženské meno, ruská rie-

ka, stred slova tesal, podmienková 

spojka.

1., Okresný výbor, 3. časť tajničky, 

501 v Ríme,

2., Ruské meno, ozn. vysávačov, 

hrubý zahrotený kus dreva,

3., Ospieval básn., spevák rusín-

skych piesní, nedobre,

4., Spoluhlásky v  slove pléd, 2095 

v Ríme, poznám,

5., Spoluhlásky v slove sieň, sníva-

jú, oblečenie farára,

6., Hlas kukučky, meno Surehanda, 

ozn. áut Rakúska, Talianska a Nór-

ska,

7., Lejú naopak, nebdejú, existujete,

8., Vidina, horúčava, začiatočník,

9., 999 v  Ríme, otĺkol, zn. zubnej 

pasty,

10., Pilot, iba, opak áno,

11., Daj sľub, manželka Chaplina, 

hora,

12., Dusík a urán, vajíčko, miska,

13., Vezmi časť množstva, ohrani-

čená skupina ľudí,

14., Ludolfovo číslo, 4. časť tajnič-

ky, takto.

Pomôcky: Štec, úpek, pí, kasta, 

MMVC, mnul, Stoma.

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 14

A
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J

K

Kupón č. 6
Krížovka
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Gábor Kristóf: Picnic on the 

Driving Range

Kurátor: Vladimír Beskid

Online otvorenie výstavy: 19. feb-

ruár 2021, 19:00 hod.

Trvanie výstavy: 20. 2.– 28. 3. 2021

Galéria Schemnitz aj za súčasnej ná-

ročnej pandemickej situácie pracuje 

na otvorení novej výstavy, na ktorej 

mladý maďarský umelec Gábor Kris-

tóf (1988) predstaví vizuálny dialóg 

s  významným maliarom konca 19. 

storočia, ktorý žil v maďarsko-sloven-

skom prostredí. Ide o posunutý pro-

jekt, ktorý mal byť poctou majstro-

vi menom Pavol/Pál Szinyei-Merse 

(1945- 1920) v jeho jubilejnom roku 

2020. Týchto dvoch umelcov spá-

ja nielen moment spoločných slo-

venských koreňov, ale predovšetkým 

rovnaká motivácia pre zadefi novanie 

si maliarskeho jazyka a  podoby prí-

rody skrz obraz krajiny– s  vyše sto-

ročným odstupom. Szinyei-Merse 

bol významný impresionistický kra-

jinár, ktorý zobrazoval tajomné lesy, 

slnečné lúky, poľné maky a ostro ze-

lenú trávu, kde odpočívajú ľudia (pik-

nik, milenci, hojdačka a pod). Kristóf 

programovo redukuje maľbu a  svoj 

autorský prístup tým, že svoju prácu 

presúva do industriálneho prostre-

dia– vystavuje unikátny vedľajší pro-

dukt ofsetovej tlače ako autonómne 

abstraktné (či práve impresionistické) 

práce stroja (Heidi’s abstracts), vytvá-

ra výsekové dosky na báze jednodu-

chých kresieb alebo čmáraníc (Dieline 

drawings) alebo pripravuje podnety 

na expanziu úzkej farebnej škály vzor-

kovníka RAL. Szinyei zachytával člo-

veka v symbióze s lokálnou prírodou, 

Kristóf sa pokúša preskúmať tento 

vzťah zo súčasnej globálnej perspek-

tívy. 

Pre Galériu Schemntiz pripravil Gá-

bor Kristóf osobitú „maliarsku inšta-

láciu“ či prostredie, ktoré pripomí-

na skôr fi lmovú scénografi u, v ktorej 

sa odohráva niekoľko metaforických 

scén. Ústredným motívom je mode-

lovanie golfového ihriska s  rozreza-

nými golfovými loptičkami, v ktorých 

je ukrytá farebná hmota. Maliar tak 

kriticky odkazuje ku dnešným ekolo-

gickým problémom a krízam (ničená 

zem, či Gaia?). Dialóg s maliarom Szi-

nyei-Mersem podporuje autor aj pí-

saním súkromných listov majstrovi 

s mnohými znepokojivými odkazmi.

Vzhľadom na aktuálnu pandemic-

kú situáciu bude výstava otvore-

ná online. Sledujte Facebook Galérie 

Schemnitz https://www.facebook.

com/galeria.schemnitz

Gábor Kristóf (narodený 1988 v Ko-

šiciach), žije a tvorí v Budapešti.

Štúdium: Maďarská akadémia krás-

nych umení Budapešť 2008- 14, štu-

dijný pobyt: Chelsea College of Art 

and Design Londýn 2011; Ceny: 

2017/2019– nominácia na the Es-

terhazy Art Award; 2015– Derkovics 

Scholarship; 2013– ESSL ART Award 

CEE 2013; Rezidencie: 2017– Vise-

grad Artist in Residency, Art in Gene-

ral, NY-Brooklyn; 2016– Cité Interna-

tionale des Arts, Paríž; z  aktuálnych 

výstav v roku 2019: sólo– Open due 

to Vacation, Kisterem Budapešť; Dust 

on a Shelf, Galéria Kabinet T Zlín; ko-

lektívne– Esterházy Art Award Hun-

gary 2019, Ludwig Museum Bu-

dapešť; Skúter IV– akcia mladého 

umenia, GJK Trnava. Zastupuje ho 

galéria Kisterem Budapešť; viac na: 

www.kristofgabor.hu

Vladimír Beskid, Gábor Kristóf,

tím Galérie Schemnitz

Galéria Schemnitz inštaluje 
novú výstavu

Takto žiarska nemocnica 

pozýva zamilovaných na 

darovanie krvi.

Keď sú dvaja šťastní, krv dostane 

tretí! Takto vyzývajú hematologic-

ko-transfúziologické oddelenia siete 

nemocníc Svet zdravia, vrátane žiar-

skej nemocnice, všetky zamilova-

né dvojice, aby prišli darovať krv. Pri 

príležitosti sv. Valentína pre zaľúben-

cov pripravili špeciálny darček. Všet-

ky páry dostanú červené zamilované 

rúška s nápisom LO-VE.

„Prejavte si tento rok lásku s priateľkou 

či manželom tak, že ju pošlete ďalej! Da-

rujte spoločne kúsok seba tam, kde je to 

veľmi potrebné a  kde  niekomu inému 

dáte šancu znova žiť. Darujte spoločne 

krv,“ vyzýva sieť nemocníc.

Nemocnice potrebujú doplniť záso-

by krvi pre pacientov, u ktorých do-

chádza k veľkým stratám krvi, naprí-

klad onkologickí pacienti, mamičky 

s  ťažkým pôrodom či akútne úrazy. 

Nemocnice potrebujú krv všetkých 

krvných skupín, výrazný nedostatok 

však evidujú najmä s negatívnym Rh 

faktorom. V období okolo sv. Valen-

tína chcú osloviť najmä zamilované 

dvojice. Nemocnica však, samozrej-

me, uvíta aj ostatných darcov. Z epide-

miologických dôvodov pre maximál-

nu bezpečnosť darcov je potrebné sa 

na darovanie krvi objednať telefonic-

ky. Pre žiarske hematologicko-trans-

fúziologické oddelenie je darcom 

k dispozícii číslo 045/ 6709 422 alebo 

0911 155 337.

Aké pravidlá platia pre darcov krvi 

v súvislosti s COVID-19?

Darca, ktorý prekonal COVID-19 ale-

bo akúkoľvek inú infekciu dýchacích 

ciest či zápal pľúc, nemôže darovať 

krv 28 dní po kompletnom vyliečení.

Darca, ktorý bol v  kontakte s  cho-

rým človekom nakazeným korona-

vírusom, nemôže darovať krv 14 dní 

od posledného kontaktu s týmto cho-

rým. Darca krvi, ktorý absolvoval oč-

kovanie proti ochoreniu COVID-19, 

nemôže darovať krv 14 dní po očko-

vaní. Darca, ktorý pracuje v zahraničí 

alebo býva v zahraničí a denne prechá-

dza cez slovenské hranice, je vyradený 

z darovania krvi a jej zložiek do odvo-

lania. Darca, ktorý sa vrátil zo zahra-

ničia, zostáva v karanténe a nemôže 

darovať 14 dní krv, aj keď sa cíti zdra-

vý a nemá žiadne ochorenie dýchacích 

ciest. Všetky užitočné informácie náj-

du darcovia na https://www.procare.

sk/darujemkrv/.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia 

Keď sú dvaja šťastní, krv dostane tretí!

Štiavnické 
Korzo

Mesto kde veľa ruchu

vôňa kávy vo vzduchu.

Ľudia čo sedia pri víne

mesto čo vie byť spanilé.

V slobode ľudia hýbu sa

korzo je dušou pre esá.

Káva tam nesie sa ulicou

život Bohémov tu nezmĺkol.

Je čarovné tam tvoriť

spomienky v myšlienkach oživiť.

Tichá vôňa tabaku či cigary

Banské dievčatá očarí.

Zastavil som sa na chvíľu

uvidel dom Sládkovičovu Marínu.

O výš hore korzom dláždeným

Petrovič je známy syn.

Veľa histórie na mieste

trojičné námestie súhvezdie.

Štiavnica je tam, kde ja a ty

sochám dal život Stanetti.

Rád sa zastavím tam

Štiavnica je pod Sitnom drahokam.

Sitno sa tiahne a štíti

plné radosti v mojom žití.

Áno ty prekrásna Štiavnica

potomstvo bratov nech zaplesá.

Vrchy nad obzorom ku oblakom

i vietor ich duchovne pozdvihol. 

Daniel Híc (Dolnický)

Poďakovanie
Zo srdca by sme sa chceli poďa-

kovať všetkým, ktorí pomáhali 

pri požiari rodinného domu dňa 

21. 1. 2020 v Štiavnických Baniach 

vo večerných hodinách. Zvlášť prí-

slušníkom dobrovoľných hasič-

ských zborov zo Štefultova a Štiav-

nických Baní, príslušníkom OR 

HAZZ z  Banskej Štiavnice, Poli-

cajnému zboru a  v  neposlednom 

rade p. starostovi Stanislavovi Ne-

uschlovi, ktorý promptne a obeta-

vo koordinoval všetky záchranné 

činnosti. Rovnako všetkým ostat-

ným dobrým ľuďom, ktorí akým-

koľvek spôsobom pomohli.

Rodina Turáneková
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 Hľadám opatrovateľku s  mož-

nosťou ubytovania, tel. č.: 

0904 524 467

INZERCIA

Uplynulý rok sa niesol od 

jarných mesiacov v duchu 

prísnych protipandemických 

opatrení, čo malo vplyv aj 

na športovú činnosť v našom 

meste. 

Na činnosť Plaveckého klubu Ban-

ská Štiavnica sme sa opýtali jeho 

predsedu Ing. Jána Čamaja, st. 

a požiadali sme ho o rozhovor:

1. Pán predseda, ako hodnotíte 

uplynulý rok z  pohľadu Plavec-

kého klubu Banská Štiavnica?

„Rok 2020 bol pre všetky športy z hľa-

diska protipandemických opatrení zlo-

žitý. Opatrenia boli rôzne a  určite nie 

všetky prispeli k zásadnému boju s pan-

démiou. Šport má obrovský a  mnohý-

mi ľuďmi nedocenený blahodarný vplyv 

na zdravie ľudí, ako aj na fyzickú a psy-

chickú kondíciu. Zatvorenie športovísk 

a  hlavne bazénov vedie k  drastickému 

zníženiu fyzickej aktivity obyvateľstva 

a z toho vyplývajúcej zvýšenej náklado-

vosti na zdravotníctvo.“

2. Akých súťaží sa Vám podari-

lo v  uplynulom roku zúčastniť 

a s akými výsledkami?

„Začiatok roka bol pre klub úspešný, 

plavci boli vynikajúco pripravení na se-

zónu a prejavilo sa to v dvoch kolách re-

gionálnej súťaže o Banskobystrický po-

hár v B. Štiavnici 8.2.2020 a v Brezne 

7.3.2020. V  B. Štiavnici zo 108 

disciplín zvíťazili 48-krát a  v  Brezne 

zo 104 disciplín zvíťazili 43-krát. Vo 

februári sa aj štyria naši plavci zúčast-

nili Majstrovstiev Slovenska v  diaľko-

vom plávaní v  bazéne a  tam sme zís-

kali jeden titul Majtra Slovenska – Ján 

Čamaj, roč. 2010 zvíťazil v  disciplí-

ne 1000m voľný spôsob, Jakub Beňo 

bol na 2. mieste, Sára Rückschlossová 

skončila na 6. mieste a Jakub Kukučka 

bol na 3000m v. s. na 8. mieste. V mar-

ci sa bazény zavreli a plavci zostali bez 

možnosti trénovať vo vode. Trénova-

lo sa na suchu a do vody sme mohli ísť 

až 11.6.2020. Trénovali sme v júni, júli 

i v auguste vo veľmi dobrých podmien-

kach v  novej súkromnej škole Guliver, 

kde je štvordráhový bazén a  pri dodr-

žiavaní protipandemických opatrení 

starší plavci plávali do týždňa 3-krát 

a  mladší 2-krát. Treba pritom podot-

knúť, že náklady na prenájom si hra-

dili rodičia a tieto boli 5-krát vyššie ako 

na mestskom bazéne. Najmladší plav-

ci Ján Čamaj a Jakub Beňo sa zúčast-

nili 3. kola Slovenského pohára v diaľ-

kovom plávaní na voľnej vode vo vodnej 

nádrži Ľuboreč 7.8.2020, kde Ján Ča-

maj na 1000m zvíťazil a  Jakub Beňo 

bol na 2. mieste. To isté poradie bolo 

i na Majstrovstvách Slovenska v Brati-

slave na Zlatých pieskoch 31.8.2020. 

Zlato na 1000m získal Ján Čamaj 

a striebro Jakub Beňo. Vo fi nále Sloven-

ského pohára diaľkových plavcov v Štú-

rove 19.9.2020 na 1000m zvíťazil Ján 

Čamaj a  Jakub Beňo získal 3. miesto. 

Dva týždne v  auguste a  v  septembri 

sme trénovali na mestskom bazéne a na 

medzinárodných pretekoch v  Štúrove 

29.8.2020 sme získali 3 druhé miesta 

– Ján Čamaj, nar. 2010 na 50m voľný 

spôsob, 50m motýlik a 50m znak a jed-

no 3. miesto Sebastián Trenčan na 50m 

motýlik. 12.9.2020 sa konali posled-

né preteky, ktorých sme sa v roku 2020 

zúčastnili, a to Slovenský pohár žiakov 

v  Liptovskom Mikuláši, kde sme tiež 

patrili medzi najlepších a  prvé miesta 

získali: Tomáš Rückschloss – 4x a to na 

50m voľ. spôsob, 50m znak, 50m prsia 

a 50m motýlik, Ján Čamaj – 2x – 100m 

znak a 100m prsia, Tomáš Sikula 50m 

motýlik. Druhé miesta obsadili: Ján Ča-

maj na 100m, 200m voľný spôsob, Se-

bastián Trenčan na 50m znak a  50m 

motýlik, Sára Koreňová na 50m znak. 

Tretie miesta: Tomáš Sikula na 50m 

voľný spôsob a 50m prsia, Jakub Beňo 

na 200m voľný spôsob, Emil Polkoráb 

na 50m prsia, Ján Čamaj na 100m mo-

týlik, Sára Koreňová na 50m voľný spô-

sob a 50m motýlik, Hana Kašiarová na 

100m znak, Sára Rückschlossová na 

100m motýlik. Všetky výsledky si mô-

žete overiť na stránke www.swimm.sk. 

Napriek pandémii získali teda plavci na 

najkvalitnejších domácich pretekoch 2x 

prvé miesto s titulmi Majster Slovenska 

a  2- krát striebro na Majstrovstvách 

Slovenska, 7 zlatých, 5 strieborných a 9 

bronzových medailí v  Slovenskom po-

hári žiakov.“

3. Ako to vyzerá s plaveckou se-

zónou, nakoľko v  tejto zložitej 

pandemickej situácii sa všetko 

sústreďuje do online priestoru, 

ako momentálne prebiehajú tré-

ningy a príprava plavcov?

„Jadro PKBS je v  súčasnej dobe 

4.2.2021 na tréningoch v tzv. „bubline“ 

v Šamoríne. Trénujú pod vedením tré-

nerky Moniky Maruniakovej 2x denne 

v bazéne a majú tréningy aj v posilňov-

ni. Vyžaduje si to ale značné fi nančné 

náklady 60EUR na 1 deň a osobu. Ve-

rím, že situácia sa zmení a dôjde snáď 

i k posunu v myslení ľudí, ktorí vládnu 

pandémiou. Verím, že sa otvoria bazé-

ny, pretože bazénová voda predstavuje 

dezinfekčné prostredie pre šírenie ná-

kazy. Vírus Covid sa v  chlórovej vode 

nerozmnožuje, čo dokázali i  výskumy 

v  USA, viď https://neus.wbfo.org/

cdc-says-covid-19-not. Musíme, ak 

chceme udržať plávanie aj z  hľadiska 

histórie na úrovni Slovenska, aj naďalej 

hľadať možnosti trénovania v  bazéne. 

Bez vody plavci nie sú plavcami. Verím, 

že aj poslanci mesta a funkcionári Mes-

ta Banská Štiavnica nám budú v našom 

úsilí nápomocní a ústretoví.

Spoločne si treba uvedomiť v  tejto ne-

ľahkej situácii, že fyzické a  duševné 

zdravie obyvateľstva je pre imunitnú 

situáciu nevyhnutné. A to sa dá docie-

liť len pravidelným športovaním, ktoré 

má pozitívny dopad z hľadiska zdravia 

ako takého, ako aj z hľadiska boja proti 

súčasnej pandémii.“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Plavecká sezóna v roku 2020

Plavecký klub Banská Štiavnica  foto Archív PK 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

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
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 Kúpim starý drevený betlehem, 

fi gúrky z betlehemu, staré vianočné 

ozdoby, baňu alebo fi gúrky vo fľaši, 

tel. č.: 0907 710 630

 Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

inzercia

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

INZERUJTE AJ VY INZERUJTE AJ VY 
V ŠTIAVNICKÝCH NOVINÁCHV ŠTIAVNICKÝCH NOVINÁCH


