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INZERCIA

Od pondelka 22. 2. 2021 Mesto 

Banská Štiavnica opäť otvorilo 

brány Mestskej knižnice na 

Námestí sv. Trojice v Banskej 

Štiavnici. Na aktuálnu situáciu 

sme sa opýtali vedúcej 

mestskej knižnice Kataríny 

Kissovej a požiadali ju 

o rozhovor:

1. Pani vedúca, ako ste prijali in-

formáciu o znovuotvorení mest-

skej knižnice po dlhej pandemic-

kej prestávke?

KK: „Prestávka bola naozaj veľmi dlhá. 

Trvala od konca decembra až doteraz 

a ešte stále nie sme za vodou, 

Dňa 15. 2. 2021 začalo elek-

tronické samosčítanie obyva-

teľov. 

Všetkým, ktorí sa už sčítali, ďaku-

jeme. Čím skôr tak urobia ostat-

ní, tým skôr môžu považovať túto 

povinnosť za splnenú. Vyplnenie 

formulára vám skutočne zaberie 

maximálne 5 minút. Pripomína-

me, že zo zákona sú povinní sčítať 

sa všetci občania SR s trvalým ale-

bo prechodným pobytom. V prípa-

de nesplnenia si tejto povinnosti, 

môže obec občanovi udeliť poku-

tu od 25€ do 250€ za správny de-

likt podľa §29 ods. 1 písm. a) alebo 

písm. b) zákona č. 223/2019 Z. z. 

o  sčítaní obyvateľov, domov a  by-

tov v roku 2021 a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov. Dúfame, 

že k tomuto nebude musieť mesto 

pristúpiť. Vyzývame vás, pomôž-

te si navzájom pri vyplnení sčíta-

cieho formulára. Myslíme hlav-

ne na našich starších obyvateľov, 

za ktorých formulár môže vypl-

niť dcéra, vnuk, iní príbuzní, kto-

rí sú digitálne zručnejší. Ešte pred 

jeho vyplnením nájdete na webo-

vej stránke mesta vzor sčítacieho 

formulára a potom aj priamy vstup 

do sčítacieho formulára. Sčítať 

sa môžete aj na www.scitanie.sk. 

Ikonka i pri otázkach vám napo-

vie, ako správne na otázku odpo-

vedať. V prípade ďalších nejasnos-

tí môžete volať na Call centrum 

02/20 92 49 19, napísať otázku na 

e-mail: scitanie@statistics.sk. Radi 

vám poradíme aj v Klientskom cen-

tre– Rubigalle– Mgr. Jana Beňová, 

045/6949639.

Elektronické samosčítanie oby-

vateľov potrvá do 31. 3. 2021. Po 

tomto dátume sa bude môcť ob-

čan sčítať len v kontaktnom mies-

te a zariadení sociálnych služieb za 

pomoci stacionárneho asistenta. 

Doma za pomoci mobilného asis-

tenta. Upozorňujeme, že mobilní 

asistenti budú slúžiť predovšetkým 

pre občanov so zdravotnými prob-

lémami. Asistované sčítanie bude 

trvať 6 týždňov v  termíne medzi 

1. 4. 2021 a 31. 10. 2021. Všetko 

závisí od vývoja epidemiologickej 

situácie. O aktuálnom termíne vás 

budeme včas informovať.

MsÚ

Knižnica opäť otvorená

Sčítanie obyvateľov 2021– prvé plne elektronické

Vstup do mestskej knižnice  foto Archív MsK �3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

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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Od pondelka 22. februára 

2021 spoločnosť Dej, s. r. o., 

na testovacom mieste na 

COVID-19 v objekte mestskej 

plavárne zaradila do testo-

vania aj utorok, t. j. testuje 

sa v dňoch pondelok– nedeľa 

v časoch 8:00– 17:00 hod., 

s prestávkou medzi 12:00-

13:00 hod. a posledným 

odberom pred prestávkou 

o 11:40 a 16:40 hod.

Ďalšie odberné miesto testovacích 

vzoriek na COVID-19 sa nachádza 

v unimobunkách pri kotolni na ul. 

L. Svobodu (sídl. Drieňová), otvo-

rené je v  pondelok– sobotu v  čase 

8:00– 16:00 hod., s  prestávkou 

12:00– 12:30 hod. a posledným od-

berom o 15:30 hod. V nedeľu sa ne-

testuje!

Aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica, v pracovné dni 

sú k dispozícii zamestnanci Sloven-

ského Červeného kríža z  Banskej 

Štiavnice v  čase 9:00– 19:00 hod., 

s  prestávkou 13:00– 15:00 hod., 

s posledným odberom o 18:30 hod., 

počas sobôt sa testuje v čase 8:00– 

17:00 hod., s  prestávkou 12:00– 

13:00 hod. a  posledným odberom 

o 16:30 hod., v nedeľu sa netestu-

je, testovanie je bezplatné a dobro-

voľné!

Výsledky testovania – 7. týždeň 

(15. 2.– 21. 2. 2021):

SČK (KC):

15.2.2021– 441– otestovaných, 

z toho 6– pozitívnych

16.2.2021– 327– otestovaných, 

z toho 3 – pozitívni

17.2.2021– 238– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

18.2.2021– 258– otestovaných, 

z toho 7– pozitívnych 

19.2.2021– 390– otestovaných, 

z toho 7– pozitívnych

20.2.2021– 418– otestovaných, 

z toho 6– pozitívnych

ZŠ J. Kollára:

15.2.2021– 41– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

16.2.2021– 63– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

19.2.2021– 95– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

20.2.2021– 131– otestovaných, 

z toho 0– pozitívnych

Váš Lekár, s.r.o. (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

15.2.2021– 272– otestovaných, 

z toho 8– pozitívnych

16.2.2021– 247– otestovaných, 

z toho 8– pozitívnych

17.2.2021– 228– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni

18.2.2021– 203– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni 

19.2.2021– 307– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

20.2.2021– 338– otestovaných, 

z toho 5– pozitívni

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

15.2.2021– 96– otestovaných, 

z toho 5– pozitívnych

17.2.2021– 75– otestovaných, 

z toho 2– pozitívni

18.2.2021 – 33 – otestovaných, 

z toho 0 – pozitívnych

19.2.2021– 148– otestovaných, 

z toho 6– pozitívni

20.2.2021– 171– otestovaných, 

z toho 4– pozitívni

21.2.2021– 310– 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

16. 2. v  Rádiu Slovensko v  relá-

cii „Dobré ráno“ a  v  repríze 17. 2. 

o  5:50 si nostalgicky zaspomína-

la na Slovensko speváčka Jana 

Kirschner, ktorá trvalo žije v Lon-

dýne a  kvôli pandémii už dlhodo-

bo nebola na Slovensku, a  teda aj 

v B. Štiavnici, kde býva často kaž-

doročne. 16. 2. vo viacerých mé-

diách bola spomienka na Andre-

ja Kmeťa (19.11.1841- 16.2.1908) 

v súvislosti s tým, že tento deň bol 

jeho dňom narodenia. Bol kato-

lícky kňaz, ktorý 28 rokov pôsobil 

v  Prenčove, bol zakladateľom slo-

venskej národnej vedy, vynikajúcim 

archeológom a botanikom, ktorého 

výskumy sa viazali najmä na Sitno 

a jeho najbližšie okolie. 17. 2. v Rá-

diu Devín medzi 15:00– 16:00 bolo 

meditatívne literárno-dramatické 

pásmo o  láske, v  ktorom hovori-

li predstavitelia kultúrneho života 

na Slovensku, ale aj v B. Štiavnici. 

Najväčšia pozornosť bola venovaná 

múzeu „Banka lásky“ v B. Štiavnici, 

A. Sládkovičovi, jeho neopätovanej 

láske Maríne, ale aj dodnes nedos-

tižnej ľúbostnej básni A. Sládkovi-

ča „Marína“.

Dňa 18. 2. vo viacerých médiách 

a ešte aj 19. 2. v Rádiu Slovensko 

v „Rádiožurnáli“ o 7:00 bola podrob-

ná informácia o  tom, že minister-

stvo ŽP SR dalo „stopku“ nad dote-

rajšími snahami o  presťahovanie  

podniku SVP do B. Bystrice. V  re-

portáži sa k tomu vyjadrili minister 

ŽP SR Ján Budaj a hovorca SVP, š. 

p., Marian Bocák.

K  23. 2. podľa Covid automatu je 

náš okres v bordovej farbe (III. st. 

varovania), pre porovnanie uvá-

dzam, že napr. okresy BB, KA sú 

bordové a  ZV, ZH, ZC sú v  čier-

nej farbe (IV. st. varovania). V čier-

nych okresoch sú školy zatvorené, 

v bordových na základe odporuče-

nia regionálneho hygienika a v čer-

vených a  ružových okresoch sú 

otvorené. Platnosť negatívneho 

testu na covid v zamestnaní je pri 

čiernych a  bordových okresoch 7, 

v červených 14 a v ružových 21 dní. 

V  čiernych okresoch je zakázaný 

vstup aj výstup z okresu. Pri bordo-

vých, červených a  ružových okre-

soch je pohyb medzi okresmi mož-

ný len s testom s platnosťou 7 dní.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

22. 2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie krízového štábu mesta 

Banská Štiavnica a vyhodnotenie 

aktuálnej situácie v meste v súvis-

losti s  COVID-19 a  prijatie opat-

rení.

 Pracovné rokovanie k  zabezpeče-

niu aktuálnych úloh v sociálnej ob-

lasti.

 Pracovné stretnutie s vedením or-

ganizácie Technických služieb, m. 

p., k riešeniu a k fi nancovaniu od-

padového hospodárstva.

23. 2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  riaditeľ-

mi základných škôl k opatreniam 

Ministerstva školstva SR, vedy, 

výskumu a  športu v  súvislosti 

s COVID-19 a k zabezpečeniu vy-

učovania žiakov I. stupňa.

 Účasť na zasadnutí Valného zhro-

maždenia spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o.

 Príprava projektov do Fondu na 

podporu športu.

24. 2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Online stretnutie – konzultácia In-

tegrovaných územných stratégií 

v SPR BŠ-ZA-ZH za účasti zástup-

cov BBSK.

25. 2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie opatrení súvisiacich 

s COVID-19.

 Pracovné stretnutie – online 

k aktivitám a plánom BBSK v ob-

lasti CR v  regióne (vrátane cyk-

lotrás) a  aktuálne informácie 

o  procese prípravy Integrova-

ných IÚS k novému programova-

ciemu obdobiu.

 Zasadnutie predstavenstva OOCR 

Región Banská Štiavnica.

26. 2.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zabezpečenie úloh k  testovaniu 

v súvislosti s COVID-19.

 Príprava materiálov pre MsZ.

 Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková
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keďže je nastavený 

kovid automat, ktorý nás môže kedy-

koľvek vrátiť späť. Ale myslime pozi-

tívne a tešme sa, že môžeme byť opäť 

spolu pri knihách, jeden pri druhom, 

prehodiť zopár milých slov, aj keď ich 

zatiaľ tlmia tkaniny rúšok a  plexis-

klové zábrany okolo výpožičného 

pultu. Bol už asi najvyšší čas, aspoň 

z  hľadiska duševných potrieb člove-

ka, sprístupniť bohatstvo kníh, ktoré 

toľkých držia nad vodou a  pomáha-

jú preklenovať nepriaznivé obdobie. 

Niektoré knižnice otvárali už skôr, 

najmä také, ktoré majú biblioboxy 

a  možnosť fungovať cez výdajné 

okienka, my sme takúto možnosť ne-

mali, no spôsob otvorenia v súčasnos-

ti tiež musíme prispôsobiť obmedze-

ným podmienkam.“

2. Za akých podmienok bude 

knižnica fungovať? Prezraďte 

Vašim návštevníkom.

KK: „Áno, je dôležité poznať tieto 

podmienky a dodržiavať prísne naria-

denia, aby sme sa nedostali späť. Prvé 

obmedzenie je výpožičný čas, otvára-

cie hodiny, ktoré sú len každý druhý 

deň a  len počas dvoch hodín doobe-

da a dvoch hodín poobede. (pondelok, 

streda a  piatok, 9.00- 11.00, 12.00- 

14.00, v piatok len do 13.30). Potom 

známe R-O-R (rúško-odstup-ruky), 

teda nariadenia ÚVSR, ÚVZSR, Regi-

onálneho úradu VZ, ako aj krízového 

štábu mesta. Pri vstupe do knižnice je 

treba knihy, ktoré boli doma, odovzdať 

do pripraveného boxu, odkiaľ násled-

ne putujú do karantény. Po dezinfekcii 

rúk si čitatelia môžu vybrať z ponuky 

noviniek, ktoré sú predpripravené vo 

vstupnej miestnosti podľa žánrov, ale-

bo si požiadať o konkrétne tituly, kto-

ré im pracovníčky knižnice vyhľadajú 

a prinesú. Maximálny počet osôb pre 

vstup do knižnice sú dve osoby v tom 

istom čase. Knihy sa dajú objednať aj 

popredu prostredníctvom telefónu ale-

bo e-mailovej komunikácie. A  keďže 

vlastne začíname nový výpožičný rok, 

budeme vyberať i  registračné poplat-

ky. Sankčných poplatkov za nevráte-

nie vypožičaných kníh sa naši čitatelia 

nemusia obávať, všetky budú z priro-

dzených dôvodov odpustené.“

3. Blíži sa marec– Mesiac kni-

hy, v tejto súvislosti, ak to bude 

možné, pripravujete nejaké ak-

tivity pre čitateľov?

KK: „S  dvomi čitateľmi na 10 m2 sa 

veľa aktivít nedá narobiť, no v  rám-

ci možností budeme rady udržiavať 

aj keď obmedzený kontakt s  čitateľ-

mi jednak pri výpožičkách, a tiež pro-

stredníctvom médií. Budeme sa čas-

tejšie pripomínať čerstvými ponukami 

knižných noviniek, v  Týždni sloven-

ských knižníc (TSK) 1.3- 7.3. bude 

spustená v  on-line priestore krátka 

prezentácia mestskej knižnice v rám-

ci projektu, ktorý iniciovalo KC v  B. 

Štiavnici prostredníctvom Asociácie 

kultúrnych inštitúcií Slovenska, pre-

zentovaná aj na facebookovom profi le 

Mestská kultúra v  Banskej Štiavnici 

s následnou besedou s autorom Jánom 

Markošom. Na tejto stránke budú 

uverejňované aj aktualizácie z knižni-

ce, informácie o novinkách a tiež pri-

pravujeme verejnú anketu s  pracov-

ným názvom Moja knižnica, kde by 

sme chceli získať spätnú väzbu obyva-

teľov nášho mesta a tiež ich predsta-

vy o knižnici, s ktorou by sa vedeli na-

plno stotožniť. Tradičnou aktivitou na 

mesiac marec je aj odpúšťanie sankcií 

počas TSK, no my túto aktivitu predl-

žujeme na celý mesiac. No a tradične 

počas TSK budú registrácie nových či-

tateľov prebiehať bezplatne. Ostatné 

podujatia, ak nám to situácia dovolí, 

budeme spúšťať postupne, veď nielen 

v  marci knižnice pracujú a  tešíme sa 

už teraz na návštevy malých škôlka-

rov a školákov, ale aj iné klubové a ko-

munitné aktivity, či už na detskom 

oddelení, alebo v  podkrovnom Klube 

Rubigall.“

4. Máte aj plány do budúcnosti, 

je možné nám ich predstaviť?

KK: „Plánovať dlhodobo v  tomto ne-

istom období je veľmi ťažké. Rady by 

sme boli, keby činnosť knižnice mala 

význam pre čo najširšiu paletu pou-

žívateľov, veď sme verejnou knižni-

cou, a teda aj univerzálnou pre všetky 

skupiny obyvateľov nášho mesta, ako 

aj 14 priľahlých obcí okresu. Chceli by 

sme, aby sa knihy, ktoré sa snažíme 

každoročne dopĺňať o aktuálne novin-

ky, ale aj dopĺňať staršie knihy o chý-

bajúce tituly či diely, dostávali tam, 

kam patria– ku svojim čitateľom. Teda 

aby si čitatelia našli knižnicu a  kniž-

nica urobila všetko pre čitateľov, aby 

vznikla takáto ideálna symbióza. Tých 

smelších plánov, čo do fi nancií, je tiež 

veľa. Ľuďom v  tomto objekte by veľ-

mi poslúžil výťah, ktorý sa v minulos-

ti už čiastočne začal budovať, rovnako 

by sme chceli zriadiť bibliobox v príze-

mí, príp. na pobočke Drieňová, kde by 

sa dali vrátiť požičané knihy bez nut-

nej návštevy knižnice. Chceli by sme 

byť dostupnejší ľuďom zo širšieho oko-

lia, z rôznych sociálnych zariadení, ale 

najmä mať dosť fi nancií na budovanie 

kvalitného knižničného fondu. Okrem 

fi nancovania samosprávou mesta bu-

dujeme tento fond aj z verejných zdro-

jov prostredníctvom projektov Fon-

du na podporu umenia, ktorý zatiaľ 

každoročne sprístupňuje nové výzvy 

na podporu nákupu. Želali by sme si 

preto aj veľa kvalitných projektov, kto-

ré by nám naplnili police dobrými kni-

hami, ale aj pomohli s menšou či väč-

šou knižničnou infraštruktúrou. No 

a v neposlednom rade by sme si žela-

li aj veľa dobrých podujatí, na ktorých 

by sme sa mohli opäť spolu stretávať.“

5. Na aké najnovšie tituly sa 

Vaši návštevníci môžu tešiť?

KK: „Pre našich skalných máme pri-

pravené tituly, na ktoré už netrpezli-

vo čakali, ktoré boli nakúpené aj na ich 

podnety. Väčšinou ide o pokračovania 

rozčítaných kolekcií, diely historických 

románov a romancí od Jany Pronskej 

či Philiphy Gregory, Anjel podsvetia 

Juraja Červenáka i  ďalší fantasy ro-

mán Štrkáč Callahan z  divokého zá-

padu. Naši „detektívkari“ sa môžu te-

šiť na nové diely autorov Dominika 

Dána, Petra Maya, Henninga Man-

kella, Kamily Läckberg, Bernarda Mi-

niera, J. L. Horsta a  pod., množstvo 

románov pre ženy od našich sloven-

ských autoriek, a množstvo úžasných 

kníh pre deti. Na fb stránke mestskej 

kultúry budeme postupne predstavo-

vať naše novinky, kde chceme načrieť 

najmä do tých menej objavených.“

Na záver už len prezradím, že od 

budúceho týždňa pripravíme v ŠN 

zaujímavú súťaž o vecné ceny!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Oddelenie kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie 

Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici v uplynulých 

týždňoch iniciovalo vznik 

celoslovenskej aktivity, ktorá 

bude refl ektovať na Mesiac 

knihy a Týždeň slovenských 

knižníc. 

V rámci tohto projektu čaká na záu-

jemcov v online prostredí 12 rozho-

vorov s viac i menej známymi autor-

mi.

Každý večer hostí jedno z miest, kto-

ré predstaví svoju knižnicu a násled-

ne spisovateľa/spisovateľku pod-

ľa svojho výberu. Banská Štiavnica 

celé podujatie otvorí debatou so ša-

chovým veľmajstrom Jánom Marko-

šom, ktorý je aj autorom bestselleru 

Sila rozumu v bláznivej dobe či naj-

novšej knihy Medzi dobrom a zlom. 

Ján Markoš je s naším mestom spo-

jený ako dlhoročný účastník Maj-

strovstiev SR v šachu, kde opakova-

ne úspešne účinkoval, podobne ako 

na podujatí Štiavnický živý šach. 

Tentoraz ale témou nebude šacho-

vá hra, ale jeho úspešné publikácie, 

ktoré sú „príručkou prežitia“ v dnešnej 

dobe, plnej dezinformácií, neúpl-

ných a  podprahových vnemov. Bu-

deme sa rozprávať, ako tieto infor-

mácie spracovať, vyhodnotiť a prijať, 

ako aj o niektorých technikách, ktoré 

neraz využívajú rôzne dezinformač-

né zdroje.

Cyklus bude premiérovaný na fa-

cebooku a  youtube Slovensko žije 

kultúrou, ako aj na facebookovom 

profi le Mestská kultúra v  Banskej 

Štiavnici. Online program začne 

vždy o 18.00 a srdečne pozývame aj 

k sledovaniu ďalších stretnutí z iných 

miest. Program:

2. 3. (utorok), Ján Markoš, Banská 

Štiavnica / 3. 3. (streda), Matúš Báť-

ka, Hriňová / 4. 3. (štvrtok), Moni-

ka Kompaníková, Modra / 5. 3. (pia-

tok), Radovan Dunaj, Snina / 6. 3. 

(sobota), Jozef Palov, Detva / 7. 3. 

(nedeľa), Laura Fechová, Sabinov 

/ 8. 3. (pondelok), Daniel Majling, 

Revúca? / 9. 3. (utorok), Gabriela 

Futová, Rožňava / 10. 3. (streda), 

Jozef Moravčík Jakubovec, Malac-

ky / 11. 3. (štvrtok), Marián Mil-

čák, Levoča / 12. 3. (piatok), Lena 

Riečanská, Hnúšťa / 13. 3. (sobota), 

Ondrej Kalamár, Hriňová.

Podujatie organizuje Asociácia kul-

túrnych inštitúcií miest a  obcí Slo-

venska v  spolupráci s  jednotlivými 

metskými kultúrnymi centrami a od-

deleniami kultúry a divadlom Acto-

res Rožňava.

RM

12 pútavých rozprávaní o knihách

Knižnica opäť otvorená
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Mesto Banská Štiavnica 

zastúpené Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, primátorkou 

mesta Banská Štiavnica 

ako väčšinový spoločník 

spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. 

s r.o., vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie funkcie 

konateľa obchodnej spoloč-

nosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica, spol. s r.o.

Uchádzač o vyššie uvedenú funk-

ciu musí spĺňať kvalifi kačné 

predpoklady a osobitné predpo-

klady na vykonávanie funkcie:

– ukončené vysokoškolské vzdela-

nie II. stupňa, zameranie lesnícke

– riadiaca prax min. 5 rokov

– zdravotná spôsobilosť

– organizačné a  komunikačné 

schopnosti, samostatnosť, zodpo-

vednosť, spoľahlivosť

– ovládanie práce s  PC, vodičský 

preukaz skupiny B

– bezúhonnosť

– spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu

– platná skúška odborného lesného 

hospodára

V  prípade záujmu o  túto funk-

ciu zasielajte žiadosti spolu s  niž-

šie uvedenými dokladmi na adresu 

Mesto Banská Štiavnica, Radničné 

námestie č. 1, 969 24 Banská Štiav-

nica alebo osobne do podateľne 

Mestského úradu Banská Štiavnica 

s  označením na obálke „NEOTVÁ-

RAŤ– VÝBEROVÉ KONANIE – Kona-

teľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r.o.“

Uzávierka prijímania žiadostí je 

15. 3. 2021 do 11.30 hod. Rozho-

dujúci je dátum na poštovej obál-

ke alebo dátum doručenia žiados-

ti osobne.

K žiadosti o zaradenie do výbe-

rového konania je potrebné do-

ložiť nasledovné doklady:

– štruktúrovaný životopis

– úradne overená kópia dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní

– výpis z registra trestov, nie starší 

ako 3 mesiace

– doklad od lekára o  zdravotnej 

spôsobilosti na výkon funkcie

– čestné vyhlásenie o  spôsobilosti 

na právne úkony v plnom rozsahu

– čestné vyhlásenie uchádzača na 

použitie osobných údajov pre po-

treby výberového konania v  sú-

lade so zákonom č. 18/2018 

Z.z. o  ochrane osobných údajov 

a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov

Výber uchádzačov bude prebiehať 

formou osobných pohovorov. Na 

osobný pohovor budú pozvaní len 

tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyš-

šie uvedené kvalifi kačné predpo-

klady a doložia všetky požadované 

doklady v stanovenom termíne.

Vyžaduje sa znalosť nasledov-

ných právnych predpisov:

– Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľov-

níctve v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom 

reprodukčnom materiáli v  znení 

neskorších predpisov

– Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozem-

kových spoločenstvách v znení zá-

kona č. 34/2013 Z.z. v  znení ne-

skorších predpisov

– Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vy-

značovaní ťažby dreva, označova-

ní vyťaženého dreva a  dokladoch 

o pôvode dreva

– Vyhláška č. 297/2011 Z.z. o les-

nej hospodárskej evidencii

– Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov

– Zákon č. 513/1991 Obchodný zá-

konník v znení neskorších predpi-

sov

– Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších pred-

pisov

– Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochra-

ne prírody a krajiny v znení neskor-

ších predpisov

Najskorší termín nástupu na uve-

dené pracovné miesto je 15. 4. 

2021.

Platové podmienky: základný 

funkčný mesačný plat 1 500€, roč-

né prémie vo výške 30% pri splnení 

prémiových ukazovateľov.

Bližšie info o  pracovnom mies-

te vám budú poskytnuté na tel. 

č.: 045/694 96 22– Ing. Iveta Ko-

hútová, personalistika, e-mail: 

iveta.kohutova@banskastiavnica.sk, 

Mgr. Miroslava Sláviková, persona-

listika, e-mail: miroslava.slavikova@

banskastiavnica.sk

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Výberové konanie

Pohrebníctvo mierny nárast 

nebožtíkov zvláda, problémy 

sú s rakvami.

V  okrese Banská Štiavnica evidu-

jú len mierny nárast nebožtíkov, 

pohrebníctvo situáciu zvláda. Ak-

tuálnym problémom sa stáva do-

dávka rakiev. Pre TASR to povedal 

prevádzkovateľ pohrebných slu-

žieb v  Banskej Štiavnici Marián 

Štepka. „Štatisticky je úmrtí o trochu 

viac. V  priemere mávame 200 úmrtí 

za rok, teraz je to približne 210. Rastie 

ale počet nebožtíkov, ktorí sú označe-

ní ako pozitívne testovaní na ochorenie 

COVID-19,“ uviedol Štepka. Ako do-

dal, neznamená to, že títo ľudia na 

koronavírus aj zomreli, podľa jeho 

slov ide o prípady, kedy u nich vírus 

skomplikoval už existujúce ochore-

nia. „Za január sme mali 22 mŕtvych, 

pozitívnych bolo šesť z  nich. V  decem-

bri však bolo pozitívnych nebožtíkov až 

50 percent,“ prezradil Štepka. Prie-

merný vek mŕtvych je podľa jeho 

slov vysoký, v  januári sa pohybo-

val na hranici vyššej ako 76 ro-

kov. Ako dodal, štatistiky pokrýva-

jú celý okres, nakoľko sú v regióne 

jediným poskytovateľom pohreb-

ných služieb. Pohrebníctvo eviduje 

problémy s preberaním nebožtíkov 

v  krematóriu v  Nitre, telá muse-

li v minulosti zadržiavať aj viac ako 

týždeň. „Teraz je však problém s dodá-

vateľmi rakiev, celá dodávateľská re-

ťaz zlyháva. Výrobcovia truhiel ich ne-

majú z čoho vyrobiť, lebo nemajú drevo. 

Veľkosklady sú vypredané a nezásobu-

je sa novým drevom,“ vysvetlil Štep-

ka s tým, že ak sa situácia nezlepší, 

skúsi o pomoc požiadať miestnych 

stolárov a  remeselníkov. Chladia-

ce kapacity na telá pohrebníctvu 

postačujú, mesto Banská Štiavni-

ca na tieto účely poskytlo aj nevy-

užívanú márnicu s kapacitou osem 

tiel. „V prípade veľkého náporu sme do-

hodnutí aj s okolitými dedinami, ktoré 

majú chladiace kapacity, že telá uložíme 

k nim,“ potvrdil Štepka. Na pohreby 

sa podľa jeho slov v okrese nečaká 

dlhšie ako inokedy, z  bezpečnost-

ných dôvodov sa však konajú vždy 

pri uzavretej rakve.

Zdroj: TASR

Pohrebníctvo v čase pandémie

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

Výzva
Milí športoví priaznivci, funk-

cionári, predsedovia klubov!

Sme si vedomí náročného roku 

2020, napriek tomu Vás chceme 

požiadať o  zaslanie informácií 

o činnosti športových klubov pô-

sobiacich v našom meste.

Prosíme Vás preto o zaslanie na-

sledovných informácií:

• zhodnotenie sezóny 2020,

• nomináciu na najlepšieho špor-

tovca mesta Banská Štiavnica 

roku 2020,

• predbežný plán činnosti klubu 

na rok 2021.

Všetky informácie, ktoré od 

Vás dostaneme, budú zosuma-

rizované a  odoslané do komi-

sie športu. Informácie budeme 

potrebovať aj do Výročnej sprá-

vy mesta pre rok 2020. Pokiaľ 

poznáte vo Vašom okolí ďalších 

úspešných športovcov reprezen-

tujúcich naše mesto, prosíme, 

pošlite nám Vaše tipy na ema-

il: petrik@banskastiavnica.sk. Za 

zaslanie všetkých informácií Vám 

vopred ďakujeme!

Termín na zaslanie informácií je 

do 28. februára 2021.

Ján Petrík, odd. kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie, MsÚ
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V pravej zimnej atmosfére 

sa na pľaci stretli české 

a slovenské herecké 

osobnosti.

Romantická Banská Štiavnica, 

mesto s  výnimočnou atmosférou 

a  čarovnými zákutiami je síce veľ-

kým lákadlom pre turistov, no fi l-

mári jej unikátne lokácie zatiaľ ešte 

naplno neobjavili. Zmeniť sa to roz-

hodol česko-slovenský štáb, ktorý 

tu počas mrazivého februárového 

víkendu natáčal nový fi lm režisér-

ky Beaty Parkanovej Slovo, odohrá-

vajúci sa v 60. rokoch minulého sto-

ročia.

Snímka sleduje príbeh manželov 

Václava a Věry Vojířovcov v rokoch 

1968 a 1969. Tí si navzájom dali slo-

vo, že budú stáť pri sebe v dobrých 

aj zlých časoch. Sľúbili si, že budú 

mať pevné postoje a neprekročia ur-

čité morálne a  spoločenské hrani-

ce. Doba a okolie ich však vystavu-

jú skúškam. Václav odmieta vstúpiť 

do komunistickej strany a tlak, kto-

rému musí čeliť po auguste 1968 ho 

doženie do psychiatrického ústavu. 

Dodržať dané slovo je pre neho stá-

le náročnejšie.

Scenár k  fi lmu si režisérka Beata 

Parkanová napísala sama, pričom 

príbeh bol inšpirovaný jej starými 

rodičmi. Starý otec Beaty Parkano-

vej, ktorý pracoval ako štátny notár, 

podobne ako hlavný hrdina sním-

ky Václav odmietol vstúpiť do ko-

munistickej strany a  neustály tlak 

režimu poznačil jeho i  jeho man-

želstvo. Aj pri svojom úspešnom ce-

lovečernom debute Chvilky vychá-

dzala režisérka z  vlastnej životnej 

skúsenosti a  jeho hlavná postava 

Anežka má mnohé autobiografi cké 

črty. „Natáčať fi lmy, ktorých príbeh či 

pocity postáv vychádzajú zo mňa ale-

bo z mojich blízkych, je pre mňa jeden 

zo základných kľúčov, ktorými vstupu-

jem do scenára a fi lmu. Všeobecné po-

city vyznievajú všeobecne. Verím, že je 

to práve rýdzosť a pravdivosť, presnosť 

v  nuansách, čo vedie k  možnosti, ako 

sa dotknúť sŕdc divákov,“ opisuje svoj 

prístup Beata Parkanová.

Hlavná časť fi lmu Slovo vznikala 

v Pardubickom kraji a na českej Vy-

sočine, počas augusta a septembra 

minulého roka strávil štáb niekoľko 

dní aj pri mori v Poľsku. Na natá-

čanie zasnežených zimných scén si 

tvorcovia zvolili jedno z najkrajších 

slovenských miest– Banskú Štiav-

nicu. Mesto sa stalo kulisou k scé-

ne sánkovačky z časti fi lmu, keď je 

rodina Vojířovcov po chorobe Vác-

lava opäť spolu a vyráža s deťmi cez 

víkend medzi ľudí. 

Točilo sa v  centre 

Štiavnice– v  uličke 

hneď vedľa lesníc-

kej školy.

Banskú Štiavni-

cu si tvorcovia vy-

brali aj preto, lebo 

dúfali, že v  nej vo 

februári nájdu tú 

pravú zimnú at-

mosféru. Podari-

lo sa, v  meste na 

nich čakala zima 

ako z  rozprávky. 

„Dá sa povedať, že 

sme mali ideálne po-

časie, ráno bolo– 17 

°C a  pritom svietilo 

slnko. Ideálny scenár 

pre kameramana, ale 

aj hercov, ktorí ne-

museli mrznúť vo fu-

javici. Podmienky vy-

šli dokonale, dokonca 

nám aj jemne snežilo 

počas ostrých, čo sme tiež chceli. Svet-

lo bolo jednotné, konštantné a neuve-

riteľné po celý deň,“ neskrýval svoje 

nadšenie slovenský producent fi l-

mu Maroš Hečko. „Natáčanie v Ban-

skej Štiavnici, to bol slnkom zaliaty čas. 

Do obrazu sánkovania som si želala 

namrznutý, ligotajúci sa sneh, modré 

nebo a všetkých blízkych zdravých– to 

sa splnilo. Bola to radosť,“ dopĺňa re-

žisérka.

Trochu paradoxne fi lmárom zjed-

nodušila prácu aj pandémia. Tá 

totiž vyľudnila mesto a  pripravi-

la tvorcom ideálne podmienky na 

nakrúcanie. „Je vtipné, keď sedemde-

siatčlenný štáb točí v meste, kde nie je 

na ulici ani noha. Akoby sme si objed-

nali nejaký skanzen. Robilo sa výbor-

ne, nemuseli sme odháňať zvedavcov 

ani zastavovať neustále prejazdy áut. 

Cítili sme sa, ako keby sme boli v meste 

duchov,“ podelil sa o kuriózny záži-

tok z natáčania Maroš Hečko.

Do Banskej Štiavnice pricestova-

li na nakrúcanie obidvaja hlavní 

predstavitelia – českí herci Martin 

Finger a  Gabriela Mikulková, kto-

rí v  snímke Slovo stvárňujú man-

želov Václava a Věru. Zo Slovákov 

sa na pľaci objavila Helena Krajčio-

vá, ktorá pred kamerou tvorila pár 

s populárnym českým hercom, re-

žisérom a moderátorom Ondřejom 

Sokolom.

O  hereckom obsadení fi lmu Slovo 

možno povedať, že je skutočne pr-

votriedne, vo vedľajších úlohách sa 

objavia také mená ako Bolek Polív-

ka, Vladimír Polívka, Petra Hřebíč-

ková, Jenovéfa Boková či Taťána 

Medvecká. Zo slovenských hercov 

si v Slove okrem Heleny Krajčiovej 

zahral napríklad Marek Geišberg, 

Ján Jackuliak a  Juraj Nvota. „Za-

tiaľ môžem povedať, že ako v prípade 

fi lmu Chvilky, tak aj pri Slove mi her-

ci spoluprácu neodmietajú a darí sa mi 

získať veľkých ‚hráčov‘ do malých úloh. 

A, áno, je to radosť,“ vyznala sa Beata 

Parkanová.

Podľa slov producenta Maroša Heč-

ka sa scenár k  fi lmu Slovo páčil 

všetkým hercom, ktorým ho dali 

prečítať, a  žiadneho z  nich nemu-

seli na spoluprácu prehovárať. „Na 

Beatiných scenároch ma vždy fascinu-

je, ako na všedných situáciách a nieke-

dy až banálnych dialógoch dokáže vy-

stavať veľké témy. A  výzvou pre mňa 

bolo pochopiteľne aj to, že predobra-

zom postavy Václava je jej starý otec. 

Po Beatinom otcovi z jej debutu Chvilky 

som si ani dedka nemohol nechať ujsť,“ 

opisuje predstaviteľ hlavnej posta-

vy Martin Finger, čím ho tento pro-

jekt oslovil. Talentovaný český he-

rec si zahral napríklad vo fi lmoch 

Pouta, Václav, Červený kapitán či 

Toman a slovenskí diváci ho môžu 

poznať aj z  nového seriálu Petra 

Bebjaka Herec.

Snímka Slovo prinesie silný príbeh 

z minulosti o ohrození slobody člo-

veka, ktorý je však viac než aktuál-

ny aj v súčasnosti. To v kombinácii 

so skvelými hercami a prepracova-

ným scenárom sľubuje skutočne 

nevšedný fi lmový zážitok, diváci sa 

teda rozhodne majú na čo tešiť.

Producentmi fi lmu Slovo sú spo-

ločnosti Bontonfi lm Studios, love.

Frame a  slovenská Azyl produc-

tion. Koproducentmi Česká televi-

ze a poľská Kijora. Snímku podpo-

ril Audiovizuálny fond, Státní fond 

kinematografi e, Pardubický kraj, 

Kraj Vysočina a RTVS.

Film Slovo uvedie do kín v  roku 

2022 fi lmová distribučná spoloč-

nosť Bontonfi lm.

Stanislava Borská/

marketing a PR

V Banskej Štiavnici pokračovalo natáčanie 
nového fi lmu Slovo

Záber z natáčania fi lmu v Banskej Štiavnici  foto Archív autora
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Reč je o zdravotných 

sestrách, bratoch, ošetrova-

teľoch a všetkých tých, ktorí 

zastávajú svoje miesta na 

oddeleniach, ambulanciách či 

operačných sálach. 

Pozície, v  ktorých sa nachádza-

jú v tejto ťažkej covidovej dobe, sú 

tiež neľahké. Aj keď by sa na prvý-

krát zdalo, že sú len pravou rukou 

lekárov, ich práca je veľmi potreb-

ná. Už len tým, že sú väčšinou prví, 

ktorí prídu do kontaktu s pacient-

mi cez prah dverí. Často si musia 

vypočuť ich náreky, ponosy, hnev, 

ale možno aj pochvalu za milý prí-

stup. Pár z nich som sa opýtala:

1. V čom je Vaša práca iná v tom-

to covidovom období oproti mi-

nulosti?

2. Akí sa vám zdajú pacienti 

v tejto dobe? 

3. Všetci máte svoje osobné živo-

ty. Ako sa Vám darí nechať doma 

všetko domáce a  prepnúť sa na 

pracovné starosti a doslova sta-

rosti iných ľudí, ktorých musíte 

dennodenne vybavovať?

Janka Takáčová, zdravotná ses-

tra– Dermatovenerologická am-

bulancia

1. V ambulancii pracujeme 8 hodín 

každý pracovný deň, z  toho jeden 

deň v Žarnovici. Práca v tomto ob-

dobí je náročnejšia hlavne po psy-

chickej stránke. Obavy z  návštev 

zdravot. zariadenia sa podpísali na 

množstve telefonátov.

2. A  pacienti??? Sme ľudia, sme 

teda všelijakí!!! Mám to šťastie, že 

ochorenie som neprekonala (aspoň 

o tom neviem), som zaočkovaná.

3. Mám šťastie aj na moju rodinu, 

sú veľmi chápaví a celé toto obdo-

bie si navzájom zľahčujeme.

Marián Orčík, ošetrovateľ na 

DOS, ODCH, výpomoc na chirur-

gickej ambulancii

1. V  tomto covidovom období je 

práca veľmi stresujúca, keďže na 

oddeleniach sa vyskytnú denne po-

zitívne prípady. Sťažené podmien-

ky vidím hlavne v  nosení rúšok, 

v ktorých sa nám zle dýcha pri ma-

nipulácii s pacientmi (napríklad pri 

prekladaní, kúpaní, starostlivosť 

o ležiacich pacientov...). Tiež máme 

problémy s  kožnými chorobami 

vzniknutými nosením rúšok. Pra-

covná doba sa mi zatiaľ našťastie 

nezmenila.

2. Pri každom pacientovi je najdô-

ležitejší individuálny prístup, keď-

že každý pacient je po psychickej 

aj fyzickej stránke iný. Mám s pa-

cientmi dobré aj zle skúsenosti, 

ale snažím sa ich vždy nejako po-

zitívne naladiť, rozosmiať… Aj keď 

niekedy ich osudy sú veľmi kruté, 

a najhoršie je, keď na nich príbuz-

ní pozabudnú. Ale sú tam aj pa-

cienti, ktorí vedia rozosmiať aj sa 

dá s nimi super porozprávať.

3. Táto situácia, čo sa deje, je veľ-

mi stresujúca a  únavná pre všet-

kých, preto sa snažím, aby bola 

v rodine príjemná atmosféra, keď-

že máme doma 3,5 ročnú dcérku, 

ktorá tiež vyrastá v  tomto obdo-

bí. Robím všetko preto, aby sme to 

nejako zvládli aj doma aj v práci. Aj 

keď je to veľmi psychicky nároč-

né. V robote sa snažím pacientov 

podporiť, prehodiť s nimi pár slov, 

lebo ich poteší hlavne toto, keďže 

návštevy príbuzných sú zakázané. 

Chorobu sme s manželkou preko-

nali a očkovaní zatiaľ nie sme, lebo 

sme sa rozhodli počkať.

Michaela Charvátová, zdravotná 

sestra– Ambulancia všeobecného 

lekára

1. V  porovnaní s  predcovidovým 

obdobím sa naša práca upriami-

la viac na komunikáciu bezkon-

taktnú. Stále naďalej do ambulan-

cie chodia pacienti, iné ochorenia 

predsa nezmiznú kvôli korone. 

Snažíme sa zamedziť stretnutiu 

negatívnych a pozitívnych pacien-

tov. Komunikujeme telefónom 

(pevná linka, mobily...), ale aj cez 

sociálne siete a emailom. Formou 

jednej pevnej linky by sme ná-

por nezvládli. Často komuniku-

jeme súbežne. Nebolo by možné 

sa k  nám dovolať. Aj tak sú sťaž-

nosti, že sa nedovolajú. Pracovnú 

dobu máme len mierne prispôso-

benú, pracujeme od rána každý 

deň oproti predošlým ordinačným 

hodinám.

2. Pacienti sú disciplinovaní, 

zvykli si na zmenený režim na am-

bulancii. Stále sa však nájdu vý-

nimky.

3. Skôr je problém opačný...vyp-

núť z práce. Očkovať som sa chce-

la dať, aby sme mohli pomáhať aj 

ešte infekčným pacientom. Aby 

mali prístup k  lekárovi, odberom, 

vyšetreniam... Viac budem užitoč-

ná zdravá v  práci ako pozitívna, 

respektíve v karanténe doma.

Michaela Henželová, zdravotná 

sestra – Ambulancia všeobecné-

ho lekára

Ja by som len doplnila, že počas 

víkendov sme sa zúčastňovali ce-

loplošných testovaní ako dobro-

voľníčky.

Covid 19 som prekonala s  ľah-

kým priebehom. Očkovať som sa 

dala prioritne pre prácu, ale aj zo 

strachu z opakovaného nakazenia 

a ťažkého priebehu infekcie.

Lívia Maruniaková, zdravotná 

sestra so špecializáciou– Fyziat-

ricko rehabilitačná ambulancia

1. Nevnímam v  našej ambulancii 

významné zmeny oproti minulos-

ti, keďže sme si pacientov na vy-

šetrenie časovali aj predtým, (aby 

sa v  čakárni nehromadili). Jedi-

ný rozdiel je zvýšená dezinfekcia, 

umývanie rúk a ochranné pomôc-

ky a meranie telesnej teploty.

My sme doliečovacia, odkladná 

starostlivosť, čiže nie ambulancia 

prvého kontaktu. Pracujeme len 

v pracovných dňoch a nezverejňu-

jeme svoje súkromné telefóny, pa-

cienti na vyšetrenie k  nám môžu 

počkať.

2. Pacienti sa nám javia rovnako, 

vnímame len ich pokles. Necho-

dia, pokiaľ nemusia. V  tomto ob-

dobí prevažujú poúrazové stavy na 

rozdiel od minulosti, kedy väčšinou 

prevažovali vertebrogénne ťažkosti 

(ochorenia chrbtice...)

3. Súkromie a  práca. Nejde odde-

liť jedno od druhého. Ani v tomto 

COVID-ovom období. Práve z prá-

ce sme si ochorenie priniesli domov 

a infekciou ohrozili aj všetkých čle-

nov domácnosti, ale s tým sme mu-

seli počítať už pri výbere povolania. 

Vedome sme si vybrali službu cho-

rým a vedome prijímame aj jej ná-

sledky. „Niet väčšej lásky...“

Daniela Sokolovičová

Sú pomocníkmi lekárov, ale tiež dôležitíZáhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko Bernské ružové: skorá 

zimná odroda bola objavená oko-

lo roku 1888 ako lesný semenáč 

v  oblasti Bernu. Je mrazuvzdor-

ná, vhodná do vyšších polôh, no 

náchylná na rakovinu, chrasta-

vosť a múčnatku. Plod je stredne 

veľký, tupo kužeľovitý až vajcovi-

tý, mierne zhranatený, väčšinou 

nepravidelný. Dužina je belavožl-

tá, krehká a  šťavnatá. Chuť má 

sladkokyslú, aromatickú. Šupka je 

hladká a  lesklá, červená, pokry-

tá srieňom, s výrazne bielymi len-

tycelami. Stopka je tenká a  dlhá, 

často naklonená, potiahnutá na 

jednu stranu. Kališná jamka je 

vrúbená miernymi rebrami, stred-

né priestorná,kalich je pootvorený 

až uzavretý s dlhými až vztýčený-

mi kališnými lístkami.

Hruška Dicolor: vznikla v ČR krí-

žením Holenická a  Wiliamsová 

v roku 1953 s následnou v hybrid-

nom potomstve. Registrovaná bola 

1998. Rastie stredne silne, neskôr, 

po nástupe do rodivosti rast zosla-

buje. Jednoročný výhonok na sl-

nečnej strane je fi alovočervenej far-

by. Kvetné púčiky sú krátko špicaté, 

nasadené v spurtypovej forme. Ko-

strové konáre dobre obrastajú rodi-

vým drevom. Plod je stredne veľký, 

v  priemerne 130 až 150g, atrak-

tívny, pravidelne kužeľovitý, typic-

ky hruškovitého tvaru. V konzum-

nej zrelosti je základná farba žltá, 

prekrytá po celom povrchu žiari-

vočervenou farbou až tmavočerve-

ným líčkom. Dužina je biela, jemne 

zrnitá, stredné šťavnatá. V  kon-

zumnom dozretí je chuť výrazne 

sladká. Je zimná stolová odroda, 

zberá sa začiatkom októbra, kon-

zumne dozrieva v decembri, v chla-

diarni vydrží do februára až marca.

Michaela Mojžišová

Upozornenie
na zmenu stránkových ho-

dín na Okresnom úrade Ban-

ská Štiavnica a  klientskom cen-

tre v pracovných dňoch: od 08:00 

do 12:00 hod. Prosíme Vás mimo 

stránkových hodín využívať pred-

nostne telefonickú, elektronickú 

a písomnú komunikáciu. Bezplat-

ná infolinka– Call Centrum MV 

SR: 0800/222 222.

OÚBŠ
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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. In-

formácie o pripravovaných aktivi-

tách si môžete pozrieť aj na strán-

ke http://www.sovicky.sk/sztp

-banska-stiavnica

Výbor ZO SZTP, Banská Štiavnica

Oznam
Vážení zákazníci, radi by sme 

Vám chceli oznámiť, že parkova-

nie pred našou predajňou COOP 

Jednota Žarnovica, s. d., na Mlá-

dežníckej ulici „pod plavárňou“ je 

opätovne obnovené. Pozývame 

Vás na pohodlný nákup!

Alena Šipikalová, vedúca útva-

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

Slovenské banské múzeum 

Banská Štiavnica informuje 

o voľnej pracovnej pozícii 

kurátor/kurátorka Umelec-

ko-historického zbierkového 

fondu v Galérii Jozefa Kollára 

(GaJK).

Slovenské banské múzeum Ban-

ská Štiavnica informuje o  voľnej 

pracovnej pozícii  kurátor/kurátor-

ka  umelecko-historického zbierko-

vého fondu v Galérii Jozefa Kollára

Rámcová náplň práce kurátora/

kurátorky umelecko-historické-

ho zbierkového fondu:

– samostatné a odborné spravova-

nie a  vedecké zhodnocovanie mú-

zejných zbierok s  akcentom na 

umelecko-historickú zbierku Slo-

venského banského múzea (ďalej 

SBM);

– samostatná kurátorská činnosť 

zameraná na inovatívne formy vý-

skumu prezentácie umelecko-histo-

rickej zbierky;

– odborná spolupráca v  kurátor-

ských tímoch (interní aj externí od-

borníci), ktoré tvoria koncepty, sce-

náre a  realizujú výstavné projekty 

a stále expozície SBM;

– samostatné riešenie vedecko-vý-

skumných úloh z odboru umeleckej 

histórie, s  akcentom na fenomény 

zbierkovej kolekcie SBM, ktorá ko-

rešponduje s kultúrno-historickými 

hodnotami lokality;

– samostatne tematizuje proble-

matiku vzniku špecifi ckých ume-

leckých foriem v historických ban-

ských lokalitách v  regióne, na 

Slovensku, ale aj v širších stredoeu-

rópskych kontextoch;

– samostatne tvorí a  spolupracuje 

pri tvorbe a uvádzaní sprievodných 

inovatívnych podujatí pre verejnosť 

v SBM a Galérii Jozefa Kollára;

– iniciuje akvizičnú činnosť galérie 

so zreteľom na kontinuitu zbierky 

a s akcentom na formovanie jej no-

vého smerovania, ktoré bude tema-

tizovať environmentálne témy;

– v súlade s úlohami SBM poskytu-

je odbornú pomoc v procese popu-

larizácie a  ochrany kultúrneho de-

dičstva.

Požiadavky na uchádzača:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa v niektorom z odborov:

• dejiny umenia

• teória umenia

• estetika

• kurátorské štúdiá (resp. relevant-

né príbuzné odbory)

Znalosť cudzieho jazyka: dobrá ko-

munikačná znalosť anglického jazy-

ka, znalosť ďalších jazykov sú výho-

dou.

Publikačná činnosť v  príslušnom 

odbore.

Prax v  múzejnej alebo galerijnej 

prevádzke je výhodou.

Osobné spôsobilosti:

– osobná integrita, občianska a mo-

rálna bezúhonnosť, schopnosť 

pracovať samostatne i  v  tíme, ko-

munikatívnosť, rozvinuté interper-

sonálne zručnosti, zodpovednosť, 

spoľahlivosť, zanietenosť

Predpokladaný termín nástupu: 

1. 4. 2021, dohoda o presnom ter-

míne možná

Druh pracovného pomeru: hlavný 

pracovný pomer

Pracovný čas: ustanovený týžden-

ný pracovný čas– 37,5 hod.

Miesto výkonu práce: Slovenské 

banské múzeum v Banskej Štiavnici

Finančné ohodnotenie: Plat bude 

určený podľa zákona 553/2003 Z.z. 

o  odmeňovaní niektorých zamest-

nancov pri výkone práce vo verej-

nom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa kataló-

gu pracovných činností podľa prí-

lohy č. 1) 10 – kultúra, platová trie-

da 7 v základnej stupnici platových 

taríf pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Základný plat bude stano-

vený podľa dosiahnutého vzdelania 

a odpracovaných rokov.

Zamestnanecké výhody, benefi ty:

Pružný pracovný čas, osobný prípla-

tok, podľa aktuálnych fi nančných 

možností sú zamestnancom vypláca-

né odmeny, možnosť odborného ras-

tu, možnosť podieľať sa na formova-

ní vedecko-výskumného centra.

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

- žiadosť , profesijný štruktúrovaný 

životopis

- zoznam prednáškovej, vedeckej 

a publikačnej činnosti

- motivačný list

- súhlas so spracúvaním osobných 

údajov v zmysle zákona č. 18/2018 

Z.z. o  ochrane osobných údajov 

a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov

Doklady zašlite na adresu: Sloven-

ské banské múzeum, Kammerhof-

ská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Termín doručenia dokladov: do 

8.3.2021 do kancelárie riaditeľky 

Slovenského banského múzea.

Bližšie informácie: 

+421 45 694 9411,

mzdy@muzeumbs.sk, 

www.muzeumbs.sk

SBM

Voľná pracovná pozícia 
kurátor/kurátorka

Pán života a smrti si dňa 1. 2. 

2021 povolal do večnosti našu 

drahú a milovanú manželku 

a matku Lenku Freigertovú. 

Týmto poďakovaním chceme vyslo-

viť úprimnú vďaku všetkým ľuďom, 

ktorí chvíle bolesti, smútku z  od-

chodu našej Lenky a matky zmier-

nili prejavmi duchovnej a  hmotnej 

podpory našej rodiny, osobnými 

a  listovými kondolenciami. Ukáza-

lo sa, že medzi nami žijú ľudia s veľ-

kým srdcom, ktorí v  ťažkých chví-

ľach vedia podržať druhého človeka, 

v tomto čase i našu rodinu. Sú to ľu-

dia, ktorých mená poznáme i nepo-

známe: rodičia spolužiakov našich 

detí, susedia, učitelia a zamestnanci 

škôl ZŠ J. Horáka, Spojenej katolíc-

kej školy sv. F. Assiského, ZUŠ Mes-

ta B. Štiavnica, zamestnanci a lekári 

Nemocnice B. Štiavnica z viacerých 

oddelení, zamestnanci lekární v na-

šom meste, zamestnanci okresného 

úradu, súčasní a bývalí zamestnanci 

štátneho archívu na Križovatke, ve-

denie a zamestnanci Svetro, s. r. o., 

zamestnanci predajne Billa s.r.o., 

Kvetinárstvo p. Hesounová, staros-

ta obce Ilija, rôzne duchovné spo-

ločenstvá a  farníci Rím.-kat. cirkvi 

B. Štiavnica /Modlitby matiek, Ru-

žencové bratstvo.../ a všetky ostat-

né nevymenované osoby. Rovnako 

sa chceme poďakovať pánovi kaplá-

novi Mgr. Michalovi Martinkovi za 

dôstojne vykonanie pohrebného ob-

radu a slová duchovného povzbude-

nia dňa 9. 2. 2021.

Manžel Ľudovít s deťmi Hankou, 

Katkou, Filipom a Miškom

Poďakovanie

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a  Miška je združenie, ktorého 

snahou je zvyšovanie povedomia 

o ochrane a právach zvierat. Naším 

hlavným zámerom je však záchra-

na voľne sa pohybujúcich zvierat, 

hlavne mačiek. Cieľom je zabezpe-

čiť domov pre opustené a  týrané 

zvieratá a  zabezpečenie veterinár-

nej starostlivosti. Kto by chcel mať 

doma zvieracieho miláčika, nech ne-

váha a  kontaktuje naše občianske 

združenie. Bližšie info k adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947. 

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prípadne 

elektronicky na: https://pfseform.

financnasprava.sk/Formulare/

eFormVzor/DP/form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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Sociálna poisťovňa oznamuje, 

že v súvislosti s prijatými 

opatreniami v boji proti 

pandémii všetky pobočky 

Sociálnej poisťovne vybavujú 

klientov aj naďalej v tzv. 

červenom režime. Opatrenia 

sú platné od 4. januára 2021 do 

odvolania.

Červený režim podľa Covid se-

maforu

Pobočky vybavujú klientov v  prís-

nom Covid režime. Na  prebera-

nie dokumentov a  zásielok slúži 

schránka pri vstupe do pobočky.

Klientske centrum nie je pre ve-

rejnosť otvorené, ale klienti majú 

možnosť konzultovať svoje záleži-

tosti s  vybranými zamestnancami 

pobočky (napr. podpisovanie žia-

dosti o dôchodok) pri vchode do po-

bočky.

Úradné hodiny pobočky v červe-

nom režime sú pre klientov upra-

vené nasledovne:

PO– 8.00 do 11.00 hod.

UT– 8.00 do 11.00 hod.

ST– 13.00 do 16.00 hod.

ŠT– 8.00 do 11.00 hod.

PI– 8.00 do 11.00 hod.

Odporúčame sledovať Covid sema-

for pre pobočky sociálnej pois-

ťovne .

Všetky potrebné informácie Vám radi 

poskytneme prostredníctvom tele-

fónneho čísla: 0906 176  311, všet-

ky tlačivá a žiadosti vrátane žiadosti 

o dôchodkovú dávku a ošetrovné sú 

k  dispozícii na  internetovej stránke 

www.socpoist.sk, alebo prístupné vo 

vestibule pobočky (zasielame po tele-

fonickej komunikácii aj do emailu).

Vyplnené a  podpísané tlačivá s  prí-

slušnými prílohami/dokladmi je 

možné zaslať poštou, cez elektronic-

kú schránku alebo e-mailom na ad-

resu ziarnadhronom@socpoist.sk, 

prípadne priamo na  e-mailovú ad-

resu konkrétneho zamestnanca 

pobočky v  tvare meno.priezvisko@

socpoist.sk alebo dohodneme osob-

né prebratie. Je nevyhnutné uviesť 

pri vypísaní žiadosti telefonický ale-

bo e-mailový kontakt, pre spätnú ko-

munikáciu.

Žiadosti o  pandemické nemocenské 

alebo ošetrovné z dôvodu koronavíru-

su zasielajte najmä elektronickou for-

mou na: koronaZH@socpoist.sk

O  spísanie žiadosti o  dôchodok je 

možné požiadať aj elektronicky cez 

webovú stránku SP v časti Rezervačný 

systém, ktorý žiadateľa krok po kroku 

celým procesom požiadania o zvolenú 

dôchodkovú dávku postupne preve-

die až po elektronickú rezerváciu spí-

sania žiadosti o dôchodok.

Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar 

nad Hronom vyzýva poistencov, 

všetkých občanov a právnické oso-

by, aby v záujme vlastnej ochrany 

a prevencie proti šíreniu pandémie 

koronavírusu, uprednostňovali te-

lefonickú a mailovú komunikáciu.

Neváhajte nás kontaktovať e-mailom 

alebo telefonicky. Ochotne Vám infor-

mácie poskytneme.

Všetky aktuálne informácie budeme 

priebežne zverejňovať na našej webo-

vej stránke www.socpoist.sk

V prípade potreby vystavenia po-

tvrdenia, či už napr. o vyplate-

ných dávkach resp. potvrdenia 

o  poberaní dôchodku, osobná 

návšteva pobočky Sociálnej po-

isťovne nie je potrebná.

E-mail: ziarnadhronom@socpoist.sk

Tlačivá (formuláre) doporučuje-

me prednostne podávať elektronic-

ky: https://eformulare.socpoist.sk/

home

Prípadne si ich môžete stiahnuť: 

https://www.socpoist.sk/formulare

-ohc/48016s

Lívia Adamová, riaditeľka 

pobočky Žiar nad Hronom

Kontakty na pobočku: 

Tel. č.: mob.operátor, pevná linka

0906 176 311, 02 3247 6311 Informácie/spojovateľ

0906 176 301, 02 3247 6301 Riaditeľ pobočky 

0906 176 263, 02 3247 6263 Oddelenie poistného - platby

0906 176 271, 02 3247 6271 Register- zamestnávatelia

0906 176 283, 02 3247 6283 Register- SZČO

0906 176 323, 02 3247 6323 Oddelenie vymáhania pohľadávok

0906 176 306, 02 3247 6306 Oddelenie dôchodkového poistenia

0906 176 252, 02 3247 6252 Oddelenie nemocenského poistenia

0906 176 264, 02 3247 6264, 

0906 176 274, 02 3247 6274
Oddelenie úrazového poistenia

0906 176 250, 02 3247 6250
Odd. poistenia v nezamestnanosti 

a garančného poistenia

0906 176 315, 02 3247 6315 Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov 
v tzv. červenom režime

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari 

nad Hronom vykonávalo 

na hraniciach jednotlivých 

okresov kontrolu dodržiavania 

sprísnených epidemiologic-

kých opatrení. 

Kontroly boli zamerané na opod-

statnenosť pohybu osôb v čase zá-

kazu vychádzania. Taktiež boli pre-

verované doklady, ktorými možno 

preukázať výnimku zo zákazu vy-

chádzania (certifi kát, potvrdenie, 

sms správu atď.). 

OR PZ ZH

Mimoriadne kontroly

Záber z kontroly medzi okresmi Prievidza a ZH  foto archív OO PZ ZH

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Fotografi a

Fotografi a vyhotovená vo fotoate-

liéri Alojza Bakera v Banskej Štiav-

nici zobrazuje mladého muža v ob-

leku. Je ním František Krepelka, 

študent, neskôr asistent na Kated-

re kovohutníctva Baníckej a  lesníc-

kej vysokej školy v Banskej Štiavnici.

Fotografi a (NH 9 544) patrí medzi 

predmety získané v  rokoch 2016 

a 2017 od potomkov Františka Kre-

pelku. Okrem nej múzeu darova-

li aj fotografi u Krepelkových spolu-

žiakov a zároveň valetantov z roku 

1904 – 1905, jeho vizitku, úmrtný 

list, vysokoškolský index...

Fotografi a: Katarína Patschová

Vlastník: Slovenské banské múze-

um

Text: Daniel Harvan

Oznámenie
o zmene úradných hodín v ter-

míne od 22. 2. do 26. 2. 2021.

Úradné hodiny sa upravujú nasle-

dovne: PO– PI nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úra-

dov bude zabezpečené podpisova-

nie dohôd (dodatkov) k prebieha-

júcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni 

úradu je zabezpečená nasledovne: 

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

16:00, ŠT nestránkový deň.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologic-

kej situácie na Slovensku si Vás do-

voľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ 

je to možné, využili inú ako osob-

nú formu kontaktu s úradom (mai-

lová, telefonická komunikácia .…)

Prvý kontakt pre klientov: 

e-mail: bs@upsvr.gov.sk, tel. č.: 

045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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K R Í Ž O V K A

Každoročne odvádza daňovník 

v našom štáte, podľa platnej 

legislatívy, daň vo výške 

určenej zákonom č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov. Vašimi 

2% z dane môžete podporiť 

verejnoprospešné organizácie, 

inak daň putuje do štátneho 

rozpočtu.

Aj OZ Margarétka sa uchádza 

o Vaše 2% z dane, ktoré nám môže-

te aj tento rok venovať. Máme zria-

dený denný stacionár pre telesne 

a mentálne postihnuté deti a mla-

dých ľudí, v ktorom denne, okrem 

iných aktivít, ponúkame klientom 

sociálnu rehabilitáciu a  odbornú 

pomoc, zacielenú pre integráciu vy-

lúčených skupín.

Vylúčením zo spoločnosti je najviac 

ohrozená skupina občanov-ľudia 

s  viacnásobným a  kombinovaným 

postihnutím, ktorí často prežijú 

celý svoj život s  malou podporou 

doma s rodinou alebo sú odkázaní 

na pobytové služby. Finančné pro-

striedky získané z  Vašej podpory 

sú použité na podporu predchádza-

nia vzniku krízových situácií v rodi-

nách, zabezpečujeme odbornú sériu 

služieb psychologických a fyziotera-

peutických, poradenstva a  tvori-

vých aktivít. Niektoré aktivity re-

alizujeme na dobrovoľníckej báze, 

ale z  dlhodobého a  kvalitatívneho 

hľadiska je táto forma neudržateľ-

ná. Chceme sa stretávať, byť spolu 

a žiť s Vami.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na 

stránke www.margaretka.sk a  na 

našej facebook stránke Margarét-

ka Oz-Ds.

S úctou a vďakou,

kolektív Margarétka OZ-DS

Aj OZ Margarétka Vás prosí o 2%

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č. 5/2021: „Žiadny pesimista neob-

javil tajomstvo hviezd. Neplavil sa do ne-

známych zemí ani neobjavil nové obzory 

ľudskej duše.“ Výhercom sa stáva Jozef 

Škvarka, Podhorie. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o poukáž-

ku 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 08. 03. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok J. W. von 

Goethe: „Ovocie každý trhá zo stromu…

(dokončenie v tajničke).

A., V poriadku, moderný, nie dnu, lik-

viduj oheň, predložka 2. pád, Spotreb-

né družstvo,

B., Začiatok tajničky, meno Roman-

číka st.,

C., Seriálová postava, rev, ruská rie-

ka, knuta,

D., Nižšia šľachta, číselná lotéria, vla-

ni česky,

E., Trať, piesková vlna, ozn. zahranič-

ných nákladiakov, textová skratka,

F., Manželka Chaplina, slov. speváčka, 

americký herec, iniciálky herca Haver-

la,

G., Pohli, zaujíma básn., lesné zviera, 

zvratné zámeno, dusík,

H., Odborná analýza skr., les, citoslov-

ce uchopenia, tuto, hlas kozy,

I., Stráženia– vartovania, morský rak, 

robil,

J., Zn. zubnej pasty, nemecké auto, 

náhrdelník,

K., 3. časť tajničky, síra.

1., Opice, 2. časť tajničky, čínska ná-

doba,

2., Koníky, práca herca, Adrián,

3., Izabela, inam naopak, slov. rieka,

4., Podpis anonyma, pokladňa, znoj, 

popevok,

5., Mesto v  Bulharsku, turistické 

cesty, oraj,

6., Osobné zámeno, 2 v Ríme, Edita, 

kilopond, spojka aj,

7., Nula, lesné zviera, zelenina,

8., Časť pánskeho ľudového odevu, 

zobrala z vešiaka,

9., Meno Heribanovej, obyvateľ Ará-

bie, iniciálky Konárika,

10., Suchá tráva, zn. tálium, Národný 

podnik, kocúr rusky,

11., Osobné zámeno, Lýdia, býk špa-

nielsky,

12., Cudzie žen. meno, náhrada mlie-

ka u batoliat,

13., Výlučok z úst, popevok, maličký,

14., Koniec tajničky, hora.

Pomôcky: Debora, Tina, keno, kot, 

toro, Sunár, Varna.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka 

sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 7
Krížovka
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Ing. Marian Číž

Dlhoročný riaditeľ Múzea vo 

Svätom Antone, ale aj zanie-

tený milovník prírody, po-

ľovníctva a  „Dobrý človek“, 

priateľ, kamarát, ktorý vždy 

podal pomocnú ruku tým, 

ktorí to potrebovali...

Keďže je už na dôchodku, po-

ložili sme mu pár otázok:

1. Marian, nakoľko už ne-

jaký ten čas si na dôchodku 

a  bol si spoločensky veľmi 

aktívny dlhé roky, ako mo-

mentálne žiješ?

Žijem super– televíziu nes-

ledujem, a  tak som zdravý 

a šťastný. Až sa niekedy bojím 

povedať, že mi je dobre, lebo 

potom som už podozrivý, že 

„nejdem s  dobou“. Ďakujem 

Pánu Bohu za zdravie svojich 

blízkych, zato že mi doprial 

veľa dobrých priateľov, že mi 

doprial žiť pod Sitnom– v  najkraj-

šom kraji na svete. Dobieham, čo 

som zanedbal okolo domu, viac čí-

tam, niečo píšem a hlavne chodím 

do hôr. To je moja „droga“, ktorú keď 

nemám, tak prídu strašné „absťáky“.

2. Nechýba Ti tvoja práca, ktorú 

si tak veľmi miloval a bola záro-

veň aj hobby, venuješ sa jej aj na-

ďalej?

Samotná práca mi snáď až tak 

nechýba (bola to veľká zodpoved-

nosť, ktorú by som už dnes neunie-

sol), viac mi chýba kaštieľ, jeho are-

ál a najviac priatelia, s ktorými som 

mal to šťastie pracovať– múzejní-

ci, poľovníci, lesníci, obyvatelia na-

šej dedinky Svätého Antona a mno-

hí ďalší. Ale ešte niečo s nimi kde-tu 

„postváram“. V decembri 2020 sme 

napríklad vydali zborník múzea 

ročník XXIV/2020 (až 470 strán, 

ktoré môžu zaujať aj čitateľov Štiav-

nických novín), pôsobím v Občian-

skom združení „Odkaz Coburgov-

cov– História v  službách budúcnosti“, 

s ktorým pomáhame dedinke i ško-

le. Som hrdý, že Svätý Anton bol 

druhý v  súťaži Dedina roka 2019, 

že sme mohli predstaviť šikovných 

obyvateľov na podujatí „Čo dokážu 

naši pod Sitnom“ (písal som o  ňom 

v ŠN), a pod.

3. Ako tráviš dôchodok a  voľný 

čas v súčasnosti?

Napríklad teraz píšem seriál člán-

kov do časopisu Naše poľovníc-

tvo. Keď sa dá, chodím do prírody 

a fi lmujem zvieratká. Z nafi lmova-

ného materiálu robím aj prezen-

tácie, hlavne pre deti. Výborný pria-

teľ Braňo Cengel z  Chaty Andreja 

Kmeťa na Sitne ma viackrát pozval 

prednášať a  premietať po nočných 

výstupoch. To si veľmi vážim– veľ-

mi si ctím Andreja Kmeťa, veľmi 

mám rád Sitno. Už som predná-

šal na všetkých kontinentoch, ale 

ten pocit z nočného Sitna je „naj“– 

ten mi nezatieni nejaký Montreal, 

Londýn, Brusel, Seoul, Rio, Melbo-

urne, Monte Carlo, Abu Dhabi, ... 

a  podobné „namyslené“ mestečká. 

Ozaj to nepíšem, aby som sa chválil, 

ale preto aby sme si uvedomili, aké 

máme šťastie, že môžeme byť doma 

práve tu.

4. S  poohliadnutím sa do mi-

nulosti, je niečo, čo by si urobil 

inak, prípadne do čoho by si sa 

už nikdy nepustil?

Asi by som nič neurobil inak a ani 

by som to inak nevedel. Nato prídu 

ďalší– lepší a múdrejší ako ja.

5. Dlhé roky si pôsobil ako riadi-

teľ poľovníckeho múzea a  máš 

určite množstvo úsmevných prí-

behov, na ktoré si spomínaš naj-

radšej?

Úsmevné príbehy– to je zvlášť dnes 

veľmi dobrá otázka. Bojím sa, že 

sa nám ten úsmev vytráca (posled-

ne niekomu aj zakrýva). Úsmev, to 

je zdravie a šťastie za tú najlacnej-

šiu cenu– i  zadarmo. Z  tohto po-

hľadu patrím medzi najbohatších. 

V  spomienkach je veľa príbehov– 

s  návštevníkmi, na „Huberta“, na 

služobných cestách,… V  múzeu to 

bez úsmevu nikdy nešlo. Mal som 

šťastie takmer celý čas pracovať 

s Monikou Maňkovskou. Keď sa za-

myslím, mám ju spojenú s väčšinou 

príhod úsmevného druhu– je ne-

vyčerpateľná. Organizovala neza-

budnuteľné oslavy jubileí, rozlúčky 

s  kolegami, ktorí šli do dôchodku 

(vrátane mňa), rôzne posedenia 

s vlastným kultúrnym programom, 

legendárne boli divadelné pred-

stavenia Paradájz Pikčr na nádvo-

rí, ale hlavne prinášala humor do 

bežnej práce– verte, že sme potom 

zvládli aj tie najťažšie úlohy. Keď 

sme napríklad zistili, že nám mi-

nistrov pomaly odvolávajú (bolo aj 

také 4-ročné obdobie, že ozaj každý 

rok) a našli sme súvislosť, že pred-

tým u  nás strihali pásku pri otvo-

rení častí kaštieľa po rekonštrukci-

ách, vymyslela Monika, že Stankovi 

Becíkovi nedáme strihať pásku, že 

jemu ju dáme zošívať (veľmi pomá-

hal múzeu a chceli sme, aby ostal). 

Síce mu to, žiaľ, nepomohlo, ale 

o dobrú náladu bolo postarané. Je 

toho viac– s Monikou sme natočili 

grotesku „Ako Pišta Slaninák k paro-

hom prišiel“ (Peťo Ivaška, Janko Ja-

kubík, Janko Petrík), raz sme Eri-

kovi na komplet zahádzali Trabanta 

snehom, ...a pod.– bolo by toho na 

ďalší rozhovor. Ozaj úprimne pra-

jem čitateľom Štiavnických novín, 

aby sa mohli stále usmievať. 

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Osobnosti z nášho regiónuPôstne 
zamyslenie

Zamyslíme sa nad krásou života.

V dobrých skutkoch je naša istota.

Pôstne denné zamyslenie,

dáva duši pohladenie.

Život nám dáva mnoho zázrakov,

veľa radosti, no i povzdychov.

V  pôstnom čase skloňme sa 

k modlitbám.

Pokoj, lásku nám prinesie Pán 

Boh sám.

Ježiš sa obetoval za nás na kríži,

by sme večný život mali v nebes-

kej ríši.

Život je dar, za čo Mu ďakujme,

v pokore vždy chválu Mu vzdávaj-

me.

Zvážme v  pôste ako chceme ko-

nať, myslieť, žiť,

zriecť sa zlých skutkov a  láskavý 

k blížnym byť.

Prosme Pána, nech vstúpi do náš-

ho života.

On je hrad prepevný a naša istota.

Vykročme v  pôste s  dôverou 

k Nemu,

nájdeme pomoc, pokoj, lásku, 

nehu.

Nebuďme pánmi vlastných živo-

tov.

On nám požehná to, čo máme– 

s istotou.

Prežime požehnaný pôstny čas 

s Pánom.

Život náš sa zmení, On je našou 

spásou.

Boh nám je útočiskom a silou,

pomocou v  súžení vždy osvedče-

nom.

Spomeňme si na hlas ticha.

Je v ňom pokoj a útecha.

Zopneme k modlitbám svoje dla-

ne,

cítime prítomnosť Tvoju Pane.

Eva Kolembusová

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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  Vymením 2-izbový byt na Kri-

žovatke za rodinný dom alebo 

chatu v okrese BS + doplatím. Tel. 

č.: 0948 282 484

 Hľadám opatrovateľku s  mož-

nosťou ubytovania, tel. č.: 

0904 524 467

  Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

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 Klubu moderného troj-

boja Banská Štiavnica sme sa opý-

tali aktívneho člena Rada Nemčoka 

a požiadali sme ho o rozhovor:

1. Pán predseda, ako hodnotí-

te uplynulý rok z  pohľadu KMT 

Banská Štiavnica?

Rok 2021 bol komplikovaný a  ne-

predvídateľný. Zrušilo sa mnoho 

pretekov. Napriek tomu sme boli 

aktívni. Neuskutočnili sa ani ME 

v  bazénovom  a  diaľkovom plávaní 

masters.

2. Akých súťaží sa Vám podarilo 

v  uplynulom roku zúčastniť, čo 

Vás čaká v tomto roku a najbliž-

šom období?

Bol to triatlon, akvatlon a  diaľko-

vé plávanie, konkrétne v Leviciach, 

Žiline, Novej Bani a  Bratislave. 

Z MSR v Diaľkovom plávaní máme 

zlatú medailu v  kategórii veterá-

nov, 2. miesto zo šprint triatlonu 

v Žiline. Takže môže byť. Momen-

tálne je ťažké predpovedať, čo bude 

tento rok.

3. Ako to vyzerá s  triatlonovou 

sezónou, nakoľko v  tejto zloži-

tej pandemickej situácii sa všet-

ko sústreďuje do online priesto-

ru, ako momentálne prebiehajú 

tréningy a príprava?

Príprava sa začala už v  decembri, 

sú to bežky a beh. Plávať sa nedá už 

viac ako pol roka. Január a február 

sú podobné, približne 20-25 hod. 

mesačne. Dôležité je zostať zdravý. 

Necháme sa prekvapiť, pretekov je 

v kalendári od mája dosť...

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Triatlonová sezóna v roku 2020

Údaje prijímateľa: 

Obchodné meno: Slovenský Čer-

vený kríž, Územný spolok Banská 

Štiavnica

Právna forma: 

Slovenský Červený kríž

IČO: 

356 799 56

Sídlo: 

Bratská 9, 969 01 Banská Štiav-

nica

AED (automatický externý defi b-

rilátor) je skratka pre prenosný 

prístroj, určený pre použitie pri 

laickej aj odbornej prvej pomoci 

slúžiaci práve na oživovanie. 

AED je jednoduchý a  bezpeč-

ný prístroj, ktorý rozpráva. Prí-

stroj vyhodnocuje činnosť srdca 

a  zadáva inštrukcie záchranco-

vi. Včasné použitie AED, optimál-

ne do 5 minút od zlyhania srdca 

a  krvného obehu, výrazne zlep-

šuje šancu na úspešné obnovenie 

činnosti srdca a záchranu ľudské-

ho života.

Slovenský Červený kríž– Spolu 

pomôžeme!

Je to v  našich rukách. Ani počas 

pandémie nezabúdajte na tých, 

ktorí sú na darovanú krv odká-

zaní. Ak ste zdraví a  súčasná si-

tuácia vám to umožňuje, zapoj-

te sa do Valentínskej kvapky krvi 

a poďte darovať krv.

https://redcross.sk/kampan/

valentinska-kvapka-krvi-2021/

#ValentinskaKvapkaKrvi #JeToV-

NasichRukach #DarujKrv #Dar-

ca #Krv #SlovenskyCervenyKriz 

#SpoluPomozeme

SČK BŠ a DSS

Vaše 2% pomôžu zakúpiť prístroj AED 
na sídlisko Drieňová

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát
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Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

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


