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INZERCIA

Milí spoluobčania,  
milí Štiavničania,

jar patrí medzi jedno z najkrajších 
ročných období a veľkonočné sviat-
ky sú nepochybne najkrajším sviat-
kom tohto ročného obdobia. Sú 
symbolom znovuzrodenia, plod-
nosti, obdobím, keď máme mož-
nosť intenzívne pozorovať tajom-
stvo k  životu prebúdzajúcej sa 
prírody okolo nás, rozkvitanie kve-
tov, pučanie stromov či ranný vtáčí 
spev. Predovšetkým sú však sviat-
kami duchovného pokoja a harmó-
nie. Sú spojené aj s novým životom 
prebúdzajúcej sa prírody.
Aj tento rok sa nachádzame v mi-

moriadnej pandemickej situácii 
a veľkonočné sviatky budeme pre-

žívať len vo svojich domovoch. Že-
lám Vám, aby ste ich prežili hlav-

ne v zdraví, v harmónii a láske, aby 
ste vo veľkonočnom posolstve našli 
veľa sily a nabrali mnoho pozitívnej 
energie na prekonanie tohto nároč-
ného obdobia. Chráňme sa navzá-
jom, buďme zodpovední, ústretoví 
a ohľaduplní jeden k druhému.
Želám nám všetkým, aby boli tie-
to sviatky bránou do našich vnú-
torných svetov, kde nájdeme veľa 
dobrého. A aby boli aj bránou, za 
ktorou sa naša nádej začne pre-
mieňať na realitu, po ktorej tak 
všetci túžime.
Želám Vám krásne sviatky Veľkej 
noci!

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Z rokovania MsZ 24. 3. 2021.

Dňa 24. marca 2021 sa uskutoč-
nilo rokovanie mestského zastu-
piteľstva s  programom: Kontro-
la plnenia uznesení, Dodatok č. 
1 rokovacieho poriadku MsZ, Ná-
vrh VZN mesta Banská Štiavni-
ca o financovaní ZUŠ, MŠ a škol-
ských zariadení zriadených na 
území mesta Banská Štiavni-
ca v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Banská Štiavnica, štátom 
uznanej cirkvi alebo nábožen-

skej spoločnosti a inej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, Ná-
vrh rozpočtu mesta Banská Štiav-
nica na roky 2021, 2022 a 2023, 
Návrh rozpočtu Technických slu-
žieb, m.p., Banská Štiavnica na 
roky 2021, 2022 a 2023, Žiadosť 
o NFP– Obnova biodiverzity alejí 
banskoštiavnických kalvárií, Žia-
dosť o  dotáciu na rekonštrukciu 
plavárne – oprava uznesenia, Ma-
jetkové veci mesta Banská Štiav-
nica. Prenájom poľnohospodár-
skej pôdy, návrh na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže, Rôz-
ne, Interpelácie a dopyty poslan-
cov. Do uvedeného programu boli 
ďalej zaradené body rokovania: 
Žiadosť spoločnosti MsL, spol. 
s.r.o., o  odpustenie časti nájmu, 
Návrh poslanca Mgr. Macharika 
na odvolanie predsedu Pracovnej 
skupiny pre riešenie parkovania 
a dopravy na území mesta Banská 
Štiavnica. Prinášame vám infor-
mácie o  najdôležitejších bodoch 
rokovania.
Schválený bol Dodatok č. 1 k Roko-

vaciemu poriadku MsZ, v  ktorom 
sú stanovené pravidlá, podmien-
ky, spôsob prípravy a  priebeh ro-
kovania MsZ prostredníctvom vi-
deokonferencie pre neprezenčné 
rokovanie mestského zastupiteľ-
stva počas mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimoč-
ného stavu, vyhláseného v  súvis-
losti s ochorením COVID-19 pri ro-
kovaní v súlade s ustanovením §30f 
ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších zmien a doplnkov.

Krásne sviatky Veľkej noci!

Rozpočet mesta bol schválený

•3.str.
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DIÁR
z programu

primátorky

29.3.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Príprava verejného obstarávania 
pre stavebné akcie.
 � Pracovné rokovanie s riaditeľom 
TS, m.p., k finančnému zabezpe-
čeniu Technických služieb, m.p., 
Banská Štiavnica.
30.3.
 �Zasadnutie Krízového štábu 
mesta Banská Štiavnica.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
31.3.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie  Rady part-
nerstva pre integrovaný územný 
rozvoj BBSK.
1.4.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné stretnutie k  opatre-
niam v  súvislosti s  COVID-19 
v čase veľkonočných sviatkov.

Viera Lauková

potrebné počas Veľkej noci 
2021

Technické služby, m. p., Ul. E. M. 
Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ
Dispečing: 0908 272 630,
0905 491 034– miestne komuniká-
cie– ručné čistenie;
0908 272 630– dopravno-mechani-
začné stredisko;
0905 491 034– verejné osvetlenie, 
0918 627 402– riaditeľ TS
Bytová správa, s.r.o., ul. Dolná č. 
2, 969 01 BŠ
Poruchy vykurovania a  dodáv-
ky teplej úžitkovej vody: p. Pika: 
0903 696 207
Ostatné poruchy a  údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift, s.r.o., 
ZC: 045/681 31 66
RZP: tel.č.: 155, 112
SPP, a.s.
Poruchová linka– plyn: 0850 111 727
Zákaznícka linka SPP: 0
850 111 363,
SSE, a. s.
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti: 
0850 111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 
0850 123 555, 0906 252 521
Veolia – SVPS, a.s.
Call centrum: 0850 111 234, 
cc@ stvps.sk
MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 
BŠ
Tel.č.: 159, 045/694 96 01, mobil:
0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ, ul. 

Mládežnícka č. 25, 969 01 BŠ
Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 
0961643901
Požiarna ochrana: Tel.č.: 150, 112
BBRSC, a. s., závod Žiar/Hr., stre-
disko BŠ
Dispečing: 045/691 28 06, mobil:
0918 543 615

Rozpis pohotovostných služieb 
v mesiaci apríl:
29. 3.– 1. 4., Po – Št, 13. týždeň:
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel. 
045/692 23 22, 8:00 – 16:30,
2. 4., Pi, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/692 23 22, 7:30– 10:30,
3. 4., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/692 23 22, 8:00– 12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00– 14:00,
4. 4., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/692 23 22, 7:30– 10:30,
5. 4., Po, 14. týždeň:
Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 
tel. 045/290 12 60, 7:30– 10:30,
6.– 9. 4., Ut – Pi, Lekáreň 
Mima, Energetikov 1, BŠ, tel. 
045/290 12 60, 7:30 – 16:00,
10. 4., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/692 23 22, 8:00– 12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00– 14:00,
11. 4., Ne, Lekáreň Mima, Energeti-
kov 1, BŠ, tel. 045/290 12 60, 7:30– 
10:30,
12.– 16. 4., Po– Pi, 15. týždeň:
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 
tel. 045/692 06 99, 8:00– 16:00,
17. 4., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/692 23 22, 8:00– 12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00– 14:00,
18. 4., Ne, Lekáreň Ametyst, Kri-
žovatka 3, BŠ, tel. 045/692 06 99, 
7:30– 10:30,
19.– 23. 4., Po – Pi, 16. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 
BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30– 16:0 0,
24. 4., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/692 23 22, 8:00– 12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00– 14:00,
25. 4., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-
bodu 42, BŠ, tel. 0901 961 553, 
7:30– 10:30,
26.– 30. 4., Po – Pi, 17. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 
tel. 0901 961 621, 7:00– 15:00.

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

Poskytovanie LSPP pre dospe-
lých: Nemocnica, ul. Bratská 17, 
B. Štiavnica, ordinačné hod.: Po-Pi 
16:00– 22:00 hod., sobota/nedeľa/
sviatky 07:00– 22:00 hod., tel. č.: 
0910 864 864
Ambulancia LSPP pre deti a  do-
rast: Kuzmányho nábr. 28, Zvo-
len, Po – Pi 16:00– 22:00 hod., 
sobota/nedeľa/sviatky 07:00– 
22:00 hod., tel. č.: 0948 190  609, 
045– 520 18 02
Zubná pohotovosť: LSPP, Lies-
kovská cesta 2298/4, 960 01 Zvo-
len, tel. č.: 045/533 12 88– pred 
samotnou návštevou zubnej poho-
tovosti je nutné najskôr telefonicky 
kontaktovať toto pracovisko! Po– Pi 
15.00– 18.00 hod., sobota/nedeľa/
sviatky 08.00– 13.00 hod.

MsÚ

Spoločnosť Dej, s. r. o., 
(mestská plaváreň),  
Mládežnícka 10, BŠ

PO– NE 8:00– 17:00 hod., prestáv-
ka 12:00-13:00 hod., posledný odber 
pred prestávkou o 11:40 a 16:40 hod.
Váš lekár, s.r.o., (unimobunky pri 
kotolni, sídl. Drieňová), ul. L. Svo-
bodu, BŠ
PO– SO 8:00– 16:00 hod., prestávka 
12:00– 12:30 hod., posledný odber 
o 15:30 hod., v nedeľu sa netestuje!
SČK Kultúrne centrum (KC), Kam-
merhofská 1, BŠ
Po– PI 9:00– 19:00 hod., prestávka 
13:00– 15:00 hod., posledný odber 
o 18:30 hod.,

SO 8:00– 17:00 hod., prestávka 
12:00– 13:00 hod., posledný odber 
o 16:30 hod., v nedeľu sa netestuje, 
testovanie je bezplatné a dobrovoľné!
Výsledky testovania– 12. týždeň 
(22. 3.– 28. 3. 2021):
SČK (kultúrne centrum):
22.3. – 371 – otest., z toho 1– pozitív
23.3. – 251 – otest., z toho 2 – pozitív
24.3. – 192 – otest., z toho 2 – pozitív
25.3. – 250 – otest., z toho 1 – pozitív
26.3. – 283– otest., z toho 0 – pozitív
27.3. – 339– otest., z toho 2 – pozitív
ZŠ J. Kollára:
23.3.– 57 – otest., z toho 0 – pozitív
26.3. – 92 – otest., z toho 0 – pozitív
27.3. – 74 – otest., z toho 1 – pozitív
Váš Lekár, s.r.o., (unimobunky, sídl. 

Drieňová)
22.3. – 329 – 
otest., z  toho 
3– pozitív
23.3. – 271 – 
otest., z  toho 
8 – pozitív
24.3. – 251 – 
otest., z toho 2 – pozitív
25.3. – 250 – otest., z toho 0 – pozitív
26.3. – 415 – otest., z toho 2 – pozitív
27.3. – 389 – otest., z toho 3 – pozitív
DEJ, s.r.o., (plaváreň)
22.3. – 159 – otest., z toho 1– pozitív
23.3. – 101 – otest., z toho 0 – pozitív
24.3. – 91 – otest., z toho 0 – pozitív
25.3. – 98 – otest., z toho 0 – pozitív
26.3. – 198 – otest., z toho 0 – pozitív

27.3. – 156 – otest., z toho 0 – pozitív
28.3. – 442 – otest., z toho 1 – pozitív
Zoznam ďalších odberných miest, 
v ktorých sa dá objednať, nájdete na 
https://covid.freevision.sk/.
Dôležité informácie ohľadom aktuál-
nych opatrení nájdete aj na https:// 
korona.gov.sk/.
Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie ATG testami v našom meste
Testovanie– Veľká noc 2021 (2.- 5. 4.)

MOM 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4.

SČK (KC) nie áno nie nie

DEJ, s.r.o.,(unimobunky) nie áno áno áno

Váš Lekár, s.r.o., 
(plaváreň) áno áno nie áno
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Ďalej sa mestské za-
stupiteľstvo uznieslo na všeobec-
ne záväznom nariadení, ktorým sa 
upravuje výška dotácie na prevádz-
ku a mzdy na žiaka základnej ume-
leckej školy, dieťa materskej školy 
a  školských zariadení v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica a  v  zriaďovateľskej pô-
sobnosti štátom uznanej cirkvi ale-
bo náboženskej spoločnosti a  inej 
právnickej alebo fyzickej osoby na 
území mesta Banská Štiavnica. Po 
prehodnotení avizovaného podie-
lu obcí na výnose dane z  príjmov 
fyzickej osoby na rok 2021 a  po 
pracovnom rokovaní samosprávy 
a poslancov MsZ sa pristúpilo k vy-
pracovaniu uvedeného nariadenia. 
Uvedeným nariadením dochádza 
k  zníženiu dotácie na žiaka v  jed-
notlivých školských zariadeniach 
o  3%. Zber údajov k  15. 9. 2020 
ukázal, že počet žiakov v  školách 
a  školských zariadeniach výraz-
ne narástol, čím sa podiel dotácií 
pre školstvo na výnose dane z príj-
mov na rok 2021 zvýšil takmer na 
46%. Po znížení jednotlivých dotá-
cií sa v rozpočte vyčlení na školstvo 
1 964 652,75€. V tejto sume sa po-
číta s  financovaním školských za-
riadení v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a  inej 
právnickej osoby alebo fyzickej oso-
by vo výške 95% z  výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka zá-
kladnej umeleckej školy, dieťa ma-
terskej školy a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta Banská Štiavnica. Rozdiel opro-
ti pôvodnej výške dotácií, ktoré sú 
zapracované v rozpočte je 59 263€. 
Táto čiastka bude rozpočtu určená 
na iné výdavky.
Schválený bol aj rozpočet mes-
ta pre rok 2021 a výhľadovo 2022 
a 2023. Bežný a kapitálový rozpo-
čet mesta pre rok 2021 je navrhnu-
tý ako schodkový s tým, že schodok 
bude vykrytý zostatkom dotácií 
z roku 2020, prevodom z rezervné-
ho fondu mesta a  bankovým úve-
rom. Súčasťou rozpočtu mesta sú 
aj rozpočty rozpočtových organizá-
cií, teda škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Banská Štiavnica. Každá škola a za-
riadenie má spracovaný svoj návrh 
rozpočtu, ktorý je súčasťou progra-
mového rozpočtu mesta. Z najdô-
ležitejších investičných akcií pre 
rok 2021 uvediem niektoré:

Z  účelovo určenej dotácie na zá-
chranu a  obnovu kultúrnych pa-
miatok a  na úpravu verejných 
priestranstiev v  MPR lokality 
UNESCO získanej v roku 2020 sa 
bude aj v  roku 2021 pokračovať 
v rekonštrukcii ulíc Jána Palárika 
a  Mládežnícka, ktoré budú tento 
rok ukončené.
Účelovo určená dotácia pre rok 
2021 na záchranu a  obnovu kul-
túrnych pamiatok a na úpravu ve-
rejných priestranstiev v MPR loka-
lity UNESCO vo výške 1 640 000€ 
je určená na rekonštrukciu ulíc Pod 
Kalváriou a  Dolná Resla a  objekt 
radnice.
V  rozpočte je zahrnutá aj dotá-
cia, ktorú mesto získalo na rekon-
štrukciu atletického štadióna vo 
výške 250  000€, na uvedenú in-
vestičnú akciu v  súčasnosti pre-
bieha proces VO, následne bude 
táto investičná akcia realizovaná 
aj z rozpočtu mesta, kde mesto po-
užije na dofinancovanie komerčný 
úver v potrebnej výške.
Dotácia Slovenského futbalového 
zväzu a  rozpočet mesta bude po-
užitá na výstavbu a  zhodnotenie 
futbalovej infraštruktúry v  sume 
35 000€.
Rekonštrukcia objektu plavárne. 
Plánovaná investičná akcia v sebe 
zahŕňa rekonštrukciu stropu, vy-
kurovania, presklenej steny. V roz-
počte mesta 200 000€ na uvedené 
bude vypísané VO. Zároveň mesto 
plánuje investičnú akciu realizovať 
aj prostredníctvom dotácie, o kto-
rú žiadame.
Výstavba prepojovacieho chodní-
ka a  schodiska na Fándlyho uli-
ci a  časti ulice Ludvíka Svobodu 

v sume 98 160,10€. Uvedená sta-
vebná akcia je pripravená na reali-
záciu a krytá rozpočtom mesta.
V  rozpočte mesta sa ráta aj 
s  vysprávkami miestnych ko-
munikácií vo výške 140  000€, 
z  uvedených finančných pro-
striedkov budú realizované pre-
dovšetkým:
– Ulica Karola Šmidkeho
– ulica Kríková
– Na Jazero (Banky)
– Horná (Banky)
– Učiteľská (priestor pred Jedno-
tou)
– Úprava parkoviska Ul. MUDr. J. 
Straku
– Pod Červenou Studňou a ďalšie 
podľa finančných možností mesta, 
a tiež bežné vysprávky po výtlkoch 
po zimnej údržbe.
– V rozpočte mesta je zahrnutá aj 
rekonštrukcia oporného múru- 
ulica Zvonová v sume 10 000€.
– Výsadba novej zelene a  sadové 
úpravy, parkovisko, ulica Mládež-
nícka 14 000€.
– V  rozpočte mesta sa plánuje aj 
s  dobudovaním karanténnej sta-
nice, uvedená požiadavka bude vy-
riešená pri schvaľovaní záverečné-
ho účtu mesta vo výške 15 000€.
– Z  rozpočtu mesta sa bude tiež 
riešiť výmena okien/dverí v  časti 
pavilónu MŠ Bratská, ako aj vstup-
ný chodník a schody pri MŠ Brat-
ská po vyrozpočtovaní požiadavky.
– V  rozpočte zvýšiť položku na 
transfer pre TS na prevádzku ka-
ranténnej stanice o 4 100€.
– Z rozpočtu realizácia novej web 
stránky mesta v sume 23 000€.
– Zakúpenie parkovacieho auto-
matu pod Novým zámkom v sume 

10 000€.
Celkové výdavky na opatrenia v sú-
vislosti s  ochorením COVID-19 
40 000€.
– Výdavky na sčítanie obyvateľov 
vo výške 14 000€.
– Výdavky slúžiace na rekonštruk-
ciu pamätníkov.
– Oddlženie Technických služieb, 
m.p., v sume 41 000€.
Z rozpočtu mesta sa uhradí aj:
– spracovanie projektovej doku-
mentácie na Pomník padlých hrdi-
nov 30 000€
– spracovanie projektovej doku-
mentácie na záchytné parkovisko
na ul. Mierová 50 000€
– spracovanie projektovej doku-
mentácie na plaváreň 30 000€
– použitie prostriedkov fondu roz-
voja bývania vo výške 7  000€ na 
opravu strechy bytovky na Šobove.
– namaľovanie bráničiek v šteful-
tovských cintorínoch, opravenie 
oplotenia, namaľovanie fasády 
a oprava dverí na zvoničke v Hor-
nom štefultovskom cintoríne.
– v rozpočte sa plánuje aj poskyt-
nutie dotácií pre oblasť: športu, 
kultúry, sociálnych vecí, celkovo 
v rozpočte 42 000€.
– dotácia 25 000€ na oblastnú or-
ganizáciu cestovného ruchu.
Podrobný rozpočet mesta náj-
dete na stránke: 
http://www.banskastiavnica.sk/ 
obcan/samosprava/rozpocet 
-mesta.html
Prerokovaný a schválený bol aj roz-
počet Technických služieb, m.p. 
Keďže ide o  príspevkovú organi-
záciu mesta, tak príjmy bežného 
rozpočtu sú tvorené z  príspevkov 
od Mesta Banská Štiavnica v rám-
ci hlavnej činnosti. Vlastné príj-
my sú získané poskytovaním slu-
žieb voči organizáciám a občanom 
formou podnikateľskej činnosti, 
ktorá tvorí 32,4% z celkových príj-
mov. Vlastné príjmy sú tvorené 
v prevažnej väčšine z odvozu sme-
tí okolitým obciam, vývozu kon-
tajnerov organizáciám, práce me-
chanizmami a preprava vozidlami, 
vývoz odpadovej vody, kalu zo sep-
tikov a žúmp. Strediská, ktoré ne-
majú vlastné príjmy, sú rozpočto-
vané a  financované len do výšky 
príspevku z mesta, buď na základe 
priebežnej objednávky alebo trva-
lého zriadenia (karanténna stani-
ca, verejné WC, zberňa prádla,...) 
Rozpočet je spracovaný ako vyrov-
naný.

•1.str.
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Pred Vianocami a aj pred 
Veľkou nocou v mestách 
bývajú trhy. 

Trhy ponúkajú rozličný vianočný 
a  veľkonočný tovar, ktorým si ľu-
dia vyzdobujú svoje príbytky. Tr-
hoviská sú zaplnené ľuďmi, preto-
že výzdoby sú veľkými lákadlami. 
Vianoce aj Veľká noc sú opradené 
rozličnými zvykmi. Na Veľkú noc sa 
maľujú vajíčka, pečú sa barančeko-
via. A samozrejme, pripravuje sa aj 
pohostenie pre oblievačov alebo ši-
bačov. To sú starosti, ktoré zaberajú 
veľa času. Ale teraz stojí pred nami 
neistá situácia, lebo ako Vianoce 
s  tou vonkajšou okázalosťou nám 
zastavil nebezpečný vírus, a keďže 
sa stále rozprestiera naširoko ďa-
leko, tak počítame, že aj Veľká noc 
bude bez vonkajších zvyklostí.
Ale toto obmedzenie by nás malo 
prebudiť z  nášho snívania, kto-
ré nás vedie k  využívaniu všet-
kých zemských radovánok. A  mali 
by sme sa zastaviť aj pri otázke, či 
týmto obmedzením Pán Boh neho-
vorí do nášho dnešného spôsobu 
života, aby sme dali priestor aj kres-
ťanskému spôsobu života. Veď pre 
zemské veci sme mnohí stratili zá-
ujem aj o bohoslužobný život. A tak 
Pán Boh hovorí: „Nie samým chlebom 
bude človek žiť, ale každým Slovom, 
ktoré vychádza z úst Božích.“ Aj židov-

ský národ, kým žil v blízkosti Jeru-
zalemského chrámu, tak ho znesvä-
covali. Ale keď ich babylonský kráľ 
odviedol do zajatia do Babylónie, 
tam v cudzine zatúžili po chráme.
My síce nie sme v cudzine, ale nám 
obmedzil všetky radovánky hluč-
ného života na verejnosti vírus. 
A  tak v  tichu domovov venujme 
sa v  tomto pôstnom a  veľkonoč-
nom čase veciam viery. Vieme síce, 
strach sa rozprestiera nad celým 
svetom. Strach, či nás nezničí pan-
démia. Vieme, že na tú prvú Veľ-
kú noc strach sa rozprestrel aj nad 
Jeruzalemom. Veď správa o prázd-
nom hrobe Ježiša Krista sa rýchlo 
rozniesla. Strach zachvátil židov-
ských kňazov a  veľkňazov, ktorí 
Pána Ježiša dali usmrtiť. Strach sa 
rozprestrel aj nad ľudom, ktorý kri-
čal: „ukrižuj Ho!“ Strachom sa chve-
li aj ozbrojení muži, ktorí strážili 
hrob. Ale aj nasledovníci Pána Ježi-
ša, Jeho učeníci boli zneistení. Ale 
v nedeľu večer, keď živý Vzkriesený 
Ježiš prišiel medzi učeníkov a uká-
zal im ruky aj bok pochopili, že Ho 
dobre hodnotili, keď sa k Nemu pri-
znávali, že Ježiš je Syn Boha živého, 
Ten Svätý Boží. Aj neveriaci uče-
ník Tomáš, keď mu Pán Ježiš uká-
zal prepichnuté ruky a bok, zvolal: 
„Pán môj a Boh môj.“ Takže Veľká noc 
prebudila slabú vieru, lebo na vlast-
né oči videli Toho Ježiša, ktorého 

usmrtili a ktorý 3 dni ležal v hrobe, 
ale ktorý vo veľkonočné ráno vstal 
z mŕtvych.
Veľká noc teda prebúdza vieru, vie-
ru v Ježiša Krista, ktorý prešiel brá-
nou smrti, ale ju aj prelomil, tak sa 
stal Víťazom nad smrťou, ale aj na-
šim Víťazom, lebo ak v Neho veríme 
a svoj život Mu zveríme, raz si zasta-
ne nad hrobom všetkých nás a otvo-
rí hroby Svojou Všemohúcou rukou 
a každý, kto Ho vierou prijme, uve-
die ho do života tam, kde On žije 
a kraľuje. A preto aj v túto Veľkú noc 
sa nám On prihovára a volá nám do 
srdca: „Neboj sa, len ver!“
Požehnané prežitie veľkonočných 
sviatkov vám prajú

evanjelický farár Jaroslav Jurko
a evanjelická farárka 

Eunika Jurková

Veľkonočná vieraOznámenie
primátorky mesta na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie do-
tácie /finančných prostriedkov/ 
z  rozpočtu Mesta Banská Štiav-
nica na rok 2021
Mesto Banská Štiavnica v zmysle §7 
VZN č.2/2018 o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu Mesta Banská Štiav-
nica v znení dodatku č. 1 zverejňu-
je oznámenie o  určení termínu na 
predkladanie žiadostí o  poskytnu-
tie dotácie pre oblasť Kultúra, Šport, 
Sociálna a zdravotná oblasť a Regio-
nálny rozvoj a životné prostredie na 
rok 2021.
Termín podávania žiadostí je do 
30. apríla 2021.
Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu 
podať právnické osoby a fyzické oso-
by– podnikatelia podľa §6 Všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta 
Banská Štiavnica č. 2/2018 v znení 
dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
Žiadosť je potrebné doručiť písom-
nou formou na predpísanom tlači-
ve, ktoré nájdete v klientskom cen-
tre mestského úradu alebo priamo 
na stránke Mesta Banská Štiavnica 
http://www.banskastiavnica.sk/ 
obcan/dokumenty/tlaciva.html
Žiadateľ môže predložiť v  rámci 
platného VZN len jednu žiadosť.
Vyplnená žiadosť o  poskytnutie 
dotácie musí obsahovať povinné 
prílohy:
– zmluva alebo potvrdenie o zriade-
ní bankového účtu, ktorého vlastní-
kom je žiadateľ
– výpis z registra trestov na právnic-
kú osobu, ktorý je vedený Generál-
nou prokuratúrou SR
– doklad o založení subjektu (zria-
ďovacia listina, zakladateľská zmlu-
va, stanovy s potvrdením registrácie 
atď.) pre občianske združenia, ne-
ziskové organizácie, záujmové zdru-
ženia a pod.
– ďalšie dokumenty týkajúce sa pro-
jektu v zmysle žiadosti
Príslušná komisia mestského za-
stupiteľstva pripraví návrh na po-
skytnutie dotácií do 30. mája 2021. 
O návrhu rozhodne primátor mesta 
do 14 kalendárnych dní a mestské 
zastupiteľstvo na svojom najbliž-
šom zasadnutí od predloženia návr-
hu príslušnou komisiou.
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Jozefa Páchniková
t. č.: 045/694 96 32
e-mail: jozefa.pachnikova@ 
banskastiavnica.sk

MsÚ

Ďalším bodom rokova-
nia bola správa Žiadosť o NFP– Ob-
nova biodiverzity alejí banskoštiav-
nických kalvárií (Kalvária v  meste 
Banská Štiavnica a Kalvária na Hor-
nej Rovni). Revitalizácia a biologická 
obnova priestranstiev banskoštiav-
nických kalvárií spočíva v  opätov-
nom sfunkčnení riešeného areálu 
tak, aby boli splnené všetky požia-
davky funkčnosti jednotlivých čas-
tí areálu, riešení celkovej koncepcie 
a  kontinuity jednotlivých priesto-
rov, rámca ochrany prírody a krajiny 
a pamiatkovej ochrany.
Ďalším bodom rokovania bol Pre-
nájom poľnohospodárskej pôdy, ná-
vrh na vyhlásenie obchodnej verej-
nej súťaže. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zriadenie osobitnej komi-
sie na prípravu podkladov k vyhlá-
seniu obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom poľnohospodárskej pôdy. 

Tiež schválilo zmenu výšky nájom-
ného pre nájomcov poľnohospodár-
skych pozemkov pri prevádzkovaní 
podniku podľa obvyklej ceny nájmu, 
dodatkom k  platným nájomným 
zmluvám. Poslanci MsZ poverili pri-
mátorku mesta rokovať so spoloč-
nosťou Agrocom, s.r.o., vo veci ná-
jomného pre rok 2021 dohodou, 
vzhľadom na vývoj cien nájomné-
ho za prenájom poľnohospodárskej 
pôdy v  regióne, a  zároveň vypove-
daním všetkých zmlúv na prenájom 
poľnohospodárskej pôdy vo vlast-
níctve mesta Banská Štiavnica, pri 
prevádzkovaní podniku, uzatvore-
ných na dobu neurčitú s  výpoved-
nou lehotou 5 rokov a uzatvorením 
dodatkov k týmto nájomným zmlu-
vám s úpravou ceny ročného nájom-
ného tak ako bude dohodnutá cena 
nájmu za väčšinovú časť pozemkov.
Poslanci MsZ schválili žiadosť spo-

ločnosti MsL, spol. s r.o., o  odpus-
tenie časti nájmu voči spoločnos-
ti Mestské lesy Banská Štiavnica, 
spol. s r. o. za prenájom nehnuteľné-
ho majetku mesta Banská Štiavnica, 
a to lesných a nelesných pozemkov, 
porastov, stavieb, ciest a  zariadení 
na týchto pozemkoch a  stavieb vo 
výške 29.999,98€ za obdobie roku 
2019 a vo výške 40.000,00€ za obdo-
bie roku 2020. Prerokovaná bola aj 
správa návrh poslanca Mgr. Macha-
rika na odvolanie predsedu pracov-
nej skupiny pre riešenie parkovania 
a  dopravy na území mesta Banská 
Štiavnica. K uvedenej správe nebolo 
prijaté uznesenie, bolo dohodnuté, 
že bude zvolané stretnutie pracov-
nej skupiny pre riešenie parkovania 
a dopravy na území mesta BS.
Foto: Mgr. Ján Petrík

Ing. Ivana Ondrejmišková,
prednostka mestského úradu

•3.str.

Rozpočet mesta bol schválený



5číslo 12 • 31. marec 2021
sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

Drahí čitatelia našich  
Štiavnických novín,

nikdy som tak dlho neotáľal odpo-
vedať na výzvu redakcie prihovoriť 
sa ku kresťanským sviatkom pro-
stredníctvom tejto známej verejnej 
služby dlhoročného periodika ako 
v tomto roku 2021.
Nie preto, že by sa mi nechcelo alebo, 
že by som nemal čas alebo, že by som 
si nevážil čitateľov, ale práve naopak, 
práve preto, že všetci spoločne preží-
vame veľmi ťažké a všeobecne neo-
čakávane bolestivé časy.
Aké slová človeka môžu byť vhodné 
pre našu dobu, ktorú prežívame?
Skutočne, verte mi, ťažko ich nájsť.
Ale predsa, oni jestvujú skryté v hĺb-
ke duše. Každý z nás ich tam nájde.
To, čo denno-denne prežívame, sa 
bez optiky Krista nedá pochopiť ani 
seriózne vysvetliť.
Aj na verejných sieťach niektorí hľa-
dajú akési svetlo na konci tunela. 
V skutočnosti nevidia a mnohokrát 
ani netušia, kam tunel vedie, či je 
rovný, priamy, alebo či nás nevedie 
kdesi späť. Tvária sa, že čomusi ro-
zumejú, ale po niekoľkých ich vystú-
peniach radšej vypíname obrazov-
ky, aby sme si neškodili na vlastnom 
oslabenom „pandemickom zdraví“.

Kresťanom je láskavo dovolené, aby 
sprostredkovane pomocou médií 
počuli veľkopiatočnú výzvu: „Hľa, 
drevo kríža, na ktorom visel Spasiteľ 
sveta,“
Súčasné technologické prostriedky 
však nemajú silu vytvárať spoločen-
stvo, môžu vytvárať nálady, podsú-
vať svoje predstavy alebo predsta-
vy svojich mecenášov, ale chýba to 
podstatné: prítomnosť Boha a  Bo-
žie konanie v  spoločenstve. Chýba 
ten impulz skutočne zažiť blízkosť 
Spasiteľa sveta a  vidieť v  Kristo-
vi to jediné svetlo, ktoré nás z toh-
to tmavého tunela vyvedie, iba Kris-
tus je svetlo sveta, ako sa to opakuje 
každý rok pri začiatku Veľkonočnej 
vigílie. Aj v tomto roku v prázdnom 
kostole na Bielu sobotu v noci po za-
žatí Veľkonočnej sviece zaznie troji-
té „Kristus, svetlo sveta!“ Bude počuť 
tichú odpoveď niekoľkých hláskov: 
„Bohu vďaka!“
Nebojme sa vo svätú noc vzkriese-
nia pridať k  tomuto spevu! K tejto 
odpovedi!
On, Kristus, ktorý pozná ľudskú 
biedu, trápenie, obavy i  smrť, tak 
opäť vstúpi do nášho života a naplní 
nás svojím Božským pokojom.
Veď on sám povedal: „Nebojte sa, ja 
som premohol svet.“

Nebojme sa teda!
Drahí priatelia,
Ťažko sa píšu tieto riadky, ťažko sa 
možno chápu.
Našťastie vždy platilo, že každá pes-
nička má svoj koniec. Aj v  prípade 
tejto ťažkej a bolestivej piesne, kto-
rú spoločne prežívame, platí, že v jej 
úzadí je ten, kto vstal z mŕtvych. Ten 
už neraz prekvapil mnohých múd-
rych a  prechytralých tohto sveta, 
lebo „iba“ On verne a do dôsledkov 
vydaním celej svojej krvi do rúk zlo-
čincov nasledoval hlas svojho Otca.
Z nesmiernej lásky k nám, hoci Ho 
ešte teraz možno ani nepoznáme, 
ale On pozná nás a nikdy nás nepre-
stal milovať.
Kristus objektívne pred dvoma ti-
sícročiami vstal z hrobu, vystúpil na 
nebesia a sedí po pravici Otca.
Do hrobu Ho už nikto a nič nevrá-
ti, z nebies Ho žiadna metla ľudstva 
nezmetie a trón Mu nikto nemá silu 
vziať, lebo Mu patrí poslušnosťou 
Otcovi a láskou k nám.
Žime z Jeho lásky k nám. Ona je ne-
konečná. Prebodnutá klincami a ko-
pijou rímskeho vojaka.
Požehnanú druhú Veľkú noc kovi-
dovej éry všetkým!

Ľudovít Frindt, farár, 
Farnosť Banská Štiavnica

INZERCIA

Pokojné a požehnané 
Veľkonočné sviatky

Veľkonočný 
príhovor
Milí priatelia, aj v  tomto roku sa 
vám chcem prihovoriť pri príleži-
tosti sviatku Veľkej noci. Tohto-
ročné obdobie pôstu bolo skutoč-
ne veľmi intenzívne, prežívali sme 
pôst na mnohých úrovniach. Iste 
sme si to v minulosti takto ani ni-
kdy nepredstavovali. Veľká noc je 
vždy spojená s nádejou. Je to ná-
dej nového života, nádej vzkriese-
nia, nádej, ktorú nám zabezpečil 
Kristus svojím zmŕtvychvstaním. 
Kristus vstal zmŕtvych, toto je ná-
dej, ktorú ako kresťania nesieme 
vo svojom živote! V  tomto roku 
prežívame dve dôležité podne-
ty. Od 8. decembra 2020 slávime 
rok svätého Jozefa. Svätý Jozef je 
prototypom muža, manžela, otca. 
Práve preto v tomto roku chceme 
z  jeho životných postojov čerpať 
nádej napriek situácii, ktorú do-
posiaľ všetci vnímame ako neute-
šivú– ťaživú. Druhou myšlienkou 
tohto roku je začiatok roku rodiny, 
ktorý sme začali sláviť 19. marca 
tohto roku práve na sviatok svä-
tého Jozefa. V  tomto sa chceme 
pozerať na rodinu ako tú, ktorá je 
strážkyňou života, zdrojom novej 
nádeje a silou pre každého z nás. 
„Pretrvávajúca situácia pandémie na 
medzinárodnej úrovni vytvára v  nás 
všetkých obavy a  utrpenie, no nemá 
nás preto paralyzovať. Naopak, práve 
v  tomto osobitnom čase zmätku, my 
kresťania sme povolaní byť svedka-
mi nádeje. Misii Cirkvi totiž prináleží 
byť vždy ohlasovateľkou dobrej zves-
ti Evanjelia.” (Z  príhovoru pápeža 
pri vyhlásení Roku rodiny). Spre-
vádza nás vízia, že niečo sa v nás 
a okolo nás musí zmeniť, aby sme 
po prekonaní globálnej pandémie 
mohli začať nanovo vo svojom 
osobnom živote, rodinnom živo-
te, v spoločnosti. Nanovo poučení, 
obnovení, múdrejší. Nechajme sa 
inšpirovať patriarchom viery svä-
tým Jozefom, urobme čo sa dá pre 
naše rodiny, aby práve v nich spo-
ločnosť našla istý a  silný základ 
pre budúci rozvoj. Prajem vám po-
žehnané, milosťou a  nádejou na-
plnené veľkonočné sviatky.

Norbert Ďurdík, dekan

„Život môže byť plný bolesti, ale to 
ťa neospravedlňuje, aby si to vzdal..

Arnold Schwarzenegger

myšlienka
dňa
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Vážení rodičia,

v týchto dňoch vrcholí čas, kedy uva-
žujete nad tým, ktorú základnú školu 
bude navštevovať vaše dieťa. Je priro-
dzené, že každý rodič si pre svoje die-
ťa želá len to najlepšie. Zo skúseností 
vieme, že toto vážne rozhodnutie ne-
robíte unáhlene, a už dlhodobo zvažu-
jete svoje možnosti a porovnávate kla-
dy či zápory jednotlivých škôl.
Základná škola Jozefa Horáka je sta-
bilnou organizáciou s dlhoročnou tra-
díciou kvalitného výchovno-vzdelá-
vacieho procesu, dôkazom čoho sú 
nielen dosiahnuté úspechy v  mno-
hých oblastiach, ale i samotní úspeš-
ní absolventi.
Veľmi dôležitou súčasťou vzdeláva-
nia sú samotní učitelia. V  škole pô-
sobí ustálený kolektív pedagogických 
zamestnancov. Kolektív, ktorý sa ne-
bráni využívaniu nových trendov vo 
vzdelávaní, je flexibilný, dokáže sa za-
pojiť do sebavzdelávania v rôznych ty-
poch zahraničných štruktúrovaných 
kurzov, vie efektívne využívať nástro-
je informačno-komunikačných tech-
nológií. Dôkazom toho je i udržiava-
nie kontaktu so žiakmi a online učenie 
v súčasnom období mimoriadnej situ-
ácie. Učitelia spolu so žiakmi budujú 
tvorivý tím, ktorý ide s dobou, ktorý 
dokáže získať umiestnenia v rôznych 
typoch súťaží a  dokáže sa vzájomne 
podporiť. Každý žiak, ktorý má zá-
ujem o svoj osobný rast, môže svoje 

nadanie a talent rozvíjať v tej oblasti, 
ktorá mu je blízka.
V  priebehu rokov boli budovy areá-
lu školy komplexne zmodernizované. 
V súčasnosti sú plne využité podkrov-
né priestory, v  ktorých vznikli nové 
učebne či jazykové laboratória zaria-
dené kvalitným materiálnym vyba-
vením, a rovnako tak sa zmodernizo-
vala aj školská knižnica. Prirodzenou 
súčasťou klímy každej triedy je inter-
aktívna tabuľa, notebook s  pripoje-
ním na internet s kvalitným ozvuče-
ním a dataprojektor. Učenie sa tak pre 
žiakov stáva zaujímavejšie, veselšie aj 
efektívnejšie.
Medzi dôležité priority našej ško-
ly patrí:
– poskytovanie kvalitného vzdeláva-
nia, v ktorom uplatňujeme humanis-
tický spôsob výučby,
– vytvorenie bezpečného miesta a prí-
jemnej atmosféry pre všetkých,
– rešpektovanie dieťaťa ako jedineč-
nej osobnosti s individuálnym prístu-
pom,
– zavádzanie špeciálno-pedagogic-
kej podpory pre žiakov s problémami 
v učení,
– presadzovanie zdravého spôsobu ži-
vota – zabezpečujeme pre deti zdravú 
desiatu a obedy,
– športovanie v bezpečnom i bezpraš-
nom priestore,
– posledných 8 rokov sa škola každo-
ročným podávaním projektov úspeš-
ne zapája do programu Erasmusplus, 

ktorý ponúka učiteľom a žiakom mož-
nosti zúčastňovať sa aktivít na me-
dzinárodnej úrovni. Začiatkom roka 
2021 škola získala v programe Eras-
musplus Akreditáciu na roky 2021 
– 2027. V  uvedenom období sa uči-
teľom a  žiakom otvoria ďalšie nové 
možnosti medzinárodnej spolupráce 
a mobilít do zahraničných škôl,
– využívanie internetovej žiackej kniž-
ky, v ktorej si žiaci a rodičia môžu pre-
zrieť nielen hodnotenie, ale aj zadané 
domáce úlohy, vypracovať projekty, 
zapojiť sa do online precvičovania už 
prebraného učiva, alebo si stiahnuť 
rôzne vyučovacie materiály,
– realizovanie vychádzok, náuč-
ných exkurzií, zaujímavých besied, 
školských výletov, projektov i  súťaží 
s  medzinárodným presahom, upev-
ňovanie aktívnej spolupráce so slo-
venskými vydavateľstvami, ktorá 
hravým spôsobom rozvíja čitateľskú 
gramotnosť našich žiakov.
Vážení rodičia, držíme Vám palce, aby 
výber školy pre Vaše dieťa bol správny.
V momentálnej situácii sa zápis do 
prvého ročníka uskutoční:
– elektronickou formou počas celého 
mesiaca apríl 2021,
– rodičia, ktorí nemajú možnosť za-
písať dieťa elektronicky, môžu dieťa 
zapísať 22. 4. 2021 od 8.00 – 12.00 
a od 13.00 – 16.30 v Základnej ško-
le Jozefa Horáka bez účasti dieťa-
ťa.

vedenie školy

Zápis do Základnej školy Jozefa HorákaJarný zber 
objemného odpadu
Oznamujeme občanom, že roz-
miestňujeme veľkokapacitné 
kontajnery (ďalej VKK ) na zber 
objemného komunálneho odpa-
du v nasledovných častiach mes-
ta:
- časť Štefultov– od 01.04.2021 
(štvrtok) do 05.04.2021 (pon-
delok)– vrátane:
- križovatka ulíc Š. Moyzesa, Po-
žiarnická a Školská– pri kostole
- križovatka ulíc Obrancov Mie-
ru a Úzka
- križovatka ulíc I. Bajzu a  B. 
Němcovej
- ul. Obrancov mieru– horný ko-
niec– pri Suchom tajchu
- časť Špitálka– od 09.04.2021 
(piatok) do 11.04.2021 (nede-
ľa) – vrátane:
- ul. I. Krasku– dolný koniec
- ul. Ľ. Štúra– pri ul. A. Bernoláka
- ul. Ľ. Štúra 29
- ul. Kysihýbelská– križovatka 
s ul. Roľníckou– od 09.04.2021 
(piatok) do 11.04.2021 (nede-
ľa)– vrátane
- časť Povrazník od 16.04.2021 
(piatok) do 18.04.2021 (nede-
ľa)– vrátane:
- ul. L. Exnára 3
- ul. Budovateľská 13-14
- ul. Horná Huta 6
- križovatka ulíc J. Horáka a Na 
Mária šachtu

Prosíme občanov, aby do pri-
stavených VKK vhadzova-
li výlučne len objemný odpad! 
(20 03 07), čo je komunálny od-
pad, ktorý kvôli svojím rozme-
rom a  hmotnosti nie je možné 
umiestniť do štandardných zber-
ných nádob, napríklad nábytok, 
staré matrace, koberce, okná, 
dvere, umývadlá, WC a pod.
Do VKK nepatria druhotné su-
roviny (železný šrot, papier, 
sklo, plasty), nebezpečný od-
pad a  elektroodpad (farby, do-
máca chémia, chladničky, práč-
ky, televízory, počítače, telefóny, 
batérie, žiarivky,...) biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad 
(zvyšky potravín, tráva, konáre, 
lístie) a ani stavebný odpad.
Tieto druhy odpadov je mož-
né priniesť na Zberný dvor ul. 
Antolská 46, Banská Štiavni-
ca v  čase od: pondelok – pia-
tok: 06:00 – 15:00 hod., sobota: 
08:00 – 12:00 hod.

Miloš Veverka, 
Technické služby, m. p., BS
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Jubilant Kamil Chovan, rok 1972- Slovan Banská Štiavnica  foto Archív autora

oznamy, 
spomienky

INZERCIA

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.
Informácie o  pripravovaných ak-
tivitách si môžete pozrieť aj na 
stránke http://www.sovicky.sk/ 
sztp-banska-stiavnica.

Výbor ZO SZTP 
Banská Štiavnica

Oznam
Milí záhradkári!
Oznamujeme Vám, že členské 
známky si môžete vyzdvihnúť 
v  Elektro IMO– Domáce potre-
by. Pre členov ponúkame výhod-
ný nákup záhradkárskych po-
trieb s  10% zľavou. Viac info: 
0903 250 921. Za porozumenie 
vopred ďakujeme!

Výbor SZZ – Štefultov 

Základná škola 
Jozefa Kollára ďakuje...
Veľmi pekne ďakujeme za dar 60 
kusov respirátorov FFP2, ktoré na-
šej škole darovala Lekáreň Dužina. 
V tejto náročnej situácii, keď aj my 
v  škole dodržiavame všetky epi-
demiologické opatrenia, chráni-
me našich žiakov, rodičov aj seba, 
je každá pomoc vítaná. Osobitné 
poďakovanie patrí pani Mgr. Mar-
tine Miklovitzovej, ktorá sa o dar 
postarala. Základná škola Jozefa 
Kollára chce ďalej poďakovať fir-
me Combin a firme Ravafol za fi-
nančný dar, za ktorý sme zakúpili 
profesionálnu ozvučovaciu apara-
túru pre našu školu. V mene žia-
kov, rodičov a zamestnancov školy 
za túto pomoc ďakujeme!

Ján Kružlic,
riaditeľ ZŠ J. Kollára

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.

Dňa 5. apríla 2021 sa dožíva 
vzácnych, okrúhlych 70. 
narodenín náš priateľ, výborný 
športovec, človek rozosieva-
júci vo svojom okruhu pohodu, 
ktorý sa od útleho veku zaľúbil 
do najpopulárnejšej loptovej 
hry– futbalu, pán Kamil 
Chovan.

Jubilant sa narodil v malebnej pod-
horskej dedinke na Dekýši. Prvé 
futbalové kroky začal robiť na 
miestnych lúkach, ihrisko v  obci 
nemali. Vďaka usilovnosti a  odda-
nosti tomuto športu rýchlo a  vý-
razne napredoval. Odmenou mu za 
túto mravčiu aktivitu bol vstup do 
ozajstného futbalu v Banskej Štiav-
nici koncom 60. rokov XX. storočia 

vo farbách vtedajšieho Slovanu. Že 
bol veľkým talentom svedčí aj sku-
točnosť, keď hneď od samého za-
čiatku svojho pôsobenia sa prebo-
joval svojimi výkonmi do základnej 
zostavy mužstva, ktoré v  tých ro-
koch postupovalo z  najnižšej kraj-
skej súťaže do najvyššej, medzi eli-
tu najlepších 16 mužstiev krajov 
Banská Bystrica a  Žilina. Patrí do 
generácie, ktorá posledná ešte hrá-
vala na škvárovom ihrisku na Maje-
ri pod plavárňou. V lete roku 1973 
bol hráčom mužstva, ktoré zahajo-
valo éru štadióna pod Kalváriou pa-
mätným zápasom proti ligovému 
Bohemians Praha a prizeralo sa mu 
vyše 4000 divákov. Patril medzi re-
žisérov hry, ale bol aj nebezpečným 
strelcom a  svojím vystupovaním 

prispieval k stmeľovaniu kolektívu.
Milý Kamil,
za tie nádherné, spoločne prežité 
futbalové roky Ti ďakujú a do ďal-
šieho života veľa, veľa zdravia, ro-
dinnej pohody a  príjemných po-
kojných dní prajú bývalí spoluhráči 
Jozef Schingler, Ivan Madara, Sta-
nislav Opiela, Marián Švidroň, Pipo 
Čenger, Jozef Bačík, Jozef Šedivý, 
Jaroslav Fančovič, Karol Palášthy, 
Ladislav Pastier, a  žijúci výborní-
ci Mikuláš Lamper, Jozef Osvald, 
Ján Mravík a Juraj Görner. K pria-
niu sa pripája aj náš najstarší člen, 
ktorý ešte v 50. rokoch hrával v dre-
se ŠAC Banská Štiavnica, pán Jozef 
Štepánek.
Veľa zdravia, radosti zo života praje

Ivan Madara

Životné jubileum



8 číslo 12• 31. marec 2021
sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Ing. Peter Farbiak

Od 1. apríla 2019 ste riaditeľom Sprá-
vy CHKO Štiavnické vrchy v B. Štiav-
nici. Dovtedy ste pracovali vo funkcii 
odborného radcu na OÚ B. Štiavnica, 
odbore starostlivosti o  životné pros-
tredie.

Aké poslanie má CHKO ŠV?
„Správa CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len 
„Správa“) je organizačnou zložkou Štát-
nej ochrany prírody Slovenskej republiky. 
Štiavnické vrchy boli vyhlásené za Chrá-
nenú krajinnú oblasť 22. septembra 1979 
vyhláškou č. 124 Ministerstva kultúry Slo-
venskej socialistickej republiky. Správa za-
čala svoju činnosť 1. januára 1980. Celé 
územie Chránenej krajinnej oblasti Štiav-
nické vrchy sa od ostatných veľkoploš-
ných chránených území na Slovensku od-
lišuje tým, že dôvod, prečo bola vyhlásená 
za chránené územie nesúvisel len s ochra-
nou, zachovaním a zveľaďovaním prírod-
ných hodnôt, ale aj s  ochranou technic-
kých pamiatok rozptýlených v území, ako 
pozostatok baníckej histórie. Výmera toh-
to chráneného územia predstavuje 77 630 
ha na území okresov Banská Štiavnica, 
Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvo-
len, Krupina. Medzi hlavné činnosti Sprá-
vy patrí:
- sledovanie stavu chránených častí príro-
dy,
- príprava odborných podkladov pre územ-
nú ochranu,
- zabezpečenie praktickej starostlivos-
ti o chránené časti prírody (územnú, dru-
hovú),
- zabezpečenie rehabilitácie hendikepova-
ných živočíchov,
- vypracúvanie dokumentácie ochrany prí-
rody a krajiny,
- vypracúvanie odborných podkladov pre 

výkon štátnej správy,
- označovanie chránených časti prírody 
a krajiny,
- zabezpečenie environmentálnej výcho-
vy a vzdelávania so zameraním na ochra-
nu prírody a krajiny, poskytovanie služieb 
návštevníkom chránených území,
- budovanie náučných chodníkov, prevádz-
kovanie informačného strediska ochrany 
prírody na Sitne a rehabilitačnej stanice,
- vykonávanie stráže ochrany prírody.
Okrem praktickej starostlivosti o  druhy 
národného a európskeho významu, zabez-
pečuje Správa starostlivosť o 20 maloploš-
ných chránených území s vyšším stupňom 
ochrany a o 11 chránených stromov alebo 
ich skupín v území Chránenej krajinnej ob-
lasti Štiavnické vrchy. Správa má v rámci 
svojej pôsobnosti starostlivosť aj o územie 
nachádzajúce sa mimo Chránenej krajin-
nej oblasti Štiavnické vrchy, ktoré pred-
stavuje územie okresov Banská Štiavnica, 
Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvo-
len, Krupina a Veľký Krtíš o celkovej rozlo-
he cca 280 000 ha. V tomto území Správa 
zabezpečuje starostlivosť o  29 maloploš-
ných chránených území s vyšším stupňom 
ochrany a o 32 chránených stromov alebo 
ich skupín.
V  kompetenčnom území Správy sa na-
chádza aj 29 území európskeho významu 
v rámci sústavy NATURA 2000 s celkovou 
výmerou 42 518 ha. Správa sa aktívne za-
pája do projektov koordinovaných Štátnou 
ochranou prírody Slovenskej republiky. 
Jedná sa o nasledovné projekty z Operač-
ného programu – Kvalita životného pros-
tredia:
– Veľké šelmy 2
– Monitoring druhov a  biotopov európ-
skeho významu v zmysle smernice o bioto-
poch a smernice o vtákoch“
CHKO ŠV má viaceré celoslovenské 
špecifiká. Môžete ich našim čitate-
ľom rozviesť?
„Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické 
vrchy (CHKO ŠV) možno považovať za 
atypické veľkoplošné chránené územie 
z dôvodu, že sa tu nachádza veľký počet 
urbanizovaných oblastí, ktoré v minulosti 
súviseli s rozvojom baníctva. Podľa mine-
ralogického bohatstva sa Štiavnické vrchy 
nie nadarmo nazývajú ako „Mekka mine-
ralógov“. Banská Štiavnica a jej najbližšie 
okolie patrí medzi najvýznamnejšie mi-
neralogické náleziská na svete. Raritou 
Štiavnických vrchov sú antropogénne for-
my reliéfu, ako napr. haldy, prepadliská, 
pingy a najmä umelé vodné nádrže – taj-
chy so svojím unikátnym systémom jarkov. 
Množstvo technických, kultúrnych pamia-
tok a kultúrno-historická hodnota územia, 
bola dôvodom zapísania Banskej Štiavni-
ce a jej priľahlého územia v roku 1993 na 

Listinu svetového kultúr-
neho a prírodného dedič-
stva UNESCO.
Štiavnické vrchy pred-
stavujú najväčšie sopeč-
né pohorie vnútorného 
karpatského oblúka. Naj-
mladším prejavom vul-
kanickej aktivity je naj-
mladšia sopka – Prírodná 
pamiatka (PP) Putikov 
vŕšok s lávovými prúdmi 
pri Tekovskej Breznici. Je 
to zároveň aj najzachova-
lejšia sopečná forma toh-
to typu v strednej Európe 
i v celých Západných Kar-
patoch. Prírodná rezervácia (PR) Kamen-
né more vo Vyhniach je najväčšie kamenné 
more v  karpatských vulkanitoch. Je vý-
znamnou lokalitou chránených a zriedka-
vých druhov živočíchov, najmä plazov.
Územie Štiavnických vrchov je typické aj 
hojným výskytom starých banských štôl-
ní a šácht, ktoré sú domovom 15 druhov 
netopierov, z početného vtáctva sú zaují-
mavé vzácne druhy dravcov ako sokol rá-
roh, sokol lastovičiar, sokol sťahovavý, orol 
krikľavý, orol skalný, sova lesná, výr skal-
ný. V okolí čistých potokov možno pozoro-
vať rybárika riečneho, vodnára potočného, 
bociana čierneho. Z veľkých cicavcov je vý-
znamný výskyt rysa ostrovida, medveďa 
hnedého, mačky divej a vydry riečnej.
Štiavnické vrchy sú dôležitým stredoe-
urópskym migračným predelom flóry 
a fauny. Od juhu a juhozápadu sem zasa-
hujú výbežky Panónskej nížiny, od seve-
ru a severozápadu dôležité migračné trasy 
karpatských horských elementov. Ich vý-
znamnú biologickú diverzitu predstavuje 
napr. bohatstvo flóry, rastúcej na nezvy-
čajne pestrom podloží. Plošne najrozsiah-
lejší je prales Drastvica s prirodzeným vý-
skytom jedle bielej v dubových porastoch, 
kde najstaršie duby zimné majú vek cca 
400 rokov.“
Aké úlohy plníte v súčasnosti a čo 
plánujete realizovať v  najbližšom 
období? 
„Správa CHKO ŠV prevádzkuje Rehabili-
tačnú stanicu (RS) pri Správe CHKO ŠV, 
ktorú možno považovať za priekopníka 
rehabilitačných a  záchranných zariade-
ní v Slovenskej republike. Jedná sa o špe-
cializované zariadenie ŠOP SR. Rehabili-
tačná stanica vznikla na podnet študentov 
Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici 
v roku 1985, kedy bola oficiálne otvorená.
Správa má na legendárnom vrchole Sitna, 
ktorý má výnimočné a nezastupiteľné po-
stavenie na Slovensku nielen z prírodné-
ho, ale aj kultúrno-historického hľadiska, 
vybudované svoje Informačné stredisko 

ochrany prírody s  vynovenou interaktív-
nou expozíciou, ktoré je počas letnej sezó-
ny prístupné širokej verejnosti.
Medzi dôležité ciele, ktorým sa venujeme 
na Správe, je aj starostlivosť o  osobitne 
chránené časti prírody (maloplošne chrá-
nené územia s vyšším stupňom ochrany). 
Patrí sem vykonávanie manažmentových 
opatrení v súvislosti s dosiahnutím priaz-
nivého stavu jednotlivých biotopov. Naším 
zámerom je do týchto aktivít zapájať aj ši-
rokú verejnosť, tak ako to bolo aj pri akcii 
„Kosenie Tatárskej lúky pod Sitnom“, kto-
rú sme absolvovali v roku 2019. Bohužiaľ, 
situácia s pandémiou nám nedovolila túto 
akciu zopakovať v roku 2020 a pevne verí-
me, že v priebehu jesene aktuálneho roka 
sa spoločne budeme môcť stretnúť v okolí 
Sitna pri činnostiach súvisiacich so záchra-
nou vzácnych lúčnych biotopov.
V priebehu minulého roka Správa inten-
zívne pracovala v  súlade s  požiadavka-
mi Európskej komisie na príprave konso-
lidovaného znenia pre územia NATURA 
2000, upravovaním a  kontrolou hraníc 
území európskeho významu v územnej pô-
sobnosti našej Správy ako aj návrhom ďal-
ších území, ktoré budú zahrnuté do siete 
území NATURA 2000.
Aktuálne sa Správa zapojila ako partner 
do projektu výzvy „Obnova znehodnote-
ných ekosystémov mokradí“, ktorá je fi-
nancovaná z Nórskych grantov a Štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. Do projek-
tu sú zahrnuté tri lokality (rašeliniská) 
v Kremnických vrchoch a dve lokality (jed-
no rašelinisko a jedna mokraď) v Štiavnic-
kých vrchoch. Obsahom projektu je vedec-
ká, praktická a edukačná činnosť.
V  tomto roku sa začína spolupráca na-
šej Správy pri vypracovávaní „Programu 
starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť 
Štiavnické vrchy, ktorý bude slúžiť na za-
bezpečenie dlhodobej starostlivosti o chrá-
nené územie.“
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má...
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K zaujímavým nálezom 
archeologického zbierkového 
fondu SBM patrí pútnický 
odznak zo 14. storočia (ev.č. 
A 1131), ktorý sa našiel 
počas výskumu AÚ SAV v 90. 
rokoch 20.storočia v miestach 
bývalého dominikánskeho 
kláštora v Banskej Štiavnici /
parkovisko pod tzv. baníckou 
školou/. 

Nález predstavuje ríšsku orlicu 
z  olova s  roztiahnutými krídla-
mi v  štylizovanej podobe ako od-
znak, ktorý sa pripínal na viditeľ-
né miesto šiat alebo na klobúk. 
Pútnik /obyčajne kajúcnik za spá-
chané hriechy/ bol takouto for-
mou aspoň čiastočne na svojej ces-
te chránený. Typ odznaku s orlicou 
sa prisudzuje k produktom, ktoré 
získavali pútnici, absolvujúci púť 
do nemeckého Aachenu /aj Cá-
chy/. Aachen bol rezidenciou fran-
ského kráľa K. Veľkého, miestom 
korunovácie nemeckých kráľov až 
do 16.storočia. Z historických pra-
meňov vieme, že sem boli posiela-

ní kňazmi najmä kajúcnici, ktorí 
spáchali ťažký hriech vraždy. Mô-
žeme si len domyslieť, že neznámy 
Štiavničan deklaroval pred rehoľ-
níkom v kláštore vykonanie púte. 
Z archívnych prameňov 13. storo-
čia tiež vieme, že štiavnickí mešťa-
nia, putujúci do Ríma alebo San-
tiaga de Compostela, Španielsko /

dnes známa a obľúbená destinácia 
na svätojakubskej ceste/, museli 
dostať súhlas na putovanie od svo-
jich manželiek.
Keď sa otvoria dvere SBM pre náv-
števníkov, tento unikátny nález si 
budete môcť pozrieť v archeologic-
kej expozícii Starého zámku.

Jozef Labuda

Štiavničania putovali už v stredoveku 
na posvätné miesta Európy

Pútnický odznak  foto Katarína Patchová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že bude pre-
rušená distribúcia elektriny z dô-
vodu odstraňovania porúch na 
zariadeniach distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa distribučnej sú-
stavy spoločnosti Stredosloven-
ská distribučná, a. s. Bez el. ener-
gie budú v B. Štiavnici:
- 1. 4. v čase od 7:30 – 14:00 na 
ul.: Počúvadlianske Jazero.
- 7. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 
ul.: Počúvadlianske Jazero.
- 9. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 
ul.: Antolská, Horná Huta, Lin-
tich.
- 9. 4. v čase od 10:30 – 16:30 na 
ul.: Počúvadlianske Jazero.
- 12. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 
ul.: Lintich.
- 3. 5. v čase od 8:30 – 15:30 na 
ul.: A. Bernoláka, J. Matušku, Ľ. 
Štúra, Slovanská.
Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 
Dispečingy SSD, a.s.

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 
v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-
rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-
ská Štiavnica si výherca môže vy-
zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 
znenie krížovky z  č. 10/2021: „Tá 
láska, v  ktorej sa počíta je chudobná.“ 
Výhercom sa stáva Mária Halajo-
vá, B. Štiavnica. Srdečne blahože-
láme! 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 redakcie ŠN v termí-
ne do 12. 04. 2021.

V tajničke sa ukrýva príslovie:

A., Nie krátko, patriaci Vilovi, nádo-
ba na kvety,
B., Začiatok tajničky, amerícium,
C., Pokiaľ česky, zvýšený tón A, zvisle,
D., Existoval, sklad, zn. kozmetiky, 
nie dnu,
E., Stred slova podali, farba, mizni, 
nitky,

F., Pás, brat Ábela, nádoba na pečenie,
G., Vodná rastlina, dones, domáce 
zviera,
H., Ilona, žen. meno, dopravný pro-
striedok,
I., Stred slova Lavaza, Koniec taj-
ničky, zvykne pálievať,
J., Zn. kancelárskych potrieb, patriaci 
maliarovi, fúkaj,
K., 4. časť tajničky, oblok,
L., Žen. meno, severské zviera, 2 rím-
sky, poľnohosp. rastlina, úhor nemec-
ky.

1., Druh inventáru, 2. časť tajnič-
ky, spojka,
2., Leonard, odral, poznám,
3., Vodík, iniciálky Ďuro Konôpka, 
začiatočník, krhla,
4., Budúcnosť človeka, ruská rieka, 
pozmýval,
5., Badal, úder v boxe, španielska vy-
chovávateľka, stred slova Hron,
6., Izabela, potom česky, poznala 
básn.,
7., Povraz so slučkou, myšiaky, krá-
ľovná Rakúska – Alžbeta,
8., Patriaca ose, keby, matka,
9., Vás bez dĺžňa, vanutie, lyže, ryl 
s hrúbkou,

10., Odkopaj, ozn. lietadiel Indoné-
zie, áno česky, ozn. áut Španielska 
a Rakúska,
11., Benzínka v BŠ, časť nervovej sú-
stavy, zvonec,
12., Celý– všetko po angl., strukovi-
na, lavička,
13., Moce, farba na vlasy,
14., Láska taliansky, 3. časť tajnič-
ky, otravné látky.

Pomôcky: KIN, Sisi, aal, vika, Anež-
ka, asis.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-
ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 12
Krížovka
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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 zabez-
pečiť domov pre opustené a  týra-
né zvieratá a  zabezpečenie veteri-
nárnej starostlivosti. Kto by chcel 
mať doma zvieracieho miláčika, 
nech neváha a kontaktuje naše ob-
čianske združenie. Bližšie info 

k  adopcii na: www.ozmurko.sk, 
na Fb stránke: Občianske združe-
nie Murko, Kakalík a  Miška, kon-
takt: 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

Až v 13 zdravotníckych zaria-
deniach siete nemocníc Svet 
zdravia a polikliník ProCare 
majú aktuálne takmer prázdnu 
národnú online čakáreň pre 
očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19. 

Nemocniciam a  poliklinikám za-
tiaľ v národnej čakárni otvorili pri-
hlasovanie len pre osoby nad 70 
rokov. Kým však donedávna boli 
termíny na očkovanie kompletne 
plné, aktuálne nemocnice evidujú 
na najbližšie dni mnoho voľných 
miest. Vyzývajú preto oprávnené 
skupiny k registrácii. V prípade, že 
sa voľné termíny v najbližšom čase 
nezaplnia, rezort zdravotníctva 
by mal podľa siete ProCare a Svet 
zdravia uvažovať nad znížením ve-
kovej hranice.
V  nemocniciach pre osoby 70+ 
vakcína Comirnaty
Nemocnice Svet zdravia očkujú 
iba vakcínou Comirnaty od kon-
zorcia Pfizer/BioNtech a  aktuál-
ne je prostredníctvom národnej 
online čakárne otvorené prihla-
sovanie pre osoby staršie ako 70 
rokov (platí aj pre  osoby zo zo-
znamu špeciálnych skupín). Tie-
to skupiny sa môžu do čakárne 

zaregistrovať na národnom webe 
https://vakcinacia.nczisk.sk/ 
registracia. Vzhľadom na nízky 
počet prihlásených záujemcov do-
stanú zaregistrované osoby ter-
mín vo veľmi blízkom čase.
Aktuálne majú množstvo voľných 
termínov pre osoby 70+ nemocni-
ce siete Svet zdravia v  Trebišove, 
Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Vra-
nove nad Topľou, Žiari nad Hro-
nom, Rožňave, Michalovciach, 
Partizánskom, Humennom a v Že-
lezničnej nemocnici Košice.
V  poliklinikách pre osoby 70+ 
vakcína Moderna

Polikliniky siete ProCare zase oč-
kujú iba vakcínou Moderna. Aktu-
álne je prostredníctvom národnej 
online čakárne otvorené prihlaso-
vanie pre osoby staršie ako 70 ro-
kov (platí aj pre osoby zo zoznamu 
špeciálnych skupín). Voľné ter-
míny majú aktuálne v  Poliklini-
ke  ProCare Trnavské mýto v  Bra-
tislave (Novapharm Bratislava), 
v Poliklinike ProCare Prešov (Sek-
čov Prešov) a v Poliklinike ProCare 
Sereď (Mestská poliklinika Sereď).

Jana Fedáková, komunikačná 
špecialistka, sieť nemocníc Svet 

zdravia a polikliník ProCare

Nemocnice Svet zdravia volajú seniorov
na očkovanie: Pre ľudí 70+ majú mnoho voľných termínov

Očkovacie centrum v nemocnici  foto Archív Svet zdravia, a.s.
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Aj napriek tomu, že nevieme, 
či a kedy sezóna začne, 
A mužstvo FK Sitno sa na ňu 
pripravuje, zatiaľ individuálne. 

Akonáhle SFZ dovolí skupinové tré-
ningy, rozbehne sa tréningový pro-
ces naplno aj v našom klube, v kádri 
ktorého došlo k  niekoľkým zme-
nám.
Ako uvádza športový riaditeľ klubu 
Lukáš Pellegrini, tím opustili Miro-
slav Gregáň a  Michal Marek.  „Tou-
to cestou im chcem za odvedenú prácu 
pre klub FK SITNO Banská Štiavni-
ca srdečne poďakovať a  hlavne, čo sa 
týka Mirka Gregáňa, pevne verím, že sa 
naše cesty ešte spoja, keďže ide o domá-
ceho chalana, rodáka a  kedykoľvek ho 
radi uvidíme medzi nami,“ hovorí na 
úvod Lukáš Pellegrini a dodáva, že 
rázne zásahy do kádra robiť nech-
celi. „FK Sitno Banská Štiavnica dispo-
nuje veľmi kvalitným kádrom, ale chce-
li sme priniesť hráčov, ktorí súčasnému 
tímu pomôžu naďalej napredovať. Rov-
nako je pre nás dôležité, aby sme fa-
núšikov nášho klubu potešili a  dali im 
možnosť a šancu ešte viac a vo väčšom 
počte navštevovať štadión a podporovať 
klub,“ dodáva Pellegrini.
Medzi dobré správy patrí, že v klu-
be bude naďalej pôsobiť Lukáš Te-

sák. „Je to vynikajúca správa a nášmu 
klubu je obrovskou cťou, že hráč s taký-
mi skúsenosťami sa bude pohybovať po 
našom trávniku a pomôže k ešte väčšej 
spokojnosti fanúšikov,“ dodáva Lukáš 
Pellegrini. Ten pôsobí v klube nielen 
ako športový riaditeľ, ale o body do 
tabuľky sa pobije aj priamo na ih-
risku. 
Prvoligista Paťo Jacko v  našom 
tíme
„Medzi najväčší prestup a  príchod za-
raďujem Patrika Jacka z  prvoligového 
klubu FK Pohronie. Ide o veľmi kvalit-
ného hráča a človeka, s ktorým príde do 

klubu obrovská skúsenosť, kvalita a veľ-
ký vzor pre svojich spoluhráčov a  pre 
mládež. Čo je však hlavné, príde me-
dzi nás pokorný a  charakterný človek, 
z čoho mám ja osobne obrovskú radosť,“ 
konštatuje ďalej športový riaditeľ 
a aj my Paťa vítame medzi nami.
„Keďže prestupové obdobie ešte stále 
trvá, pevne verím, že sa nám podarí pri-
niesť ešte nejaké zaujímavé meno, ktoré 
bude prínosom, ako po športovej, tak aj 
po ľudskej stránke,“ dodáva na záver 
športový riaditeľ klubu Lukáš Pel-
legrini.

FK Sitno Banská Štiavnica

Zmeny v kádri FK Sitno 
v sezóne 2020/21

Patrik Jacko a Lukáš Pellegrini  foto Archív FK Sitno BŠ

Veľká noc
Počujme srdcom jarnú pieseň.
Príroda vonia jak sladký sen.
Voňa zeme, kríkov nežné pohla-
denie,
blíži sa Veľká noc, Ježiša vzkrie-
senie.

Túla sa jar v lesoch, po lúkach,
spieva o živote v spomienkach.
Konár listnatý na cestu sa skláňa,
striedavým vánkom vetra sa vznáša.

Život nás vedie rôznymi cestami,
so spoločnými túžbami i snami.
Prosíme za tých, ktorí Pána ne-
poznajú,
nech obmäkčí im srdcia- a hneď za-
plesajú.

S pokorným srdcom prosme zľuto-
vanie,
nech Pán odpustí všetky viny naše.
Dnes sa ešte pred Ním skloňme,
pod krížom Ho žehnať môžme.

Slávnostná Veľkonočná nedeľa
k modlitbám všetkých nás privolá-
va.
V tichosti v modlitbe sa skláňajme,
s pokorou Bohu, vďaku vzdávajme.

Pán Boh- tvorca ľudského ducha,
v Synovi Jeho bola útecha.
Prišiel na zem, ľuďom láskavo na 
pomoc.
Čujme Božie slovo aj v túto Veľkú 
noc.

Pocíťme na duši Jeho pohľad.
Počujme Jeho láskavé volanie.
Ako kedysi dávno- bol to poklad.
Najväčší poklad- Ježiša vzkriesenie.

Počúvanie veľkonočnej zvesti,
daruje nádej do budúcnosti.
Počúvanie veľkonočného posolstva,
je istotou aj moderného človeka.

Boh uisťuje nás- neumrieme,
ale večne v láske žiť budeme.
Staňme sa veľkonočnými poslami.
Kristus Pán bude žiť večne s nami.

Eva Kolembusová

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát
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Inzerujte aj vy v 
Štiavnických
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

 �Hľadám opatrovateľku s mož-
nosťou ubytovania, tel. č.: 
0904 524 467

 � Výkup parožia, tel. č.: 
0904 834 937

 � Ponúkam na predaj čierne uhlie 
20m3– bez dovozu. Cena dohodou. 
Kontakt: 0910 235 488

inzercia

služby


