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INZERCIA

Ešte koncom minulého roka 

minister hospodárstva SR 

Richard Sulík po viacerých 

predchádzajúcich spoločných 

rokovaniach s primátorkou 

nášho mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou vyhlásil, že Rudné 

bane, štátny podnik, sa bude 

sťahovať do nášho mesta.

Po pár mesiacoch od prísľubu sa 

slová ministra naplnili a  k  15. 4. 

2021 sa do budovy Žemberovského 

domu na 3. posch. v Banskej Štiav-

nici presťahovalo a začína svoju čin-

nosť podnikové riaditeľstvo tohto 

podniku. 

Milí rodičia,

Mesto Banská Štiavnica ako zria-

ďovateľ verejných základných škôl 

ZŠ Jozefa Horáka, Ul. P. Dobšin-

ského 17 a ZŠ Jozefa Kollára, Ul. 

L. Svobodu 40 Vám ďakuje za pre-

javenú dôveru pri výbere našich 

škôl na plnenie povinnej školskej 

dochádzky Vašich detí. O  kva-

lite poskytovaného vzdeláva-

nia v týchto školách nás celé roky 

presviedčajú samotní žiaci dosa-

hujúci vynikajúce výsledky nie-

len na vyučovaní, ale aj účasťou 

a  umiestňovaním sa v  nespočet-

ných školských aj mimoškolských 

projektoch a súťažiach, jazykových 

a  prírodovedných olympiádach, 

športových, umeleckých a  iných 

súťažiach. Naše školy poskytujú 

kvalitné bezplatné základné vzde-

lávanie v zmodernizovaných, zdra-

vých školách s  možnosťou bez-

platného využívania športových 

areálov v čase mimo vyučovania.

Milí rodičia, aj tento rok sa naše 

školy tešia a pripravujú na malých 

budúcich školákov-prvákov.

Mesto ako zriaďovateľ chce v čase, 

keď mnohé rodiny nepríjemne po-

značili fi nančné dôsledky korona-

krízy, zmierniť rodičom budúcich 

prvákov v ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kol-

lára náklady spojené s  nástupom 

detí do prvých ročníkov tým, že 

im zakúpi nevyhnutné školské po-

treby, čím rodičom odpadne takáto 

povinnosť platby pri nástupe žia-

kov do prvého ročníka.

Vážení spoluobčania, milí rodi-

čia, prosím Vás touto cestou nielen 

o trpezlivosť, ale aj o zodpovednosť 

pri zvládaní súčasnej pandemickej 

situácie, aby sme Vaše deti nielen 

zapísali do škôl, ale aby tam v sep-

tembri aj nastúpili a mali to šťastie 

prežívať školské časy v  reálnej, 

ozajstnej škole a  triede so svojimi 

spolužiakmi a učiteľmi.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Rudné bane, š. p., 
sa presťahovali do Žemberovského domu

Poďakovanie
Mesto podporí rodičov prvákov vo svojich školách

Žemberovský dom  foto Mgr. Ján Petrík 
3.str.
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Výzva komisie 
športu

Komisia špor-

tu upozorňu-

je športovcov 

a športové kluby 

na predklada-

nie žiadostí na 

poskytnutie do-

tácie (fi nančných prostriedkov) 

z rozpočtu mesta Banská Štiavni-

ca v roku 2021. 

Termín podávania žiadosti je do 

15. 5. 2021. Tlačivo nájdete na 

www.banskastiavnica.sk.

Informácie: 045/694 96 32, jozefa.

pachnikova@banskastiavnica.sk.

Ľubomír Barák,

predseda komisie športu

→
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DIÁR
z programu

primátorky

6. 4. v Rádiu Devín o 01:00 do 2:00 

v relácii „Ars litera“ bol hosťom ban-

skoštiavnický rodák a  čestný občan 

nášho mesta Anton Hykisch, vý-

znamný slovenský spisovateľ, pred-

tým aj politik a diplomat. Aj napriek 

tomu, že vo februári už mal 89 rokov, 

hovoril mimoriadne pútavo, príťaž-

livo a  inšpiratívne najmä o historic-

kých súvislostiach v  Európe, naj-

mä na Slovensku a  vo Francúzsku. 

A. Hykisch mal slovo aj 7. 4. v Rá-

diu Devín o 7:40. 6. 4. v Rádiu De-

vín o 15:35 bola podrobná informá-

cia o rodinnej stolovej hre „Štiavnica 

nad zlato“. 10. 4. po 8:00 bolo literár-

no-dramatické pásmo o Štiavničanke 

PhDr. Alžbete Göllnerovej Gwerko-

vej (19.10.1905– 18.12.1944) s tým, 

že na túto profesorku banskoštiav-

nického gymnázia, historičku, spiso-

vateľku, protifašistickú bojovníčku 

a  manželku akad. maliara Edmunda 

Gwerka bol podaný nový, doteraz ne-

pertraktovaný pohľad ako na výraz-

nú demokratickú osobnosť, čo rezo-

novalo aj v  jej publikácii „Žena novej 

doby“, ktorej úryvky boli taktiež pre-

zentované v tejto relácii. 11. 4. v Rá-

diu Lumen o 6:27 bola spomienka na 

krvavú bitku pri rieke Slanej, kde ta-

társke hordy v tento deň v r. 1241 po-

razili vojsko uhorského kráľa Belu IV. 

Nasledovalo neuveriteľné plienenie 

územia dnešného Slovenska, čomu za 

obeť padlo aj naše mesto. 11. 4. v Rá-

diu Regina od 6:40 v relácii „Zlaté ruky“ 

hovoril o  svojich kresbách vzácnych 

kultúrno-historických objektov nielen 

v B. Bystrici, Trnave a Košiciach, ale 

aj v B. Štiavnici Michal Ďurica. 11. 4. 

v TA3 v relácii „V politike“ o 11:00 ho-

voril o  aktuálnych vnútropolitických 

otázkach banskoštiavnický Exštiavni-

čan Jaroslav Naď, minister obrany SR.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mobilné odberové miesto 

testovacích vzoriek na 

COVID-19, ktoré sa nachádza 

v unimobunkách pri kotolni na 

ul. L. Svobodu (sídl. Drieňová), 

otvorené je v pondelok, 

stredu– nedeľu v čase 8:00– 

16:00 hod., s prestávkou 

12:00– 12:30 hod. a posledným 

odberom o 15:30 hod. Pozor, 

v utorok sa netestuje!

Spoločnosť Dej, s. r. o., testuje na 

COVID-19 v objekte mestskej plavár-

ne v dňoch pondelok– nedeľa v časoch 

8:00– 17:00 hod., s prestávkou medzi 

12:00-13:00 hod. a poslednými odbe-

rom pred prestávkou o 11:40 a 16:40 

hod. Aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica, v  pracovné dni sú 

k  dispozícii zamestnanci Slovenské-

ho Červeného kríža z Banskej Štiavni-

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

kou 13:00 – 15:00 hod., posledným 

odberom o 18:30 hod., počas sobôt sa 

testuje v čase 8:00 – 17:00 hod., s pre-

stávkou 12:00 – 13:00 hod. a posled-

ným odberom o 16:30 hod., v nedeľu 

sa netestuje, testovanie je bezplatné 

a dobrovoľné!

Výsledky testovania – 14. týždeň 

(5. 4.– 11. 4. 2021):

SČK (KC):

5.4. – 88 – otest., z toho 0– pozitív

6.4. – 630 – otest., z toho 2 – pozitív

7.4. – 223 – otest., z toho 0 – pozitív

8.4. – 161 – otest., z toho 0 – pozitív

9.4. – 218– otest., z toho 1 – pozitív

10.4. – 369– otest., z toho 0 – pozitív

ZŠ J. Kollára:

10.4. – 43 – otest., z toho 0 – pozitív

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, sídl. 

Drieňová)

5.4. – 185 – otest., z toho 2– pozitív

7.4. – 376 – otest., z toho 1 – pozitív

8.4. – 227 – otest., z toho 2 – pozitív

9.4. – 306 – otest., z toho 9 – pozitív

10.4. – 388 – otest., z toho 1 – pozitív

11.4. – 152 – otest., z toho 1 – pozitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

5.4. – 149 – otest., z toho 2– pozitív

6.4. – 370 – otest., z toho 3 – pozitív

7.4. – 166 – otest., z toho, 0 – pozitív

8.4. – 91 – otest., z toho 2 – pozitív

9.4. – 116 – otest., z toho 0 – pozitív

10.4. – 126 – otest., z toho 0 – pozitív

11.4. – 414 – otestovaných z toho 1 – 

pozitív

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

Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku 

obcí v  znení neskorších predpi-

sov zverejňuje podľa § 9a, ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o  majetku obcí v  znení ne-

skorších predpisov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 23/2020 na zámenu pozem-

kov v k. ú. Banská Štiavnica

– časť pozemku o  výmere cca 

16m2, ktorá bude po zamera-

ní odčlenená geometrickým plá-

nom z  pozemku parc. č. C KN 

3864/1, o  výmere 1559m2, os-

tatná plocha,

– časť pozemku o  výmere cca 

16m2, ktorá bude po zameraní 

odčlenená geometrickým plánom 

z pozemku par. č. E KN 1625/30, 

o výmere 32m2, zastavaná plocha 

a nádvorie.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a internetovej stránke mesta  

www.banskastiavnica.sk. Bližšie 

informácie: Mestský úrad, odde-

lenie právne a  správy majetku, 

tel. č.: 045/694 96 42.

MsÚ

Testovanie 
v našom meste

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:

- 3. 5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A. Bernoláka, J. Matušku, Ľ. 

Štúra, Slovanská.

- 4. 5. v čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Počúvadlainske Jazero.

- 5. 5. v čase od 7:30 – 18:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Antolská, 

Povrazník.

- 6. 5. v čase od 7:30 – 18:30 na 

ul.: Antolská, Trate mládeže.

- 7. 5., 10. - 12. 5. v čase od 7:30 

– 18:30 na ul.: A. T. Sytnianskeho, 

Antolská, Povrazník, Trate mláde-

že.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

12. 4.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie s  riadi-

teľmi základných škôl v  zria-

ďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica v  súvislosti 

s COVID-19.

  Pracovné rokovanie k  úprave 

Ulice Jána Palárika.

  Pracovné rokovanie k pripravo-

vanej rekonštrukcii verejného 

priestranstva Pod Kalváriou.

  Redakčná rada Štiavnických 

novín.

13. 4.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie k vyspráv-

kam miestnych komunikácií.

  Pracovné rokovanie k príprave 

dodatku VZN o parkovaní mo-

torových vozidiel.

14. 4.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie s  riadi-

teľmi základných škôl v  zria-

ďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica v  súvislosti 

s COVID-19.

  Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a  vedúcich odde-

lení MsÚ.

15. 4.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre MsZ.

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Teréziou Ko-

vácsovou.

16. 4.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k IÚS.

  Pracovné stretnutie s  minis-

trom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR B. Gröhlingom v Zá-

kladnej škole Jozefa Horáka.

17. 4.

  Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková
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Je to práve v  tých 

priestoroch, kde predtým sídlilo 

kontaktné miesto Daňového úradu 

Banská Bystrica, pracovisko Banská 

Štiavnica, Nám. sv. Trojice 1, ktoré sa 

ku dňu 1. mája 2017 zrušilo.

Uvedený podnik začal svoju novo-

dobú históriu ešte v roku 1946, kedy 

bol umiestnený v  Banskej Bystrici. 

Jeden z jeho závodov pôsobil od roku 

1948 aj v našom meste, jeho činnosť 

bola ukončená v roku 1992 výpove-

ďami všetkých zamestnancov.

V súvislosti s poklesom činnosti štá-

tu v oblasti ťažby rudy sa podnik dl-

hodobo venuje najmä realizácii útl-

mového programu rudného baníctva 

pre oblasť dotovanej ťažby a úpravy 

rúd železných a  neželezných kovov 

a  jeho dopad na bansko-stavebnú 

a  geologicko-prieskumnú činnosť, 

ktoré vykonávajú štátne podniky 

v  Slovenskej republike. Rovnako sa 

venuje zabezpečeniu a likvidácii sta-

rých banských diel a odstraňovaniu 

environmentálnych záťaží po týchto 

dielach. Podnik patrí medzi menšie, 

má približne 30 zamestnancov a ve-

die ho v  pozícii podnikového riadi-

teľa obyvateľ Banskej Štiavnice Mgr. 

Peter Žitňan. Opýtali sme sa Minis-

terstva hospodárstva SR, prečo sa 

ministerstvo rozhodlo presťahovať 

Rudné bane, š. p., do Banskej Štiav-

nice, čo si od tejto zmeny sľubuje 

a ako hodnotí spoluprácu s Mestom 

Banská Štiavnica pri tomto záme-

re: „Premiestnenie podnikového riadi-

teľstva Rudných baní, š. p., do Banskej 

Štiavnice umožní efektívnejšiu spolu-

prácu s Hlavným banským úradom ako 

aj Štátnym ústredným banským archí-

vom na projektoch digitalizácie a saná-

cie nežiaducich pozostatkov po ťažobnej 

činnosti z  minulosti. Úrad zatiaľ spo-

lupracuje s  Mestom Banská Štiavnica 

krátko. Výsledkom doterajšej spolupráce 

je aj to, že sídli v mestských priestoroch“, 

odpovedal tlačový odbor Minister-

stva hospodárstva SR.

Pre naše mesto je príchod podni-

ku v  týchto neľahkých časoch pozi-

tívnou správou a signálom, že vede-

nie Ministerstva hospodárstva SR 

má úprimný záujem o podporu náš-

ho regiónu, ktorý prezentuje nielen 

slovne pri rokovaniach, ale aj prak-

tickými krokmi a  reálnymi rozhod-

nutiami.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Rudné bane, š. p., sa presťahovali 
do Žemberovského domu

Mestská polícia ako poriad-

kový útvar aj naďalej kontro-

luje dodržiavanie opatrení 

nariadených Vládou SR, RÚVZ 

a Krízovým štábom mesta 

Banská Štiavnica. 

Podľa vyjadrenia náčelníka PhDr. Pet-

ra Šemodu v mesiaci marec zazname-

nali príslušníci MsP  34  priestupkov 

u  osôb, ktoré mali povinnosť no-

siť  prekrytie horných a  dolných dý-

chacích ciest. Jednalo sa hlavne o oso-

by z iných okresov.

Mestská polícia taktiež vykonávala 

na požiadanie RÚVZ Žiar nad Hro-

nom v  mesiaci marec previerku do-

držiavania stanovenej karantény, a to 

u  13-tich osôb. Za rovnaké obdobie 

príslušníci MsP zaznamenali 6 prípa-

dov porušenia zákazu vychádzania, 

ale vzhľadom na odôvodnenie dotyč-

ných osôb boli priestupky riešené do-

hovorom.

Hliadky MsPo vykonali v mesiaci ma-

rec aj kontrolnú činnosť ohľadom zá-

kazu otvorenia v  prevádzkach, a  to 

v počte 115 kontrol. V jednom prípa-

de bola prevádzka nahlásená na RÚVZ 

Žiar nad Hronom z dôvodu, že ani po 

opakovaných upozorneniach pre-

vádzku neuzatvorili a naďalej porušo-

vali vyhlášku o  zákaze prevádzkova-

nia fi tnes centra.

Čo sa týka udelených pokút týkajú-

cich sa pandemických nariadení, ná-

čelník PhDr. Peter Šemoda vysvetľu-

je, že mestská polícia sa v prvom rade 

snaží riešiť zistené nedostatky len na-

pomenutím a upozornením. Mestská 

polícia sa snažila v prvom rade pôso-

biť preventívne a nie udeľovať pokuty 

za porušenie opatrení, avšak v 5 prí-

padoch boli uložené aj blokové poku-

ty, nakoľko dotknuté osoby na slušné 

upozornenie reagovali podráždene, 

doslova až agresívne. Pokuty boli ude-

lené vo výške 80€ za nenosenie rúška. 

Príslušníci MsPo tiež zabezpečovali 

počas celého mesiaca vrátane víken-

dov celodenný dozor na 4 odberných 

miestach, ktoré vykonávali testovanie 

obyvateľov mesta.

náčelník MsPo

Dodržiavanie pandemických opatrení

Mestská polícia upozorňuje 

našich spoluobčanov, aby 

neboli prekvapení, ak ich 

zastaví hliadka mestskej 

polície a požiada ich 

o vykonanie dychovej skúšky, 

nakoľko im to vyplýva zo 

Zákona č. 219/1996 Z. z. 

Národnej rady Slovenskej 

republiky o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholic-

kých záchytných izieb.

Osobitné povinnosti fyzických 

osôb

§4

(1)  Osoby vykonávajúce činnosť, 

pri ktorej by mohli ohroziť život, 

zdravie sebe alebo iným osobám, 

alebo poškodiť majetok, nesmú po-

žívať alkoholické nápoje alebo iné 

návykové látky3)  pri vykonávaní 

tejto činnosti alebo pred jej vyko-

návaním, ak by počas tejto činnos-

ti mohli byť ešte pod ich vplyvom.

Vyšetrenie na zistenie alkoholu 

alebo iných návykových látok

§5

(1)  Príslušníci Policajného zboru, 

Vojenskej polície, Zboru väzenskej 

a justičnej stráže Slovenskej repub-

liky, Zboru ozbrojenej ochrany le-

tísk a zamestnanci obecnej a mest-

skej polície (ďalej len „policajný 

orgán“) a zamestnanci Dopravného 

úradu, ktorí vykonávajú štátny od-

borný dozor sú oprávnení v  rámci 

svojej pôsobnosti vyzvať osoby uve-

dené v  §4 ods. 1 na vyšetrenie na 

zistenie alkoholu alebo iných návy-

kových látok.

Mestská polícia Banská Štiavnica 

sa Vám svojou prácou snaží pomá-

hať, aby ste sa v našom meste cíti-

li bezpečnejšie. Príslušníci mestskej 

polície Vám ochotne, veľmi radi po-

môžu a  poradia v  konkrétnych si-

tuáciách, kedy nás budete potrebo-

vať. Oslovte nás! Sme tu pre Vás! 

Dúfam, že aj Vy nám svojou spolu-

prácou pomôžete a pri každom po-

dozrení z porušenia zákona nám za-

voláte na bezplatnú telefónnu linku 

159, alebo priamo hliadke MsPo, 

ktorá pôsobí v  služobnom obvo-

de  na mobilnom telefónnom čísle 

0905 597 673.

náčelník MsPo

Právomoci mestskej polície

Jarný zber 
objemného odpadu

Oznamujeme občanom, že roz-

miestňujeme veľkokapacitné 

kontajnery (ďalej VKK) na zber 

objemného komunálneho odpa-

du v nasledovných častiach mes-

ta:

• 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 vhadzovali 

výlučne len objemný odpad! 

(20 03 07), čo je komunálny od-

pad, ktorý kvôli svojim rozme-

rom a  hmotnosti nie je mož-

né umiestniť do štandardných 

zberných nádob, napríklad ná-

bytok, staré matrace, kober-

ce, okná, dvere, umývadlá, WC 

a pod.

Do VKK nepatria druhotné 

suroviny (železný šrot, papier, 

sklo, plasty), nebezpečný odpad 

a  elektroodpad (farby, domáca 

chémia, chladničky, práčky, te-

levízory, počítače, telefóny, ba-

térie, 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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Slovenský Červený kríž II.

Členovia ČK sa svojou činnos-

ťou vyznamenali aj počas SNP. 

Množstvo dobrovoľných sestier 

pracovalo v  mestskej nemocni-

ci pri ošetrovaní vojakov. Pomá-

hali najmä v  nočných smenách, 

keď vystriedali sestry z  povola-

nia a rádové sestry. Zúčastňovali 

sa pri transporte vojakov a parti-

zánov. Varili pre evakuantov a po 

ich odchode aj pre politických 

väzňov. Nemeckí okupanti nedo-

voľovali nosiť jeho uväznených 

od ich príbuzných a ani im ho ne-

poskytovali. Túto činnosť zabez-

pečovali až do príchodu oslobo-

diteľskej Červenej armády. Pre 

postihnutých občanov varili ešte 

počas 3 mesiacov po oslobodení.

19. marca 1945 sa otvorila ve-

rejná kuchyňa pre 261 stravujú-

cich. Od oslobodenia k  30. júnu 

1945 činnosť miestnej organi-

zácie SČK dokumentuje štatis-

tika: náklady na potraviny či-

nili 89 158Ks, ostatné náklady 

38 877, spolu 128 035Ks. Za toto 

obdobie sa vydalo 799 raňajok 

a 19 488 obedov, pričom sa spot-

rebovalo 1 862,4kg chleba. 416 

pracovníkov odpracovalo 2 496 

hodín za 104 dní.

SČK vďaka svojim zbierkovým 

aktivitám mohol formou zapo-

žičania potravín vypomôcť aj 

miestnej vojenskej posádke, ne-

mocnici a  študentskej menze. 

Určité množstvo potravín daro-

val sirotincu. Stravovali a  ošati-

li evakuantov, väzňov, partizá-

nov vracajúcich sa domov. Aspoň 

načas sa podarilo zmierniť núdzu 

najviac trpiacim. Vo verejnej ku-

chyni SČK sa stravovalo 93 osôb. 

Pre kojencov a tehotné ženy pra-

videlne vydávali 0,5kg cukru na 

týždeň a na požiadanie i maizenu 

a krupicu.

Predsedom miestnej organizácie 

po oslobodení bol Michal Majer-

ský, ktorý túto funkciu zastával 

už počas II. sv. vojny. Najväč-

ší rozmach zaznamenal ČSČK po 

II. sv. vojne. Platí to aj pre Ban-

skú Štiavnicu. Do r. 1960 to bola 

v  meste prvá organizácia, kto-

rá združovala do 500 členov. V r. 

1981 bolo v Banskej Štiavnici 10 

základných organizácií s  2269 

členmi. V  I. ZO ČSČK bolo 297 

členov, v  II. 760, čo bola súčas-

ne najväčšia členská základňa 

spomedzi základných organizácií 

v  okrese Žiar nad Hronom, kto-

rého súčasťou bola B. Štiavnica, 

v III. ZO ČSČK 210. Do tejto or-

ganizácie patrilo aj 16 mladých 

zdravotníkov. Štvrtá bola v  Ne-

mocnici s  poliklinikou a  mala 

170 členov.

V  r. 1970 boli na štiavnických 

stredných školách založené prvé 

dorastové skupiny ČSČK. Na ZŠ 

pracovali mladí zdravotníci I. 

a  II. stupňa. Svojou činnosťou 

patrili k  najaktívnejším na Slo-

vensku.

V r. 1991 členská základňa ČSČK 

v  Banskej Štiavnici bola nasle-

dovná: ZO č. 1– 420, ZO č. 2– 

550, NsP– 185, Podsitnianska– 

200, SLŠ– 292, SPŠCH– 215, 

SPŠBaH– 210, SOUB– 187, gym-

názium– 70, SOUL– 42.

Tradičnými sa stali opatrovateľ-

ské služby, návštevy a  obdarú-

vanie chorých a bezvládnych ob-

čanov. Členovia ČSČK upriamili 

činnosť na mobilizovanie svojich 

spoluobčanov ku  skvalitňovaniu 

životného prostredia a zdravému 

spôsobu života.

V  90-tych rokoch 20. stor. za-

znamenalo mohutný rozvoj bez-

príspevkové darcovstvo krvi. 

Množstvo najvzácnejšej tekuti-

ny venovali svojim blížnym dob-

rovoľní darcovia z radov bansko-

štiavnického ČK.

Členovia ČSČK zabezpečovali 

pomoc na rôznych podujatiach 

a doškoľovanie v kurzoch.

13. septembra 1991 bolo v Belhá-

zyovskom dome slávnostne sprí-

stupnené Sociálne stredisko SČK 

ako prvá inštitúcia svoju druhu 

na Slovensku. Jeho hlavnou úlo-

hou bolo zabezpečovanie opatro-

vateľskej služby a  rozvoz stravy 

do domácností pre bezvládnych 

obyvateľov v meste a okolí. Vyu-

žívaný bol denný stacionár, kto-

rý v  r. 2001 navštevovalo prie-

merne 11 detí. Od 1. apríla 

1997 existuje v Banskej Štiavni-

ci Územný spolok SČK, ktorého 

prvým predsedom som bol ja.

O  súčasnosti i  budúcnosti SČK 

v  B. Štiavnici bude samostat-

ný materiál v  ŠN od riaditeľky 

Mgr. Emilie Jányovej Lopušní-

kovej.

Ján Novák

Banská Štiavnica národná a svetová

Jeden z odberov krvi, realizoval SČK ÚS v BŠ v r. 2020  foto Archív SČK

Oznámenie 
o predĺžení termínu na predkla-

danie žiadostí o poskytnutie do-

tácie /fi nančných 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 

15. mája 2021.

Žiadosť o  poskytnutie dotácie 

môžu podať právnické osoby a fy-

zické osoby– podnikatelia pod-

ľa §6 Všeobecne záväzného naria-

denia Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2018 v znení dodatku č. 1 o po-

skytovaní dotácií z  rozpočtu Mes-

ta Banská Štiavnica. Žiadosť je po-

trebné doručiť písomnou formou 

na predpísanom tlačive, ktoré náj-

dete v klientskom centre mestské-

ho 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. júna 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
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica ako 

zriaďovateľ ZŠ Jozefa Kollára 

a ZŠ Jozefa Horáka v zastúpení 

primátorkou Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, v zmysle 

rozhodnutia ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR 

Branislava Gröhlinga zo dňa 

12. apríla 2021 na pracovnom 

stretnutí s riaditeľmi hore 

uvedených škôl dňa 14. 4. 2021 

vo veci návratu žiakov do škôl 

rozhodlo nasledovne:

1. S účinnosťou od 19. apríla 2021 

sa obnovuje vyučovanie žiakov 8. 

a 9. ročníkov ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ 

Jozefa Kollára prezenčným spôso-

bom v školách.

2. Vyučovanie žiakov I. stupňa ZŠ 

pokračuje naďalej prezenčným spô-

sobom výučby v ZŠ.

3. Školské stravovanie sa bude po-

skytovať všetkým žiakom ZŠ v pre-

zenčnom vyučovaní.

4. Školské kluby detí a  materské 

školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta budú otvorené v doterajšom 

režime.

5. Základná umelecká škola pokra-

čuje v  dištančnej výučbe, prezenč-

ne len v individuálnej forme okrem 

spevu a dychových nástrojov.

6. Centrum voľného času – 

dištančne.

V  súvislosti s  nástupom žiakov 8. 

a  9. ročníkov do škôl a  ich povin-

nosťou, ako aj povinnosťou aspoň 

jedného zákonného zástupcu žiaka, 

preukazovania testu na ochorenie 

COVID-19 s  negatívnym výsled-

kom, mesto Banská Štiavnica za-

bezpečilo testovanie v  MOM ZŠ 

Jozefa Kollára v  sobotu, 17. aprí-

la 2021 v čase od 10. hod do 16. 

hod. s prestávkou v čase od 13. – 

14. hod. pre:

– zamestnancov a rodičov žiakov ZŠ 

Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára, 

ZUŠ, MŠ Bratská, MŠ Mierová, MŠ 

1.mája.

– žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ Jozefa 

Kollára a ZŠ Jozefa Horáka

Pozn: žiak 8. a 9. ročníka sa pri ná-

stupe do školy v pondelok, 19.aprí-

la 2021 môže preukázať aj inou for-

mou testu (napr. od svojho lekára, 

PCR testom alebo testom vykona-

ným v inom odbernom mieste), nie 

však starším ako 7 dní.

5. V  zmysle školského COVID au-

tomatu sa návrat celého II.stupňa 

ZŠ predpokladá v  termíne od 26. 

apríla 2021, čomu budú predchá-

dzať tzv. kloktacie testy vykoná-

vané v  ZŠ J.Horáka a  ZŠ J.Kollára 

v  dňoch 21. a  22. 4. 2021, kto-

ré môžu využiť všetci žiaci 5.– 9. 

ročníkov týchto ZŠ v čase do 10. 

hodiny ráno.

Pozn: žiaci aj rodičia sa od 26. 4. 

2021 môžu preukázať aj inou for-

mou testu s negatívnym výsledkom 

na ochorenie COVID-19, nie však 

starším ako 7 dní.

Mesto Banská Štiavnica zabezpečilo 

pred nástupom žiakov 8. a 9. roční-

kov dezinfekciu priestorov ZŠ J.Kol-

lára a ZŠ J.Horáka fi rmou Gelos.

Viera Ebert, 

Školský úrad

Návrat detí do škôl

Od 19. apríla bude 

celé Slovensko 

v bordovej farbe, 

otvoria sa obchody 

či služby.

Epidemiologická situ-

ácia na Slovensku sa 

zlepšuje, od 19. apríla 

bude celá krajina pod-

ľa Covid Automatu 

v III. stupni varovania, 

teda bordovej farbe, 

žiadny okres nebude 

v  IV. stupni varova-

nia. Od budúceho týž-

dňa sa uvoľnia viaceré 

opatrenia, s  testom bude možná 

návšteva obchodov, služieb, či po-

byt v prírode mimo okresu.

Rozdelenie okresov podľa regi-

onálnej charakteristiky Covid 

Automatu od 19. apríla:

Bordová farba– III. stupeň varova-

nia Covid Automatu– 27 okresov: 

Bánovce nad Bebravou, Bytča, 

Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Hu-

menné, Ilava, Krupina, Kysuc-

ké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, 

Martin, Myjava, Nové Mesto nad 

Váhom, Poltár, Poprad, Považská 

Bystrica, Púchov, Revúca, Ružom-

berok, Senica, Snina, Stará Ľubov-

ňa, Trenčín, Turčianske Teplice, 

Tvrdošín

Červená farba– II. stupeň varova-

nia Covid Automatu– 48 okresov: 

Banská Bystrica, Banská Štiav-

nica, Bardejov, Bratislava I-V, 

Brezno, Detva, Dunajská Streda, 

Galanta, Hlohovec, Kežmarok, 

Komárno, Košice I-IV, Košice – 

okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, 

Malacky, Medzilaborce, Michalov-

ce, Námestovo, Partizánske, Pezi-

nok, Piešťany, Prešov, Prievidza, 

Rimavská Sobota, Rožňava, Sabi-

nov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobran-

ce, Spišská Nová Ves, Stropkov, 

Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký 

Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarno-

vica, Žiar nad Hronom, Zvolen

Ružová farba– I. stupeň varova-

nia Covid Automatu– 4 okresy: 

Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, 

Zlaté Moravce

Ďalšie bližšie info: 

https://www.uvzsr.sk, 

https://korona.gov.sk/

Zdroj: MZ SR

Nové pandemické opatrenia od 19. 4.

Tip na pešiu turistiku– Náučný 

chodník o  ekológii piargskych 

tajchov

Trvanie: 2-3 hodiny

Počet zastávok: 5

Začiatočný bod: Veľká Richňava

Náučno-turistický chodník Eko-

lógia piargskych tajchov Vám 

prostredníctvom 5 zastávok pri-

blíži biologický život a  s  tým 

súvisiacu kvalitu vody vo vy-

braných tajchoch (Richňava, Ba-

komi, Krechsengrund, Veľká 

Windšachta a  Evička), ktoré sú 

súčasťou jedinečného a  svetovo 

unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému.

Chodník začína na hlavnej hrádzi 

tajchu Veľká Richňava a končí pri 

kempingu nad tajchom Evička 

s  celkovou dĺžkou 4 435m. Naj-

vyšší bod náučného chodníka je 

v sedle Pleso v nadmorskej výš-

ke 775m. n. m. a za pekného po-

časia ponúka krásny výhľad na 

skupinu Windšachtovných vod-

ných nádrží. Najnižší bod náuč-

ného chodníka je na zastávke č. 4 

(nad Evičkou) s nadmorskou výš-

kou 685m. n. m.

Chodník možno pešo absolvo-

vať za 2– 3 hodiny a  jeho trasa 

začína na hrádzi tajchu Veľká 

Richňava. Pokračuje po Hlav-

nom Richňavskom vodnom jar-

ku k  Hodrušskej vodnej štôl-

ni, odkiaľ stúpa po najvyšší bod 

trasy sedlo Pleso. Z neho chod-

ník klesá a  napája sa na Hor-

ný piargsky zberný jarok, ktorý 

vás privedie ku Hornej Bakomi 

štôlni. Odtiaľ krátko pokračuje 

po Hornodekýšskom jarku a po 

nespevnenej lesnej ceste po-

kračuje k  tajchu Bakomi, popri 

ktorom prechádza až k  tajchu 

Veľká Windšachta. Pretína štát-

nu cestu Banská Štiavnica– Le-

vice. Chodník končí pri kempin-

gu nad tajchom Evička.

Ďalšie tipy na výlety nájdete 

na: https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/

Prajeme vám príjemnú prechádzku!

OOCR Región Štiavnica

citát

„Šťastie nie je cieľ- je to vedľajší pro-

dukt dobre prežitého života.“.

Eleanor Roosevelt
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Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že z dôvodu zlep-

šenej situácie epidémie korona-

vírusu, úradné hodiny v kancelá-

rii budú obnovené, a to v stredu, 

v čase 8:00 hod.– 12.00 hod. až do 

odvolania.

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo 

výške 5€ a uhradiť ich bude mož-

né v roku 2021 aj za oba roky.

Je vhodné, pred osobnou návšte-

vou kancelárie sa najprv skon-

taktovať telefonicky na čísle: 

045/ 692 08 75 alebo mailom na 

adresu zosztp@gmail.com.

Momentálne sa neorganizujú ani 

nepripravujú žiadne aktivity, ale 

zodpovedným prístupom a dodr-

žiavaním všetkých opatrení verí-

me, že prídu aj lepšie časy a znova 

sa budeme môcť stretávať.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici 

na sídlisku Drieňová pozýva 

rodičov budúcich prváčikov na 

zápis do prvého ročníka na šk. 

rok 2021/2022. 

Uskutoční sa elektronicky od 

15.4.2021 do 30.4.2021 a fyzicky 

pre rodičov, ktorí nemajú možnosť 

elektronickej prihlášky v  dňoch 

14.4.2021 a 15.4.2021 v čase od 

9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 

hod. v budove školy. Rodič si so se-

bou prinesie občiansky preukaz, 

rodný list dieťaťa.

Zápis sa bude konať bez prítom-

nosti dieťaťa.

Naša škola ponúka:

- najlepšiu (bezpečnú) dopravnú do-

stupnosť v meste

- výborné priestorové podmienky 

na vyučovanie, veľké vzdušné trie-

dy (všetko pod jednou strechou)

- slnečné terasy pred každou trie-

dou 1. stupňa (výučba na čerstvom 

vzduchu)

- zdravý, veľký a  bezpečný zelený 

areál školy podporujúci vzťah k prí-

rode

- výučbu cudzích jazykov od 1. roč-

níka (ANJ), na 2. stupni ANJ, NEJ 

- vyučovanie v  počítačových učeb-

niach, v tabletovej triede, v jazyko-

vých učebniach, v  hudobnej triede 

s karaoke štúdiom

- upevňovanie ľudových tradícií 

a zvyklostí nášho regiónu

- služby súkromnej logopedickej po-

radne LOGO v priestoroch školy

- individuálny, priateľský a rodinný 

prístup k žiakom

- pre žiakov ponúkame pomoc asis-

tentov učiteľa a  špeciálneho peda-

góga

- najväčšiu telocvičňu v  meste 

a  športoviská v  areáli školy (bas-

ketbalové ihrisko, volejbalové ihris-

ko, futbalové ihrisko a miniihrisko 

s umelým trávnikom, antukový te-

nisový kurt)

- lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč-

níka, plavecký výcvik pre žiakov 2. 

ročníka, školu v prírode pre žiakov 

3. ročníka

- rôzne školské akcie celomestského 

významu počas celého školského 

roka– Šarkaniáda, Vianočná burza, 

Vianočná akadémia, Karneval, Fa-

šiangový sprievod, Deň Zeme, Či-

tateľský maratón, Knihožrút roka, 

Kollárova Štiavnica, MDD...

- pobyt v školskom klube „Drieňová-

čik“ od 6.00 do 16.30h v slnečných, 

samostatných a  plne vybavených 

triedach

- stravovanie v  školskej jedálni– 

mliečne desiate, výber z dvoch obe-

dových menu

- účasť žiakov v  okresných, kraj-

ských, celoštátnych súťažiach, kde 

dosahujeme výborné výsledky

- „Školu v múzeu“ – hodiny výtvarnej 

výchovy a  pracovného vyučovania 

aj priamo v budove Galérie J. Kol-

lára v Banskej Štiavnici a návštevy 

tvorivej dielne v Kammerhofe

- práca v rôznych záujmových útva-

roch

- možnosť zúčastniť sa poznávacích 

zahraničných zájazdov – Viedeň, 

Osvienčim, Budapešť

- oddelenie mestskej knižnice i Cen-

trum voľného času sídliace v budo-

ve školy

Sme štátna škola rodinného 

typu, jedinečná v  našom meste, 

v bezpečnom domácom prostre-

dí s  priateľskou a  bezstresovou 

atmosférou a  s  menším počtom 

žiakov v  triedach, ktorá má vý-

sledky.

Našou snahou je, aby sa Vaše deti 

v našej škole cítili príjemne, mali 

z učenia radosť a chodili do ško-

ly rady. 

Na spoluprácu s Vami sa teší kvalifi -

kovaný kolektív pracovníkov školy.

ZŠ Jozefa Kollára

Zápis v ZŠ Jozefa Kollára

Základná škola Jozefa Horáka 

realizuje v tomto období už 

po tretíkrát testovanie žiakov 

na COVID-19 prostredníctvom 

fi rmy Unipharma Bojnice.

Prvé pokusné kolo testovania sme 

realizovali 23. 3.2021. Skúšobne 

sme testovali tých 14 žiakov 4. roč-

níka, ktorých zákonní zástupcovia 

prejavili o testovanie záujem. Široká 

verejnosť síce testy pozná pod ná-

zvom „kloktacie“, ale v  skutočnosti 

ide len o výplach ústnej dutiny bez 

kloktania. Bezproblémové otesto-

vanie prvej vzorky žiakov povzbudi-

lo aj ďalších a postupne o tento typ 

testovania narastá záujem žiakov aj 

zákonných zástupcov. Ten sa pre-

javil už v  treťom testovacom kole, 

kedy o test prejavilo záujem takmer 

70 žiakov 3. a 4. ročníka.

V nasledujúcich dňoch po teste do-

stane zákonný zástupca e-mailom 

informáciu o  výsledku testu svoj-

ho dieťaťa. Škola dostane len in-

formáciu o  počte pozitívnych, ne-

gatívnych alebo nevyhodnotených 

vzoriek bez uvedenia výsledku tes-

tu konkrétneho dieťaťa. Po dvoch 

testovacích kolách boli všetky vzor-

ky žiakov negatívne, tretie kolo ešte 

nie je vyhodnotené. 

Tento typ testovania plánujeme re-

alizovať aj pre žiakov II. stupňa po 

ich nástupe do školy.

vedenie ZŠ Jozefa Horáka

Testovanie žiakov na COVID-19 
v Základnej škole Jozefa Horáka

Výplach ústnej dutiny bez kloktania  foto Archív ZŠ J. Horáka BŠ

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka 

Assiského ul. Gwerkovej– Göllne-

rovej č. 9, 969 01 Banská Štiavnica

Oznamujeme 

rodičom, že 

zápis do MŠ 

na školský rok 

2021/2022 

sa uskutoční 

v priebehu mesiaca máj v kance-

lárii KSŠ. Prihlášku dieťaťa si mô-

žete stiahnuť na našej webovej 

stránke www.katgymbs.sk

Čo ponúkame vašim deťom:

- láskavý kresťanský prístup

- nové moderné priestory

- prístup k najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v  prime-

ranej miere a  možnosť využitia 

sauny, telocvične, multifunkčné-

ho ihriska,záhrady, počítačovej 

miestnosti v ZŠ

- zdravú výživu a základy plávania

- výučba anglického jazyka hravou 

formou

- pohodu, lásku, priateľstvo a vý-

bornú spoluprácu so ZŠ

Rodičia si môžu vyzdvihnúť 

prihlášku pre svoje dieťa aj 

v  MŠ sv. Františka Assiského 

v čase od 9.00.do 16.00 hod.

/inf. www.katgymbs.sk 

č.t. 0911258323/

KSŠ– MŠ sv. F. Assiského 

v B. Štiavnici,

MŠ sv. Františka Assiského
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Spomienka

Dňa 23. 4. 

uplynú 3 roky, 

čo nás navždy 

opustil mi-

lovaný man-

žel, otec, dedko, brat a strý-

ko Štefan Murár. Tí, ktorí 

ste ho poznali a mali radi, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. Spomína 

manželka Paulína, syn 

Štefan, dcéra Katarína 

s rodinami, vnučka Leila 

a vnuk Števko

Spomienka

„Odišiel si rých-

lo a  nečakane, 

nestihli sme Ti 

dať Zbohom, 

ale navždy os-

taneš v našich srdciach...“

Dňa 7. 4. 2021 nás navždy 

opustil vo veku 71 rokov náš 

rodák Ing. Valerián Švec. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku.

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Lúčim sa s Vami 

moji milí, ruky 

stisk dnes už 

Vám nemôžem 

dať. Srdce mi 

dotĺklo, odišli sily, lúčim sa 

s každým, kto ma mal rád a bol 

mi milý.“

Dňa 29. 3. 2021 nás náhle 

a nečakane vo veku 74 rokov 

opustil drahý manžel, starost-

livý otec, svokor a starký Jo-

zef Dubovský z Beluja. Kto-

rí ste ho poznali, venujte mu, 

prosíme, tichú spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

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 28. 10. 2019 OZ Zlatá 

cesta vyhlásilo v rámci 

Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP), 

špecifi cký cieľ 5.1.1 Zvýšenie 

zamestnanosti na miestnej 

úrovni podporou podnikania 

a inovácií Výzvu na aktivitu A1 

Podpora podnikania a inovácií.

Indikatívna výška fi nančných pro-

striedkov alokovaných na výzvu je 

400 000EUR.

Oprávnený žiadateľ môže získať na 

podaný projekt sumu v maximálnej 

výške 100 000€.

Príspevok na fi nancovanie projek-

tov v rámci tejto výzvy je poskyto-

vaný maximálne vo výške 55%, výš-

ka spolufi nancovania žiadateľa je 

minimálne 45% a príspevok na pro-

jekt sa vypláca systémom refundá-

cie. 

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické 

alebo právnické osoby podľa §2 ods. 

2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení ne-

skorších predpisov, t. j.:

a) osoby zapísané v obchodnom re-

gistri, SZČO, mikro a malé podniky

b) osoby, ktoré podnikajú na zákla-

de živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pô-

sobiaci v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby.

Z podpory sú vylúčené nasledovné 

oblasti investícií: oblasť lesníctva, 

rybolovu a akvakultúry, vidieckeho 

cestovného ruchu a potravinárstva.

Uzávierka hodnotiacich kôl pre-

bieha každé dva mesiace a nasle-

dujúca je 30.4.2021.

Oprávnené výdavky:

Stavebné práce vo výške obstará-

vacej ceny

- výstavba nových stavieb, prístav-

by, nadstavby

- rekonštrukcia a  modernizácia 

existujúcich stavieb

Samostatné hnuteľné veci a súbo-

ry hnuteľných vecí vo výške obsta-

rávacej ceny

- nákup prevádzkových/špeciál-

nych strojov, prístrojov, zariadení 

vrátane prvého zaškolenia obslu-

hy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy 

a  iné výrobné zariadenia) vrátane 

obslužného softvéru, ak tvorí sú-

časť obstarávacej ceny zariadenia

- nákup technológií alebo časti tech-

nológií tvoriacich navzájom funkč-

ný celok vrátane obslužného softvé-

ru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny 

zariadenia

Dopravné prostriedky

- nákup automobilov a  iných do-

pravných prostriedkov

- nákup vozidiel cestnej nákladnej 

dopravy nie je oprávnený. Uvedené 

sa týka výlučne žiadateľov, ktorí pô-

sobia v oblasti cestnej nákladnej do-

pravy. Nákup nákladného vozidla 

na prepravu materiálu alebo tovaru 

pre účely žiadateľa, teda nie za úpla-

tu pre tretie subjekty je oprávnený

Ostatný dlhodobý hmotný maje-

tok vo výške obstarávacej ceny

- nákup prevádzkových/špeciál-

nych strojov, prístrojov, zariadení 

vrátane prvého zaškolenia obslu-

hy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy 

a iné výrobné zariadenia)

· nákup technológií alebo časti tech-

nológií tvoriacich navzájom funkč-

ný celok

Ostatné služby

- marketingové aktivity, podporujú-

ce podnik rôznymi formami (letáky, 

reklamné pútače, inzercia a pod.),

Výdavky na marketingové aktivi-

ty sú oprávnené len v  kombinácii 

s  oprávnenými výdavkami uvede-

nými aspoň v rámci jednej inej sku-

piny výdavkov pre túto oprávnenú 

aktivitu, a  to maximálne do výšky 

25% celkových oprávnených výdav-

kov projektu.

Bližšie informácie o  vyhláse-

nej výzve sú uvedené na stránke 

www.zlatacesta.sk (link: https://

zlatacesta.sk/aktualne-vyzvy/

irop/), alebo vám ich radi poskytne-

me v kancelárii OZ Zlatá cesta (sídlo 

Obecný úrad Prenčov 300, mobil: 

0911 132 741)

Janka Bačíková,

manažérka OZ Zlatá cesta 

Výzva pre podnikateľské subjekty

Pridajte sa do nášho 

múzejného tímu! Slovenské 

banské múzeum hľadá na 

letnú sezónu posily do tímu– 

lektorov/ky a sprievodcov/

kyne. 

Ak máte viac ako 16 rokov, komu-

nikačne ovládate aspoň jeden cudzí 

jazyk, ste komunikatívny, empatic-

ký, zodpovedný, máte vzťah k histó-

rii, baníctvu, kultúre, umeniu, ne-

váhajte: pošlite prihlášku. Hľadáme 

nielen spomedzi študentov, ale s ra-

dosťou privítame aj činorodých se-

niorov, dôchodcov.

Sezónnych lektorov (od mája do ok-

tóbra 2021) hľadáme do všetkých 

našich expozícií v Banskej Štiavnici: 

Banské múzeum v  prírode– skan-

zen, Starý zámok, Nový zámok, 

Kammerhof, Galéria Jozefa Kollá-

ra, Berrgericht.

Žiadosti posielajte najlepšie na 

email: mzdy@muzeumbs.sk, alebo 

poštou na adresu Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2, 

969 01 Banská Štiavnica. Uveďte aj 

Vaše preferencie, o ktorú z expozícií 

máte záujem.

Už sa nevieme dočkať prvých se-

zónnych hostí v  Banskej Štiavni-

ci a  v  expozíciách múzea, ale teší-

me sa aj na Vás, perspektívnych 

kolegov a  kolegyne. Využite príle-

žitosť bližšie spoznať múzejnú prá-

cu a  byť prostredníkom zážitkov 

a  informácií, ktorými sa usilujeme 

obohatiť múzejných hostí v  lokali-

te UNESCO.

Viac info na: www.muzeumbs.sk, 

FB múzea, +421 45 694 9411.

Iveta Chovanová, SBM

Múzeum hľadá lektorky a lektorov!
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Veda a robotika s LEGO®

Čo môže mať lego spoločné s  ve-

deckým objavovaním? Odpoveď 

tento rok na vlastnej koži zisťu-

jú žiaci Základnej školy s  mater-

skou školou Ferdinanda Coburga 

vo Svätom Antone. A to rovno pri-

pravovaním sa na celosvetovú sú-

ťaž v oblasti robotiky.

Spolupráca občianskeho združenia 

First Lego League Slovensko s Ná-

rodným ústavom certifi kovaných 

meraní a  Nadačným fondom Te-

lekom pri Nadácii Pontis prinies-

la školám jedinečnú možnosť pod-

poriť rozvoj vedeckého myslenia, 

technických zručností, nadšenia 

z  objavovania a  tímovej spoluprá-

ce. Záštitu nad súťažou prevzala 

samotná pani prezidentka Sloven-

skej republiky, Zuzana Čaputová. 

Cieľom je tým najlepším možným 

spôsobom, nadšením pre vedu, bu-

dovať lepšiu budúcnosť. Žiaci, kto-

rí sa zapoja do programu, sa učia, 

ako byť sebavedomými objaviteľmi 

a  zároveň nadobúdajú zručnosti, 

ktoré potrebujú v rýchlo sa menia-

com pracovnom prostredí. Vďa-

ka tomu, že škola vo Svätom Anto-

ne splnila podmienky na získanie 

lego stavebnice Spike Prime a vďa-

ka podpore zo strany vedenia ško-

ly, sa mohol vytvoriť súťažný tím, 

ktorý sa s nadšením vrhol do plne-

nia náročných misií. Kto z  vás by 

nechcel mať v životopise, že už na 

základnej škole programoval robo-

ta a kreatívne riešil inovatívny vý-

skumný projekt?

Coburgovi vedátori, ktorí sa na 

túto výzvu podujali, to sú Lau-

ra, Margarétka, Martino, Jakub, 

Ema, Karin, Andrejka, Martin, Va-

nessa a  Katka. Pod vedením tré-

nerov z  učiteľského zboru, man-

želov Jediných, posledné týždne 

neúnavne tvoria, skladajú, píšu 

scenár, zúčastňujú sa takmer kaž-

dodenných tímových porád, riešia 

technické problémy, vyhodnocu-

jú dotazníky, študujú náučnú li-

teratúru, konzultujú s  odborník-

mi, utužujú si vzájomné vzťahy, 

skúmajú hranice svojich možnos-

tí a hlavne – zabávajú sa. Nie na-

darmo je zábava jednou zo zák-

ladných hodnôt, ktoré First Lego 

League odlišujú od iných progra-

mov podobného charakteru. Me-

dzi ďalšie hodnoty, okrem inovácie 

a objavovania, totiž patrí dopad na 

zlepšenie nášho sveta, inklúzia 

v podobe rešpektu ostatných a ví-

tania rozdielov a samozrejme, tím 

– získanie poznania, že sme silnej-

ší, keď pracujeme spolu.

Kto by sa, najmä v  týchto kom-

plikovaných časoch, nechcel tešiť 

a oslavovať nápady na poli vedec-

kého poznania? Keď už je reč o sú-

časných podmienkach, naši vedá-

tori to nemajú ľahké. Nielen, že 

je to ich prvá súťaž a  pripravujú 

sa v časovom strese, ale svedomi-

to musia pristupovať k vonkajším 

okolnostiam: dodržiavať zákazy, 

príkazy, povinné testovanie, ak sa 

chcú aspoň v  obmedzenom poč-

te na chvíľu stretnúť. Lebo online 

sa dá robiť veľa vecí, ale stavanie 

LEGO® stavebnice a  skúšanie ná-

ročného tímového predstavenia 

inovačného nápadu pred súťažnou 

porotou medzi ne nepatria. Popri 

stavbe a programovaní LEGO® ro-

bota tím totiž pracuje na inovač-

nom nápade v duchu témy sezóny 

2020/21: RePlaysm, čo v  prekla-

de znamená pohyb, hry a  aktivi-

ty spojené s pohybom na doteraz 

nevyužitých miestach. Coburgo-

vi vedátori na základe vlastného 

prieskumu zistili, že jedným z ta-

kýchto miest je autobusová zastáv-

ka. Vymysleli zaujímavý projekt 

interaktívnej zastávky, ktorá čaka-

júceho nielen hravou formou mo-

tivuje odložiť na pár minút mobil 

aj stres a hýbať sa, ale naučí ho aj, 

ako sa pohybovať zdravo a správ-

ne a navyše mu pomôže fi xovať si 

zdravé stravovacie návyky. Že si 

takúto autobusovú zastávku ne-

viete predstaviť? Lego tím žia-

kov zo Základnej školy s  mater-

skou školou Ferdinanda Coburga 

vás onedlho presvedčí, že istý brit-

ský vynálezca mal možno pravdu, 

keď tvrdil, že jediným spôsobom, 

ako zistiť medze možného, je od-

vážiť sa aspoň malý kúsok za hra-

nice nemožného.

Zuzana Jediná, učiteľka ZŠ s MŠ 

Ferdinanda Coburga Svätý Anton 

Coburgovi vedátori

Súťažný tím žiakov pri vedeckom bádaní  foto Archív autora

Robot stavebnice Lego  foto Archív autora

Záhradkárske 
okienko

Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Citrónové zimné

Veľmi stará zimná odroda ne-

známeho pôvodu, pravdepodob-

ne pochádza zo západnej Európy, 

zmienky o  nej sú už spred roku 

1628. Plody sú stredne veľké, tva-

rovo premenlivé, plocho guľovitý 

tvar až kužeľovitý. Dužina je žltá, 

hrubšia, neskôr kyprá, príjemnej 

sladkokyslej chuti, bez korenitos-

ti. Šupka je jemná, hladká a lesklá, 

polomastná. Stopka je krátka, 

často dužinatá, rastúca z  úzkej 

a  hlbokej, mierne hrdzavej stop-

kovej jamky. Zberá sa v druhej po-

lovici októbra, konzumnú zrelosť 

dosahuje v  mesiacoch december 

až máj.

Hruška: 

Vznikla v  Anglicku ako semenáč 

v Riversových škôlkach, pestuje sa 

od roku 1894, u nás je zaregistro-

vaná od roku 1954. Rastie stredne 

silne, neskoršie slabšie, koruna je 

široko ihlanová s  bohatým obras-

tom. Je jesenná odroda, zberá sa 

v druhej polovici septembra až za-

čiatkom októbra, konzumná zre-

losť v októbri až novembri aj dlhšie.

Michaela Mojžišová

Oznámenie
o zmene úradných hodín v ter-

míne od 12. 04. do 16. 04. 2021.

Úradné hodiny sa upravujú nasle-

dovne: PO– PI nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úra-

dov  bude zabezpečené podpiso-

vanie dohôd (dodatkov) k prebie-

hajúcim 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 epidemiolo-

gickej situácie na Slovensku si Vás 

dovoľujeme požiadať, aby ste, po-

kiaľ je to možné, využili inú ako 

osobnú formu kontaktu s  úra-

dom (mailová, telefonická komu-

nikácia .…)

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

Baňa vo fľaši.

Baňa vo fľaši (E 1603) , 

práca známeho výrobcu 

fl iaš trpezlivosti v Ban-

skej Štiavnici – Joze-

fa Červeňa, vyrobená 

v  20. rokoch minulého 

storočia. Model je troj-

podlažný, zobrazujúci 

život v  bani– dobývku, 

ako aj povrch. Uzavre-

tý (zliaty glejom) je dre-

venou zátkou posypa-

nou minerálnou drťou. 

Zhotovovali sa nasle-

dovne– najprv sa vyre-

zali všetky časti plastík, 

kolorovali sa.  Násled-

ne sa vkladali pomocou 

pinzety, drôtikov a ten-

kých klieštikov do fľa-

še, kde sa upevňovali 

glejovaním– najprv ko-

stru s  opornými stĺpik-

mi, ktoré boli zdobené 

drťou z  galenitu, pyri-

tu a chalkopyritu. Po-

tom jednotlivé časti 

kompozície. Zaujíma-

vosťou je, že baníci sú 

odetí nie v  pracov-

nom, ale podľa tra-

dície výrobcov fl iaš 

v  slávnostnom au-

šusníckom odeve. 

Fľaša pôvodne slúži-

la na úschovu pálen-

ky, baňa vo fľaši sa 

vyrábala na dekora-

tívne účely väčšinou 

baníkmi, ktorí si ich 

zhotovovaním a  pre-

dajom privyrábali 

najmä v období stag-

nácie baníctva.

Článok prezentu-

je vybraný zbierkový 

predmet Slovenské-

ho banského múzea.

Fotografi a: 

Lubomír Lužina

Text: 

Helena Galková

Zo zbierok Slovenského banského 
múzea 

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. 12/2021: „Keď 

si zasadil bodliak, nečakaj, že vyrastie 

jasmín.“ Výhercom sa stáva Ade-

la Plevová, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10€ (2x5€) v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 26. 04. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Aristotela:

A., Stará mama maďarsky, zemiako-

vé placky, kraj na Slovensku,

B., Začiatok tajničky, Akadémia 

pedagogickej školy skr.,

C., Máličko, iniciálky básnika Legera, 

donesie dnu,

D., Poľská rieka, rola, chem. prvok At,

E., Amatér, odpadová jama, krtko, 

draslík,

F., Plošná miera, druh tanca, aká, ozn. 

vozidiel Paraguaja,

G., Rozdeľuj, bol si básn., lietadlo, mí-

nus,

H., Liter, naparuj, čínska nádoba, 

plač, nie dnu, prvé písmeno abecedy 

s dĺžňom,

I., Textová skratka, obyvateľ Nového 

Zélandu, Odevná tvorba, manželka 

Chaplina, základy karate skr.,

J., Papagáj, koniec tajničky, rieka 

v USA,

K., 3. časť tajničky, zvuk hudobné-

ho nástroja,

L., Patriaca Otkovi, názov laku na vla-

sy, zn. ruských lietadiel, ytrium.

1., Október skr., 2. časť tajničky, 

krídla odborne,

2., Premeriava, opravná skúška,

3., Zn. kozmetiky, ruské muž. meno, 

bezhrbá ťava, ozn. áut SR,

4., Malý hlodavec, Lekárska komisia, 

obrázok, úder v boxe,

5., Kanadský spevák, časť vety, zabá-

vaj,

6., Časť Viedne, miesto zatratenia, 

vodný živočích,

7., Oska, lapaš bez mäkčeňa, kaďa,

8., Iniciálky spisovateľa Kaňu, 4. pád 

slova krtko, stolíky,

9., Švík, slov. futbalista, orgány zra-

ku, bór,

10., Sicílska sopka, miesto na pre-

chádzky, Americká basketbalová aso-

ciácia,

11., Ozn. vozidiel Rakúska a Španiel-

ska, stred slova lesky, rovno, ozn. lie-

tadiel Rumunska,

12., Hlboký muž. hlas, hlas trúbky, 

šál z peria, pera,

13., Tlmiaci liek, miesto na ubytova-

nie,

14., 4. časť tajničky.

Pomôcky: Visla, PY, LK, alo, polka, 

Osip, KV, Titel, YR.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 14
Krížovka

Oznam
Dočasný výpožičný režim 

v  mestskej knižnici počas nú-

dzového stavu:

PO: 9.00-11.00 12.00-14.00

UT: nestránkový deň

ST: 9.00-11.00 12.00-14.00

ŠT: nestránkový deň

PI: 9.00-11.00 12.00-13.30

Upravený výpožičný režim pla-

tí do odvolania. Bližšie informá-

cie ohľadom otváracích hodín sa 

dozviete na web stránke mesta 

Banská Štiavnica, príp. na tel. č. 

045/6949658. Je potrebné preuká-

zať sa platným antigénovým, PCR 

testom, príp. dokladom o prekona-

ní Covid-19, alebo o očkovaní!

Ďakujeme za porozumenie!

MsK

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené: 

(len telefonicky, emailom)

Po-Pi: 8:00 – 16:00

Kontakt: 045/6949653, ic@ban-

skastiavnica.sk

IC BŠ
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Myslíte si, že niektorá z obcí 

nášho okresu má na titul 

dedina roka?

Záujemcovia o  prihlásenie do 11. 

ročníka národnej súťaže Dedina roka 

2021 majú posledný mesiac na re-

gistráciu svojej obce. Podnet môže 

dať ktorýkoľvek občan Slovenskej 

republiky (SR), samotný proces pri-

hlásenia je už potom na starostke 

alebo starostovi. Na webovej strán-

ke www.dedinaroka.sk sú dostup-

né podklady k  zapojeniu– prihláš-

ka a  formulár oblastí hodnotenia. 

Uzávierka prihlášok je 30. apríla 

2021. Okrem fi nančných a vecných 

výhier od generálneho partnera, vy-

hlasovateľov a partnerov súťaže, sú-

peria obce aj o možnosť reprezento-

vať SR na európskej úrovni.

Súťaž Dedina roka je pre obce priesto-

rom na propagáciu, nadviazanie no-

vých kontaktov, výmenu skúsenos-

tí či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. 

Za 20 rokov existencie súťaže túto 

možnosť prezentácie využili desiat-

ky slovenských obcí. Niektoré to skú-

šali dokonca viac ráz. „Naša obec sa do 

súťaže zapojila dvakrát. Prvýkrát v roku 

2007, kedy sme síce nevyhrali, ale veľmi 

nás to naštartovalo. Videli sme, že máme 

ešte množstvo nevyužitého potenciálu 

a začali sme na tom pracovať. Druhýkrát 

sme sa prihlásili v  roku 2015 a podari-

lo sa. Obec vtedy viedol pán starosta Le-

decký. Bola som pritom, keď sme súťažili, 

pomáhala som s programom pri návšte-

ve hodnotiacej komisie a bola to pre mňa 

vzácna skúsenosť. Teraz vediem obec ja 

a  keby sme mohli, určite sa prihlásime 

znova,“ zdôrazňuje Zuzana Kučerová, 

starostka obce Spišský Hrhov. Podľa 

pravidiel súťaže sa víťazná obec môže 

prihlásiť opätovne až o desať rokov, 

no mnohé by to urobili bez zaváha-

nia už dnes. Spojenie komunity, na-

štartovanie k  zveľaďovacím aktivi-

tám v  obci a  možnosť prezentovať 

úspechy pred hodnotiacou komisiou 

bola výnimočná príležitosť, ktorá sa 

často neopakuje.

Podobne účasť v súťaži hodnotí aj ví-

ťazná obec z roku 2017, Oravská Pol-

hora, pre ktorú bolo zapojenie veľ-

kou výzvou. Zodpovedné prípravy 

a  zomknutie obyvateľov obce pre-

svedčili hodnotiacu komisiu, že ti-

tul bude v správnych rukách. „Zapo-

jenie sa do súťaže nastaví dedine zrkadlo 

– kde sa práve nachádza, čo je potrebné 

vylepšiť, akým smerom je potrebné viesť 

ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol aj 

v ďalšom napredovaní, predovšetkým pri 

predkladaní rôznych žiadostí o  granty, 

kde veľmi často používame slovné spoje-

nie „Dedina roka“. A v neposlednom rade, 

ale o  to viac dôležitom,, umožní účasť 

v súťaži stretnúť množstvo zaujímavých 

ľudí a nadviazať nové priateľstvá,“ hod-

notí Michal Strnál, starosta obce. Vy-

soký potenciál Oravská Polhora po-

tvrdila aj pri reprezentácii Slovenska 

v súťaži o Európsku cenu obnovy de-

diny, kde patrila ku kandidátom na 

víťaza.

Víťazom posledného ročníka súťaže 

Dedina roka, ktorú účasť v európskej 

súťaži ešte len čaká, je obec Paprad-

no. Jedinečnosť dediny v objatí Javor-

níckych vrchov s náročnými životný-

mi podmienkami, jej tradície a hrdosť 

obyvateľov na rodnú zem oceni-

la hodnotiaca komisia víťazstvom 

v  roku 2019. „Máme rozvinutú infraš-

truktúru, krásnu prírodu, zaujímavú po-

nuku agroturistiky, srdečných ľudí, ktorí 

si vzájomne pomáhajú či unikátne tradí-

cie zachovávané a šírené našou folklórnou 

skupinou Podžiaran. Keď sme odoslali pri-

hlášku do súťaže, v kútiku duše sme dúfa-

li, že by sme ju mohli vyhrať. Preto by som 

chcel povzbudiť ostatné obce a ich staros-

tov a starostky, aby sa prihlásili do súťa-

že, aby ukázali, čo ukrýva ich obec a v čom 

môžu byť inšpiráciou pre ostatných,“ vyzý-

va na záver váhajúce obce Roman Špa-

nihel, starosta obce Papradno. Z  fi -

nančnej odmeny, ktorú víťazstvom 

v súťaži obec získala, vybudovali malé 

detské ihrisko a komunitné centrum 

pri obecných bytovkách.

Vyhlasovateľom súťaže je minister-

stvo životného prostredia, Slovenská 

agentúra životného prostredia, Spo-

lok pre obnovu dediny a  Združenie 

miest a obcí Slovenska. Generálnym 

partnerom je COOP Jednota Sloven-

sko, s. d.. Záštitu nad aktuálnym roč-

níkom prebral minister životného 

prostredia SR Ján Budaj.

Prihlásenie sa na:

https://www.sazp.sk/novinky/

na-prihlasenie-obci-do-sutaze

- d e d i n a - r o k a - 2 0 2 1 - o s t a v a

-posledny-mesiac.html?fbclid

=IwAR3VYC0F77UfFnygfOWN

dJg0S0LQzH5Oq2IUZ_9nH0oJP

0kh4xqhZQHjh6k

SAŽP

INZERCIA

Dedina roka 2021apríl
apríl je taký mesiac bláznivý

pre tých rozvážnych aj pre divy

pre tých

čo vítajú jar od chalúpky

aj pre tých 

na ktorých ešte zima cerí zúbky

zelené ploty zrazu pučia

aj tráva vstáva z popola

v záhradách píly hučia

a vône grilov

cítiť do poľa

apríl je taký mesiac bláznivý

čo svojím žartom

hlási príchod jari

vo chvíli

keď slnku nastavíme tvár

a posúvame kalendár

Daniela Sokolovičová

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. Evidencia vozidiel 

a  oddelenie dokladov od 8.00– 

14.00 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

Infolinka 
COVID-19

Denne od 8:00 do 20:00 hod.

Volajte na: 0800 174 174

Menu infolinky:

1– informácie k aktuálnym opat-

reniam

2– zmena v požiadavke na testo-

vanie

3– zmena v  požiadavke na očko-

vanie

4– registrácia na očkovanie

Zo zahraničia +421 222 200 910

www.korona.gov.sk

Kontakt
Regionálny úrad verejného zdra-

votníctva so sídlom v Žiari nad 

Hronom Cyrila a Metoda 357/23

965 01 Žiar nad Hronom

tel.: 045/6724967

Elektronická podateľňa

http://www.ruvzzh.sk, 

e-mail: zh.ruvzzh@uvzsr.sk

Zdroj: RUVZZH

Obec Baďan- námestie: Dedina roka 2013  zdroj www.badan.sk
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  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

INZERCIA

Súčasná neľahká doba si 

vyžaduje kreatívne riešenia 

nielen v práci či podnikaní, 

ale aj v športe. 

Pre jednotlivcov je individuálny tré-

ning samozrejmosťou, pre tímové 

športy je potrebné stretnúť sa na spo-

ločnom tréningu. V čase pandémie sa 

aj futbal „trénuje“ individuálne.

Nejde však o tréning štandardných si-

tuácií, ale skôr o kondičné individuál-

ne tréningy. O tom, ako sa na reštart 

pripravuje A-mužstvo FK Sitno Ban-

ská Štiavnica sme hovorili s trénerom 

a  hráčom v  jednej osobe– Lukášom 

Pellegrinim.

1. Odkedy hráči prešli na individu-

álny spôsob tréningu?

Za normálnych okolností sa mala prí-

prava začať 10. januára, ale keďže nám 

okolnosti a opatrenia nedovoľujú vy-

konávať spoločný tréningový proces, 

tak od toho dátumu vykonávajú hráči 

individuálne tréningové plány.

2. Ako prebiehajú individuálne tré-

ningy?

Posielam chlapcom individuálne plá-

ny, ktoré plnia a následne mi posielajú 

odpracované tréningy a spätnú väzbu 

z konkrétneho tréningu.

3. Komunikujú hráči s  vami 

ako trénerom?

Samozrejme, intenzívne komuni-

kujeme a  som s  každým hráčom 

v kontakte. Máme medzi sebou ne-

písané pravidlo, že každému som 

ochotný pomôcť pri jeho športo-

vom rozvoji. 

4. Predpokladáte, že sa v tomto 

roku spustí súťaž?

Ťažko byť v  dnešnej dobe proro-

kom, ale my pevne veríme, že sa čo 

najskôr vrátime do bežného života, 

do ktorého patrí aj šport a spoločné 

trávenie chvíľ na tréningoch. 

5. Aké zápasy vás čakajú po uvoľ-

není opatrení?

Podľa toho, aké sú predbežné infor-

mácie, tak sa dohrajú nedohrané zá-

pasy z  jesennej časti a podľa nich sa 

určia postupujúce a zostupujúce muž-

stvá. My by sme v tomto prípade hra-

li doma s Krupinou, v Hrochoti a do-

hrávku v Jakube. 

6. Ste na štart sezóny pripravení, 

ako klub, aj ako hráči?

Určite pandémia ovplyvnila celý ži-

vot a aj fungovanie športových klubov 

a športovcov a sám som zvedavý, ako 

budeme pripravení. Ale môžem pove-

dať, že sme urobili maximum preto, 

aby sme boli úspešní a aby boli fanú-

šikovia spokojní.

7. Aké sú vaše ciele, čo sa týka 

umiestnenia v tabuľke?

Klub FK Sitno musí mať čo najvyššie 

ambície a môžem povedať, že náš cieľ 

je jednoznačný, a to je POSTUP.

FK Sitno Banská Štiavnica

Tréner A-tímu Lukáš Pellegrini: 
Máme najvyššie ambície

Centrum voľného času v B. 

Štiavnici informuje o ďalších 

úspechoch našich detí 

v predmetových olympiádach 

vyhlasovaných MŠVVaŠ SR.

Geografi cká olympiáda

Kat: E- 8- 9.roč.

1. miesto: Nicolas Slezák - Katolícka 

spojená škola -KSŠ

2. miesto: Michal Daniška – ZŠ J. Ho-

ráka

3. miesto: Alex Hocková – ZŠ J. Kol-

lára 

Úspešní riešitelia: Ema Rosípková a 

Dominika Vazanová ZŠ J. Horáka, 

Filip Ivanič KSŠ

Kat.: F- 6– 7. roč.

1. miesto: Nicol Hiklová ZŠ J.Horáka

2. miesto: Marian Marco Buzalka ZŠ 

J. Kollára

3. miesto: Laura Jarábeková ZŠ J.Ho-

ráka

Úspešní riešitelia: Martin Porubský 

a  Katarína Vandáková ZŠ J.Kollára, 

Daniela Marková KSŠ

Kat.: E- 5. roč.

1.miesto: Sebastian Šemoda ZŠ 

J.Horáka

2. miesto: Liana Kružlicová ZŠ J.Kol-

lára

OK Biologickej olympiády kat.C:

Projektovo - posterová časť:

1. miesto: Matej Sedlak ZŠ J.Horáka 

Banská Štiavnica

2. miesto: Timotej Daubner ZŠ J.Ho-

ráka Banská Štiavnica

Teoreticko-praktická časť:

1. miesto: Bibiana Macková ZŠ J.Kol-

lára

2. miesto: Alexandra Prefertusová ZŠ 

J.Horáka

3. miesto: Alex Hocková ZŠ J.Kollára

Úspešní riešitelia: Alexandra Lulčo-

vá a Liliana Cimová ZŠ s MŠ B. Belá, 

Ema Rosípková ZŠ J.Horáka

OK Dejepisnej olympiády :

Kat.: C– 9. roč.

1. miesto: Nicolas Slezák, KSŠ

2. miesto: Emmanouil David Pintis 

ZŠ J.Horáka

3. miesto: Bibiana Macková ZŠ J. 

Kollára

Úspešní riešitelia: Filip Ivanič KSŠ, 

Tamara Kučerová ZŠ J. Kollára

Kat.: D– 8. roč.

1. miesto: Barbora Žuff ová ZŠ J. Kol-

lára

Kat.: E– 7. roč.

1. miesto: Šimon Pálka KSŠ

2. miesto: Ján Fašánek ZŠ J.Kollára

3. miesto: Gregor Jausch ZŠ J.Kollára

Kat.: F – 6. roč.

1.miesto: Laura Jarotová ZŠ J. Ho-

ráka

OK Chemickej olympiády:

1. miesto: Linda Višňovská ZŠ J. Ho-

ráka

2. miesto: Melánia Sombathyová ZŠ 

J. Horáka

3. miesto: Lara Líškayová ZŠ J. Ho-

ráka

OK Fyzikálnej olympiády:

Zúčastnilo sa jej 8 žiakov z ktorých 

nebol nikto úspešným riešiteľom.

OK Matematickej olympiády:

Kat.: Z6:

1.– 2. miesto: Nicol Hiklová ZŠ J.Ho-

ráka

1.– 2. miesto: Dominik Bačo ZŠ J. 

Horáka

3. miesto: Tom Slezák KSŠ

Kat.: Z7:

1. miesto: Samuel Weis ZŠ J.Horáka

Ďalšie umiestnenia sú bez úspešných 

riešiteľov

Kat.: Z8: bez úspešných riešiteľov

Poďakovanie patrí všetkým p. uči-

teľom, ktorí pripravovali deti na 

predmetové olympiády . Tešíme sa 

na ďalšie súťaženie  a úspechy  na-

šich detí.

J. Machilová

Úspechy našich detí

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat. 

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom 

je zabezpečiť domov pre opuste-

né a  týrané zvieratá a zabezpeče-

nie veterinárnej starostlivosti. Kto 

by chcel mať doma zvieracieho mi-

láčika, nech neváha a  kontaktuje 

naše občianske združenie. 

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947. Ak chcete naše OZ 

podporiť 2%, môžete tak urobiť 

osobne, prípadne elektronicky na: 

https://pfseform.fi nancnasprava.

sk/Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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Opilovanie a spilovanie stromov, 

tel. č.: 0940 870 762

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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


