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V piatok 16. apríla 2021 

navštívil Banskú Štiavnicu 

a obce v jej okolí minister 

školstva SR Branislav Gröhling. 

Návštevu absolvoval aj so svojimi 

spolupracovníkmi- poradcom Ľu-

bošom Dudíkom, riaditeľkou kan-

celárie ministra Janou Lysákovou 

a  riaditeľom odboru komunikácie 

Tomášom Kostelníkom.

Branislav Gröhling kontinuálne 

navštevuje školy na území celého 

Slovenska, aby bol v kontakte s dia-

ním priamo v  teréne a  s  vedením 

škôl. 

V apríli roku 2020 bolo 

schválené nové znenie 

všeobecne záväzného 

nariadenia mesta o dočasnom 

parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komuni-

kácií. 

Aj po roku od jeho účinnosti sú 

niektoré veci občanmi a návštev-

níkmi mesta dopytované, preto 

Vám v  tomto článku zosumari-

zujeme tie najdôležitejšie infor-

mácie.

Skratky označujúce režim spo-

platnenia parkovania na jednot-

livých uliciach a parkoviskách: 

- Jednorazové parkovné: JP 

- Permanentná parkovacia karta: PPK

- Rezidentská parkovacia karta: RPK

- Vyhradené parkovacie stojisko– oso-

bitné užívanie parkovacieho stojiska 

na účel trvalého parkovania vozidla

Miestne komunikácie určené na 

dočasne platené parkovanie sú 

ulice a parkoviská:

- Antona Pécha: RPK, PPK

- Andreja Sládkoviča: PPK, RPK, JP

- Jozefa Karola Hella: PPK, JP

- Starozámocká: RPK

- Námestie sv. Trojice– od hrani-

ce objektu Joergesovho domu č.14 

vzostupne: RPK

- Dolná ružová: RPK

- Horná ružová: RPK

- Botanická: RPK

- Akademická: RPK, PPK, JP

- Mierová: PPK, JP

- Novozámocká: RPK

- Strieborná: RPK

- Andreja Kmeťa: RPK

- Radničné námestie: RPK

- Radničné námestie: nádvorie „ban-

ského domu“: RPK

Návšteva ministra školstva 
v našom okrese

Zľava J. Maruniak, B. Gröhling, N. Babiaková  foto Michal Kríž 	3.str.

	3.str.

Kino Akademik: OnlineKino Akademik: Online
4 fi lmy Pavla Barabáša4 fi lmy Pavla Barabáša

Výmenník:
Ponuka vecí na FB Výmenník 

Online

Detské ihriská 
otvorené 
Od 20. apríla 2021 sprístupnilo 

Mesto Banská Štiavnica svoje det-

ské ihriská v  lokalitách Drieňová, 

Križovatka a  Štefultov verejnos-

ti. Ihriská sú otvorené v čase 8.00– 

20.00 hod. Vstup na ihriská je 

podmienený dodržiavaním práve 

aktuálnych nariadení štátu v oblas-

ti hygieny. Ide najmä o preventívne 

dodržiavanie rozostupov, v  prípa-

de blízkosti osôb používanie rúšok 

a odporúča sa aj dezinfekcia. Rov-

nako žiadame rodičov, aby na ihris-

kách nenechávali žiadne hračky ale-

bo predmety a odpad odhadzovali 

do nádob, ktoré sú na to určené. Po-

čas mesiaca máj prebehne na ihris-

ku Drieňová úprava dopadových 

plôch, preto bude počas niektorých 

dní jeho prevádzka obmedzená, 

resp. bude uzavreté. O termíne rea-

lizácie zmien budeme verejnosť in-

formovať prostredníctvom stránky 

a FB profi lu mesta.

Rastislav Marko

Parkovanie je stále aktuálna téma

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, §-u  12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie MsZ v B. Štiavnici na 

28. 4. 2021 (streda) o 9:00. Za-

sadnutie sa uskutoční online.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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DIÁR
z programu

primátorky

19. 4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava podkladov pre rokovanie 

so štátnym tajomníkom.

Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

20. 4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s  riaditeľom 

Rudných baní, š. p.

Uskutočnilo sa Valné zhromažde-

nie Mestských lesov, spol. s  r.o., 

Banská Štiavnica.

21. 4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ.

 Pracovné rokovanie so štátnym 

tajomníkom Ministerstva do-

pravy a  výstavby SR Ing. Jaro-

slavom Kmeťom k rekonštrukcii 

cesty I/51 Hronská Breznica– 

Banská Štiavnica– Hontianske 

Nemce.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Ilonou Volčkovou.

22. 4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

23. 4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu mes-

ta Banská Štiavnica.

Pracovné rokovanie so zástupcom 

StVPS, a.s., Banská Bystrica k re-

konštrukcii verejných priestran-

stiev ulica Pod Kalváriou.

Viera Lauková

Celý minulý týždeň vo 

viacerých médiách „hviezdil“ 

Exštiavničan Jaroslav 

Naď, minister obrany SR 

k aktuálnym vnútropolitickým 

otázkam a k presunu ruských 

vojsk a vojenskej techniky 

k ukrajinským hraniciam. 

Korunou jeho vystúpení bola re-

lácia „Na telo“ v TV Markíza 18. 4.

od 13:00 do 13:50, kde sa sústre-

dil hlavne na zahranično-politic-

ké otázky.

13. 4. v Rádiu Regina o 05:53 ho-

vorila primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková a  pro-

jektantka RNDr. Zuzana Šuško-

vá o  pripravovanej revitalizácii 

prírodných areálov Kalvárie v  B. 

Štiavnici a na Hornej Rovni. Pod-

robnejšia informácia je v  tomto 

čísle ŠN na str. 5. 14. 4. bola vo 

viacerých médiách spomienka na 

svetoznámeho astronóma Maxi-

miliána Hella, rodáka zo Štiavnic-

kých Baní, v  súvislosti s  tým, že 

zomrel v tento deň vo Viedni v r. 

1792. Jeho zásluhy v  oblasti as-

tronómie boli prezentované pod-

robne, avšak nebola ani zmienka 

o  tom, že so svojimi matematic-

kými a fyzikálnymi výpočtami sa 

výrazným spôsobom podieľal na 

konštrukcii svetoznámych vodo-

čerpacích podzemných vôd v ban-

skoštiavnickom rudnom revíre, 

ktoré konštruoval jeho starší brat 

Jozef Karol Hell. 15. 4. v  Rádiu 

Devín po 8:00 a  po 9:00 a  v  Rá-

diu Regina o  11:00 bola podrob-

ná informácia o natáčaní inscená-

cie literárno-dramatické pásmo 

o PhDr. Alžbete Göllnerovej Gwer-

kovej (19.10.1905– 18.12.1944), 

profesorke na banskoštiavnic-

kom gymnáziu, spisovateľke, de-

mokratke, protifašistickej bojov-

níčke a  manželke akad. maliara 

Edmunda Gwerka. Premiéra in-

scenácie bude v B. Štiavnici 6. 5. 

Vo viacerých mediách v predchá-

dzajúcom týždni hovorili o  vý-

stave „Galéria Stojiská“ Ing. Ras-

tislav Marko, vedúci odd. KŠaMK 

a  Ján Viazanička, kurátor výsta-

vy. V  predchádzajúcom týždni 

viac ráz v  Slovenskom rozhlase 

odznela informácia o  aktivitách 

SBM, pričom bolo zvýrazne-

né, že v  jeseni múzeum pripra-

ví profi lovú výstavu o  Štiavniča-

novi, akad. maliarovi Edmundovi 

Gwerkovi. 17. 4. v Rádiu Sloven-

sko o 13:05 a 18. 4. v Rádiu Regi-

na o 10:00 bol hosťom Vladimíra 

Franca v  relácii „Túto hudbu mám 

rád“ mimoriadne úspešný advo-

kát a spisovateľ JUDr. Anton Bla-

ha. Dodnes spomínam na to, ako 

mi pripravoval cestu ku vtedaj-

šiemu predsedovi vlády SSR Pet-

rovi Colotkovi v r. 1977- 78, keď 

mu robil osobného tajomníka. 

Bol som totiž iniciátorom a  ná-

sledne aj spolukoncipientom his-

torického uznesenia vlády SSR č. 

58/1978 z 22. 2. 1978 o komplex-

nej rekonštrukcii obnovy pamia-

tok v  B. Štiavnici a  vybudovaní 

adekvátnej sociálnej a  technickej 

infraštruktúry mesta.

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 pla-

várne v  dňoch pondelok– nedeľa 

v  časoch 8:00– 17:00 hod., s  pre-

stávkou medzi 12:00- 13:00 hod. 

a  posledným odberom pred pre-

stávkou 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 Sloven-

ského Červeného kríža z  Banskej 

Štiavnice v  čase 9:00– 19:00 hod., 

s  prestávkou 13:00– 15:00 hod., 

posledným odberom o 18:30 hod., 

počas sobôt sa testuje v čase 8:00– 

17:00 hod., s  prestávkou 12:00– 

13:00 hod. a  posledným odberom 

o 16:30 hod., v nedeľu sa netestu-

je, testovanie je bezplatné a dobro-

voľné!

Výsledky testovania – 15. týždeň 

(12. 4.– 18. 4. 2021):

SČK (KC):

12. 4. – 402 – otest., z toho 1– po-

zitív

13. 4. – 282 – otest., z toho 3 – po-

zitív

14. 4. – 201 – otest., z toho 0 – po-

zitív

15. 4. – 164 – otest., z toho 0 – po-

zitív

16. 4. – 219– otest., z toho 0 – po-

zitív

17. 4. – 344– otest., z toho 0 – po-

zitív

ZŠ J. Kollára:

12. 4. – 51 – otest., z toho 0 – po-

zitív

17. 4. – 57 – otest., z toho 0 – po-

zitív

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

12. 4. – 349 – otest., z toho 5– po-

zitív

14. 4. – 316 – otest., z toho 4 – po-

zitív

15. 4. – 245 – otest., z toho 3 – po-

zitív

16. 4. – 334– otest., z toho 3 – po-

zitív

17. 4. – 382– otest., z toho 1 – po-

zitív

18. 4. – 237– otest., z toho 0 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

12. 4. – 167 – otest., z toho 1– po-

zitív

13. 4. – 155 – otest., z toho 0 – po-

zitív

14. 4. – 130 – otest., z toho 0 – po-

zitív

15. 4. – 87 – otest., z toho 0 – po-

zitív

16. 4. – 156 – otest., z toho 0 – po-

zitív

17. 4. – 172– otest., z toho 0 – po-

zitív

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete na 

https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk./

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom meste
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V  rámci návštev mo-

nitoruje situáciu a  osobne zisťuje, 

ako sa školy pripravujú na otvore-

nie škôl (vrátane využívania klok-

tacích testov), aký je záujem o vzde-

lávanie v  školách a  s  akými inými 

problémami sa školy stretávajú. Na 

základe týchto informácií vyhodno-

cuje dianie v školách a prijíma ďal-

šie kroky a usmernenia, ktoré majú 

pomôcť zriaďovateľom a  riadite-

ľom škôl prejsť plnohodnotne na 

COVID školský semafor podľa regi-

onálneho hľadiska.

V  Základnej škole Jozefa Horá-

ka ho privítala primátorka mes-

ta Nadežda Babiaková a  riaditeľ 

školy Ján Maruniak. Primátorka 

v  krátkosti predstavila ministrovi 

naše mesto ako mesto vzdelanos-

ti s  historickým významom, ako 

aj súčasný dôležitý rozmer našich 

verejných základných škôl pri po-

skytovaní kvalitnej výchovy a vzde-

lávania. Zároveň informovala mi-

nistra školstva o riešení niektorých 

fi nančných dotácií smerom k ďalšej 

modernizácii škôl a verejných špor-

tovísk, ktoré slúžia žiakom a  štu-

dentom v meste Banská Štiavnica.

Po obhliadke školy absolvoval mi-

nister krátke stretnutie s pedagóg-

mi školy, pričom zodpovedal na 

niektoré otázky ďalšieho smero-

vania predovšetkým regionálneho 

školstva. Pri návšteve tried a  ko-

munikácii so žiakmi sa okrem iné-

ho pýtal, ako hodnotia rôzne formy 

vzdelávania.

V  rámci tejto pracovnej cesty Bra-

nislav Gröhling navštívil aj iné školy 

v okrese– Súkromnú základnú ško-

lu Guliver, Základnú školu s mater-

skou školou v  Banskej Belej a  Zá-

kladnú školu s  materskou školou 

Maximiliána Hella v  Štiavnických 

Baniach.

Pri otázkach o  problematike ohro-

zenia detí COVIDom-19 minister 

uviedol, že ak sa na niektorej zo 

škôl objaví pozitívny prípad ocho-

renia, ministerstvo je pripravené 

vyslať tímy a dodať kloktacie testy 

tak, aby sa čas karantény žiakov zu-

žoval. Na aktuálnu situáciu v škol-

stve ohľadom uvoľňovania opatrení 

od 19. 4. 2021 sa vyjadril: „Verím, že 

od 3. mája pôjdeme plnohodnotne vša-

de podľa regionálneho semaforu. Logis-

ticky to bude veľmi náročné, ale sme na 

to pripravení všetkými manuálmi a in-

teraktívnymi mapami, ktoré budeme 

zverejňovať.“ K  využívaniu klokta-

cích testov na školách dodal: „Aj tu 

v  Banskej Štiavnici už vyskúšali pilot-

né kloktanie. Prebiehalo to v  poriad-

ku, kontinuálne. Vyskúšali sme všetky 

technické nezrovnalosti, ktoré sa obja-

vili v  predchádzajúcich týždňoch a  ve-

rím, že nasledujúce týždne to bude pre-

biehať v štandardnom procese.“

Michal Kríž

NOVINKY
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- Kammerhofská: RPK, PPK

- Ing. Štefana Višňovského: RPK

- Jána Palárika: RPK

- Dolná: PPK, JP

- Robotnícka: PPK

- Remeselnícka: PPK, JP

- Mládežnícka– parkovisko ul. Mlá-

dežnícka: PPK, RPK, JP, (prvá ho-

dina parkovania na deň bezplat-

ná) Dolná– parkovisko ul. Dolná.: 

JP, (prvá hodina parkovania na deň 

bezplatná)

- Novozámocká– parkovisko pod 

Novým zámkom: RPK, PPK, JP

Rýchloobrátkové parkovacie mies-

ta = miesta s časovo obmedzeným 

státím zadarmo = 30 minút = po-

vinnosť odísť

Parkovacie stojiská s časovo obmedze-

ným státím môžu vodiči využívať len 

na časový interval určený dodatkovou 

tabuľkou (30 min.). Rezidenti môžu 

tieto parkovacie stojiská využiť v čase 

od 18.00– 7.00 hod. nepretržite.

Sú to miesta v uliciach:

- Dolná– pri pošte 2x

- Radničné námestie a blízke okolie 

(15 parkovacích miest + 2 ZŤP)

- Kammerhofská– nad poštou 2x

- Kammerhofská– pri Prima banke 2x

- Robotnícka 2x

- Andreja Sládkoviča– pri objekte 

Belházyovský dom 2x

Dočasné doplnkové parkovacie 

miesta

Budú zriadené v deň konania spolo-

čenského, kultúrneho a  športového 

podujatia, resp. pri posilnení neposta-

čujúcej kapacity jestvujúcich parko-

vacích miest, pričom budú vyznače-

né prenosným dopravným značením, 

spoplatnené podľa cenníka v zmysle 

prílohy č.1 VZN.

Dočasné parkovacie miesta môžu byť 

zriadené podľa potreby na nasledov-

ných uliciach: Akademická, Jozefa Ka-

rola Hella, Starozámocká, Radničné 

námestie, Námestie sv. Trojice, Mie-

rová a v mestskej časti Počúvadlianske 

Jazero a Klinger + Belianske jazero.

Úhrada za parkovné

- Zaplatením jednorazového par-

kovného (JP) a to: zakúpením par-

kovacieho lístka, zaplatenie formou 

SMS, zakúpením virtuálneho par-

kovacieho lístka pomocou mobilnej 

aplikácie, zakúpením lístka, resp. 

zaplatením parkovného v parkova-

com automate,

- zakúpením parkovacej karty (PPK, 

RPK) (klientske centrum mestské-

ho úradu)

- úhradou za vyhradené parkovacie 

stojisko.

Úhrada za dočasné parkovanie na 

vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií musí byť zaplatená vo-

pred, alebo bezprostredne po zapar-

kovaní vozidla na celý čas dočasné-

ho parkovania motorového vozidla 

počas doby spoplatnenia.

Zľavy

Rezidentská parkovacia karta a Per-

manentná parkovacia karta so zľa-

vou 50% bude vydaná ŤZP oso-

be a ŤZP osobe so sprievodcom po 

predložení platného preukazu, ale-

bo osobe ŤZP, ktorá býva v spoloč-

nej domácnosti a  má v  nej trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt a  je 

vlastníkom alebo držiteľom moto-

rového vozidla. 

�1.str.

Návšteva ministra školstva v našom okrese

Parkovanie je stále aktuálna téma

Jednorazové parkovné Permanentná parkovacia karta Rezidentská parkovacia karta Vyhradené parkovacie stojisko 

Osobné motorové vozidlo, 
motocykel 
1,- €/hod., 8,- €/24 hod., 

Autobus 
2,5,- €/hod., 15,- €/24 hod.

Fyzická osoba s trvalým pobytom– 
1.karta max. 2 EČV /rok
50,- €/rok. 

Fyzická osoba a právnická osoba – 
1.karta vlastní nehnuteľnosť, dochá-
dza do práce v rezidentskej zóne, užíva 
osobné motorové  vozidlo– 1 EČV/rok
100,- €/rok. 

Fyzická osoba a právnická osoba– 
pri záujme dokúpenia ďalších kariet-  
každá ďalšia karta– 1 EČV/rok 
400,- €/rok

Rezident = fyzická osoba prihláse-
ná na trvalý pobyt v rezidentskej 
zóne v meste Banská Štiavnica pod-
ľa §3 a §4 Zákona NR SR č. 253/1998 
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slo-
venskej republiky a registri obyvate-
ľov Slovenskej republiky v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len Zákon č. 
253/1998 Z. z.), alebo osoba dlhodobo 
bývajúca v rezidentskej zóne na zákla-
de platnej nájomnej zmluvy alebo LV 
nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trva-
lý pobyt v meste Banská Štiavnica. 

Fyzická osoba (rezident), 
1 karta (max. 2 EČV) na BJ/rok
50,- €/rok

Vyhradené parkovacie stojisko je ur-
čené pre fyzickú osobu, resp. fyzic-
kú osobu– podnikateľa, PO, ktorá má 
evidovaný trvalý pobyt na požadova-
nej ulici, alebo sídlo fi rmy priamo na 
danej ulici, alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti  a súčasne je ako  vlastník vo-
zidla alebo oprávnený držiteľ vozidla 
zapísaná  v osvedčení o evidencii vo-
zidla. 
438,- €/rok

	4.str.
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V predchádzajúcich 2 číslach 

ŠN som venoval pozornosť 

140. výročiu založenia 

mestskej organizácie– 

Červeného kríža v Banskej 

Štiavnici, ktorá bola prvou 

organizáciou svojho druhu na 

Slovensku. 

Je to len jedna z  množstva celo-

národných priorít a  významných 

udalostí Banskej Štiavnice v  do-

terajšej histórii Slovenska. Mimo-

riadne veľa má Banská Štiavni-

ca aj európskych, ba aj svetových 

priorít. Národným, európskym, 

ako aj svetovým prioritám, uda-

lostiam a  osobnostiam Banskej 

Štiavnice z dávnej i nedávnej mi-

nulosti sa budem venovať v tomto 

seriáli pod názvom „Banská Štiav-

nica národná a  svetová“. V  tomto 

čísle ŠN venujem pozornosť do-

konca až 4 svetovým prioritám 

z roku 1786, ktoré sa neodmysli-

teľne viažu k činnosti profesorov 

banskoštiavnickej Baníckej aka-

démie, ktorá vznikla vďaka roz-

hodnutiu panovníčky Márie Te-

rézie z  roku 1762, a ktorá začala 

svoju činnosť v roku 1764 a exis-

tovala v našom meste až do roku 

1919.

V  roku 1786, čomu je v  tomto 

roku presne 235 rokov, aj z  ini-

ciatívy a priamej súčinnosti a za-

interesovanosti profesorov Ba-

níckej akadémie – svetoznámych 

vedcov- hlavne Antona Ruprechta 

a  Karola Haidingera uzrelo svet-

lo sveta v  neďalekých Sklených 

Tepliciach viacero svetových ve-

decko-technických prvenstiev. 

V  tomto roku významný európ-

sky kozmopolitný vedec, geológ, 

mineralóg, banský a  metalurgic-

ký odborník Ingnác Anton Born 

(26.12.1742 Alba Julia, Rumun-

sko– 24.07.1791 Viedeň) postavil 

v spolupráci s Ruprechtom a Hai-

dingerom v  Sklených Tepliciach 

prvú amalgamačnú hutu na svete. 

Born pred zrakmi najvýznamnej-

ších vedcov z  Európy, ba dokon-

ca až z  Mexika, predviedol svoju 

tzv. Bornovu amalgamačnú me-

tódu, resp. európsku amalgamá-

ciu– novú, efektívnu metódu na 

získavanie zlata a striebra z chu-

dobnejších rúd. Toto zhromažde-

nie vedeckej verejnosti sa považu-

je za prvý medzinárodný vedecký 

kongres na svete. Pri tejto príle-

žitosti bola založená aj prvá me-

dzinárodná vedecká spoločnosť 

na svete– La Sociéte de ĺ art ĺ ex-

ploatation des mines. Jej členovia 

sa súčasne rozhodli vydávať prvý 

medzinárodný vedecký časopis 

na svete– Bergbaukunde (Baníc-

tvo), ktorého 1. číslo vyšlo v roku 

1789.

Do roku 1789 sa do tejto spoloč-

nosti prihlásilo až 147 tých naj-

významnejších osobností nie-

len z  Európy, ale aj z  Ameriky. 

Nechýbali medzi nimi ani Antoi-

ne Laurente Lavoisier– svetozná-

my francúzsky vedec, zakladateľ 

modernej chémie, ale aj James 

Watt– svetoznámy anglický vyná-

lezca dvojčinného parného stroja. 

Čestným členom sa stal dokonca 

Johann Wolfgang Goethe!

Ján Novák

B. Štiavnica národná a svetová- 4 svetové prvenstvá:

Anton Ruprecht foto Archív autora

Po rekonštrukcii verejného 

priestranstva a parkoviska na 

ulici Mládežnícka tu pribudlo 

automatizované parkovisko 

s rampami. 

V  zmysle platného nariadenia je 

parkovanie na uvedenom parkovis-

ku od jeho rekonštrukcie spoplat-

nené v  čase od 07:00– 18:00 hod, 

s tým, že prvá hodina na uvedenom 

parkovisku je zdarma rovnako ako 

na parkovisku na ulici Dolná. Na 

novovzniknutom parkovisku na 

Mládežníckej ulici platia zakúpe-

né PPK a RPK. Rampa pustí jedno 

vozidlo uvedené na danej karte, na-

čítaním EČV vozidla pri vjazde. Pri 

možnom neprečí-

taní nečitateľnej 

značky EČV vozidla 

môže vodič naske-

novať QR kód na 

karte na vstupnom 

termináli pri vstup-

nej rampe. Nakoľko 

karta funguje len 

pre jedno vozidlo 

uvedené na samot-

nej karte, systém 

na parkovisko au-

tomaticky pustí len 

prvé parkujúce vo-

zidlo uvedené na 

karte.

MsÚ

Nové parkovisko na ulici Mládežnícka 

Parkovanie pod plavárňou foto Michal Kríž

Rezidentská parkova-

cia karta a  Permanentná parkova-

cia karta so zľavou 50% bude daná 

darcovi krvi– držiteľom zlatej alebo 

diamantovej Jánskeho plakety, po 

predložení dokladu totožnosti a do-

kladu preukazujúceho jeho vlastníc-

ky vzťah k nehnuteľnosti.

Žiadosti o parkovacie karty a vyhra-

dené parkovacie stojiská sa podáva-

jú na Klientskom centre MsÚ s prí-

slušnými dokladmi, resp. zaslať na 

email: msu@banskastiavnica.sk na-

skenovanú žiadosť s podpisom spo-

lu s dokladmi. Po posúdení žiadosti 

bude následne karta žiadateľovi vy-

daná, kde bude zaplatený aj prísluš-

ný poplatok.

Všetky tlačivá, ako aj všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Banská 

Štiavnica o  dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedze-

ných úsekoch miestnych komu-

nikácií nájdete na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Úplné znenie VZN nájdete na 

stránke mesta:

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/uradna-tabula/

20200511-vzn-202001-o-parkovani

.pdf

Počas jednoročného fungovania 

uvedeného nariadenia sa zosuma-

rizovali a spracovali návrhy vo for-

me dodatku k uvedenému. Dodatok 

č. 1 k VZN, ktorý je v súčasnej dobe 

zverejnený na úradnej tabuli mesta 

na pripomienkovanie.

MsÚ

Parkovanie je stále aktuálna téma
�3.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica 

pripravilo a odoslalo žiadosť 

o poskytnutie nenávrat-

ného fi nančného príspevku 

v rámci výzvy č. OPKZP-

PO1-SC131-2017-29. 

V rámci prípravy žiadosti o NFP bola 

vypracovaná východisková realizačná 

projektová dokumentácia, ktorú vy-

pracovala RNDr. Nora Balková, PhD., 

odborne spôsobilá osoba 12/2020- 

03/2021.

Cieľom projektu je obnova a revitali-

zácia alejí a priestranstva banskoštiav-

nických kalvárií na základe výsledkov 

realizačnej projektovej dokumentá-

cie. V rámci realizácie projektu sa vy-

pracuje komplexná sprievodná ana-

lytická štúdia, ktorá od zhodnotenia 

východiskového stavu záujmového 

územia a  jeho prvkov bude obsaho-

vať aj výsledky monitoringu vitality 

vegetačných prvkov prostredníctvom 

pozemného a  diaľkového priesku-

mu a výsledky monitoringu biotopov 

v kontaktnej zóne alejí. Následne sa 

vypracuje realizačná projektová do-

kumentácia, na základe ktorej bude 

nasledovať komplexná starostlivosť 

o vegetačné formácie / aleje (arboris-

tické práce) a sezónne obhospodaro-

vanie biotopov kontaktnej zóny alejí.

Revitalizácia a  biologická obnova 

priestranstiev banskoštiavnických 

kalvárií (Banská Štiavnica, Horná 

Roveň) spočíva 

v  opätovnom 

sfunkčnení rie-

šeného areá-

lu tak, aby boli 

splnené všet-

ky požiadavky 

funkčnosti jed-

notlivých čas-

tí areálu, riešení 

celkovej koncep-

cie a  kontinui-

ty jednotlivých 

priestorov, rám-

ca ochrany prírody a krajiny a pamiat-

kovej ochrany.

Navrhovaná činnosť je dimenzova-

ná na vzájomnú koherenciu vývo-

ja ekosystémov a ľudskej činnosti za 

podmienok zachovania života a  roz-

manitosti rastlinstva a živočíšstva na 

dotknutej lokalite.

Samotná úprava areálov bansko-

štiavnických kalvárií, reštitúcia pô-

vodného krajinárskeho, symbolické-

ho a sadovníckeho zámeru, náhrada 

alejových jedincov v  zmysle navrho-

vaného kompozičného zámeru zvý-

ši celkovú kvalitu prostredia okolia 

mesta, nielen po stránke biologickej, 

ale aj kultúrno-historickej. Tento cieľ 

by mal stáť na prvom mieste pri po-

hľade na riešenie problematiky pred-

metného priestoru, ako plochy, ktorá 

nesie kultúrno-historickú, architekto-

nickú, krajinársku a symbolickú infor-

máciu jednej zo 100 najohrozenejších 

pamiatok sveta (Banská Štiavnica). 

Navyše, z hľadiska širších územných 

vzťahov ide o  rozsiahlu krajinársku 

úpravu, ktorú v  uvedenom kontex-

te môžeme považovať za významný 

krajinotvorný prvok. Jeho prítom-

nosť, resp. rekonštrukcia v užšom slo-

va zmysle sa na prostredí mesta od-

ráža v  tom, že tvorí neoddeliteľnú 

súčasť jej krajinného obrazu a krajin-

ného rázu.

Predpokladaný rozpočet projektu 

132  847,20EUR. Spolufi nancova-

nie mesta je 5% z  celkových opráv-

nených výdavkov na projekt, t. j. 

6 642,36EUR.

Po schválení žiadosti o NFP je opráv-

nené obdobie realizácie projektu do 

konca roka 2023.

Zuzana Šušková, 

odd. RR a MV

Obnova biodiverzity alejí 
banskoštiavnických Kalvárií (Banská Štiavnica, Horná Roveň)

Mesto Banská Štiavnica 

postupne zabezpečuje 

starostlivosť o verejnú 

zeleň a v mesiaci apríl bude 

prebiehať ošetrenie 2 ks 

stromov Lipa veľkolistá (Tilia 

platyphyllos) redukčným 

rezom v časti Horná Roveň 

pred kostolom.

Pre zabezpečenie prevádzkovej bez-

pečnosti hodnotených drevín boli na-

vrhnuté opatrenia:

Zdravotný rez– cieľom je optimalizo-

vať zdravotný stav, vitalitu a prevádz-

kovú bezpečnosť stromu z  hľadiska 

dlhodobej perspektívy. Odstraňujú sa 

usychajúce a suché konáre, mechanic-

ky poškodené a zlomené konáre, ko-

náre napadnuté patogénmi a škodca-

mi, konáre konkurenčné a vrastajúce 

do koruny. 

Redukčné rezy – pri obvo-

dovej redukcii koruny sa 

odstraňujú obvodové čas-

ti koruny s cieľom zmenšiť 

náporovú plochu koruny 

a  presunúť ťažisko stro-

mu nižšie. Najviac sa skra-

cujú konáre v hornej treti-

ne koruny a smerom nadol 

sa hĺbka rezu konárov a vý-

honov zmenšuje. Pokiaľ to 

je možné, bude zachovaný 

charakteristický tvar ko-

runy daného taxónu.

Ošetrovanie drevín bolo 

potrebné zveriť certifi kovanému ar-

boristovi alebo odbornej arboristic-

kej fi rme pracujúcej minimálne pod-

ľa normy STN 83 7010– Ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej ve-

getácie a arboristického štandardu rez 

stromov, ktorá disponuje minimálne 

jedným certifi kovaným arboristom. 

Je to preto, aby sa predišlo neodbor-

ným zásahom poškodzujúcim drevi-

ny. Uvedené práce bude vykonávať 

Patrik Dobrota– City Trees.

Zuzana Šušková, 

odd. RR a MV

Ošetrenie líp pri kostole na Hornej Rovni

Tip na pešiu turistiku– Náučný 

chodník Kysihýbel

Náročnosť: stredná

Dĺžka: 6,2 km

Trvanie: 3 – 3,5 h

Náučný chodník sa začína na ces-

te z Banskej Štiavnice do Banské-

ho Studenca, pri odbočke vľa-

vo pri plote Arboréta Kysihýbel. 

Oboznamuje s  prírodnými, les-

níckymi a  historickými zaujíma-

vosťami tejto časti regiónu. Les-

nícke Arborétum v Kysihýbli bolo 

založené na výskum introdukcie 

a  pestovania cudzokrajných les-

ných drevín. Založili ho v r. 1900- 

1913, bezprostredne po vzniku 

Ústrednej lesníckej výskumnej 

stanice (1898).

Stredne náročný chodník, dlhý 

6,2km, ktorý zvládnete za 3– 3,5 

hodiny vás zavedie k sústave ryb-

níkov a  podchodom popod že-

lezničný násyp k  malému arbo-

rétu– Feismantelovej záhrade. 

Pokračuje popri Červenom kame-

ňolome, kde sa ťažil červenkastý 

ryolit, k  rozsiahlemu podzemné-

mu kameňolomu na andezit Bar-

langy. Tip od nás– nezabudnite si 

baterku.

Ďalšia časť chodníka prechádza 

pomedzi andezitové skalné veže 

a  končí sa pri výskumnom pra-

covisku Arborétum Kysihýbel. 

Exkurzia doň si vyžaduje dosť 

komplikovaný postup (písomná 

žiadosť a  súhlas Národného les-

níckeho centra vo Zvolene).

Osada Kysihýbel je časťou obce 

Banský Studenec. Pôvodne bola 

majerom patriacim Banskej 

Štiavnici. Dnes je to školský ma-

jetok Baníckej a  lesníckej akadé-

mie a vjazd do osady autom je za-

kázaný.

Ďalšie tipy na výlety nájdete 

na: https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/

Prajeme vám príjemnú prechádzku.

OOCR Región Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispie-

vateľov, že príjem príspevkov 

a  inzercie do najbližšieho čís-

la ŠN je v  pondelok do 14:00 

hod. Ďakujeme za porozume-

nie! 

red.
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Cyklistika je jednou z najob-

ľúbenejších športových 

aktivít v Štiavnických 

vrchoch. Spojenie s okolitými 

okresnými mestami vyhovu-

júcou cyklotrasou doposiaľ 

chýba, čo sa však môže zmeniť 

vďaka zámeru OOCR Región 

Štiavnica s názvom „Cyklo-

trasa Štiavnická Anča“.

Návštevníci Banskej Štiavnice okrem 

pešej turistiky využívajú aj 250km 

horských cyklotrás rozprestretých 

po celých Štiavnických vrchoch. Vý-

konný riaditeľ OOCR Región Štiav-

nica, Igor Kuhn uvádza: „Cyklotrasy 

vedú prednostne po lesných cestách, po 

asfalte iba výnimočne a vtedy, ak tieto nie 

sú príliš frekventované. To sa rozhodne 

nedá povedať o ceste I. triedy, ktorá spá-

ja Banskú Štiavnicu a Hronskú Breznicu. 

V Hronskej Breznici sa cestná komuniká-

cia pripája na diaľnicu a ďalej v Hronskej 

Dúbrave na železničné spojenie z Brati-

slavy do Zvolena, je teda pre Štiavnicu 

dôležitým uzlom. Cyklotrasa Štiavnická 

Anča by problém chýbajúceho bezpečné-

ho pripojenia vyriešila.“

Projektová koordinátorka OOCR 

RBŠ, Zuzana Parajová údaje spresňu-

je: „Trasa vedie z Hronskej Breznice cez 

Kozelník k  objektu Akvadukt Kysihýbel 

až do centra B. Štiavnice na Námestie sv. 

Trojice. Má dĺžku 21, 3 metra, prevýšenie 

352 metrov a je rozdelená na 21 úsekov. 

Prevažná časť navrhovanej cyklotrasy ide 

po násype starej úzkokoľajky Štiavnická 

Anča. Iba v Hronskej Breznici a Banskej 

Štiavnici, kde je na mieste bývalého násy-

pu nová zástavba sme hľadali iné alter-

natívy trasovania.“

Kuhn pokračuje: „Myšlienka uro-

biť cyklotrasu po telese starej Anče je tu 

už niekoľko rokov. Najprv sme ju chce-

li za relatívne malé peniaze sprejazd-

niť my v Regióne Štiavnica, potom sa jej 

chytilo BBSK, ktoré pripravilo rozsiah-

ly a nákladný projekt s asfaltovým povr-

chom a premostením cesty v Banskej Be-

lej. Asfaltová cyklotrasa bude prejazdná 

aj cestným bicyklom a  korčuliarom. Re-

alizácia takéhoto projektu si však vyžia-

da niekoľko rokov, a tak sme si povedali, 

že sa zatiaľ vrátime k  nášmu pôvodné-

mu zámeru a trasu sprejazdníme pre hor-

ských cyklistov.“

„Našou predstavou je, aby trasu na elek-

trobicykli zvládli aj menej trénovaní cyk-

listi, musí teda byť dostatočne široká 

a pohodlná“, dodáva Parajová. „Tak by 

sa cyklisti mohli jedným smerom vyviesť 

na bicykli a  naspäť sa vrátiť vláčikom 

Štiavnická Anča. Násyp je teda ideálnym 

riešením.“

Trasa vedie krásnou prírodou popod 

les, vedľa potoka Jasenica, lemuje ju 

niekoľko mokradí. Parajová dodáva: 

„Chceme čo najviac zachovať prírodný 

charakter trasy, všetky tie pekné zákutia 

a  mokrade. Povrch má byť nespevnený, 

iba na blatistých miestach bude zhutnený 

zeminou či kamenivom. Trasa bola v nie-

ktorých úsekoch nezjazdná, zarastená 

drevinami a krovím. V prvej etape spre-

jazdnenia sme s pomocou dobrovoľníkov 

odstránili popadané stromy a  náletové 

dreviny, ktoré sme sa zaviazali nahradiť 

výsadbou 50ks stromov v  katastri obce 

Kozelník. V  ďalšej etape chceme zlepšiť 

prejazdnosť trasy na niekoľkých kritic-

kých miestach. Ide hlavne o úseky, ktoré 

neboli používané, o miesta, kde je násyp 

prerušený a terénne priehlbiny, kde lesné 

mechanizmy vyjazdili hlboké koľaje. Mo-

mentálne tieto miesta mapujeme a hľa-

dáme najlepšie riešenia sprejazdnenia. 

Paralelne začíname s procesom legalizá-

cie značenia cyklotrasy.“

Trasa je už dnes na zhruba 90% vy-

čistená, vyhladená a  v  niektorých 

úsekoch pohodlne zjazdná. Prá-

ce zdarne napredujú hlavne vďa-

ka všeobecnej podpore verejnosti 

a médií. Prvý návrh trasy vypracova-

li sponzorsky Adrián Ilkanič a Lukáš 

Rohárik z  OZ Štiavnické vrchy. Na 

zatiaľ dvoch brigádach odstraňovalo 

nálety viac ako 70 dobrovoľníkov, iní 

podporovatelia zabezpečili zdarma 

mechanizmy a  občerstvenie brigád-

nikov. „Tento rok je v rozpočte Regiónu 

Štiavnica na Štiavnickú Anču vyhrade-

ných zhruba 10 tis. eur, z ktorých pokry-

jeme drobné úpravy a vyznačenie cyklot-

rasy. Dobrovoľníci nám pomáhajú ušetriť 

peniaze na nevyhnutné úpravy úsekov, 

kde je trasa zjazdná ťažšie, tie sa budú 

vylepšovať postupne. Slovenská Banská, 

spol. s  r.o., Hodruša-Hámre nám zdar-

ma poskytla hlušinu na vyrovnanie te-

rénnych nerovností a  fi rma Agrokom, 

s.r.o, Banská Štiavnica zabezpečí zdar-

ma jej dovoz. Vďaka všestrannej pomoci 

a zápalu dobrovoľníkov pri tomto tempe 

stihneme základné práce už do leta toh-

to roku. V ďalších rokoch budeme postu-

povať podľa dostupných fi nancií a povole-

ní“, dodáva Kuhn.

Navrhovaná cyklotrasa sa nachádza 

v  CHKO Štiavnické vrchy, v  ktorej 

platí 2. stupeň územnej ochrany a za-

sahuje do chráneného územia európ-

skeho významu Skalka. Kuhn pribli-

žuje: „Trasa prechádza územím, kde sa 

na budovanie a  vyznačenie cyklo trasy 

vyžaduje súhlas orgánu ochrany príro-

dy. Budeme rešpektovať všetky ich pri-

pomienky. Chceme, aby okolitá príroda 

zostala neporušená. Tiež si uvedomuje-

me, že násyp používajú domáci a že sa po 

niektorých úsekoch zváža drevo. Chceme 

sa dohodnúť s každým, tak, aby sme boli 

všetci spokojní.“

OOCR Región Štiavnica

Plánovaná cyklotrasa Štiavnická Anča

Horská cyklotrasa v Štiavnických vrchoch  foto Martin Macharik

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Citrónové zimné

Veľmi stará odroda neznámeho pô-

vodu, pravdepodobne pochádza zo 

západnej Európy, zmienky o nej sú 

už spred roku 1628. Má kyslastú 

chuť, vydrží až do mája a využíva sa 

na výrobu muštov, lekvárov i mar-

melád. Stromy sú odolné voči mra-

zom, odroda je odolná voči chrasta-

vosti a  rakovine, plody nevädnú 

a  nehnijú. Plody sú stredne veľké, 

tvarovo premenlivé, plocho guľo-

vité až kužeľovité. Dužina je žlta-

vá, hrubšia, neskôr kyprá, šťavnatá, 

príjemnej sladkokyslastej chuti, bez 

korenitosti. Šupka je jemná, hladká 

a  lesklá, polomastná, citrónovožltá 

s  mdlým, niekedy výraznejším líč-

kom. Zberá sa v druhej polovici ok-

tóbra, konzumnú zrelosť dosahuje 

v mesiacoch december až máj.

Hruška: Konferencia

Vznikla v  Anglicku ako semenáč, 

pestuje sa od roku 1894, u nás je za-

registrovaná od roku 1954. Rastie 

stredne silne, neskoršie slabšie, ko-

runa je široko ihlanovitá s  boha-

tým obrastom, listy sú stredne 

veľké. Je cudzoopelivá diploidná od-

roda, sama je dobrý opeľovač, kvit-

ne stredne skoro. Vhodné opeľova-

če sú Boscova fľaška, Wiliamsová, 

Clappova, Parížanka.

Michaela Mojžišová

Zverejnenie 
zámerov 
nakladania s majetkom mesta. 

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle 

príslušných ustanovení zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o  majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov zve-

rejňuje: 

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2021 na prevod časti (cca 300 m2) 

pozemku v  k. ú. Banská Štiavnica 

parc. číslo E KN 6515/1, o celkovej 

výmere 444 m2, ostatná plocha.

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

odd. právne a správy majetku, tel.č.: 

045/694 96 37.

MsÚ
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oznamy, 
spomienky

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

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

Každý rok sa žiaci našej školy 

zapájajú do Stredoškolskej 

odbornej činnosti, aby si 

overili svoje vedomosti, 

nadobudli nové praktické 

zručnosti a skúsenosti, využili 

novú techniku, prípadne 

nadviazali spoluprácu 

s ďalšími inštitúciami. 

Výsledky prác študentov sa hodnotia 

podľa využiteľnosti v  praxi. Spôsob, 

akým musí žiak pracovať pri realizá-

cii prieskumu, spracovávať výsledky 

a celú prácu, mu pomôže v budúcnos-

ti pri štúdiu na vysokej škole, prípad-

ne ním zaujme budúceho zamestná-

vateľa. Tento rok však bola situácia 

iná. Žiaci mohli pracovať len v obme-

dzenom priestore a  komunikácia 

s  konzultantmi bola len online. Na-

priek ťažkostiam sa krajského kola zú-

častnili štyria žiaci z odboru Geodézia, 

kartografi a a kataster a Životné pro-

stredie, z ktorých sme obsadili 1., 2. 

a 3. miesto.

1. miesto kategória 08– Lukáš Tá-

toš– Inovácie v cestovnom ruchu– 

digitalizácia a  vizualizácia hradu 

Revište.

Lukáš a  Matej fotogrametricky 

zmapovali hrad Revište , ktorý je sú-

časťou Pohronskej hradnej cesty a vy-

hotovili 3D model vo vysokom rozlí-

šení vo formáte STL, ktorý umožňuje 

tvorbu animácií, 3D vizualizácií, výpo-

čet objemov, zobrazenie rezov, pohľa-

dov a meranie vzdialeností, čo úspešní 

riešitelia SOČ využili pri tvorbe infor-

mačnej tabule o hrade. Digitálny mo-

del im umožnil aj tvorbu modelu 3D 

tlačou v mierke M 1:250, ktorý bude 

inštalovaný v  rámci stálej expozície 

hradu a obohatí zážitok turistov z pre-

hliadky hradu (https://p3d.in/tghPi).

2. miesto– kategória 05– Leonard 

Biroš– Nákup elektrických spotre-

bičov podľa energetickej triedy.

Leonard analyzoval význam energe-

tickej triedy pri nákupe vybraných 

elektrických spotrebičov rôznych 

značiek. Zistil, že aj keď sa spotre-

biteľ snaží správať ekologicky, nie je 

pre neho fi nančne výhodné nakupo-

vať pračky, umývačky vysokej energe-

tickej triedy AAA. Odporúča si podľa 

návodu spotreby prepočítať. Naopak, 

pri nákupe chladničiek a  mrazničiek 

je výhodnejšie nakupovať elektros-

potrebiče s vysokou energetickou trie-

dou (https://www.instagram.com/

sps.mikoviniho.zp/).

3. miesto– kategória 06– Natália 

Mazániková– Prevencia ochorenia 

pred cestou do zahraničia.

Natália analyzovala príčiny, násled-

ky, prevenciu rôznych ochorení, kto-

ré môžeme dostať v  rôznych kraji-

nách, ako aj možnosti očkovania sa 

v  rámci SR. Ďalej sledovala, ako sa 

Slováci pripravujú na cestu do zahra-

ničia, ich vedomosti a postoje k pre-

vencii prípadného ochorenia. Navrhla 

príručku cestovateľa ako pomôcku 

pre prevenciu ochorenia v  zahrani-

čí (https://www.instagram.com/sps.

mikoviniho.zp/)

4. miesto– kategória 10 Patrik 

Kečkár– Využitie laserového ske-

novania a 3D modelovania pri ob-

nove plastických dekoratívnych 

prvkov fasád architektonických 

pamiatok.

Patrik analyzoval možnosti využi-

tia skenovania v  oblasti modelova-

nia plastických dekoratívnych prvkov 

fasád historických budov. Vyhotovil 

detailný funkčný 3D model iónskej 

hlavice, ktorá zdobí fasádu školy. Vy-

užil laserový ručný skener Creaform 

MAXscan, na úpravu  programy Ge-

omagicwrap, Ansys SpaceClaim 

(https://p3d.in/IV7DU). 3Dtlač mo-

delu hlavice bude slúžiť pre umelec-

ko-historickú dokumentáciu iónskej 

hlavice a ako učebná pomôcka pre od-

borné predmety odboru Konzervá-

torstvo a  reštaurátorstvo– omietky 

a štuková výzdoba.

Výhercom blahoželáme!

Slavomíra Kašiarová– 

koordinátor SOČ

Úspech žiakov SPŠ S. Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici na krajskom kole SOČ

Dve soboty po sebe sa medzi 

Kozelníkom a Banskou Belou 

zišlo vždy vyše 30 dobrovoľ-

níkov. Pílili náletovú zeleň, 

strihali konáre, zbierali odpad 

a čistili starý železničný násyp. 

Čo ich k tomu viedlo?

Už nejaký čas sa projekčne pripra-

vuje nová cyklotrasa „Po starej Anči“. 

Prípravu zastrešuje Banskobys-

trický kraj, mala by mať asi 25 km 

a  bude spájať Banskú Štiavnicu so 

železničnou stanicou v  Hronskej 

Dúbrave. Keďže ide o veľký projekt, 

fi nančne aj časovo náročný, dohodli 

sa nadšenci cyklistiky a turistiky, že 

spriechodnia trasu aspoň provizór-

ne už toto leto.

Železničný násyp zostal nevyuži-

tý po tom, ako v  roku 1949 spus-

tili novú železnicu – Trať Mládeže. 

Jej predchodkyňa – úzkokoľajka 

bola demontovaná a zostal iba zem-

ný násyp. Ten 

sa kľukatí me-

dzi obcami Ban-

ská Belá a Kozel-

ník a kopíruje tok 

riečky Jaseni-

ca. Znalci vedia, 

že na trase náj-

dete romantické 

zákutia, mokra-

de, skalné more 

a pri troche šťas-

tia aj zlatokopa, čo ryžuje sedimen-

ty potoka.

Cyklotrasa pomôže oživiť aj súčas-

nú železnicu – ideálny je výlet sme-

rom dolu kopcom až do Dúbravy 

a  potom vláčikom opäť do mesta. 

Bude to trasa vhodná pre rodiny 

s  deťmi, pre domácich aj turistov. 

Rozptýlenie návštevníkov do regió-

nu pomôže lepšie zvládnuť záujem 

turistov o náš región.

Po druhej brigáde sa účastníci pýta-

li, že čo ďalej. To bol výborný pocit, 

že sú opäť pripravení zadarmo prísť 

pomôcť dobrej veci. Sami si skrášliť 

našu krajinu. Akcie mali ozaj dob-

rú atmosféru a určite bol za tým aj 

dobrý obed, ktorý na striedačku za-

bezpečil hotel Grand a Penzión Na 

kopci. Na facebooku vznikla skupi-

na Cyklotrasa Štiavnická Anča, kde 

budeme pravidelne informovať, ako 

sa pokračuje v jej budovaní.

Martin Macharik

Brigády na cyklotrase „Štiavnická Anča“

Výzva komisie 
športu
K o m i -

sia športu 

upozorňuje 

športovcov 

a  športové 

kluby na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie (fi nančných 

prostriedkov) z  rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica v roku 2021. 

Termín podávania žiadostí 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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Mgr. Zuzana Denková, PhD.

Múzeá a  galérie sa postupne otvá-

rajú. Aktuálne už očakávajú prvých 

návštevníkov aj v  expozíciách Slo-

venského banského múzea v  Ban-

skej Štiavnici. Od 19. 4. sa celoštátne 

uvoľnili pandemické opatrenia a budú 

môcť otvoriť svoju náruč aj jedinečné 

expozície SBM. V tejto súvislosti sme 

požiadali riaditeľku múzea Mgr. Zuza-

nu Denkovú, PhD., aby našich čitate-

ľov informovala, na čo sa môžu náv-

števníci múzea tešiť.

1. Čo sa dialo v múzeu počas mesia-

cov, v ktorých boli expozície zatvo-

rené?

Protipandemické opatrenia sme prís-

ne dodržiavali. Väčšina kolegov pra-

covala z domu. Nezaháľali sme, efek-

tívne sme využili situáciu. Pozornosť 

sme sústredili na náš zbierkový fond. 

Zamestnanci pracovali na digitalizá-

cii zbierky. Teší nás, že tisíce staro-

bylých papierových katalogizačných 

listov má už aj digitálnu podobu! Di-

gitálny katalóg jednoduchšie sprístup-

ní zbierky odbornej i laickej verejnosti. 

Aj v našich depozitároch a expozíciách 

sme zvýšili kvalitu ochrany zbierok. 

Nainštalovali sme SMART zariadenia, 

ktoré nám umožňujú neustále moni-

torovanie klimatických podmienok. 

Vieme tak oveľa cielenejšie a efektív-

nejšie zabezpečovať ochranu vzác-

nych predmetov. 

2. Čomu sa venovali Vaši odborní 

pracovníci– kurátori fondov?

Teší nás, že sme v spolupráci so Slo-

venským banským archívom a  ex-

ternými odborníkmi konštituovali 

Vedeckú radu múzea a  sformulovali 

vedecko – výskumný program. Naši 

odborníci už pracujú na svojich vý-

skumných úlohách, ktorých výstupy 

sa premietnu do publikačnej činnos-

ti, aj nových výstavných a edukačných 

projektov. Pripravili sme nový štatút 

Zborníka Slovenského banského mú-

zea a na vydanie pripravujeme hneď 

dva publikačné tituly. Reprezentatív-

ne obrazové slovensko-anglické vy-

danie zborníka s názvom „Chvála zbe-

rateľstva“ ešte k minuloročnému 120. 

výročiu múzea a tiež zborník z kon-

ferencie Argentifodina. Vytvorili sme 

„Zelený tím“, ktorý koncepčne pripra-

vuje a  realizuje inovácie, ktoré me-

nia environmentálne nastavenia pre-

vádzky múzea na všetkých úrovniach. 

Naštartovali sme spoluprácu s medzi-

národnou platformou „Museums for 

Future“, ktorá nápaditými aktivitami 

prispieva k potrebnému dialógu o kli-

matickej zmene.

3. Aké výstavné projekty sú pri-

pravené pre nedočkavých návštev-

níkov?

Od stredy 21. 4.2021 otvárame naše 

kľúčové expozície: Banské múzeum 

v prírode, Starý zámok, Nový zámok, 

Kammerhof, Galériu Jozefa Kollá-

ra, Berggericht. Špeciálne pozývame 

na výstavu „Fenomén Merkur“, kto-

rá je uvedená v Berggerichte. Úžasná 

kolekcia objektov zmontovaných z le-

gendárnej českej stavebnice pochá-

dza zo súkromnej zbierky zberateľa 

Jiřího Mládka. Sprístupnenie výstavy 

znemožnila pandémia. O to viac nás 

teší, že hravý projekt bude prístupný 

do 16. mája. V Galérii Jozefa Kollára 

sa tiež podarilo predĺžiť výstavu Mar-

tina Piačeka „Stručný archív daru“. Vý-

znamný súčasný vizuálny tvorca pro-

jektom bilancuje ďalšiu etapu svojho 

autorského programu. V  Kammer-

hofe otvárame inovovanú stálu ex-

pozíciu „Baníctvo na Slovensku“, ktorá 

návštevníkom predstavuje rozmanité 

fenomény banskej techniky a kultúry 

(koncepčne pripravená je ešte tretia 

etapa inovácie expozície zvyšujúca jej 

interaktivitu). Delikatesou expozície 

sú obnovené funkčné historické mo-

dely ťažných a úpravníckych zariade-

ní, ktoré dozaista potešia našich hostí.

4. Aké sezónne podujatia pripra-

vujete?

Už onedlho 15. mája by mala prebeh-

núť obľúbená „Noc múzeí a galérií.“ Ve-

ríme, že to okolnosti umožnia. Chys-

táme „nočné“ prekvapenie v Banskom 

múzeu v prírode, včas budeme infor-

movať! V  spolupráci s  o.z. Iniciatíva 

za živé mesto pripravujeme i  tradič-

ný Festival kumštu, remesla a  zába-

vy, ktorý by mal byť v Starom zámku 

prvú júlovú sobotu. Predpokladáme, 

že očakávanou výstavnou lahôdkou 

bude výstava maliara, štiavnického 

rodáka Edmunda Gwerka, ktorú pri-

pravujeme v  spolupráci s  Galériou 

mesta Bratislavy (kurátorka Zsofi a 

Kiss Széman). Plánujeme ju uviesť 

v Galérii Jozefa Kollára na jeseň 2021.

5. Čakajú zmeny aj návštevníkov?

V  súvislosti s  aktuálnou situáciou 

urobíme všetko pre bezpečnosť, 

ochranu a  pohodlie našich hostí. 

Aktualizovali sme aj otváracie ho-

diny od stredy do nedele, od 9.00 

do 17.00. Veríme, že po úspešnom 

spustení sezóny sa nám podarí v lete 

najatraktívnejšie expozície sprístup-

niť v  modeli, ktorý naplní očakáva-

nia návštevníkov. Návštevnícky ser-

vis sme skvalitnili zabezpečením 

separovaného odpadu, ďalšie inová-

cie pripravujeme.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má...

Fenomén Merkúr, Berggericht  foto Lubo Lužina

Archív daru, Galéria Jozefa Kollára  foto Lubo Lužina

Múzeum
hľadá lektorky a lektorov!

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, 

komunikačne ovládate aspoň je-

den cudzí jazyk, ste komunikatív-

ny, empatický, zodpovedný, máte 

vzťah k  histórii, baníctvu, kultú-

re, umeniu, neváhajte: pošlite pri-

hlášku. Hľadáme nielen spomedzi 

študentov, ale s  radosťou priví-

tame aj činorodých seniorov, dô-

chodcov.

Sezónnych lektorov (od mája do 

októbra 2021) hľadáme do všet-

kých našich expozícií v  Banskej 

Štiavnici: Banské múzeum v  prí-

rode– skanzen, Starý zámok, 

Nový zámok, Kammerhof, Galé-

ria Jozefa Kollára, Berrgericht.

Žiadosti posielajte najlepšie na 

email: mzdy@muzeumbs.sk, ale-

bo poštou na adresu Slovenské 

banské múzeum, Kammerhof-

ská 2, 969 01 Banská Štiavnica. 

Uveďte aj Vaše preferencie, o kto-

rú z expozícií máte záujem.

Už sa nevieme dočkať prvých se-

zónnych hostí v Banskej Štiavnici 

a v expozíciách múzea, ale tešíme 

sa aj na Vás, perspektívnych ko-

legov a kolegyne. Využite príleži-

tosť 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

Zber odpadu 
v  odľahlých častiach mesta 

2-krát ročne

Oznamujeme občanom, že zber 

zmesového komunálneho odpa-

du v  odľahlých častiach mesta, 

ktorý sa realizuje 2-krát ročne (na 

jar a na jeseň) v uliciach Koncová 

a Pustá, bude v piatok 30. 4. 2021.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

citát

„Keby sme čakali na stretnutie 

s ideálom, strávili by sme celý život 

v čakárni.“

Dino Serge Pitigrilli
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Poduška na 

paličkovanie 

čipiek.

Poduška na palič-

kovanie (E 2264) 

s podložkou z dyhy 

z  roku 1860, pô-

vodnou majiteľkou 

bola Alojzia Péchy 

z  Banskej Štiavni-

ce. Vankúš na pa-

ličkovanie čipiek 

s dreveným rámom 

a  paličkami je val-

covitého tvaru, po-

tiahnutý červeno 

– bielou prúžkova-

nou látkou. Jeho 

rám je z 11 cm širo-

kej dyhy, so sitkom 

natiahnutým vnút-

ri dna o  priemere 

20,8 cm. Na van-

kúši je vzorka bie-

lej paličkovej čipky. 

K  rámu je upevnených 21 dreve-

ných vysústruhovaných paličiek 

s namotanou priadzou v 4 farbách– 

oranžová, žltá, biela a bledomodrá. 

Paličkovaniu či-

piek sa venovali 

ženy v  rodinách 

baníkov hlav-

ne v  čase stag-

nácie baníctva, 

predstavovalo 

náhradný zdroj 

obživy, avšak 

v  tom čase dosť 

slabý (2– 3 zla-

té za týždeň). Do 

banských oblas-

tí stredného Slo-

venska sa dosta-

lo paličkovanie 

pravdepodob-

ne z Nemecka už 

v druhej polovici 

16. storočia.

Fotografi a: Kata-

rína Patschová

Článok prezen-

tuje vybraný 

zbierkový pred-

met Slovenské-

ho banského múzea. 

Text: Helena Galková

Zo zbierok Slovenského banského 
múzea 

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.: Počúvadlianske 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.

– 21. 5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho.

– 25. 5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

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. 13/2021: „Moc 

to je obrovská vec, no nie každý na ňu 

dorastie.“ Výhercom sa stáva Jan-

ka Repická, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 03. 05. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Lili Le-

ung: „Domov je tam… (dokončenie 

v tajničke).

A., Prudké vetry, jeho, náš najväč-

ší vták, títo,

B., 3. časť tajničky, 45 v Ríme,

C., Poumývaj, zn. bicyklov, je neis-

tý, naša TV,

D., Existuj, časť trlice, sliepka, vo-

jenské zoskupenie,

E., Rozdeľujú, udiera nohou, zn. ty-

činiek, znížený tón E,

F., Muž. meno, suchá tráva, aj, titul 

doktora,

G., Takto, enym naopak, predlož-

ka, súdok,

H., Lopta mimo ihriska, oddelenie 

v nemocnici, dravý vták, rodič,

I., Domáce zvieratá, oslavuj, stráž-

ne zvieratá, ozn. áut Luxemburska 

a Španielska,

J., Oldrich, tkáčsky stav, bál, tiež,

K., Koniec tajničky, Začiatok taj-

ničky.

1., Zvratné zámeno, 4. časť tajnič-

ky, v poriadku,

2., 3001 v  Ríme, biblická postava, 

meno Surehanda,

3., Slov. spisovateľ, nátlak, trieda, 

dioptria, eman,

4., Školská jedáleň, mužské meno, 

nakopaj,

5., Zn. rádií, mliečne výrobky, Slov. 

republika, 

6., Malé eso, číselná lotéria, na 

stom mieste,

7., Hranie, koníky, severské muž. 

meno,

8., Predložka, nie ostro, teraz,

9., 600 v  Ríme, plošné miery, mí-

ňaj, posledná správa,

10., Poľnohosp. plodina, časť celku, 

napínalo,

11., Žrď na voze, hnisavá vyrážka, 

osmička,

12., Meno koňa, užaj, tlačenica,

13., Patriaca Tebe, súboj, Anno Do-

mini,

14., Mastná zemina, 2. časť tajnič-

ky, existuje.

Pomôcky: Yzak, Ezau, MMMI, 

Olav, Pejo, Tesla, Roy, Erik, Old.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 15
Krížovka
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„ ...je to do školskej súťaže, 

kde bola téma ,,Krížom 

krážom po Slovensku“. Aj 

napriek tomu, že sa teraz 

môžeme motať len v okrese, 

vybrali sme spolu Štiavnicu. 

Ja nestojím o zverejnenie, 

len vám chcem povedať, že aj 

Bystričania vás milujú...“ 

Znel text správy od pani Janky, kto-

rú sme dostali na sociálnej sieti Re-

gión Banská Štiavnica.

„Vtedy sme ešte netušili, koľko rozru-

chu touto kresbou na sociálnych sie-

ťach vyvoláme. Ihneď nás očarila 

svojou nápaditosťou, farebnosťou, bo-

hatým obsahom, rozložením na papie-

ri, ale hlavne nádherným prevedením. 

Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa 

nejednalo o kresbu len 7 ročného diev-

čatka!“ uviedla marketingová koor-

dinátorka OOCR Región Štiavni-

ca, Terézia Sopková.

Kresba si získala ihneď svojich fa-

núšikov, ktorí žasli nad talentom 

mladej umelkyne Evky Luptákovej 

z Banskej Bystrice, začali sa ozývať 

i iné obce a mestá, od ktorých nám 

začali chodiť správy a komentáre, 

že Štiavnicu tiež zbožňujú a že sa 

sem vždy radi vracajú. Táto kresba 

v sebe zachytáva v podstate všet-

ko, čo Banskú Štiavnicu defi nuje – 

baníctvo, Štiavnické vrchy, Kalvá-

riu, permoníkov, banícke náčinia, 

prírodu a mnoho ďalšieho.

Sopková ďalej uvádza: „Neveri-

la som, že toľko krásy by dokázalo tak 

mladé dievčatko nakresliť bez pomo-

ci dospeláka, a tak som sa pani Janky 

spýtala na viac detailov: „Kreslila to 

sama, trvalo to ale od decembra. Na-

vrhla som jej to, keď sme sa ocitli v ka-

ranténe pred Vianocami. Vždy som pri 

nej sedela, keď kreslila, pozerali sme ob-

rázky, navštívila baňu a náučné chod-

níky v  Štiavnici, máme knihy povestí, 

hovorili sme si, čo je gápel, na čo slúžili 

tajchy, prečo sa stavba na hrádzi tajchu 

volá mních a na čo slúžili kone…”. Prí-

beh nás natoľko zaujal, že sme sa Evke 

rozhodli zaslať drobný darček na pa-

miatku priamo zo Štiavnice“.

Na internete sa objavili komentá-

re od ľudí, ako: „sama by som to lep-

šie nenakreslila“ alebo „o  tejto ma-

lej slečne budeme ešte počuť“ či „jej 

talent je vesmírny dar“. Objavila sa 

však aj ponuka na kúpu obrazu, 

ktorý mladá umelkyňa Evka maľo-

vala takmer 4 mesiace. Vtedy pani 

Jana prezradila, že originál obrazu 

je namaľovaný až vo formáte A2 

a že s jeho kópiami má v pláne ob-

darovať celú rodinu pre radosť. Tú 

však chce urobiť aj RBŠ a pánovi, 

ktorý chcel obraz kúpiť a tak kópiu 

kresby sľúbila zaslať poštou obom 

zadarmo.

„Obraz sa bez platenej reklamy do-

posiaľ na internete zobrazil takmer 

20.000 ľuďom, získal viac ako 1000 li-

kov (označenie „páči sa mi to“), viac ako 

100 pozitívnych komentárov a povzbu-

divých blahoželaní a  bol prezdieľaný 

takmer 90 krát,” upresnila Sopková.

Hovorí sa, že ľudia sa delia na dve 

skupiny – na tých, ktorí Štiavnicu 

milujú a na tých, ktorí tu ešte ne-

boli... V tomto prípade to teda pla-

tí stopercentne.

Evke a  jej mamke Janke držíme 

palce, blahoželáme k jedinečnému 

talentu, prajeme veľa umeleckých 

úspechov v  živote, ale hlavne ra-

dosť z umeleckého tvorenia.

Farebnú fotku kresby nájdete na 

Facebook profi le „Región Banská 

Štiavnica“.

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

„Príbeh 7 ročného dievčatka, 
ktoré svojou kresbou ohromilo Štiavničanov“

Štiavnické 
tajchy
Štiavnické tajchy sú históriou zná-

me,

jedinečné ako žiadne iné.

Na hladine tajchov sa stromy zr-

kadlia.

Vietor ich pritúli s pocitom objatia.

Vždy tajchom krása pristane,

čaká tam príjemné vítanie.

Či leto je, či chladná noc,

čarovnej krásy je tam dosť.

Svieti tam krásny mesiac v splne,

hviezdy sa ligocú na oblohe.

Voda z jazier dušu očistí,

pohojdá v zelenom náručí.

Mozoľnatí baníci poklad zanechali,

sú to modré jazerá plné živej vody.

Tie dávajú ľuďom zdravie a zázraky

i stratený raj, kde môžeme načrieť 

sily.

Vo farbách všetkých ročných ob-

dobí,

sú obľúbené tajchy v okolí.

Sú starobylou kráskou srdca,

za svitu slnka i mesiaca.

Tajchy trblietajú v zelenej prírode.

Vzácne sú ľuďom na tejto planéte.

Sú oázou osvieženia tela i mysle.

Úsvit na tajchoch pohladí i srdce.

Po chvíli zastavenia pri tajchoch,

ozvena ticha sa prebúdzajú v snoch.

Tajchov nádherné pravdivé po-

znanie,

zaseje do srdca úprimné vyznanie.

Eva Kolembusová

Jarný zber 
objemného odpadu pokračuje

Oznamujeme občanom, že cez 

víkend od 23. 4. 2021 (piatok) 

do 25. 4. 2021 (nedeľa) budú 

rozmiestnené veľkokapacitné 

kontajnery (ďalej VKK) na zber 

objemného komunálneho od-

padu v nasledovných častiach 

mesta:

– centrum mesta– Nám. sv. Trojice

– Štefultov– Požiarnická ul.

– ul. J. Hella 15– bytovky pod jaze-

rom Klinger

– ul. Dolná 33-39

– sídlisko Drieňová– ul. L. Svobo-

du 23– 28

Tieto druhy odpadov je možné 

priniesť na Zberný dvor ul. An-

tolská 46, Banská Štiavnica v čase 

od: pondelok– piatok: 06:00 hod.– 

15:00 hod, sobota: 08:00 hod.– 

12:00 hod.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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 Vymením 2-izbový byt na 

Križovatke za RD alebo chatu 

v okrese BS + doplatím, tel. č.: 

0948 282 484

 Predám chatku so záhradkou 

v záhradkárskej osade na Šte-

fultove, cena dohodou, tel.č.: 

0902 141 762

Opilovanie a  spilovanie stro-

mov, tel. č.: 0940 870 762

Odvodnenie domov, špáro-

vanie starých kamenných stien 

a  ich rekonštrukcia, práca s  ka-

meňom a  drevom na špičkovej 

úrovni (treba vidieť), ručne te-

sané umývadlá do interiéru- ex-

teriéru z  ryolitu- kameňa, spra-

covanie cenovej ponuky do 

24hod., tel.č.: 0902 147 715, 

www.kamennemuriky.sk

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

INZERCIA

INZERCIA

Život Riša Chmelinu, či už ten 

súkromný alebo futbalový, je 

spojený s Banskou Štiavnicou. 

Tento mladý, len 23– ročný 

obranca je odchovancom 

nášho klubu a v tomto histo-

rickom meste žije, pracuje aj 

trénuje.

Rišo v  tíme zastáva post krajné-

ho obrancu. „Tento post je v dnešnej 

dobe úplne niečo iné ako tomu bolo 

pred x rokmi, keď obranca pomaly ne-

mohol prekročiť poliacu čiaru. Dnes ob-

rancovia plnia funkcie krídeľníkov, mu-

sia pendlovať hore dole. A to ma baví,“

hovorí na úvod s tým, že futbal je 

v jeho živote šport číslo 1, ale: „Rád 

si zahrám aj iné športy, ako hokej, ho-

kejbal alebo tenis,“ prezrádza Ri-

chard.

S  futbalom začínal už ako úplne 

malý, keď sa s  kamarátmi hrávali 

pred panelákom na betóne od rána 

až do tmy, každý deň bez ohľadu 

na počasie alebo ročné obdobie. 

„K  futbalu som sa dostal viac-menej 

sám. Hrávali sme každý deň a  veľ-

mi ma to bavilo,“ spomína obran-

ca s tým, že s klubovým futbalom 

začal práve v  Banskej Štiavnici. 

V  dobrom spomína na všetkých 

trénerov, pod  ktorými pracoval. 

„Tréner, ktorý mi dal najviac v  mlá-

dežníckych kategóriách bol asi pán 

tréner Chochlík, ale vďaka patrí určite 

všetkým trénerom, ktorí ma doteraz 

viedli,“ konštatuje Richard, ktorý 

v doraste išiel hrať do Novej Bane, 

ale odtiaľ sa po roku vrátil späť do 

Štiavnice hrať už mužský futbal.

Richardovi spoluhráči v  obrane 

sú napríklad Patrik Očenáš, Pavol 

Blaho, Michal Necpal, ale aj Pat-

rik Jacko či Lukáš Tesák. „Káder 

máme momentálne veľmi kvalitný. 

Myslím si, že 5. liga nám už je určite 

málo. Máme v tíme obrovské persóny. 

Je mi cťou, že si môžem zahrať popri 

tak kvalitných hráčoch a snažím sa ich 

na každom tréningu a zápase sledovať 

a zobrať si od nich čo najviac,“ prezrá-

dza ďalej náš obranca, ktorého fut-

balovým vzorom je už neaktívny 

hráč a dlhoročný kapitán FC Bar-

celony, Carles Puyol. „Väčšieho bo-

jovníka futbal nemal a  snažím sa ho 

v  bojovnosti napodobňovať. Veľakrát 

rozhoduje vo futbale práve bojovnosť,“

dodáva.

Ako sme v  úvode spomínali, Ri-

chard pracuje v  Banskej Štiavni-

ci v  súkromnej spoločnosti, väčši-

nu voľného času, ktorý mu ostáva 

venuje práve tréningu. „Snažím sa 

neustále niečo pre svoje telo urobiť. 

Trénujem preto skoro každý deň, sa-

mozrejme individuálne, avšak nezabú-

dam aj na regeneráciu. Tú si doprajem 

tak raz za týždeň. Okrem toho sa zau-

jímam aj o zdravý životný štýl a fi tnes,“

hovorí ďalej náš hráč, ktorý oddy-

chuje pri dobrom fi lme či seriáli.

Rišo je veľký bojovník, spoločné 

tréningy, ako aj zápasy mu už veľmi 

chýbajú: „Teším sa, keď sa všetci stret-

neme na tréningu a budeme môcť opäť 

hrávať zápasy, myslím si, že si to užije-

me a spoločne si splníme cieľ tejto sezó-

ny, a to je určite postúpiť z tejto súťa-

že. A cieľ na dlhšiu dobu mám taký, že 

by som si chcel cez Slovanft cup zahrať 

proti nejakému ligovému tímu a vyskú-

šať si kvality ligových hráčov,“ prezrá-

dza na záver obranca a  priznáva, 

že náš klub síce nie je jeho srdco-

vou záležitosťou. „Skôr by som pove-

dal, že ľudia, ktorí tu pracujú a hlavne 

títo spoluhráči sú mojou srdcovou zále-

žitosťou,“ ukončuje náš rozhovor Ri-

chard.

FK Sitno Banská Štiavnica

Richard Chmelina: 
Naším cieľom je jednoznačne postup

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a  Miška je združenie, 

ktorého snahou je zvyšovanie 

povedomia o  ochrane a  prá-

vach zvierat. Naším hlavným zá-

merom je však záchrana voľne 

sa pohybujúcich zvierat, hlav-

ne mačiek. Cieľom je zabezpe-

čiť domov pre opustené a  tý-

rané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti. Kto 

by chcel mať doma zvieracieho 

miláčika, nech neváha a kontak-

tuje naše občianske združenie. 

Bližšie info k  adopcii 

na: www.ozmurko.sk, na Fb 

stránke: Občianske združe-

nie Murko, Kakalík a  Miška, 

kontakt: 0910 903 947. Ak 

chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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