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INZERCIA

V stredu 21. apríla 2021 

navštívil Banskú Štiavnicu 

štátny tajomník Ministerstva 

dopravy a výstavby SR 

Jaroslav Kmeť. 

Návštevu absolvoval aj so svojou 

spolupracovníčkou Barborou Šugá-

rovou z Kancelárie štátneho tajom-

níka MDV SR.

Na radnici ho prijala primátorka 

mesta Nadežda Babiaková a  vice-

primátor Marian Zimmermann. 

Rokovania sa zúčastnil aj generál-

ny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s., 

Martin Ľupták.

30. apríla 1991 schválilo 

banskoštiavnické mestské 

zastupiteľstvo uznesenie, 

ktorým od 1. mája 1991 

zriadilo mestskú políciu. Jej 

prvým náčelníkom sa stal 

Ing. Ivan Kopál.

Od tohto obdobia si naše mesto 

bez hliadok našich mestských poli-

cajtov asi ani nevie predstaviť. Po-

čas 30 rokov sa v  mestskej polí-

cii vystriedali desiatky prevažne 

mužov, ktorých náročná práca za-

hŕňa nielen administratívu spo-

jenú s  rôznymi priestupkami, ale 

aj množstvo náročných zákrokov, 

najmä v  súvislosti so zachováva-

ním verejného poriadku a  čistoty, 

asertívnych rozhovorov a  dohová-

raní, preventívnu činnosť, či postu-

pom rokov čoraz komplikovanej-

šiu prácu v  súvislosti s  miestnou 

dopravou. Našu mestskú políciu 

od jej založenia viedli v  pozícii ná-

čelníka: Ing. Ivan Kopál (1.5.1991– 

31.8.2006), Ing. Vladimír Ko-

tilla (1.11.2006– 31.12.2007), 

JUDr. Dušan Lukačko (1.3.2008– 

12.1.2011), Mgr. Vladimír Kratoš 

(1.7.2011– 30.6.2019) a  súčasný 

náčelník PhDr. Peter Šemoda (od 

1.11.2019). Aj touto cestou ďaku-

jem im aj všetkým bývalým i súčas-

ným príslušníkom mestskej polície 

za ich prácu v prospech nášho mesta.

Byť dobrým policajtom nie je jed-

noduché. K  jeho práci prirodzene 

patrí vykonávanie nepopulárnych, 

aj keď správnych rozhodnutí. Aj 

preto som bola svedkom mnohých 

verbálnych (niekedy i  osobných) 

útokov na činnosť tejto zložky mes-

ta, neraz vedených bez štipky ob-

jektivity. 

Návšteva z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR

Mestská polícia slávi 30 rokov

Zľava: J. Kmeť, N. Babiaková, M. Ľupták  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.
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Oznam
Štátny archív v  Banskej Bys-

trici, pracovisko Archív Ban-

ská Štiavnica oznamuje, že 

v  nadväznosti na súčasný vý-

voj epidemiologickej situácie 

bude bádateľňa archívu pre 

verejnosť znovu otvorená od 

26. 04. 2021.

Vstup do priestorov pracovis-

ka je povolený osobám s  ne-

gatívnym testom nie starším 

ako 7 dní a len s respirátorom 

s klasifi káciou najmenej FFP2 

bez výdychového ventilu.

Prezenčné štúdium bude umož-

nené len vopred objednaným 

bádateľom na konkrétny ter-

mín. Objednať sa na štúdium 

je možné telefonicky, e-mailom, 

prípadne prostredníctvom elek-

tronického informačného systé-

mu ISEA.

Úradné hodiny od 8:00 do 15:00 

hod. pre prezenčné štúdium, ako 

aj pre prijímanie žiadostí od ob-

čanov zostávajú nezmenené. Aj 

naďalej žiadame občanov, aby 

využili inú ako osobnú formu 

podávania žiadostí, a  to naj-

mä písomnú, telefonickú, mai-

lovú.

Kontakty: 

telefón.: 045/6920821,

045/6920829

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

Janka Schillerová, 

vedúca archívu
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DIÁR
z programu

primátorky

20. 4. vo viacerých médiách bola 

spomienka na A. Sládkoviča v sú-

vislosti s  tým, že v  tento deň 

zomrel v r. 1872. Ako študent ban-

skoštiavnického Evanjelického lý-

cea sa zamiloval do svojej neopä-

tovanej lásky Maríny, z  ktorého 

vzťahu vznikla dodnes nedostižná 

ľúbostná báseň „Marína“. V  prie-

behu predchádzajúceho týždňa bol 

viackrát v médiách naživo Exštiav-

ničan Jaroslav Naď, minister obra-

ny SR, resp. citovali jeho výro-

ky o tom, že letisko v Sliači aj po 

rekonštrukcii bude taktiež slúžiť 

pre civilné účely, ako aj o jeho sú-

hlasnom vyjadrení s vyhostením 3 

ruských diplomatov zo SR. Doko-

nale však mediálne „zahviezdil“ 24. 

4. v Rádiu Slovensko od 11:05 do 

11:55 v  relácii „Pálenica Borisa Fi-

lana“. 24. 4. v RTVS na Jednotke 

od 20:30 v relácii „Záhady tela“ boli 

štiavnickí excelentní umelci Zden-

ka Predná a Oskar Rózsa.

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, 

v 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 prestáv-

kou medzi 12:00- 13:00 hod. a  po-

sledným odberom pred prestávkou 

o 11:40 a 16:40 hod.

Aj naďalej pokračuje testovanie ATG 

testami v  priestoroch Kultúrneho 

centra (KC), Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica, v pracovné dni sú k dis-

pozícii zamestnanci Slovenského 

Červeného kríža z Banskej Štiavnice 

v čase 9:00– 19:00 hod., s prestávkou 

13:00– 15:00 hod. a posledným od-

berom 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 – 16. týždeň 

(19. 4.– 25. 4. 2021):

SČK (KC):

19. 4. – 334 – otest., z toho 0– po-

zitív

20. 4. – 282 – otest., z toho 1 – po-

zitív

21. 4. – 151 – otest., z toho 0 – po-

zitív

22. 4. – 191 – otest., z toho 0 – po-

zitív

23. 4. – 213– otest., z toho 0 – po-

zitív

24. 4. – 342– otest., z toho 0 – po-

zitív

ZŠ J. Kollára:

22. 4. – 43 – otest., z toho 0 – po-

zitív

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

19. 4. – 375 – otest., z toho 3– po-

zitív

21. 4. – 292 – otest., z toho 1 – po-

zitív

22. 4. – 223 – otest., z toho 1 – po-

zitív

23. 4. – 306– otest., z toho 5 – po-

zitív

24. 4. – 392– otest., z toho 0 – po-

zitív

25. 4. – 310– otest., z toho 1 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

19. 4. – 142 – otest., z toho 0– po-

zitív

20. 4. – 182 – otest., z toho 1 – po-

zitív

21. 4. – 93 – otest., z toho 1 – po-

zitív

22. 4. – 77 – otest., z toho 0 – po-

zitív

23. 4. – 143 – otest., z toho 1 – po-

zitív

24. 4. – 169 – otest., z toho 0 – po-

zitív

25. 4.– 415 – otest., z toho 1 – 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

26. 4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre súdne 

konania.

Redakčná rada ŠN.

27. 4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Príprava mestského zastupiteľ-

stva.

Riešenie úpravy miestnych ko-

munikácií a vysprávok v meste.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com spoločnosti T-Com.

28. 4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa online rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Ban-

skej Štiavnici.

Obhliadka komunikácií v miest-

nej časti Štefultov.

29. 4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Výboru pre otázky 

zamestnanosti Úradu práce, so-

ciálnych vecí a  rodiny Banská 

Štiavnica. 

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi fi rmy Esprit.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com SSD Žilina k riešeniu ulice 

Dolná Resla.

30. 4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta Ing. Františkom 

Belohorcom.

1. 5.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Celoplošné 
vysprávky 
miestnych komunikácií v  roku 

2021

Mesto Banská Štiavnica z  fi -

nančných prostriedkov z rozpoč-

tu mesta zatiaľ pre rok 2021 vo 

výške 100  000eur plánuje re-

alizovať celoplošné vysprávky 

miestnych komunikácii v našom 

meste. Nové povrchové úpravy 

budú realizované na týchto uli-

ciach:

Pod Červenou studňou: celo-

plošná vysprávka teplou oba-

ľovanou zmesou. Suma na 

uvedenú úpravu miestnej komu-

nikácie v predpokladanom nákla-

de 18 500eur.

Sídlisko Drieňová, Učiteľská 

ulica: celoplošná vysprávka tep-

lou obaľovanou zmesou. Suma na 

uvedenú úpravu miestnej komu-

nikácie v predpokladanom nákla-

de 32 200eur.

Karola Šmidkeho: celoplošná vy-

správka teplou obaľovanou zme-

sou. Suma na uvedenú úpravu 

miestnej komunikácie v  predpo-

kladanom náklade 31 000eur.

Kríková: celoplošná vysprávka 

teplou obaľovanou zmesou. Suma 

na uvedenú úpravu miestnej ko-

munikácie v predpokladanom ná-

klade 12 900eur.

Ostatné miestne komunikácie 

budú vyspravené technológiou 

pneumotrysk. 

Rekonštrukčné práce miestnych 

komunikácií bude na základe vý-

sledkov verejného obstarávania 

realizovať fi rma Renovia, s. r. o., 

Zvolen. Havarijný stav týchto ko-

munikácií si vyžaduje celoplošnú 

vysprávku, čo predstavuje aj zvý-

šené náklady.

MsÚ

Oznámenie
o zmene úradných hodín 

Úradné hodiny sa upravujú nasle-

dovne: PO, UT: 8:00 – 15:00

ST: 8:00 – 17:00

ŠT: nestránkový deň

PI: 8:00 – 12:00

Prvý kontakt pre klientov: 

e-mail:  bs@upsvr.gov.sk, tel. 

č.: 045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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Pracovné rokovanie pri-

mátorky mesta so štátnym tajomní-

kom Ministerstva dopravy a výstav-

by SR bolo k rekonštrukcii cesty I/51 

Hronská Breznica – Banská Štiavnica 

– Hontianske Nemce, riešeniu cyk-

lotrás a kyvadlovej dopravy v našom 

meste.

Na cieľ návštevy v  našom meste 

a Banskú Štiavnicu sme sa ho opýtali: 

„Prichádzam do Banskej Štiavnice na po-

zvanie pani primátorky, ktoré som veľmi 

rád prijal. Riešili sme cestu I/51, ktorá je 

v katastrofálnom stave a hľadali sme spo-

ločne možnosti, ako nájsť fi nančné pro-

striedky na jej rekonštrukciu. Časť cesty 

sa bude rekonštruovať už teraz z veľko-

plošných opráv v rámci súťaže Sloven-

skej správy ciest z jesene minulého roku 

vo výške 200 mil. eur, ktoré nasledujú-

ce 3 roky venujeme do opráv ciest na Slo-

vensku, ale stále máme k dispozícii voľ-

né prostriedky z  Operačného programu 

Integrovaná inšfraštruktúra. Myslím si, 

že práve zlepšenie bezpečnosti, sprejazd-

nenie cesty 1. triedy I/51 by bolo adek-

vátne a  verím, že sa nájdu prostriedky 

na jej rekonštrukciu a skvalitnenie infra-

štruktúry. Ďalej sme sa bavili aj o cyklo-

trasách, kde má p. primátorka veľké plá-

ny, cez Plán obnovy sme vybojovali 100 

mil. eur, takže podporil som p. primá-

torku a povzbudil pri príprave projektov. 

Ďalej sme riešili kyvadlovú dopravu a za-

kúpenie ekoautobusu na prepravu turis-

tov, takže ako Ministerstvo dopravy a vý-

stavby SR podporíme aj tento projekt.“

O Banskej Štiavnici povedal: „Banská 

Štiavnica nie je neznáme mesto a rád sem 

zavítam, naposledy som tu bol pred 3 rok-

mi aj s manželkou a svokrovcami, určite 

rád sa sem opäť vrátim.“

Primátorka mesta štátnemu tajom-

níkovi ukázala mesto a  spoločne 

navštívili pamätihodnosti a  jedineč-

né unikáty nášho mesta Banku lásky 

a Štiavnický betlehem.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Slabšie povahy by po 

nich možno veľakrát odovzdali 

uniformu a odišli do zamestnania, 

v  ktorom by pracovali pod men-

ším tlakom a mali viac možností sa 

brániť pred rôznymi ohováraniami 

a útokmi. Uvedomujem si, že práca 

mestského policajta v malom mes-

te, akým je Banská Štiavnica, je psy-

chicky náročnejšia o skutočnosť, že 

sa tu „každý s každým pozná“ a pre-

to je mimoriadne náročné zachovať 

pri svojom rozhodovaní a  v  práci 

profesionalitu, objektívnosť a čest-

nosť. O to viac si vážim prácu všet-

kých svojich bývalých i  súčasných 

kolegov, členov mestskej polície.

Aj v čase koronakrízy sa ukázalo, že 

existencia tejto zložky mesta je po-

trebná. Hliadky mestskej polície od-

pracovali stovky hodín pri zabezpe-

čovaní rôznych náročných úloh, ako 

boli celoplošné testovanie, vydáva-

nie sociálnych dávok, zabezpečo-

vanie úloh vyplývajúcich z činnosti 

krízového štábu, ale aj preventívnej 

činnosti v prospech zdravia a ochra-

ny obyvateľov Banskej Štiavnice.

Iste, nie vždy išlo všetko tak ako by 

sme si predstavovali a počas troch 

desaťročí sa činnosť MsPo nevyhla 

ani problematickým chvíľam a mo-

mentom. Tieto sa však vždy v  sú-

činnosti vtedy aktuálneho náčelní-

ka polície a primátora či primátorky 

podarilo vyriešiť. Dnes je MsPo sta-

bilným tímom ľudí, ktorí pracujú 

v  prospech občanov mesta a  jeho 

návštevníkov.

Tridsať rokov je za nami a  ďalšie 

pred nami. Musíme si stanovovať 

nové ciele a výzvy. Dovolím si tvr-

diť, že kvalita práce a aj podmienky 

pre ňu sa postupom času zlepšujú. 

Naši policajti majú k dispozícii lep-

šie a  vynovené priestory, kvalitný 

automobil, rozširujúci sa kamerový 

systém a  ďalšie technické vybave-

nie, ktoré im prácu uľahčuje. Aj pre-

to všetci očakávame, že jej práca sa 

bude naďalej zefektívňovať v  pro-

spech rastúcej spokojnosti obyva-

teľov mesta. A  rovnako verím, že 

aj obyvatelia mesta budú stále viac 

chápať a podporovať činnosť mest-

skej polície, a tak spoločným úsilím 

dosiahneme zlepšenie života v  na-

šom meste.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.

Návšteva z Ministerstva dopravy a výstavby SR

Mestská polícia slávi 30 rokov

Uvoľňovanie protiepidemio-

logických opatrení umožňuje 

otvorenie plavární, avšak 

Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky zverejnil 

pravidlá pre prevádzky, kde 

vyhláškou č. 186 upravuje 

činnosť prevádzok od 19. 

4. 2021 a stanovuje, že 

prevádzky poskytujúce služby 

wellness (sauny, vírivky, 

kúpele) ostávajú naďalej 

uzavreté. 

Otvoriť sa môžu prevádzky ume-

lých kúpalísk – plavární a bazénov 

v  prípade, že stanovia maximálnu 

kapacitu prevádzky na 6 osôb (5 

zákazníkov plus plavčík ) a dodržia 

ďalšie podmienky uverejnené vo vy-

hláške.

Podľa platného Covid automatu 

uverejneného na stránke Minister-

stva zdravotníctva SR obmedzenie 

počtu osôb pre bazény na 6 bude tr-

vať ešte dve fázy uvoľňovania opat-

rení, potom sa počty obmedzia na 

30% a  následne na 50% kapaci-

ty, a  až po štvrtej fáze uvoľňova-

nia bude možné spustiť obmedze-

nú prevádzku wellness. V  prípade, 

že okres bude zaradený do zelenej  

monitorovacej zóny, bude možné 

plavárne, bazény a wellness otvoriť 

bez obmedzenia. Na základe týchto 

skutočností sa dnes nedá predpove-

dať, kedy dôjde k takémuto uvoľne-

niu.

Spustenie prevádzky bazéna pre ve-

rejnosť nie je záležitosť, ktorá sa dá 

vykonať z  hodiny na hodinu, na-

koľko voda musí splniť požiadavky 

podľa vyhlášky Ministerstva zdra-

votníctva SR č. 308. Vodu v  bazé-

ne je najprv potrebné nahriať na 

požadovanú hodnotu, nachemizo-

vať a vzorku vody zaslať na rozbor. 

Iba v prípade, že vzorka vody nevy-

kazuje žiadne nevhodné ukazovate-

le, je možné bazén otvoriť pre verej-

nosť.

Z  uvedených dôvodov sa prevádz-

kovateľ zariadenia Mestské kúpele 

– plaváreň Banská Štiavnica po do-

hode s  vlastníkom, Mestom Ban-

ská Štiavnica rozhodol, že prevádz-

ku plaveckého bazéna v najbližšom 

období neobnoví.

V  predchádzajúcich vydaniach ŠN 

bolo občanom avizované, že v Mest-

ských kúpeľoch – plavárni bude 

prebiehať rozsiahla rekonštrukcia 

v  niekoľkých etapách, preto je po-

trebné počítať aj s  možnosťou, že 

sa prevádzku podarí otvoriť až po 

prvej etape tejto rekonštrukcie.

O všetkých zmenách, otvorení pre-

vádzky, cenách a podmienkach Vás 

budeme včas informovať.

V priestore suterénu plavárne aj na-

ďalej ostáva prevádzka MOM– mo-

bilné odberové miesto, kde sa zá-

ujemcovia môžu nechať otestovať 

antigénovým testom na ochorenie 

Covid 19.

Za pochopenie ďakujeme!

Denisa Slezáková, 

vedúca mestskej plavárne

Prevádzka Mestských kúpeľov– 
plavárne v čase uvoľňovania opatrení

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

Od 3.5. sa otvára aj pobočka na 

Drieňovej. Bližšie informácie ohľa-

dom otváracích hodín sa dozviete 

na web stránke mesta Banská Štiav-

nica, príp. na tel. č.: 045/6949658. 

Je potrebné preukázať sa platným 

antigénovým, PCR testom, príp. 

dokladom o  prekonaní Covid-19 

alebo o očkovaní!

Ďakujeme za porozumenie!

MsK

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.
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Mozart a Banská Štiavnica 

V  predchádzajúcom čísle ŠN 

v  článku „4 svetové prvenstvá“ 

som písal o zásluhách Ignáca Bor-

na a profesorov Baníckej akadémie 

v  B. Štiavnici o  týchto svetových 

prioritách z r. 1786. Dnes nadvä-

zujem na tento článok s tým, akú 

poctu dal geniálny hudobný skla-

dateľ Wolfgang Amadeus Mozart I. 

Bornovi a prvému profesorovi Ba-

níckej akadémie v Banskej Štiavni-

ci Mikulášovi Jozefovi Jacquinovi. 

Mozart (1756 – 1791) na po-

česť I. Borna skomponoval kantá-

tu K 471 pre sólo– tenor, mužský 

zbor a orchester s názvom Slobo-

domurári. Prvý raz bola slávnost-

ne uvedená vo Viedni 24.04.1785. 

V opere Čarovná fl auta popri Bor-

novi vzdal poctu M. J. Jacquino-

vi. Opera bola prvýkrát uvedená 

verejnosti vo Viedni v roku 1791. 

V  opere Borna predstavuje Sa-

rastro, Jacquina starý farár a sám 

Mozart sa zobrazil v  postave Pa-

pagena. Navyše, autori libreta tej-

to opery Schikenander a  Riescke 

dôverne poznali vtedajšiu Banskú 

Štiavnicu.

Ján Novák

Banská Štiavnica národná a svetová

Jedinečná šanca pre Banskú 

Štiavnicu 

V  ŠN zo dňa 15. apríla 2021 

v článku „Rudné bane, š. p., sa pre-

sťahovali do Žemberovského domu“ 

bolo okrem iného uvedené, že 

„koncom minulého roka minister 

hospodárstva SR Richard Sulík po 

viacerých predchádzajúcich spoloč-

ných rokovaniach s primátorkou náš-

ho mesta Mgr. Nadeždou Babiako-

vou vyhlásil, že Rudné bane, štátny 

podnik, sa bude sťahovať do nášho 

mesta. Po pár mesiacoch od prísľu-

bu sa slová ministra naplnili a k 15. 

4. 2021 sa do budovy Žemberovské-

ho domu na 3. posch. v Banskej Štiav-

nici presťahovalo a začína svoju čin-

nosť podnikové riaditeľstvo tohto 

podniku“. Pravda je však inakšia. 

Z tohto textu vyplýva, že iniciatí-

vu v tejto záležitosti mal minister 

hospodárstva SR a  podpredseda 

vlády Richard Sulík. Samozrejme, 

všetka česť R. Sulíkovi, že naštar-

toval iniciatívnu myšlienku našej 

primátorky Mgr. Nadeždy Babia-

kovej, ktorá mu dňa 29. 5. 2020 

naočkovala myšlienku, aby sa 

Rudné bane, š. p., v Banskej Bys-

trici etablovali nikde inde ako do 

Banskej Štiavnice. R. Sulík ešte 

v júni v roku 2020 oznámil našej 

pani primátorke, že jej želanie sa 

stane realitou. Od roku 1946 nik-

to s  kompetentných vrcholných 

štátnych politikov nezareagoval 

tak promptne a razantne ako prá-

ve R. Sulík, takže ešte raz, úprim-

ná vďaka, pán minister!

Ak sa Rudné bane, š. p., v Banskej 

Štiavnici chytia rozumu, dá sa do-

slovne povedať, že jedna z  hlav-

ných činností podniku bude nie 

len saturovaná z  eurofondov, ale 

jeho aktivity budú samozrejme 

z roka na rok zviditeľňované nie-

len v Banskej Štiavnici, na Sloven-

sku, ale aj v Európe.

Nikdy, nikde nebola a už totiž ur-

čite nebude taká šanca ako má 

Banská Štiavnica, ale aj Sloven-

sko od 15. 4. 2021. Rudné bane, š. 

p., ako v konečnom dôsledku po-

kračovateľ svetoznámeho Hlav-

ného komorskogrófskeho úradu 

v Banskej Štiavnici bude mať pre 

jednu zo svojich mimoriadne vý-

znamných činností vynikajúcich, 

jedinečných a  nikde inde na Slo-

vensku sa nenachádzajúcich spar-

ringpartnerov. Podnik okrem iné-

ho má podľa doterajšieho obsahu 

svojich činností aj „zabezpečova-

nie a likvidáciu starých banských diel 

a  odstraňovanie environmentálnych 

záťaží po týchto dielach“. Od 15. 4. 

2021 sa naskytla, už nikdy a nik-

de ani v  budúcnosti, neopakova-

teľná príležitosť,  aby sa podnik, 

mesto, ale aj Slovensko výrazne 

zviditeľnilo vo svetoznámych sú-

vislostiach. Podstata tkvie v tom, 

že nikde na svete ako práve v Ban-

skej Štiavnici a  v  jej okolí sa ne-

nachádza toľko svetoznámych 

artefaktov, ktoré sú stále najru-

kolapnejším svedectvom o  tom, 

kedy Banskú Štiavnicu a  jej bez-

prostredné okolie skloňovali v tej 

najväčšej úcte a obdive v 18. a v 1. 

pol. 19. stor. najvýznamnejší eu-

rópski vedci a  cestovatelia. Je 

tu jedinečná šanca pre podniko-

vé riaditeľstvo Rudných baní, š. 

p., aby sa uchádzalo samozrejme 

v  prvom rade o  fi nancie zo štát-

neho rozpočtu SR, ale aj o fi nan-

cie z  Plánu obnovy a  odolnos-

ti, kde je zatiaľ tezaurovaných 

6 mld. eur pre SR z EÚ. Nikde na 

svete, v  žiadnom meste a  v  jeho 

bezprostrednom okolí sa súvis-

losti s baníctvom nezrodilo toľko 

svetových priorít a  ani nikde na 

svete nepôsobilo toľko svetozná-

mych osobností z  tejto oblasti, 

ako v  tomto regióne. Do konca 

apríla 2021 musí vláda SR predlo-

žiť zmysluplný návrh, čo konkrét-

ne chce realizovať za tých pred-

bežne sľúbených 6 mld. eur z EÚ. 

Samozrejme, že podnikový riadi-

teľ Rudných baní, š. p., bude mať 

v prvom rade iné starosti z etab-

lovaním jeho podniku v  Banskej 

Štiavnici. V  tejto súvislosti však 

zdôrazňujem, aby sa v  spoluprá-

ci s našou mestskou samosprávou 

podnikový riaditeľ Rudných baní, 

š. p., uchádzal o  európske fondy 

na to, čo by mal jeho podnik robiť 

v  budúcnosti a  na ktoré činnosti 

by mohol dostať v  prípade kvali-

fi kovaného zdôvodnenia požado-

vané fi nančné prostriedky z EÚ.

Je nesmierne dôležité, že v mes-

te je etablovaný Slovenský banský 

archív, Slovenské banské múze-

um, Združenia banských spolkov 

a  cechov Slovenska, ako aj Ban-

skoštiavnicko-hodrušský banícky 

spolok, ktoré, všetky tieto korpo-

rácie, môžu výrazne kooperovať 

s Rudnými baňami, š. p., Banská 

Štiavnica.

Ján Novák

Ako ďalej v Banskej Štiavnici

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 ?

Gruntovačka sa v Banskobys-

trickom kraji uskutočnila už po 

šiestykrát a zapojila sa do nej 

aj OOCR Región Štiavnica. 

Tentokrát netradične– cez sociálne 

siete svojpomocne spracovanými vi-

deami na témy ako sú bezobalový 

spôsob života či proces spracovania 

odpadu.

„Gruntovačka je zvyčajne o  spoločnom 

upratovaní turisticky vyhľadávaných 

lokalít a  ich príprave na hlavnú turis-

tickú sezónu. Koná sa obvykle pri príle-

žitosti Dňa Zeme, ktorý býva každoroč-

ne 22. 4. Úlohou Gruntovačky nie je len 

upratať lokality od odpadu, ale aj vzde-

lávať o  dôležitosti zodpovedného sprá-

vania v prírode“, uviedol výkonný ria-

diteľ OOCR Regiónu Štiavnica, Igor 

Kuhn.

Marketingová koordinátorka OOCR 

Región Štiavnica Terézia Sopková 

dodáva: „Tento rok sme sa vzhľadom 

na aktuálne dianie spolu s BBSK a os-

tatnými regiónmi rozhodli, že to skú-

sime inak. Zamerali sme sa na envi-

ro témy, ktoré sa nás priamo dotýkajú 

a o ktorých chceme povedať aj návštev-

níkom, domácim či širokej verejnosti. 

Podstatnou časťou bol pritom profesio-

nálny, odborný obsah a výzva na zamys-

lenie. Videá sme točili len jednoduchou 

formou– pomocou mobilných telefónov 

a hlasového záznamu svojpomocne.“

Kampaň na podporu povedomia 

o  odpade tak odštartovalo video 

z produkcie tímu RBŠ s názvom „Ži-

vot odpadu v B. Štiavnici“, ktoré bolo 

uverejnené s  predstihom už 15. 4. 

2021 na sociálnych sieťach. Sopko-

vá spresňuje: „Video malo za úlohu pri-

blížiť dôležitosť triedenia odpadu a naj-

častejšie chyby pri triedení, obsahovalo 

aj niekoľko tipov, ako správne triediť. 

Rozprávali sme s vedúcim zberného dvo-

ra v Banskej Štiavnici, s pánom Milošom 

Veverkom, ktorý dokonca ochotne odpo-

vedal občanom na komentáre pod vide-

om na sociálnych sieťach.“

Veverka vo videu uvádza: „Triedením 

odpadu z  neho vieme dostať zhodnoti-

teľné suroviny a vieme ich využiť v ďal-

ších procesoch. V  Štiavnici sa priemer-

ne v roku 2020 vyprodukovalo 505 kg 

komunálneho odpadu na obyvateľa. Je 

to pomerne veľa, ale je to aj kvôli tomu, 

že značnú časť z tohto odpadu tvorí bio-

odpad, ktorý sme začali zbierať a ktorý 

predtým bežne končil na čiernych sklád-

kach či ohniskách.” Spracovaný kom-

post si môžu občania odviezť na 

použitie v záhradkách. „Keďže je ho 

obmedzené množstvo, museli sme sta-

noviť pravidlá. Do cca 200kg si ľudia 

môžu nabrať bezplatne počas pracov-

ných dní“, uviedol.

Pod videom sa dokonca rozprúdi-

la diskusia, ktorej výsledkom bola 

dobrovoľnícka brigáda s cieľom vy-

zbierať odpad pri hlavnej ceste na 

trase Kozelník – Hronská Brezni-

ca (obojsmerne). 8 dobrovoľníkov 

na trase vyzbieralo viac než 16 vriec 

odpadu, ďalší 4 zbierali v protisme-

re od Hronskej Breznice. Za ocho-

tu a  nasadenie dobrovoľníkom ďa-

kujeme.

Druhé video je o bezobalovom pre-

daji. Sopková informuje: „Oslovi-

li sme Petru Mojžiš Foltánovú z obcho-

díka Štiavnická špajza. Hovorila o tom, 

ako sa dostala k myšlienke bezobalového 

životného štýlu a dala nám zopár tipov, 

ako žiť bezobalový život jednoducho už 

dnes.“ Okrem týchto tém boli v po-

sledných dňoch na facebookovom 

profi le RBŠ uverejnené aj ďalšie vi-

deá z produkcie okolitých regiónov 

na témy ako upcyklácia, recyklácia, 

význam včiel pre krajinu, znečiste-

nie Hrona a video na tému byliniek 

v prírode.

Veverka nás všetkých na záver videa 

vyzýva: „...nebuďme ľahostajní, neod-

hadzujme odpadky, trieďme odpad a ak 

vidíme nejaký odpad pohodený v príro-

de, zoberme ho a odstráňme, aby príro-

da bola čistá a pekná“.

Veríme, že sa nám to spoločne po-

darí!

Videá nájdete na facebook. stránke 

s názvom „Región Banská Štiavnica“.

Tím OOCR Región Štiavnica

Jarná Gruntovačka 2021 v regióne 
Banská Štiavnica

22. apríla je Deň Zeme. 

Škoda, že len jeden deň. Odbor 

životné prostredie na SPŠ Miko-

víniho v  Banskej Štiavnici vyhlá-

sil výzvu pre našich žiakov, aby 

každý, kto má rád prírodu a chce 

prispieť k  jej ochrane, vyzbieral 

vrecúško, vrecko, obrovské vre-

ce odpadu a  svoje fotky z  akcie 

poslal. Zapojili sa naši žiaci z rôz-

nych odborov v  rôznych častiach 

Slovenska, ba aj Čiech. Zbierali 

sami alebo zapojili aj svojich pria-

teľov. Niektorí vyzbierali niekoľ-

ko vriec a prisľúbili, že sa na dané 

lokality vrátia, pretože nevládali 

všetko odniesť.

Je 21. storočie– vysoká úroveň 

vedy a  techniky. Prečo si neváži-

me, čo máme, nechránime, čo os-

talo?

Ďakujeme všetkým, ktorí pomá-

hajú v tomto nerovnom boji. Po-

sielame niekoľko fotiek z akcie.

Slavomíra Kašiarová, kooordiná-

tor environmentálnej výchovy 

na SPŠ.S. Mikovíniho v BŠ

Deň Zeme 

Tip na pešiu turistiku– Náučný 

chodník Andreja Kmeťa

Náročnosť: nenáročná miestna 

trasa. Značka: zelená. Celková 

dĺžka: 4,9 km. Odhadovaný čas: 

1 h 30 min. Prevýšenie: 44 m. 

Počet zastávok: 8. Obec: Vyhne

Andrej Kmeť bol prírodovedec, ar-

cheológ, etnograf a  historik, prie-

kopník múzejníctva a  znalec pod-

sitnianskeho kraja. Nenáročný 

okružný chodník vhodný na pre-

chádzku v  lete aj v  zime začína 

úvodnou tabuľkou za reštauráciou 

Vodný raj, prechádza Špacierkami 

a popri areáli aquaparku cez hrabo-

vú alej k Margótcsiy vile. Krátkym 

prechodom po hlavnej ceste odbo-

čuje pri chate Astória a  vedie cez 

Kamenné more k zachovalým kú-

peľným vilkám a vile prvej sloven-

skej pilotky Kataríny Schweigerto-

vej. Pešia trasa je od centra mesta 

vzdialená necelých 20 minút cesty 

autom a určite sa oplatí ju vidieť.

Atraktivity tejto oblasti vám pri-

blíži aj video o  obci, ktoré náj-

dete na youtube profi le RBŠ 

s  názvom „Banska Stiavnica“. Ďal-

šie tipy na výlety nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/

Prajeme vám príjemnú prechádzku!

OOCR Región Štiavnica

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na online 

koncert jazzovej kapely Altar Quin-

tet– 6. 5. 2021 o 20:30 hod.

Zoskupenie špičkových hudobní-

kov združených okolo saxofonis-

tu Nikolaja Nikitina a  klaviristu 

Ľuboša Šrámeka odohrá 6. mája 

o 20:30 unikátny online koncert, 

ktorý bude streamovať facebook. 

stránka „Región Banská Štiavnica“. 

Koncertné zoskupenie Altar Qu-

intet zahrá repertoár z  vlastnej 

tvorby. Časť programu je prevzatý 

z repertoáru legendárneho jazzo-

vého zoskupenia Art Blakey & 

Jazz Messengers. Samotný kon-

cert bude vysielaný z  prostredia 

nahrávacieho štúdia v Modre. Al-

tar Quintet sa predstaví v  zosta-

ve Nikolaj Nikitin– saxofón, Ľu-

boš Šrámek– piano, Juraj Bartoš 

– trúbka, Juraj Griglák – kontra-

bas a Mattia Muller – bicie. 

Tešíme sa na vás!

Altar Quintet
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Ing. arch. Peter Chovan

Štiavnický betlehem– unikátne maj-

strovské dielo Ing. arch. Petra Cho-

vana je už od r. 2007 v stredobode 

pozornosti tisícok našich i zahranič-

ných návštevníkov Banskej Štiavni-

ce. Od 19. 4. sú už uvoľnené proti-

pandemické opatrenia a budú opäť 

prístupné múzeá, galérie, ako aj 

ďalšie expozičné priestory, chce-

me našich čitateľov podrobne in-

formovať o tomto unikátnom diele, 

ako aj o  novej makete mesta Ban-

ská Štiavnica. Dávame teda slovo 

Ing. arch. Petrovi Chovanovi, tvor-

covi oboch diel:

1. Ako a kedy sa zrodila myšlien-

ka vytvorenia štiavnického bet-

lehemu, kedy ste ho vytvárali 

a  odkedy a  kde je prístupný ve-

rejnosti?

Dostal som sa do životného štádia, 

kedy som sa aj ja chcel zapísať nie-

čím  k  tvorbe a  tradícii mesta. Sna-

žil som sa zobraziť banícku históriu 

mesta a hlavne, ako sa premietla do 

vzniku mesta, ktoré má takéto úžas-

né génius loci. Z môjho hľadiska ne-

posudzujem výsledok, ale vnímam 

ho z návštevnosti ľudí a ich reakcií na 

toto dielo. Teší ma to a dáva energiu 

ísť ďalej. Prvá fi gúrka bola vyrobená 

presne 7. 1. 2007 a celá tvorba drevo-

rezby Banskoštiavnický betlehem tr-

vala 7 rokov. Otvorenie galérie bolo 

rozdelené na niekoľko etáp.

Prvé otvorenie– slávnostné– bolo 

15. 12. 2007. Tento rok bol inten-

zitou prác najsilnejší. Bolo sprí-

stupnených prvých 7m drevorezby 

a každý rok sa vystavili a sprístup-

nili ďalšie časti. Teraz má dielo 21 

m, cca 1000 postavičiek a z toho asi 

350 pohyblivých. Nemôžem samo-

zrejme nespomenúť chlapcov, ktorí 

mi pri tom pomáhali– môj synovec 

Peťo, priateľ Miško a jeho kamarát 

Maťo. Pri projekte ešte spolupraco-

vali ďalší traja ľudia okolo technic-

kých vecí.

2. Charakterizujte nám materi-

ál, ako aj obsah tohto unikátne-

ho diela.

Začnem druhou časťou tejto otázky– 

základ drevorezby tvoria permoníci 

ako vládcovia podzemia a historický 

erb mesta. Nad nimi sa nachádzajú 

stredoveké spôsoby dobývania zla-

ta a striebra podľa učenca G. Agrico-

lu– povrchová ťažba, ryžovanie zlata, 

premývanie rudy, triedenie, roztápa-

nie v hutníckych peciach, banský gá-

peľ, banský rumpál.

Do hradieb je osadený biblický vý-

jav narodenia Ježiška, kde sa mu 

klaňajú traja králi a  zástup pastie-

rov a  baníkov. Nad týmito motív-

mi je samotná panoráma Banskej 

Štiavnice s  jej dominantami a  naj-

známejšími historickými stavbami– 

Kalvária s  púťou veriacich, kosto-

ly, historické školy, budova radnice, 

hlavná štiavnická ulica tzv. „Tro-

tuár“ so Salamandrovým  sprievo-

dom, Starý zámok, Nový zámok, 

budova Klopačky, Nám. sv. Trojice, 

chór anjelov a  v  strede okolo nos-

ného stĺpa remeslá. Tiež tu premá-

va vláčik- známa „Štiavnická Anča.“ 

Vymenovanie ďalších významných 

častí tohto diela by zabralo ešte ďal-

šie strany , preto je dôležité prísť 

a toto dielo uvidieť.

Dielo je tvorené z troch druhov dre-

va– lipy, čerešne a  orecha. Všetky 

postavičky sú z  lipy, ako aj rôzne 

trojrozmerné stavby a  prvky. Z  če-

rešne sú vyrobené zväčša stromy, re-

liéfy domov na hlavnej ulici, školy, 

starý zámok a morový stĺp. Z orecha 

bolo vyrobené podzemie baní, ktoré 

bolo tiež kombinované s  čerešňou 

a tiež určité typy stromov. Rozdiel-

nosť farieb drevín vytvára zaujíma-

vú dynamiku diela.

Podrobnejší popis a  fotografi e dre-

vorezby Banskoštiavnického betle-

hemu nájdete na www.betlehem.sk.

3. Čo nám poviete k makete mes-

ta Banská Štiavnica?

Maketa, resp. model mesta Banská 

Štiavnica je nový projekt a tiež veľ-

mi rozsiahly, bude to nová galéria– 

Svet modelov mesta Banská Štiavni-

ca. Galéria bude v troch priestoroch. 

V  jednom priestore bude ústredná 

časť– hlavné centrum mesta a táto 

časť má rozmery 6 x 4 m. Model je 

tvorený zo špeciálnej lepenky rôz-

nej hrúbky, podľa potreby a jemnos-

ti, resp. masívnosti detailov. Model 

je tvorený v presnej mierke M 1:150, 

a to ako v pôdoryse, tak aj výškovo. 

Návštevník musí mať pocit presnej 

zmenšeniny mesta. Na detaily bu-

dov som si dal latku kvality veľmi 

vysoko, aby pôsobili aj v makete tak 

plasticky ako v  skutočnosti. Všet-

ky otvory okien sú vyrezané a pev-

nou tmavou fóliou „presklené“, preto-

že budovy budú nasvietené zvnútra, 

takže maketa bude odprezentova-

ná aj ako nočná Štiavnica. Okrem 

nasvietenia bude model aj ozvuče-

ný, bude počuť zvony kostolov, klo-

panie klopačky, výstražné signá-

ly Nového zámku, výstrely z  dela 

na Starom zámku. Model sa skladá 

z niekoľkých segmentov, a preto je 

bez problémov rozoberateľný a sťa-

hovateľný. Samozrejme, že model 

bude kolorovaný. Fotografi e, ktoré 

vidíte, sú ešte bez kolorovania.

4. Kedy sa zrodila myšlienka jej 

vyhotovenia, čo obsahuje a odke-

dy a kde ju budú môcť zhliadnuť 

návštevníci?

Keďže drevorezba Banskoštiavnický 

betlehem je takmer ukončená a  ja 

som typ, ktorý potrebuje stále nové 

výzvy a chvalabohu mi nechýba ná-

paditosť, rozhodol som sa vytvoriť 

maketu mesta a  po necelých 7-ich 

rokoch /spolu 28 mesiacov/, nakoľ-

ko som pracoval len v zimných me-

siacoch, vzniklo toto dielo. Model 

celkovo obsahuje 356 budov. Otvo-

renie galérie a  ukončenie modelu 

plánujem do jesene tohto roku.

Za rozhovor poďakoval s  prianím 

ďalších investičných nápadov a  ich 

realizácií

Michal Kríž

Slovo má...

Ing. arch. Peter Chovan- autor makety mesta  foto Michal Kríž

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko Coxova Reneta

Bola vyšľachtená v  Anglicku 

v  roku 1830 ako semenáč odro-

dy Ribstonské. Patrila medzi naj-

vyhľadávanejšie odrody pre jej vy-

nikajúcu, renetovitú chuť. Ovocie 

vetrom nepadá, nevädne. Plody 

sú malé až stredné, guľové, pravi-

delné, ku kalichu mierne zbieha-

vé. Dužina je žltá, pevná a zároveň 

krehká a jemná, šťavnatá. Chuť je 

kyslosladká, ušľachtilo korenistá 

s výraznou arómou, výborná. Šup-

ka je hladká, suchá, matne lesklá. 

Základná farba je zelenkasto- žltá, 

krytá červenooranžovou farbou, 

niekedy s  červeným mramorova-

ným líčkom. Stopka je nerovno-

merne dlhá, často dužinatá, stop-

ková jamka veľmi pravidelná. 

Zberá sa v druhej polovici septem-

bra, konzumnú zrelosť dosahuje 

v mesiacoch november až marec.

Hruška Lucasova

Pochádza z  Francúzska. Vznikla 

ako semenáč v  roku 1870 v  lese 

pri Blois, našiel ju A. Lukas. U nás 

je registrovaná od roku 1954. 

Rastie stredne silne, vytvára šir-

šie ihlanitové až nepravidelné ko-

runy, rodivý obrast je dlhší, listy 

sú menšie až stredné. Je tripolid-

ná odroda so zle klíčivým peľom. 

Kvitne stredne skoro. Vhodné 

opeľovače sú Boscova, Clappo-

va, Konferencia atď. Sama je zlým 

opeľovačom. Skoršia zimná od-

roda, zberá sa v polovici októbra, 

konzumná zrelosť je od polovice 

novembra do februára.

Michaela Mojžišová

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín 

na Okresnom úrade Banská 

Štiavnica a klientskom centre.

Na základe usmernenia zo  dňa 

19. 4. 2021 podľa čiastky VI/9/2021 

MVSR, sekcia verejnej správy mení 

stránkové hodiny od 20. 4. 2021 na 

Okresnom úrade Banská Štiavnica 

a klientskom centre.

Úradné hodiny:

PO, UT, ŠT: 08:00 – 15:00

ST: 08:00 – 17:00

PI: 08:00– 14:00

Bezplatná infolinka– Call Cen-

trum MV SR: 0800/222 222

OÚBŠ
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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

Rok 2020 sa zapísal do našich 

životov mimoriadne silno, skôr 

negatívne, kvôli celosvetovej 

pandémii koronavírusu. 

Státisíce nakazených, ale aj desaťtisíce 

obetí. Ani naši najstarší členovia, kto-

rí majú viac ako 8 krížikov na svojom 

chrbte, si niečo takéto nepamätajú. 

Najviac nám chýbali samozrejme naše 

spoločné stretnutia, objatia blízkych, 

tvorivé aktivity, PC krúžok, vychádz-

ky do prírody.

Ale aj napriek tejto nepriazni sme na-

šli v sebe pozitívnu energiu a využili 

sme naše IT zručnosti, vďaka ktorým 

sme boli v neustálom kontakte elek-

tronickou poštou alebo na sociálnych 

sieťach. Zdieľali sme spoločné radosti 

i starosti podľa hesla: Zdieľaný smú-

tok = polovičný smútok a zdieľaná ra-

dosť = dvojnásobná radosť. Boli sme 

v strehu a nepremeškali sme žiadnu 

vhodnú chvíľu, keď to opatrenia dovo-

lili, aby sme si splnili svoje ciele, malé 

radosti i stretnutia v našej krásnej prí-

rode. Preto môžeme smelo povedať, 

že rok 2020 bol pre nás úspešný a te-

šili sme sa aj z výbornej spolupráce so 

SZTP v Banskej Štiavnici.

Veď posúďte sami, čo všetko sme 

stihli:

– 27.1. výročná členská schôdza ZO 

JDS v  Štiavnických Baniach v  Kol-

pingovom dome.

– 12.2. SZTP – Výstava Pod betle-

hemskou hviezdou a prehliadka Sta-

rého Zámku.

– 15.2. Tradičný veselý fašiangový 

sprievod obcou, ba dokonca sme vy-

hrali aj 3 ceny.

– 23.6. Vychádzka SZTP v  krásnej 

prírode v okolí Počúvadlianskeho ja-

zera, poľovnícka chata Záholík.

– 27.6. Stretnutie s našimi priateľmi 

z partnerskej ZO JDS Kráľoce- Krni-

šov. Výlet ku Koháryho dubu (chrá-

nený strom), ktorý má viac ako 450 

rokov.

– 29.6. slávnostné ukončenie šk. 

roka PC krúžku, žiačky– seniorky zís-

kali diplomy a na prázdniny sme sa 

tešili rovnako ako deti.

– V  lete organizujeme letné párty 

u našich členov, ktorí majú radi také-

to stretnutia pri ohníku, gitare a do-

mácich dobrotách.

– 25.8. spoločenské stretnutie s eu-

roposlancom Robertom Hajšelom, 

lokálpatriotom štiavnického regió-

nu.

– 3.9. Návšteva družobnej ZO JDS 

z  Kráľoviec-Krnišova na Počúvad-

lianskome jazere. Malý piknik v bu-

fete Srnec. Pán starosta Stanislav Ne-

uschl nás privítal na Terase u Blaškov 

a porozprával zaujímavosti o našich 

tajchoch a zberných jarkoch.

– 10.9. Celoslovenská výstava ob-

razov SZTP v  Bratislave s  názvom 

„Svet, ako ho vidíme my“ – úspešná ma-

liarka Danica Košiarová.

– 21.9. Dežko Bačík oslávil okrúhle 

jubileum– 80 rokov v penzióne Eliš-

ka.

– V októbri (mesiac úcty k starším) sa 

nám nepodarilo uskutočniť slávnost-

né posedenie so seniormi, výstavu 

obrazov našej členky Danice Košia-

rovej. Pri tejto príležitosti sme chce-

li odovzdať aj ocenenia Okresnej or-

ganizácie JDS v Žiari n/Hronom za 

našu veľmi aktívnu prácu a 7 členo-

via dostali vyznamenanie III. stup-

ňa. (Dezider Bačík, JolkaSabúcho-

vá, Eva Sámelová, Edita Mayerová, 

Lenka Sidorovová, Daniela Jančulo-

vá, Eva Šestáková). Ďakovné listy do-

stanú 4 členky: Eva Bačíková, Danica 

Košiarová, Mária Ladzianska, Judita 

Šoreková.

– 16.11. Celoslovenská výstava foto-

grafi í SZTP v Dolnom Kubíne s ná-

zvom „Tak to vidíme my“ – úspeš-

ní fotografi : Lenka Sidorovová, Eva 

Šestáková a Ľubomír Šesták.

A teraz sa už pripravujeme na aktivi-

ty v roku 2021, ale o tom zase nieke-

dy inokedy. Tešíme sa na lepšie časy.

Eva Šestáková,

predseda ZO JDS Štiavnické Bane

Rok s koronou

Roky sa o tom iba hovorilo, 

teraz sa konečne začalo konať. 

Jarky nám miznú pod očami 

a potrebujú pravidelnú údržbu 

a opravy.

Jarky rozlišujeme ako „zberné“, kto-

ré privádzali vodu do tajchov a „ná-

honné“ jarky, ktoré privádzali vodu 

z tajchu ku strojom, ktoré táto voda 

poháňala. Celkovo bolo v okolí Ban-

skej Štiavnice približne 180 km 

jarkov, z  ktorých sú v  súčasnos-

ti funkčné 2 km. Niektoré jarky sú 

v zlom stave, zarastajú a sú často za-

sypané a voda cez ne netečie, iné os-

tali zdevastované a je nemožné ich 

obnoviť. Cieľom aktivity je zacho-

vať aspoň niektoré úseky v dobrom 

technickom a funkčnom stave.

Téme tajchov sa venuje vyštudo-

vaný vodohospodár Ing. Michal 

Červeň z  občianskeho združenia 

Štiavnický tajch. V  sobotu 17. 4. 

zorganizoval prvú brigádu na čis-

tení Hornosiglisbergského zberné-

ho jarku, ktorý privádzal vodu do 

richňavských tajchov. Prišlo nás 

21 dobrovoľníkov a  za doobedie 

sa nám podarilo vyčistiť vyše 100 

metrov koryta jarku. Výborná nála-

da a Michalove odborné informácie 

nám spravili peknú a  užitočnú so-

botu. Opäť sa ukázalo, že sa nájdu 

ľudia, ktorí ochotne prídu spraviť 

niečo v  prospech komunity a  stačí 

im len poďakovať.

Martin Macharik, 

poslanec MsZ

Brigáda na jarkoch 
Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy

Výlet členov SZTP ku Koháryho dubu  foto Archív ZO JDS ŠB

Zber odpadu 
v  odľahlých častiach mesta 

2-krát ročne

Oznamujeme občanom, že zber 

zmesového komunálneho odpadu 

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
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Zámerne som použila nadpis, 

ktorý je inováciou otrepanej 

frázy– Čo s načatým večerom? 

V  tejto súvislosti sa okrem iného 

zvykneme vyjadrovať v prípade dob-

re rozbehnutého večera a  chceme, 

aby v  tomto zabehnutom štýle po-

kračoval. Tak trochu je to aj s  naši-

mi ambulanciami v meste. Niektoré 

ešte chvalabohu máme, len otázkou 

zostáva dokedy? Snáď najvážnejším 

problémom je rýchly nárast dôchod-

kového veku lekárov. Niektorí sú už 

tesne pred ním, iní ešte stále počas 

neho „dosluhujú“. Na túto tému som 

napísala viacero článkov a  oslovila 

viacero kompetentných. Čo na to le-

kári, ktorých sa to týka?

MUDr. Eva Petrášková (Neuro – 

Pet s.r.o., B. Štiavnica)– neurolo-

gická ambulancia

1. Ako vidíte všeobecné riešenie ta-

kejto situácie, nakoľko vieme, že 

odborných lekárov je stále nedosta-

tok a noví ešte „nedorástli“?

Je ťažko jednoznačne odpovedať. 

V prvom rade si myslím, že je to úloha 

štátu, aby zabezpečila dostatočný po-

čet študentov lekárskych fakúlt, zdra-

votných sestier a pomocného perso-

nálu a samozrejme, aby boli následne 

vytvorené dobré pracovné podmien-

ky, technické vybavenie pracovísk, 

kde by sa mladí ľudia mohli uplatniť 

a neunikali nám do zahraničia. V dru-

hom rade je to zatraktívniť prácu a fi -

nančné ohodnotenie v ambulantnom 

sektore, ktorý je zo strany štátu ne-

ustále odsúvaný, zanedbávaný a  fi -

nančne podhodnotený.

Mnoho profesijných organizácií opa-

kovane upozorňuje na chýbajúci po-

čet zdravotníckeho personálu, vráta-

ne sestier, lekárov. Napriek tomu sa 

nenavršujú počty prijímaných štu-

dentov na lekárske fakulty. V nepo-

slednom rade je to systém odmeňo-

vania. V štátnych zariadeniach, ako 

i vo väčších súkromných zdravotníc-

kych zariadeniach, sú platné tarifné 

tabuľky, zohľadňujú vek aj vzdela-

nie pracovníkov. V súkromných am-

bulanciách, naopak, dostanete určitý 

objem peňazí, ktorý vám určí zdra-

votná poisťovňa. Z tohto balíka musí-

te zaplatiť sestričku, odvody, náklady 

na prevádzku, ekonómku, uprato-

vačku a zo zvyšku si môžete určiť vý-

platu. Do roku 2019 odborní lekári 

mohli zarobiť len do fi nančného li-

mitu stanoveného zdravotnou pois-

ťovňou. Vo väčšine prípadov to bolo 

nedostatočné. Dnešní mladí ľudia už 

za takýchto podmienok pracovať ne-

chcú. Ďalším aspektom je, že hlavne 

v malých zariadeniach nie je možnosť 

kariérneho rastu. Ak sa to premietne 

na naše mesto, tak pre začínajúcich 

lekárov okrem krásnej prírody, oko-

lia, pamiatok, kultúrneho vyžitia, nie 

je motivácia pracovať  v  zdravotníc-

tve. Zrušila sa nemocnica, dochádza 

k  postupnému úbytku odborných 

ambulancií, ako aj iných pomocných 

vyšetrovacích zložiek.

2. Vaša ambulancia je momentál-

ne v našom meste jediná tohto dru-

hu. Plánujete v praxi pokračovať aj 

v dôchodkovom veku alebo prípad-

ne chcete niekomu Vašu ordináciu 

odovzdať?

Áno, pokiaľ budem zdravá a práca ma 

bude napĺňať, budem v praxi pokra-

čovať.

3. Je známe, že rady pacientov pred 

Vašou ambulanciou sú vždy dlhé. 

Ako sa pasujete aj s  týmto prob-

lémom, že mnohí sú nespokojní, 

ušomraní? Zmenilo sa niečo vo Va-

šej práci v období covidu?

Áno, sú rady pred nami, ale nie je 

možné v krátkom časovom horizon-

te vybaviť veľa ľudí. Naši pacienti nie 

sú len zo spádu B. Štiavnica a  oko-

lie, ale aj z iných priľahlých regiónov 

v rámci slobodnej voľby lekára.

Myslím si, že nie je mnoho nespokoj-

ných a ušomraných ľudí, sú len takí, 

čo sú netrpezliví. Bohužiaľ, je to naša 

uponáhľaná doba. Mnoho ľudí chce 

v  jeden deň vybaviť lekára, nákupy 

aj iné potrebné záležitosti. Ale na 

druhej strane si treba uvedomiť, že 

neurologických ambulancií je čoraz 

menej, sú čoraz viac vyťažené a v ne-

poslednom rade zaťažené admi-

nistratívnou prácou, dodržiavaním 

množstva opatrení. Neurologické vy-

šetrenie je náročné na čas. Ak to člo-

vek chce poctivo urobiť, zdokumen-

tovať stav, vysvetliť pacientovi ďalšie 

postupy a opatrenia, trvá to aj 30 mi-

nút. Ak do toho príde akútny stav, 

záchranka, tak akýkoľvek objednáva-

cí systém nie je možné dodržať. Dalo 

by sa to v tom prípade, keby sme mali 

naplánované vyšetriť 5-7 pacientov 

na deň, ako je to inde v Európe. U nás 

sa točí 30-35 pacientov denne.

Vidíme to aj dnes, v čase pandemic-

kej situácie, keď ambulancie musia 

zvládať prednemocničnú starostli-

vosť vo zvýšenej miere, aby sa odľah-

čilo nemocniciam. Odsúvajú sa hos-

pitalizácie, riešenie iných diagnóz na 

úkor covid infekcie. Prechodne mož-

no ubudlo starších ľudí, ktorí sa báli 

pohybovať v  zdravotníckych zaria-

deniach, ale prakticky ideme stále 

v štandardnom režime.

4. Ste pomerne vyťažená lekárka. 

Okrem toho, že súkromne ambulu-

jete v  priestoroch Všeobecnej ne-

mocnice v B. Štiavnici, slúžite aj na 

neurológii v Žiari nad Hronom. Ako 

sa Vám potom darí skĺbiť rodinu 

a prácu pri takomto tempe?

Skĺbiť prácu lekára vo všeobecnos-

ti a  starostlivosť o  rodinu je veľmi 

náročné. Bez podpory a  pochope-

nia najbližších to nie je možné. Vy-

užívam príležitosť a  aj touto cestou 

chcem preto celej mojej rodine vyjad-

riť veľké ďakujem.

Daniela Sokolovičová 

Čo s načatou ambulanciou?ponuka 
práce

1. Apretovač– Four Trade, s.r.o., 

Antolská 27, B. Štiavnica, p. Ka-

zárová ,tel.: 045672702, e-mail: 

hr@ft.sk, za mesiac od 855,-€, SO, 

VPM 1, nástup ihneď

2. Frézar– Gredos, s.r.o., Štiav-

nické Bane 260, p. Gregáň, t. č.: 

0903649835, za mesiac od 623,-€, 

ÚSO, VPM 1, nástup ihneď

3. Operátor briketovacieho stro-

ja– FABA, s.r.o., Trate Mláde-

že 11, B. Štiavnica, p. Sedlák, tel.: 

0907121897, za mesiac od 800,-€, 

ÚSO, VPM 1, nástup ihneď

4. Operátor stroja na pletenie 

(pletiar)– Stanislav Kuka – Winer, 

Drevená 9, B. Štiavnica, p. Kuka, 

tel.: 0910573037, 0456921263, za 

mesiac od 600,-€, ÚSO, VPM 1, ná-

stup ihneď

5. Pracovník pri obnove a údržbe 

pamiatok, Obnova, s.r.o., A. Kme-

ťa 12, B. Štiavnica, p. Mlynári-

ková, tel.: 0948900229, e-mail: 

job@obnova.eu, za hod. od 5,-€, ZV, 

VPM 2, nástup ihneď

6. Sestra špecialistka v  inten-

zívnej ošetrovateľskej starost-

livosti o  dospelých– Domov Má-

rie, Špitálska 3, B. Štiavnica, tel.: 

0456921366, e-mail: riaditel@

domovmarie.sk, VšV 1.st., aspoň 1 

rok praxe, VPM 1, nástup ihneď

7. Šička– Falco services, s.r.o., Špi-

tálska 1325/4, B. Štiavnica, p. Mre-

nicová, tel.: 0911294198, e-mail: 

darina.mrenicova@falcoholsters.

com, za hod. od 4,3,-€, SO, VPM 1, 

nástup ihneď

8. Traktorista /vedúci pracovník 

rastlinnej výroby/– Agro Belá, s.r.o., 

Banská Belá 191, p. Halajová, tel.: 

0903706063, fax: 0456933295, 

e-mail: o.halajova@centrum.sk, za 

mesiac od 900,-€, SO, aspoň 6 me-

siacov praxe, VPM 1, nástup ihneď

9. Vedeckovýskumný pracov-

ník/montánny archeológ alebo 

montánny historik– Slovenské 

banské múzeum, Kammerhofská 2, 

B Štiavnica, tel.: 0456949411, e-ma-

il: mzdy@muzeumbs.sk, VšV 3.st., 

aspoň 3 roky prax, VPM 1, nástup 

01.05.2021

10. Vodič kamiónu– Byrua, s. r. o., 

Ing. Š. Višňovský 211/6, B. Štiavni-

ca, p. Rakovský, e-mail: fazza1602@

gmail.com, za mesiac od 700,-€, 

ÚSO, aspoň 1 rok prax, VPM 15, ná-

stup ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová
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K R Í Ž O V K A

Džbán. 

Hlinený baňatý džbán 

(E 1485), s  ostro od-

sadeným, mierne roz-

šíreným hrdlom, vy-

robený v  roku 1877 

v  obci Beluj, ľudovo 

nazývaný fľaša či sova.  

Má tvar ako džbán, 

ale ústie má čiastoč-

ne kryté a pevne spo-

jené s  ústím džbánu. 

V  strede ústia sa na-

chádza krátke a  úzke 

valcovité hrdlo na spô-

sob fľaše, je glazova-

ný. Na základnej bie-

lej glazúre sa nachádza 

zelený ornamentálny 

dekor s  rytými kon-

túrami. Pod hrdlom 

džbánu sa nachádza 

nápis: „Ketga powgen 

erdek ata skaču blche do-

kabata askabata do kli-

na že tam bude hostina.“

Džbán sa ako typ vysky-

toval len v druhej polovici 

19. st. Výrobcom je beluj-

ský hrnčiar Ondrej Miha-

lovic. Zaujímavosťou je, 

že na svojich výrobkoch 

okrem svojho mena za-

nechával aj svoju značku 

– malý rytý džbánok ne-

nápadne zakomponova-

ný do dekoru.

Fotografi a: Katarína 

Patschová

Článok prezentuje vy-

braný zbierkový pred-

met Slovenského ban-

ského múzea.

Text: Helena Galková

Zo zbierok Slovenského banského 
múzea 

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a. s. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

– 3. 5. v čase od 8:00 – 16:30 na 

ul.: 29. augusta, B. Němcovej, J. 

I. Bajzu, J. Kollára, Na Maximi-

lián šachtu, Nám. padlých hrdi-

nov, Obrancov mieru, Partizán-

ska, R. Debnárika, S. Chalupku, 

Školská.

– 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, Antol-

ská, Povrazník.

– 6. 5. v čase od 7:30 – 18:30 na 

ul.: Antolská, Trate mládeže.

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. 14/2021: „Keby 

na svete vládla láska, boli by všetky zá-

kony zbytočné.“ Výhercom sa stáva 

Angela Babiaková, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) 

v pizzerii, reštaurácii Sv. Barborka, 

A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom 

do redakcie ŠN v termíne do 10. 05. 

2021.

V tajničke sa ukrýva výrok O. Wilda: 

„Klásť otázky sa vždy oplatí… (dokon-

čenie v tajničke).

A., Brat Ábela, smela básn., sopka 

v Taliansku,

B., Začiatok tajničky,

C., Červená planéta, poukážky do 

Tuzexu, čistiaca pasta, ďalej česky,

D., Španielska vychovávateľka, 

moc, zbrane so šípmi, pučí,

E., Zvratné zámeno, krúti, farby, 

dala si básn.,

F., Jedna v Ríme, meno psa, hory, 

povraz so slučkou, požívaj tekuti-

nu,

G., Štíhle psy, suchá tráva, satan, 

starý,

H., Český súhlas, slov. speváčka, 

kasta, jednoduchá zbraň,

I., Čínske meno, český spisovateľ, 

pokladňa, výkvet spoločnosti,

J., Tiež, samohlásky v slove Rudo-

šova, Koniec tajničky,

K., Stred tajničky, vydáva teplo.

1., Kde, približne, chlapec,

2., Bahniakovitý vták, mesto na 

Morave, existuje,

3., Rybie vajíčko, rastlinné maslo, 

dvojhlas,

4., Prenes, srnky, kartársky výraz,

5., Iniciálky Ďurianovej, udieraj, 

osobné zámeno, čistiaci prostrie-

dok,

6., Pridá soľ, ruská rieka, textová 

skratka,

7., Meno Hegerovej, žen. meno, 

kocúr rusky,

8., Levy česky, povraz so slučkou, 

dáva rady,

9., Potom, masti, doba, ozn. áut 

Portugalska a Talianska,

10., Síra, prístavy, lesná ohrada, 

predložka,

11., Výry bez dĺžňa, meno Rolins, 

družka Adama,

12., Stred slova tenor, rastenie, bál,

13., Dalo za úlohu, dodá viac,

14., Vykonáva únos, dával na po-

riadok,

15., Rozkazuje, fúka si nos, Teba.

Pomôcky: Sidol, Beny, Toro, Drda, 

Vezuv.

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 15

A
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J

K

Kupón č. 16
Krížovka



10
číslo 16• 29. apríl 2021

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Titul výstavy: Telo. Intímne 

a verejné

Autor: Miro Trubač

Miesto konania: Galéria Schem-

nitz, Andreja Sládkoviča 53/2, 

96901 Banská Štiavnica

Kurátor: Adrián Kobetič

Sprístupnenie výstavy: 30.4. 

(Pia) 2021 o 19:00

Trvanie výstavy: 1.5. (So) 2021 – 

23.5. (Ne) 2021

Miro Trubač patrí k  programovo 

najukotvenejším autorom mladšej 

generácie sochárov na Slovensku. 

Ako jeden z mála u nás pracuje pre-

važne s  fi gúrou, prostredníctvom 

ktorej otvára otázky úloh ľudského 

tela v  dejinách jeho priestorového 

zobrazovania i  v  aktuálnom sociál-

nom kontexte. Pre jeho tvorbu je ty-

pický experiment, keď okrem tradič-

ných sochárskych postupov využíva 

aj novšie metódy, medzi ktoré patrí 

napr. 3D tlač. Často pracuje s histo-

rickými formami a  námetmi, aktu-

alizovanými do novších súvislostí. 

Námety známe z  ikonografi e, obja-

vujúce sa v jeho tvorbe, naberajú vďa-

ka zámerným odchýlkam nové výz-

namy, k čítaniu ktorých treba okrem 

znalosti historických predlôh najmä 

dávku citlivosti na životné paradoxy. 

Zvláštne postavenie má v jeho tvorbe 

spomienka a osobná skúsenosť, pre-

tavená do reinterpretovaných sku-

točností znázorňujúcich ironické či 

priam absurdné situácie. Miro Tru-

bač akoby sa stával režisérom nepa-

trných okamihov, predstavujúcich 

ťažiskové princípy ľudských zlyhaní. 

Sochárstvo oslobodzuje od ideológie 

či politických súvislostí a  ukladá do 

jeho stredu takmer výhradne ľudské 

vzťahy. Tieto bývajú v  jeho scénach 

vykresľované až tragikomicky, čo na-

pomáha autorovi aj divákovi k  ich 

ľahšiemu prijímaniu alebo azda aj 

ako návod na vyrovnávanie sa s nimi.

Výstava „Telo. Intímne a verejné“ je zhr-

nutím autorovej tvorby za  uplynu-

lé obdobie. Prevažne monochróm-

ne biele sochy sú vo svojej podstate 

výrazovo simplicitné, napriek tomu 

však mimoriadne signifi kantné. Ich 

povaha môže evokovať pocit, že sú 

až príliš priamymi, to však umož-

ňuje s  určitosťou ich identifi kovať 

a  následne v  psychologických rám-

coch mnoho vrstevnato interpreto-

vať. Divák sa stáva pozorovateľom 

ľudských osudov, čo mu môže po-

môcť pochopiť napokon aj ten vlast-

ný. Jednou z kľúčových tém výstavy, 

ktorej sa autor aj dlhodobo venu-

je je téma maskulinity a úloh muža 

v dnešnej spoločnosti. Reaguje na fe-

nomén „krízy mužstva“, pričom ho po-

zoruje aj z pohľadu nárokov na svoju 

vlastnú sociálnu identitu. V  nedáv-

nej tvorbe volí stále kritickejší jazyk, 

obohatený často o netradičné prvky, 

robiace diela empiricky ešte pútavej-

šími. Na výstave bude prezentovaná 

viac ako desiatka sôch, vytvorených 

v období autorovho doktorandského 

štúdia na VŠVU, ktoré samotná vý-

stava uzatvára.

Mgr. art. Miroslav Trubač (*1986) 

študoval v  rokoch 2005 až 2011 

na Vysokej škole výtvarných ume-

ní v  Bratislave, v  ateliéri prof. Patri-

ka Kovačovského na Katedre socha, 

objekt, inštalácia. Na tej istej kated-

re nastúpil neskôr na doktorandské 

štúdium a stal sa tu odborným asis-

tentom v ateliéri doc. Jána Hoff städ-

tera. Popritom pôsobí ako pedagóg na 

Základnej umeleckej škole v  Trnave. 

Pripravil viacero sólových i samostat-

ných výstav a je zastúpený v domácich 

aj  zahraničných zbierkach. V  súčas-

nosti je reprezentovaný A Pick Gallery 

v Turíne. Žije a pracuje v Trnave.

Adrián Kobetič, Erika Kovačičová 

& Schemnitz gallery

Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici 
inštaluje novú výstavu

Sviatok práce, 1. máj, 

oslávime v kaštieli prácou. 

Po dlhých 5 mesiacoch otvorí mú-

zeum svoje brány a  opäť sprístup-

ní širokej verejnosti svoje expozí-

cie. Návštevníci sa budú môcť prejsť 

cez 14 krásnych, bohato zariade-

ných salónov historickej expozície, 

pozrieť si kaplnku svätoantonské-

ho kaštieľa a poľovnícku expozíciu.

Prehliadka kaštieľa bude individu-

álna, bez lektorského výkladu, pri 

dodržaní nariadených hygienických 

opatrení. Jednotlivé miestnosti sú 

obohatené o text, v ktorom sa náv-

števníci dozvedia viac informácií.

Otváracia doba v  mesiacoch máj 

a jún je skrátená cez týždeň (uto-

rok – piatok) od 11.00 do 15.00 

hod. a cez víkend (sobota – nedeľa) 

predĺžená od 9.00 do 16.00 hod.

Novinkou je sprístupnenie Po-

ľovníckej galérie vo výstavnej sále 

kaštieľa. Obrazy s  poľovníckou te-

matikou doteraz uložené v  depozi-

te múzea si našli svoje nové miesto 

a môžu sa ukázať v plnej kráse všet-

kým návštevníkom. Vystavené sú 

obrazy známych umelcov zo Sloven-

ska ale i zahraničia (L. Sulík, K. Šo-

vánka, F. Šesták, A. Djuračka, X. F. 

Pausinger, O. Recknagel a iní), ktorí 

svoj život venovali zachyteniu zveri, 

poľovačiek a prírody na plátne.

Návštevu múzea si môžete spríjem-

niť aj posedením vo vynovenom ná-

dvorí alebo prechádzkou v krásnom 

parku s jazierkami a romantickými 

zákutiami.

Tešíme sa na návštevu všetkých mi-

lovníkov histórie, umenia a poľov-

níctva.

Jana Slaná,

Múzeum vo Svätom Antone

Múzeum vo Svätom Antone 
opäť otvorené!

krásny deň
dnes je tak krásne

povzdychne si včela

čože len také

robiť by som chcela

opeliť kvietok

či poštípať Janka

no to by bola

veru teda sranda

dnes je tak krásne

povzdychne si Janko

mal by som skočiť

za tou svojou Hankou

čože mi robí

či ma ešte rada

alebo radšej

kamaráta Vlada

dnes je tak krásne 

povzdychne si Vlado

a už sa rúti

po záhrade nadol

zrazu mu včelička

cestička preťala

a na jeho tvári

bodku zanechala

dnes je tak krásne

povzdychne si včela

čože len také

robiť by som chcela

Daniela Sokolovičová

Zápis do 
materskej 
školy
Zápis detí do materskej školy na 

ulici Mierová v Banskej Štiavnici 

pre škôl. rok 2021/2022 sa usku-

toční v mesiaci máj.

Žiadosť nájdete na stránke 

www.usilovnimravcekovia.sk, 

alebo si ju môžete osobne pre-

vziať v materskej škole.

Svoju žiadosť vyplnenú rodičom 

spolu s  potvrdením o  zdravot-

nom stave dieťaťa od všeobec-

ného lekára pre deti a  dorast 

môžete preskenovať a  poslať 

elektronicky mailom na: 

msmierova@ctr.sk.

Prednostne prijímame deti, pre 

ktoré je plnenie predprimárne-

ho vzdelávania povinné od 1. 

9. 2021, (ktoré dovŕšili 5 rokov 

veku k  31. 8. 2021) deti, kto-

ré pokračujú v  plnení povinné-

ho predprimárneho vzdelávania. 

Tešíme sa na Vás!

Janka Trilcová, 

riaditeľka MŠ Mierová
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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

INZERCIA

Dnes 37-ročný obranca 

Michal Necpal je dušou nášho 

mužstva. Okrem toho je 

jednou z najväčších osobností 

štiavnického futbalu. 

V rozhovore nám prezradil aj 

to, že jeho futbalovým vzorom 

je Zinedine Zidane.

V  klube FK Sitno Banská Štiavni-

ca hráva od roku 1995. „Začínal som, 

samozrejme, v mládežníckych kategóri-

ách, mojimi prvými trénermi boli páni 

Javorský a Zelinka, neskôr pán Tapfer, 

na ktorého pôsobenie v žiackych kategó-

riách rád spomínam. Myslím, že pri ňom 

sme všetci urobili naozaj veľký progres. 

V doraste to boli páni Ivanič, Cabánik, 

Kuruc, Madara, a  ak som niekoho za-

budol, tak sa ospravedlňujem. Na kaž-

dý klub, kde som hrával, spomínam len 

v dobrom, ale, samozrejme, je úplne iné, 

keď hráte za domáci klub, kde vás poz-

najú ľudia, prídu sa na vás pozrieť ka-

maráti,“ začína svoje rozprávanie náš 

stredný obranca Michal Necpal.

Aj on, podobne ako mnoho malých 

chlapcov, pričuchol k futbalu na uli-

ci: „Kopali sme do lopty na ulici s cha-

lanmi, ktorí už v  tom čase hrávali sú-

ťažne za Banskú Štiavnicu. Spomínam 

najmä na môjho suseda a neskôr i spo-

luhráča  Tomáša Húsku. Kopali sme si 

u  nás na ulici, na lúke. Keď som mal 

11 rokov, začal som hrávať v  Banskej 

Štiavnici za mužstvo žiakov. Začiat-

ky boli ťažké, spomínam si, že na prvý 

tréning nás prišlo 40. Z toho v tom čase 

ešte ďalší chalani, ktorí boli o dva roky 

starší a hrávali za mladší dorast. Čiže 

som nehrával pravidelne v  základe, 

ale postupne som sa prepracoval, a na 

druhý rok som bol už v stabilnej zosta-

ve,“ hovorí ďalej stredný obranca, 

ktorý neskôr obliekal dres OFK Hli-

ník nad Hronom, MFK Žarnovica 

a TJ Baník Štiavnické Bane.

Pre Michala, ktorého otec hrával 

volejbal, nebol futbal prvou voľbou: 

„Je veľa športov, ktoré som skúšal, ale 

v meste nebol žiadny kolektívny a veľmi 

ani individuálny šport, ktorý by mal ne-

jaké mládežnícke mužstvá, čiže skôr to 

bolo na školskej úrovni. Ale futbal som 

mal vždy rád a  neľutujem, aj napriek 

všetkým zraneniam a obete, ktorú som 

mu dal,“ konštatuje odchovanec náš-

ho klubu.

Michal, ktorého futbalovými vzor-

mi sú Róberto Baggio, Paulo Maldi-

ny či Zinedine Zidane, v súčasnosti 

pôsobí v FK Sitno na poste stredné-

ho obrancu: „Tréner zhodnotil, že tam 

viem byť pre mužstvo najprospešnejší, 

tak sa snažím na poste hrať ako najlep-

šie viem,“ dodáva človek, ktorý je pre 

náš tím nenahraditeľný. A čo si mys-

lí on sám o kádri? „V súčasnosti je veľ-

mi kvalitný, dobre vyvážený skúsenosťa-

mi, takže už len nech nás nechajú hrať. 

Lukáš Pellegrini má veľké skúsenosti 

a hlavne je výborný človek. Poznám ho 

dlho, veľa mi pomohol a ako trénera ho 

rešpektujem. Nemá však problém pre-

diskutovať akúkoľvek myšlienku nieko-

ho iného, ktorá by nás ako mužstvo po-

sunula. Všetci sa len tešíme, že je medzi 

nami,“ dodáva s tým, že sa už teraz 

teší na spoločné tréningy a osobný 

kontakt so spoluhráčmi. „Samozrej-

me, čakám aj na spustenie súťaží, naším 

cieľom je postup. Práve postup by bol 

veľké zadosťučinenie a všetci, čo sú pri 

klube, by si to zaslúžili. Je to veľmi re-

álny cieľ,“ hodnotí s tým, že ako člen 

kádra pomôže pri postupe, ako bude 

môcť. „Ako mužstvo sme dobrý tím, 

ako po futbalovej, tak po ľudskej strán-

ke. Vyzdvihnúť môžem určite každého 

v mužstve, každý dobre pracuje, a tým 

sa všetci posúvame. Máme skúsených, 

behavých hráčov a už aj motivátorov, čo 

je veľmi podstatné, aby sme boli na zá-

pas v hlavách dobre nastavení,“ dodáva 

na margo kádra.

Kým však všetci netrpezlivo čaká-

me na uvoľnenie opatrení, aj Michal 

trénuje individuálne: „Momentálne 

je to hlavne beh a posilňovanie, v zime 

som chodil na bežky či korčule a v lete sa 

venujem plávaniu a bicyklovaniu. Čo sa 

týka voľného času, ktorý mi ostáva, tak 

je to práca v  záhrade, turistika a  číta-

nie,“ prezrádza na seba tento skrom-

ný chalanisko, ktorý túži po rodine 

a príkladnom živote.

FK Sitno Banská Štiavnica

INZERCIA

Michal Necpal: Náš káder je kvalitný, 
vyvážený a nechýbajú mu skúsenosti

Obranca FK Sitno BS Michal Necpal foto Archív FK Sitno BS 

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

Výzva komisie 
športu
Komisia športu upozorňuje špor-

tovcov a  športové kluby na pred-

kladanie žiadostí na poskytnutie 

dotácie (fi nančných prostriedkov) 

z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 

v roku 2021. Termín podávania žia-

dostí je do 15. 5. 2021. Tlačivo náj-

dete na www.banskastiavnica.sk. 

Informácie: 045/694 96 32, jozefa.

pachnikova@banskastiavnica.sk.

Ľubomír Barák,

predseda komisie športu
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 Predám chatku so záhradkou v zá-

hradkárskej osade na Štefultove, 

cena dohodou, tel.č.: 0902 141 762

Opilovanie a spilovanie stromov, 

tel. č.: 0940 870 762

Odvodnenie domov, špárova-

nie starých kamenných stien a  ich 

rekonštrukcia, práca s  kameňom 

a drevom na špičkovej úrovni (tre-

ba vidieť), ručne tesané umývadlá 

do interiéru-exteriéru z ryolitu- ka-

meňa, spracovanie cenovej ponuky 

do 24 hod., tel.č.: 0902 147 715, 

www.kamennemuriky.sk

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Predám detskú postieľku s výba-

vou, tel.č.: 0908 506 461

reality

inzercia

služby


