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INZERCIA

Tento víkend (7. – 8. 5. 2021) 

bolo avizované a malo 

prebiehať očkovanie vakcínou 

proti vírusu COVID-19 aj 

v našom meste. 

Nakoľko BBSK, ktoré koordinuje oč-

kovacie centrá v  kraji Ministerstvo 

zdravotníctva SR nedodalo vakcíny, 

v uvedenom termíne sa, žiaľ, vakciná-

cia neuskutoční. Z tohto dôvodu sme 

požiadali vedúcu oddelenia komuni-

kácie BBSK Mgr. Lenku Štepáneko-

vú, nakoľko sa na nás veľa obyvateľov 

nášho mesta obracia v súvislosti s oč-

kovaním v Banskej Štiavnici, aby nám 

odpovedala na pár otázok:

Dňa 28. apríla 2021 sa usku-

točnilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva prostred-

níctvom videokonferencie 

s programom: 

- kontrola plnenia uznesení, ná-

vrh všeobecne záväzného nariade-

nia mesta Banská Štiavnica o urče-

ní výšky príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a škol-

ských zariadeniach v  zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica, majetkové veci mesta 

Banská Štiavnica, žiadosť o odpus-

tenie časti nájomného pod vonkaj-

šími terasami.

Prinášame vám informácie o naj-

dôležitejších bodoch rokovania.

Poslanci MsZ neprijali návrh 

všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Banská Štiavnica o  urče-

ní výšky príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a škol-

ských zariadeniach v  zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica. Predložený návrh no-

vého nariadenia na určenie výš-

ky príspevku na čiastočnú úhra-

du nákladov v školách a školských 

zariadeniach v  zriaďovateľskej pô-

sobnosti Mesta Banská Štiavnica 

vychádza najmä zo zmeny školské-

ho zákona v súvislosti s povinným 

predprimárnym vzdelávaním detí 

v materských školách, keď zákonný 

zástupca takéhoto dieťaťa za pobyt 

v  MŠ neuhrádza a  výška príspev-

ku za všetky ostatné deti, pre kto-

ré predprimárne vzdelávanie nie je 

povinné, sa určuje jednotnou su-

mou. 

Očkovanie proti COVID-19 
čoskoro aj v Štiavnici!

Z rokovania MsZ

Ilustračné foto z očkovania 
3.str.


3.str.

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.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník:
Ponuka vecí na FB Výmenník 

Online

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 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, An-

tolská, Povrazník, Trate mládeže.

– 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.

– 25.– 26. 5. v čase od 7:00– 18:00 

na ul.: A. G.– Göllnerovej, J. Hollé-

ho, Ľ. Podjavorinskej, Mládežnícka, 

Záhradná.

– 27.– 28. 5. v čase od 7:00– 18:00 

na ul.: Akademická, A. G.– Göllnero-

vej, Botanická, J. Hollého, J. Palári-

ka, Mierová, Mládežnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

26. 4. vo viacerých mediách bola 

spomienka na katolíckeho kňaza, 

národovca, spisovateľa, redaktora 

a  vydavateľa Andreja Radlinského 

v súvislosti s tým, že zomrel v ten-

to deň v r. 1879. V r. 1842 bol kap-

lánom na Štefultove a v r. 1843- 49 

v  B. Štiavnici. 26. 4. vo viacerých 

médiách bola spomienka na exce-

lentného herca Gustáva Valacha 

v súvislosti s tým, že zomrel v ten-

to deň v  r. 2002. V  Rádiu Regi-

na o  6:48 odznelo spomínanie na 

jeho štúdium na banskoštiavnic-

kom gymnáziu. 26. 4. v Rádiu Re-

gina o 11:00 bola veľká pozornosť 

venovaná B. Štiavnici. Naša primá-

torka Mgr. Nadežda Babiaková pod-

robne informovala o komplexnej re-

konštrukcii cesty pod Kalváriou za 

vyše 700 000EUR, ktorá sa usku-

toční ešte v  tomto roku. Odznela 

aj informácia o rekonštrukcii cesty 

Dolná Resla. 28. 4. v  Rádiu Regi-

na od 14:05 do 15:00 bola relácia 

o aktuálnej situácii, ako aj o výhľa-

doch cyklodopravy, cykloturisti-

ky a cyklotrasách v SR. V relácii bol 

hosťom aj Štiavničan RNDr. Ján 

Roháč– programový manažér Na-

dácie Ekopolis. 1. 5. vo viacerých 

médiách odznelo, že pohotovost-

ná stomatologická služba pre via-

cero okresov vrátane Banskej Štiav-

nice, Zvolena i Žiaru nad Hronom 

bude v  B. Bystrici. 2. 5. vo viace-

rých médiách odznelo, že v  ten-

to deň v  r. 1997 bola v B. Bystrici 

uskutočnená 1. transplantácia pe-

čene na Slovensku. Súčasťou a ve-

dúcim transplantačného tímu bol 

banskoštiavnický rodák, excelentný 

chirurg, MUDr. František Hampl.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

3. 5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Účasť na zasadnutí predsta-

venstva OOCR Región Banská 

Štiavnica.

  Pracovné rokovanie k  rieše-

niu chodníka na Počúvadlian-

skom jazere za účasti zástupcov 

OOCR, Pamiatkového úradu, 

pracovisko Banská Štiavnica, 

SVP, š.p., CHKO, Sitnianskych 

rytierov.

 Redakčná rada ŠN.

4. 5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s  riadi-

teľmi základných škôl v  zria-

ďovateľskej pôsobnosti Mes-

ta Banská Štiavnica v súvislosti 

s COVID-19.

 Účasť na zasadnutí pracovnej 

skupiny k parkovaniu.

5. 5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami RÚVZ Žiar nad Hronom 

a  majiteľmi skeletu k  projektu 

Rezidencia– Pleta.

 Zabezpečenie a príprava priesto-

rov pre očkovanie.

6. 5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k  zabezpe-

čeniu stavebných akcií v r. 2021.

 Účasť na online workshope za-

meraného na Plán spravodlivej 

transformácie pre prípravu IÚS. 

7. 5.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na spomienkovom podu-

jatí spojenom s položením kytíc 

pri príležitosti 76. výročia víťaz-

stva nad fašizmom. 

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Annou Pelachyo-

vou

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Jánom Pat-

schom.

Viera Lauková

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 Štiavni-

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

kou 13:00 – 15:00 hod. a posledným 

odberom o 18:30 hod., počas sobôt sa 

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

stávkou 12:00 – 13:00 hod. a posled-

ným odberom o 16:30 hod., v nedeľu 

sa netestuje, testovanie je bezplatné 

a dobrovoľné!

Výsledky testovania– 17. týždeň 

(26. 4.– 2. 5.2021):

SČK (KC):

26. 4. – 317 – otest., z toho 0– pozitív

27. 4. – 205 – otest., z toho 0 – pozitív

28. 4. – 149 – otest., z toho 0 – pozitív

29. 4. – 138 – otest., z toho 1 – pozitív

30. 4. – 214 – otest., z toho 3 – pozitív

1. 5. – 136 – otest., z toho 0 – pozitív

ZŠ J. Kollára:

26. 4. – 60 – otest., z toho 0 – pozitív

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

Drieňová)

26. 4. – 325 – otest., z toho 1– pozitív

28. 4. – 273 – otest., z toho 0 – pozitív

29. 4. – 200 – otest., z toho 1 – pozitív

30. 4. – 285 – otest., z toho 0 – pozitív

1. 5. – 181 – otest., z toho 5 – pozitív

2. 5. – 238 – otest., z toho 4 – pozitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

26. 4. – 143 – otest., z toho 0– pozitív

27. 4. – 143 – otest., z toho 0 – pozitív

28. 4. – 102 – otest., z toho 0 – pozitív

29. 4. – 55 – otest., z toho 0 – pozitív

30. 4. – 123 – otest., z toho 0 – pozitív

1. 5. – 90 – otest., z toho 0 – pozitív

2. 5.– 285 – otest., z toho 0 – pozitív

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete na 

https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom 
meste

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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ŠN: Kedy sa začne 

s očkovaním v našom meste?

LŠ: „Je veľmi ťažké čokoľvek pláno-

vať, nakoľko sa opakovane dostáva-

me do situácie, kedy máme vakcíny 

prisľúbené a na poslednú chvíľu neob-

držíme sľúbenú dodávku, preto odpo-

rúčame záujemcom aj naďalej sa re-

gistrovať do systému nahradnici.sk, 

keďže z  neho budeme čerpať údaje 

hneď, ako bude očkovanie v Banskej 

Štiavnici možné.“

ŠN: Čo je najdôležitejšie ve-

dieť o  očkovaní organizovanom 

BBSK?

LŠ: „Očkovanie je určené pre záu-

jemcov vo veku 60 a viac rokov a oč-

kovať sa bude vakcínou od spoločnos-

tí Pfi zer/BioNTech. Je potrebné, aby 

sa záujemcovia o  mobilné očkovanie 

vopred zaregistrovali buď priamo na 

stránke nahradnici.sk, kde v  proce-

se registrácie vyberú ako očkovacie 

miesto mobilné očkovanie alebo túto 

potrebu nahlásili priamo na mest-

skom úrade, ktorý im pomôže s regis-

tráciou.“

ŠN: Ako sa prihlásiť na očkovanie 

priamo v Banskej Štiavnici?

LŠ: „Prihlásiť sa dá na stránke na-

hradnici.sk, kde v procese registrácie 

v kroku „Preferencie“ si záujemca vy-

berie možnosť „Mám záujem využiť 

mobilné očkovacie centrum v  mieste 

môjho bydliska“.

Dôležité je, aby to bol obyvateľ s  tr-

valým pobytom v  Banskej Štiavni-

ci, pretože systém ľudí fi ltruje pod-

ľa PSČ. Rovnako je dôležité, aby to 

bol človek vo veku 60+ rokov, pretože 

mladším sa táto možnosť nezobrazí.“

ŠN: Bude sa so seniormi očkovať 

aj doprovod?

LŠ: „Nie, mobilné očkovacie jed-

notky idú podľa špeciálneho reži-

mu a očkovanie v nich je určené len 

pre ľudí nad 60 rokov. Je to z dôvo-

du kalkulácie vakcín, ktorú je s ohľa-

dom na to, že očkovacie jednotky 

sa presúvajú od obce k obci, potreb-

né urobiť vopred a  čo najpresnej-

šie. Preto je aj dôležité, aby boli ľu-

dia vopred zaregistrovaní v systéme 

nahradnici.sk.“

ŠN: Budú sa v dohľadnej budúc-

nosti prostredníctvom mobil-

ných miest očkovať v BS aj ostat-

né vekové kategórie?

LŠ: „Mobilné očkovanie je určené 

pre ľudí nad 60 rokov a  imobilných 

– pre ostatné vekové kategórie sú 

v  dostupnej vzdialenosti očkovacie 

centrá BBSK v  Žiari nad Hronom, 

Zvolene alebo Banskej Bystrici. Ban-

skobystrický samosprávny kraj ako 

jediný na Slovensku zriadil 8 očko-

vacích centier, ktoré sú rozmiestne-

né tak, že žiadny obyvateľ kraja by 

nemal za vakcínou cestovať viac ako 

hodinu autom.“

Spýtali sme sa aj primátorky mes-

ta, ako sa na príprave podieľa 

Mesto Banská Štiavnica: „Samot-

né očkovanie v  našom meste bude 

prebiehať v  priestoroch Domova ži-

vota, ktorý sa nachádza na Pletiar-

skej ul. č. 10. Tento priestor sa nám 

podarilo zabezpečiť vďaka úzkej 

spolupráci a  pochopeniu jeho maji-

teľa Mgr. Jána Terena. Momentálne 

ho pripravujeme po technickej strán-

ke tak, aby mohlo očkovanie prebeh-

núť „kedykoľvek“, t.j. riešime sede-

nie a  iný  komfort očkovaných, ako 

aj hygienu. Naďalej intenzívne ko-

munikujeme s  poverenými osoba-

mi BBSK a  ministerstvom zdravot-

níctva a  veríme, že na druhý pokus 

sa táto iniciatíva v  prospech miest-

nych seniorov podarí zrealizovať,“ 

skonštatovala Mgr. Nadežda Ba-

biaková.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Doterajšia mesač-

ná výška príspevku za deti do 3 

rokov veku je 20€ a za deti od 3 

do 6 rokov veku dieťaťa je 13€. 

V zmysle navrhovaného nariadenia 

je určená jednotná suma vo výške 

25€, vychádza zo zvýšených nákla-

dov na pobyt najmladších detí v MŠ 

– teda detí do 3 rokov, ktorých po-

čet v MŠ každým rokom narastá. Ta-

kéto deti potrebujú zvýšenú starost-

livosť a pokiaľ na 1 učiteľku detí vo 

veku 3-5 rokov môže pripadať až 

12, počet detí od 2 do 3 rokov na 1 

učiteľku môže byť maximálne 5-10 

detí, pričom v takejto triede malých 

detí musia byť súčasne 2 učiteľky. 

Okrem personálnych nákladov sú 

zvýšené aj prevádzkové náklady pri 

zvyšovaní cien energií a pod. Navr-

hovaná suma 25€ bola stanovená po 

dohode s riaditeľkami našich verej-

ných MŠ, pričom táto suma je prie-

merom, alebo nižšia k okolitým za-

riadeniam.

Ďalšie návrhy na zvyšovanie výšky 

čiastočných úhrad v ŠKD školských 

kluboch detí (zo 6 na 8€) a v ZUŠ 

základnej umeleckej škole súvisia 

taktiež predovšetkým so zvýšený-

mi mzdovými a prevádzkovými ná-

kladmi. Predovšetkým ZUŠ (základ-

ná umelecká škola) pri špecifi ckom 

poskytovaní vzdelávania v individu-

álnej forme a  požiadavke na kvali-

fi kačnú štruktúru vyučujúcich vy-

žaduje zvýšené mzdové náklady. 

V  predloženom návrhu nariadenia 

boli predstavované návrhy zvýše-

nia výšky na čiastočnú úhradu ná-

kladov v ZUŠ pre jednotlivé odbo-

ry, je len mierny v rozpätí od 2 do 

3€, len v prípade, ak sa žiak pri-

hlási na ďalší hlavný nástroj– ale 

už ako nepovinný hlavný nástroj 

v  individuálnej forme, tak plat-

ba predstavuje sumu od 15- 30€, 

podľa týždennej hodinovej dotácie 

½ hod. alebo 1 hod.

Ďalším špecifi kom ZUŠ je to, že 1 

vyučovacia hodina trvá 70 min., 

ktorá je úväzkovo zarátaná ako 1,5 

hod. Taktiež niektoré odbory mu-

sia mať povinne aj tzv. obligátory, 

napr. odbor spev musí mať aj urči-

tú hodinovú dotáciu výučby hudob-

ného nástroja – napr. klavír. Tieto 

a  aj iné špecifi ká výučby v  ZUŠ sú 

nákladné, zriaďovateľ musí nákla-

dy na prevádzku ZUŠ dofi nancová-

vať, pričom je nutné fi nancovať aj 

nevyhnutné rekonštrukcie a  obno-

vy, ako aj materiálovo – technické 

zázemie (hud.nástroje a pod.). Výš-

ka nákladov sa nemení v centre voľ-

ného času a v školských jedálňach. 

Navrhované všeobecne záväzné na-

riadenie poslanci MsZ neprijali, od-

poručili o ňom opätovne rokovať na 

pracovnom stretnutí a v komisiách 

mestského zastupiteľstva. Zároveň 

niektorí poslanci navrhovali výš-

ku príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách, v školských za-

riadeniach v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Banská Štiavnica di-

ferencovať podľa trvalého pobytu 

dieťaťa. Keďže uvedená požiadavka 

by mohla byť diskriminačná, bolo do-

hodnuté, že sa ňou bude samospráva 

ďalej zaoberať a návrh VZN predloží 

na rokovanie na najbližšie MsZ.

Dlhá diskusia sprevádzala aj tému 

poskytnutia úľavy, resp. zníženia 

nájmu za terasy. Na mestský úrad 

boli doručené dve žiadosti súkrom-

ných spoločností týkajúce sa odpus-

tenia časti nájomného za pozemky 

pod vonkajšími terasami. Žiados-

ti týchto subjektov neboli schvále-

né. V bode rôzne bolo však prijaté 

uznesenie, ktorým MsZ schválilo 

zníženie nájmu subjektom, ktoré 

majú nájomnú zmluvu na terasy 

slúžiace gastro službám a  hotelom 

o 80% v roku 2021, podmienkou je 

vyplatenie jednorazového znížené-

ho nájmu.

Celé znenie uznesení nájdete 

v  týchto Štiavnických novinách. 

Videokonferenciu z  MsZ nájdete 

na: http://www.banskastiavnica.

sk/obcan/6231-obrazovo-zvukovy

-zaznam.html zápisnicu na http://

www.banskastiavnica.sk/obcan

/6232-zapisnica-z-rokovania.html

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka mestského úradu

�1.str.

Z rokovania MsZ

Oznam
Štátny archív v  Banskej Bystrici, 

pracovisko Archív Banská Štiavnica 

oznamuje, že v nadväznosti na sú-

časný vývoj epidemiologickej situ-

ácie bude bádateľňa archívu pre ve-

rejnosť znovu otvorená od 26. 04. 

2021. Vstup do priestorov praco-

viska je povolený osobám s nega-

tívnym testom nie starším ako 7 

dní a len s respirátorom s klasifi -

káciou najmenej FFP2 bez výdy-

chového ventilu.

Prezenčné štúdium bude umožne-

né len vopred objednaným bá-

dateľom na konkrétny termín. 

Objednať sa na štúdium je mož-

né telefonicky, e-mailom, prípadne 

prostredníctvom elektronického in-

formačného systému ISEA.

Úradné hodiny od 8:00 do 15:00 

hod. pre prezenčné štúdium, ako aj 

pre prijímanie žiadostí od občanov 

zostávajú nezmenené. Aj naďalej 

žiadame občanov, aby využili inú 

ako osobnú formu podávania žia-

dostí, a to najmä písomnú, tele-

fonickú, mai lovú.

Kontakty: 

telefón.: 045/6920821, 

045/6920829

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

Janka Schillerová, 

vedúca archívu

Očkovanie proti COVID-19 
čoskoro aj v Štiavnici!
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 28. 4. 2021 

rokovanie MsZ. Rokovanie 

MsZ sa konalo online.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici s dátumom 28. apríl 2021 

formou videokonferencie, s vypus-

tením bodu: č. 4 l) Zámer na odpre-

daj pozemkov C KN 4647, časť C 

KN 4590/1 a C KN 1982/1, 1985/1, 

1983, 1984,

– návrhovú komisiu v  zložení: 

Mgr. M. Macharik, predseda komi-

sie, Ing. Ján Čamaj, člen, Ing. Matej 

Michalský, člen,

– zníženie nájmu subjektom, kto-

ré majú nájomnú zmluvu na terasy 

slúžiace gastro službám a  hotelom 

o 80% v roku 2021, podmienkou je 

vyplatenie jednorazového znížené-

ho nájmu.

MsZ sa neuznieslo:

– na návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavnica 

o určení výšky príspevkov na čias-

točnú úhradu nákladov v  školách 

a  školských zariadeniach v  zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici, konaného dňa 24. 03. 

2021,

– žiadosť Mariána Čierneho Black M 

a spoločnosti Omega– B, spol. s r. o., 

Banská Štiavnica o  zníženie výšky 

nájmu za obdobie sťaženého užíva-

nia v súvislosti s epidemiologickými 

opatreniami.

MsZ neschválilo:

– zníženie výšky nájmu za prená-

jom pozemkov pod celoročnými te-

rasami vopred s tým, že odpustenie 

časti nájmu môže byť prehodnote-

né po 1. 10. 2021 podľa aktuálneho 

vývoja opatrení a nájomca môže po-

žiadať o odklad splátky nájomného 

za prenájom pozemku pod celoroč-

nou terasou do 31. 10. 2021.

c) Námietku voči stanovenej cene 

dohodou – doplnené (kupujúci V. 

Halaj)

Majetkové veci mesta

a) Zámena pozemku časť parc. č. C 

KN 3846/1 v k. ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa, Ing. Igor Ries s manželkou

b) Zámer na prevod pozemkov parc. 

č. C KN 3992/4, 3992/3, 4587/10, 

4582/10 k. ú. Banská Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, 

Vladimíra Dobrovičová

d) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. E KN 4746/2, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, kupujúci 

Mgr. Eva Trubanová

e) Zámer na prevod časti pozemkov 

C KN 844 a E KN 5587/13, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa, ku-

pujúci M. Tóth

f) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. E KN 1839/1, 6582 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica, kupujúci Tidly Slov-

kia, a. s.

g) Zámer na prevod pozemkov 

parc. č. C KN 5741/7 a parc. č. C KN 

5741/6 v k. ú. Banská Štiavnica, ku-

pujúci Jozef Ivanič

h) Prevod časti pozemku parc. č. E 

KN 6515/1, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa (kupujúci p. Pripu-

ten)

i) Zámer na zámenu častí pozem-

kov z parc. č. E KN 6609/3, E KN 

2645/8 v  k. ú Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (Pavol Mikulčík a Marta Mikul-

číková)

j) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 2180/19 a  časť pozemku 

parc. č. C KN 2180/1 v k. ú. Banská 

Štiavnica, kupujúci Ing. Erik Nie-

derland s manželkou Ing. Zuzanou 

Niederlandovou

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zverej-

nené aj na www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Mesto Banská Štiavnica, 

mestský úrad, ekonomické 

oddelenie Vám týmto 

oznamuje, že od 01. 01. 

2021 nadobudlo účinnosť 

Všeobecne záväzné naria-

denie č. 3/2020, v zmysle 

ktorého podnikateľský subjekt 

na území mesta má možnosť 

využívať dva systémy zberu 

zmesového komunálneho 

odpadu:

1. kontajnerovo– intervalový systém 

(typizované zberné nádoby)

2. vrecový systém (špecifi cky označe-

né plastové vrecia).

Prihlásiť sa do systému zberu je 

povinné, nakoľko na základe vý-

beru systému Mesto Banská Štiav-

nica, mestský úrad– ekonomické 

oddelenie, pristúpi k predpisu po-

platku/dane.

Kontajnerovo- intervalový systém je 

administratívny a je potrebné vypísa-

nie „Oznámenia k poplatkovej povinnosti 

k poplatku za množstvový zber pre podni-

kateľské subjekty.“

Vrecový systém je bez adminis-

tratívy, ale je potrebné zakúpiť si 

v  Klientskom centre mesta, Ná-

mestie sv. Trojice č. 3 Banská Štiav-

nica, špecifi cky označené vrecia na 

zmesový komunálny odpad. Úhradu 

tohto poplatku/dane je možné reali-

zovať v zmysle VZN v hotovosti ale-

bo prostredníctvom POS terminálu. 

Pri vrecovom systéme zberu zme-

sového komunálneho odpadu sa 

nepredpisuje tento poplatok/daň 

podnikateľskému subjektu, pre-

tože poplatok bude uhradený pri 

kúpe špecifi cky označeného vre-

ca v klientskom centre. Z  uvede-

ného vyplýva, že podnikateľský sub-

jekt na základe svojho rozhodnutia 

a v zmysle VZN č. 3/2020 zaplatí len 

za toľko odpadu, koľko reálne vypro-

dukuje.

Pri voľbe kontaj-

nerovo-intervalo-

vého zberu je po-

trebné využívať 

typizovanú zbernú 

nádobu v  zmysle 

platných VZN, kto-

rú si zabezpečí podnikateľský sub-

jekt na vlastné náklady (napr. 110 

litrová nádoba, 120 litrová nádoba, 

240 litrová nádoba, 1100 litrová ná-

doba atď.). Zároveň je potrebné ur-

čiť frekvenciu zberu zmesového ko-

munálneho odpadu. Podnikateľský 

subjekt je povinný oznámiť Mes-

tu Banská Štiavnica objem a počet 

typizovaných zberných nádob, do 

ktorých zberá zmesový komunál-

ny odpad a interval vyprázdňova-

nia zbernej nádoby na zmesový ko-

munálny odpad, pričom si vyberie 

z ponúknutých možností uvedených 

v oznámení. Oznámenie k poplatko-

vej povinnosti predkladá podnikateľ-

ský subjekt Mestu Banská Štiavnica 

na predpísanom tlačive. Na základe 

oznámenia Mesto Banská Štiavni-

ca, Mestský úrad, ekonomické odde-

lenie predpíše podnikateľskému 

subjektu poplatok v zmysle VZN č. 

3/2020 o  miestom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné 

odpady.

Žiadame podnikateľské subjekty, 

ktoré prevádzkujú svoju činnosť 

na území mesta Banská Štiavnica, 

aby si pre rok 2021 splnili svoju 

oznamovaciu a daňovú povinnosť.

MsÚ

Oznámenie

Oznam
Výpožičný režim v  mestskej 

knižnici:

PO, UT, ST, PI: 

8:00-11:30 12:00-17:00

ŠT: nestránkový deň

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

Pobočka sídl. Drieňová:

Mestská knižnica, odd. pre deti 

a mládež, 1. posch. ZŠ J. Kollára, 

L.Svobodu č. 40, 969 01 Banská 

Štiavnica

Tel.: 045/3214461

Otváracie hodiny sú v  pondelok 

a v stredu od 8:00 do 12:00, v čase 

školských prázdnin zatvorené!

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

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
Knižka Banícke uniformy od 

Zuzany Denkovej je dostupná 

v infocentre mesta, cena 5€. Mô-

žete si ju zakúpiť denne od 8:00– 

17:00 hod.

IC BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Ak sa obyvateľ nemohol 

alebo nevedel sčítať sám, 

má možnosť využiť službu 

asistovaného sčítania. 

Asistované sčítanie sa bude 

konať v termíne od 3. 5. 2021 

do 13. 6. 2021.

Čo je asistované sčítanie

Asistované sčítanie realizuje v  sú-

činnosti so Štatistickým úradom SR 

samospráva. Je sčítaním, pri kto-

rom sa používa asistovaná služba, 

t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou 

stacionárnych a mobilných asisten-

tov. Samospráva na území mesta 

zriaďuje kontaktné miesta.

Na kontaktnom mieste sa môže 

obyvateľ sčítať sám pomocou tech-

niky, ktorú má k dispozícii alebo mu 

na požiadanie pomôže stacionárny 

asistent. Obyvateľ sa môže sčítať 

na akomkoľvek kontaktnom mies-

te bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Senior, obyvateľ s vážnymi zdra-

votnými problémami má mož-

nosť požiadať o  pomoc mobilného 

asistenta, ktorý prichádza k  nemu 

domov s tabletom, aby ho v pohodlí 

domova sčítal. Mobilného asistenta 

si môže obyvateľ zabezpečiť zavola-

ním na call centrum alebo na mest-

ský úrad: 045/694 96 39. Číslo call 

centra bude zverejnené po spuste-

ní asistovaného sčítania na stránke 

www.scitanie.sk. Pre zaevidovanie 

požiadavky na mobilného asisten-

ta musí občan uviesť svoje meno 

a priezvisko, adresu a číslo telefónu. 

Mobilný asistent bude občana ná-

sledne kontaktovať, aby si sním do-

hodol presný termín a čas návštevy.

Pandemická bezpečnosť

Pretože asistované sčítanie prebie-

ha v  období pandémie COVID-19, 

budú prijaté preventívne opatrenia 

v  zmysle osobitého pokynu. Kaž-

dé kontaktné 

miesto bude de-

zinfi kované, sta-

cionárny asistent 

bude mať k  dis-

pozícii dezinfek-

ciu rúk a ochran-

né rukavice. 

Vstup do priesto-

ru kontaktné-

ho miesta bude 

možný len s  po-

užitím respiráto-

ra FFP2. Mobil-

ní asistenti budú 

tiež vybavení 

ochrannými pro-

striedkami. 

Ako poznáme asistenta a čím sa 

preukáže

Každý mobilný asistent je vybave-

ný preukazom mobilného asis-

tenta, ktorý predloží pri kontakte 

s  obyvateľom. Preukaz musí spl-

niť nasledujúce náležitosti: meno 

a priezvisko asistenta, identifi kátor 

asistenta sčítania a evidenčné číslo 

preukazu asistenta. Totožnosť asis-

tenta, ktorý kontaktuje obyvateľa 

na základe predchádzajúceho ob-

jednania, je možné si spätne overiť 

zavolaním na mestský úrad.

Pozor!

Zdôrazňujeme, že nikto proaktív-

ne nechodí pri sčítaní 2021 k oby-

vateľovi domov. Ak sa s  takýmto 

postupom stretnete, dôrazne od-

porúčame nevpúšťať neznáme oso-

by do bytu či domu a kontaktovať 

mestský úrad alebo políciu.

Asistované sčítanie obyvateľov 

v meste Banská Štiavnica

Občania, ktorí sa nesčítali v  ob-

dobí samosčítania do 31.3.2021, 

majú možnosť navštíviť 2 kontakt-

né miesta, kde im ochotne pomôžu 

sčítať sa stacionárni asistenti.

1/ Administratívna budova MsÚ 

v Žemberovom dome – bývalá pre-

dajňa mäsa

Ulica: Námestie sv. Trojice 5/ 1

Tel.: 0915/693 571

Prevádzkové hodiny

Po: 8,00 – 16,00

Ut: 8,00 – 16,00

St: 9,00 – 17,00

Št: 8,00 – 16,00

Pi: 9,00 – 17,00

2/ Komunitné centrum Banská 

Štiavnica

Ulica: Šobov 1407/7

Tel.: 0910/688 173

Prevádzkové hodiny

Po: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Ut: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

St: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Št: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Pi: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Vstup do priestoru kontaktného 

miesta bude umožnený len oso-

bám s prekrytými dýchacími cesta-

mi respirátorom FFP2.V  priestore 

bude obmedzený počet osôb /1 oso-

ba na 15m2/.

Jana Beňová, MsÚ

Asistované sčítanie obyvateľov 
od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021

S obnovou vodorovného 

dopravného značenia 

(priechody pre chodcov) sa 

začne v mesiaci máj za pred-

pokladu, že bude priaznivé 

počasie (nebude pršať!).

V I. etape Mesto Banská Štiavnica 

v  spolupráci s  Technickými služ-

bami, m. p., Banská Štiavnica by 

malo začať s  obnovou dopravné-

ho značenia v historickom centre 

mestskej pamiatkovej rezervá-

cie s pokračovaním na ul.: Križo-

vatka, Dolná. V II. etape sa bude 

pokračovať podľa plánu na sídl. 

Drieňová.

Pred každým maľovaným prie-

chodom pre chodcov budú osade-

né prenosné dopravné značenia, 

preto žiadame širokú motoristic-

kú verejnosť o ich plné rešpekto-

vanie a ohľaduplnosť voči pracov-

níkom Technických služieb, m.p., 

ktorí budú vykonávať maľovanie 

vodorovného dopravného znače-

nia. Ďakujeme za porozumenie!

Gejza Volf, 

zástupca riaditeľa TS, m.p., 

Banská Štiavnica 

Obnova vodorovného 
dopravného značenia

6. 5. 2021 Altar Quintet– Tribute 

To Jazz Messengers (koncert), on-

line na facebook. stránke Región 

Banská Štiavnica, 20:30.

8. 5. 2021 Banskoštiavnická vo-

dohospodárska sústava– obnova 

zberných jarkov, 3. brigáda, tajch 

Bakomi, 9:00.

8. 5. a  22. 5. 2021 Zážitková 

kul-turistika, BOD K pri ZŠ J.Kol-

lára, Drieňová, Banská Štiavnica, 

10:00.

9. 5. 2021 Sprevádzanie: Počú-

vadlianska vodohospodárska sú-

stava, parkovisko pri tajchu Počú-

vadlo, 9:00.

27. 5. 2021 Koncert: Contriolo-

gy (CZ)– akordeón, cimbal, spev– 

Eleuzína, 20:00.

Výstavy a galérie

Od 21. 4. 2021 Výstava Merkur– 

exponáty zo zberateľskej kolekcie 

Jiřího Mládka, Berggericht, Nám. 

sv. Trojice 6, B. Štiavnica

21. 4.– 6. 6. 2021 Výstava Mar-

tina Piačka– SAD: Stručný archív 

daru, Galéria Jozefa Kollára, Ná-

mestie svätej Trojice 8, B. Štiav-

nica

5.– 23. 5. 2021 Telo. Intím-

ne a  verejné, Miro Trubač, Galé-

ria Schemnitz, A. Sládkoviča 2, B. 

Štiavnica

Banské múzeum v prírode – otvo-

rené, odporúčame rezerváciu vo-

pred, J. K. Hella 12, B. Štiavnica

Nový zámok– otvorené, odporú-

čame rezerváciu vopred, Novozá-

mocká 22, B. Štiavnica

Starý zámok – otvorené, odporú-

čame rezerváciu vopred, Starozá-

mocká 11, B. Štiavnica

Kammerhof (expozícia Baníctva 

na Slovensku) – otvorené, odpo-

rúčame rezerváciu vopred, Kam-

merhofská 2, B. Štiavnica

Štôlňa Glanzenberg– otvorená, 

odporúčame rezerváciu vopred, 

Kammerhofská ul. 26, B. Štiavnica

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Maja Novković

V  Banskej Štiavnici pôsobia pre-

kladatelia, ktorí tu trávia štipendij-

ný pobyt a pracujú na preklade slo-

venských románov a zbierok poézie 

do cudzích jazykov. Rezidenčné po-

byty Trojica Air realizuje Literárne 

informačné centrum a  občianske 

združenie Literatúra v  spolupráci 

s mestom Banská Štiavnica, a pre-

to  by sme radi predstavili a  pre-

zentovali tento spoločný  projekt. 

V apríli na mesačný rezidenčný po-

byt nastúpila chorvát-

ska prekladateľka  Maja 

Novković s  prekla-

dom  knihy Spolu Petra 

Šuleja. Položili sme jej 

preto pár otázok:

1. Ako ste sa dosta-

li k prekladom zo slo-

venského jazyka?

Vyštudovala som slo-

vakistiku na Filozofi c-

kej fakulte Univerzity 

v  Záhrebe a  často som 

chodievala na Sloven-

sko, či už študijne na 

letnú školu slovenské-

ho jazyka a kultúry Stu-

dia Academica Slova-

ca, ktorú organizovala 

Univerzita Komenské-

ho v  Bratislave, či na 

konferencie alebo vý-

menné pobyty, alebo 

len tak, keď som mala 

viac času – s cieľom ces-

tovať a  spoznávať vašu 

krajinu. K  prekladom som sa do-

stala ešte v  druhom roku svojho 

bakalárskeho štúdia. Pod patroná-

tom svojho vtedajšieho lektora slo-

venčiny na katedre som najprv za-

čala prekladať komerčné texty. Ku 

koncu štúdia som sa pomaly začala 

dostávať k umeleckej literatúre. Po 

absolvovaní magisterského progra-

mu som zostala v kontakte so slo-

venskou kultúrou prostredníctvom 

doktorandského štúdia, na ktorom 

som sa venovala novej vlne v  slo-

venskej kinematografi i. Popri tom 

som šesť rokov pracovala ako loka-

lizačná projektová manažérka a ná-

plňou mojej práce bola spolupráca 

i  so slovenskými fi rmami. Potom 

som si otvorila živnosť a stala som 

sa súdnou tlmočníčkou pre sloven-

ský jazyk. Fakt, že som na voľnej 

nohe, mi umožnil venovať sa nielen 

pragmatickému prekladu, ale zame-

rať sa tiež na literatúru. Doteraz to 

boli niektoré poviedky Martina Ku-

kučína, novela V mene otca od Bal-

lu. Preložila som aj dve učebnice 

gramatiky slovenského jazyka. Som 

v podstate pätnásť rokov v perma-

nentnom kontakte so slovenským 

jazykom a dúfam, že aj v budúcnos-

ti budem mať príležitosť chorvát-

skym čitateľkám a čitateľom priblí-

žiť hlavne súčasnú slovenskú prózu. 

Záujem chorvátskych vydavate-

ľov o vydávanie slovenskej literatú-

ry existuje, nie je síce veľký, ale po-

stupne rastie a uvažuje sa o tom, čo 

by sa mohlo ešte preložiť a vydať.

2. Aký je vzťah Chorvátov ku kni-

hám? Vnímate nejaké ich špecifi -

ká (napr. žánrové, alebo vo vzťa-

hu k vlastným spisovateľom)?

Zdá sa mi, že Chorvátky a Chorvá-

ti radi čítajú. Pred pár rokmi bol 

v  Chorvátsku vykonaný prieskum 

čitateľských preferencií. Vysvitlo, 

že v  tom čase išlo o  škandinávske 

detektívky, cestopisy a  o  takzva-

né self-help books. Na druhej stra-

ne však jestvuje záujem aj o českú 

a poľskú literatúru. V každom prí-

pade si myslím, že kvalitná litera-

túra si nájde cestu, ako osloviť svo-

ju cieľovú skupinu. V tomto zmysle 

slovenská literatúra naozaj má čo 

ponúknuť. Práve preto je preklada-

teľská práca dôležitá, lebo nepribli-

žuje čitateľkám a čitateľom len text, 

ale aj inú kultúru, spôsob života 

a myslenia.

3. Myslíte si, že kniha Petra Šule-

ja môže byť svojou témou a spra-

covaním blízka aj chorvátskemu 

čitateľovi?

Predpokladám, že áno. Jej hlavnou 

témou sú v  podstate medziľudské 

vzťahy – rodinné, pracovné, ale aj 

tie najosobnejšie a  najintímnejšie. 

Každého z nás sa tieto aspekty do-

týkajú a každý ich rieši svojím spô-

sobom. Ide o univerzálnu tému.

4. Čo je pre vás najväčšou výzvou 

pri spracovaní prekladu uvede-

ného diela?

Každý preklad, a  hlavne literárny, 

je výzvou. Ide o zachytenie intencie 

autorky či autora a  jej čo najviero-

hodnejšieho prenesenia 

do cieľového jazyka. Vý-

zvou pri spracovaní pre-

kladu tohto Šulejovho 

románu je postmoder-

ná referenčnosť, odka-

zuje na množstvo iných 

literárnych textov. Tak-

že bolo treba poriadne 

hľadať, či viaceré citáty 

boli vôbec preložené do 

chorvátčiny. Mňa osob-

ne však táto kniha zau-

jala, takže aj prácu s ňou 

som si užívala.

5. Aký dojem na Vás 

spravila Banská Štiav-

nica ako mesto? Ako sa 

Vám pracovalo v  pod-

mienkach Trojica Air?

Mesto je nádherné 

a  očarujúce. V  Banskej 

Štiavnici som predtým 

už párkrát bola. Prvý 

raz ešte ako študentka, 

potom ako tlmočníčka 

pre jednu slovenskú krajanskú or-

ganizáciu a teraz som tu opäť. Teší 

ma, keď vidím, ako sa mesto zme-

nilo a  zanedbané domy boli obno-

vené. No a  čo sa týka pracovných 

podmienok v rámci projektu Trojica 

Air, hlavnou témou románu je lás-

ka, neviem si teda predstaviť lepšie 

podmienky na preklad takéhoto ro-

mánu ako v meste, kde sa odohral 

ľúbostný príbeh Andreja  Sládkovi-

ča, a tak vznikla Marína, najdlhšia 

ľúbostná báseň na svete. Láska je 

pocit, ktorý nás má spájať, preto mi 

je cťou a obrovským potešením, že 

som dostala možnosť prísť sem, aby 

som robila to, čo ma baví a mohla 

tak spájať cez literatúru Chorvátsko 

a Slovensko.

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje Fond na podporu ume-

nia a LITA, autorská spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má...Zápis do MŠ
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, ktoré pokra-

čujú v plnení povinného predpri-

márneho vzdelávania. Tešíme sa 

na Vás!

Janka Trilcová, 

riaditeľka MŠ, Mierová

Zápis do MŠ
Materská škola sv. Františka As-

siského ul. Gwerkovej– Göllne-

rovej č. 9, 969 01 Banská Štiav-

nica. Oznamujeme rodičom, 

že zápis do MŠ na školský rok 

2021/2022 sa uskutoční v  prie-

behu mesiaca máj v  kancelárii 

KSŠ /Prihlášku dieťaťa si môžete 

stiahnuť na našej webovej strán-

ke www.katgymbs.sk.

Čo ponúkame vašim deťom:

– láskavý kresťanský prístup

– nové moderné priestory

– prístup k najmodernejším tech-

nológiám, samozrejme v  prime-

ranej miere, a  možnosť využitia 

sauny, telocvične, multifunkčné-

ho ihriska,záhrady, počítačovej 

miestnosti v ZŠ

– zdravú výživu a základy plávania

– výučba anglického jazyka hra-

vou formou

– pohodu, lásku, priateľstvo a vý-

bornú spoluprácu so ZŠ 

Rodičia si môžu vyzdvih-

núť prihlášku pre svoje die-

ťa aj v  MŠ sv. Františka Assis-

kého v  čase od 9.00.do 16.00 

hod. /inf. www.katgymbs.sk č.t.: 

0911258323/

KSŠ– MŠ sv. F. Assiského 

v B. Štiavnici, 

MŠ sv. Františka Assiského
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Spomienka

„Mama je vždy 

len jedna, preto 

za všetko, čím 

som alebo dú-

fam, že som, dlžím svojej anjel-

skej matke...“

Dňa 9. mája si pripome-

nieme nedožitých 95 ro-

kov mamky, starej a prasta-

rej mamy Heleny Gondovej 

z Banskej Štiavnice. S úctou 

a láskou spomínajú 

dcéry Janka, Elena, zať 

Boško, vnučka Sandra, vnuk 

Branko a pravnuk Dino

Spomienka

„Vrúcna modlitba otvára nebe-

sá a  vrúcna spomienka oživu-

je lásku.“

V  týchto kvitnúcich májo-

vých dňoch si pripomína-

me 15 smutných rokov, 15 

boľavých zárezov na kme-

ni stromu života, od rozlúč-

ky s  naším milovaným sy-

nom Ivanom Volfi nauom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí 

na neho nezabúdajú a venu-

jú mu spolu s  nami vrúcnu 

modlitbu a spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

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 - ŠtefultovINZERCIA

Čo? Kde? Kto? Kedy? Prečo? 

To sú otázky, na ktoré odpovedá-

me, keď hovoríme o  nejakej stavbe. 

V tomto prípade znejú odpovede ne-

jednoznačne, alebo sú priamo „Nevie-

me“.

Takže čo? Je to kamenný alebo zemný 

val (čo bolo na mieste stavby k dispo-

zícii), ktorý sa tiahne od Sitna na juh 

cez Štiavnické vrchy popri Pečeniciach 

a Dudinciach k Ipľu. Prerušovane. Za-

čína a končí nikde. V blízkosti obcí ho 

rozobrali na stavebný kameň, ale ďa-

leko v lesoch? Na niektorých miestach 

je navŕšený z kameňov, inde je vidieť, 

že kopali na oboch stranách a zem vy-

hadzovali doprostred, čím vytvori-

li val.

Pečenický val je názov, ktorý sa ujal 

ako ofi ciálny– podľa obce Pečenice. 

Veľmi blízko k nemu má názov Speče-

ný/é val/ valy, ako je uvedený v regis-

tri národných kultúrnych pamiatok. 

Nesúvisí s obcou, ale s tým, že najzná-

mejšie časti valu vyzerajú byť spečené 

– val mal mať palisádu, ktorej zhore-

ním sa vnútro valu vypálilo. Najprv to 

považovali za techniku výstavby, ne-

skôr Titus Kolník výskumom doká-

zal, že sa to stalo asi až po sto rokoch 

pri náhodných požiaroch. Verejnosť 

má veľmi rada názov Val obrov (Fossa 

Giganteum) z 13. storočia, podľa veľ-

kosti kameňov, z ktorých je miestami 

zhotovený – musia ich niesť viacerí ľu-

dia alebo jeden obor. A hrob takého-

to obra bol vraj kedysi kdesi nájde-

ný. Mal mať len 2 metre, ale pred pár 

storočiami bola i to obria výška. Ďalej 

poznáme názvy ako Dlhý val, Čertov 

múr (Taufelsmauer) oddeľujúci svet 

smrteľníkov od ich sveta, Čertov ja-

rok, Pohanský jarok, Šance (starý vý-

raz znamenajúci jarok alebo prieko-

pu), Rimanská/Rímska cesta, Násyp 

Almášsky, Ördögárok, alebo Sloven-

ský čínsky múr.

Nevieme kedy ani kým bol postave-

ný. Podľa niektorých v období Veľkej 

Moravy (9.-10. storočie), v 4. storočí, 

okolo nuly, či v– 7. storočí. Ďalší hovo-

ria o mladšej dobe bronzovej čo je– 10. 

až– 12. storočie. A „niekto“ sa odviazal 

a  hovorí o  najstaršej stavbe sveta či 

stavbe postavenej mimozemšťanmi.

Prečo bol postavený? Tu sa našťastie 

ponúka len jedna odpoveď: Na obra-

nu pred nepriateľom. Kultúra, ktorá 

ho postavila, musela byť na vysokej 

ekonomickej úrovni. Stavba a  pre-

vádzka takéhoto opevnenia si vyžia-

dala značné ľudské zdroje i  organi-

začné schopnosti + plat pre staviteľov. 

Val mal byť až 15 metrov široký a 2-3 

metre vysoký, k  tomu ešte palisády 

a priekopy.

O vale písali Matej Bel, Andrej Kmeť 

(pridŕžal sa technológie vypaľovania 

valu) alebo Pavel Dvořák, ktorý ho 

považuje za jednu z najväčších záhad 

Slovenska.

Andrej Kmeť ho v Sitne opisuje takto: 

„Na vrchu veľmi kamenistom Ptáčni-

ku zdá sa mať násyp počiatok; približujúc 

sa ta, už po vrchu sbierali sme roztrúsené 

črepy z popolníc. Na povrchu červená spá-

lená hlina; pod nohami duní. Začneme ko-

pať jedinou motykou, čo sme mali so sebou, 

vykopávame spálené črepy, trosky, v met-

rovej hĺbke popol, uhlie a začadnuté kame-

ne. Presvedčili sme sa, že nám je potrebná 

väčšia sila pracovná. Cez obed (taký vin-

cúrsky, z chleba, vína a orechov) zaopatrili 

sme si nových štýr kopáčov, bystrých šuha-

jov, ktorí spravili priesek až na dva metre 

hlboký, ale inakšie veci, mimo vypočíta-

ných, nenašli sme. Pre náš cieľ bolo i toho 

dosť. Videl som, že stojíme na zbytkoch 

„spečeného valu“ či „skleného zámku“.

Pavel Dvořák v  Stopách dávnej mi-

nulosti 2 nám podáva viac informácií 

v  európskom kontexte: „Dlhé valy sú 

jednou z najväčších záhad slovenských de-

jín. Vlastne nie iba slovenských. Naše valy 

akoby nadväzovali na zložitý, asi 200-ki-

lometrový systém valov medzi Dunajom 

a Tisou, známy už v minulom storočí. A tie, 

ako sa zdá, nadväzujú na ďalšie valové sys-

témy, ktoré sa ťahajú popri Dunaji v Ru-

munsku a merajú takmer 300 km. Vysky-

tujú sa aj ďalej od Dunaja, napríklad 60 

kilometrov dlhý val v  kyjevskej oblasti… 

Z  literatúry sú známe prinajmenšom od 

prvej polovice 18. storočia, teda takmer tri 

storočia. Písal o nich Matej Bel, o sto rokov 

neskôr Imrich Henszlmann, po ňom Flóriš 

Ferenc Rómer a ešte ďalší, mladší. A to je 

dôležité, pretože pred sto či dvesto rokmi 

videli možno to, čo dnes už zotrel čas. Na-

príklad na Slovensku sa v  tom čase dali 

dlhé valy sledovať desiatky kilometrov po-

zdĺž západných brehov Hrona a Ipľa.“

K valu existuje náučný chodník z Pe-

čeníc.

Peter Chytil

Pečenický val– 
keď už môžeme za prírodou aj do iného okresu

Spečený val  foto Archív autora

Oznámenie
o zmene úradných hodín. 

Úradné hodiny sa upravujú nasledov-

ne: PO, UT: 8:00– 15:00, ST: 8:00– 

17:00, ŠT: nestránkový deň, PI: 

8:00– 12:00, Prvý kontakt pre klien-

tov: e-mail: bs@upsvr.gov.sk, tel. č.: 

045/2444 10.

ÚPSVaR BŠ
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Tento istý nadpis aj s jeho 

vysvetlením som použila 

v Štiavnických novinách už 

v čísle 16 na strane 8. 

Aby som teda nemusela kopírovať 

ten istý text, iba v skratke pripomí-

nam, čoho sa týkal. Ide o náš starý 

problém s dôchodkovým vekom le-

károv a  s  rozbehnutými ambulan-

ciami, ktoré by po ich odchode už 

nemal kto v našom meste nahradiť. 

V predchádzajúcom článku som na 

túto tému oslovila lekárku neuro-

logickej ambulancie. Teraz som sa 

s  obdobnými otázkami obrátila na 

očnú lekárku.

MUDr. Magdaléna Vojtášová (Der-

ma-Oftal, s.r.o., B. Štiavnica)– očná 

ambulancia

1. Ako vidíte všeobecné rieše-

nie dosluhujúcich „starších“ le-

károv, nakoľko vieme, že tých 

odborných je stále nedostatok 

a noví ešte „nedorástli“?

Myslím si, že to je pomerne veľ-

ký problém celého nášho systému 

v  zdravotníctve. Mladí absolventi 

po získaní špecializácie často odchá-

dzajú do zahraničia alebo tam hneď 

zostanú po skončení štúdia. Ak aj 

zostanú na Slovensku, tak nemajú 

záujem zostať pracovať ako ambu-

lantní lekári, pretože je to pre nich 

nezaujímavé  profesionálne aj fi -

nančne. A myslím si, že mladý lekár 

nemá záujem sa zamestnať v takom 

malom meste ako Banská Štiavni-

ca. Je to otázka pre štát a stratégiu 

zdravotníctva, ako prilákať lekárov 

do týchto oblastí.

2. Vaša ambulancia je momen-

tálne v našom meste jediná toh-

to druhu. Plánujete v  praxi po-

kračovať aj v dôchodkovom veku 

alebo chcete niekomu Vašu ordi-

náciu odovzdať?

Keďže mi ešte nejaký čas do dô-

chodku zostáva, plánujem vo svo-

jej praxi pokračovať pokiaľ to bude 

fyzicky možné a pokiaľ ma to bude 

baviť.

3. Ako vnímate súčasných pa-

cientov, s ktorými sa stretávate 

v praxi? Zmenilo sa niečo vo Va-

šej praxi v období covidu? Čo by 

ste radili ľuďom, aby si zachovali 

dobrý zrak a na čo si majú dať po-

zor vo vyššom veku?

Dnes sme všetci presýtení rôzny-

mi dostupnými informáciami či 

už z internetu alebo médií a nieke-

dy je to veľmi ťažké všetkému po-

rozumieť. Mnohí pacienti si všet-

ko o  svojich problémoch načítajú 

na internete a  do ambulancie prí-

du už s hotovou diagnózou. Potom 

je ťažko presviedčať, že ich problém 

môže byť aj iného charakteru ako sa 

dočítali. Je mnoho pacientov, kto-

rí nedodržiavajú lekárske pokyny 

a keď sa stav nelepší, je na vine sa-

mozrejme lekár.

Počas covidu sa toho u  nás až tak 

veľa nezmenilo, ak nerátame všetky 

hygienické opatrenia, ktoré je po-

trebné dodržiavať. Ordinovali sme 

nepretržite od začiatku pandémie, 

mnohým pacientom sme radili tele-

fonicky a lieky chronickým pacien-

tom predpisovali elektronicky.

Čo by som poradila ľuďom, ako by si 

mali chrániť zrak je hlavne, aby pri 

náročnej práci používali ochranné 

okuliare, dbali na dobré osvetlenie 

pri čítaní alebo práci, nosili pocti-

vo okuliare, ak ich majú predpísané 

a celkovo počúvali rady lekára. A sa-

mozrejme, je dôležitý zdravý život-

ný štýl– zdravá strava a hlavne po-

hyb, ktorý je dôležitý tak u detí ako 

aj u dospelých. Pretože časté diag-

nózy ako cukrovka a  vysoký tlak 

majú nepriaznivý vplyv aj na naše 

oči.

4. Ako sa Vám darí skĺbiť rodinu 

popri Vašej lekárskej praxi?

Ja mám dve dospelé dcéry a tri vnú-

čatá, takže som už skôr v pozícii, že 

treba pomôcť dcére vykryť prázdni-

ny, aj keď to kvôli mojej práci nie je 

vždy možné. Naše začiatky boli ťaž-

ké, pretože ja som začínala pracovať 

na očnej klinike v Banskej Bystrici 

a po začatí ambulantnej praxe som 

chodila ambulovať aj do Žiaru nad 

Hronom. Manžel pracoval ako le-

kár na oddelení, kde často slúžil, ale 

mali sme to šťastie, že nám s deťmi 

pomáhali starí rodičia, za čo sme im 

vďační. Dnes sa doba zmenila a ja si 

v  svojej ambulancii určujem ordi-

načné hodiny sama.

Daniela Sokolovičová 

Čo s načatou ambulanciou? 
(pokračovanie)

Chcem sa poďakovať všetkým 

brigádnikom, ktorí sa zapojili 

do čistenia okolia viaduktu 

pod Kozelníkom. 

Čistilo sa okolie cesty a  pripravo-

vaná nová cyklotrasa „Štiavnická 

Anča“. Miesto je vstupom do náš-

ho okresu a  po zime vyzeralo na 

hanbu– množstvo odpadu, kam sa 

človek pozrel. A veruže išlo aj o bi-

zarné nálezy– zubné protézy, ružo-

vý záchod či pôvodný pražec zo zru-

šenej úzkokoľajky. Nazbierali sme 

vyše 60 vriec a  zúčastnilo sa vyše 

40 dobrovoľníkov. Na guláš sa zloži-

li poslanci Barák, Mičura a Pál. Vďa-

ka všetkým za ochotu!

Martin Macharik, 

poslanec MsZ

Poďakovanie

Brigádnici po vyčistení okolia viaduktu pod Kozelníkom  foto Archív autora

Mamičkina 
láska

V  mnohých veršoch počuť 

o mame,

v jej náručí je krásny svet.

Mamina láska nikdy nesklame,

veď krajšieho slova niet.

Mama je ako hviezdička,

ona Ti stále svieti.

Pohladí ťa, nežne na líčka,

i lásku v tebe vznieti.

Slnečnou stráňou je mamička

s lúčnymi kvetmi v lete.

Pamätáš sa, keď si bola maličká,

kráčali ste v rozprávkovom sve-

te.

Má stále lásku v náručí

a s tebou sa s ňou delí.

Ona ťa pravde naučí,

po správnej ceste velí.

Všetko to krásne len

s láskavou mamou si spoznal.

No chudobný je ten,

kto lásku matky nepoznal.

Pieseň ti spieva mamička.

Život– krásny dar ti dala.

Čaká ju lásky kytička,

už nikdy nezostane sama.

Sme obdarení z neba,

ktorí mamku máme.

Za žiadny poklad sveta

si ju nikdy nedáme.

Eva Kolembusová
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K R Í Ž O V K A

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. 15/2021: „Do-

mov je tam, kde je srdce a moje srdce je 

vždy tam, kde práve som.“ Výhercom 

sa stáva Mária Tichá, st., Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o poukážku na 

konzumáciu v  hodnote 10,-€ (2 x 

5,-€) v pizzerii, reštaurácii Sv. Bar-

borka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

17. 05. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Einstei-

na: „Bojím sa dňa, keď si technológie…

(dokončenie v tajničke).

A., 3. časť tajničky,

B., Severovýchod, priateľ, zn. bicyk-

lov, krtko, krvný faktor,

C., Múdra myšlienka slávnych, rieka 

v Španielsku, slov. herec,

D., Liečivá rastlina, strana Pellegríni-

ho, slaninka,

E., Bočná strana, súrodenec, pridáš 

cukor, textová skratka,

F., R foneticky, 2. časť tajničky, 

obyvateľ Indie,

G., Alkoholický nápoj, hmyz podob-

ný včele, jednoduchý nástroj, slabí 

bez dĺžňa,

H., Rovnomiera, káva východniar-

sky, inak, samohlásky v slove Dano,

I., Jelena, lesné zviera, otep, sada,

J., Odporovacia spojka, druh kore-

nia, obyvateľ Arábie, Cyril,

K., 4. časť tajničky, patriaci Mi-

rovi.

1., Hlas hada, 1. časť tajničky, druh 

ruských lietadiel,

2., 5 v Ríme, vzhľad, nie prirodzene,

3., Edo v  USA, 12 mesiacov, druh 

drogérií, Elena zriedkavo,

4., Hláška v kartách, áno, modlitba la-

tinsky, zn. áut Košíc,

5., Listnatý strom, tlač sa, pohrebná 

hostina,

6., Slovenská rieka, druh priadze, 

kurča,

7., Rozhovor, neskúsený chlapec,

8., Znížený tón E, iniciálky herca 

Stankeho, prirovnáva sa k poľnej trá-

ve, textová skratka,

9., Orgán zraku, vták, druh podnika-

nia,

10., Áno, otesané brvno, osobné zá-

meno, urán,

11., Stred slova dýka, Radoslav, na-

myslený človek, meter,

12., Patriaci vrane, mládenci,

13., Automobilová trať skr., kaňa, vý-

robok z mlieka,

14., Dusík, časť dňa, Národná banka, 

lietadlo,

15., Samohláska v slove pýr, hranie, 

koniec tajničky.

Pomôcky: Uh, Ora, trop, hrň sa, 

sluka, ai, Kramár, Ebro.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 17
Krížovka
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V piatok 30. apríla sa konala 

v priestoroch Schemnitz 

galérie vernisáž výstavy 

pod názvom „Telo. Intímne 

a verejné“.

Autorom výstavy je Miro Trubač 

z  Trnavy. Kurátor výstavy Adri-

án Kobetič na nádvorí pred ga-

lériou otvoril vernisáž krátko po 

19:00. Predstavil umelca, ktorý 

patrí k  programovo najukotve-

nejším autorom mladšej generá-

cie sochárov na Slovensku. Ako 

jeden z  mála u  nás pracuje pre-

važne s fi gúrou, prostredníctvom 

ktorej otvára otázky úloh ľudské-

ho tela v dejinách jeho priestoro-

vého zobrazovania i v aktuálnom 

sociálnom kontexte. Pre jeho 

tvorbu je typický experiment, 

keď okrem tradičných sochár-

skych postupov využíva aj novšie 

metódy, medzi ktoré patrí napr. 

3D tlač. Často pracuje s historic-

kými formami a námetmi, aktu-

alizovanými do novších súvislos-

tí. Námety známe z  ikonografi e, 

objavujúce sa v  jeho tvorbe, na-

berajú vďaka zámerným odchýl-

kam nové významy, k  čítaniu 

ktorých treba okrem znalosti 

historických predlôh najmä dáv-

ku citlivosti na životné paradoxy. 

Zvláštne postavenie má v  jeho 

tvorbe spomienka a osobná skú-

senosť, pretavená do reinterpre-

tovaných skutočností znázorňu-

júcich ironické či priam absurdné 

situácie. Prítomní návštevníci si 

mohli pozrieť jeho tvorbu vo vý-

stavných priestoroch a obdivovať 

umelecké diela, ktoré sú zhrnu-

tím tvorby za uplynulé obdobie. 

Jednou z kľúčových tém výstavy, 

ktorej sa autor aj dlhodobo ve-

nuje je téma maskulinity a  úloh 

muža v dnešnej spoločnosti. Rea-

guje na fenomén „krízy mužstva“, 

pričom ho pozoruje aj z  pohľa-

du nárokov na svoju vlastnú so-

ciálnu identitu. Výstavu „Telo. In-

tímne a verejné“ si môžete pozrieť 

v  priestoroch Galérie Schemnitz 

na Ul. Andreja Sládkoviča 53/2 

v  Banskej Štiavnici do nedele 

23. mája 2021.

Michal Kríž

Vernisáž výstavy v Galérii Schemnitz 

Otvorenie výstavy na nádvorí pred galériou  foto Michal Kríž

19. júla roku 1878 sa narodil 

princovi Filipovi Coburgovi 

(1844– 1921) syn Leopold. 

Filip bol najstarší brat bulharské-

ho cára Ferdinanda (1861- 1948) 

a vlastne posledný majiteľ sväto-

antonského kaštieľa. Na krstiny 

v kaštieľskom parku vtedy pozva-

li významných hostí vrátane bel-

gického kráľovského páru Leopol-

da II. a kráľovnej Márie Henrietty 

(ich dcéra Lujza bola Filipovou 

manželkou). Na oslave nechýbal 

ani Andrej Kmeť a vzácnym hos-

ťom vyhrávali miestni  muzikan-

ti– i fujaristi. Pri tejto príležitosti 

zasadili pred jaskynkou sadeni-

cu sekvoje, ktorá prežila 117 ro-

kov. V roku 1995 musela byť, žiaľ, 

spílená– napriek viacerým opat-

reniam sa nám ju nepodarilo za-

chrániť. Kvôli zásahu bleskom, 

napadnutiu drevokaznými huba-

mi a jej vysychaniu už mohla prí-

padným pádom konárov ohroziť 

návštevníkov parku. Bolo nám 

smutno a  rozhodli sme sa, že na 

jar v  roku 1996 posadíme novú 

sadenicu.

Možno si mnohí spomínate na 

JUDr. Jozefa Beneša (1934– 

2011) – vzácneho človeka s  dob-

rým srdcom a s hendikepom rúk 

(spôsobeným granátom z  II. sve-

tovej vojny v  marci 1945), kto-

rý bol aj  členom našej múzejnej 

rady. Práve on nám ponúkol mla-

dú sekvojku, ktorá spolu s ďalšími 

zdobila areál jeho chaty pri jazere 

Bakomi v  Štiavnických Baniach. 

24. apríla 1996 sme zasadili jeho 

sekvojku, ktorá bola vtedy nižšia, 

ako my, ktorí sme ju sadili. Pek-

ne sa ujala a všetci ju môžete ob-

divovať hneď pri vstupe do parku 

v briežku vľavo. Keďže 24. apríla 

2021 uplynulo jubilejných 25 ro-

kov od jej sadenia, rád si pri tejto 

príležitosti spomínam aj na pria-

teľa a  vzácneho človeka Dr. Jož-

ka Beneša. Iste z nebíčka sleduje, 

ako sekvojka pekne vyrástla.

Marian Číž 

Sekvoja Jožka Beneša

Vysadenie sekvoje, r.1996  foto Archív autora           Sekvoja, apríl 2021

Súťaž
V mesiaci máji– lásky času sme pre 

Vás opäť pripravili zaujímavú sú-

ťaž o  atraktívne vecné ceny. Sta-

čí, ak nám v  4 súťažných kolách 

správne odpoviete aspoň na 3 sú-

ťažné otázky a  zaradíme Vás do 

žrebovania. Tentokrát otázky sú 

formulované na projekt Banka lás-

ky– jediný trezor na svete, ktorý je 

nominovaný na Európske múze-

um roka 2021!

1. súťažné kolo:

Otázka:

1. Kto sú zakladateľmi Banky lásky?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v  termíne 1. 6.. Šťast-

ných výhercov uverejníme v ŠN č. 

21/2021 dňa 3. 6. Prajeme všet-

kým čitateľom veľa šťastia!

 Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1
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Jedným z našich brankárov 

v tíme je aj 29-ročný Dávid 

Ivan. 

K  futbalu ho priviedol otec, ktorý 

tento šport aktívne hrával. Možno 

práve preto sa Dávid prihlásil, ako 

9-ročný, do futbalovej triedy. Na-

miesto útoku sa Dávid postavil do 

brány a ostal v nej dodnes. „Kama-

ráti hovoria, že sa mi nechce behať, ale 

odmalička som mal tendenciu viac chy-

tať a hádzať sa, takže som sa na tomto 

poste našiel, čo sa veľmi môjmu otcovi 

nepáčilo, keďže on hrával ako záložník. 

Ale časom si zvykol,“ smeje sa Dávid, 

ktorý dnes podniká v  hotelierstve 

a gastre. 

Čo nám o sebe ešte prezradil?

Dávid, bol futbal tvoja prvá voľ-

ba, alebo si sa venoval aj inému 

športu?

Skúšal som hrávať aj hokej, asi 4 

roky, nakoniec som si vybral futbal, 

pretože mi bol bližší.

Ktorými klubmi si prešiel, spo-

mínaš si na niektorého svojho 

trénera?

Začínal som v FK Žiar nad Hronom. 

Jeden z mojich prvých trénerov bol 

pán Milan Nemec, ktorý nás pred 

časom navždy opustil. Česť jeho pa-

miatke. Doteraz rád spomínam na 

jeho legendárne hlášky. Vedel vy-

tvoriť perfektnú partiu. Trénova-

li ma aj pán tréner Gábor, Štanga či 

Rasťo Urgela.

Ako a kedy začala tvoja spoluprá-

ca s FK Sitno?

Moja spolupráca s FK Sitno začala, 

odkedy som sa relokoval kvôli práci 

do Banskej Štiavnice. V FK Žiar nad 

Hronom som mal veľa spoluhráčov 

zo Štiavnice, ktorí teraz aktívne pô-

sobia v FK Sitno, a keďže sme aj po 

skončení s  futbalom v  Žiari ostali 

dobrí kamaráti, pridal som sa k nim 

zas.

Síce sa stále nehrá a my nevieme, 

kedy sa spustia všetky súťaže, 

káder FK Sitno sa pred touto se-

zónou obmenil. Ako si s ním spo-

kojný a rovnako aj s trénerom?

Myslím, že treba dať klobúk dolu 

pred trénerom Pellegrinim, na akej 

úrovni dokáže viesť tréningy. Nie-

kedy mám pocit, že hráme mini-

málne 2. ligu a nie 5. Káder je per-

fektný, bol to jeden z  hlavných 

aspektov, prečo som sa vrátil znovu 

k  futbalu. Je tu skvelá partia. Do-

konca sa k nám pridal aj môj bratra-

nec Lukáš Tesák, takže je to zau-

jímavé hrať s  ním v  jednom tíme, 

keď ešte pred nejakým časom som 

si jeho zápasy mohol pozerať v te-

levízií.

Aké sú tvoje osobné 

ambície v tomto klube?

Chcem byť čo najviac ná-

pomocný tímu, ako v tré-

ningoch, tak na zápa-

soch. Verím, že s  týmto 

kádrom postúpime. Iná 

možnosť neprichádza do 

úvahy.

Stále fungujeme v lock-

downe, nie sú povolené 

spoločné tréningy. Ako 

trénuješ v  čase pandé-

mie ty?

Snažím sa trénovať individuálne, 

chodím behávať. Máme skupinu 

na sociálnej sieti, kde tréner posie-

la tréningové plány, potom si posie-

lame výsledky tréningov. A futbal si 

zahrám aspoň na playku :)

Kto je tvoj futbalový vzor?

Čo sa týka brankárov, tak asi Gigi 

Buff on. Je to pán brankár.

Rovnaké obmedzenia, ktoré pla-

tia v  športe, obmedzujú aj náš 

osobný život. Ako tráviš voľný 

čas, ktorý ti ostáva popri práci?

Aktuálne tých možností nie je veľa, 

takže najčastejšie nejaké prechádz-

ky do prírody. Ale za normálnych 

okolností je pre mňa všeobecne 

šport najväčší relax.

Na čo sa najviac tešíš po uvoľne-

ní protipandemických opatrení?

Teším sa, že sa konečne začneme 

zase ako partia stretávať, teším sa 

na tréningy, pozápasové posedenia 

a všetko okolo toho.

FK Sitno Banská Štiavnica

Brankár Dávid Ivan: 
Mám pocit, že hráme minimálne 2. ligu

Fotografi a 

Opevnený Rubigallovský (Dolný) 

majer pôvodne stojaci na mieste 

dnešnej budovy Tabakovej továrne. 

Unikátny záber vznikol okolo roku 

1869, jeho autorom je banskoštiav-

nický fotograf Alojz Baker.

Fotografi a (NH 3) patrí k  najcen-

nejším v zbierke múzea. Je jedným 

z  mála prameňov, vďaka ktorým 

poznáme podobu niekdajšej pev-

nosti chrániacej mesto od juhu.

Fotografi a: Katarína Patschová

Vlastník: Slovenské banské múze-

um

Text: Daniel Harvan

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Opevnený Rubigallovský (Dolný) majer  foto Archív SBM

Výzva komisie 
športu

Komisia športu upozorňu-

je športovcov a  športové kluby 

na predkladanie žiadostí na po-

skytnutie dotácie (fi nančných 

prostriedkov) z  rozpočtu mes-

ta Banská Štiavnica v roku 2021. 

Termín podávania žiadosti je do 

15. 5. 2021. Tlačivo nájdete na 

www.banskastiavnica.sk.

Informácie: 045/694 96 32, jozefa.

pachnikova@banskastiavnica.sk.

Ľubomír Barák,

predseda komisie športu

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvie-

rat. Naším hlavným zámerom 

je však záchrana voľne sa pohy-

bujúcich zvierat, hlavne mačiek. 

Cieľom je zabezpečiť domov pre 

opustené a  týrané zvieratá a  za-

bezpečenie veterinárnej starost-

livosti. Kto by chcel mať doma 

zvieracieho miláčika, nech nevá-

ha a  kontaktuje naše občianske 

združenie. 

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kon-

takt: 0910 903 947. Ak chcete 

naše OZ podporiť 2%, môže-

te tak urobiť osobne, prípad-

ne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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Opilovanie a spilovanie stromov, 

tel. č.: 0940 870 762

Odvodnenie domov, špárovanie 

starých kamenných stien a ich re-

konštrukcia, 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 posieľku s výba-

vou, tel.č.: 0908 506 461

 Ponúkam brigádu pri Kolpaš-

skom jazere, do bufetu- výčap, 

kuchyňa- prax vítaná. Mzda 4.50-

5.50eur v čistom + osobné ohodno-

tenie. Tel. kontakt: 0911 816 936

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

inzerciaslužby

práca

Nemáte plány na leto?

Využite našu ponuku 
na letnú brigádu. 

Od 15. 5. 2021 do 30. 9. 2021
hľadáme do nášho kolektívu 

Black M nové posily.

VOĽNÉ POZÍCIE:

• Čašník od 4,50€ (obsluhovanie 
zákazníkov, príprava nápojov)

• Debarasser od 4,00€ (stará sa 
o čistotu stolov a umýva poháre)

• Pomocný kuchár od 5,50€ (je 
pravou rukou šéfkuchára)

• Pomocná sila do kuchyne od 
4,50€ (umývanie riadov, čistenie 
zeleniny)

• Upratovačka od 4,00€ 
(upratovanie)

Svoje žiadosti so životopisom 
a fotografi ou o brigádu zasielajte 

na adresu info@blackm.sk. 
Odpovedáme len na životopis 
poslaný výhradne na emailovú 

adresu. Každý brigádnik dostane 
100€ náborový príspevok. 
(Náborový príspevok bude 

vyplatený len tým brigádnikom, 
ktorí odpracujú dohodnutú dobu 

brigády.)

Tešíme sa na Vás!

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

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát


