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Slovenský zväz protifašistic-

kých bojovníkov- Základná 

organizácia Banská Štiavnica 

pri príležitosti 76. výročia 

ukončenia II. svetovej vojny 

usporiadala spolu s Mestom 

Banská Štiavnica pietny akt, 

spojený s položením kytíc 

pri príležitosti 76. výročia 

víťazstva nad fašizmom, 

v piatok dňa 7. mája 2021 pri 

Pamätníku padlých hrdinov 

nad poštou. 

Spomienkového aktu sa zú-

častnili zástupcovia mesta Ban-

ská Štiavnica: primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, vicepri-

mátor Ing. Marián Zimmermann, 

poslanec MsZ RNDr. Pavel Bačík, 

tajomník ZO SZPB Ing. Jaroslav 

Dudík, primátor mesta Krupi-

na Ing. Radoslav Vazan, starosta 

obce Ilija Vratislav Cengel, špor-

tový riaditeľ FK Sitno Banská 

Štiavnica Lukáš Pellegrini, zá-

stupcovia Únie vojnových vete-

ránov SR a  občania nášho mes-

ta. Česť a sláva všetkým hrdinom, 

ktorí položili svoje životy za našu 

slobodu!

Michal Kríž

V roku 2020 boli začaté práce 

na rekonštrukcii verejných 

priestranstiev ul. J. Palárika 

a Mládežnícka, ktoré sú 

fi nancované z účelovej dotácie 

MF SR na záchranu a úpravu 

verejných priestranstiev. 

V tomto roku sme s úpravami uve-

dených verejných priestranstiev 

pokračovali a  úspešne ich ukonči-

li. Ich realizáciou sa opäť prispe-

lo k  zlepšeniu kvality života a  tiež 

k vytvoreniu a skrášleniu verejných 

priestranstiev v  mestskej pamiat-

kovej rezervácii. Na ulici Jána Pa-

lárika došlo k  výmene kanalizač-

ného potrubia s  osadením nových 

uličných vpustí na odvedenie povr-

chových vôd, vydláždeniu ulíc čadi-

čovými kockami, osadením nového 

verejného osvetlenia a  chráničiek 

telekomunikačných vedení a  záro-

veň v investorstve StVs, a. s., Ban-

ská Bystrica došlo k  výmene časti 

vodovodného potrubia. Na Mládež-

níckej ul. sa zrekonštruovala I. eta-

pa cestnej komunikácie ul. Mládež-

nícka a parkovisko. Rekonštrukciou 

uvedenej komunikácie sa zlepšilo jej 

smerové a výškové trasovanie opro-

ti existujúcemu, čiastočne stiesne-

nému a normovo nevyhovujúcemu 

stavu, ako aj vybudovanie chodníka 

pre peších v dostatočnej šírke. Zrea-

lizované bolo nové samostatné od-

vodnenie parkoviska s prečistením 

odvádzaných vôd v odlučovači rop-

ných látok, ako aj vytvorenie parko-

vacieho systému, systému nabíjania 

elektrických vozidiel, riešenie verej-

ného osvetlenia a optickej linky, ako 

aj sadových úprav na prístupovej 

komunikácii aj parkovisku, ktoré 

budú realizované ešte v tomto roku.

Pre tento rok pokračujeme s úpra-

vou verejných priestranstiev, a  to 

konkrétne s  rekonštrukciami ul. 

Pod Kalváriou a Dolná Resla. V sú-

časnosti na obe investičné akcie 

prebieha proces verejného obstará-

vania. Po jeho ukončení budú zača-

té práce aj na týchto uliciach. Obe 

uvedené sú fi nančne kryté zo ŠR 

účelovej dotácie MF SR na záchra-

nu a  úpravu verejných priestran-

stiev. Úprava ulice Pod Kalváriou 

bude pozostávať z  rekonštruk-

cie miestnej komunikácie, ktorá 

je miestna obslužná komunikácia, 

navrhnutá ako dvojpruhová oboj-

smerná. Slúži pre osobnú dopravu, 

s  minimálnym prejazdom náklad-

ných vozidiel. 

Oslavy víťazstva nad fašizmom

Pokračujeme s investičnými akciami na území mesta

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž

�3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Kino Akademik: OnlineKino Akademik: Online
Premiéry dokumentárnych fi lmovPremiéry dokumentárnych fi lmov

Hory a mesto 2021Hory a mesto 2021
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DIÁR
z programu

primátorky

10. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k  ekonomi-

ke ZUŠ.

Účasť na súdnom pojednávaní.

Redakčná rada ŠN.

11. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k majetkovo-

právnemu usporiadaniu pozem-

kov k verejnoobchodnej súťaži.

Pracovné rokovanie s  vedením 

Rudných baní, š. p., zástupcom 

fi rmy EBA a Geo Slovakia, s. r. o., 

vo veci rekultivácie odkaliska Lin-

tich.

Účasť na pracovnom stretnutí pri-

mátorov a  starostov ZMO Žiar-

sky región k Integrovanej územnej 

stratégii pre programové obdobie 

2021– 2027.

Pracovné rokovanie k  očkovaniu 

a príprave očkovacieho miesta.

12. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k  úprave 

miestnych komunikácií a príprava 

parkovacej plochy pri futbalovom 

štadióne.

13. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na brífi ngu Slovenskej pošty 

pri príležitosti uvedenia prvého 

BalíkoBOXu v Banskej Štiavnici.

14. 5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s generálnym 

riaditeľom Lesy SR, š. p., Banská 

Bystrica.

15. 5.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

3. 5. v Rádiu Devín o 7:15 odzne-

lo, že v tento deň v r. 1270 zomrel 

uhorský kráľ Belo IV. B. Štiavni-

ca mu vďačí zato, že najneskôr v r. 

1237- 38 udelil jej mestské privi-

légiá ako prvému banskému mes-

tu v  Uhorsku. Nedá sa to zatiaľ 

dokázať, ale nie je to ani vylúče-

né, že B. Štiavnica má aj najstar-

šie mestské privilégiá na Sloven-

sku. Nešťastie je v tom, že sú nato 

zatiaľ len historické indície a Trna-

va má na rozdiel od B. Štiavnice až 

dodnes zachované mestské privilé-

giá z r. 1238. 3. 5. v Rádiu Regina 

od 21:05 do 22:40 v relácii „Pohoto-

vosť“ bola aj Mgr. Emília Jányová– 

Lopušníková, riaditeľka Územného 

spolku Slovenského Červeného krí-

ža v B. Štiavnici. O tejto výnimoč-

nej osobnosti je aj v tomto čísle ŠN 

v článku „Pocta Mgr. Emílii Jányovej– 

Lopušníkovej“ na str. 4 ešte podrob-

nejšia informácia. 3.– 4. 5. vo via-

cerých médiách bol Exštiavničan 

Jaroslav Naď, minister obrany SR. 

Reagoval na viaceré otázky poslan-

cov v NR SR, kde bolo preroková-

vané Programové vyhlásenie vlády 

SR. Hovoril nielen o svojom rezor-

te, najbližších plánovaných aktivi-

tách koalície, ako aj o  rezolútnom 

odmietnutí petičnej akcie za vypí-

sanie referenda o predčasných par-

lamentných voľbách. 4. 5. v Rádiu 

Lumen o  06:30 bola spomienka 

na banskoštiavnického rodáka Sa-

muela Daxnera (nar. 4. alebo 5. 

5.1856– 27. 4.1949), autora prvé-

ho Slovenského Hasičského cvičeb-

níka z roku 1881.

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), 

je otvorené v pondelok, 

stredu– nedeľu v čase 8:00– 

16:00 hod., s prestávkou 

12:00– 12:30 hod. a posledným 

odberom o 15:30 hod. Pozor, 

v utorok sa netestuje!

Spoločnosť Dej, s. r. o., testuje na 

COVID-19 v  objekte mestskej pla-

várne v  dňoch pondelok– nedeľa 

v  časoch 8:00– 17:00 hod., s  pre-

stávkou medzi 12:00-13:00 hod. 

a  posledným odberom pred pre-

stávkou o 11:40 a 16:40 hod.

Aj naďalej pokračuje testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica, v pracovné dni 

sú k dispozícii zamestnanci Sloven-

ského Červeného kríža z  Banskej 

Štiavnice v  čase 9:00– 19:00 hod., 

s  prestávkou 13:00– 15:00 hod. 

a posledným odberom o 18:30 hod., 

počas sobôt sa testuje v čase 8:00– 

17:00 hod. s  prestávkou 12:00– 

13:00 hod. a  posledným odberom 

o 16:30 hod., v nedeľu sa netestu-

je, testovanie je bezplatné a dobro-

voľné!

Výsledky testovania – 18. týždeň 

(3. 5.– 9. 5.2021):

SČK (KC):

3. 5. – 229 – otest., z toho 1– pozitív

4. 5. – 117 – otest., z toho 1 – po-

zitív

5. 5. – 86 – otest., z toho 1 – pozitív

6. 5. – 82 – otest., z toho 2 – pozitív

7. 5. – 140 – otest., z toho 0 – po-

zitív

8. 5. – 86 – otest., z toho 0 – pozitív

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

3. 5. – 215 – otest., z toho 0– pozitív

5. 5. – 144 – otest., z toho 0 – po-

zitív

6. 5. – 145 – otest., z toho 0 – po-

zitív

7. 5. – 194 – otest., z toho 3 – po-

zitív

8. 5. – 144 – otest., z toho 3 – po-

zitív

9. 5. – 250 – otest., z toho 0 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

3. 5. – 80 – otest., z toho 1 – pozitív

4. 5. – 70 – otest., z toho 0 – pozitív

5. 5. – 48 – otest., z toho 0 – pozitív

6. 5. – 45 – otest., z toho 0 – pozitív

7. 5. – 108 – otest., z toho 1 – po-

zitív

8. 5. – 52 – otest., z toho 0 – pozitív

9. 5.– 216 – 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

Maľovanie priechodov pre chodcov foto Michal Kríž 

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. Kollá-

ra, 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 škol-

ských prázdnin zatvorené!

Ďakujeme za porozumenie.

MsK
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Šírka komunikácie je 

podmienená hranicou jestvujúcej 

zástavby rodinných domov. Pri ko-

munikácií je navrhnutý nový jed-

nostranný chodník a  v  časti aj 

parkovacie miesta. Zároveň sa uve-

denou rekonštrukciou zabezpečí 

osvetlenie komunikácie ako aj na-

svietenie priechodov pre chodcov. 

Rekonštrukčné práce na ul. Dolná 

Resla budú pozostávať z  realizácie 

nového odvodnenia cez nové ulič-

né vpuste a nové žľaby na odvedenie 

povrchových vôd, vydláždenia chod-

níkov čadičovými kockami a rekon-

štrukcie komunikácie z  asfaltobe-

tónu, osadenia nového verejného 

osvetlenia a  chráničov telekomuni-

kačných vedení. Celková výška re-

konštrukcie bude závislá od výsled-

kov verejného obstarávania.

Na sídlisku Drieňová sme v  tých-

to dňoch začali s výstavbou prepo-

jovacieho chodníka a  schodiska na 

Fándlyho ul. a časti ul. L. Svobodu, 

ktorého realizácia je  krytá rozpoč-

tom mesta. Vybudovanie nového 

úseku chodníka bude súbežne s uli-

cou L. Svobodu v mieste existujúce-

ho zeleného pásu s  odbočením na 

vedľajšiu trasu, so šírkou 1,5m ako 

jednostranný, obojsmerný s krytom 

zo zámkovej dlažby. Od komuniká-

cie bude oddelený betónovým cest-

ným obrubníkom. Rekonštrukcia 

časti ul. J. Fándlyho bude so začiat-

kom v napojení na ulicu Kolpašskú 

riešená ako nové prepojenie zlože-

né z dvoch úsekov, samostatný úsek 

pre peších vytvorený z nového scho-

diska, ktoré bude tvoriť komunikač-

né prepojenie ul. J. Fándlyho a  ul. 

Kolpašskú cez značne svahovitý te-

rén a úsek spoločne pre peších a pre 

občasný prejazd vozidiel zo zámko-

vej dlažby. Uvedená rekonštrukcia je 

v celkovej sume 98 160,10€.

V  rozpočte je zahrnutá aj dotácia, 

ktorú mesto získalo na rekonštruk-

ciu atletického štadióna vo výške 

250  000€, na uvedenú investičnú 

akciu v  súčasnosti prebieha proces 

VO, následne bude táto investičná 

akcia realizovaná aj z rozpočtu mes-

ta, kde mesto použije na dofi nan-

covanie komerčný úver v potrebnej 

výške. Predmetom tejto investičnej 

akcie je rekonštrukcia a modernizá-

cia atletického štadióna v  B. Štiav-

nici vrátane nevyhnutného tech-

nického a  materiálneho vybavenia 

atletického štadióna so 400-metro-

vým atletickým oválom s  umelým 

povrchom do takej miery, aby spĺ-

ňal technické požiadavky Medziná-

rodnej asociácie atletických federá-

cií IAAF. Rekonštrukciou vznikne 

atletický štadión vhodný pre prí-

pravu reprezentantov atletických 

disciplín, tréningy atlétov a atletic-

ké preteky. Atletický ovál je navrh-

nutý tak, aby sa navzájom jednot-

livé plochy pre atletické disciplíny 

prekrývali iba v  minimálnej miere 

a nepoškodzovali plochu iného sek-

tora, resp. iné jestvujúce funkčné 

celky ako je napríklad trávnik.

Z  dotácie Slovenského futbalového 

zväzu a rozpočtu mesta sa bude reali-

zovať výstavba a zhodnotenie futba-

lovej infraštruktúry, konkrétne altá-

nok a spevnené plochy na štadióne. 

Uvedená rekonštrukcia je v celkovej 

sume 35 496,30€.

Taktiež je plánovaná rekonštrukcia 

objektu plavárne, ktorá v sebe zahŕ-

ňa rekonštrukciu stropu, vykurova-

nia, presklenej steny. Zároveň mesto 

plánuje investičnú akciu realizovať 

prostredníctvom dotácie, o  ktorú 

žiadame. V súčasnosti prebieha pro-

ces verejného obstarávania a zároveň 

posudzovania žiadosti o dotáciu.

V  rozpočte mesta je tiež položka 

havárie oporných múrov v  sume 

10  000€, z  ktorých je naplánova-

ná rekonštrukcia oporného múru 

ul. Zvonová. Zároveň budeme mu-

sieť operatívne riešiť vzniknuté ha-

várie oporných múrov, a  to haváriu 

oporného múru na ul. Novozámoc-

ká a taktiež zosuv skál za Okresným 

úradom nad chodníkom slúžiacim 

peším, ktoré nie sú v súčasnosti kry-

té rozpočtom, ale z  dôvodu ich po-

treby ich bude potrebné zrealizovať 

a zahrnúť to rozpočtu mesta.

V rámci investičných akcií bol spra-

covaný projekt na osadenie parko-

vacieho automatu pod Novým zám-

kom. Uvedená investičná akcia bude 

predmetom verejného obstarávania 

v priebehu tohto roku zrealizovaná.

V  rámci prípravy na investičné ak-

cie v nasledujúcich rokoch pracujeme 

na zabezpečení a realizácií projekto-

vých dokumentácií, ktoré sú zahrnu-

té v rozpočte mesta:

PD záchytné parkovisko na ulici 

Mierová 50 000€.

PD Pomník padlých hrdinov 

30 000€.

Štúdia plaváreň 30 000€.

V rozpočte mesta sa plánuje aj s vy-

správkami miestnych komuniká-

cií vo výške 100 000€ z uvedených 

fi nančných prostriedkov budú re-

alizované predovšetkým: Ul. K. 

Šmidkeho, ul. Kríková, Učiteľská 

(priestor pred Jednotou), parkovis-

ko Ul. MUDr. J. Straku, Na Jazero 

a Horná (Banky).

Okrem vyššie uvedených inves-

tičných akcií sa plánujú aj menšie, 

ako napríklad výmena okien, dve-

rí v časti pavilónu MŠ Bratská, ako 

aj vstupný chodník a schody pri MŠ 

Bratská po vyrozpočtovaní požiada-

viek a mnohé ďalšie.

O ďalších investičných akciách mes-

ta Vás budeme podrobne informo-

vať na stránkach ŠN.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka mestského úradu

1.str.

Vážení členovia ZO SZPB, 

vážené dámy, vážení páni!

Aj napriek situácii v  súvislosti 

s  ochorením COVID-19 nesmieme 

zabúdať na významné udalosti, kto-

ré sa natrvalo zapísali do histórie aj 

v našom meste.

8. máj je deň, keď si pripomíname 

76. výročie Dňa víťazstva nad fašiz-

mom, víťazstva nad najkrutejšou 

ideológiou, aká sa kedy zrodila v de-

jinách ľudskej civilizácie. V dnešný 

deň, ale aj v ostatné dni si treba pri-

pomínať hrdinstvo osloboditeľov, 

ktorí bojovali a obetovali to najcen-

nejšie čo mali– svoje životy.

Neuveriteľné utrpenie, strach, bie-

da, hlad a  smrť miliónov vojakov 

a civilných obyvateľov– to je výsle-

dok bojov, ktoré prebiehali na úze-

mí štátov Európy. Smutným vý-

sledkom tohto zápasu za slobodu 

národov je bezmála 60 miliónov 

ľudských životov vojakov a  nevin-

ných obyvateľov, pokusy na ľuďoch, 

zničené a vydrancované mestá, de-

diny, továrne, zamínované polia, 

zničené kultúrne a  historické pa-

miatky i skvosty prírody.

Udalosti II. svetovej vojny neobišli 

ani Slovensko, môžeme byť hrdí na 

to, že Slováci sa nezmierili s  fašiz-

mom a bojovali za svoju vlasť a  jej 

slobodu.

Slovensko oslobodila Červená ar-

máda, Prvý československý armád-

ny zbor a Rumunská armáda.

V  máji 1945 sa sloboda natrvalo 

vrátila do slovenských miest, de-

dín i príbytkov. Tisíce ľudí položili 

svoj vlastný život za to, za čo bojo-

vali– za víťazstvo nad zlobou, nená-

visťou, totalitou, ponižovaním ľud-

ských bytostí i  celých národov, za 

víťazstvo mierového dobra a  tvo-

rivého pokoja nad vojnovým zlom 

a ničením civilizačných hodnôt.

Slovami ani nie je možné opísať 

množstvo ľudských tragédií či utr-

penia, ktoré sa postupom času stáva 

čoraz vzdialenejšie, hlavne pre našu 

mladšiu generáciu, ktorí sme vojno-

vé šialenstvo nikdy nezažili a pevne 

verím, že ani nezažijeme. Za to, aby 

sme dnes mohli vyrastať v slobod-

nej demokratickej krajine, museli 

zomrieť milióny ľudí. Sloboda, kto-

rú dnes máme je veľmi drahá, preto 

by sme si ju mali vážiť a robiť všet-

ko pre to, aby to tak bolo aj naďalej, 

a čo najdlhšie.

Dovoľte mi, uctiť si v tejto chvíli pa-

miatku padlých pri oslobodzova-

ní nášho mesta a nech kytice, ktoré 

sme položili pri pamätníku sú pre-

javom našej spoločnej úcty a vďaky 

všetkým tým, ktorí položili životy 

za slobodu a  víťazstvo nad fašiz-

mom. Naša veľká vďaka a úcta patrí 

aj všetkým žijúcim pamätníkom.

 9. máj– v tento deň si pripomína-

me výročie historickej Schumano-

vej deklarácie. Robert Schuman, 

francúzsky minister zahraničných 

vecí, vo svojom prejave prednese-

nom v  Paríži v  roku 1950 navrhol 

novú podobu politickej spoluprá-

ce v Európe, ktorá by zabránila voj-

nám medzi európskymi národmi. 

Návrh Roberta Schumana sa pova-

žuje za začiatok budovania toho, čo 

je dnes Európskou úniou.

Deň Európy je tak príležitosťou pre 

zdieľanie európskej identity a osla-

vou mieru a jednoty v Európe.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky nášho mesta 
k 76. výročiu víťazstva nad fašizmom

Pokračujeme s investičnými akciami na území mesta
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Predobraz integrovanej 

Európy.

9. 5. 2021 odznelo vo viacerých mé-

diách, že vo všetkých členských štá-

toch EÚ začala v  tento deň konfe-

rencia k  budúcnosti integrovanej 

Európy. Samozrejme, že sa tak udia-

lo aj na Slovensku – v  Bratislave, 

keď sa začiatku tejto konferencie 

zúčastnili aj 3 najvyšší ústavní či-

nitelia SR. Keď som písal článok 4 

svetové prvenstvá, ktorý bol uve-

rejnený dňa 22. apríla v ŠN, ako sú-

časť seriálu Banská Štiavnica ná-

rodná a  svetová, ani vo sne mi 

nenapadlo, že už čoskoro si bude 

môcť naše mesto pripísať aj aktu-

álnu svetoznámu prioritu, siahajú-

cu až do r. 1786. V tomto roku, ako 

som to aj v mojom článku rozviedol, 

z výraznej zainteresovanosti profe-

sorov banskoštiavnickej Baníckej 

akadémie uzreli svetlo sveta v Skle-

ných Tepliciach 4 svetové priori-

ty, ktoré predznamenali budúcu in-

tegrovanú Európu. Uskutočnila sa 

tu pred zrakmi európskej i  zámor-

skej vedeckej a odbornej verejnosti 

prvý raz na svete Bornova európska 

amalgamácia, uskutočnil sa prvý 

medzinárodný vedecký kongres na 

svete, založená bola prvá medziná-

rodná vedecká spoločnosť na svete 

a  dohodnuté boli aj hlavné zásady 

vydávania prvého medzinárodného 

vedeckého časopisu na svete, takže 

v tomto prípade platí až 4-násobne 

stále platné aj po 2 tisícročiach rím-

ske príslovie, že „historia magistra vi-

tae“ (história je učiteľka života).

Ján Novák

Banská Štiavnica národná a svetová

Belzáhyovský dom, jeden z objektov Baníckej akadémie, v ktorom v posledných desaťročiach 

18. stor. boli najchýrečnejšie chemické laboratóriá na svete  foto Archív ŠN

Vážení spoluobčania,

pripomíname, že 3. mája 2021 za-

čalo asistované sčítanie obyva-

teľov, ktoré potrvá do 13.6.2021. 

Je určené pre všetkých obyvateľov, 

ktorí sa z rôznych dôvodov nesčíta-

li v prvej etape samosčítania. Využi-

te preto v maximálne možnej mie-

re služby stacionárnych alebo 

mobilných asistentov. Navštívte 

kontaktné miesto so stacionárny-

mi asistentmi na MsÚ– v  Žembe-

rovom dome alebo v Komunitnom 

centre na Šobove. Kontaktné mies-

ta sú v prevádzke celý pracovný týž-

deň. Bude vám k dispozícii počítač, 

aby ste sa mohli sčítať sami alebo 

vám stacionárny asistent pomôže 

sčítať sa.

Senior, občan s  vážnym zdravot-

ným problémom si môže telefo-

nicky objednať mobilného asis-

tenta na MsÚ– 045/694 96 39 alebo 

na call centre 02/ 20 92 49 19. Ná-

sledne vás mobilný asistent bude 

kontaktovať za účelom dohodnutia 

si konkrétneho termínu. Asistent je 

povinný občanovi predložiť preu-

kaz asistenta sčítania. Zároveň 

upozorňujeme, že Vás nikto ne-

môže prísť domov sčítať bez toho, 

aby ste si najskôr neobjednali mo-

bilného asistenta telefonicky. Ak 

by došlo k takejto udalosti, niko-

ho nevpúšťajte do bytu a  ihneď 

volajte na MsÚ alebo na políciu.

Ešte pripomíname, že všetky úda-

je uvedené v  sčítacom formulári 

sa musia vzťahovať k  rozhodujú-

cemu okamihu sčítania, ktorým je 

polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021. 

To znamená, ak sa niekto ože-

nil po 1.1.2021, v  sčítacom for-

mulári uvádza stav slobodný, 

lebo 31.12.2021 bol ešte slobod-

ný. Deti narodené po 1.1.2021 sa 

nesčítavajú. Rodičov upozorňuje-

me, že nestačilo uviesť pri vypĺňa-

ní formulára, že žijú v domácnos-

ti s  2 deťmi a  tie sa automaticky 

sčítali. Každé dieťa je potrebné 

sčítať samostatne. Prosíme aj po-

zostalých, aby príbuzného, kto-

rý zomrel v  období od 1.1.2021 

do 31.3.2021, prišli sčítať na kon-

taktné miesto. Sčítanie sa týka aj 

obyvateľov mesta dlhodobo žijú-

cich v zahraničí.

Na záver uvádzame prevádzkové 

hodiny kontaktných miest.

Jana Beňová, 

MsÚ

Každý obyvateľ je dôležitý, 
spravme klik pre lepšiu budúcnosť

Pocta 
Mgr. Emílii Jányovej Lopušní-

kovej,

Roky– rokúce každý pondelok po-

čúvam zdravotnícku reláciu Poho-

tovosť v rádiu Regina, od 21:05 do 

22:40 hod. Nikdy zatiaľ však nebo-

la vzdaná takáto pocta v  tejto re-

lácii žiadnemu Štiavničanovi ale-

bo Štiavničanke, ako tomu bolo 

dňa 3. 5. 2021, keď v nej účinko-

vala Mgr. Emília Jányová Lopuš-

níková, riaditeľka Územného spol-

ku Slovenského Červeného kríža 

(SČK) v Banskej Štiavnici. V relácii 

bola najvyššia generalita SČK – pre-

zident SČK, generálna sekretárka 

SČK, ako aj programová koordiná-

torka SČK. Okrem toho, že v relácii 

účinkovali len dvaja predstavitelia 

územných spolkov na Slovensku, 

a to z B. Štiavnice a Košíc, viac razy 

v  relácii odznelo, že naša riaditeľ-

ka si vykonáva svoju funkciu vyni-

kajúco, nehovoriac už o tom, že tak 

isto zodpovedne vykonáva aj dve 

významné celoslovenské funkcie. 

Je prezidentkou Asociácie lektorov 

a kariérnych poradcov a riaditeľkou 

Vidieckej organizácie pre komunit-

né aktivity.

Takže Vážená pani riaditeľka, 

vrelá vďaka za všetkých Štiavni-

čanov s  prianím nielen dobrého 

zdravia do budúcich rokov, ale aj 

veľa úspechov v zodpovednej prá-

ci v našej najvýznamnejšej huma-

nitnej organizácii.

Ján Novák

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

citát

„Zamilovaní zatvárajú pri bozkáva-

ní oči, pretože chcú vidieť srdcom.“.

Daphne Du Maurier
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kam v BŠ 
a okolí ?

Opera Prosecco Bar Banská 

Štiavnica čoskoro otvorený!

V 13. stor. zakladali špitály a laza-

rety mníšske rehole, o storočie ne-

skôr i  prosperujúce mestá. Exis-

tujú však povesti, ktoré hovoria 

o založení špitálu ešte pred prícho-

dom Tatárov. Mešťan Th yrman dal 

údajne postaviť budovu pre cho-

rých na malomocenstvo (lepru) 

v okolí dnešnej kaplnky sv. Alžbe-

ty ako dar pre svoju dcéru Judi-

tu, ktorá pomáhala postihnutým 

tou to chorobou. Po vpáde Tatárov 

(1241– 1242) bolo toto zariadenie 

zničené. Obyvatelia, ktorí sa vráti-

li po pustošivom nájazde do mes-

ta, opäť vystavali z  Th yrmanovho 

poručenstva novú budovu a  pri 

ňom kostolík pomenovaný po ide-

ále Judity Th yrmanovej Capella 

et Xenodochium a  Sancta Elisa-

betha. Th yrmanovci prišli do Ban-

skej Štiavnice od dvora markgrófa 

Ľudovíta Durínskeho a jeho man-

želky Alžbety, dcéry uhorského 

kráľa Ondreja II. O založení špitá-

lu v Banskej Štiavnici chýbajú au-

tentické údaje, pretože mestský 

archív v roku 1442 zhorel. Z pub-

likácie „Dejiny medecíny a  zdravot-

níctva“ sa dozvedáme: „Roku 1180 

zriadili dominikáni hospitál v Banskej 

Štiavnici.“ Spoločné sociálno-zdra-

votné zariadenie hospitale et xe-

nodochium na poctu blahoslave-

nej Alžbety.

Pokým banícka nemocnica pod 

Kalváriou zostala na svojom mies-

te až do poslednej štvrtiny 19. 

stor., mestská nemocnica bola za-

čiatkom 90. rokov 18. stor. presťa-

hovaná z kláštora dominikánov do 

tzv. „Gerambovho domu“ 

na dnešnej Péchovej ul., 

ktorý prešiel do majetku 

mesta.

Dom označovaný dlhé ob-

dobie podľa svojho nie-

kdajšieho vlastníka ako 

Gerambov dom, hoci tejto 

rodine patril len necelých 

15 rokov. Začiatkom  90. 

rokov 18. stor. ho kúpilo 

mesto Banská Štiavnica 

za 18 500 zlatých.

Po generálke v roku 1939 

bola pomenovaná na 

Mestskú verejnú nemoc-

nicu sv. Alžbety. Štiav-

nická nemocnica sa však 

stávala z roka na rok vy-

hľadávanejším liečebným ústavom 

– prestávala byť iba „xenodochiou“.

Od r. 1948 sa začali tvoriť Okresné 

ústavy národného zdravia (OÚNZ), 

kde sa zlučovala všetka zdravotná 

starostlivosť – lekári, zubní lekári, 

dentisti, pôrodné asistentky a  os-

tatní zdravotnícki pracovníci, ako aj 

školskí lekári. Aj v Banskej Štiavnici 

došlo k zásadnej organizačnej zme-

ne– 14. januára 1949 Mestská ve-

rejná nemocnica prešla do vlastníc-

tva štátnej zdravotnej správy a bola 

začlenená do štruktúry Ústavov ná-

rodného zdravia.

Toľko z minulosti a aká je súčasnosť? 

Mnohí isto zaregistrovali, že niekdaj-

šia „stará nemocnica“ prešla rozsiahlou 

rekonštrukciou, a preto sme sa opý-

tali investora Miroslava Bédiho s ro-

dinou na samotný projekt:

Prečo ste sa rozhodli pre túto re-

konštrukciu?

Aj keď mnohí už tomu neverili, že 

sa to podarí zrealizovať sa nám to 

aj podarilo po vzájomných rozho-

voroch s  predchádzajúcim majite-

ľom objektu p. Ivanom Celderom, 

že do toho pôjdeme spoločne s mo-

jou manželkou a dcérou. Naším zá-

merom bolo v  prvom rade otvoriť 

objekt, ktorý bol dlhé roky v hava-

rijnom stave opäť pre širokú verej-

nosť. Bol to náš sen, ktorý sa nám 

naplnil, netreba len o tom hovoriť, 

ale hlavne preto niečo aj urobiť.

Čo plánujete v  tomto objekte 

zrealizovať?

Chceme hlavne, aby sa do objektu 

vrátil život po toľkých rokoch. Ten-

to apartmánový bytový dom bude 

slúžiť na jednej strane ako byto-

vé jednotky, ktorých je 30 a potom 

na nádvorí by sme veľmi radi uspo-

radúvali komorné večerné jazzo-

vé koncerty, pri ktorých by si náv-

števníci mohli vychutnať kvalitné 

prosecco, kávu, drinky a sekty, kto-

ré zahasia smäd počas horúcich let-

ných mesiacov. Podávať budeme 

aj raňajky. Samozrejme aj v  chlad-

nejšom počasí si budú môcť hos-

tia vychutnať atmosféru vo vnú-

torných priestoroch objektu. Sme 

veľmi radi, že o objekt je pomerne 

veľký záujem a ožívajú tu spomien-

ky z minulosti.

Kedy otvoríte Opera Prosecco Bar?

Otvorenie je naplánované na pon-

delok 17. mája ráno. Touto cestou 

všetkých srdečne pozývame do na-

šich priestorov. Touto cestou sa 

chcem poďakovať všetkým, ktorí 

stoja a stáli pri nás, za pomoc, spo-

luprácu vedeniu mesta, p. primá-

torke a inštitúciám, ktorí nám boli 

pri naplnení nášho sna nápomoc-

ní a oporou. Tešíme sa na návštevu!

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa spokojných návštevníkov

Michal Kríž

Stará nemocnica v novom šate

Nádvorie „Gerambovho domu“  foto Michal Kríž

Cyklotrasa– „Mikovíniho zele-

ná jazda“

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Dĺžka: 39,3km

Čas: 3hod.

Asfaltový povrch: 43%

Stúpanie: 572m

Klesanie:– 1156m

Značka: zelená (obojsmerne 

zjazdná)

Cyklotrasa Mikovíniho zelená 

jazda je nazvaná podľa významné-

ho slovenského banského inžinie-

ra, zememerača, kartografa, pro-

fesora Samuela Mikovíniho. Bol to 

práve on, kto stál v 18. storočí pri 

zrode obdivuhodnej vodohospo-

dárskej sústavy, ktorá zásobovala 

vodou banské jarky v  celom okolí 

Banskej Štiavnice. Mikovíniho zele-

ná jazda vedie vo veľkej časti práve 

popri takomto jarkovom systéme.

Začiatok a  koniec cyklotrasy je 

možné zvoliť na ktoromkoľvek 

mieste, ktorým trasa prechádza. 

Odporúčame zvoliť začiatok na 

Červenej Studni. Cyklotrasa pre-

chádza napríklad aj popri Dolnom 

hodrušskom jarku, ktorý je jedným 

z  najdlhších banských jarkov. Kri-

žovať budete aj zimnú atrakciu– ly-

žiarsku zjazdovku. Okrem nej však 

trasa vedie aj po lesnej zvážnici, kde 

uvidíte ústia dvoch vodných štôl-

ní, či Richňavský a Kopanický (Mo-

derštôlnianský) tajch v plnej kráse. 

Čakajú na vás krásne výhľady na 

okolité kopce, malebné vŕšky či ro-

vinatú krajinku Levického okresu.

Presný popis trasy a  záujmo-

vé body nájdete na https://

bajkomktajchom.sk/mikoviniho

-zelena-jazda/ a  ďalšie tipy 

na výlety nájdete na: https://

www.banskastiavnica.travel/

aktivny-oddych/.

Prajeme vám príjemný žážitok!

OOCR Región Štiavnica

Nové knihy 
v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zlatá 

Banská Štiavnica– 18,90€, J. Lac-

kovič– Genius loci– 15,-€, Banská 

Štiavnica– Mesto UNESCO, nové 

vydanie– 15,-€, Banícke uniformy 

od Z. Denkovej– 5€. Môžete si ich 

zakúpiť denne od 9:00– 17:00 hod.

IC BŠ
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Mgr. Emília Jányová– Lopuš-

níková. Je prezidentkou 

Asociácie lektorov a kariér-

nych poradcov a riaditeľkou 

Vidieckej organizácie pre 

komunitné aktivity.

V Štiavnických novinách zo dňa 8. 

a 15. 4. 2021 bol článok k 140. výro-

čiu založenia mestskej organizácie 

Červeného kríža v Banskej Štiavni-

ci, ktorá bola prvá svojho druhu na 

Slovensku. V  tejto súvislosti sme 

oslovili Mgr. Emíliu Jányovú Lo-

pušníkovú, riaditeľku územného 

spolku v Banskej Štiavnici, aby nad-

viazala na tento materiál a poveda-

la nám niečo o najhumánnejšej or-

ganizácii v našom meste. 

Ako je všeobecne známe, vy ste sa 

8.2.1997 stali prvou riaditeľkou 

územného spolku SČK v Banskej 

Štiavnici a túto činnosť ste vyko-

návali do roku 1999. Od 2.1.2020 

ste opäť nastúpili do tejto funk-

cie. Čo vás k tomu viedlo?

Nikdy som nezabudla na moje pred-

chádzajúce zamestnanie v tejto or-

ganizácii, a  samozrejme som ne-

odolala výzve na výberové konanie. 

Zrejme ostalo v  mojom srdci ešte 

veľa, čo môžem použiť vo svojej te-

rajšej práci. Toto nakoniec aj roz-

hodlo o tom, že som výberové ko-

nanie vyhrala.

Čo nám môžete povedať k úlo-

hám, cieľom a  postaveniu Slo-

venského Červeného kríža vo 

všeobecnosti a  v  Banskej Štiav-

nici zvlášť?

Červený kríž je organizácia, kto-

rá má zastúpenie v  192 krajinách 

sveta, má desiatky miliónov dob-

rovoľníkov. Na Slovensku máme 35 

územných spolkov, jedným z nich je 

aj územný spolok v  Banskej Štiav-

nici. Riadime sa 7 princípmi: Ľud-

skosť, nestrannosť, neutralita, 

nezávislosť, dobrovoľná služba, jed-

nota a svetovosť. Vďaka týmto sied-

mim jednoduchým slovám rastie-

me a naša práca nie je len obyčajnou 

prácou, ale poslaním. Našim cieľom 

je podporovať povedomie o činnosti 

SČK, posilňovať postavenie organi-

zácie a rozvíjať činnosti organizácie 

pre prospech obyvateľov Banskej 

Štiavnice.

Čím žije banskoštiavnická orga-

nizácia SČK v súčasnosti?

V podstate celý minulý rok sa nie-

sol v duchu riešenia dôsledkov pan-

démie. Čo však potvrdilo opätov-

né presvedčenie, že „červenokrížiaci“ 

sú ľudia najmä s  veľkým srdcom, 

ochotou a  chuťou pomáhať. Vedia 

sa rýchlo spojiť, vedia zabrať a svo-

je sily zapojiť pre prospech ľudí, 

ktorí našu pomoc potrebujú. Uká-

zala sa aj naša pružnosť rýchle za-

reagovať na spoločenskú situáciu 

a  ako prví otvárame Mobilné od-

berové miesto na antigénové tes-

tovanie, zapájame dobrovoľníkov 

do práce v repatriačnom centre, ši-

jeme rúška a  rozdávame ich spolu 

s  rukavicami tým, ktorí to potre-

bujú. Klientom nášho Domova so-

ciálnych služieb vytvárame on line 

priestor, aby sme znížili ich domá-

cu izoláciu a ostávame s nimi v ne-

ustálom kontakte. Množstvo času 

sme využili aj pre renováciu a ino-

váciu nášho zariadenia na Drieňo-

vej. V  tomto čase opäť postupne 

spúšťame vzdelávanie v oblasti po-

skytovania Prvej pomoci a aj v tom-

to roku plánujeme otvoriť kurz 

Opatrovania.

Čo čaká Vašu organizáciu v  bu-

dúcnosti?

Napísali sme 5 projektov zamera-

ných na zvyšovanie kvality posky-

tovaných služieb, ako aj projekty 

na zvýšenie povedomia o  činnos-

ti SČK a tiež aj projekty, ktoré majú 

integračný charakter vzhľadom na 

skutočnosť, že pracujeme so sku-

pinami ohrozenými sociálnym vy-

lúčením.

Ešte nám nakoniec povedzte, ako 

je to s odbermi krvi, ktoré nemô-

žete v súčasnosti vykonávať?

Odbery krvi s  Národnou transfú-

znou stanicou v Banskej Bystrici sú 

riadne naplánované, hneď ako situ-

ácia dovolí, srdečne privítame všet-

kých darcov krvi. O dátumoch od-

berov krvi budeme verejnosť včas 

informovať. Aktuálne je možné na 

odbery krvi objednať sa na presný 

čas na t.č.: +421 908 991 461.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má…

Učenie prvej pomoci aj na ulici  foto Archív ČK BŠ

Mgr. Emília Jányová– Lopušníková pri šití rúšok  foto Archív ČK BŠ

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Croncelské

Francúzska jesenná odroda vyšľach-

tená v roku 1869 v meste Croncels, 

pravdepodobne ako semenáč od-

rody Antonovka. Je úrodná, mra-

zuvzdorná, vhodná aj do vyšších 

polôh, z ktorých plody vydržia až do 

Vianoc. Trpí chrastavitosťou aj múč-

natkou, na ťažkých pôdach rakovi-

nou. Je to výborná odroda na robe-

nie muštov a vína. Je dosť rozšírená 

v  starých výsadbách, kde ju stále 

môžeme nájsť. Plody sú väčšie, gu-

ľovité, pravidelné, v tvare aj veľkos-

ti dosť vyrovnané. Dužina je nápad-

ne žltá, krehká, veľmi šťavnatá. Na 

vzduchu takmer nehnedne. Chu-

tí sladkokyslo až korenisto. Šupka 

je hladká, mierne mastná a pevná, 

svetlozelená, v  dobrej zrelosti žltá 

a  s  belavým srieňom. Na slnečnej 

strane môže mať oranžové až čer-

vené líčko a nápadnejšie svetlé len-

ticely. Stopka je kratšia, zelená, plst-

natá, vyrastá z  lievikovitej, hlbokej 

a širšej jamky, ktorú zvyčajne nepre-

sahuje.

Hruška: Nitra

Vznikla krížením odrôd Vien-

ská a  Hardyho maslovka v  roku 

1962 na Šľachtiteľsko-výskumnej 

stanici v  Bojniciach. Šlachtiteľ je 

Ing. F. Hnidzik, CSc. registrovaná 

je v roku 1989. Rastie stredne sil-

ne, koruna je široko pyramidálna, 

stredne svetlá, rodivý obrast stred-

ne dlhý, listy sú stredne veľké, kve-

ty stredné veľké, biele, majú veľmi 

dobre klíčivý kvet. Plody sú veľké, 

fľaškovitého tvaru, základná farba 

zlatožltá, na slnečnej strane oran-

žovočervená, šupka jemná, krehká, 

stopka stredné dlhá, dužina bieložl-

tkastá, šťavnatá, aromatická, veľmi 

dobrá. Jesenná odroda, dozrieva 

týždeň po odrode Wiliamsova.

Michaela Mojžišová

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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Spomienka

15. 5. uply-

nie 9 rokov, čo 

nás opustil p. 

Milan Peťko. 

Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. 

Spomína smútiaca rodina

Spomienka

Dňa 14. 5. 

pred 14-timi 

rokmi si sa vy-

dala na cestu, 

kde každý cho-

dí sám, mamka naša Janka 

Doletinová. Ale my nezabú-

dame a  spomienka na Teba 

mamka naša, ostáva v našich 

srdciach navždy. 

Dcéry Alena a Dana 

s rodinami a manžel Otto 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že z dôvo-

du zlepšenej situácie epidémie 

koronavírusu úradné hodiny 

v  kancelárii 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 

možné 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 neorganizu-

jú ani nepripravujú žiadne ak-

tivity, ale zodpovedným prístu-

pom a  dodržiavaním všetkých 

opatrení veríme, že prídu aj lep-

šie časy a znova sa budeme môcť 

stretávať.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Lesy pokrývajú veľkú časť 

nášho územia. Rozloha 

Slovenska je 4 903 397ha, 

z ktorej pripadá na lesy až 

2 006 939ha. 

Najnižšiu lesnatosť majú nížiny, 

ktoré sa vyskytujú najmä na západe 

a východe Slovenska. Naopak, vyso-

kou lesnatosťou sa vyznačujú práve 

územia stredného Slovenska, kde 

patrí aj náš Banskobystrický kraj. 

Slovenské lesy majú mnohých ma-

jiteľov. Sú nimi štát, spoločenstvá, 

fyzické osoby, obce a mestá, cirkev, 

družstvá a  neznámi vlastníci. Naj-

väčší podiel na vlastníctve lesov má 

štát, ktorý predstavuje 42,3% z cel-

kovej výmery lesov SR.

Význam lesa je neoceniteľný, jednak 

z hľadiska životného (poskytuje nám 

kyslík, oddych ...), ale aj z  hľadiska 

hospodárskeho (drevná surovina). 

Ľudia sa však často správajú k lesu ľa-

hostajne a nezodpovedne, čo súvisí aj 

s  podceňovaním požiarneho nebez-

pečenstva, a to najmä teraz v jarnom 

období. Po dlhom zimnom a chlad-

nom počasí sa človeku žiada vyjsť si 

do prírody, kde si častokrát zakladá 

i oheň alebo sa snaží upratať si svoje 

pozemky, nachádzajúce sa práve pri 

lesoch. Veľmi často upratovanie spo-

číva práve vo vypaľovaní suchej trá-

vy a haluziny, konárov, ktoré sa na-

chádzajú na jeho pozemkoch. Odtiaľ 

je už len krôčik k tomu, aby sa také-

to vypaľovanie vymklo spod kontroly 

a rozšírilo sa do nekontrolovateľného 

horenia. Les je tak neustále vystave-

ný neustálemu vplyvu vonkajších 

škodlivých činiteľov, nielen zo stra-

ny škodcov, ale i  ľudí. Pri požiaroch 

v lesoch vznikajú nielen veľké priame 

škody, ale aj nepriame škody, ktoré 

vznikajú nástupom ďalších druhot-

ných škodcov, ako aj zvýšením nákla-

dov na odstraňovanie následkov po-

žiaru.

Keď začne horieť les, väčšinou je už 

neskoro. Likvidácia takto vzniknu-

tých požiarov je veľmi náročná, pri-

náša so sebou rad komplikácií. Ide 

najmä vo väčšine prípadov o zlú do-

stupnosť a náročnosť prírodného te-

rénu pre hasičskú techniku, nedosta-

čujúce a nevyhovujúce vodné zdroje 

pre hasenie, čo si vyžaduje enormné 

nasadenie počtu ľudí, ako aj nutnosť 

nasadenia veľkého množstva špeciál-

nej hasičskej a leteckej techniky.

Ak sa pozrieme na celkovú štatisti-

ku požiarov vzniknutých v  prírod-

nom prostredí za rok 2020, tak na 

území okresov Žiar nad Hronom, 

Žarnovica a  Banská Štiavnica ich 

bolo spolu 48 a priame škody sa vy-

šplhali na sumu cca. 8000,-€. Pri 

pobyte v prírode si treba preto pa-

mätať aj to, že odhodená neuhase-

ná cigareta a zápalka je tiež častou 

príčinou vzniku požiarov.

Pri zabezpečovaní preventívnych 

protipožiarnych opatrení zamera-

ných na ochranu lesov pred požiar-

mi je potrebné vychádzať z  usta-

novení fyzických osôb ukotvených 

v  §14 ods.2 písm. a), b), c) usta-

novení zákona č. 314/2001 Z. z., 

o ochrane pred požiarmi v znení ne-

skorších predpisov, a to: zákaz faj-

čiť a používať otvorený plameň na 

miestach so zvýšeným nebezpečen-

stvom vzniku požiaru; zákaz vypa-

ľovať porasty bylín, kríkov a  stro-

mov a zakladať oheň v priestoroch 

alebo na miestach, kde môže dôjsť 

k  jeho rozšíreniu. V  prípade ziste-

nia porušenia citovaných ustanove-

ní zákona o ochrane pred požiarmi 

bude Okresné riaditeľstvo Hasič-

ského a záchranného zboru v Žiari 

nad Hronom postupovať voči obča-

nom – fyzickým osobám podľa §61 

ods. 4 zákona o  ochrane pred po-

žiarmi a  ukladať pokutu v  prípade 

priestupkového konania až do výš-

ky 331€, prípadne blokovú pokutu 

až do výšky 100€.

Na záver chceme ešte raz prízvuko-

vať na dodržiavanie všetkých opat-

rení pred možným vznikom požia-

rov nielen v lesoch, ale i v záhradách 

a na poliach a na nutnosť dodržia-

vania opatrnosti, ostražitosti a zod-

povedného konania nielen v  tom-

to ročnom období, aby morálne, ale 

i fi nančné škody na majetkoch boli 

čo najnižšie, popr. žiadne.

Spracoval:

Denisa Mazúrová, 

odd. požiarnej prevencie OR 

HaZZ Žiar nad Hronom

Jarné požiare v lesoch

Už túto sobotu 15. mája 2021 

sa uskutoční ďalší ročník 

európskeho podujatia Noc 

múzeí a galérií. 

Záštitu nad podujatím 

prevzala prezidentka 

Slovenskej republiky 

Zuzana Čaputová.

Expozície  Múzea vo Svätom An-

tone budú pre návštevníkov sprí-

stupnené vo večerných hodinách od 

18.00 do 20.00 hodiny. Prehliadka 

salónov pri nočnom osvetlení je in-

dividuálna, bez lektorského výkla-

du. Špeciálne, pri tejto príležitosti, 

si návštevníci môžu pozrieť zrekon-

štruované pivnice severného krídla 

kaštieľa, ktoré budú sprístupnené 

do 20.00 hodiny.

V malom salóniku vás čaká prekva-

penie– ukážka svadobného prestie-

rania.

Jana Slaná,

Múzeum vo Svätom Antone

Noc múzeí a galérií 2021
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Termín: 15.5.2021

Slovenské banské múzeum (ďalej 

SBM) v Banskej Štiavnici sa s pote-

šením a chuťou zapája do siete eu-

rópskych (pochopiteľne aj sloven-

ských) múzeí a galérií a pripravuje 

pre svojich návštevníkov atraktívny 

program. Už XVII. ročník obľúbe-

ného podujatia je realizovaný pod 

záštitou prezidentky Slovenskej re-

publiky Zuzany Čaputovej.

V  SBM bude špeciálny program 

uvedený v dvoch expozíciách – Ga-

lérii Jozefa Kollára a  v  Banskom 

múzeum v prírode/skanzene.

Dramaturgia programu je pestrá, 

zameraná na rozmanité cieľové 

skupiny. V skanzene pobeží rodin-

ná zážitková hra, odborná prezen-

tácia o fenoménoch banských ťaž-

ných veží, večer vyvrcholí nočným 

prekvapením na šachte Ondrej. 

V  Galérii Jozefa Kollára bude te-

maticky dominovať aktuálny au-

torský projekt Martina Piačeka 

a jeho hostí. 

Program v  Banskom skanzene 

v  prírode, J.K.Hella 12, 969 01 

Banská Štiavnica

– 17.00 – 20.30 / Príbeh striebor-

nej licencie

Rodinná hra na motívy Maximili-

ánovho banského poriadku. Zážit-

kové putovanie areálom banského 

skanzenu v  prírode. Počas 5 za-

stavení budete zasvätení do pravi-

diel banského podnikania. Využite 

možnosť získať Striebornú licen-

ciu priamo od kommorského grófa 

a  stanete sa aspoň na chvíľu ban-

ským ťažiarom.

– 20.45 / Fenomény ťažných veží

Ikonické objekty historických ťaž-

ných veží na Slovensku v prezentá-

cii predstaví Lubo Lužina.

– 21.00 / Prekvapenie noci v skan-

zene: Buď svetlo!

Dominanta areálu ťažná veža šach-

ty Ondrej získa štvrtý rozmer...

Program v  Galérii Jozefa Kollá-

ra, Námestie Sv. Trojice 8, Banská 

Štiavnica

– 15:00– 17:00 / Individuálne pre-

hliadky výstav a expozícií

– 17:00– 19:00 / Individuálna ko-

mentovaná prehliadka výstavy 

Martin Piaček: SAD. Stručný ar-

chív daru za účasti autora

– 19:00 Diskusia na podstienku 

s názvom „Záhrady umenia, ume-

nie záhrad?“

Neformálny rozhovor o pôde, pes-

tovaní rastlín, starostlivosti a  vzá-

jomnej závislosti. Pozvanie Martina 

Piačeka, umelca a  sadára, do tejto 

debaty prijal jeho kolega z  Atelié-

ru vvv na Katedre intermédií VŠVU 

Dávid Koronczi, ktorý sa vo svo-

jej autorskej praxi venuje prieni-

ku umenia a politík jedla, umelecký 

kritik a  pestovateľ Damas Gruska 

a  študenti Ateliéru vvv (Pracovná 

skupina Záhrada/ Príroda/ Medzi-

druhové stretnutia): Paula Mali-

nowská, Eva Takácsová a Dodo Kr-

šek. Budú spolu hovoriť o tom, ako 

sa práca s pôdou– táto základná ci-

vilizačná aktivita ovplyvňujúca kul-

túru po tisícročia odráža aj v súčas-

nom umení. Môže mať uvedomelé 

záhradníctvo okrem praktického, 

romantického či terapeutického 

účinku, aj potenciál aktívne prispie-

vať k zmene sveta?

– 22:00– 23:00 / Individuálna ko-

mentovaná prehliadka výstavy 

Martin Piaček: SAD. Stručný ar-

chív daru

Vstupné: 1,-euro, deti do výšky ½ 

Štiavnickej siahy zdarma. Vstupen-

ky v Galérii budú platné aj v Skan-

zene a naopak. www.muzeumbs.sk

Kontakt: 

chovanova.iveta@muzeumbs.sk, 

0907 076  645, herianova.silvia@

muzeumbs.sk, 0907 888 872

Podujatia budú pripravované a rea-

lizované v súlade s aktualizovanými 

protipandemickými opatreniami.

SBM

Noc múzeí a galérií 2021

Galéria Jozefa Kollára sa aj 

tento rok zapojí do podujatia 

Noc múzeí a galérií, sviatku 

všetkých múzeí a galérií. 

Srdečne Vás pozývame osláviť ho 

s nami v sobotu 15. mája 2021 od 

15:00 do 21.00 hod.

Pre návštevníkov sme pripravili 

program, ktorý začne o 15:00 hod. 

individuálnymi prehliadkami vý-

stav a  expozícií galérie. O  17:00 

hod. sa môžete zúčastniť individu-

álnej komentovanej prehliadky vý-

stavy Martin Piaček: SAD. Stručný 

archív daru za účasti autora.

Diskusiou na podstienku s názvom 

„Záhrady umenia, umenie záhrad?“ 

pokračuje o  19:00 hod stretnutie 

s  umelcom Martinom Piačekom. 

Pôjde o  neformálny rozhovor 

o pôde, pestovaní rastlín, starostli-

vosti a vzájomnej závislosti. Pozva-

nie Martina Piačeka, umelca a sadára, 

do tejto de-

baty pri-

jal jeho kole-

ga z  Ateliéru 

vvv na Kated-

re intermé-

dií VŠVU Dá-

vid Koronczi, 

ktorý sa vo 

svojej autor-

skej praxi ve-

nuje prieniku umenia a politík jedla, 

umelecký kritik a pestovateľ Damas 

Gruska a študenti Ateliéru vvv (Pra-

covná skupina Záhrada/Príroda/

Medzidruhové stretnutia): Paula 

Malinowská, Eva Takácsová a Dodo 

Kršek. Budú spolu hovoriť o  tom, 

ako sa práca s pôdou– táto základ-

ná civilizačná aktivita ovplyvňujú-

ca kultúru po tisícročia, odráža aj 

v súčasnom umení. Môže mať uve-

domelé záhradníctvo okrem prak-

tického, romantického či terapeu-

tického účinku, aj potenciál aktívne 

prispievať k zmene sveta?

Po skončení diskusie, o 20:30 hod. 

ponúkneme ešte jedno kolo indivi-

duálnej komentovanej prehliadky 

výstavy Martin Piaček: SAD. Struč-

ný archív daru za účasti autora.

Bežné otváracie hodiny v Galérii Jo-

zefa Kollára sú v stredu až v nedeľu 

od 9:00 do 17:00. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Tím Galérie Jozefa Kollára 

v Banskej Štiavnici

Noc múzeí a galérií 
v Galérii Jozefa Kollára

Diskusia 
Trojica: 
Maja Novković a Peter Šulej…

Online podujatie zdarma!

Trojica Air je od roku 2020 rezi-

denciou pre prekladateľov sloven-

skej literatúry do cudzích jazykov. 

Momentálne v  Banskej Štiavni-

ci pracuje na preklade knihy Petra 

Šuleja Spolu (Marenčin PT, 2015) 

chorvátska prekladateľka Maja 

Novković.

Video nájdete na YouTube 

13. mája o 17.00, bližšie info: 

https://www.facebook.com/

events/170199101659077?ref=

newsfeed.

Maja Novković vyštudovala slo-

vakistiku na Filozofi ckej fakulte 

Univerzity v  Záhrebe, zúčastňo-

vala sa letnej školy slovenského 

jazyka a kultúry Studia Academica 

Slovaca. Je súdnou tlmočníčkou 

pre slovenský jazyk. Do chorvátči-

ny preložila poviedky Martina Ku-

kučína či novelu V mene otca od 

Ballu (Društvo hrvatsko– slovač-

koga prijateljstva, 2019). Preložila 

aj dve učebnice gramatiky sloven-

ského jazyka.

Peter Šulej píše poéziu aj prózu, 

vedie vydavateľstvo Drewo a srd, 

je šéfredaktorom časopisu Vlna. 

Jeho texty vyšli v angličtine, nem-

čine, macedónčine, poľštine a ďal-

ších jazykoch. Vo fi nálovej desiat-

ke Anasoft litera sa jeho knihy 

ocitli v roku 2016 (Spolu) a 2020 

(Fytopaleontológia).

Info: 

www.litcentrum.sk, 

www.eleuzina.sk, 

www.banskastiavnica.sk,

https://www.fpu.sk/sk/, 

https://www.lita.sk/, 

o.z. literatúra

Projekt Trojica Air fi nančne pod-

porili Fond na podporu umenia 

a LITA– autorská spoločnosť.

Barbora Németh, LIC

Upozornenie
na zmenu stránkových hodín na 

Okresnom úrade Banská Štiavni-

ca 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 Centrum 

MV SR: 0800/222 222

OÚBŠ
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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. 16/2021: „Klásť 

otázky sa vždy oplatí… Aj keď sa vždy 

na ne neoplatí odpovedať.“ Výhercom 

sa stáva Marcela Budová, 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 

24. 05. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Voltaira: 

„Nesúhlasím s tým, čo tvrdíš, ale… (do-

končenie v tajničke).

A., Dala si topánky na nohy, pred-

ložka, ponúkal si,

B., 2. časť tajničky, odporovacia 

spojka,

C., Severský Boh, obyvateľ Oravy, 

syn lesného Boha fauna,

D., Zotrváva, slov. obec, snop,

E., Alkoholický nápoj, náplň obyčaj-

nej ceruzky, stoj, polomer,

F., Ťažký kov, notes, vodné rastliny,

G., Jolana, nariekal, centimeter, 4 

v Ríme,

H., Túzy, vodné živočíchy, bolo ne-

rozhodné,

I., Muž. meno, zvieracia noha, 

kakaový prášok,

J., Nástroj na šitie, krík s červenými 

kvetmi, poros,

K., Koniec tajničky, Začiatok taj-

ničky.

1., Obaja, 3. časť tajničky, byt 

s hrúbkou,

2., Citoslovce strašenia, trieda, 

stred slova kolos, časť Londýna,

3., Patriaci Udovi, platidlo v  USA, 

ozn. áut Luxemburska a Th ajska,

4., Iba, akváriá bez dĺžňov, 5 

v Ríme,

5., Boh lásky, samohlásky v  slove 

dalo, ústa zvierat, ozn. áut Rumun-

ska,

6., Otočenie, hlupák, ladenie,

7., Upír, ozn.lietadiel Afganistanu, 

51 v Ríme,

8., Stred slova uznával, koho nao-

pak, poobíjať,

9., Unavenosť, druh cvičenia v ka-

rate, podpis anonyma,

10., Biografy, slečna skr., vábi, aj,

11., Adriana, rodič, štát v Ázii,

12., Farba, potok, mastná poľno-

hosp. plodina, iniciálky Müllera,

13., Zle videla exp., pracuj pluhom,

14., Áno angl., 4. časť tajničky, 

osina.

Pomôcky: Sliepnila, Aton, Kata, 

YA, blb, Boris, Raková.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 18
Krížovka
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Celonárodná kampaň na 

zvýšenie pohybovej aktivity 

pod záštitou ÚVZ SR

Súťaž organizuje RÚVZ Banská 

Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR 

v rámci programu CINDI

Vedeli ste, že...

1. Každý rok 1 milión ľudí zomrie 

na príčiny spojené s  nedostatkom 

pohybu?

2. Viac ako 70% adolescentov ne-

spĺňa minimálne odporúčania po-

hybovej aktivity?

3. Predpokladá sa, že viac ako 1/3 do-

spelých nie je dostatočne aktívna?

Cieľom kampane je povzbudiť čo 

najviac ľudí, aby zaradili do svojho 

voľného času každodenne aspoň 

30 minút pohybových aktivít a žili 

zdravšie. Vyberajte si aktivity pod-

ľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnos-

ti, zdravotného stavu a  s  prihliad-

nutím na epidemickú situáciu. Ak 

začínate, pohyb si môžete rozde-

liť do viacerých častí počas dňa, 

napr. 3-krát po 10 minút. Účastní-

ci v uplynulých ročníkoch význam-

ne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, 

mnohí z  nich zhodili nadbytočné 

kilogramy a väčšina z nich sa vďa-

ka pravidelnému pohybu začala cí-

tiť lepšie.

V priebehu trvania kampane si za-

znamenávajte všetky Vaše pohy-

bové aktivity a  ich trvanie, ktoré 

vykonáte vo Vašom voľnom čase. 

Po ukončení kampane, najneskôr 

do 8.8.2021, odošlite Váš dôsled-

ne vyplnený účastnícky list pro-

stredníctvom online formulára, 

e-mailom alebo poštou na adre-

sy uvedené nižšie. Účastnícky list 

odošlite iba raz so všetkými údaj-

mi o  Vašej fyzickej aktivite počas 

celého trvania kampane. Online 

formulár, účastnícky list a ostatné 

informácie nájdete na stránkach 

www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www 

stránky RÚVZ v SR.

Zapojiť do kampane sa môže každý 

bez rozdielov. Po ukončení kampa-

ne budú z  účastníkov vyžrebovaní 

10-ti výhercovia darčekových po-

ukážok na nákup športových po-

trieb a personalizovaných jedálnič-

kov. Podmienkou na zaradenie do 

žrebovania je vykonávanie fyzickej 

aktivity aspoň 150 minút strednej 

intenzity alebo 75 minút vysokej 

intenzity alebo adekvátnej časovej 

kombinácie týchto intenzít týžden-

ne počas minimálne 4 týždňov.

V  prípade akýchkoľvek otázok nás 

môžete kontaktovať: tel. číslo: 

0917 246 635, 0917 246 180,

e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk,

adresa: Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v  Banskej 

Bystrici,

oddelenie podpory zdravia a výcho-

vy k zdraviu

Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská 

Bystrica

RÚVZ BB

Vyzvi srdce k pohybu

V roku 2020 Červený k ríž 

a Červený polmesiac rozma-

nitým spôsobom pomohol 

v priemere každému dvanás-

temu človeku na svete. 

V  rámci tejto celosvetovej huma-

nitárnej siete to bol neuveriteľ-

ný rok. Rok plný neúnavnej práce 

a  odhodlania. Aj Slovenský Čer-

vený kríž pocítil vplyv a následky 

pandémie koronavírusu. Náš per-

sonál a  dobrovoľníci každodenne 

zabezpečovali, aby zraniteľné oby-

vateľstvo a ľudia v núdzi mali nie-

len vedomosti, ale tiež prostriedky 

na ochranu pred koronavírusom.

8. mája, v deň narodenín zaklada-

teľa Červeného kríža Henryho Du-

nanta, chceme osláviť prácu a za-

nietenie celého hnutia Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca.

„Celosvetovým sloganom pre tohto-

ročné oslavy je veta Spolu sme neza-

staviteľní. Cítime to rovnako– aj naši 

zamestnanci a dobrovoľníci sú vytrva-

lí a  nič ich nezastaví. Okrem každo-

dennej bežnej práce sme nezostali ľa-

hostajní a  podali sme pomocnú ruku 

nielen jednotlivcom, ale i  zdravotní-

kom a  štátu“, hovorí Zuzana Ro-

siarová Kesegová, generálna sek-

retárka Slovenského Červeného 

kríža.

Okrem tradičnej osvety v  oblas-

ti bezpríspevkového darcovstva 

krvi, prvej pomoci, poskytova-

nia širokého spektra sociálnych 

služieb a  humanitárnej pomo-

ci je Slovenský Červený kríž na-

ďalej v teréne a výrazne prispieva 

k zmierňovaniu dopadu pandémie 

COVID-19 na obyvateľstvo.

www.redcross.sk

SČK

8. máj– Svetový deň 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca

INZERCIA

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!

2. súťažné kolo:

Otázka:

2. Kde sídli Banka lásky?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v termíne do 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.2

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 všeobecné-

ho lekára pre deti a dorast môžete 

zoskenovať 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
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inzercia

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Predám domáce vajcia, tel.č.: 

0911 28 28 06

INZERCIA

Je jedným z lídrov našej 

obrany, hviezdil v 2. lige 

a učí dejepis a telesnú. Reč 

je, samozrejme, o našom 

strednom obrancovi a opore 

mužstva FK Sitno Pavlovi 

Blahovi.

Tento 32-ročný chalanisko pochádza 

z futbalovej rodiny: „Otec, krstný otec, 

strýko a aj starší bratranci hrávali futbal 

a ja som chcel pokračovať v rodinnej tra-

dícii,“ prezrádza o sebe na úvod Pavol 

s tým, že jeho, a to sa vôbec nečudu-

jeme, najobľúbenejšou hračkou od 

detstva bola futbalová lopta. „Od pr-

vých krokov bolo jasné, že sa budem veno-

vať futbalu,“ smeje sa pri spomienke 

na svoje futbalové začiatky obran-

ca, ktorého prvým klubom bol OŠK 

Hodruša Hámre.

„Mojím prvým trénerom v prípravke bol 

pán tréner Lidák. V  mládežníckych ka-

tegóriách najradšej spomínam na pána 

trénera Foltána, ktorý ma viedol v  mo-

jom obľúbenom klube FK Žiar nad Hro-

nom, kde som vyrastal. Tu som začínal 

aj v mužskej kategórii pod vedením pána 

trénera Rosinského, ktorý vo mne zane-

chal najpozitívnejšiu stopu,“ konštatu-

je Pavol.

Spomínaní tréneri ovplyvnili  Paľa 

natoľko, že sa aj on sám začal veno-

vať trénovaniu. V našom klube pra-

cuje pod jeho trénerskou taktov-

kou U9. Práve na svojich zverencov 

sa najviac teší po uvoľnení opatrení 

spojených s pandémiou.

Okrem už spomínaného FK Žiar 

nad Hronom pôsobil tento obranca 

aj v MFK Nová Baňa, MFK Zvolen, 

FK Pohronie, MFK Žarnovica a MŠK 

Novohrad Lučenec. Od júna minulé-

ho roku pôsobí, po dohode s Mirom 

Hudákom starším, v FK Sitno Ban-

ská Štiavnica.

Ako sme už spomínali, Pavol je 

lídrom našej obrany, konkrétne pô-

sobí na poste stredného obrancu. 

„V mládeži o tom, že budem obranca, roz-

hodol tréner. Ja som sa s  tým stotožnil 

a neľutujem to,“ spomína ďalej Pavol, 

ktorého futbalovým vzorom je Ro-

naldinho. „Kvôli jeho genialite, rados-

ti z hry, večnému úsmevu a pozitívnemu 

prístupu k  futbalu. Fenomenálny hráč,“

hovorí ďalej obranca.

Ale vráťme sa ešte k  nášmu klubu. 

Ako vidí Pavol Blaho náš tím mu-

žov? „Káder sa nedá inak hodnotiť ako 

vynikajúci. Máme tu prvoligových hrá-

čov ako Tesák, Jacko, Pellegrini, to hovo-

rí asi za všetko. Hráč a tréner Lukáš Pel-

legrini je môj dlhoročný kamarát, hrávali 

sme spolu vo viacerých kluboch. Jeho oso-

ba je jeden z dôvodov, prečo hrávam za FK 

Sitno,“ dodáva obranca s tým, že jeho 

osobným cieľom ako hráča je postup 

do vyššej súťaže: „S tým som aj prichá-

dzal do klubu. Kvalitou kádra patríme ur-

čite do vyššej súťaže. V pozícii trénera U9 

chcem zase odovzdávať svoje skúsenosti 

a  vychovávať mladých futbalistov,“ do-

dáva Pavol, ktorý podobne ako jeho 

spoluhráči, momentálne trénuje in-

dividuálne: „Snažím sa plniť individu-

álne tréningové jednotky, ktoré nám za-

dal tréner. Sú zamerané na udržiavanie 

a rozvoj kondičných schopností.“

Možno niekoho prekvapí, ale civil-

ným zamestnaním nášho obrancu 

je učiteľ. „Učím predmety telesnú výcho-

vu a dejepis na ZŠ s MŠ Štiavnické Bane. 

Priznám, nikdy som nechcel byť učiteľom. 

Vždy som chcel mať robotu, v  ktorej sa 

budem venovať športu a bude ma baviť. 

Tým, že učím telesnú výchovu, trénujem 

prípravku U9 v FK Sitno a v zime robím 

lyžiarskeho inštruktora v  stredisku Ski 

Drozdovo, sa mi môj cieľ darí napĺňať, za 

čo som veľmi vďačný,“ prezrádza o sebe 

Pavol, ktorý okrem futbalu hrával 

s kamarátmi aj hokej, volejbal či bas-

ketbal. „Veľmi rád hrávam so žiakmi aj 

fl orbal. Ale pre mňa sa žiadny šport nevy-

rovná futbalu. Ja som sa narodil s futba-

lovým srdcom,“ konštatuje stredný ob-

ranca, ktorý svoj voľný čas najradšej 

trávi s priateľkou Kikou a synovcom 

Dávidom. „Rád si pozriem dobrý voj-

nový alebo historický fi lm,“ dodáva Pa-

vol s tým, že jeho životným cieľom je 

mať zdravú a šťastnú rodinu, vycho-

vať deti, ktoré budú prospešné pre 

spoločnosť. A my mu prajeme, aby sa 

mu jeho sny splnili.

FK Sitno Banská Štiavnica

Narodil sa s futbalovým srdcom

Film.

Propagačný fi lm (NH 8 331) o Ban-

skej Štiavnici a jej okolí bol vyhotove-

ný pražskou fi rmou Favoritfi lm v roku 

1929. Tvoria ho dva fi lmové kotúče 

z celuloidu, o celkovej dĺžke 640 met-

rov, uložené v dvoch škatuliach. Ška-

tule sú vložené do obalu z pozinkova-

ného oceľového plechu. Film vznikol 

pre potreby cestovného ruchu a  na 

propagáciu regiónu. Koncom 60-tych 

rokov 20. storočia ho múzeum získalo 

od Mesta Banská Štiavnica.

Fotografi a: Katarína Patschová

Vlastník: Slovenské banské múzeum

Text: Daniel Harvan

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Propagačný fi lm o Banskej Štiavnici a jej okolí foto Archív SBM

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 opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti. Kto by 

chcel mať doma zvieracieho miláči-

ka, nech neváha a kontaktuje naše 

občianske združenie. Bližšie info 

k adopcii na: www.ozmurko.sk, na 

Fb stránke: Občianske združenie 

Murko, 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

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO– Domáce potreby. 

Pre členov ponúkame výhodný ná-

kup záhradkárskych potrieb s 10% 

zľavou. Viac info: 0903 250 921. 

Za porozumenie vopred ďakujeme!

Výbor SZZ– Štefultov



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 re-

daktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka Ber-

náthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik, JUDr. Gej-

za Volf jazyková úprava: Katarína Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 

27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného 

krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich 

častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy 

totožný s názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 18 • 13. máj 2021
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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

 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

služby

práca

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

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!


