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INZERCIA

Svoj prvý BalíkoBOX má už aj 

Banská Štiavnica. Je umiest-

nený na Kolpašskej ulici pri 

obchodnom reťazci s dobre 

dostupným parkovaním. 

Slovenská pošta tak zasa rozšírila 

sieť BalíkoBOXov určených na po-

hodlné a  jednoduché doručovanie 

balíkov a  balíkových zásielok a  na 

celom Slovensku ich už má 135. 

Výhodou BalíkoBOXov je práve ich 

nonstop dostupnosť a  aj možnosť 

využívať platobnú funkcionalitu na 

úhradu šekov, dokladov SIPA ale-

bo aj faktúr cez Pay By Sqaure. Ba-

líkobox je rýchlym, jednoduchým 

a hlavne fl exibilným riešením aj pre 

zaneprázdnených klientov, ktorí 

nemajú čas chodiť na poštu.

„Nielen digitálna doba, ale aj pandémia 

presunula množstvo nákupov na inter-

net. Využívanie BalíkoBOXov na doru-

čenie či vyzdvihnutie balíkov je jedno-

duché, pohodlné, dáva klientovi voľnosť 

organizovať si svoj čas a  zákazníci sa 

vyhnú návšteve uzatvorených priesto-

rov či čakaniu na pošte. 

Vážení občania mesta 

Banská Štiavnica,

práve prebieha asistované sčítanie 

obyvateľov 2021, ktoré potrvá do 

13. júna 2021. Je určené pre tých oby-

vateľov, ktorí nemajú doma internet, 

pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov 

nestihli sčítať do 31. marca 2021. Ak 

máte pochybnosti o tom, či ste sčíta-

li všetkých členov domácnosti vráta-

ne nezaopatrených detí, príbuzných 

dlhodobo žijúcich v  zahraničí, nav-

štívte kontaktné miesto v  centre 

mesta na Námestí sv. Trojice č.1,

ktoré je otvorené počas celého pra-

covného týždňa. Seniori, obyvatelia 

s vážnymi zdravotnými problémami, 

môžu požiadať o  mobilného asis-

tenta na č. t. 045/ 694 96 39 alebo 

02/20 92 49 19. Mobilní asistent ich 

navštívi priamo doma. Viac informá-

cií nájdete www.scitanie.sk alebo na 

www.banskastiavnica.sk. K 17.5.2021 

sa sčítalo 8  999 obyvateľov, t.j. 

92,52%. Zostáva 7,48%. Dôrazne 

vyzývame všetkých nesčítaných, 

aby si splnili svoju občiansku po-

vinnosť. V prípade nesčítania môže 

byť občanovi udelená pokuta v sume 

od 25 do 250eur. Vyhnite sa sankciám 

a sčítajte sa ešte dnes.

Jana Beňová, MsÚ

Svoj BalíkoBOX 
už má aj Banská Štiavnica

Zabudli ste sa sčítať do 31. marca 2021?

Spustenie BalíkoBOXu pri Lidli  foto Michal Kríž

�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.

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

Kosmopol 
– Predpredaj lístkov spustený!

Kosmopol je divadelný projekt in-

špirovaný formou imerzného divad-

la. Vznikol ako súčasť „Mesta kultúry 

2019“ v Banskej Štiavnici. Divák sa 

ocitá v meštianskom dome obklope-

ný rodinnými a dejinnými udalosťa-

mi 20. storočia. Dom sa stáva kulisa-

mi týchto dejov. Príbehy sú priamo 

inšpirované životom meštianskych 

rodín v Banskej Štiavnici. Divák sa 

slobodne pohybuje v  predstavení. 

Na začiatku hry sa doslova stráca 

uprostred paralelných dejov, vďaka 

čomu si môže poskladať vlastnú mo-

zaiku príbehu. Réžiu tohto kompli-

kovaného divadelného tvaru na seba 

prebrali dve režisérky Klára Jakubo-

vá a Mila Dromovich. Scenár vzni-

kal na základe historického, ktorý 

viedla etnologička Veronika Hajdu-

číková. Projekt z verejných zdrojov 

fi nančne podporil a  hlavným part-

nerom projektu je Fond na podporu 

umenia.  Rezervácie vstupeniek od 

15. 5. 2021 na stránke http://www.

vlnoplocha.sk/vstupenky.html.

Tešíme sa na Vás!

Váš Kosmopol
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Práve tomu, kto by dokázal celý 

život niekoho milovať, to nie je do-

priate.“

Edmondo De Amicis

17. 5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

 Pracovné rokovanie k riešeniu vy-

užitia Mestských kúpeľov– plavár-

ne v Banskej Štiavnici.

 Redakčná rada ŠN.

 Pracovné stretnutie k  súdnemu 

sporu.

18. 5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  riaditeľmi 

základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavni-

ca v súvislosti s COVID-19.

 Pracovné rokovanie so starostami 

obcí banskoštiavnického okresu 

k  Integrovanej územnej stratégii 

pre programové obdobie 2021– 

2027.

 Obhliadka miestnych komuniká-

cií a riešenie opráv v mestskej časti 

Sitnianska– Štefultov.

 Riešenie správy parkovísk v meste.

19. 5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k územnému 

plánu mesta.

 Pracovné rokovanie so zástupcom 

StVPS Banská Bystrica.

20. 5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na spomienkovom podujatí 

slávnym semestrom.

21. 5.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Obhliadka miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev na ulici 

Mládežnícka, Pod Kalváriou.

 Posledná rozlúčka s našou spolu-

občiankou Margitou Krížovou.

22. 5.

 Občiansky obrad– sobáš.

Viera Lauková

Upozorňujeme 

širokú motoristickú 

verejnosť, ktorá 

parkuje na novom 

parkovisku 2 na 

Mládežníckej ul. 

na dodržiavanie 

pravidiel parko-

vania. 

V  poslednej dobe sa 

hromadia problémy 

pri parkovaní, kde síce 

prvá hodina za parko-

vanie je zdarma, ale pri 

opakovanom vjazde na 

parkovisko počas dňa 

sa doba parkovania (po-

čet minút) sčítava a  ak 

presiahne jednu hodinu 

zdarma, je potrebné už 

zaplatiť parkovné nad 

1 hod./1,-EUR za každú 

začatú hod., v opačnom 

prípade Vás systém ne-

pustí von z  parkovis-

ka a  rampa ostane zatvorená. Ak 

pri vychádzaní von z parkoviska sa 

rampa zodvihne hore, musíte vyjsť 

von a  nemôžete sa vrátiť späť na 

parkovisko, pretože systém Vás už 

z parkoviska nepustí! Z tohto dôvo-

du upozorňujeme ma-

jiteľov OMV a  širokú 

motoristickú verejnosť, 

aby rešpektovali tieto 

pravidlá a  svojím sprá-

vaním neobmedzovali 

ostatných motoristov, 

boli ohľaduplní voči os-

tatným vodičom, čím sa 

predíde zbytočným ne-

dorozumeniam a neprí-

jemnostiam.

S prípadnými probléma-

mi pri parkovaní na no-

vých parkoviskách na ul. 

Mládežníckej č. 2 a na ul. 

Dolnej č. 3 sa obracajte 

priamo na zodpovednú 

osobu– parkovaciu služ-

bu, Bc. Romana Kleina, 

tel. č.: 0910 903  947, 

v  nevyhnutných prípa-

doch sa môžete obrátiť 

aj na MsPo na tel. č. 159.

Ďakujeme za pochope-

nie!

Správca parkovísk TS, m. p., 

Banská Štiavnica, ved. strediska 

č. 2, Gejza Volf

Upozornenie na systém 
nových parkovísk

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  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 Slo-

venského Červeného kríža z  Ban-

skej 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 od-

berom o  16:30 hod., v  nedeľu sa 

netestuje, testovanie je bezplatné 

a dobrovoľné!

Výsledky testovania – 19. týždeň 

(10. 5.– 16. 5.2021):

SČK (KC):

10. 5. – 240 – otest., z toho 1– po-

zitív

11. 5. – 142 – otest., z toho 3 – po-

zitív

12. 5. – 105 – otest., z toho 0 – po-

zitív

13. 5. – 116 – otest., z toho 0 – po-

zitív

14. 5. – 125 – otest., z toho 1 – po-

zitív

15. 5. – 120 – otest., z toho 2 – po-

zitív

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

10. 5. – 191 – otest., z toho 3– po-

zitív

12. 5. – 196 – otest., z toho 6 – po-

zitív

13. 5. – 125 – otest., z toho 3 – po-

zitív

14. 5. – 160 – otest., z toho 1 – po-

zitív

15. 5. – 127 – otest., z toho 0 – po-

zitív

16. 5. – 105 – otest., z toho 0 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

10. 5. – 66 – otest., z toho 1 – po-

zitív

11. 5. – 72 – otest., z toho 0 – po-

zitív

12. 5. – 50 – otest., z toho 0 – po-

zitív

13. 5. – 36 – otest., z toho 0 – po-

zitív

14. 5. – 92 – otest., z toho 2 – po-

zitív

15. 5. – 61 – otest., z toho 0 – po-

zitív

16. 5.– 148 – otest., z toho 1 – po-

zitív

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete na 

https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom meste
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Prostredníctvom Balíko-

BOXov môžu občania vybaviť aj bežné 

platobné transakcie,“ uviedol predse-

da predstavenstva Slovenskej pošty 

Martin Ľupták.

„Sme radi, že Slovenská pošta rozširu-

je ponuku svojich služieb v našom mes-

te. Verím, že táto novinka bude užitočná 

pre celý región, obzvlášť pre obyvateľov, 

ktorým z  rôznych dôvodov nevyhovu-

jú otváracie hodiny pošty v meste, prí-

padne im bude vyhovovať preberať svoje 

zásielky na mieste, ktoré je bližšie k ich 

bydlisku,“ povedala primátorka mes-

ta Nadežda Babiaková.

Slovenská pošta má aktuálne na ce-

lom Slovenku 135 BalíkoBOXov, 

z  toho v  Banskobystrickom kraji 

je 15 terminálov (Banská Bystrica, 

Detva, Brezno, Lučenec, Zvolen, Ri-

mavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš, 

Žiar nad Hronom a Banská Štiavni-

ca). Zoznam terminálov a  ďalšie 

podrobnosti sú uvedené na webovej 

stránke www.posta.sk/balikobox, 

ako aj v  mobilnej aplikácii Sloven-

skej pošty, kde sa v priečinku „Pošty“ 

cez fi lter „iba BalíkoBOXy“ zobrazí 

užívateľovi presný zoznam všetkých 

terminálov.

Záujem zákazníkov o balíkové služ-

by dynamicky rastie, preto Sloven-

ská pošta postupne rozširuje sieť 

BalíkoBOXov a  aj ich funkcionali-

tu s cieľom vyjsť čo najviac v ústrety 

klientom, urobiť svoje služby pria-

teľské k  ľuďom a  zároveň odľahčiť 

a  zefektívniť interné prevádzkové 

procesy. BalíkoBOXy sú k  dispozí-

cii nepretržite „24/7/365“ a  zákaz-

níci môžu cez ne okrem vyzdvihova-

nia a podávania balíkov tiež uhradiť 

poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či 

faktúry s PAY by square kódom. Ba-

líkoBoxy akceptujú úhrady platob-

nými kartami všetkých komerčných 

bánk.

Klienti BalíkoBOXy využívajú hlav-

ne na doručenie balíkov. Zákazník si 

objedná tovar a ako miesto doruče-

nia si v eshope vyberie BalíkoBOX, 

ktorý mu svojou lokalizáciou vyho-

vuje najviac.

Potom dostane na svoje mobilné čís-

lo SMS s  informáciami o  doručení 

hneď po tom, ako poštový doručo-

vateľ vloží balík do schránky. V SMS 

sa dozvie, aké sú lehoty na vyzdvih-

nutie a  kód na otvorenie schrán-

ky. Ak má klient stiahnutú mobilnú 

aplikáciu Slovenskej pošty, dostane 

informáciu o zásielke aj tam. V prí-

pade balíka na dobierku dostane 

klient aj informáciu o sume, ktorú je 

potrebné zaplatiť platobnou kartou. 

Zákazník má na vyzdvihnutie balíka 

tri kalendárne dni. Ak si adresát ne-

vyberie svoj balík, putuje na poboč-

ku pošty. Aj o tom dostane adresát 

SMS informáciu. Balík potom poč-

ká na pošte ďalších 18 dní. Rovnako 

sa adresát môže rozhodnúť v priebe-

hu doručovania balíka, že mu bude 

lepšie vyhovovať BalíkoBOX ako po-

bočka pošty alebo poštový kuriér 

a môže si ju ľahko presmerovať. Vy-

zdvihnutie alebo podanie zásielky je 

tak jednoduchšie, rýchlejšie a maxi-

málne efektívne.

Využívanie BalíkoBOXov vzrástlo 

v roku 2020 oproti roku 2019 o viac 

ako 200%. Za  prvý kvartál  roku 

2021 zaznamenali BalíkoBOXy 

takmer 240% nárast oproti rovna-

kému obdobiu roka 2020.

Iveta Dorčáková, hovorkyňa, 

Slovenská pošta, a. s.

NOVINKY

1.str.

Svoj BalíkoBOX 
už má aj Banská Štiavnica

Aj v tomto roku mesto Banská 

Štiavnica pokračuje v úprave 

verejnej zelene.

Po zime boli upravené všetky plo-

chy existujúcich sadových úprav 

a  pripravuje sa inštalácia mobil-

nej zelene (pyramídy, závesné kve-

tináče...). V mesiacoch máj– jún sa 

budú realizovať nové sadové úpra-

vy, a to konkrétne na zrekonštruo-

vanom parkovisku na Mládežníckej 

ulici a pri detskom ihrisku na sídlis-

ku Drieňová.

Konkrétnu podobu výsadby na par-

kovisku „Mládežnícka“ vám priblíži-

me po schválení projektovej doku-

mentácie Krajským pamiatkovým 

úradom. 

Veríme, že vám v tejto komplikova-

nej dobe prinesieme aspoň trochu 

pohladenia pre oko aj dušu.

Zuzana Šušková, 

odd. RR a MV

Úprava verejnej zelene v tomto roku

INZERCIA

Asistované 
sčítanie
obyvateľov v  Meste Banská 

Štiavnica

Ak sa obyvateľ nemohol alebo ne-

vedel sčítať sám, má možnosť vy-

užiť službu asistovaného sčítania. 

Asistované sčítanie sa bude ko-

nať v termíne od 3. 5. 2021 do 

13. 6. 2021.

Občania, ktorí sa nesčítali v  ob-

dobí samosčítania do 31.3.2021, 

majú možnosť navštíviť 2 kon-

taktné miesta, kde im ochotne 

pomôžu sčítať sa stacionárni 

asistenti.

1/ Administratívna budova 

MsÚ v Žemberovom dome– bý-

valá predajňa 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 kontakt-

ného miesta bude umožnený 

len osobám s  prekrytými dý-

chacími cestami respirátorom 

FFP2.V  priestore bude obme-

dzený počet osôb /1 osoba na 

15m2/.

Jana Beňová, MsÚ

Infolinka 
COVID-19
Denne od 8:00 do 20:00 hod.

Volajte na 0800 174 174

Menu infolinky:

1 – informácie k aktuálnym opat-

reniam

2 – zmena v požiadavke na testo-

vanie

3 – zmena v požiadavke na očko-

vanie

4 – registrácia na očkovanie

Zo zahraničia +421 222 200 910

www.korona.gov.sk
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Za čistotu v stojiskách 

zodpovedajú občania, 

ktorým stojisko patrí.

V  porovnaní s  r. 2019 sa čisto-

ta v stojiskách na Drieňovej pod-

statne zlepšila. Stále však sú sto-

jiská, kde sa o poriadok príkladne 

starajú a  stojiská, kde sa čisto-

tu nedarí udržať i  napriek maxi-

málnemu úsiliu domového dô-

verníka. Stav stojiska je vizitkou 

všetkých jeho užívateľov. Preto 

nebuďme ľahostajní.

V  dňoch 07. a  10.05.2021 boli 

stojiská na Drieňovej vyčistené 

a  vyzametané. Objemné odpady 

ako koberce, nadrozmerné kar-

tóny, parkety či nábytkové dosky 

boli odvezené na zberný dvor.

Čistenie stojísk bolo tentoraz vy-

konané na náklady mesta. Za čis-

totu v stojisku v zmysle všeobec-

ne záväzného nariadenia mesta 

Banská Štiavnica č. 6/2019 o na-

kladaní s komunálnymi odpadmi 

zodpovedá vlastník alebo správ-

ca nehnuteľnosti, teda prenese-

ne občania, ktorým stojisko pri-

náleží. Preto, ak bude odteraz 

potrebné ďalšie vyčistenie stojis-

ka, Technické služby, m. p., BS to 

vedia zabezpečiť, správca stojiska 

si to však musí objednať a zapla-

tiť. Objemný odpad do stojísk ne-

patrí, treba ho priviezť na zberný 

dvor, kde ho občania mesta môžu 

odovzdať bezplatne.

Popri kontrole čistoty v  stojis-

kách som si všímal aj kvalitu 

triedenia občanov a  obsah kon-

tajnerov na zmesový odpad. Vy-

triedené druhy odpadov (papier, 

plasty, sklo, kovy a tetrapaky) boli 

pomerne dobrej kvality, znečisťu-

júcich prímesí nebolo veľa, hoci, 

našli sa.

Chcel by som zdôrazniť, že do 

hnedých nádob patrí skutočne len 

bioodpad v  kompostovateľných 

vreckách. Pomerne často sa stá-

va, že ľudia dajú bioodpad v kla-

sickom plastovom vrecku alebo 

taške a plasty sa potom stanú sú-

časťou kompostu. Časté sú aj po-

traviny v  pôvodných plastových 

obaloch. Pokiaľ sa plastový sáčok/

obal nevyberie ešte pred kompos-

tovaním, v procese mletia biood-

padu sa rozomelie na množstvo 

drobných kúskov, ktoré potom 

ostávajú vo výslednom kompos-

te. Pokiaľ budete dávať kuchyn-

ský bioodpad do kompostovateľ-

ných vreciek, hnedá nádoba bude 

čistá a bioodpad v nej nebude za-

páchať. Kompostovateľné vrecká 

sú teraz zelenej farby, sú väčšie, 

zmestí sa do nich viac bioodpa-

du. Ak sa vám vrecká minú, treba 

si pýtať ďalšie od domového dô-

verníka, prípadne volajte priamo 

mne (M. Veverka, 0904 417 202).

Horší bol však pohľad do kontaj-

nerov so zmesovým odpadom. 

Ešte stále sa v nich nachádza veľa 

plastových a  sklených fl iaš, ple-

chovky, plastové obaly, kartón, 

kancelárske papiere, ... – všetko 

odpad, ktorý sa dá ľahko vytrie-

diť a na ktorý sú v stojisku fareb-

né nádoby.

Bohužiaľ, v kontajneroch na zme-

sový odpad je stále pomerne dosť 

bioodpadu– zvyšky z  ovocia, ze-

leniny, papierové servítky, čajové 

vrecúška, dokonca aj starý chlieb. 

A pritom hnedá nádoba na biood-

pad je hneď vedľa.

Zhruba polovica odpadu v kontaj-

neroch na zmesový odpad by tam 

pri dôslednejšom triedení nemu-

sela byť. Vývoz týchto kontajne-

rov by sa mohol znížiť na polovicu 

(na Drieňovej raz za týždeň) čím 

by sa ušetrili nemalé prostriedky 

jednak za zber odpadu a jednak za 

jeho zneškodnenie na skládke (čo 

je čoraz drahšie). Poplatok za od-

pad by sa tak nemusel každoroč-

ne zvyšovať. Preto ešte raz chcem 

apelovať na všetkých občanov – 

nebuďme ľahostajní, trieďme od-

pad a trieďme dôsledne.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Čistenie stojísk na Drieňovej

Stojisko DR014 na ulici Dr.J.Straku po vyčistení  foto Archív TS, m.p.

Kontajner na ZKO stojisku DR020  foto Archív TS, m.p.

Slovensko...
Slovensko, Slovensko, bolo si tak 

krásne,

kdeže sa podeli tie tvoje dni šťastné.

Tie tvoje dni šťastné, lúky rozkvit-

nuté,

akoby to všetko, bolo zabudnuté.

Polia klasmi zreli, láskou obsypané.

Budilo ich vetrom, len vtáčatko 

ranné.

Kosci rozspievali, slzy rannej rosy,

lebo iba vtedy vždy dobre sa kosí.

Slnko, svoje lúče k zemi naklonilo,

aby sa tu ľuďom iba dobre žilo.

Pokosená tráva, senom zavoňala,

aby v zime pokrm, aj zvieratám dala.

Ráno sa už v piecke kúrilo veselo,

lebo na chlebík sa, zabudnúť ne-

smelo.

Vôňa chleba. Vôňa našej domoviny.

Nebolo ísť treba makať do cudziny.

Prekrásne tie hory, našou pýchou 

boli.

Teraz keď sa pozriem, srdce ma za-

bolí.

Všetko sa zmenilo, no k  horšiemu 

iba,

A tak veľmi, veľmi, nám to všetkým 

chýba.

Slovensko, Slovensko, tak krásne si 

bolo,

kde sa to všetko, kde sa to podelo.

Možno sa raz ľudia, možno sa zo-

budia,

no s tej tvojej krásy, snáď niečo ne-

uvidia...

Alica Gajanová

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. 

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik (SVP) 

realizoval v rokoch 2013– 2015 

rekonštrukciu vodnej stavby 

Dolná Hodrušská (nazývaný 

aj Dolnohodrušský tajch), 

zapísanej v zozname UNESCO. 

Keďže toto historické vodné dielo ne-

spĺňalo bezpečnostné a iné technické 

kritériá, pristúpil SVP k  jeho rekon-

štrukcii.

Rekonštrukcia tajchu pozostávala 

z prebudovania bezpečnostného prie-

padu na potrebnú kapacitu (na tzv. 

100-ročný prietok), z  vybudovania 

potrubí dnových výpustov, ako aj sys-

tému merných a pozorovacích zaria-

dení. Počas rekonštrukcie bola zre-

alizovaná aj sanácia ľavostranného 

zosuvného svahu nádrže.

Po ukončení rekonštrukcie boli po-

čas prvého plnenia v hrádzovom tele-

se a podloží pozorované rozkolísanos-

ti hladín podzemných a priesakových 

vôd v  novovybudovanom pozorova-

com systéme. Tieto anomálie sa ne-

podarilo odstrániť lokálnou opravou 

v roku 2018, pričom na vodnom die-

le bola vyhlásená havária. Z uvedené-

ho dôvodu bol tajch úplne vypuste-

ný. Nasledovalo obdobie vykonávania 

radu meraní a pozorovaní režimu prú-

denia vôd v  celom rozsahu  hrádzo-

vého telesa. Anomálie sa tu pravde-

podobne vyskytovali aj v  minulosti, 

avšak vzhľadom na absenciu merných 

a pozorovacích zariadení nebolo mož-

né prípadné závady identifi kovať. 

Tomu dopomohla až súčasná techni-

ka. Na základe vyhodnotenia výsled-

kov meraní bola v roku 2019 zrealizo-

vaná komplexná oprava hrádzového 

telesa zrealizovaním podzemnej tes-

niacej steny v celej dĺžke tryskovou in-

jektážou.

Po rekonštrukcii a odstránení havárie 

nasledovalo obdobie prvého plnenia 

v súlade s manipulačným poriadkom. 

Na prelome rokov 2020/21 sa podari-

lo dosiahnuť maximálnu prevádzko-

vú hladinu 528,00 m n. m. a vplyvom 

výraznej zrážkovej činnosti bola pre-

verená aj funkčnosť bezpečnostného 

priepadu. Napriek týmto skutočnos-

tiam je potrebné konštatovať, že tajch 

zostáva aj naďalej pod drobnohľadom 

prevádzkovateľa (SVP), Vodohospo-

dárskej výstavby (VV) ako organizácie 

poverenej výkonom technicko– bez-

pečnostného dohľadu. Vodné dielo je 

v súčasnosti v štádiu overovacej pre-

vádzky. V  letnom období roku 2021 

bude zo strany VV vypracovaná sú-

hrnná správa z overovacej prevádzky, 

v ktorej budú uvedené prípadné pod-

mienky pre jej ďalšie prevádzkovanie.

Z  pohľadu SVP je potrebné konšta-

tovať, že rekonštrukcie a opravy his-

torických tajchov sú vždy veľkou ne-

známou. Existujú síce informácie 

popisujúce históriu vodných diel, av-

šak absentujú merateľné technické 

parametre o ich skutkovom stave. Nie 

je k  dispozícii projektová dokumen-

tácia preukazujúca dosiahnuté para-

metre vodných diel po ich vybudova-

ní alebo prípadných rekonštrukciách 

v minulosti. Tieto informácie sa získa-

vajú pred rekonštrukciou súčasnými 

odbornými metódami, ktoré predsta-

vujú nemalé náklady a pre ich ziste-

nie je súčasne potrebné zvoliť správ-

ne metódy a postupy. Rovnako tomu 

bolo aj v rámci rekonštrukcie a opravy 

Dolnohodrušského tajchu.

Tomáš Ič, SVP, š. p.

Sfunkčnenie historického 
Dolnohodrušského tajchu

Dolnohodrušský tajch  foto Archív SVP, š.p.

Pracovníci Mestských lesov 

Banská Štiavnica, spol. s r.o., 

a žiaci Špeciálnej základnej 

školy v Banskej Štiavnici 

spojili navzájom svoje sily 

a výsledkom tejto spolupráce 

bola vydarená akcia.

Školáci pod odborným dohľadom 

lesníkov– pracovníkov spoločnos-

ti Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s  r.o., vysadili nové sadenič-

ky smrekov a buka v lesnom poras-

te nachádzajúcom sa v bezprostred-

nom okolí mesta. Svojim aktívnym 

prístupom sa zapojili do každoroč-

ných jarných činností prevádzaných 

našou spoločnosťou.

Mladí ochrancovia prírody v nároč-

nom teréne a  zároveň pre detské 

rúčky pomerne namáhavej práci 

predviedli obdivuhodný výkon. Ich 

snaha o konkrétnu pomoc svojmu 

okoliu je v dnešnom uponáhľanom 

svete nasledovaniahodná.

Záujem ľudí o prechádzky v lesoch 

od minulej jari po prijatí covidových 

opatrení stúpol. Teší nás, že tieto 

školopovinné deti pristúpili k príro-

de s konkrétnym záujmom pomôcť 

a  svoj vzťah k  prírode deklarova-

li spôsobom, ktorý je výzvou aj pre 

nás ostatných.

Miroslava Orolinová, 

Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Jarné aktivity v Mestských lesoch 
Banská Štiavnica, spol. s r.o.

21. 5. Výstava Kata Kissoczy & 

Patrícia Koyšová– Kruh, Galéria 

Jula Bindera, Nám. sv. Trojice 21, 

BŠ, 17:30, info: www.gjb.sk, otvo-

rené: ŠTV–NED 12.00–18.00.

22. 5. Brigáda– Banskoštiavnická 

vodohospodárska sústava– obno-

va zberných jarkov 4, tajch Bako-

mi, 9:00.

22. 5. Namaľuj svoj Aktivač-

ný Kľúč na hodváb, Centrum BŠ, 

9:00.

23. 5. Sprevádzanie– Hodrušská 

vodohospodárska sústava, tajch 

Červená studňa, 9:00.

27. 5. Koncert: Contriology (CZ)– 

akordeón, cimbál, spev– Eleuzína, 

20:00.

29. 5. Brigáda na fl ow-traile Helli-

gon, Salamandra Resort, 9:00.

30. 5. Aktivuj svoj Potenciál maľ-

bou na hodváb, Centrum BŠ, 9:00.

4. 6. Inštalácia kameňov zmiznu-

tých susedov– Stolperstein, Nám. 

sv. Trojice, 15:00.

4., 5., 19., 20. 6. Koncerty IMT 

Smile, Amfi teáter BŠ, 18:30.

5. 6. Charon– B. Štiavnica, Hostel 

Skautský dom, 21:00.

6. 6. Otvorená výzva GaJK– Start 

Up– pre začínajúcich umelcov, Ga-

léria J. Kollára, termín uzávierky 

6. 6. 2021.

12. 6. Otvorenie letnej sezó-

ny-Budenie sitnianskych rytierov, 

Terasa u Blaškov, 18:00.

Výstavy a galérie

Od 21. 4. Výstava Merkur– expo-

náty zo zberateľskej kolekcie Jiří-

ho Mládka, Berggericht, Nám. sv. 

Trojice 6, B. Štiavnica

21. 4.– 6. 6. Výstava Martina 

Piačka– SAD: Stručný archív daru, 

Galéria Jozefa Kollára, Námestie 

svätej Trojice 8, B. Štiavnica

5.– 23. 5. Telo. Intímne a verejné, 

Miro Trubač, Galéria Schemnitz, 

A. Sládkoviča 2, B. Štiavnica

Odporúčame rezerváciu vopred

Banské múzeum v prírode– J. K. 

Hella 12, B. Štiavnica

Nový zámok– Novozámocká 22, 

B. Štiavnica

Starý zámok– Starozámocká 11, 

B. Štiavnica

Kammerhof (expozícia Baníctva 

na Slovensku)– Kammerhofská 2, 

B. Štiavnica

Štôlňa Glanzenberg– Kammer-

hofská ul. 26, B. Štiavnica

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica



6
číslo 19• 20. máj 2021

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Mgr. Martin Macharik

Kalvária je jedinečná svojho dru-

hu nielen na Slovensku, ale má svo-

je výnimočnosti aj v európskych re-

láciách. Nielen na to, ale aj všeličo 

iné sme sa v  tejto súvislosti opý-

tali predsedu Kalvárskeho fondu 

Mgr. Martina Macharika, vzhľa-

dom nato, že od 19. 4. sú celoštát-

ne uvoľnené pandemické opatrenia 

a slovenskí i zahraniční návštevníci 

môžu sa opäť kochať v nádhere Kal-

várie, ako aj scenérii, ktorá sa na-

skytá návštevníkom z jej vrchola.

1. Ako ste prežili pandemické 

obmedzenia?

Dolný kostol aj infocentrum sme 

zavreli v októbri a otvorili sme ich 

len teraz, zatiaľ len na víkendy. Si-

tuácia na nás doľahla veľmi inten-

zívne – jednak Kalvársky fond ne-

mal možnosť čerpať žiadnu štátnu 

podporu, ale pravidelné výdav-

ky na réžiu máme na dohodárov 

stále. Tým, že bol zatvorený ob-

chodík v  infocentre a tiež bol mi-

nimálny pohyb návštevníkov, ne-

boli žiadne tržby ani dobrovoľné 

príspevky. Tie sú veľmi dôležité na 

spolufi nancovanie grantov z  mi-

nisterstva kultúry. Aj väčší dar-

covia sú opatrní, takže zažívame 

dosť náročné obdobie.

2. Prejavila sa pandémia na 

návštevnosti?

V  roku 2019 Kalváriu navštívi-

lo vyše 100,000 návštevníkov, 

v roku 2020 to bolo o niečo menej, 

ale bolo to skoncentrované na zo-

pár mesiacov. Zamestnávali sme 

preto asi 10 ľudí na organizač-

nú činnosť. Žiaľ, pandémia zruši-

la aj všetky dobrovoľnícke brigády, 

tak že práce ako kosenie či čistenie 

areálu sme museli zabezpečovať 

dodávateľsky.

3. Aké náboženské podujatia sa 

konali vlani a aké plánujete na 

tento rok?

Vlani sa konala iba jedna omša, 

v Hornom kostole v auguste. Bola 

zrušená aj výročná kalvárska púť 

v septembri. Bolo niekoľko krížo-

vých ciest, ktoré si organizujú pút-

nici prichádzajúci z celého Sloven-

ska. Je to obrovský rozdiel oproti 

roku 2019, kedy sme zaznamena-

li asi 30 omší a vyše 50 krížových 

ciest. V tomto roku sa opäť ťažko 

plánuje, ale verím, že sa liturgic-

ký život na Kalvárii opäť rozbehne.

4. Prebiehali nejaké práce?

Paradoxne, na reštaurovanie mali 

dodávatelia viac pokoja. Pred do-

končením je reštaurovanie fresiek 

a oltára v Božom hrobe a pokročilo 

sa v  reštaurovaní malieb v  Stred-

nom kostole. Pracovali sme v zime 

aj na jednom pátraní po zmiznu-

tých sochách, o  ktorom budeme 

čoskoro informovať.

Čoraz viac sa treba venovať bežnej 

údržbe. Prvé objekty sú už 10 ro-

kov po rekonštrukcii a  v  nemilo-

srdných klimatických podmienkach 

kalvárskeho kopca je to už na nich 

vidieť. Kompletne sa napríklad mu-

seli ošetriť šindľové strechy, ktoré 

treba každé dva roky olejovať.

5. Čo bude pre návštevníkov 

nové v roku 2021?

Chceme obnoviť návštevy vo veži 

v Hornom kostole. Záujemcovia si 

môžu kľúče vyzdvihnúť v infocen-

tre. Tento rok sa bude opravovať aj 

cesta od hlavnej až po prvú kapln-

ku, ale veríme, že až mimo hlavnej 

sezóny. Prechodná bude aj počas 

rekonštrukcie. Plánujeme vyriešiť 

dlhoročný problém s  „močovkou“ 

pred prvou kaplnkou, na ktorú 

sa sťažoval už kňaz v  liste z  roku 

1939, ktorý sme nedávno objavili. 

Tiež chceme nájsť základy kaplnky 

zbúranej v roku 1997.

6. Čo sa týka prác, na čo sa za-

meriate v roku 2021?

Radi by sme už na jeseň ukončili 

reštaurovanie malieb v  Strednom 

kostole aj v  Božom hrobe. S  tým 

súvisia desiatky ďalších úloh, ako 

reštaurovanie barokových mreží, 

poškodených schodov, ktorých je 

len v  kostole 102 stupňov, opra-

vu okien a dlažby. No proste, prá-

ce ako na kostole! Preto aj touto 

cestou chcem poďakovať všetkým 

podporovateľom, hlavne MKSR, 

Nadácii VÚB a SSE, a.s.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má...

Reštaurovaný Kristus v Božom hrobe  foto Archív M.Macharika

Reštaurátorské práce  foto Archív M.Macharika

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Gascoyneho šarlátové

Jesenná odroda až skorá zim-

ná pôvodom z Anglicka. Vyšľach-

til ju pán Gascoyne, pestuje sa od 

roku 1871. Má veľmi dobrú, au-

tomatickú chuť. Pre svoj krás-

ny vzhľad sa jablká tejto odrody, 

ktoré zároveň rýchlo hnijú, pou-

žívajú najmä ako stolové ovocie. 

Na pestovanie je však pomerne 

náročná. Síce je mrazuvzdorná, 

ale vo vlhku trpí chrastavitosťou 

a moniliózou. Plody sú veľké, gu-

ľovité tupo hranaté. Polovice plo-

du nerovnomerné. Dužina je bie-

la, krehká, nie príliš šťavnatá, ale 

chuťou sladká, výborná. Šupka je 

slabá, najskôr suchá, neskôr polo-

mastná, svetložltá, krytá krásnym 

červeným líčkom. Zaberá sa kon-

com septembra, konzumnú zre-

losť dosahuje v mesiacoch október 

až december.

Hruška: Parížanka

Pochádza z Francúzska. Vypesto-

vaná bola v roku 1883 W. Foursi-

nom v  Dreux. U  nás je povole-

ná od roku 1954. Rastie stredne 

silne, neskôr slabšie, koruna je 

stredne veľká, široko ihlanovi-

tá, rodivý obrast krátky. Listy sú 

stredne veľké, pozdĺžne vajcovi-

té, tmavšie zelené, kališné líst-

ky okrúhle, zelenkasté až biele. 

Je cudzoopelivá diploidná, sama 

je dobrý opeľovač, kvitne skoro. 

Stredne veľký plod, pozdĺžne vaj-

covitý, hladký. Šupka je zelená až 

žltozelená s  hrdzavými lenticela-

mi. Stopka stredne dlhá, dužina 

rozplývavá, šťavnatá, sladká, žl-

tobiela. Je to zimná odroda, zbe-

rá sa koncom októbra, konzumná 

zrelosť je od decembra do februára 

aj dlhšie.

Michaela Mojžišová

Nové knihy 
v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica– 18,90€, J. 

Lackovič– monografi a, obrazová 

publikácia– 15,-€, Banská Štiav-

nica– Mesto UNESCO, nové vyda-

nie– 15,-€, Banícke uniformy od 

Z. Denkovej– 5€. Môžete si ich za-

kúpiť denne od 9:00– 17:00 hod.

IC BŠ
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Spomienka

...ale v  našich 

srdciach zo-

stane navždy.

18. mája 

2021 uplynu-

lo 10 rokov, čo nás navždy 

opustila naša drahá mamin-

ka a  stará mama Alžbe-

ta Debnárová. Tí, ktorí ste 

ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku. 

Dcéry Beáta a Ľudmila 

s manželom, vnuci Adrián, 

Dalibor a Martina 

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie

Touto cestou by som sa chcela po-

ďakovať Mestským lesom, m. p., 

Banská Štiavnica za opravu cesty. 

Po ťažbe dreva na Vindišlajtni bola 

zdevastovaná prístupová cesta na 

Vyhnianskej ul., po ktorej sa neda-

lo prejsť osobným autom. Oslovila 

som Mestské lesy v BŠ, p. riadite-

ľa Kicku a p. Luláka, ktorí boli veľ-

mi ochotní a príjemní. Cestu nám 

opravili za 1 deň. Veľmi som rada 

za nového p. riaditeľa, lebo sú tam 

úžasní ľudia plní ľudskosti a ocho-

ty, čo v dnešnej dobe je zázrakom. 

A všetkým zo srdca ďakujem!

Izabela Gréčová 

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

Centrum voľného času 

v Banskej Štiavnici organi-

zuje počas leta obľúbené, 

tradičné denné letné tábory 

v termínoch:

5.7. – 9.7.2021

19.7. – 23.7.2021

26.7. – 30.7.2021

2.8. – 6.8.2021

Program: výlety, turistika, kúpalis-

ká, hry, súťaže, zábava.... Maximál-

ny počet detí v  jednom turnuse je 

40 osôb.

Bližšie info a prihlášky: 

CVČ, č.t.: 0907598567.

J. Machilová

Denné letné tábory

Letné detské tábory plné zábavy foto Archív CVČ BŠ

Klimatická zmena je pojem, 

ktorý stále častejšie 

počúvame zo všetkých strán. 

Klíma neustále prechádza zmena-

mi, no za posledné roky je táto zme-

na taká rýchla, že dôsledky môžeme 

pozorovať na vlastné oči. Jej zrých-

ľovanie spôsobuje svojou činnos-

ťou človek. Kto potrebuje byť te-

oreticky podkutý, môže si pozrieť 

on line kurz v českom znení na ad-

rese: https://kurz-klimazmena.

clovekvtisni.cz/#!/

Možno poviete, že to, že sa rozširuje 

niekde v Afrike púšť, že sa topia ľadov-

ce, alebo v niektorých častiach sveta 

už nie je možné pestovať rastliny tak 

ako doteraz, sa nás, na našom malom 

Slovensku netýka. Opak je však prav-

dou. Všimli ste si, že počas leta máme 

oveľa viac tropických dní ako pred pár 

rokmi? Viac ako inokedy sa striedajú 

obdobia, keď neprší vôbec s obdobia-

mi, keď prší veľmi prudko a za krát-

ku dobu vznikajú nebezpečné zápla-

vy? V studniach na dedinách už nie je 

toľko vody, čo bývalo? V lete sa v mes-

te na betónových plochách nedá sko-

ro vydržať? V  našom okolí sú mno-

hé ďalšie príklady. Preto chceme robiť 

opak a svojou malou mierou zlepšiť ži-

vot vo svojom rodnom kraji.

Sadenie stromčekov, ktoré sme re-

alizovali pod odborným vedením 

v  rámci vyučovania v  prírode zapo-

jením sa do žiackeho programu Re-

cyklohier a  Zelenej školy klimatickú 

zmenu nezvráti, no môže jej dopady 

aspoň o niečo zmierniť. Obrazne po-

vedané, dospelí si podali ruky, vzá-

jomne si pomohli a vyšli 

si v ústrety. Pri dodržaní 

hygienických opatrení sa 

mohli stretnúť v sprievo-

de pedagógov žiaci zo ZŠ 

s  MŠ Maximiliána Hel-

la a ŠZŠ v Banskej Štiav-

nici a  na pozemku, kto-

rého je vlastníkom Urbár 

Štiavnické Bane zasadiť 

50 kusov sadeníc smre-

ka, ktoré dodali Lesy SR, 

š. p. Dievčatám a  chlap-

com išla práca od ruky a aby sa strom-

čeky ujali, dobre ich zaliali vodou z ja-

zera Bakomi. Veselá nálada bola aj 

pri nasledovnej vychádzke po zber-

nom jarku. Dozvedeli sme sa o zaují-

mavostiach z histórie obce Štiavnické 

Bane a banských dielach. Potešili sme 

sa pohľadmi na prebúdzajúcu sa prí-

rodu. Škoda by bolo nevyužiť pozva-

nie domácej školy Maximiliána Hella, 

a tak žiaci zo Štiavnice mali čo pozerať 

a počúvať v prírodnom parku AVES: 

pútavým a  milým slovom nás spre-

vádzal po vonkajších klietkach a volié-

rach pán sokoliar a porozprával nám 

o  svojich miláčikoch, psíkoch, koní-

koch, dravcoch, sovičkách, papagá-

joch. Každého poznal po mene a vy-

svetlil nám, prečo sú niektoré voliéry 

či búdky zakryté /sedia v nich samič-

ky na vajíčkach a netreba ich zbytočne 

rušiť/. Na druhej strane kamery odha-

ľujú aj skrytý život a prostredníctvom 

videa sme neskôr mali možnosť sledo-

vať, ako už dnešný jednoročný „mláde-

nec“ z rodu dravcov vyrastal. Tak ako 

sme obdivovali vertikálnu zelenú ste-

nu, japonskú záhradu či dažďové rast-

liny, našich „zelených spojencov“ v boji 

s  klimatickou zmenou, spomenieme 

aj opičky, korytnačky, spiacu ježicu, le-

guána, aligátora či akváriá s exkluzív-

nymi rybičkami. Dopoludnie ubeh-

lo ani sme sa nenazdali a už na nás 

čakal školský autobus s  priateľským 

a starostlivým pánom šoférom, ktorý 

štiavnických žiakov bezpečne dopravil 

ku škole.

Poďakovanie patrí pánu riaditeľo-

vi Mgr. Pavlovi Michalovi a jeho spo-

lupracovníkom, všetkým ochotným 

a starostlivým rukám, ktoré zachová-

vajú a tvoria hodnoty v súlade s príro-

dou a jej obyvateľmi. 

Sadenie stromčekov 2 pokračova-

lo o týždeň v spolupráci s Mestskými 

lesmi v  Banskej Štiavnici, kedy sme 

neďaleko banského skanzenu vysadi-

li pod vedením Ing. Igora Bohuša sa-

deničky smreka obyčajného a  buka 

lesného. Za vykonanú prácu bola aj 

sladká odmena. Ďakujeme. Čo sme sa 

naučili o lese nezabudneme a tešíme 

sa na ďalšiu spoluprácu.

Danica Chytilová, 

ŠZŠ Banská Štiavnica

Príklad dobrej spolupráce, 
sadenie stromčekov
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V stredu 12.5.2021 sa usku-

točnil historicky prvý moderný 

archeologický prieskum 

na hrade Žakýl nad obcou 

Podhorie pri Banskej Štiavnici. 

Realizoval ho Archeologický ústav 

SAV v spolupráci s Katedrou archeo-

lógie UKF v Nitre a predsedami OZ, 

ktoré zachraňujú hrady Šášov, Re-

vište a  Čabraď. Zúčastnili sa ho aj 

Draci z Pustého hradu.

Hrad Žakýl je pre nás stále veľkou 

hádankou. Nachádza sa v nadmor-

skej výške 812 m.n.m. a je oriento-

vaný v smere východ-západ. Aj ve-

deckým pokusom z piatka 7.5.2021, 

keď sme v  rámci projektu Pohron-

ská hradná cesta overovali pomo-

cou refl ektorov vizuálny kontakt 

hradov na strednom Pohroní vieme, 

že hrad Žakýl bol vo vizuálnom kon-

takte s Pustým hradom nad Zvole-

nom, hradom Teplica nad Sklenými 

Teplicami a  hradom Sitno. Na pre-

lome 19. a 20. storočia mu venoval 

pozornosť nestor slovenskej arche-

ológie Andrej Kmeť a z tohto obdo-

bia pochádza aj jeho prvý pôdorys. 

Zaujímavé je, že Kmeť ho nazýva 

aj Pustý hrad. Spolu s Pustým hra-

dom nad Zvolenom, hradom Teplica 

a strážnou vežou Luchtov pri Tekov-

skej Breznici ide o štvrtú lokalitu na 

Pohroní nazývanú ako Pustý hrad. 

V roku 2002 publikovali prvý suma-

rizačný článok o hrade Peter Gutek 

a  Miroslav Matejka v  časopise Pa-

miatky a múzeá.

Hrad Žakýl bol vybudovaný na kon-

trolu prístupových ciest od Zvolena 

a Kremnice v smere na Banskú Štiav-

nicu, ale žiaľ, nezachovali sa k nemu 

žiadne písomné pramene. Skladal 

sa z  najvyššie položeného hradné-

ho jadra pozdĺžneho pôdorysu a od 

východu napojeného priestranného 

oválneho predhradia. Jeho celková 

rozloha je 0,6 hektára a pôdorysom 

je veľmi podobný s Dolným Pustým 

hradom vo Zvolene. Je veľmi prav-

depodobné, že ho vybudovala tá istá 

kamenárska škola. Z písomných pra-

meňov vieme, že na výstavbe sídiel 

v kráľovskom vlastníctve vo Zvolene 

sa podieľal kamenársky majster Ber-

told. V roku 1255 mu panovník Belo 

IV. za vykonávanie prác na kráľov-

ských hradoch daroval majetok Du-

bové, ktorý bol vyňatý spod kráľov-

ského hradu Zvolen.

Predpokladáme, že hrad Žakýl vzni-

kol podobne ako opevnenie Dolného 

Pustého hradu vo Zvolene v druhej 

polovici 13. storočia. V teréne sú vi-

diteľné zvyšky hranolovej obrannej 

veže nad vstupnou bránou vo vý-

chodnom okraji jadra a  hradného 

paláca na západnej strane. Dodnes 

je dobre čitateľná aj hradná cister-

na a  zvyšky hospodárskych stavieb 

pristavených k  severnej aj južnej lí-

nii opevnenia. Zaujímavé sú aj dve 

štôlne, jedna pred vstupnou bránou 

a druhá na nádvorí, ktoré boli vyťa-

žené po zániku hradu.

Aktuálne archeologické nálezy ako 

zubadlá, hrot šípu, olovené závažie, 

ozdobné kovanie zo šiat, kovanie 

z dverí, fragment noža, väčšie množ-

stvo klincov a keramické fragmenty 

potvrdzujú jeho fungovanie aj v 14. 

storočí. Hrad Žakýl pravdepodobne 

zaniká v  závere tohto storočia ale-

bo začiatkom 15. storočia. Písomný 

prameň z roku 1560 o blízkej stud-

ničke pod „starým hradom“ v  zápise 

o jednom hraničnom spore napove-

dá o tom, že hrad bol už v tom obdo-

bí v ruinách.

Za starostlivosť o hrad, jeho čistenie 

a nový mobiliár patrí vďaka obci Pod-

horie a jej starostke Dane Lóžiovej.

Ján Beljak, Archeologický ústav, 

vedúci pracoviska, SAV ZV

Úspešná archeologická expedícia 
na hrade Žakýl

Účastníci expedície na Žakýlsky hrad  foto Ján Beljak

Výhľad zo Žakýlu na Sitno  foto Ján Beljak

Výzva
Ahojte, naši dospelí priatelia!

Dovoľujeme si Vás takto oslo-

viť, my žiaci Špeciálnej základnej 

školy v  Banskej Štiavnici a  po-

prosiť Vás o pomoc a spoluprácu.

Našťastie sa už učíme riadne 

v škole a tešíme sa aj z príchodu 

jari a pobytu v prírode. Určite už 

všetci zaregistrovali rušnejší po-

hyb na uliciach, parkoch či ihris-

kách. A samozrejme, blíži sa tu-

ristická sezóna.

Naša škola má patronát nad 

chodníkom či časťou lesa vedú-

ceho k jazeru Klinger, ktorý my 

nazývame ako územie chránené 

školou „Čistý lesík“. Na jeho za-

čiatku aj konci sú osadené dve 

informačné tabule a  dva smet-

né koše. Tento priestor bol aj 

za spolupráce mesta vyčiste-

ný a  pravidelne sa oň staráme. 

Vyzbierame odpadky, upozor-

níme na potrebu pravidelne vy-

prázdňovať koše. Vychádzky 

nám spestria vyučovanie a pria-

mo v prírode a pri vode sme sa 

čo to naučili a  zažili príjemné 

chvíle.

V období zimy sa týmto priesto-

rom prehnala veterná smršť, 

povyvracala mnohé staré stro-

my a  tieto zatarasili chodník. 

Predpokladáme, že si obyvate-

lia z  priľahlých domov chodník 

vlastnými silami spriechodni-

li. V súčasnosti sa časti chodní-

ka zosúvajú, a  tak sa príjemná 

vychádzka stáva síce dobrod-

ružnou, ale menej bezpečnou. 

Po vývratoch ostali jamy, kto-

ré sú už sčasti zasypané staveb-

ným odpadom. Preto sa na Vás 

obraciame s  výzvou o  záchra-

nu a opravu tejto časti turistic-

kého chodníka, ktorú využívajú 

nielen obyvatelia Banskej Štiav-

nice, ale aj návštevníci a  turisti 

v každom ročnom období. Naše 

detské ruky dokážu pozbierať 

papieriky, zasadiť stromček či 

nakŕmiť rybky. Veľké veci doká-

žu dospelí....

ŠZŠ Banská Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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K R Í Ž O V K A

Áno, už sme sa nevedeli 

dočkať, kedy sa situácia 

s pandémiou zlepší, (aj 

vďaka rozbehnutému 

očkovaniu) a veru, 

dočkali sme sa. 

V  pondelok prvá vychádz-

ka našej ZO JDS Štiavnic-

ké Bane (dobrovoľníkmi na 

čele s  pánom starostom) 

okolo upratanej Vindšach-

ty, po novej cestičke okolo 

celého jazera a potom ešte 

obľúbené Bakomi.

Po radostnom zvítaní sme 

sa venovali hlavne našim 

najbližším plánom.

Prezradím vám novinku, 

že aj tento rok sme získali 

priazeň poslaneckej komi-

sie v BBSK a schválili nám 

dotáciu na výstavu „Poézia 

v  obrazoch– pohladenie pre 

dušu“.

Sme veľmi vďační za pod-

poru a tešíme sa na tvorivú 

prácu, z ktorej budeme mať 

všetci radosť.

Výstava nám predstaví našu člen-

ku, rodáčku z  Piargu, Danicu Ko-

šiarovú a jej krásnu tvorbu.

Ani sme netušili, ako veľmi sa nám 

k tejto výstave hodí aktivita na pre-

zentačnom materiáli s  jej 

obrazmi. Štyri dni spo-

ločnej online práce – fote-

nie, hra so svetlom, výber, 

upravovanie, a  nová publi-

kácia je pripravená do tla-

če. Som presvedčená, že aj 

vy si túto 24 stranovú pub-

likáciu s  nádhernými ob-

razmi zamilujete. A  máte 

sa na čo tešiť, lebo bude aj 

pre vás k  dispozícii na pri-

pravovanej výstave. Ne-

bojte sa, všetko dôležité 

o tomto podujatí sa dozvie-

te včas v  Štiavnických no-

vinách, na našom webe 

http://www.sovicky.sk/ 

alebo FB https://

w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/694281634311848, 

aby ste sa mohli zúčastniť 

a pookriať na duši.

Eva Šestáková, predseda 

ZO JDS Štiavnické Bane

Otvárame sezónu Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 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, Mládežníc-

ka, Záhradná.

– 27.– 28. 5. v čase od 7:00 – 18:00 

na ul.: Akademická, A. G.– Göllne-

rovej, Botanická, J. Hollého, J. Pa-

lárika, Mierová, Mládežnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

myšlienka
dňa

„Najväčšie dobrodružstvo, aké kedy 

môžete zažiť, je žiť život svojich snov.“

Oprah Winfrey

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. 17/2021: „Bo-

jím sa dňa, keď si technológie vyberú 

daň na ľuďoch. Svet bude obývaný ge-

neráciou idiotov.“ Výhercom sa stáva 

Tomáš Ujlaky, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

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

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 31. 05. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Tassa: 

„V  tomto svete plnom… (dokončenie 

v tajničke).

A., Biograf, listová skratka, kilo-

pond, vidina, meno herca Vojteka,

B., 3. časť tajničky, koniec tajnič-

ky,

C., Časť Londýna, prístav, trojka, 

starší vojak,

D., Tona, sústružník, spoločnosť 

v  podnikaní, hudobné nástroje 

v kostoloch,

E., Zvuk pri pozeraní do krku, 

mesto na Morave, stará chalupa, 

spálenie na slnku,

F., Iniciálky herca Loja, hl. mesto 

Talianska, talent, drahý kov,

G., Ruská rieka, Začiatok tajnič-

ky, bocian česky,

H., Moci, malá kapela, strom Slo-

vanov,

I., Sekal si, mútia, apríl česky,

J., Vykonával krotenie, žen. 

meno, západy s hrúbkou,

K., Cedidlo, nezvučím, iná, eman,

L., 3. časť tajničky, Lekárska ko-

misia.

1., Kilometer, 2. časť tajničky, 

Komunistická strana SR,

2., Alegória, výrobca áut pri Žiline, 

býva na pomníkoch,

3., Bájny vták, pooberal, číselná 

hra,

4., Stred slova pohol, ker, určite, 

číslo,

5., Podaný básn., nápoj, 2 v Ríme, 

pokojní– koncovka slova,

6., Čoskoro, dopravný prostriedok, 

kráľ zvierat,

7., Hrdlo, vychlípal, poza,

8., Snorí, oska, Elena v cudzine, vo,

9., Prístroj, zahaľujú, z po rusky,

10., Stred slova tenis, predložka, 

kanadský spevák, pôda,

11., 3. pád my, prepad polície, da-

rujeme,

12., Izabela gúla, ulúpené veci, 

osobné zámeny,

13., Vozík, indiáni, lomy,

14., Zlatica v Maďarsku, táto, časť 

bicykla,

15., Dusík a urán, kilo s hrúbkou, 

ženy, draslík.

Pomôcky: RIP, hoh, iz, Lea, Oka, 

LJ.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 19
Krížovka
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Galéria Jula Bindera, Nám. sv. 

Trojice 21, Banská Štiavnica, 

www.gjb.sk

Otvorené: ŠTV–NED 12.00–18.00

Kurátor: Filip Sabol

Kata Kissoczy & Patrícia Koyšo-

vá– Kruh

Kruh (lat. Circulus) je defi novaný ako 

rovinný útvar, často sa vyskytujú-

ci v pozícii symbolu života, večnosti, 

svojou pravidelnosťou je považovaný 

za dokonalý tvar.

Z geometrického hľadiska sa kruhom 

rozumie množina bodov v rovine, kto-

rých vzdialenosť od pevného bodu je 

menšia alebo rovná pevne danému 

kladnému číslu.

Kruh, do ktorého vás pozývame vstú-

piť je formovaný dvoma výraznými 

autorkami– Katou Kissoczy, pracujú-

cou prevažne s médiom sochy a Patrí-

ciou Koyšovou, pracujúcou prevažne 

s médiom maľby.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že 

vzdialenosť dvoch rôznych médií, 

s  ktorými každá z  autoriek prevaž-

ne pracuje, je veľká, no výstava Kruh 

ukazuje opak. Možno ju defi novať ako 

priesečník línií ich tvorby, postavený 

na vzájomnej zhode. Jednak je výber 

diel podliehajúci kódu rovnakého for-

mátu, ale treba podotknúť aj širší kon-

text tohto termínu „vzájomnej zhody“, 

ktorý tkvie hlbšie a považujeme ho za 

ešte dôležitejší.

Pre Katu Kissoczy je typická práca 

s kovovou sochou. Jej prácu s kovom, 

materiálom, ktorý na prvý pohľad pô-

sobí chladne, vnímame ako jeho kulti-

váciu svojím vstupom z pozície umel-

kyne, z pozície ľudskej bytosti. Rôzne 

kusy kovu, ktoré sú často zvyškami 

z  priemyselnej výroby variuje, spája 

do nových tvarov, skladieb. Využíva-

júc pri tom výraznú, živú farebnosť im 

dáva nový život, význam. Jej dielo ne-

ostáva iba pri priestorovej soche, pra-

cuje aj s plošnými médiami, reliéfom, 

čím sa približuje k priesečníku s tvor-

bou Patrície Koyšovej.

Patríciu Koyšovú charakterizuje prá-

ca s  nefi guratívnou abstraktnou 

maľbou, taktiež vo svojej materia-

lite a  pôsobenia farebnosti. Pracuje 

často s  metódami, ktoré sa využíva-

jú pri priemyselnej výrobe, ako sú vy-

sokotlakové kompresory a  striekacie 

pištole. „Maľbu z odstupu“ kombinuje 

s gestickou maľbou s priamym kon-

taktom s podkladom. Tieto dva prin-

cípy sa stretávajú na maliarskom 

plátne, podliehajúce autorkinmu 

umeleckému zámeru. Taktiež by sme 

mohli povedať, že ide o kultiváciu ma-

térie farby alebo presnejšie o  jej ko-

rigovanie, keďže je stále prítomná 

dávka živelnosti a s ňou súvisiacej ži-

votaschopnosti maľby. Patrícia Koy-

šová pracuje s maľbou aj v jej presahu 

do priestorových inštalácií, environ-

mentov, či objektov.

Obe autorky tvoria vo svojom médiu 

s  odvahou k  monumentálnym reali-

záciám, ktoré samotnú ľudskú mier-

ku presahujú, čím sa pôsobenie ich 

diel na diváka ešte viac umocňuje. Ob-

zvlášť v dobe, kedy človek skláňa hla-

vu a pozornosť k malému digitálnemu 

zariadeniu v dlani, považujeme záži-

tok a skúsenosť s výtvarným umením 

a moment „zdvihnutia hlavy“, vnímajúc 

to, čo nás ako ľudí presahuje, za dôle-

žité a povznášajúce.

Týmto sa Kruh neuzatvára, ale prá-

ve naopak, je otvorený, tak, prosím, 

vstúpte...

Kata Kissoczy absolvovala DAMU 

v  Prahe, v  ateliéri scénografi e. Ve-

nuje sa umeleckým činnostiam od 

dizajnu cez sochu, inštaláciu až po 

šperk. Od roku 2009 každoročne 

organizuje medzinárodné výtvar-

né sympózium SEM, na Gorazdovej 

ulici v  Bratislave v  pôvodnom ate-

liéri Erny Masarovičovej. Vystavu-

je samostatne doma aj v  zahraničí, 

zúčastňuje sa aj skupinových výstav-

ných projektov. Jej diela sú zastúpe-

né v našich aj zahraničných galériách 

a  súkromných zbierkach. Žije strie-

davo v  Prahe a  Bratislave. Kontakt: 

kissoczy@gmail.com

Patrícia Koyšová žije a tvorí v Bra-

tislave. Absolvovala 4. ateliér prof. 

Ivana Csudaia na VŠVU v  Bratisla-

ve (2005–2011). Za svoju diplomovú 

prácu ZOOM dostala ocenenie rekto-

ra v kategórii voľné umenie. Neskôr 

v tom istom ateliéri absolvovala dok-

torandské štúdium. V súčasnosti ak-

tívne vystavuje doma aj  v  zahraničí, 

zúčastňuje sa skupinových výstav-

ných projektov, absolvovala viacero 

zahraničných umeleckých reziden-

cií. Okrem maľby sa venuje aj presa-

hom do priestorových inštalácií, en-

vironmentov a objektov. Viac info na: 

www.patriciakoysova.com

GJB

Výstava KruhSúťaž
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 sú otázky 

formulované na projekt Banka lás-

ky– jediný trezor na svete, ktorý je 

nominovaný na Európske múze-

um roka 2021!

3. súťažné kolo:

Otázka:

3. Kedy sa otvorili priestory Domu 

Maríny?

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.

Kupón č. 3
Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

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
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Novým členom našej futba-

lovej rodiny sa stal Ľubo 

Urgela. 

Ľubo je nielen skúsený útočník, ale aj 

chalan s obrovským srdcom. Futbalu 

sa začal venovať v FK Žiari nad Hro-

nom, ako 16-ročný sa stal hráčom 

MFK Dubnica nad Váhom.

Jeho futbalová kariéra pokračova-

la v FC Rimavská Sobota či TJ Spar-

tak Myjava. Ľubo hrával aj za hrani-

cami Slovenska. Fanúšikovia si ho 

isto pamätajú z MFK Karviná či Ba-

ník Ostrava. Na Slovensko sa vrátil 

do prvoligového FC ViOn Zlaté Mo-

ravce– Vráble, aby opäť pôsobil v za-

hraničí, a  to v  rakúskom SC/ESV 

Parndorf.

Od 30. apríla tohto roku je hráčom 

FK Sitno. „Papierovo sa prestup vyba-

vil v hodine dvanástej, v posledný mož-

ný deň prestupového obdobia amatérov, 

a teda 30. apríla,“ spresňuje náš nový 

útočník a  dodáva, že prvý tréning 

s tímom absolvoval 10. mája. Prečo 

sa rozhodol práve pre náš klub? „Bola 

to súhra viacerých okolností, ale najmä 

kvôli tomu, že vidím usilovnosť a zanie-

tenosť nového vedenia s  jasným cieľom 

a  veľkou snahou robiť futbal skromne 

a  poctivo,“ dodáva Ľubo a  zároveň 

hodnotí aj náš ká-

der, ktorý sa pred 

touto sezónou 

rozšíril o  niekoľ-

ko nových skúse-

ných hráčov: „Ká-

der sa skladá zo 

starších skúsenej-

ších hráčov a, sa-

mozrejme, aj z mla-

dých hráčov, ktorí 

sa môžu veľa nau-

čiť od tých starších, 

čo si myslím, že je 

pre nich veľké plus 

a  dobrá skúsenosť 

do ich ďalšieho, či 

už futbalového ale-

bo súkromného ži-

vota. Je tam zdravé 

jadro, a síce som bol 

zatiaľ len na jednom tréningu, cítil som sa 

tam veľmi dobre.“

Ľubov bývalý spoluhráč je náš špor-

tový riaditeľ Lukáš Pellegrini, pô-

sobili spolu v TJ Spartak Myjava. Aj 

vďaka tomuto priateľstvu je Ľubo sú-

časťou nášho kádra. Aké ciele si na-

stavil v FK Sitno? „Cieľ v rámci klubu 

je, že by som mu chcel pomôcť dosahovať 

čo najlepšie výsledky, aby sme hrali fut-

bal, ktorý by bavil nás hráčov, a tým pá-

dom aj ľudí, ktorí by sa prišli pozrieť na 

zápasy. A jedným z mojich osobných cie-

ľov, s ktorým som sem prišiel, je ešte as-

poň raz si zahrať spoločne v jednom tíme 

s  Lukášom Pellegrinim,“ prezradil na 

záver náš nový útočník Ľubomír Ur-

gela, ktorého aj touto cestou vítame 

v  našej futbalovej rodine a  prajeme 

mu veľa gólov do súperovej brány.

Foto Zdroj: Pyxel Photography

FK Sitno Banská Štiavnica

Ľubo Urgela o prestupe do FK Sitno

Kabát.

Kabát z  rovnošaty banského aka-

demika (E 2385), tzv. grumroch. 

Je z  vlnenej čiernej látky podšitý 

plátnom, na prieramkoch vatovaný 

do valčekov, má stojačikový golier 

a manžety z čierneho zamatu. Zapí-

nanie na mosadzné gombíky s mo-

tívom banského znaku– prekríže-

ného kladiva a  želiezka. Po celej 

ploche saka sú nášivky, ktoré si štu-

denti našívali sami ako spomienky 

na prežité udalosti, lásky či problé-

my: monogram BA (možno Banícka 

akadémia), prasiatko, podkova, po-

stavy akademikov, husle, noty, ban-

ský kahanec, poháre, fľaše, fajka, 

nápis Jó szerencsét! (Veľa šťastia). 

Na rukávoch sa nachádzajú maľby 

striebrenkou, zobrazujúce kríž na 

kopci. Kabát mal pôvodne repre-

zentatívnu funkciu, jeho posled-

ným majiteľom bol František Jan-

kovič. Kabát je aktuálne vystavený 

v  expozícii Baníctvo na Slovensku 

v Kammerhofe.

Fotografi a: Katarína Patschová

Článok prezentuje vybraný zbierko-

vý predmet Slovenského banského 

múzea.

Text: Helena Galková

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea 

Kabát z rovnošaty banského akademika  foto Archív SBM

Futbal
Prípravné zápasy– výsledky:

12. 5.

FK Sitno Banská Štiavnica – Po-

hronie 5:0

V prvom polčase nastúpili na ih-

risko proti U19ke z Pohronia: Ka-

lišek, Barák, Necpal, Jacko, Chme-

lina, Tesák, Prokaj, Blaho, Hudák, 

Budinský, Kminiak.

V  druhom polčase: Sekula, Ko-

váč, Blaho, Jacko, Chmelina, Te-

sák, Prokaj, Jurica, Urgela, Hu-

dák, Gregáň.

Góly: Mišo Kminiak 2, Dany Hu-

dák, Ľubo Urgela, Miro Gregáň.

Kam na futbal?

Muži

22. 5. o  10:00 U19 FK Železiar-

ne Podbrezová– FK Sitno Banská 

Štiavnica, hrá sa na ihrisku/šta-

dióne v Podbrezovej.

FK Sitno Banská Štiavnica

Hľadajú si 
domov...
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat. 

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom 

je zabezpečiť domov pre opuste-

né a  týrané zvieratá a zabezpeče-

nie veterinárnej starostlivosti. Kto 

by chcel mať doma zvieracieho mi-

láčika, nech neváha a  kontaktuje 

naše občianske združenie. 

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947. 

Ak chcete naše OZ podporiť 2%, 

môžete tak urobiť osobne, prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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Opilovanie a spilovanie stromov, 

kosenie záhrad, tel. č.: 0940 870 762

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Predám domáce vajcia, tel.č.: 

0911 282 806

inzercia

služby
Sociálna – SeniorSociálna – Senior

prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, 
starých a veľkých halúz, či 
spustenie celého stromu, k tomu 
aj výžin kríkov a trávy. Drevo 
môžeme popíliť na mieru, cena 
sa dohodne pri obhliadke danej 
práce, vždy sa dá však dohodnúť!
Viac info: 0917 098 224.


