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Prepojovacie schodisko, 

chodník a vjazd na ulicu 

Fándlyho a chodník na ulici 

L. Svobodu v Banskej Štiavnici.

Mesto Banská Štiavnica po ukon-

čení verejného obstarávania na vy-

budovanie chodníka, ktorý bude 

prepojovať ulice L. Svobodu, J. Fán-

dlyho a Kolpašskú, podpísalo zmlu-

vu s  dodávateľom prác Swietel-

sky-Slovakia, spol. s  r.o., Mokráň 

záhon 4, 821 04 Bratislava a začiat-

kom mája prebehlo odovzdanie sta-

veniska zhotoviteľskej organizácii. 

Dňa 21.5.2021 na uvedenej stavbe 

boli začaté stavebné práce.

V tomto období sa občania 

často pýtajú, kedy obdržia 

rozhodnutia na miestne 

dane, t. j. daň z nehnuteľností 

a poplatok za komunálny 

odpad.

Termín na podanie daňových pri-

znaní je každoročne k 31. 1. Z dôvo-

du pandémie COVID-19 bol tento 

termín v  tomto roku posunutý na 

15. 3. 2021. Tým došlo aj k posunu-

tiu celého spracovania agendy dane 

z nehnuteľností.

Agenda dane z nehnuteľností a po-

platku za komunálny odpad pre 

podnikateľské subjekty je už spra-

covaná a  doručená cez Ústredný 

portál verejnej správy Slovensko.sk. 

Agenda pre fyzické osoby– občanov 

sa spracováva priebežne cez uve-

dený portál a  občania, ktorí majú 

elektronické schránky aktivova-

né na doručovanie, rozhodnutia už 

dostali, alebo dostanú v najbližšom 

čase. Ostatné rozhodnutia sa po-

stupne tlačia, podpisujú, balia a do-

ručované budú v mesiaci jún. Chce-

me len pripomenúť, že mesto vydá 

ročne cca 4 200 rozhodnutí na daň 

z nehnuteľností a 5 400 rozhodnu-

tí na poplatok za komunálny od-

pad pre fyzické osoby. Elektronické 

spracovanie miestnych daní – daň 

z  nehnuteľností a  poplatok za ko-

munálny odpad je administratív-

ne a  časovo oveľa náročnejšie ako 

v  období do roku 2019, kedy po 

spracovaní údajov sa rozhodnutia 

jednoducho len vytlačili, podpísali 

a poslali daňovníkom.

Ekonomické odd., MsÚ

Vybudovanie chodníka

Miestne dane 
budú môcť všetci občania zaplatiť už čoskoro

Prípravné stavebné práce  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.

Ďakujeme 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

Sobota 5.6. o 19:30 hod.
Štvrtok 3.6. o 19:30 hod.

Krajina Nomádov
Dráma, road movie, 108min., MP:15, 

vstupné: 5€.

Čistenie 
kontajnerov na zmesový odpad

V  piatok 28.05.2021 prebeh-

ne čistenie 1100 l kontajnerov 

a zberných nádob na zmesový od-

pad v stojiskách na sídlisku Drie-

ňová, v  časti Križovatka vrátane 

ulíc Kolpašská, 1. mája, Dolná, 

a v centre mesta.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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DIÁR
z programu

primátorky

24. 5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

 Pracovné rokovanie s  novým 

majiteľom objektu – Radničné 

nám. č. 9

Zabezpečenie prepadnutí a  po-

rúch po dažďoch na ulici Dolná 

ružová a Malé trhovisko.

Redakčná rada ŠN.

25. 5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  rekon-

štrukcii objektu A. Kmeťa 5.

 Spracovanie pripomienok k  Zá-

konu o  výstavbe a  Zákonu 

o územnom plánovaní.

26. 5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie za účelom 

doriešenia vstupov na pozemky 

na ul. Brezová.

Účasť na zasadnutí so štátnou ta-

jomníčkou Ministerstva dopra-

vy SR v závode Slovenská banská, 

spol. s r.o., Hodruša Hámre a účasť 

na 10. rozálčianskom šachtágu.

27. 5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí prípravné-

ho výboru pre zabezpečenie 17. 

EKHT a 14.SBMOS.

28. 5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valnom zhromaždení 

krajskej organizácie cestovného 

ruchu.

29. 5.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Dňa 20.5.2021, presne v deň 1. 

výročia úmrtia Ing. Ladislava 

Sombathyho, významnej 

osobnosti slovenského 

rudného baníctva 2. polovice 

20. storočia, sa uskutočnilo na 

cintoríne Frauenberg spomien-

kové stretnutie. 

Podujatie, ktoré sa konalo pri 

jeho hrobe, sa začalo klopaním 

na klopačku v  podaní Milan Mer-

tela. Potom moderátor poduja-

tia, Ing. Milan Durbák, privítal 

účastníkov, medzi ktorými boli aj 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka mesta, Ing. Ivana Ondrej-

mišková, prednostka mestského 

úradu, Ing. Richard Kaňa, predse-

da Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku, dôstojný pán 

Ľudovít Frindt, rímskokatolícky fa-

rár, Ing. Erik Sombathy, syn zosnu-

lého a  predseda Združenia baníc-

kych spolkov a  cechov Slovenska  

a  členovia spevokolu Štiavničan. 

Po baníckej hymne „Zdar Boh hore!“

nasledoval spomienkový príhovor 

Ing. Kaňu, ktorý obsahoval aj nasle-

dovné údaje:

„Ing. Sombathy sa narodil 29. decem-

bra 1923 v Banskej Štiavnici v baníc-

kej rodine, vysokoškolské vzdelanie 

získal štúdiom na troch vysokých ško-

lách, začínal v  roku 1944 na Sloven-

skej vysokej škole technickej, odbor 

špeciálnych náuk, oddelenie banského 

inžinierstva v Bratislave, v roku 1945 

pokračoval v  štúdiu na Vysokej škole 

báňskej v Příbrami, po jej presťahova-

ní vo februári v roku 1949 ukončil štú-

dium v  Ostrave. Jeho pracovný život 

bol spojený s  Rudnými baňami, kde 

bol zamestnaný od roku 1952 do roku 

1982 s  prestávkami, počas ktorých 

bol na zahraničných pracovných poby-

toch v Albánsku, v Turecku a na Kube. 

Od roku 1962 do roku 1970 vykoná-

val funkciu riaditeľa závodu v Banskej 

Štiavnici, z ktorej bol odvolaný na zák-

lade vykonštruovaných obvinení v ob-

dobí tzv. „normalizácie“, ktorá nasta-

la po okupácii Československa v  roku 

1968 a  až do odchodu na dôchodok 

v  roku 1982 bol zamestnancom pod-

nikového riaditeľstva Rudných baní 

v  Banskej Bystrici. Bol zakladajúcim 

členom Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku v roku 1992 a až 

do svojho skonu bol členom jeho ria-

diaceho výboru. V  roku 1994 inicio-

val zriadenie vzdelávacej sekcie spolku 

pod názvom „Utorkové popoludnia“, 

ktorú aj sám viedol až do roku 2002. 

Banícky spolok už v roku 2005 založil 

tradíciu konania 1. zasadnutia riadia-

ceho výboru koncom každého kalen-

dárneho roka v deň blízky dátumu 29. 

decembra, kedy slávil narodeniny Ing. 

Sombathy, toto zasadnutie má aj svoje 

osobitné pomenovanie „Staroročné“. 

Jeho životný elán bol neutíchajúci, až 

do posledných chvíľ svojho života mal 

rozpracovaných veľa materiálov týka-

júcich sa napr. genézy baníckych pies-

ní, histórie zriadenia Baníckej akadé-

mie, historických podkladov o konaní 

šachtágov, ako aj námetov na rozvo-

jové programy banskoštiavnického re-

giónu. Ing. Sombathy bol tak význam-

nou osobnosťou, ktorá si zaslúži mať 

v  Banskej Štiavnici aj pamätnú ta-

buľu. Za najdôstojnejšie miesto na 

jej umiestnenie naďalej považujeme 

objekt Kammerhofu, ktorý bol v  mi-

nulosti aj sídlom závodného riaditeľ-

stva Rudných baní Banská Štiavnica. 

V  tomto objekte pracoval Ing. Som-

bathy 17 rokov, od roku 1949 do roku 

1966. Ing. Sombathy sa výrazným 

spôsobom zaslúžil aj o rozvoj Sloven-

ského banského múzea /SBM/, keď sa 

z pozície riaditeľa závodu pričinil o po-

loženie základov banského skanzenu 

v  areáli šachty Ondrej, ktorého ideo-

vý návrh sa začal pripravovať v roku 

1965. Ing. Sombathy bol tou osobnos-

ťou, ktorá v období, keď sa uvažovalo 

o  likvidácii baníctva v Banskej Štiav-

nici, zabezpečil prehodnotenie jeho 

rudného potenciálu a pripravil návrh 

jeho rekonštrukcie, v rámci ktorej bola 

zrealizovaná aj výstavba novej budo-

vy riaditeľstva závodu, ktorá umožni-

la uvoľnenie objektu Kammerhofu pre 

účely SBM. Ing. Sombathy bol aj dl-

horočným členom Vedeckej rady SBM 

a členom redakčnej rady jeho Zborní-

ka, ktorý v obnovenej podobe začal vy-

chádzať v roku 1967. Pevne verím, že 

súčasné vedenie SBM prehodnotí svoj 

doterajší negatívny postoj k umiestne-

niu pamätnej tabule v  objekte Kam-

merhofu a umožní trvalé pripomenu-

tie Ing. Sombathyho v  inštitúcii, ku 

ktorej mal dlhoročný veľmi pozitív-

ny vzťah.“ Po príhovore Ing. Kaňa 

spolu s  RNDr. Máriou Gubrian-

skou položili pamätný venček na 

jeho hrob a vzdali mu úctu. S krát-

kym príhovorom následne vstúpi-

la aj pani primátorka, ktorá potom 

spolu s  pani prednostkou položi-

la na hrob kyticu bielych ruží a za-

pálila sviečku v kahanci. Po piesni 

„Už opäť z veže zaznieva“, pán farár 

vo svojej krátkej kázni pripome-

nul Ing. Sombathyho aj ako kres-

ťana a požehnal jeho rob. Potom sa 

účastníci odobrali k ďalším hrobom 

významných osobností banícke-

ho spolku, ktoré v nedávnej minu-

losti opustili tento svet. Začalo sa 

návštevou hrobu Ing. Pavla Janči-

ho (1931– 2020), riaditeľa závodu 

Rudných baní v  Banskej Štiavnici 

období rokov 1984– 1991, pokra-

čovalo sa návštevou cintorína „Za 

Piarskou bránou“, kde majú hroby 

JUDr. Ing. Jozef Karabelly (1929– 

2017), prvý predseda baníckeho 

spolku a  Ing. Dalma Štepáneko-

vá (1933– 2019), dlhoročná hlav-

ná organizátorka Salamandrových 

sprievodov. Návšteva bola ukon-

čená v cintoríne „Lazaret“, kde má 

hrob Ing. Milan Urbánek (1931– 

2016). Pri každom z navštívených 

hrobov bolo zaklopané klopačkou, 

bola zapálená sviečka v  kahanci, 

bola položená pani primátorkou 

kytica bielych ruží a  členovia spe-

vokolu zaspievali jednu pieseň, kto-

rou bola pri hrobe Dr. Karabellyho 

banícka hymna „Banícky stav“.

Milan Durbák

Spomienkové stretnutie

Spomienka na Ing. Ladislava Sombathyho foto Erik Sombathy
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V rámci prác bude vy-

budovaný nový úsek chodníka po-

zdĺžne s  miestnou komunikáciou 

ulice Ludvíka Svobodu, prebehne 

rekonštrukcia časti miestnej ko-

munikácie ul. J. Fándlyho s novým 

napojením na cestu III. triedy č. 

2536 ul. Kolpašská a vybudovanie 

prepojovacieho schodiska z  ul. J. 

Fándlyho na ul. Kolpašskú vrátane 

pojazdnej dláždenej plochy, ktorá 

bude určená pre dopravnú obslu-

hu rodinných domov a pozemkov.

Nový úsek chodníka je situovaný 

súbežne s  ul. L. Svobodu v  mies-

te existujúceho zeleného pásu, 

v  charakteristickom mieste s  od-

bočením na vedľajšiu trasu. Od ko-

munikácie bude oddelený betóno-

vým obrubníkom. Chodník bude 

mať šírku 1,50m ako jednostran-

ný, obojsmerný s krytom zo zám-

kovej dlažby.

Rekonštrukcia časti ul. J. Fándly-

ho je so začiatkom v  napojení na 

ul. Kolpašská. V  súčasnosti je re-

konštruovaný úsek tvorený ne-

spevneným krytom z  drveného 

kameniva. V  napojení bude šírka 

vozovky 5,50m a následne v sme-

re staničenia bude zúžená na pô-

vodnú šírku 3,50m. Povrch je na-

vrhnutý z asfaltového betónu.

Nové prepojovacie schodisko bude 

tvoriť komunikačné prepojenie 

ulíc J. Fándlyho na ul. Kolpašskú 

cez svahovitý terén. V  súčasnos-

ti je tento úsek používaný na pe-

šiu komunikáciu a občasný prejazd 

vozidiel. Kryt je nespevnený z dr-

veného kameniva. Nové prepoje-

nie bude zložené z dvoch úsekov, 

samostatný úsek pre peších, ktorý 

bude vytvorený z  nového železo-

betónového schodiska a pojazdná 

časť určená pre dopravnú obslu-

hu. Šírka schodiska je navrhnutá 

2,00m a  šírka pojazdnej časti na 

2,75m.

Mesto na vybudovanie týchto no-

vých trás chodníka a komunikácie 

vyčlenilo prostriedky z  vlastných 

fi nančných zdrojov z  rozpočtu 

mesta vo výške 98 160,10eur.

Stavebné práce majú byť ukončené 

do 3 mesiacov od začatia výstavby.

V  súvislosti s  rozbiehajúcimi 

sa prácami prosíme obyvateľov 

a  návštevníkov sídliska Drieňová 

o pochopenie určitých obmedzení 

súvisiacich s  výstavbou. Prosíme 

obyvateľov, aby využívali dočas-

ne počas výstavby iné trasy ulice 

Kolpašská a J. Fándlyho pre vlast-

nú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť 

zhotoviteľa pri prebiehajúcich sta-

vebných prácach. Vybudovaním 

nových komunikačných trás sa 

skvalitní do budúcnosti prechod 

týmto územím mnohým obyvate-

ľom.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Vybudovanie chodníka

Motoristická verejnosť, ale 

i občania nášho mesta zaregis-

trovali dopravné obmedzenia 

pri celoplošnej rekonštrukcii 

cesty zo smeru od Sv. Antona 

až do Banskej Štiavnice. 

Keďže ide o  rozsiahlu investí-

ciu a dopravné obmedzenia, opý-

tali sme sa Slovenskej správy 

ciest (SSC)– Investičná výstavba 

a správa ciest (IVSC) Banská Bys-

trica. Na aktuálnu situáciu nám 

odpovedala z komunikačného od-

boru SSC Mgr. Lucia Karelová:

„Ide o úsek cesty I/51 Svätý Anton – 

Banská Štiavnica LIDL v dĺžke 4,290 

km, na ktorom prebiehajú veľkoploš-

né opravy v súlade s platnou rámco-

vou dohodou. Práce realizuje zhotovi-

teľ Cestné stavby Liptovský Mikuláš, 

spol. s r. o., v cene 779 772,14 €. Prá-

ce pozostávajú z  výmeny asfaltové-

ho krytu cesty v  dvoch vrstvách, na 

miestach s  poruchami podkladu aj 

s  využitím geomreže. Práce sa mali 

pôvodne realizovať od 3.5. do 22.5., 

ale vzhľadom na poveternostné pod-

mienky sa termín realizácie predĺži 

pravdepodobne do 30.5.2021.

Práce sú realizované v jednom jazd-

nom pruhu, premávka vedená vo 

voľnom jazdnom pruhu pre obidva 

smery jazdy. Počas realizácie prác 

je premávka riadená zodpovedný-

mi poučenými osobami a  svetelnou 

signalizáciou počas technologických 

prestávok a  mimo pracovnej doby. 

Obchádzkové trasy nie sú potrebné.“

Za aktuálne informácie poďako-

val

Michal Kríž

Rekonštrukcia cesty v našom meste

Nový asfaltový povrch na kruhovom objazde  foto Michal Kríž

Od utorku 25. mája 2021 testo-

vanie ATG testami v priesto-

roch Kultúrneho centra (KC), 

Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica zamestnancami 

Slovenského Červeného kríža 

z Banskej Štiavnice skončilo.

Naďalej však spoločnosť Dej, s. r. 

o., testuje na COVID-19 v objekte 

mestskej plavárne v dňoch ponde-

lok– nedeľa v časoch 8:00– 17:00 

hod., s  prestávkou medzi 12:00- 

13:00 hod. a posledným odberom 

pred prestávkou o  11:40 a  16:40 

hod.

Mobilné odberové miesto testo-

vacích vzoriek na COVID-19, kto-

ré sa nachádza aj v unimobunkách 

pri kotolni na ul. L. Svobodu (sídl. 

Drieňová), je otvorené v  ponde-

lok, 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 ne-

testuje!

Výsledky testovania – 20. týždeň 

(17. 5.– 23. 5.2021):

SČK (KC):

17. 5. – 192 – otest., z toho 0– pozitív

18. 5. – 114 – otest., z toho 1 – pozitív

19. 5. – 92 – otest., z toho 0 – pozitív

20. 5. – 98 – otest., z toho 5 – pozitív

21. 5. – 136 – otest., z toho 3 – pozitív

22. 5. – 129 – otest., z toho 0 – pozitív

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

Drieňová)

17. 5. – 130 – otest., z toho 4– pozitív

19. 5. – 119 – otest., z toho 1 – pozitív

20. 5. – 120 – otest., z toho 1 – pozitív

21. 5. – 159 – otest., z toho 4 – pozitív

22. 5. – 117 – otest., z toho 0 – pozitív

23. 5. – 101 – otest., z toho 1 – pozitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

17. 5. – 64 – otest., z toho 1 – pozitív

18. 5. – 61 – otest., z toho 0 – pozitív

19. 5. – 52 – otest., z toho 3 – pozitív

20. 5. – 38 – otest., z toho 1 – pozitív

21. 5. – 78 – otest., z toho 0 – pozitív

22. 5. – 47 – otest., z toho 0 – pozitív

23. 5.– 116 – otest., z toho 3 – 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
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Z májového 
zastupiteľstva 
BBSK
V utorok 11. 5. 2021 sme mali mi-

moriadne bohaté zastupiteľstvo a ja 

z neho vyberám niekoľko bodov.

Schválili sme

Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na 

rok 2021. V zmene rozpočtu sa ušlo 

pre SPŠ S. Mikovíniho na obnovu 

balustrády hlavného schodiska viac 

ako 18 tis. eur a 3tis. eur na publi-

káciu a organizáciu storočnice. Viac 

ako 230 tis. eur na dokumentáciu 

k  stavebnému povoleniu pre Cyk-

lochodník Štiavnická Anča: Hronská 

Breznica– Banská Štiavnica. 33 tis. 

eur pôjde na vybavenie do Domova 

Márie. Návrh na použitie prostried-

kov peňažného fondu. Viac ako 90 

tisíc eur pre odbornú starostlivosť 

o stromy v Botanickej záhrade.

V majetku

Návrh na schválenie zámeny po-

zemkov v  k.ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa. Medzi BBSK a Mestom Banská 

Štiavnica. Z dôvodu dopadu pandé-

mie COVID-19 v  minulom a  tom-

to roku sme znížili nájomné o 50% 

za glampingový areál spoločnos-

ti Pod Sitnom, s.r.o. Spoločnosť si 

doteraz riadne plnila všetky svo-

je záväzky a v areáli preinvestovala 

takmer 2,5 milióna eur. Dokumenty 

pre súčasnosť a  budúcnosť. Straté-

giu nakladania s nevyužívaným ne-

hnuteľným majetkom Banskobys-

trického samosprávneho kraja na 

roky 2021– 2030. Návrh na schvá-

lenie Stratégie tvorby zamestnanos-

ti s vyššou pridanou hodnotou. Ná-

vrh na schválenie Stratégie rozvoja 

práce s  mládežou Banskobystric-

kého samosprávneho kraja na roky 

2021– 2025.Návrh koncepcie roz-

voja školstva Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja na roky 2021– 

2025

Vypočuli sme si

Informatívnu správu o stave prípra-

vy a realizácie prác na obnovách kry-

tov vozoviek ciest II. a III. triedy vo 

vlastníctve BBSK. Tento rok pre náš 

okres viac ako 300 tis. do najhorších 

ciest. Cesta II/524, Štiavnické Bane– 

Peciny a  cesta III/2498, Podhorie– 

Žakýl.

Očkovanie

Chcem sa poďakovať vedeniu BBSK 

a všetkým, ktorí priložili ruku k die-

lu a  pomohli s  očkovaním obyva-

teľov nášho okresu. Ešte raz veľká 

vďaka! Váš poslanec v ZBBSK 

Mikuláš Pál

obyvateľov v meste Banská 

Štiavnica

Prevádzkové hodiny na kontakt-

ných miestach:

1/ Administratívna budova MsÚ 

v  Žemberovom dome– bývalá pre-

dajňa mäsa. Ulica: Námestie sv. 

Trojice 5/1. Tel.: 0915/693 571

Prevádzkové hodiny:

Po: 8,00 – 16,00

Ut: 8,00 – 16,00

St: 9,00 – 17,00

Št: 8,00 – 16,00

Pi: 9,00 – 17,00

2/ Komunitné centrum Banská 

Štiavnica. Ulica: Šobov 1407/7. Tel.: 

0910/688 173

Prevádzkové hodiny:

Po: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Ut: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

St: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Št: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Pi: 7,00 – 8,00 a od 16,00 do 20,00

Vstup do priestoru kontaktného 

miesta bude umožnený len oso-

bám s prekrytými dýchacími cesta-

mi respirátorom FFP2.V  priestore 

bude obmedzený počet osôb /1 oso-

ba na 15m2/.

Jana Beňová, 

MsÚ

Asistované sčítanie Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

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: 27.– 28. 5. 

v čase od 7:00 – 18:00 na ul.: Aka-

demická, A. G.– Göllnerovej, Bo-

tanická, J. Hollého, J. Palárika, 

Mierová, Mládežnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Pre informovanosť obyvateľov 

nášho mesta je okrem Štiav-

nických novín, VIO TV, web 

stránky mesta, profi lu na so -

ciálnych sieťach a mestského 

rozhlasu dostupný aj SMS 

Infokanál mesta Banská 

Štiavnica. Tento odporúčame 

každému, kto nemá prístup 

k týmto zdrojom informácií, 

prípadne chce byť informo-

vaný o dôležitých udalostiach, 

poruchách a pod. včas.

Formou SMS správ v súčasnosti in-

formujeme niekoľko stoviek obča-

nov nášho mesta, a to najmä o lo-

kálnych obmedzeniach v  mieste 

bydliska týkajúcich sa napr. dodáv-

ky elektrickej energie, vody, ply-

nu, prípadne dopravných obmedze-

ní atď. a ďalej o konaní kultúrnych, 

športových podujatí, programe 

kina a  iných spoločenských aktivi-

tách v našom meste.

Počas prevádzkovania SMS Info ka-

nála sa nevyskytli nedostatky s jeho 

fungovaním, stal sa spoľahlivým 

a  moderným prostriedkom šírenia 

informácií v meste Banská Štiavni-

ca samosprávou mesta. Touto služ-

bou verejnosti chce samospráva 

mesta šíriť aktuálne informácie cie-

lene a efektívne. Pristúpenie k služ-

be, ako aj prijímanie SMS správ je 

na strane koncového užívateľa– ob-

čana bezplatné.

Bolo by vhodné, keby občania mes-

ta pozitívne vnímali možnosti in-

formačných technológií a pristúpi-

li k SMS Info kanálu mesta Banská 

Štiavnica ako k  vhodnému pro-

striedku na získanie informácií 

o dianí v našom meste.

Obsahová štruktúra sms správ

– všeobecné informácie (k  miestu 

pobytu)

– kultúra

– šport

– reklama (informácie právnických 

a  fyzických osôb mimo samosprá-

vy mesta)

Pristúpenie k SMS Info kanálu

Ak sa občan rozhodne pristúpiť 

k SMS Info kanálu, je potrebné, aby 

doručil na MsÚ Banská Štiavnica 

(na forme nezáleží, môže byť osob-

ne, aj e-mailom) žiadosť obsahujú-

cu:

– číslo mobilného telefónu,

– meno a priezvisko,

– adresu (pre cielené posielanie 

správ viazaných na miesto pobytu)

– výber z  volieb obsahu správ– 

všeobecné informácie (obsahuje 

oznamy samosprávy mesta, ozna-

my správcov sietí, informácie k iné-

mu dianiu v mieste pobytu ), kultú-

ra, šport.

Administrátor

Pre doplňujúce informácie, aktuali-

záciu obsahu zasielaných sms správ 

kontaktujte administrátora:

– jaromir.piliar@banskastiavnica.sk

– jozef.siska@banskastiavnica.sk

Pre čitateľov Štiavnických novín 

sme pripravili v tomto čísle prihla-

sovací formulár, ktorý stačí vypí-

sať a vhodniť do niektorej zo schrá-

nok nášho periodika (umiestnené 

sú v BŠ: KC, Kammerhofská 1, Kve-

ty p. Rákayová, Križovatka 19, Ne-

mocnica– vestibul, Bratská 17), 

prípadne doručiť na mestský úrad 

osobne, či e-mailom.

MsÚ

Pridajte sa k SMS Info kanálu!

INZERCIA
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Juraj Zaujec

Špičkový spevák a hudobník. S ka-

pelou precestoval krajiny ako Ja-

ponsko, Kanárske ostrovy, Ne-

mecko, USA a  ďalšie. Dnes ho 

môžete vidieť s  jeho kapelou Juraj 

Zaujec Band na pódiách na Sloven-

sku a v Čechách a taktiež ako spevá-

ka v legendárnej kapele Modus.

Prosím, predstavte sa našim či-

tateľom:

JZ: „Myslím, že ste ma predstavili dosť 

vyčerpávajúco... Ešte by som dodal, že 

som vášnivý cyklista.“

Nahrali ste skladbu Štiavnica, 

prečo vznikla táto skladba?

JZ: „Skladba vznikla spontánne. Nebo-

lo to tak, že by som mal nejaký dopre-

du určený plán urobiť pieseň o Štiavnici. 

Vychádza z  mojich zážitkov a  dojmov. 

Ja mám Štiavnicu a okolie hrozne rád 

a trávim tam veľa času. Máme rodinnú 

chatu pri jazere Bakomi (Štiavničania 

to miesto určite veľmi dobre poznajú) 

a trávime tam celá rodina každú voľnú 

chvíľu. Okrem toho sa v Štiavnici naro-

dila moja dcéra Sára. No a samozrejme 

mám neskutočne veľa zážitkov z  Ban-

skej Štiavnice, aj keď nie všetky sú ve-

rejne publikovateľné.“

Kto účinkuje okrem Vás v klipe, 

kde všade ste natáčali videoklip?

JZ: „V klipe účinkuje so mnou moja ka-

marátka Rachel Šoltésová, ktorá bola 

ochotná si zahrať moju Marínu. Ju asi 

netreba moc predstavovať, je to pod-

ľa mňa najtalentovanejšia a najkrajšia 

slovenská herečka a som veľmi rád, že 

sa mi ju podarilo nahovoriť, aby do toho 

so mnou šla. Bez nej by ten klip nemal 

ani šancu vzniknúť. Okrem toho sú ešte 

v závere klipu rôzni ľudia na Trojičnom 

námestí, ktorí si spontánne zatancovali 

na moju pieseň, keď som tam hral. Na-

táčali sme v meste, potom v okolí Bako-

mi a pri tajchu Ottergrund.“

Čo pre Vás znamená Banská 

Štiavnica, aký máte k nej vzťah?

JZ: „Ako som už spomínal, pre mňa je 

to asi najkrajšie mesto na Slovensku 

a mám k nemu vrúcny vzťah už od ma-

lička. Nádherné kopce, na ktorých sa dá 

bicyklovať a zažiť nezabudnuteľné chví-

le. Pochádzam z  Levíc, čo je kúsok od 

BS a pamätám si aj časy, keď Štiavni-

ca nebola až taká populárna ako teraz. 

Niekedy mám pocit, že mala vtedy ešte 

väčšie čaro ako dnes, keď je tam plno tu-

ristov. Ale na druhej strane som rád, že 

sa Štiavnici darí a  že tam všetci chcú 

chodiť, lebo to asi cítia podobne ako ja.“

Kto s Vami na videoklipe spolu-

pracoval, čo plánujete v najbliž-

šej dobe?

JZ: „Scenár sme vymysleli spolu s  mo-

jím manažérom Peťom Roškom. Zábery 

s Ráchel natáčal môj kamarát a úžasný 

režisér Peter Drmlík. A  ostatné zábery, 

tie na mesto a tie, kde spievam, pri Ot-

tergrunde a  aj fi nálny strih urobil môj 

ďalší kamarát Luca Bush. Rád pracujem 

s kamarátmi. V najbližšej dobe plánujem 

okrem práce na mojom ďalšom albume 

a aj na ďalšom albume s Modusom vydať 

singel Loco. Je to pieseň, ktorú som napí-

sal v španielčine a ako hosťa som si pozval 

rumunskú raperku Gani. Spojenie tých-

to dvoch jazykov vyšlo úžasne. Teším sa, 

keď to dáme cez leto von.“

Plánujete koncertovať aj v našom 

meste v rámci kultúrneho leta?

JZ: „Určite plánujem cez leto v Štiavni-

ci hrať a aj tráviť čas. Neviem síce, či to 

bude v rámci kultúrneho leta, ale všet-

ko sa dozviete včas na mojich sociálnych 

sieťach.“

Link na videoklip: https://youtu.

be/MBNEDVqODVs

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov a tvorivých nápadov

Michal Kríž

Slovo má…

Juraj Zaujec  foto PRmanagement

Záber z videoklipu „Štiavnica“  foto PRmanagement

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela po-

ďakovať v  mene mestskej samo-

správy mesta Banská Štiavnica 

a obyvateľov nášho mesta za zvi-

diteľnenie nášho mesta hudob-

níkovi a  spevákovi Jurajovi Za-

ujcovi, ktorý vo svojej skladbe 

„Štiavnica“ vyjadril obdiv, uzna-

nie nášmu mestu, za šírenie jeho 

dobrého mena a propagáciu doma 

i v zahraničí.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznam 
o výberovom konaní do Komu-

nitného centra v B. Štiavnici.

V  rámci Národného projek-

tu Budovanie odborných kapa-

cít na komunitnej úrovni (kód 

ITMS2014+: 312041403) mesto 

Banská Štiavnica vyhlasuje vý-

berové konanie na  jedno pracov-

né miesto pracovníka komu-

nitného centra (hrubá mzda 

695 €), výkon práce v  Komunit-

nom centre na Šobove 1407/7, 

Banská Štiavnica. Oznam o  vý-

berovom konaní je zverejnený 

na úradnej tabuli mesta (Staveb-

ný úrad), na internetovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk, 

na vstupe do Komunitného cen-

tra (Šobov 1407/7, Banská Štiav-

nica) a na informačnej tabuli Úra-

du práce, sociálnych vecí a rodiny 

Banská Štiavnica.

Tento projekt sa realizuje vďa-

ka podpore z ESF a EFRR v rámci 

OPĽZ. Bližšie informácie na tel. č.: 

045/6949654.

Jana Klára Ditrich, 

odd. RR a MV, MsÚ

Organizujete 
kultúrne 
podujatie?
Banská Štiavnica s ubúdajúcimi 

protipandemickými opatrenia-

mi ožíva aj verejnými kultúrny-

mi podujatiami (VKP). Každý or-

ganizátor VKP je zo zákona (č. 

96/1991 Zb.) povinný na mest-

skom úrade ohlásiť písomne ale-

bo elektronicky zámer usporia-

dať VKP najneskôr 7 dní pred 

jeho konaním. Ohlasovací formu-

lár sa nachádza na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

JP
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Spomienka

„V žiadnom sln-

ku nie je toľ-

ko jasu, kvetov 

toľko v  žiadnej 

lúčine, v  žiad-

nom poli toľko zlatých klasov, 

čo je lásky v srdci matkinom…“

Dňa 18. 5. 2021 nás na-

vždy opustila naša milovaná 

mamička p. Margita Krí-

žová vo veku 75 rokov. Za 

dôstojnú rozlúčku, ktorá sa 

konala 21. 5. v Dome smút-

ku Frauen berg ďakujeme p. 

primátorke Mgr. Nadežde 

Babiakovej, Jarke Simonide-

sovej, za profesionálny ľud-

ský prístup Pohrebnej službe 

Cháron a  všetkým zúčast-

neným za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary, ktorými ste 

sa snažili zmierniť náš hlboký 

žiaľ... Česť jej pamiatke!

Syn Michal 

a smútiaca rodina

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

Každý rok 31. mája sa 

pozornosť upriami na škodlivý 

účinok a smrteľné následky 

tabakových výrobkov 

a nepriameho pôsobenia 

cigaretovému dymu. 

Svetový deň bez tabaku má ľudí od-

radiť od užívania tabaku v akejkoľvek 

forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť 

a štátnu správu, aby aktívne propago-

vali životný štýl bez tabaku.

Zmyslom Svetového dňa bez tabaku 

je zlepšiť informovanie o nepriazni-

vých zdravotných následkoch fajče-

nia.

Prečo je prestať fajčiť také ťažké?

Nikotín je vysoko návyková látka. 

Prestať fajčiť je preto také ťažké, 

lebo po jeho vysadení sa rýchlo do-

stavia nepríjemné abstinenčné prí-

znaky.

Najhoršia je zrejme podráždenosť, 

pretože nikotín dokáže prekonávať 

mozgovo-krvnú bariéru a  stimulo-

vať receptory zodpovedné za príjem-

né pocity.

Hovorí sa, že závislosť na nikotíne je 

dokonca silnejšia než závislosť na nie-

ktorých tvrdých drogách, ako sú hero-

ín či kokaín.

Za mnohé škodlivé účinky fajčenia 

zodpovedá vyčerpanie viacerých dô-

ležitých antioxidantov, hlavne vi-

tamínov C a  E, betakaroténu, glu-

tatiónu, koenzýmu Q10 či kyseliny 

alfalipoovej.

Tipy na odvy-

kanie od faj-

čenia

1. Horčík

Horčík znižu-

je závislosť na 

nikotíne potlá-

čaním NMDA 

re c e p to ro v, 

ktoré stimu-

lujú vylučovanie dopamínu. Inými 

slovami, horčík zníži pocity blaže-

nosti, ktoré vám fajčenie prináša.

2. Akupunktúra

Akupunktúra ako súčasť tradič-

nej čínskej medicíny sa ukázala ako 

ďalší účinný spôsob potláčania chuti 

na cigaretu.

Počas nej sa zapichujú tenké ihličky 

na konkrétne miesta na tele prepo-

jené s  ústami, pľúcami a  dýchacími 

cestami. Výsledkom je zníženie chu-

ti zapáliť si.

3. Cvičenie

Štúdie ukázali, že už 5 minútové cvi-

čenie o  strednej intenzite vyvolá 

krátkodobé zníženie chuti po fajčení.

4. Nikotínové náplaste

Mnohí ľudia, ktorí vyskúšali nikotí-

nové náplaste, tvrdia, že sú naozaj 

prínosné.  Dávkovanie sa stanovu-

je podľa množstva vyfajčených ci-

gariet za deň a frekvencie fajčenia. 

Konkrétnejšie by vám s  tým vedel 

poradiť váš lekár.

5. Limetky

Žuvanie limetkovej kôry (samozrej-

me dobre očistenej od postrekov), 

keď na vás dôjdu abstinenčné prízna-

ky, ich pomáha účinne zredukovať.

Zodpovedný za to je hlavne vysoký 

obsah antioxidantov a  vitamínu C 

v kôre z limetiek.

6. Aromaterapia

Výskumníci vystavovali fajčiarov 

počas druhej spánkovej fázy (ne-

REM spánok) vôni cigaretového 

dymu a pokazených vajec, respektí-

ve pokazeným rybám v trvaní jed-

ného týždňa.

Výsledkom bolo, že počas uvedené-

ho obdobia fajčili menej.

7. Meditácia

Štúdie skúmali, aký vplyv má cie-

lené praktizovanie meditácie a  sú-

stredenia sa počas ťažkého obdobia 

odvykania a výskytu abstinenčných 

príznakov.

Zistili, že to účinne pomáhalo fajčia-

rom oveľa ľahšie sa vzdať cigariet.

Zdroj: www.domacaliecba.sk, upra-

vil RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hro-

nom, odd. podpory zdravia a výcho-

vy k zdraviu 2021

31. máj– Svetový deň bez tabaku

Striebro, Kongsberg, Nórsko

Jedná sa o  ukážku drahokovo-

vej mineralizácie z  nórskeho ložis-

ka Kongsberg, odkiaľ pochádzajú 

najkrajšie európske ukážky prírod-

ného striebra. Na bielej kalcitovej 

žilnej výplni narastá bohatý agre-

gát drôtikových útvarov prírodné-

ho striebra, ktoré je pokryté čier-

nou vrstvičkou akantitu (sulfi d 

striebra). Rozmery vzorky sú 6x5x3 

cm. Táto vzorka striebra patrí k naj-

hodnotnejším zbierkovým predme-

tom geologických zbierok Sloven-

ského banského múzea. Pochádza 

zo zbierky banskobystrického le-

kára Samuela Bothára a do múzea 

(Štátneho banského múzea Dioný-

za Štúra, predchodcu Slovenské-

ho banského múzea) sa dostala už 

v roku 1935. V súčasnosti je tento 

exemplár vystavený v stálej expozí-

cii Systematickej mineralógie v bu-

dove Berggericht.

Foto: Ing. Lubomír Lužina

Text: Peter Jancsy, SBM

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea
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Nie je jednoduché uchovávať 

hmotné duchovné dedičstvo 

a príťažlivo a veku primerane 

ho sprostredkovávať deťom 

predškolského veku.

Naša materská škola sa rozhodla na 

základe vlastného smerovania, vy-

tvoriť takýto projekt. Tu sme si na-

vzájom s partnerskými organizácia-

mi z Chorvátska, Slovinska a Srbska 

odovzdali informácie a  skúsenosti 

o tejto problematike a prakticky sme 

ukázali v  pedagogickom procese, 

ako sa dá s využitím rôznych metód 

a  stratégií priblížiť dieťaťu históriu 

regiónu a  jeho zvyky. Partneri pro-

jektu sú z miest, ktoré sú historický-

mi miestami Európy a ich spoločným 

znakom je zápis vo svetovom a kul-

túrnom dedičstve UNESCO tak ako 

Banská Štiavnica.

Cieľom projektu bolo poukázať na 

rozdielnosť, ale aj na spoločné zna-

ky rôznych kultúr, chceli sme inšpi-

rovať učiteľky vo výučbe regionál-

nej výchovy, prostredníctvom nej 

pomôcť dieťaťu rozvinúť jeho kom-

petencie inovatívnymi metódami, 

rozvinúť jeho tvorivosť a  fl exibilitu 

v učení. Našim cieľom bolo upriamiť 

pozornosť na vplyv kultúry a histórie 

na osobnosť dieťaťa a zvýšiť jeho se-

bavedomie, ale aj sebavedomie učite-

ľa a uspokojiť jeho túžbu po poznaní.

Počas projektu sme realizova-

li stretnutia v  meste Ptuj, Šibenik 

a kvôli pandemickej situácii vo vir-

tuálnom priestore vo Vojvodine, 

Báčskom Petrovci a  Banskej Štiav-

nici. Projektoví partneri vďaka na-

šim aktivitám spoznali, ako sa rôz-

nymi stratégiami dá spoznať dielo 

výtvarného umelca, realizovali čin-

nosti rôznymi výtvarnými tech-

nikami, získali informácie o  „sko-

ro“ zabudnutých remeslách tohto 

regiónu– medovnikárstve a  plste-

ní. Vyrábali pohyblivé hračky z pa-

piera, hľadali poklad s  permoní-

kom Zlatkom v Botanickej záhrade 

a v Múzeu v prírode v Skanzene, na 

povrchu aj pod zemou objavovali, 

bádali, merali, experimentovali, po-

čítali, vážili, hádali, ale hlavne spo-

znávali históriu krok za krokom. 

Partnerom v  projekte sme ponúk-

li praktickú ukážku možností, ako 

uchovávať kultúrne dedičstvo re-

giónu, náhľad a inšpirácie vo výuč-

be regionálnej výchovy.

Účasť na projekte prinesie pozitíva 

z dlhodobého hľadiska pre učiteľky, 

ktoré vďaka projektu spoznali nové 

metódy, stratégie vo výučbe regio-

nálnej výchovy, spoznali rôzne kul-

túry a zvyky iných európskych kra-

jín a pre deti z materských škôl nové 

skúsenosti a  poznatky s  využitím 

nových inovatívnych metód vo vý-

chovno-vzdelávacom procese, ktoré 

im dajú možnosť zažiť úspech a zís-

kať nové poznanie.

Poďakovanie patrí všetkým za-

mestnancom MŠ 1.mája, za kvalit-

nú prípravu a realizáciu virtuálnych 

aktivít spolu s deťmi.

Ďalšie informácie o projekte môže-

te získať na stránke Materskej ško-

ly www.ekodubaci.sk, alebo na fcb 

profi le Materská škola 1.mája.

Alexandra Bóková,

riaditeľka MŠ

Projekt „Spoznajme sa navzájom“ 
v Materskej škole 1.mája v B. Štiavnici

Pikulíci z MŠ 1.mája  foto Archív MŠ 1.mája

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

Deti z CVČ Banská Štiavnica  foto Archív CVČ BŠ

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Gdanský hranáč

Veľmi stará odroda zo 17. storo-

čia. Je mrazuvzdorná, no mier-

ne náchylná na chrastavitosť. Má 

všestranné použitie. Hodí sa naj-

mä na muštovanie a výrobu vín. 

Plody sú chúlostivé na otlačenie. 

Je pomerne rozšírená v starých 

výsadbách. Plody sú stredne veľ-

ké, guľovité až plocho guľovité, 

rebrovité, s charakteristickým po-

zdĺžnym švom. Dužina je žltkastá, 

pod šupkou ružovkastá, kyslo-

sladkej chuti s malinovou príchu-

ťou. Šupka je hladká a výrazne 

mastná, základná zelenožltá farba 

je prekrytá krvavočervenou, nie-

kedy s pruhovaním. Zberá sa kon-

com septembra, konzumná zre-

losť je september až december.

Hruška: Vila

Vyšľachtená bola krížením odrôd 

Boscova fľaška a Krivica, registro-

vaná v roku 1988. Rastie stredne 

silne, koruna je väčšia, rozložitej-

šia, rodivý obrast stredne dlhý. 

Listy sú stredne veľké, elipsovité, 

tmavšie zelené, kvety veľké, biele, 

korunné lupienky užšie. Plody má 

veľké, mierne pretiahnuté, pripo-

mínajú odrodu Boscova fľaška. 

Šupka je hrubšia, mastná, základ-

ná farba žltozelená s červenkas-

tým líčkom. Dužina jemná, šťav-

natá, aromatická. Je to jesenná 

odroda, konzumná zrelosť od za-

čiatku októbra do novembra.

Michaela Mojžišová

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

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

Aktuálne v kine Akademik
Utorok 1.6. o 16:30 hod.

Tom a Jerry
Animovaný, rodinný, komédia, 
101min., MP, vstupné: 5€. Pozná-
me ich z animovaných príbehov, 
na ktorých vyrástli celé gene-
rácie. Čo ak sa však vyberú do 
sveta– a to rovno do toho nášho, 
reálneho? Keď sa Jerry presťahu-
je do luxusného hotela, kde prá-
ve prebieha svadba storočia, jej 
zúfalá organizátorka si najme 
Toma, aby jej pomohol sa myšiaka 
zbaviť. Naháňačka kocúra a myši 
však skoro zničí nielen jej ka-
riéru a chystanú svadbu, ale aj 
celý hotel.

Štvrtok 3.6. o 19:30 hod.

Krajina Nomádov
Dráma, road movie, 108min., 
MP:15, vstupné: 5€. „Lezieme ka-
pitalizmu do chomúta. Celý život 
pracujeme a keď sme napokon vy-
pudení ako nepotrební, sme od-
razu stratení. Sociálny systém 
sa o nás nepostará, pretože sme 
nedodržiavali všetky striktné 
praktiky. Preto sa spájame a ži-

jeme ako nomádi.“ Tak zhrnul ame-
rickú realitu Bob, guru novodo-
bých kočovníkov. V úvode príbehu 
sa k nomádom pridáva ústredná 
postava, šesťdesiatnička Fren, 
v prevtelení ikonickej Frances 
McDormand. Film Krajina nomádov 
je trúchlivou piesňou o neschop-
nosti usadiť sa a vychádza z au-
tentickej reality súčasnej zá-
padnej Ameriky.

Piatok 4.6. o 19:30 hod.

Mortal Kombat
Akčný, dobrodružný, 110min., 
MP:15, vstupné: 5€. Cole Young 
je bojovník MMA, zvyknutý sa do-
slova biť o svoje živobytie. Ne-
vie však nič o tetovaní draka, 
s ktorým sa narodil, o svojom de-
dičstve, ani o tom, prečo cisár 
Vonkajšieho sveta Shang Tsung 
vyslal svojho najlepšieho bojov-
níka Sub-Zera, aby Colea chytil. 
V strachu o svoju rodinu prijme 
Cole radu veliteľa špe ciálnych 
jednotiek Jaxa a vydá sa hľa-
dať Sonyu Blade. Vďaka tomu sa 
dostane do chrámu Lorda Raide-
na, ochrancu Zeme, ktorý dušiam 
s dračím znamením poskytuje úto-

čisko. Cole uňho začne trénovať 
so skúsenými bojovníkmi Liu Kan-
gom, Kungom Lao a žoldnierom Ka-
nom, aby sa pripravil na zápas 
najlepších svetových bojovníkov 
s nepriateľmi z Vonkajšieho sve-
ta. V stávke je totiž osud celé-
ho vesmíru...

Sobota 5.6. o 19:30 hod.

Krajina Nomádov
Dráma, road movie, 108min., 
MP:15, vstupné: 5€. „Lezieme ka-
pitalizmu do chomúta. Celý život 
pracujeme a keď sme napokon vy-
pudení ako nepotrební, sme od-
razu stratení. Sociálny systém 
sa o nás nepostará, pretože sme 
nedodržiavali všetky striktné 
praktiky. Preto sa spájame a ži-
jeme ako nomádi.“ Tak zhrnul ame-
rickú realitu Bob, guru novodo-
bých kočovníkov. V úvode príbehu 
sa k nomádom pridáva ústredná 
postava, šesťdesiatnička Fren, 
v prevtelení ikonickej Frances 
McDormand. Film Krajina nomádov 
je trúchlivou piesňou o neschop-
nosti usadiť sa a vychádza z au-
tentickej reality súčasnej zá-
padnej Ameriky.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica si výher-

ca môže vyzdvihnúť v  redakcii 

ŠN. Správne znenie krížovky z č. 

18/2021: „Nesúhlasím s tým, čo tvr-

díš, ale na smrť budem brániť tvoje 

právo to tvrdiť.“ Výhercom sa stá-

va Alex Píš, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o  poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

07. 06. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Oví-

dia:

A., Dvojhlas, 1495 v Ríme, cudzie 

muž. meno, prebral sa k životu,

B., Začiatok tajničky,

C., Čínske meno, vyrúbi daň, 

František, český spisovateľ,

D., Had, Helena dom., bedár,

E., Stred slova nežasne, ozn. áut 

Španielska a  Rakúska, sánky, 

pneumatika slang., Rádioopra-

vovne skr.,

F., Morská malá ryba, buničina, 

vyhrával, fáza mesiaca,

G., Ruské obydlie, sadá, vypra-

covaný postup, neobutá,

H., Iniciálky moderátorky Ďu-

rianovej, číra tekutina, pracoval 

pluhom, Milota, 5 v Ríme,

I., Vlk z knihy Džunglí, mládež, 

teliatko, úder v boxe,

J., 3. časť tajničky, latinský po-

zdrav, 12 mesiacov, olej,

K., Slavomíra, Koniec tajničky.

1., Daroval, 2. časť tajničky, 

zn. vanádu a síry,

2., Ujec, plod duba, kolík,

3., Orgán zraku, osol česky, mno-

ho,

4., Maco, uvoľni,

5., Ďakovanie, kaz, osobné záme-

no,

6., Piesková vlna, set, vrece,

7., Klamstvá, zahatá, severské 

muž. meno,

8., Učiteľské noviny, samica psa, 

opak ľavá,

9., Méty, pozeraj, ozn.lietadiel 

Libérie,

10., Lietadlo, svätý pohár, trojka,

11., 100, španielske muž. meno, 

nový, vodík,

12., Oska, český st. politik, meno 

bieleho psa,

13., Prosí, končatina, predlož-

ka,

14., Ozn. ruských lietadiel, hlas 

somára, kvapky vody na tráve, 

ozn. kancelárskych potrieb,

15., Obec na Slovensku, kričí.

Pomôcky: Lucas, Rais, EL, Chuan, 

Ruml, Lysková.

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
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K

Kupón č. 20
Krížovka
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kurátor: Anton Čierny

28. 5. – 20.6. 2021

Výhľad z okna (2017) v diele Juraja 

Tomana pozostáva zo štyroch obra-

zov rozdielnych formátov (tri z nich 

sú zastúpené na výstave), na kto-

rých je namaľovaný identický po-

hľad do prázdnej ulice. Ohnisko-

vá vzdialenosť šošovky od matice 

(aparátu) je však na každom maliar-

skom plátne rozdielna, a  tak vidí-

me väčší alebo menší výrez tej istej 

mestskej krajiny, „realitu“ v rôznom 

priblížení. Je málo pravdepodobné, 

že by Toman stál pri okne s maliar-

skym stojanom a prekresľoval vide-

né na plátno v rozdielnych celkoch 

a detailoch. Skôr to bolo inak: pou-

žil fotoaparát, a predlohou na maľ-

bu sa mu stal digitálny záznam kra-

jiny tak, ako ho zachytilo technické 

zariadenie.

A kto sa z okna pozerá? ...– akoby sa 

pred našimi očami odvíjal fi lm, v kto-

rom sa mieša skutočné s  neskutoč-

ným, kde nevieme určiť mieru prav-

divosti videného, pretože nemôžme 

naplno zapojiť zmysly. Pozeráme 

cez sklo (objektívu), cez vrstvu, kto-

rá nám znemožňuje telesný, fyzic-

ký prežitok. Necítime telo, 

dotyk vetra, vôňu stro-

mov, ale ani ťažký zápach 

mesta– je to všetko (iba) 

naša fantázia?

Možno by sa takto nejak 

dala opísať skúsenosť si-

tuácie, ktorú sme preží-

vali uväznení doma po-

čas kovidovej krízy, keď 

sa naše životy (ne)nútene 

vnorili do online priesto-

ru a  keď sme do  určitej 

miery prestali rozlišovať 

„čo je čo“, keďže sme „sku-

točný“ svet videli cez ta-

bulu skla počítača alebo 

našej izby.

Výstava Unlock– vý-

ber diel z  depozitu Galé-

rie Schemnitz– je doslov-

ným odomknutím a sprístupnením 

depozitu niekoľko mesiacov zavre-

tej galérie; ale čo je dôležitejšie, je 

odomknutím obrazov plnohodnot-

nej prežitej skúsenosti autorov a au-

toriek, ich životných pocitov a ume-

leckej inteligencie. Diela sú zároveň 

obrazmi spomienok na to, ako sme 

žili, čo bolo pre nás dôležité, na čo 

sme sa pýtali a ako a čo sme si odpo-

vedali. A akou otázkou alebo odpo-

veďou je samotná výstava v súčas-

nosti? To nám povedia diváci.

Predstavujeme vám: Juraja Toma-

na, Luciu Dovičákovú, Adama Ša-

kového, Alenu Adamíkovú, Dorotu 

Sadovskú, Borisa Sirku, Erika Šille-

ho, Jiřiho Davida, Roba Bielika, Evu 

Činčalovú a Jána Vasilka.

Anton Čierny 

Unlock 
(výber diel z depozitu Galérie Schemnitz)

V Nemocnici Svet zdravia 

Žiar nad Hronom a Banská 

Štiavnica, rovnako ako v celej 

sieti nemocníc Svet zdravia 

a polikliník ProCare, včera 

oslavovali sviatok sestier 

a pôrodných asistentiek. 

12. mája bol totiž Medziná-

rodný deň sestier a 5. mája 

Medzinárodný deň pôrodných 

asistentiek.

Pri tejto príležitosti vedenie poďako-

vala svojim sestrám a pôrodným asis-

tentkám za ich každodennú obetavú 

prácu a  potešilo ich drobnými dar-

čekmi (odznak, hrnček a multifunkč-

nú šatku) s tematikou úsmevu.

Zároveň vedenie ocenilo diplomom 

sestry a  pôrodné asistentky, ktoré 

pracujú v  nemocniciach najdlhšie 

(viac ako 40 rokov) a tiež kolegyne, 

ktoré dosiahli za obdobie posled-

ného roka (13.5.2020–12.5.2021) 

v nemocnici svoje okrúhle pracovné 

jubileum. Sieť tak pokračuje v tradí-

cii, ktorú tento rok v marci zaviedla 

aj v rámci sviatku lekárov.

Ocenených je celkovo 17 sestier 

zo žiarskej nemocnice a štyri z ne-

mocnice v Banskej Štiavnici. Z toho 

osem sestier pôsobí v zariadeniach 

už 40 a viac rokov. Ostatné kolegy-

ne oslavovali 20– až 35-ročné pra-

covné jubileum.

Celý deň sa niesol v  duchu Kde je 

sestra, tam je srdce. V sieti polikli-

ník ProCare a nemocníc Svet zdra-

via pôsobí 3761 sestier a pôrodných 

asistentiek. Celkovo včera v  sieti 

ocenili až 404 sestier a  pôrodných 

asistentiek, pričom až 219 z  nich 

pôsobí v zariadeniach 40 a viac ro-

kov a tri sestry oslavovali už 50-roč-

né pracovné jubileum.

Jana Fedáková, komunikačná 

špecialistka, sieť nemocníc Svet 

zdravia a polikliník ProCare

Sviatok sestier 
a pôrodných asistentiek

Oslava v banskoštiavnickej nemocnici  foto Archív Svet zdravia, a.s.

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 sú otázky 

formulované na projekt Banka lás-

ky– jediný trezor na svete, ktorý je 

nominovaný na Európske múze-

um roka 2021!

4. súťažné kolo:

Otázka:

4. Koľko má najdlhšia ľúbostná bá-

seň sveta „Marína“ strof a veršov?

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:

Keď odíde Ti 
človek...

Keď odíde Ti človek,

zaplačeš.

Zavolaj ho späť, že chýba ti.

Aj keď ti dlhú chvíľu neskráti,

krič a plač, aby sa vrátil.

Keď odíde Ti človek,

zaplačeš.

Tak znenazdajky, odrazu.

Pozerá na teba z maličkého obrazu,

čo ako pamiatka visí na stene.

Keď odíde Ti človek,

zaplačeš.

Do temnôt upadol a klesá.

Ešte ho cítiš a predsa,

už zlámané husle nezahrajú.

Keď odíde Ti človek,

zaplačeš.

Za jeho dobrotu, za slová mudrca.

Jeho odkaz zapichne sa do srdca.

Už len hodiny tikajú

opreteky s tichom.

Daniela Sokolovičová

Kupón č. 4
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mladší a starší žiaci 

od 06.– 09.05.2021

Plavecký klub /PKBS/ sa na jar 

v dvoch májových víkendoch zúčast-

nil kontrolných plaveckých pretekov 

v uzavretej bubline AquaCity Poprad, 

ktoré boli organizované Slovenskou 

plaveckou federáciou.

Do bubliny sme sa mohli dostať len po 

pretestovaní antigénovými a na mies-

te PCR testami, na ktoré výsledky sme 

čakali izolovaní v izbách.

V  tejto neľahkej situácii, ktorú nám 

zanieteným športovcom donies-

la pandemická doba naši plavci v 50 

metrovom bazéne vyplávali nielen 

svoje osobné rekordy, ale aj 14 zla-

tých, 15 strieborných, 11 bronzových 

medailí. Týmto by sme radi poďako-

vali aj zriaďovateľovi súkromnej ZŠ 

Guliver, že nám umožňuje, keď to si-

tuácia dovoľovala a  dovoľuje, tréno-

vať v ich priestoroch plavárne, aj keď 

len v malých skupinách za dodržia-

vania všetkých hygienických opatre-

ní. Zúčastnenie sa pretekov v takzva-

ných bublinách pre nás športovcov 

vyžaduje nemalé fi nančné prostried-

ky, s ktorými sme sa pred pandémiou 

s nástupom na preteky nestretávali /

PCR testy, ubytovanie min 2 dni vo-

pred, osobitná doprava a všetko ostat-

né s tým spojené/.

Napriek tomu naši plavci aj za podpo-

ry rodičov sa môžu a chcú zúčastňovať 

plaveckých tréningov, ktorých je pod-

statne menej, sú časovo okresané, ale 

v bazénoch ukazujú, že stále vedia po-

dať výborné výkony a teda naša práca 

športovcov, trénerov, ktorá nám bola 

pozastavená počas pandémie, znovu 

dáva zmysel a silu posúvať sa ďalej.

Výsledky:

Plavci PKBS

Ján Čamaj 1.miesto: 50VS 33,93, 

100VS 1:14,82, 200VS 2:45,06

50Z 38,84, 100Z 1:26,28, 200Z 

3:01,12

200PP 3:08,94

2.miesto: 50P 49,90

Jakub Beňo 1.miesto: 400VS 

6:27,00, 800VS 13:09,27, 50M 

44,06, 100M 1:43,55

2.miesto: 50VS 37,22, 200VS 

2:59,52, 200PP 3:25,27

3.miesto 50P 50,55

Jerguš Labuda 2.miesto: 800VS 

12:17,51

3.miesto: 400VS 5:58,61

6.miesto: 100P 1:43,97

9.miesto: 50M 47,72

11.miesto: 100VS 1:20,03, 50P 

49,34, 200PP 3:22,27

15.miesto: 50VS 36,93

Hana Kašiarová 1.miesto: 100Z 

1:39,05

2.miesto: 200VS 3:05,71, 200Z 

3:30,70

4.miesto: 200PP 3:30,38, 100VS 

1:25,54

5.miesto: 50VS 40,13

6.miesto: 50Z 47,20

7.miesto: 50P 50,65

Sára Rückschlossová 1.miesto: 

200VS 1:23,46

2.miesto : 200M 3:48,29, 800VS 

13,49,69, 100M 1:41,24, 400PP 

7:30,14

3.miesto: 400VS 6:32,93, 50VS 

37,61

5.miesto: 50M 43,40,

Žofi a Machariková 1.miesto: 100Z 

3:10,50

2.miesto: 800VS 12.22,06

4.miesto: 200VS 2:50,97, 100VS 

1:14,55

5.miesto: 100Z 1:31,00

6.miesto: 50Z 41,27, 200PP 3:30,25

7.miesto: 50VS 34,97

8.miesto: 100P 1:41,05 50P 45,23

Kristína Celderová 2.miesto: 100P 

1:36,32, 400PP 7:30,14

3.miesto: 100VS 1:13,42, 200VS 

2:48,98, 200P 3:19,50, 200PP 

3:12,24

5.miesto: 50VS 34,13, 50Z 43,71

Hana Kernáčová 2.miesto: 100Z 

1:43,56

3.miesto: 200P 3:47,68

4.miesto: 200VS 3:24,59

5.miesto: 50Z 46,82

6.miesto: 50VS 40,66, 100P 

1:50,49, 200PP 3:37,90

8.miesto: 50P 51,06

3.miesto: Štafeta D 4x100PP Cel-

derová, Machariková, Kašiarová, 

Rück schlossová

Preteky sa konali za prísnych hygie-

nických opatrení v uzavretom areáli 

AquaCity Poprad

Jarné Kontrolné plavecké preteky 

Poprad

juniori a seniori od 13.– 16.5.2021

ml. juniori

Patrik Maruniak 3.miesto: 50P 

33,04

5.miesto: 200P 2:57,62, 100P 

1:17,75

7.miesto: 50Z 33,53

9.miesto: 50M 30,93, 200PP 

2:39,99

11.miesto: 200VS 2:24,74

12.miesto: 100VS 1:02,52

13.miesto: 50VS 28,07

Tatiana Kašiarová 6.miesto: 200P 

3:16,51

7 miesto: 100M 1.27,07

10.miesto: 100P 1:32,87

14.miesto: 50P 42,45

15.miesto: 200VS 2:43,88

20.miesto: 100VS 1:13,36

21.miesto: 50M 38,66

Preteky sa konali za prísnych hygie-

nických opatrení.

Vysvetlivky: P– prsia, M– motýlik, 

VS– voľný spôsob, Z– znak, PP– po-

lohové preteky

PK BŠ

Kontrolné plavecké preteky Poprad 
/účasť SSO– VSO/

Diplomy získali ml. a st. žiaci z PK BŠ  foto Archív PK BŠ

Hľadajú si 
domov...

O b č i a n -

ske zdru-

ženie Mur-

ko, Kakalík 

a  Miška je 

združenie, 

ktorého sna-

hou je zvyšovanie povedomia 

o ochrane a právach zvierat. Naším 

hlavným zámerom je však záchra-

na voľne sa pohybujúcich zvierat, 

hlavne mačiek. Cieľom je zabez-

pečiť domov pre opustené a týra-

né zvieratá a zabezpečenie veteri-

nárnej starostlivosti. Kto by chcel 

mať doma zvieracieho miláčika, 

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

Futbal
Prípravný zápas sme vyhrali 3:0. 

22. 5.

U19 FK Železiarne Podbrezová– FK 

Sitno Banská Štiavnica 0:3

Aj napriek tomu, že nám v zostave 

chýbalo až 6 dôležitých hráčov, sme 

mužstvo, ktoré hrá o dve súťaže vyš-

šie porazili 3:0, čo nás veľmi teší!

Na zápas postupne nastúpili: Ka-

lišek, Barák, Pavol Blaho, Necpal, 

Chmelina, Kováč, Drexler, Mi-

chal Blaho, Kminiak, Gregáň, Cho-

van, Urgela, Jurica, Adamov. Pred 

zápasom sme podľa nariadenia 

RÚVZ zabezpečili aj testovanie 

antigénovými testami pre hráčov, 

trénerov, realizačný tím a funkcio-

nárov oboch klubov. Touto cestou 

chceme poďakovať mestu Banská 

Štiavnica za poskytnutie testov 

a za otestovanie zdravotníčke Ale-

xandre Kalmanovej a zapisovateľ-

ka Lívii Pellegrini. Ešte raz veľmi 

pekne ďakujeme za pomoc...

Kam na futbal?

Rozpis zápasov nájdete tu:

h t t p s : / / s p o r t n e t . s m e . s k /

f u t b a l n e t / z / s s f z / s / 3 2 2 8 /

program/?part=5495&tableView=

FK Sitno Banská Štiavnica
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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

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát


