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Región, ktorý vie ako využiť 

svoj potenciál na maximum.

Štátna tajomníčka Ministerstva 

dopravy a  výstavby SR (MDVSR) 

JUDr. Katarína Bruncková, PhD., 

navštívila v  stredu 26. mája 2021 

náš región.

Návšteva štátnej tajomníčky Mi-

nisterstva dopravy a  výstavby SR 

so svojím sprievodom začala v  za-

sadačke banského závodu Sloven-

ská banská, spol. s  r. o., Hodruša 

Hámre. Zúčastnili sa za Slovenskú 

banskú: riaditeľ Ing. Ivan Bača, 

Vplyvom veľkých mrazov 

v zime sa na Ulici A. 

Trúchleho- Sitnianskeho 

rozpadli schody pri Úrade 

práce, sociál nych vecí a rodiny 

v Banskej Štiavnici. 

Následkom toho ľavá strana bola 

zabezpečená páskami a dopravným 

zariadením, ktoré nezodpoved-

ní občania neustále napádali a zha-

dzovali. Upozorňujem do budúcna 

občanov, že dopravné zariadenie, 

ktoré upozorňuje na zlý technický 

stav, či už schodov, rigolov, prepad-

nutých šácht, miestnych komuni-

kácií, aby tieto s rešpektom obchá-

dzali, v  opačnom prípade pri ich 

posúvaní, respektíve odstraňovaní 

sa dopúšťajú trestného činu „verej-

ného ohrozenia“. Po ústupe mrazov 

začiatkom mesiaca máj došlo k úpl-

nej rekonštrukcii schodov, zabetó-

novaniu a  následného zahladenia 

lepidlom duokontaktom, po čom 

schody boli dané do prevádzky. Re-

konštrukciu vykonali zamestnanci 

Technických služieb, m. p., Banská 

Štiavnica na náklady mesta Banská 

Štiavnica.

Gejza Volf, zástupca riaditeľa TS, 

m. p., BŠ vedúci strediska č. 2

Návšteva z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR

Oprava schodov

Delegácia pred Baňou Schöpfer  foto Michal Kríž 
3.str.

Nedeľa 6.6. o 17:00hod.

Duša
Animovaný, komédia, 100min., MP, 
vstupné: 5€.

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

Výhercovia 
súťaže 

Banka lásky

V mesiaci máj– lásky času sme pre 

čitateľov ŠN v  č. 17-20 opäť pri-

pravili zaujímavú súťaž o atraktív-

ne vecné ceny. Zo správnych od-

povedí na 4 súťažné otázky: 

1. J. Majsniar, I. Brossmann, 2. 

dom Maríny Pischlovej, Radničné 

nám. 18, 3. 16. 12. 2017, 4. 291 

strof, 2900 veršov, sme vyžrebo-

vali šťastných výhercov kozme-

tických balíčkov: A. Plevová, A. 

Turcer, I. Moravčíková, E. Kolem-

busová, E. Uhrinčaťová, E. Kole-

dová, Ľ. Balážová, I. Oravcová, A. 

Kopálová, S. Budinská. Srdečne 

blahoželáme! Ceny si výhercovia 

môžu prevziať v redakcii ŠN.

red.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a. s. Bez el. 

energie budú v B. Štiavnici: 3. 6. 

v čase od 8:15 – 15:30 na ul.: A. 

Kmeťa.

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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„Najväčšie dobrodružstvo, aké kedy 

môžete zažiť, je žiť život svojich snov.“

Georges Bernanos

Od začiatku mája 2021 

rezonuje vo všetkých význam-

ných slovenských médiách 

ďalšia významná mimoriadna 

iniciatíva Exštiavničana 

Jaroslava Naďa, ministra 

obrany SR v súvislosti s tým, 

že chce prevziať do svojho 

rezortu Múzeum SNP v B. 

Bystrici. 

Ťažko povedať, ako jeho iniciatíva 

skončí. Chcem však k tomuto všet-

kému povedať odžité, odskúšané 

a overené stanovisko. Z pozície ria-

diteľa Slovenského banského mú-

zea som sa v  roku 1998 obrátil na 

vtedajšieho ministra životného pro-

stredia SR Dr. h. c. prof. RNDr. L. 

Miklósa, DrSc., či by ministerstvo 

nevzalo pod priame riadenie jeho 

ministerstva naše múzeum, ktoré 

by čakalo v opačnom prípade mini-

málne totálny rozvrat. Vrelo s  tým 

súhlasil a stalo sa tak od 01.01.1999, 

odkedy sa múzeum dostalo pod 

priame riadenie Ministerstva život-

ného prostredia SR. Mnohým sa to 

vtedy zdalo prinajmenšom nelo-

gické. Život však ukázal, že múze-

um nadobudlo druhý dych a nikoho 

už ani nenapadne spochybniť to, že 

múzeum je v priamom riadení Mi-

nisterstva životného prostredia SR. 

Neviem ako skončí osud Múzea SNP 

v B. Bystrici, či ostane v doterajšom 

riadení Ministerstva kultúry SR ale-

bo pôjde pod rezort Ministerstva 

obrany SR. Obrátilo sa na mňa via-

cero pracovníkov Slovenského ban-

ského múzea, aké majú zaujať sta-

novisko v tejto záležitosti, keďže je 

rozbehnutá širokokoncipovaná pe-

tícia za zachovanie Múzea SNP v re-

zorte Ministerstva kultúry SR. V tej-

to súvislosti zdôrazňujem, že dnes 

by už naše múzeum určite neexis-

tovalo alebo aspoň v  takej podobe 

ako je v  súčasnosti nebyť toho, že 

sa dostalo do priameho riadenia Mi-

nisterstva životného prostredia SR 

aj napriek tomu, že tento akt ne-

mal logiku. V prípade Múzea SNP je 

to však viac ako jednoznačné. SNP 

predsa nebolo kultúrnym, ale vo-

jenským činnom. A  ozbrojené po-

vstanie nikdy nepatrilo a určite ani 

patriť nebude pod egidu kultúry, ale 

vojny, v našom dnešnom ponímaní 

pod rezort obrany SR.

Koncom predchádzajúceho a začiat-

kom tohto týždňa rezonovalo v mno-

hých celoslovenských médiách, že 

Slovensko sa pomaly, ale iste dostáva 

z pandémie. Čo je však viac ako nepo-

tešiteľné je tá skutočnosť, že medzi 3 

„červenými“ okresmi– teda najhor-

šími na Slovensku je aj náš okres– 

okrem neho sú to aj okresy Kysuc-

ké Nové Mesto a Myjava. Nebolo to 

však až tak dávno, keď náš okres bol 

v tomto smere druhý najlepší na Slo-

vensku. Čo sa vlastne stalo?! Pýtam 

sa nie len ja, ale prostredníctvom 

mňa aj veľa Štiavničanov Ing. Miloša 

Zimana, prednostu Okresného úra-

du v Banskej Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Na pozvanie pána farára 

ICLic. Mgr. Ing. Ľudovíta 

Frindta a farnosti Banská 

Štiavnica sa uskutočnila 

pri príležitosti slávnosti 

Najsvätejšej Trojice v nedeľu 

30.5.2021 o 15:00 výročná 

modlitba pri Súsoší sv. Trojice 

/morovom stĺpe/ na Námestí 

sv. Trojice v Banskej Štiavnici. 

Na výročnej modlitbe sa zúčastni-

li primátorka mesta, prednostka 

MsÚ, poslankyňa a poslanci Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

Modlitba pred morovým stĺpom 

nadväzuje na dávny sľub zo 14. sep-

tembra 1710, ktorý dal zastupujúci 

richtár sudca Pirolt v mene mesta, 

komory a banskej vrchnosti.

Historický kontext:

„V sľube za oslobodenie od morovej ná-

kazy sľubujú, že vedenie mesta a ban-

ská vrchnosť spoločne postavia na 

vhodnom mieste na slávu Božiu a naj-

svätejšej Trojice peknú sochu a  po jej 

postavení k nej každý rok na deň Naj-

svätejšej Trojice pôjde k soche procesia 

a budú tu zadržané slávnostné sľuby.

Tento sľub bol na zvláštnej listine ulo-

žený v  kostole jezuitov. Právoplatný 

odpis sa uložil aj do zápisnice zo zasad-

nutia mestskej rady ročník 1710 v ne-

meckej reči.“

ŠN

Modlitba 
pri Súsoší sv. Trojice

Testovanie 
v našom meste

Od utorku 25. mája 2021 testovanie 

ATG testami v  priestoroch Kultúr-

neho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica zamestnanca-

mi Slovenského Červeného kríža 

z Banskej Štiavnice skončilo. Naďa-

lej však spoločnosť Dej, s. r. o., testu-

je na COVID-19 v objekte mestskej 

plavárne v dňoch pondelok– nedeľa 

v časoch 8:00– 17:00 hod., s prestáv-

kou medzi 12:00- 13:00 hod. a po-

sledným odberom pred prestávkou 

o 11:40 a 16:40 hod.

Mobilné odberové miesto testova-

cích vzoriek na COVID-19, ktoré sa 

nachádza aj v unimobunkách pri ko-

tolni na Ul. L. Svobodu (sídl. Drie-

ňová), je otvorené v pondelok, stre-

du– 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!

Výsledky testovania– 21. týž-

deň (24. 5.– 30. 5.2021):

SČK (KC):

24. 5. – 129 – otest., z toho 1 – po-

zitív

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

24. 5. – 171 – otest., z toho 4– po-

zitív

26. 5. – 141 – otest., z toho 0 – po-

zitív

27. 5. – 151 – otest., z toho 1 – po-

zitív

28. 5. – 154 – otest., z toho 4 – po-

zitív

29. 5. – 155 – otest., z toho 3 – po-

zitív

30. 5. – 104 – otest., z toho 0 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

24. 5. – 75 – otest., z toho 0 – po-

zitív

25. 5. – 115 – otest., z toho 1 – po-

zitív

26. 5. – 82 – otest., z toho 3 – po-

zitív

27. 5. – 39 – otest., z toho 0 – po-

zitív

28. 5. – 145 – otest., z toho 4 – po-

zitív

29. 5. – 104 – otest., z toho 0 – po-

zitív

30. 5.– 104 – 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

31. 5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí predsta-

venstva OOCR Región Banská 

Štiavnica.

Redakčná rada ŠN.

1. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Účasť na slávnostnom otvore-

ní II. etapy projektu „Zaľúbená 

Štiavnica“.

Obhliadka ulíc mesta. 

 Pracovné stretnutie so zástupca-

mi CHKO a OÚ, odbor ŽP.

2. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie systému parkovania.

Účasť na ústnom pojednávaní - 

Obhospodarovanie lesných po-

zemkov v  katastrálnom území 

Banská Hodruša.

3. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

4. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavebných akcií.

5. 6.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková
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konateľ JUDr. Peter Ko-

zák, emeritný riaditeľ Ing. Richard 

Kaňa, primátorka Banskej Štiavni-

ce Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

tor Žarnovice Kamil Danko, staros-

ta obce Hodruša-Hámre Jozef Uram, 

starosta obce Štiavnické Bane Sta-

nislav Neuschl, dekan Fakulty baníc-

tva, ekológie, riadenia a geotechnoló-

gií TUKE– Dr. h. c. prof. Ing. Michal 

Cehlár, PhD., dekanka Fakulty mate-

riálov, metalurgie a recyklácie TUKE– 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., člen 

hnutia Sme rodina Banská Štiavnica 

a okresný predseda Sme rodina Lukáš 

Mlynárik. Po privítaní hostí p. riadite-

ľom nasledovala informácia o histórii, 

aktuálnej činnosti a perspektívach ba-

níctva v SR. Štátna tajomníčka MDV 

SR reagovala v diskusii s primátormi 

a starostami na aktuálne témy v po-

sôbnosti ministerstva dopravy. Svoju 

návštevu ohodnotila slovami:

„Banská Štiavnica je ukážkovým príkla-

dom, že ťažký priemysel môže ísť ruka 

v ruke s turizmom. Chránené tajchy, kto-

ré v minulosti využívali bane sú dnes mi-

moriadne obľúbené medzi turistami. Či 

už v zime lyžiarske stredisko alebo v lete 

cykloturistika, všetky tieto prvky spolu 

s  úžasnou architektúrou mesta chráne-

nou UNESCO a prívetivosťou miestnych 

robia štiavnický región vzorným príkla-

dom toho, na čom stavať. Za MDV SR 

chceme podporiť tento vyhľadávaný re-

gión odľahčením automobilovej dopravy 

aj práve vďaka železničnej doprave. Chce-

me obnoviť za minulej vlády zrušenú za-

stávku vlaku v Hronskej Dúbrave a záro-

veň vypravením letných výletných vlakov 

posilniť žel. spoje na úkor áut. Banskú 

Štiavnicu ročne navštívia tisícky turis-

tov zo všetkých kútov sveta. Známou 

turistickou atrakciou je napr. „Štiavnic-

ká Anča“. Za MDV chceme podporiť za-

tiaľ nedokončený projekt cyklotrasy ve-

dúcej aj popri nej, lebo nielen bicyklovať 

v tomto regióne je pastva pre oči. Marke-

tingovo podporíme tento región aktivita-

mi novozriadenej Slovakia Travel doma 

i vo svete. Vďaka výraznému rozvoju sú-

kromných investícií v  oblasti Žarnovice 

vyvstala potreba rozvoja bytovej politi-

ky a nájomných bytov, a preto sme s pri-

mátormi Banskej Štiavnice, Žarnovice 

a  starostami Hodruša-Hámre, Štiavnic-

ké Bane hľadali možnosti podpory pre 

zamýšľané projekty nájomného bývania.

Nezabúdajme, že stále funkčná baňa 

patrí medzi významných zamestnáva-

teľov v regióne. Veľmi citlivo spolu so zá-

stupcami banskej samosprávy vnímam 

avizovanú zmenu banskej legislatívy 

v  nadväznosti na surovinovú sebestač-

nosť Slovenska, a to aj v kontexte mno-

honásobného zvýšenia cien nielen sta-

vebných materiálov“, dodala na záver 

Katarína Bruncková.

Po pracovnom obede nasledovala pre-

hliadka banskej a geologickej expozí-

cie historickej bane Starovšechsvätých 

v Hodruši-Hámroch. Záver návštevy 

štátnej tajomníčky MDV SR v našom 

regióne patril slávnostnému šachtá-

gu konanom pri príležitosti 70. výro-

čia zahájenia ťažby rúd na Bani Rozá-

lia (1951- 2021) v priestoroch Hotela 

Salamandra Resort Hodruša-Hámre 

s možnosťou prehliadky areálu Bane 

Rozália s posúdením symbiózy medzi 

aktívnou banskou činnosťou a  pre-

vádzkami cestovného ruchu, kto-

rý zorganizovali Slovenská banská, 

spol. s. r. o., Hodruša-Hámre, Bansko-

štiavnicko- hodrušský banícky spolok 

v Banskej Štiavnici a Združenie baníc-

kych spolkov a cechov Slovenska (viac 

o jubilejnom 10. rozálčianskom šach-

tágu na str. 7).

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Mesto Banská Štiavnica 

v rámci svojich aktivít venuje 

pozornosť aj športoviskám, 

ktoré majú umožniť športové 

vyžitie obyvateľom, ale 

i návštevníkom mesta. 

Po obnove tribúny a vybudovaní auto-

matického závlahového systému pri-

stúpilo k dobudovaniu infraštruktúry 

na futbalovom ihrisku.

V zmysle „Zmluvy o spolupráci a financo-

vaní realizácie Národného športového pro-

jektu výstavby, rekonštrukcie a  dobudo-

vania futbalovej infraštruktúry v  rokoch 

2019 – 2021 v meste Banská Štiavnica“

získalo mesto dotáciu od Slovenského 

futbalového zväzu vo výške 25 000 €. 

Celková cena diela bude cca 35 500 €. 

Mesto vyčlenilo na tento účel zo svoj-

ho rozpočtu cca 10 500 €.

V  rámci dobudovania infraštruktúry 

futbalového ihriska budú v tejto eta-

pe zrealizované spevnené plochy, dre-

vený altánok a bude osadený kovový 

kontajner.

• Spevnené plochy prispejú k bezpeč-

nosti návštevníkov areálu a rovnako 

zatraktívnia prostredie v okolí hra-

cej plochy.

• Drevený altánok ochráni divákov 

a návštevníkov pred poveternostný-

mi vplyvmi.

• Kovový kontajner, ktorý bude 

funkčne prepojený s  altánkom 

umožní futbalistom skladovať tré-

ningové pomôcky.

Práce majú byť ukončené v  mesiaci 

jún 2021. Postupnou modernizáciou 

futbalového štadióna v  spolupráci aj 

s  Futbalovým klubom Sitno priláka-

me fanúšikov futbalu a snáď aj mla-

dé talenty.

Juraj Chrenko, 

odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Budovanie futbalovej infraštruktúry
v meste Banská Štiavnica

Výstavba dreveného altánku foto Archív MsÚ

Návšteva z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR

Asistované 
sčítanie
obyvateľov v  meste Banská 

Štiavnica. Prevádzkové hodiny 

na kontaktných miestach:

1/ Administratívna budova 

MsÚ v Žemberovom dome– býva-

lá 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 kontaktného 

miesta bude umožnený len oso-

bám s prekrytými dýchacími cesta-

mi respirátorom FFP2.V  priesto-

re bude obmedzený počet osôb /1 

osoba na 15m2/.

Jana Beňová, MsÚ

Oznam 
o výberovom konaní do komu-

nitného centra

V  rámci Národného projek-

tu Budovanie odborných kapa-

cít na komunitnej úrovni (kód 

ITMS2014+: 312041403) mesto 

Banská Štiavnica vyhlasuje výbe-

rové konanie na  jedno pracovné 

miesto pracovníka komunitného 

centra (hrubá mzda 695 €), výkon 

práce v  Komunitnom centre na 

Šobove 1407/7, Banská Štiavnica.

Oznam o  výberovom kona-

ní je zverejnený na úradnej ta-

buli mesta (Stavebný úrad), 

na internetovej stránke mes-

ta www.banskastiavnica.sk, na 

vstupe do Komunitného centra 

(Šobov 1407/7, Banská Štiavni-

ca) 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
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Správcovia bytových domov 

majú povinnosť doručiť 

každému nájomcovi bytu 

a bytového domu vyúčtovanie 

za služby spojené s užívaním 

bytov a bytových domov za 

predchádzajúci rok. 

Každý užívateľ v týchto dňoch obdr-

ží vyúčtovanie, preto nás zaujíma-

lo, aké náležitosti vyúčtovanie má, 

a preto sme sa opýtali konateľa By-

tovej správy, s. r. o., v Banskej Štiav-

nici RNDr. Pavla Bačíka a  položili 

mu pár otázok:

1. Pán konateľ, čo všetko obsahu-

je vyúčtovanie bytov a bytových 

domov, dokedy ho musia zákaz-

níci obdržať?

Novelou zákona 67/2020 Z. z., vlá-

da schválila posunutie termínov 

rozpočítavania nákladov za teplo 

a teplú vodu do 31. júla 2021. Dô-

vodom tohto posunutia bol núdzo-

vý stav. Do bytových domov, kde 

nie sú pomerové rozdeľovače ná-

kladov s  diaľkovým odpočtom ne-

mohli naši zamestnanci vstupovať 

v čase kulminácie epidémie. Name-

rané údaje, fotografi e s údajmi, kto-

ré sú podkladom k vyúčtovaniu sme 

dostávali mailami, SMS- kami, alebo 

nám ich vkladali zákazníci do pošto-

vej schránky. Väčšina našich byto-

vých domov má už „merače“ s diaľko-

vým odpočtom, preto sme všetkým 

zákazníkom dokázali poslať vyúč-

tovanie nákladov do 31. 5. Čo musí 

obsahovať vyúčtovanie nákladov za 

služby spojené s užívaním bytu ur-

čuje zákon 182/1993 Z. z. o vlast-

níctve bytov a  nebytových priesto-

rov v  znení zmien a  doplnkov. Do 

vyúčtovania sa započítavajú nákla-

dy na dodávku studenej vody, nákla-

dy na prípravu teplej vody, náklady 

na elektrinu spoločných priestorov, 

náklady na dodané teplo a ďalšie po-

ložky. Na druhej strane sa spočítajú 

zálohové platby, ktoré užívateľ mal 

zaplatiť za celý predchádzajúci rok 

podľa predpisu, k  tomuto výsled-

ku sa započítajú aj prípadné rozdie-

ly oproti predpisu k 30. 4. Vlastní-

kom bytov sa započítajú aj prípadné 

nedoplatky na konte fondu údržby, 

prevádzky a opráv k 30. 4. Výsled-

kom je konečná hodnota, preplatok 

alebo nedoplatok.

2. Pri nezrovnalostiach, odchýl-

kach nameraných hodnôt pri 

odpisovaní v  čase pandémie, na 

koho je potrebné sa obrátiť?

Akékoľvek nezrovnalosti vo vyúč-

tovaní je potrebné riešiť so správ-

com. Podstatné údaje na vyhotove-

nie vyúčtovania dostávame priamo 

od vlastníkov, od zástupcov vlast-

níkov jednotlivých bytových do-

mov. Ak má užívateľ bytu nezrov-

nalosti v spotrebe vody, je potrebné, 

aby nás kontaktoval. Vieme pozrieť 

a  porovnať spotrebu vody za nie-

koľko rokov dozadu. Naša spoloč-

nosť ponúka vlastníkom bytov mož-

nosť diaľkového odpočtu spotreby 

vody. Niektoré domy už na diaľkový 

odpočet spotreby teplej a  studenej 

vody prešli. Máme vlastnú odpoč-

tovú sadu a  odpočet robíme sami. 

Stačí nám prejsť po chodbe domu 

a  odpočítame stav na všetkých vo-

domeroch. Snímače zachytia spot-

rebu po mesiacoch, prípadnú mani-

puláciu s vodomerom, spätný chod 

vodomeru. Odpočet vieme jednodu-

cho vykonať aj uprostred roka bez 

potreby vstupu do bytu. Niekedy 

veľké problémy pri spotrebe stude-

nej vody robí aj pokazený splacho-

vač. Aj pri nebadateľnom pretekaní 

splachovača dochádza k  niekoľko-

násobnej spotrebe vody.

3. Ak užívatelia majú preplatky, 

príp.  nedoplatky, ako majú po-

stupovať, dokedy ich treba uhra-

diť, príp. kedy budú vyplatené 

(v hotovosti, na účet)?

Tento rok vyplatíme svojim klien-

tom preplatky vo výške 211 382 €, 

v roku 2020 to bolo 109 066 €. Na-

výšenie preplatkov je spôsobené 

nízkou cenou tepla. Preplatky budú 

poukázané užívateľom bytov po-

stupne po 15. 6.– po uplynutí rekla-

mačnej doby. Užívateľom, ktorí pla-

tia zálohové platby prevodom z účtu 

bude preplatok automaticky vráte-

ný na ich účet do 30. 6. 2021. Užíva-

telia, ktorí platia poštovou poukáž-

kou, prípadne vkladom na bankový 

účet si znížia svoje úhrady do vy-

rovnania preplatku v nasledujúcich 

mesiacoch, alebo im preplatok bude 

vrátený poštovým poukazom na vý-

platu adresátovi v  hotovosti pro-

stredníctvom Slovenskej pošty. Tak 

ako to robia iné spoločnosti. Pod-

ľa legislatívy je povinný dodávateľ 

a  odberateľ vyrovnať podlžnosť do 

30 dní od doručenia vyúčtovania. 

Avšak v prípade nedoplatku sa vždy 

vieme dohodnúť na splátkach, je po-

trebné zatelefonovať, napísať, ale-

bo prísť si dohodnúť termín splate-

nia nedoplatku do sídla spoločnosti. 

Spravidla dohodneme splátku nedo-

platku do konca decembra. Chcem 

upozorniť užívateľov bytov na to, 

aby platili zálohové platby za služby 

spojené s  užívaním bytov a  platby 

do fondu opráv v predpísanej výške 

a včas. Vyhnú sa tak možným prob-

lémom a nepríjemným sankciám.

4. Ako predpokladáte, že sa bude 

vyvíjať cena tepla v  tomto roku 

v súvislosti s pandémiou korona-

vírusu v uplynulom roku?

Bytová správa, s. r. o., je dodáva-

teľom tepla do bytových domov 

v  Banskej Štiavnici. Teplo Byto-

vá správa, s. r. o., dodáva za cenu 

schválenú Úradom pre reguláciu sie-

ťových odvetví (ÚRSO). Cenu tep-

la schvaľuje ÚRSO ako maximál-

nu, túto cenu výrobca tepla nesmie 

prekročiť. Po ukončení roka sa do 

konca marca vypočíta skutočná cena 

tepla na základe skutočných nákla-

dov na výrobu tepla. Táto skutočná 

cena môže byť len nižšia alebo rov-

ná ako úradom stanovená maximál-

na cena. Spoločnosť Bytová správa, 

s. r. o., vyrába a dodáva teplo do do-

mácností dlhodobo s  najnižšou ce-

nou v  celom regióne. Naša spoloč-

nosť má zazmluvnenú nižšiu cenu 

plynu v tomto roku ako v roku 2020. 

Táto cena plynu sa prejaví až vo vy-

účtovaní v roku 2022. Je potrebné 

si uvedomiť, že či budú na budú-

ci rok preplatky alebo nedoplatky 

bude závisieť aj od počasia, jar bola 

studená, ale aj od správania užíva-

teľov bytov.

5. V prípade otázok, na koho sa 

môžu klienti obrátiť?

Úradné hodiny sú v  pondelok od 

8.00 do 14.00, v stredu od 8.00 do 

12.00 a od 12.30 do 15.00 a v pia-

tok od 8.00 do 12.00. Kontak-

ty: www.bsbs.sk, 045/692 20 60, 

0903 696 183, konatel@bsbs.sk. 

Vlastníci, ktorí plánujú výmenu ra-

diátorov ju môžu realizovať iba od 

1. 6. 2021, najneskôr však do 31. 

8. 2021, mimo vykurovacej sezó-

ny, no musia si vypustenie systému 

ústredného kúrenia a opätovné na-

pustenie systému po oprave, výme-

ne dohodnúť v  dostatočnom pred-

stihu s  prevádzkovateľom rozvodu 

tepla osobne, prípadne prostredníc-

tvom svojho správcu. Nemôžu ma-

nipulovať s  armatúrami sami, ale 

ani prostredníctvom montéra vy-

konávajúceho prácu. Zariadenie, ale 

aj médium sú majetkom prevádzko-

vateľa tepelného zariadenia, a preto 

sa s nimi môže nakladať až po súhla-

se vlastníka. Po 31. 8. 2021 nebude 

možné manipulovať s vykurovacou 

sústavou okrem nutného odstráne-

nia havarijných stavov.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Vyúčtovanie bytov a bytových domov

Tajchy a múzeá 

naše svetoznáme.

Od 17.05.2021 dodnes rezonu-

je vo všetkých významných slo-

venských médiách tragédia, ktorá 

sa v  tento deň stala v Rudne nad 

Hronom, keď sa pretrhla hrádza 

10 – ročnej vodnej nádrže a naro-

bila mimoriadne vážne škody na 

majetku obce, vrátane úmrtia jej 

niekdajšieho starostu. V  tejto sú-

vislosti chcem len zdôrazniť, že 

unikátne hrádze tajchov v  okolí 

Banskej Štiavnice, postavené naj-

neskôr v  18. storočí dodnes odo-

lávajú a  nielen preto, ale aj kvôli 

tomu, že boli celosvetovým vodo-

hospodárskym, technologickým 

a  energetickým unikátom, sú od 

roku 1993 aj v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO. Takže aj takto 

chcem zaktualizovať fenomén uni-

kátnej svetovosti našich svetozná-

mych tajchov.

18.05.2021 vo všetkých význam-

ných slovenských médiách bolo 

pripomenutie si toho, že v  tento 

deň je Medzinárodný deň múzeí. 

Aj čo sa týka múzeí je naše mesto 

svetoznáme. Slovenské banské 

múzeum komplexne prezentuje 

svojimi celoslovenskými expozí-

ciami stáročnú minulosť baníctva 

na Slovensku a  Banskej Štiavnice 

zvlášť, čo nemá obdobu na Sloven-

sku. Čo je však tiež potešiteľné, 

máme tu aj „Banku lásky“– jediné 

a jedinečné múzeum na svete.

Ján Novák

Banská Štiavnica národná a svetová
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kam v BŠ 
a okolí ?

INZERCIA

Pred pár rokmi sme písali na 

stránkach našich novín, 

že v bývalom skelete pletiar-

skeho závodu Pleta vznikne 

nové nákupné centrum a táto 

časť sídliska Juh po likvidácii 

a zatvorení najväčšieho 

závodu v našom meste 

dostane nový dych.

Prešla určitá doba a v objekte skele-

tu Plety vidíme čulý ruch. Z  toh-

to dôvodu sme oslovili investorov, 

ktorí realizujú projekt Reziden-

cia Pleta, aby nám o ňom prezradi-

li viac.

Prečo rekonštrukcia stavby za-

čala prebiehať v tomto roku?

Rekonštrukciu sa nepodarilo zahá-

jiť skôr, nakoľko do konca minu-

lého roku k  objektu nebola prive-

dená prípojka elektrickej energie. 

Počas tohto obdobia zanikol záu-

jem obchodných sietí o vybudova-

nie nových obchodných prevádzok 

v meste, preto sme sa rozhodli pre-

pracovať projektovú dokumentáciu 

na rezidenčné bývanie, apartmány 

a doplnkové prevádzky služieb.

Čo všetko sa bude nachádzať 

v objekte Rezidencie Plety?

Na prízemí sa budú nachádzať ob-

chodné prevádzky a  garážové par-

kovacie miesta pre vlastníkov by-

tov. Pred objektom budú vonkajšie 

parkovacie miesta pre zákazníkov 

prevádzok a návštevníkov okresné-

ho úradu. Na prvom podlaží bude 

zriadená veľkometrážna predajňa 

nábytku a  interiérové štúdio spo-

ločnosti Nábytok Mudrák, s. r. o. 

V  prednej časti objektu bude veľ-

korysá slnečná terasa s  kaviarňou 

a na vrchných podlažiach budú vy-

budované loftové dvojpodlažné 

byty a víkendové apartmány.

V  akom štádiu sú momentálne 

stavebné práce na objekte?

Na základe stavebného povolenia 

sme zahájili rekonštrukciu objek-

tu. Momentálne na stavbe prebie-

hajú začisťovacie a zabezpečovacie 

práce.

Aký je termín dokončenia Rezi-

dencie Plety?

Predpokladaný termín dokončenia 

je 25 mesiacov. Byty sú už v predaji, 

na webovej stránke www.pletabs.sk 

sa dozviete viac o  samotnom pro-

jekte. Veľmi nás teší kladný záujem 

štiavnickej verejnosti o  tento pro-

jekt výstavby. Vieme, že táto nedo-

končená stavba ťažila občanov dlhý 

čas. Budeme radi, ak sa nám v koor-

dinácii s mestom Banská Štiavnica 

podarí revitalizovať túto mestskú 

časť a vdýchnuť jej nový život.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidencia Pleta ožíva...

Pohľad na skelet Plety po rekonštrukcii foto www.pletabs.sk

Cyklotrasa– „Flow trail Helligon“. 

Zdroj: bajkomktajchom.sk. 

Výškový rozdiel: 240m. Dĺžka: 2km. 

Povrch: prírodný. 

Flow trail Helligon je plynulý typ tra-

te, ktorý je zábavný a využíva všet-

ko, čo krajina poskytuje a  zvýraz-

ňuje jej topografi u. Vlnenie terénu 

a  klopenie trate sa v  maximálnej 

miere využívajú za účelom dosiah-

nutia plynulej jazdy. Trať prináša 

neodhadnuteľné prekvapenia, ne-

nudí, jej rôznorodosť a inovatívnosť 

vytvára zvláštny intuitívny pocit. Je 

prístupná širokému množstvu obdi-

vovateľov horskej cyklistiky – zvlád-

ne ju „bajker“ so základnými zruč-

nosťami jazdy na horskom bicykli. 

Nie je extrémna, nebezpečná alebo 

strmá. Všetky prvky, po ktorých jaz-

dec musí prejsť, sú prejazdné, pred-

vídateľné a stabilné. Prístup k štar-

tu Flow trailu Helligon je z Horného 

hodrušského jarku, po ktorom vedie 

červenou farbou vyznačený Veľký 

hodrušský okruh. Výstupové mož-

nosti ku štartu Helligonu sú dve. 

Prvá lanovkou Salamandra Resortu, 

ktorá je zatiaľ v prevádzke iba počas 

letných prázdnin, druhá výstupo-

vou trasou na bicykli.

OOCR Región Štiavnica
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Branislav Cengel

S blížiacou sa letnou turistickou se-

zónou a  uvoľňovaním protipande-

mických opatrení sme sa opýtali 

nadšenca, milovníka prírody a cha-

tára spod Sitna Branislava Cengela, 

ako je pripravený na turistov v tom-

to roku.

1. Minulý rok v  lete ste v  chate 

pod Sitnom zriadili nocľaháreň, 

čo tomuto všetkému ale predchá-

dzalo, prezraďte našim čitate-

ľom, prečo ste sa rozhodli spre-

vádzkovať útulňu?

V prvom rade by som veľmi rád po-

zdravil všetkých Štiavničanov, mi-

lovníkov prírody a  obzvlášť Sitna. 

Už v  minulosti prespávali turisti 

v starej chate Andreja Kmeťa na Sit-

ne a mnohí majú na tie časy krás-

ne spomienky dodnes. Keď sa nám 

podarilo sprevádzkovať bufet, sta-

lo sa to akousi samozrejmosťou, že 

ľudia začali prespávať, aj keď iba na 

zemi vo veľmi jednoduchých pod-

mienkach. Začiatkom minulého 

leta sa nám podarilo sprevádzkovať 

v podkroví chaty jednoduchú turis-

tickú nocľaháreň, kde môže pres-

pať do 20 ľudí. Počas letných prázd-

nin je chata aj nocľaháreň otvorená 

non-stop a  mimo sezóny si treba 

dohodnúť na prespanie termín. 

Noc na Sitne má svoje neopakova-

teľné čaro, uprostred prírody môžu 

ľudia zabudnúť na starosti bežné-

ho sveta, obdivovať prekrásne zá-

pady slnka a  večer si posedieť pri 

ohníku a  obdivovať nočnú krajinu 

pod sebou. Je to proste balzam na 

dušu. Túto turistickú nocľaháreň 

sa nám podarilo vybudovať vďaka 

obrovskej podpore mnohých dob-

rých ľudí, ktorí nezištne pomáha-

li, či už svojou prácou, sponzorsky 

alebo darovaním svojich 2 percent 

z daní pre naše občianske združe-

nie Spod Sitna. Aj touto cestou by 

som im všetkým úprimne z celého 

srdca poďakoval, lebo bez ich pod-

pory a pomoci by to bolo oveľa ťaž-

šie.

2. Aký máte vzťah k  Sitnu, na-

koľko sa venujete aj fotografi c-

kým službám?

Môj vzťah k  Sitnu je veľmi ťažké 

opísať slovami, je to moja srdco-

vá záležitosť, najlepšie svoj vzťah 

k Sitnu opísal Andrej Kmeť slovami 

„Sitno – nemožno ho nemilovať“. Keď-

že bývam v Iliji, priamo pod úpätím 

Sitna, už od mladosti som sa veľmi 

rád túlal po sitnianskych lesoch, no 

prechodil som aj veľa iných sloven-

ských pohorí a možno práve preto 

skrsol vo mne nápad prinavrátiť ži-

vot tejto legendárnej chate s boha-

tou minulosťou. Práca na chate si 

vyžaduje plné nasadenie od chatá-

ra, preto som fotografi cké remeslo 

prenechal svojej manželke, ktorá sa 

ho veľmi svedomite ujala.

3. Ste známy aj organizovaním 

nočných výstupov na Sitno, budú 

aj tento rok?

Organizovanie nočných výstupov 

ma sprevádza už od začiatku pre-

vádzkovania chaty a  pomaly sa 

z  toho stáva tradícia. Keďže som 

človek, ktorý nie je veľmi naklo-

nený komercii, tak sme začali po-

čas týchto výstupov robiť odborné 

prednášky na rôzne zaujímavé a po-

učné témy z histórie. Aj týmto vzác-

nym ľuďom, ktorí s radosťou prišli 

ráno o tretej prednášať, patrí moja 

úcta a  veľké ďakujem. Samozrej-

me, že aj tento rok v nočných výstu-

poch pokračujeme, presné termí-

ny zverejníme na FB stránke „Chata 

A.Kmeťa-Sitno“, no hostí zatiaľ ne-

prezradím.

4. Je niečo, čo máte v pláne uro-

biť v tomto roku na chate Andre-

ja Kmeťa?

Roboty na chate máme stále ne-

úrekom, niektoré práce ľudia vi-

dia a  veľmi ma tešia ich pozitívne 

ohlasy, ako napríklad už spomína-

né spustenie turistickej nocľahár-

ne, no je treba urobiť aj veľa robôt, 

ktoré priamo nie sú verejnosti vidi-

teľné, no sú veľmi potrebné, no mô-

žem prezradiť, že momentálne pre-

rábame kuchyňu, aby sme mohli 

nahradiť jednorazové plastové ta-

niere za porcelánové.

5. Ako bude fungovať chata po-

čas LTS?

Počas letných prázdnin bude chata 

otvorená od 10,00 do 20,00 hod., 

no bude tam stále niekto aj cez 

noc, takže bude sa dať prespať aj 

bez rezervácie, no bude lepšie do-

hodnúť si nocľah dopredu na tel.č.: 

045/2901223. Samozrejme, v bufe-

te čapujeme pivko a kofolu a na je-

denie ponúkame osvedčenú Vrcho-

lovú kapustnicu alebo Sitniansky 

guľáš.

Veľmi pekne ďakujem, teším sa na 

všetkých návštevníkov a  ostávam 

s úctou– chatár Braňo Cengel.

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa spokojných návštevníkov

Michal Kríž

Slovo má...

Chata A. Kmeťa na Sitne  foto Archív B. Cengela

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko: Golden delicious

Zlatý alebo Žltý delícius je americ-

ká odroda, ktorá bola objavená ako 

náhodný semenáč v  roku 1890. 

Dodnes je svetovou tržnou odro-

dou, ktorá sa stále pestuje a predá-

va. Chuťovo ide o  výbornú stolnú 

odrodu, pestovateľsky je však veľmi 

náročná. Silné trpí chrastavitosťou. 

Často ju nájdeme v dvoroch a záhra-

dách. Plody sú stredne veľké, guľovi-

té až kužeľovité, zdanlivo vyššie. Ku 

kalichu sa zužujú, sú mierne rebro-

vité a na priereze pravidelné. Dužina 

je žltá, pevná a jemná, výrazne aro-

matická. Chuť je veľmi dobrá s baná-

novou arómou. Šupka je suchá, zla-

tožltá, niekedy s ružovkastým alebo 

oranžovým líčkom. Zberá sa kon-

com októbra, konzumnú zrelosť do-

sahuje v novembri, vydrží do apríla.

Hruška: Radana

Vznikla v roku 1958 krížením odrôd 

Avranšská a Clappova s následnou 

selekciou v Šľachtiteľskej výskumnej 

stanici Téchobuznice. V  sortimen-

te hrušiek je registrovaná od roku 

1999. Je silnejšia, koruna je stredne 

hustá, polovzpriameného habitu-

su. Po vstupe do rodivosti sa mierne 

rozkladá. Kostrové konáre dobre ob-

rastajú rodivým drevom. Jednoroč-

ný výhonok je na oslnenej strane fi a-

lovočervenej farby. Kvetné púčiky sú 

krátko špicaté, väčšinou nasadené 

na spuroch. Okraj dlhej listovej če-

pele je zúbkovaný. Korunné lupien-

ky sú krátke, voľné, vzájomne sa ne-

dotýkajú. Je to skorá letná odroda, 

zberá sa v  prvej až druhej dekáde 

augusta, plody dozrievajú o 10 dní, 

v chladiarni vydržia do septembra.

Michaela Mojžišová

Denné letné 
tábory
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas leta ob-

ľúbené, tradičné denné letné tá-

bory 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, kúpa-

liská, hry, súťaže, zábava.... Maxi-

málny počet detí v jednom turnu-

se je 40 osôb.

Bližšie info a prihlášky: 

CVČ, č.t.: 0907598567.

J. Machilová
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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

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO– Domáce potre-

by. Pre členov ponúkame výhod-

ný nákup záhradkárskych po-

trieb s  10% zľavou. Viac info: 

0903 250 921. Za porozumenie 

vopred ďakujeme!

Výbor SZZ– Štefultov

Dňa 26. 5. 2021 sa usku-

točnil v Hoteli Salamandra 

v Hodruši-Hámroch jubilejný 

10. šachtág Bane Rozália. 

Podujatie sa uskutočnilo pri príle-

žitosti 70. výročia začatia ťažby rúd 

na bani Rozália. Išlo o prvé podujatie 

od prezentácie šachtágu v  bansko-

štiavnickom amfi teátri v  septembri 

2020, ktorého spoluorganizátorom 

bol Banskoštiavnicko- hodrušský 

banícky spolok a  uskutočnilo sa pri 

dodržaní aktuálnych protiepide-

miologických opatrení, súvisiacich 

s  pandémiou COVID-19. Podujatie 

bolo osobitne venované Ing. Mar-

tinovi Okáľovi, bývalej významnej 

osobnosti Rudných baní a spoluma-

jiteľovi Slovenskej banskej, s. r. o., 

ktorý opustil tento svet 23. 11. 2020 

vo veku nedožitých 81 rokov svoj-

ho života. História Bane Rozália sa 

začala písať v roku 1951, kedy Rud-

né Bane, závod Banská Hodruša za-

čali využívať ložisko medených rúd, 

otvorených slepou šachtou Rozália, 

nachádzajúcou sa na západnom úbo-

čí Tanádu. Uvedené ložisko sa dobý-

valo do roku 1990 a za uvedené ob-

dobie sa vyťažilo viac ako 1,8 mil. 

ton rúd o obsahu 0,72% Cu. Po roku 

1991 mala byť činnosť na bani Rozá-

lia ukončená a závod Rudných baní 

v  Hodruši-Hámroch mal byť zru-

šený. Keďže sa však zázraky dejú aj 

v Hodruši, práve v tom čase objavi-

li pracovníci Geologického priesku-

mu, š. p., závod Nová Baňa v dosahu 

šachty Rozália nové, dovtedy nezná-

me ložisko polymetalických rúd so 

zvýšeným obsahom zlata a striebra. 

Na prelome rokov 1993 – 1994 doš-

lo k transformácii závodu z Rudných 

baní na Slovenskú banskú, s. r. o., 

Hodruša-Hámre, ktorá úspešne po-

kračuje vo využívaní tohto ložiska, 

keďže za obdobie od roku 1992 do 

roku 2020 bolo z neho doteraz vyťa-

žené vyše 1 mil. ton rudy, z ktorého 

sa vo fl otačnej úpravni vyrába kon-

centrát so zvýšeným obsahom zla-

ta a striebra. Tento bol najskôr spra-

covávaný v Kremnici a od roku 1993 

sa vyváža na ďalšie spracovanie do 

Belgicka. Bolo však aj kritické obdo-

bie, keď v roku 2003, z dôvodu vydo-

bytia overených zásob rúd, sa vážne 

uvažovalo o  ukončení ťažobnej čin-

nosti. Prišiel však ďalší malý zázrak, 

keď sa vykonaným vyhľadávacím 

geologickým prieskumom, fi nanco-

vaným z  rozpočtu MŽP SR, overi-

lo v  smere na východ pokračovanie 

pôvodného ložiska smerom k dobý-

vaciemu priestoru Banská Štiavnica, 

čo aj v súčasnosti umožňuje prevádz-

ku tejto, v súčasnosti jedinej, rudnej 

Bane na území bývalého Českoslo-

venska. Šachtágu sa zúčastnili viace-

ré významné osobnosti, medzi kto-

rými boli aj Jaroslav Naď, minister 

obrany SR a člen baníckeho spolku, 

Katarína Broncková, štátna tajom-

níčka Ministerstva dopravy SR, Ján 

Mizerák, asistent a  poradca pred-

sedu NR SR, Michal Cehlár, dekan 

Fakulty BERG TU Košice a  predse-

da Slovenskej banskej komory, Ive-

ta Vasková, dekanka FMMaR TU 

Košice, Ma rián Beňovský, prezident 

SSTVP, Nadežda Babiaková, primá-

torka Banskej Štiavnice, Jozef Uram, 

starosta Hodruše-Hámrov, Stanislav 

Neuschl, starosta Štiavnických Baní, 

Peter Konečný, vedúci Slovenské-

ho banského archívu, Drahomír Va-

culčiak, prednosta Okresného úradu 

v  Žarnovici a  Lenka Lepeňová, ta-

jomníčka Združenia baníckych spol-

kov a cechov Slovenska. Počas šach-

tágu boli prijaté do baníckeho stavu 

„skokom cez kožu“ dve osoby, J. Naď, 

ktorého krstným otcom bol Ing. 

Kaňa a do baníckeho stavu ho paso-

vala doc. Vasková a  K. Broncková, 

ktorej krstným otcom bol Ing. Bača 

a do baníckeho stavu ju pasoval prof. 

Cehlár. Počas šachtágu odovzdal M. 

Beňovský Slovenskej banskej krás-

nu vázu, ako dar SSTVP a Ing. Kaňa 

odovzdal Ing. Karstenovi Ivanovi, vý-

znamnému členovi baníckeho spol-

ku darček k jeho baníckemu jubileu, 

55 rokov života. Hlavnými funkci-

onármi šachtágu boli Ing. Durbák– 

prezídium, Ing. Ferenc– kontrárium, 

S. Michna– kantor, M. Šesták– fuchs-

major a Ing. Karabelly– pivný dispe-

čer. Poďakovanie za dôstojný priebeh 

podujatia patrí baníckemu spolku, 

Slovenskej banskej, s.r.o., hotelu Sa-

lamandra a spevokolu Štiavničan.

Milan Durbák

Jubilejný šachtág Bane Rozália

Otvorenie jubilejného šachtágu  foto Lubo Lužina

Z dôvodu potvrdených 

pozitívnych prípadov 

u zamestnancov 

MŠ, sme na základe 

rozhodnutia RÚVZ 

museli na týždeň 

našu materskú školu 

uzavrieť. 

Chcem sa touto cestou 

poďakovať fi rme Gelos 

a  Mestu B. Štiavni-

ca za sponzorské vy-

bavenie dôkladné-

ho vydezinfi kovania 

priestorov celej ma-

terskej školy vrátane 

elokovaného praco-

viska pred jej otvore-

ním.

A. Bóková,

riaditeľka MŠ

Poďakovanie

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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V roku 2021 si pripomíname 

80. výročie úmrtia významnej 

osobnosti Banskej Štiavnice– 

Vojtecha Bakera, archivára, 

múzejníka a mestského 

kronikára.

Vojtech Baker sa narodil 

30.05.1883 v  rodine významné-

ho banskoštiavnického fotografa 

Alojza Bakera. Základné i  stre-

doškolské vzdelanie získal v  rod-

nom meste. Po maturite na ban-

skoštiavnickom lýceu v roku 1902 

pokračoval v štúdiu jazykov na Fi-

lozofi ckej fakulte v Budapešti, kto-

ré ukončil v  roku 1907 udelením 

absolutória. V  marci 1909 sa za-

mestnal ako bezplatný prakti-

kant v  Mestskom múzeu, archíve 

a knižnici. V tejto inštitúcii pôso-

bil od júna 1909 už ako platený za-

mestnanec. V januári 1910 nastú-

pil do Štátneho učiteľského ústavu 

v  Leviciach ako vychovávateľ, ne-

skôr ako učiteľ slovenského, ma-

ďarského a nemeckého jazyka. Po 

skončení 1. svetovej vojny sa vrá-

til do Banskej Štiavnice. Tu začal 

1. novembra 1921 pracovať ako 

mestský archivár a kustód múzea,

v decembri 1925 ho menovali ria-

diteľom Mestského múzea archí-

vu, zároveň ho poverili vykonáva-

ním funkcie mestského archivára 

a  knihovníka. Tieto funkcie Voj-

tech Baker zastával až do svojej 

náhlej smrti 01. marca 1941.

Nevšedný záujem Vojtecha Bake-

ra o históriu a dobrá znalosť via-

cerých cudzích jazykov, jeho nad-

šený a obetavý prístup, sa naplno 

rozvinuli a  prispeli k  rozšíreniu 

zbierkového fondu múzea, ako aj 

pri vybudovaní a postupnom roz-

širovaní jeho expozície. Aj keď 

ťažiskom pôsobnosti Vojtecha 

Bakera sa stala muzeálna a  kul-

túrno-osvetová práca, našiel si 

priestor aj pre vypracovanie pod-

robných evidencií zbierok múzea 

a archívu. Celkovo vypracoval 10 

inventárov, z  ktorých 8 popisu-

je muzeálne zbierky , 9. zväzok 

obsahuje súpis časti písomností 

Mestského historického archívu 

a v 10. zväzku je evidovaný kniž-

ničný fond.

Aj zásluhou Vojtecha Bakera sa po-

darilo múzeum a  archív zaradiť 

do  Organizačného štatútu mes-

ta Banskej Štiavnice. Veľa úsilia 

tiež venoval vráteniu muzeálnych 

predmetov a  archívnych písom-

ností, ktoré v roku 1918 previezli 

do Budapešti a ktorých časť sa do 

Banskej Štiavnice vrátila až kon-

com 60. rokov minulého storočia. 

V spolupráci s vtedajšími popred-

nými historikmi umenia a archeo-

lógmi zorganizoval umelecko- his-

torický a  archeologický výskum 

Starého zámku. Znalosti cudzích 

jazykov a  správnu interpretáciu 

archívnych prameňov uplatnil vo 

svojich odborných prácach veno-

vaných feudálnym dejinám Ban-

skej Štiavnice, tureckej expanzii, 

procesom s  čarodejnicami a  iným 

zaujímavostiam z  histórie mesta. 

Mimoriadnej pozornosti obyvate-

ľov mesta i širšieho okolia sa tešili 

jeho články v miestnych novinách 

venované novým prírastkom do 

múzea, ale aj kultúrnym výročiam 

alebo životným jubileám význam-

ných osobností mesta a okolia.

V Štátnom archíve v Banskej Bys-

trici, pracovisko Archív Banská 

Štiavnica sa nachádza časť archív-

nych dokumentov osobného fon-

du Vojtecha Bakera a  to úradná 

korešpondencia, rukopisy niekto-

rých prác a článkov a tlačený ma-

teriál, ktoré sú sprístupnené prí-

padným záujemcom základnou 

archívnou pomôckou - inventá-

rom Písomnosti súkromnej pova-

hy a  fotografi e sú vo vlastníctve 

jeho najbližšej rodiny.

Mgr. Janka Schillerová,

vedúca archívu,

Štátny archív v BB, pracovisko Ar-

chív BŠ

Sekcia verejnej správy MV SR

Vojtech Baker, 
archivár, múzejník, kronikár

Mesiac jún štartuje v znamení 

environmentálnych výziev 

a príležitostí zmierniť dopady 

klimatickej zmeny.

Globálne environmentálne problé-

my narastajú, čoraz naliehavejšie 

sa dotýkajú všetkých. Vo štvrtok 3. 

júna je Svetový deň bicykla a 4. jún 

je Medzinárodným dňom životné-

ho prostredia. Múzejníci Sloven-

ského banského múzea sa zapájajú 

do kampane!

Ak v dňoch 3. – 4. júna 2021 navští-

vite múzeum a preukážete sa celo-

denným parkovacím lístkom z nie-

ktorého z  banskoštiavnických 

parkovísk alebo cestovným lístkom 

z  vlaku či autobusu, vo vybraných 

expozíciách múzea budete platiť len 

polovičné vstupné. Prijmite po-

zvanie do múzea a súčasne zmierni-

te svoju uhlíkovú stopu. Navštívte 

naše expozície Kammerhof, Nový 

zámok, Berggericht a Galériu Joze-

fa Kollára.

Spojte kultúrny zážitok s  dobrým 

pocitom, že ste urobili niečo zmys-

luplné, aj pre kvalitu a pohodu cen-

tra Banskej Štiavnice, ktoré je pre-

ťažené automobilovou dopravou. 

Múzejníci sa pridávajú tiež! V  pia-

tok 4. júna svoje autá nechajú doma. 

Do práce prídu pešo, na bicykli ale-

bo verejnou dopravou. Tešíme sa na 

„zelené“ stretnutie v múzeu. Viac in-

formácií na www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM

Do múzea bez auta!

Jún 
v Slovenskom banskom múzeu

Aj v júni sú otvorené všetky expo-

zície Slovenského banského mú-

zea. Vzhľadom na okolnosti, kapa-

city návštevníkov expozícií limitujú 

pravidlá. Prehliadky sú zatiaľ in-

dividuálne, situáciu pozorne mo-

nitorujeme. Prísne hygienické na-

riadenia zodpovedne dodržujeme, 

veríme, že to prispeje k  zlepšeniu 

situácie. Hneď, ako to bude možné, 

sme pripravení rozšíriť návštevné 

hodiny, resp. zvýšiť kapacity náv-

števníkov a  samozrejme uvádzať 

lektorské komentovanie expozícií. 

Júnové otváracie hodiny:

Starý zámok: 

streda– nedeľa: 9.00– 17.00

Nový zámok: 

streda– nedeľa: 9.00– 17.00

Banské múzeum v prírode:

utorok– nedeľa: 9.00– 17.00

Kammerhof: 

streda– nedeľa: 9.00– 17.00

Berggericht: 

streda– nedeľa: 9.00– 17.00

Galéria Jozefa Kollára: 

streda– nedeľa: 9.00– 17.00

Dedičná štôlňa Glanzenberg: 

sobota– nedeľa: 3 garantované 

vstupy: 10.00– 12.00– 14.00

Naša „detašovaná“ expozícia 

v  Handlovej je zatiaľ otvorená 

v pondelok– piatok: 8.00– 16.00.

Odporúčame sledovať našu webo-

vú stránku www.muzeumbs.sk, 

na ktorej je aj rezervačný systém, 

vďaka ktorému si viete návštevu 

zabezpečiť. Milí čitatelia, Štiav-

ničania aj hostia mesta, radi Vás 

privítame v  expozíciách nášho 

múzea. Rozmanité kultúrne de-

dičstvo, ktoré v múzeu prezentu-

jeme ilustruje, že dobré časy strie-

dajú tie horšie... Veríme, že ťažké 

časy čoskoro vystriedajú tie lep-

šie. Návštevou múzea podporuje-

te našu činnosť. Ďakujeme!

Iveta Chovanová, SBM

Pozvánka
OZ Omnis Terra vás pozýva na 

slávnostnú inštaláciu pamät-

ných kameňov Stolperstein, kto-

rá sa uskutoční v B. Štiavnici dňa 

4. júna 2021 o  15,00 hod. na 

dvoch miestach: na Námestí sv. 

Trojice pred „modrým“ domom 

a  následne na ulici Kammerhof-

ská. Nech táto pietna spomienka 

je aktom humánnosti aj pre budú-

ce generácie!

OZ Omnis Terra
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 4.6. o 19:30hod.

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 svo-
jom dedičstve, ani o tom, pre-
čo cisár Vonkajšieho sveta Shang 
Tsung vyslal svojho najlepšie-
ho bojovníka Sub-Zera, aby Co-
lea chytil. V strachu o svoju 
rodinu prijme Cole radu veli-
teľa špeciál nych jednotiek Jaxa 
a vydá sa hľadať Sonyu Blade. 

Sobota 5.6. o 19:30hod.

Krajina Nomádov
Dráma, road movie, 108min., 
MP:15, vstupné: 5€. „Lezieme ka-
pitalizmu do chomúta. Celý ži-
vot pracujeme a keď sme napo-
kon vypudení ako nepotrební, sme 
odrazu stratení. Sociálny sys-
tém sa o nás nepostará, pretože 
sme nedodržiavali všetky strikt-
né praktiky. Preto sa spájame 
a žijeme ako nomádi.” Tak zhrnul 
americkú realitu Bob, guru novo-
dobých kočovníkov. Film Kraji-
na nomádov je trúchlivou piesňou 

o neschopnosti usadiť sa a vy-
chádza z autentickej reality sú-
časnej západnej Ameriky.

Nedeľa 6.6. o 17:00hod.

Duša
Animovaný, komédia, 100min., 
MP, vstupné: 5€. Duša predstavu-
je stredoškolského učiteľa hudby 
Joa Gardnera, ktorý získa šan-
cu svojho života hrať v najlep-
šom jazzovom klube v meste. Ale 
jeden malý chybný krok ho zobe-
rie z ulíc New Yorku do Veľkého 
pred– fantastického miesta, kde 
nové duše získavajú svoje osob-
nosti, vlastnosti a záujmy pred-
tým, než idú na Zem.  

Nedeľa 6.6. o 19:30hod.

Cruella
Dráma, 134min., MP:12, vstupné: 
5€. Film je zasadený do Londýna se-
demdesiatych rokov minulého storo-
čia do prostredia punkovej a spo-
ločenskej revolúcie, kde sledujeme 
mladú Estell, šikovné, talentova-
né a kreatívne mladé dievča, ktoré 
je za každú cenu odhodlané stať sa 
svetoznámou svojím dokonalým štý-
lom a nekonvenčným dizajnom. 

Utorok 8.6. o 19:30hod.

Greta
Dokumentárny, 97min., MP, vstup-
né:5€. Príbeh dospievajúcej ak-
tivistky Grety Thunbergovej je 
rozprávaný prostredníctvom pô-
sobivých, dosiaľ nezverejnených 
záberov. Počnúc školským štraj-
kom jedného človeka pre klímu 
pred Švédskym Parlamentom, re-
žisér Grossman sleduje Gretu– 
hanblivú školáčku s Aspergero-
vým syndrómom – cez jej vzostup 
k výnimočnosti a aktivizova-
nie povedomia o globálnom dopade 
tým, že motivuje školské štrajky 
po celom svete. 

Štvrtok 10.6. o 19:30hod.

Godzilla vs. Kong
Thriller, sci-fi , akcia, dobrod-
ružný, 113min., MP:12, vstup-
né: 5€. King Kong sa so svoji-
mi ochrancami vydá na nebezpečnú 
cestu, aby našiel skutočný do-
mov. Neočakávane sa však ocit-
nú v ceste rozzúrenej Godzilly, 
ktorá ničí planétu. Epický stret 
medzi dvomi titánmi, vyvolaný 
akýmisi neznámymi silami, pomô-
že odhaliť tajomstvo, ktoré leží 
hlboko v útrobách Zeme.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 19/2021: 

„V tomto svete plnom kolísania stálosť 

mnohokrát spočíva v  zmene názoru.“

Výhercom sa stáva Danka Zubko-

vá, Banská Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku 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 termí-

ne do 14. 06. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Grillpar-

zera:

A., Patriaca sokovi, spoluhlásky 

v slove výpis, jednostopové vozidlo,

B., Začiatok tajničky,

C., Výplň okien, borovica, zn. čoko-

lády, návrhy odevnej tvorby skr.,

D., Trelo si básn., nástroj na šitie, 

lotor česky,

E., Časť motora, časť trlice, vojen-

ský povel,

F., Cudzie žen. meno, otvor v zemi, 

zn. keksov, babylonská bohyňa 

Zeme,

G., Nezávadný v potravinách, meno 

včielky, vlastnili, 5,

H., Ozn. lietadiel v  Rusku, srnka, 

namáčací prostriedok, bez topánok,

I., Bežný meter, čaj, kvapky vody na 

tráve, veľká nádoba,

J., Zn. zubnej pasty, les, obydlie 

baču,

K., Koniec tajničky, 4 v Ríme.

1., Politická strana, 3. časť tajnič-

ky, bodka v geometrii,

2., Dub angl., ruský maliar, 1550 

v Ríme,

3., Kultúrny dom, letne, kopec sla-

my,

4., Meno Weitera, Letecká obrana 

Arménska skr., umieralo básn.,

5., Vedenie spol., meno Kirschner, 

ozn. áut Maďarska,

6., Meno Komenského, zatajujú, 

hrob,

7., Spoluhlásky v  slove večer, žen. 

meno, líščia diera,

8., Zahla, masírovanie,

9., Odvážne, bezhrbá ťava, úder 

v boxe,

10., Kýve, salo, vodivá látka,

11., Česká politická strana, vlani 

česky, existovala,

12., Plurál skr., končatina, vylučo-

vať pot,

13., Povzdych, muž. meno, nejedia 

ho vegetariáni, udieraj,

14., Predložka, 2. časť tajničky, se-

verské muž. meno.

Pomôcky: Edna, lina, SNS, Rodin, 

Oda, Olav.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A
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K

Kupón č. 21
Krížovka
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26. ročník súťaže krásy MISS 

Slovensko 2021 bude o to 

zaujímavejší, pretože medzi 

súťažiacimi je aj 21 ročná Štiav-

ničanka Sophia Hrivňáková. 

Preto nás zaujímalo niečo viac 

zo zákulisia súťaže, a tak sme 

našu fi nalistku vyspovedali:

Sophia, predstav sa našim čitate-

ľom:

Volám sa Sophia Hrivňáková, narodi-

la som sa síce v Bratislave ale odmalič-

ka žijem v Banskej Štiavnici, kde mám 

svoje korene. Mám 21 rokov a  mo-

mentálne som študentkou druhého 

ročníka farmácie na Univerzite Ko-

menského v Bratislave.

Prečo si sa prihlásila do súťaže krá-

sy?

Nakoľko som človek, ktorý na sebe 

rád pracuje a  posúva sa vpred, roz-

hodla som sa zapojiť do tohto krásne-

ho projektu Miss Slovensko.

Máš nejaké skúsenosti s modelin-

gom, módnymi prehliadkami, po-

dobnými súťažami, príp. niekto 

z rodiny?

Absolvovala som príležitostne zo-

pár módnych prehliadok a  fotení, 

kde som mala možnosť ochutnať svet 

módy a zistila som, že je to cesta, kto-

rou sa chcem uberať. Okrem toho aj 

moja maminka bola v minulosti ma-

nekýnka, takže môžem povedať, že 

pokračujem v jej šľapajách.

Čomu sa momentálne okrem sú-

ťaže venuješ, čo rada robíš vo voľ-

nom čase?

V minulosti som sa aktívne venova-

la tancu. Bola som súčasťou tanečnej 

skupiny Texasky, vďaka ktorej som 

zistila, že na pódiu sa cítim ako doma. 

Aktuálne sa vo voľnom čase venujem 

líčeniu, ktoré ponímam kreatívnejšie 

(maľovanie na tvár). Zatiaľ to však ro-

bím len pre svoje potešenie, som sa-

mouk. V budúcnosti by som to rada 

povýšila na profesionálnejšiu úroveň.

Kedy by malo byť fi nále súťaže 

MISS Slovensko 2021, ako mo-

mentálne súťaž prebieha, čo všet-

ko musíš absolvovať?

Finále Miss Slovensko je napláno-

vané na 7. augusta 2021 a  odvysie-

la ho v  priamom prenose televízia 

JOJ. Do fi nále máme 3 mesiace, takže 

program je nabitý. Momentálne pre-

biehajú trojmesačné prípravy na rôz-

nych miestach Slovenska– v Bratisla-

ve, vo Vysokých Tatrách a dokonca aj 

v Prahe.

Ako ťa môžu Tvoji priaznivci pod-

poriť v diváckom hlasovaní o titul 

Eva Miss Sympatia 2021?

Ako obyčajne, aj tento rok bude pre-

biehať hlasovanie, v ktorom mi môžu 

priaznivci poslať SMS hlas. Výťažok 

z hlasovania o titul EVA Miss Sympa-

tia poputuje organizácii Liga za dušev-

né zdravie, konkrétne Linke dôvery 

Nezábudka.

Čo môžeš vyhrať a  aké sú Tvoje 

ďalšie sny v živote?

V  prvom rade plánujem úspešne 

ukončiť štúdium farmácie. Po škole 

by som sa rada zdokonalila v oblasti 

líčenia, takže určite absolvujem pro-

fesionálne kurzy. Okrem množstva 

vecných cien prvé tri víťazky získajú 

honorovanú zmluvu a postup na sve-

tové súťaže krásy– Miss World, Miss 

International a  Miss Supranational. 

Tak mi držte palce!

Za rozhovor poďakoval a poprial veľa 

šťastia

Michal Kríž

Medzi 12 fi nalistkami 
žiari aj Štiavničanka

Odbornej a laickej verejnosti 

z banskoštiavnického regiónu 

je Nadácia VÚB známa 

predovšetkým ako generálny 

sponzor záchrany a obnovy 

Kalvárie v Banskej Štiavnici, 

na ktoré poskytla viac ako 

polovicu z celkovo vynalože-

ných fi nančných prostriedkov.

Od roku 2009 pomáha Nadácia VÚB 

v programe Poklady Slovenska mapo-

vať stav najohrozenejších vzácnych 

pamiatok a odbornou pomocou a pri-

delenými fi nančnými prostriedkami 

ich zachrániť a znova priviesť k životu. 

Do procesu výberu zapája aj občanov, 

ktorí v  on-line hlasovaní rozhodujú 

o tom, ktorá pamiatka získa fi nancie 

na svoju obnovu či reštaurovanie.

Do súťaže v  tomto roku podalo pri-

hlášky/návrhy 329 subjektov. Odbor-

ná komisia z nich vybrala 9 fi nalistov. 

Medzi nimi 

je aj vzácny 

ranobaro-

kový dreve-

ný reliéfny 

oltár z polo-

vice 18. sto-

ročia zná-

zorňujúci 

smrť sv. Jána Nepomuckého, z kapln-

ky v Banskej Belej. Predkladateľ žia-

dosti, správca farnosti Banská Belá 

Mgr. Tomáš Štefi na prosí, aby sme 

hlasovali za pamiatku, požiadali ro-

diny, priateľov a známych o hlasova-

nie, posunuli túto informáciu ďalším 

cez sociálne siete, maily a mobilnú ko-

munikáciu.

Hlasovanie o to, kto získa grant do výš-

ky 30 000eur na reštaurovanie, bude 

prebiehať od 1. do 15. júna 2021 na 

www.nadaciavub.sk/poklady (https://

www.nadaciavub.sk/poklady).

Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý zís-

ka v súťaži najväčší počet hlasov, do-

stane od Nadácie VÚB fi nancie na 

rekonštrukciu diela, ktoré je v  jeho 

majetku/správe. 

Aby som sa vrátil k „rečníckej“ otázke 

z nadpisu. Bude to ťažké. Na víťazstvo 

v  minuloročnej súťaži Poklady Slo-

venska potreboval projekt z Dúbravi-

ce viac ako 25 600 hlasov podporova-

teľov. Prosím, neostaňme ľahostajní 

voči tejto príležitosti a výzve.

Foto: Mgr. Tomáš Štefi na

Juraj Varínsky

Dokážeme to, čo nadšenci 
zo Španej Doliny, Čerína či Dúbravice ?

Očkom do 
knižnice
Milí priatelia, v  našej novej (ne)

pravidelnej rubrike by sme Vám 

chceli umožniť častejšie po očku 

nazrieť do priestorov či prevádz-

ky mestskej knižnice,  poskytnúť 

vždy nové informácie, predsta-

viť zopár knižných noviniek, príp. 

upozorniť na pripravované po-

dujatie. V týchto dňoch sa mnohí 

pýtajú, ako funguje mestská kniž-

nica, ako je otvorené, aké proti-

pandemické opatrenia treba do-

držiavať.

Ako vieme, okres Banská Štiav-

nica je ešte stále podľa covid au-

tomatu v  červenej farbe, a  teda 

sú predpísané ešte pomerne prís-

ne obmedzenia. I  keď sme otvá-

racie hodiny rozšírili do pôvodné-

ho stavu, teda 8.00– 17.00 každý 

deň okrem štvrtku, pobyt v kniž-

nici treba ešte stále obmedziť na 

nevyhnutný čas výpožičky kníh, 

používať respirátor FFP2, N95 

alebo KN95, dodržiavať 2m roz-

stupy, aplikovať dezinfekciu rúk, 

a samozrejmá by mala byť bezin-

fekčnosť návštevníka, teda v prí-

pade akéhokoľvek náznaku respi-

račného ochorenia radšej knižnicu 

nenavštíviť. Knihy ešte stále po 

vrátení čitateľmi putujú do jed-

nodňovej karantény, až po dezin-

fekcii sa vracajú do obehu. Čo sa 

týka kultúrnych podujatí, tieto 

stále nie sú prípustné, spoločné čí-

tanie je povolené max. pre 6 osôb. 

Knižnica je teda otvorená, prosí-

me všetkých, ktorí majú knihy po-

žičané už veľmi dlhý čas, aby sa ich 

snažili vrátiť, skontrolovali si dá-

tumy výpožičiek a v prípade, že sa 

nemajú kedy dostaviť, alebo knihy 

ešte potrebujú, aby využívali tele-

fonickú, príp. e-mailovú komuni-

káciu. Ak si predĺženie výpožičné-

ho času čitateľ neustráži, zbytočne 

potom platí sankčné poplatky za 

upomienky. Za rovnakých pod-

mienok je otvorená i  prevádz-

ka pre deti na Drieňovej, v dňoch 

pondelok a  streda, v  čase 8.00– 

12.00.  Všetky kontaktné údaje 

i aktuálne platné otváracie hodiny 

nájdete vždy i na webovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk.

/MsK/
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Veľký poctivec a makač. 

To je náš defenzívny záložník, 

len 21-ročný, Samuel Prokaj. 

Svoju futbalovú mladosť prežil 

v  ligových mužstvách  ako Seni-

ca, Dunajská Streda, Dukla Ban-

ská Bystrica či Spartak Myjava. 

Aké boli jeho prvé futbalové kro-

ky a ako spomína na obdobie v li-

gových kluboch?

Kedy si po prvýkrát pričuchol 

k futbalu?

K  futbalu som sa dostal už ako 

malý chlapec, môj otec v tej dobe 

trénoval Banskú Belú, kde začali aj 

moje prvé futbalové kroky. V Ban-

skej Belej som hrával v 6 rokoch už 

za žiakov, keďže v tej dobe na Belej 

nebola prípravka, tak som musel 

hrávať proti starším hráčom.

Takže k  futbalu ťa priviedol 

otec...

Môj otec hrával dlhé roky fut-

bal, takže aj vďaka nemu som sa 

tomuto športu venoval viac ako 

nejakému inému. Samozrejme, 

z  mojej rodiny treba spomenúť 

aj mojich bratrancov, ktorí v  tej 

dobe boli brankármi v  Banskej 

Belej. Vyrastal som teda s  futba-

listami, keďže som sa chodil po-

zerať na zápasy a aj vďaka tomuto 

mi futbal prirástol k srdcu.

Prešiel si niekoľkými ligovými 

klubmi, kde si začínal a na kto-

rý klub spomínaš najradšej?

Môj prvý klub bol ŠK Lesy Banská 

Belá a určite najradšej spomínam 

na trénera Zsákovicsa, ktorý ma 

trénoval v Dunajskej Strede. Veľ-

mi rád spomínam na toto pôsobe-

nie v DAC, kde sme vytvorili jed-

nu z najlepších partií, v akej som 

kedy mohol pôsobiť.

Tých klubov je ale viac, keďže ja 

som taký futbalový cestovateľ. 

Ako som spomínal, začínal som 

v Banskej Belej a odtiaľ moje ďal-

šie kroky viedli do Banskej Štiav-

nice. O dva roky som sa presúval 

do Žiaru nad Hronom, kde som 

pôsobil rok a  pol a  odišiel som 

do banskobystrickej Dukly. Moje 

ďalšie kroky viedli do Dunajskej 

Stredy a  o  rok neskôr do Myja-

vy, kde sme chceli postúpiť do 1. 

dorasteneckej ligy, keď sme mali 

náskok na druhý tím 8 bodov, ale 

nedovolila nám to situácia, keďže 

práve v tej dobe sa odhlásil A tím 

Myjavy z  Fortuna ligy. Potom 

moje ďalšie kroky viedli do Po-

hronia, kde som pôsobil pol roka 

a jarnú časť som už dohrával v Se-

nici. V mužoch som pôsobil v Lip-

tovskom Hrádku a v Námestove. 

Neskôr som hrával aj v  Rakúsku 

a momentálne pôsobím v Banskej 

Štiavnici.

V mládežníckych tímoch bolo ur-

čite najlepšie v  Dunajskej Strede 

a  v  mužských tímoch bolo o  nás 

dobre postarané či v Liptovskom 

Hrádku alebo v Námestove.

Kedy začala tvoja spolupráca 

s FK Sitno a ako si spokojný so 

súčasným kádrom?

Moja prvá spolupráca začala 

s Banskou Štiavnicou v 10 rokoch 

a teraz tu znovu pôsobím od mi-

nulého roka. S  kádrom som veľ-

mi spokojný, keďže chalanov po-

znám od malička, tak ma hneď 

prijali medzi seba, za čo im ďaku-

jem.

Čo by si v klube zmenil, vylep-

šil?

V každom klube sa vždy dá niečo 

zlepšiť, preto nechcem rozprávať, 

čo by mohlo byť lepšie a  čo nie, 

ale určite sa v tomto klube zlepšu-

je veľa vecí a verím, že to bude po-

kračovať tým správnym smerom 

aj do budúcna.

Na akom poste momentálne 

hrávaš?

Začínal som ako útočník, chcel 

som strieľať góly, ale neskôr mi 

skôr sadol ten defenzívnejší post, 

kde som alternoval medzi krajom 

obrany a  defenzívnym záložní-

kom.

Aké sú tvoje ciele v FK Sitno?

V klube mám určite tie najväčšie 

ciele, chceme pôsobiť v čo najvyš-

šej súťaži, ale teraz je náš hlavný 

cieľ postup a v budúcej sezóne sa 

uvidí, ako budeme hrať.

Máš nejaký futbalový vzor?

Futbalový vzor konkrétne ne-

mám, ale keďže som fanúšikom 

Barcelony, tak sa mi veľmi páči-

la hra Sergia Busquetsa v  minu-

lých rokoch, keď bol jeden z naj-

lepších defenzívnych záložníkov 

na svete.

Si mladý, len 21-ročný chalan, 

pracuješ alebo ešte študuješ?

Keďže som mal prerušené štú-

dium, maturoval som len v tomto 

roku. V štúdiu chcem pokračovať 

aj ďalej, na UMB v Banskej Bystri-

ci– telesnú výchovu a trénerstvo.

Ako tráviš svoj voľný čas, mimo 

školu a futbal?

Rád trávim voľný čas s  kamarát-

mi a  rodinou, rád hrávam hry, 

najčastejšie určite FIFU. Tiež sa 

mi páči veľmi tenis, ktorý chodie-

vam rekreačne hrávať vždy, keď to 

umožňuje čas a počasie.

Viacero hráčov i  tréner sa vy-

jadrili, že postup je cieľ, ktoré 

chcete rozhodne splniť...

Samozrejme, postup je momen-

tálne to, čo chceme všetci. Toto 

určite môžem povedať za celú ka-

bínu a  aj divákov, ktorým ďaku-

jeme za to, že nás chodili pod-

porovať, keď to situácia ešte 

povoľovala a mohli chodiť na šta-

dión a tešiť sa spolu s našimi spo-

ločnými víťazstvami.

FK Sitno Banská Štiavnica

Samuel Prokaj: 
Som futbalový cestovateľ

Defenzívny záložník Samuel Prokaj  foto Archív FK Sitno BŠ

Mamine objatie
Najkrajší plameň– ligotavý v duši.

Najkrajší kvietok zo zelenej lúky.

Najkrajší oheň, čo žiari na nebi,

sú k  modlitbám zopnuté mami-

ne ruky.

Modlí sa stále a vrúcne v srdci,

Požehnanie prosí pre svoje deti.

Veľkou láskou nás v srdci zoviera,

pokorou v duši sa za nás modlieva.

Cesty sú úzke a tŕnisté všade,

kráča sa ľahko, vďaka za to mame.

Slzy radosti za nás obetuje,

šťastie každodenné nám vyprosuje.

Jednoduchá chatrč v diaľave stojí.

V izbičke malý kahanček horí.

To prístrešie zdá sa, že je opustené,

je to však kostolík– miesto požeh-

nané.

Tam odznieva povzdych matky na 

perách:

„Bože môj drahý Pane, deti moje ustráž.“

Nebeskí anjeli tam hore sa veselia,

zatiaľ, čo matky tu dole sa modlia.

Najväčší– jediný poklad na svete,

je láskyplné mamine objatie.

Z jej srdca pramení láska, neha,

ten pocit ničím nahradiť sa nedá.

Eva Kolembusová

Hľadajú si domov...
Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a  Miška je združenie, ktorého 

snahou je zvyšovanie povedomia 

o ochrane a právach zvierat. Naším 

hlavným zámerom je však záchra-

na voľne sa pohybujúcich zvierat, 

hlavne mačiek. Cieľom je zabezpe-

čiť domov pre opustené a  týrané 

zvieratá a  zabezpečenie veterinár-

nej starostlivosti. Kto by chcel mať 

doma zvieracieho miláčika, nech ne-

váha 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

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.


