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V piatok 29. mája 2020 

primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

prijala na radnici podpredsedu 

vlády a ministra hospodár-

stva Slovenskej republiky 

Ing. Richarda Sulíka. 

Hlavnými témami rokovania po-

čas návštevy, ktoré spoločne riešili 

boli sanácia a riešenie fi nancovania 

prepadliska starého banského die-

la štôlne Šobov na p. č. 2960 v k. ú. 

Banská Štiavnica, Pod Paradajzom 

4, zachovanie Hlavného banského 

úradu v  Banskej Štiavnici a  mož-

nosť zriadenia pracoviska resp. 

Deň detí, ktorý sa na 

Slovensku ofi ciálne oslavuje 

od roku 1950, by sa v našom 

meste za normálnych 

okolností oslavoval aj vďaka 

svojmu 70. výročiu v znamení 

zábavných, kultúrnych a špor-

tových podujatí, na ktoré sme 

sa pripravovali a veľmi tešili.

Žiaľ, tieň koronavírusovej pandé-

mie zahalil a zhatil naše plány, tak 

sa spoločne tešme, že sa aspoň tie 

najmenšie deti a žiaci opäť po viac 

ako dvojmesačnej prestávke môžu 

stretnúť so svojimi kamarátmi 

a  spolužiakmi, učiteľmi, vychová-

vateľmi.

Milé naše deti, váš sviatok – Medzi-

národný deň detí patrí medzi naj-

obľúbenejšie sviatky a  ja verím, že 

vďaka tomu, že ste mohli ísť práve 

1. júna späť do školy, tak ste ho oslá-

vili aspoň vo svojich malých tried-

nych skupinách v škole, lebo viem, 

že aj vaši učitelia a  vychovávatelia 

sa na vás tešili a niečo vám k vášmu 

sviatku pripravili.

Milí rodičia, toto dlhé „mimoprázd-

ninové“ obdobie nám všetkým 

ukázalo, aká dôležitá je pre Vaše 

deti škola, nielen pre jej výchov-

no-vzdelávacie poslanie, ale naprí-

klad aj pre socializačné prežívanie 

detí v ich rovesníckych skupinách. 

No a v neposlednom rade aj Vy ro-

dičia, ktorí ste zastupovali našich 

pedagógov, mali ste možnosť za-

žiť strasti a  slasti nášho školstva, 

pričom verím, že aj tí z Vás, ktorí 

snáď doteraz tak trošku prácu pe-

dagógov podceňovali, zmenili svoj 

názor.

Milé naše deti, najmenšie, väčšie 

aj tie najväčšie, či už ste späť v ško-

le alebo sa ešte stále vzdelávate 

z domu, prajem si z celého srdca, aby 

ste boli stále naše šťastné deti, kto-

ré nemusia – a nikdy nebudú musieť 

patriť medzi tých, žiaľ, viac ako 120 

miliónov detí na svete, ktoré sú det-

stva zbavené, žijú v chudobe a nikdy 

nemali možnosť chodiť do školy.

Prajem si, aby ste boli deti šťastné, 

zdravé, spokojné, aby ste boli pria-

teľskí a  ochotní pomáhať slabším 

tak ako doteraz, lebo viem, že mno-

hí z  vás počas pandémie pomáhali 

slabším spolužiakom, rodičom, ven-

čili psíkov, vyrábali s rodičmi rúška.

Milí rodičia, verím, že Vaše deti 

majú krásne a šťastné detstvo, pri-

čom za šťastie nemusí byť vždy 

pokladané rodičovské nekritické 

posilňovanie sebavedomia, indivi-

dualizmu a zahŕňanie detí luxusom, 

ale že predovšetkým podporujete 

svoje deti v  mene ich skutočného 

osobnostného blaha, v ich prirodze-

nej snahe byť spravodlivými, ochot-

nými pomáhať iným, súcitnými tak, 

aby z priateľských a milých detí vy-

rástli dobrí ľudia.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Návšteva podpredsedu vlády 
a ministra hospodárstva Slovenskej republiky

K Medzinárodnému dňu detí

Minister hospodárstva s primátorkou  foto Michal Kríž �3.str.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

10. – 12. 6., 15. – 19. 6., 23. 6.

v čase od 7:30 – 18:30 na ul.: 29. 

augusta, Ilijská, Partizánska.

16. 6. v čase od 7:00 – 16:30 v čas-

ti Banky na ul.: Vyhnianska.

22., 24. 6. v čase od 7:30 – 18:30 

na ul.: 29. augusta, Drieňová, Ilij-

ská, Kremenisko, Kríková, Nám. 

padlých hrdinov, Obrancov mieru, 

Partizánska, Podhájska, Potočná, 

Sitnianska, Srnčia.

24. 6. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Drevená, Kolpašská.

25. 6. v čase od 7:30 – 17:30 na 

ul.: Pletiarska, Zvonová.

29. 6. v čase od 7:30 – 17:30 na 

ul.: Dolná, Križovatka, Pletiarska, 

Zvonová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.

Letné 
športové 
kempy 2020:
6. 7. – 10. 7. Cyklistický, podľa 

potreby aj loptové hry

20. 7. – 24. 7. Loptové hry, podľa 

potreby aj cyklo

10. 8. – 14. 8. Všetko pre každé-

ho, outdoorové aktivity, lopty, 

cyklo, um, hry...

Opekačka, stanovačka,…, všetko 

podľa dovolených opatrení

Bližšie info:

Dr. Petro, tel: 0915 815 669, 

email: petrorobo@gmail.com
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DIÁR
z programu

primátorky

1. 6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a  vedúcich oddelení 

MsÚ.

 Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta p. Vilmou Štelclo-

vou.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

Bytovej správy, s.r.o., Banská 

Štiavnica.

2. 6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Tiborom Ka-

lom.

3. 6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k príprave 

projektu Integrovanej územnej 

stratégie – stratégie udržateľ-

ného mestského rozvoja.

 Stretnutie s  TA3 so šéfprodu-

centom k  prezentácii turistic-

kej atrakcie.

4. 6.

 Účasť na zasadnutí Predsedníc-

tva Asociácie horských sídiel 

Slovenska.

5. 6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na slávnostnom odo-

vzdávaní maturitných vysved-

čení – Gymnázium Andreja 

Kmeťa v Banskej Štiavnici.

6. 6.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

V posledných dvoch týždňoch 

bolo mnoho mediálnych 

informácií, avšak uvádzam 

z nich len dve o významných 

osobnostiach, ktoré svojho 

času žili v Banskej Štiavnici.

18. 5. sa viaceré médiá venova-

li najvýznamnejšej slovenskej he-

rečke v  20. stor. – Emílii Vášáryo-

vej vzhľadom nato, že v tento deň 

sa narodila v r. 1940. Svoje detstvo 

a mladosť prežila v Banskej Štiavni-

ci. Od 18. – 25. 5. mediálne hviez-

dil Exštiavničan Jaroslav Naď, mi-

nister obrany SR. Vygradovalo to 

24. a 25. 5., 24. 5. bol v TA3 v re-

lácii „V politike“ o 11:00 (repríza bola 

o 20:00 a ešte aj 25. 5. popoludní), 

hovoril taktiež v TA3 o 18:30 a ešte 

aj v RTVS na Jednotke o 19:00.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica ako 

zriaďovateľ vyjadruje týmto 

poďakovanie riaditeľom, 

učiteľom a všetkým nepe-

dagogickým zamestnancom 

materských a základných škôl, 

ktorí sa zaslúžili o bezproblé-

mový opätovný nástup detí 

a žiakov do škôl dňa 1.júna 

2020. 

Veľká vďaka patrí školám za ich 

pracovné nasadenie, už mnoho dní 

pred otvorením, pri zabezpečení 

nielen organizácie výchovy a vzde-

lávania, ale aj bezpečnostných hy-

gienicko-epidemiologických opat-

rení.

Ďakujeme všetkým našim riadite-

ľom, ktorí v  súčinnosti so zriaďo-

vateľom organizovali vyučovanie 

z domu, spolupracovali s krízovým 

štábom primátorky mesta a zabez-

pečovali vo svojich školách dôleži-

té opatrenia v oblasti pandemickej 

aj pracovno-právnej. Poďakovanie 

patrí samozrejme všetkým peda-

gógom, ktorí sa museli extrémne 

rýchlo zhostiť online vyučovania 

a podľa ohlasov verejnosti a samot-

ných žiakov – veľmi dobre. Ďakuje-

me!

Zvlášť ďakujeme všetkým paniam 

upratovačkám, kuchárkam a  pá-

nom školníkom, ktorí v čase zatvo-

rených škôl pracovali na ich skrášle-

ní, čistení a nekonečnej dezinfekcii.

A  v  neposlednom rade, ďakujeme 

aj Vám, milí rodičia, za rešpekto-

vanie epidemiologických pokynov 

škôl a za Vašu trpezlivosť pri nevy-

hnutných administratívnych úko-

noch pri raňajšom odovzdávaní 

Vašich detí do materských a základ-

ných škôl.

Viera Ebert, školský úrad MsÚ

Poďakovanie

Organizovaný nástup v ZŠ J. Horáka foto Ján Maruniak

Hľadáme
Zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Opatrovateľ / Opatrovateľka

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce:

Zabezpečenie pomoci odkázaným 

občanom pri úkonoch sebaobslu-

hy, starostlivosti o svoju domácnosť 

a sprievod pri sociálnych aktivitách

Vykonávanie úkonov v  zmysle po-

verenia pre výkon opatrovateľskej 

služby.

Kvalifi kačné predpoklady:  vyššie 

odborné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, úplné stredné 

odborné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, stredné od-

borné vzdelanie získané v  odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti, nižšie stredné 

odborné vzdelanie získané v odbore 

vzdelávania so zameraním na opat-

rovanie alebo na poskytovanie zdra-

votnej starostlivosti alebo akredi-

tovaný kurz opatrovania najmenej 

v rozsahu 220 hodín.

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady:

občianska bezúhonnosť, komunika-

tívnosť, empatia, zmysel pre zodpo-

vednosť, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

- žiadosť o prijatie na uvedenú pozí-

ciu spolu s  uvedenými kontaktný-

mi údajmi (e-mail, adresa, číslo te-

lefónu),

- kópia osvedčenia o  absolvovaní 

kurzu opatrovania,

- písomný súhlas pre spracova-

nie osobných údajov podľa zák. č. 

18/2018 Z.z. o  ochrane osobných 

údajov v  znení neskorších predpi-

sov (k  dispozícii na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v  zmysle zákona č. 553/2003 

Z.z. o  odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záuj-

me v  znení neskorších predpisov. 

Pri pracovnom úväzku v  rozsahu 

7,5hod. plat od 580 €.

Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o  prijatie do pracovného 

pomeru je potrebné doručiť osob-

ne alebo poštou na adresu: Mestský 

úrad Banská Štiavnica, Radničné ná-

mestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Bližšie informácie: tel. č. 

045/6949640–Bc. Eva Gregáňová

MsÚ
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presunutie Rudných 

baní, š.p., Banská Bystrica do 

Banskej Štiavnice. Podpredseda 

vlády a minister hospodárstva SR 

sa vyjadril k  jednotlivým témam 

a  uistil primátorku, že Minister-

stvo hospodárstva SR fi nančne 

zabezpečí sanáciu a  stabilizáciu 

starého banského diela do výš-

ky 200.000 tis. EUR, ktoré budú 

poskytnuté na uvedený účel Rud-

ným baniam, š.p., Banská Bystri-

ca. K Hlavnému banskému úradu 

sa jednoznačne vyjadril, že na-

priek zmene v organizácii štátnej 

banskej správy sídlo Hlavného 

banského úradu zostane v  Ban-

skej Štiavnici. Čo sa týka riešenia 

presunutia Rudných baní, š.p., 

Banská Bystrica, uvedený návrh 

primátorky zobral minister na ve-

domie a  bude sa ním zaoberať. 

Predmetom rokovania boli aj ďal-

šie témy súvisiace s  ekonomikou 

miest, oživením ekonomiky, or-

ganizovanie Salamandrových dní 

a celoslovenských osláv Dňa baní-

kov, geológov, hutníkov a  naftá-

rov v  roku 2020. Rokovania sa 

zúčastnil aj zástupca primátorky 

mesta Ing. Marian Zimmermann.

Primátorka mesta veľmi pozitív-

ne ocenila prístup podpredsedu 

vlády a ministra hospodárstva SR 

k  riešeniu problémov a  požiada-

viek mesta Banská Štiavnica a vy-

jadrila presvedčenie, že táto dob-

rá spolupráca bude pokračovať 

aj v  budúcnosti. Minister hospo-

dárstva vyjadril pozitívny vzťah 

k mestu Banská Štiavnica s ocho-

tou pomôcť mestu a konštatoval, 

že takéto konštruktívne stretnu-

tie nie je jeho posledné.

Michal Kríž

NOVINKY


1.str.

Návšteva podpredsedu vlády 
a ministra hospodárstva Slovenskej republiky

Tretí ročník zaujímavého 

podujatia, ktoré tento rok 

pripadá na 12. september 

v B. Bystrici sa tiež musel 

prispôsobiť situácii, ktorá 

momentálne hýbe celým 

svetom, nielen Slovenskom. 

Kým sa doteraz samotné súbory 

miest a obcí chodili prezentovať na 

festival v  krásnom ľudovom ode-

ve, v  súčasnosti zvolili organizáto-

ri úplne iné garde. Ako mi povedala 

Ľubica Janegová (projektová mana-

žérka), sami sa za nimi vyberú a pri-

nesú od nich pozdravy, ktoré potom 

formou dokrútok budú prezento-

vať priamo na Radvanskom jarmo-

ku. Paralelne však túto prezentáciu 

spojili aj s ďalšou myšlienkou. Pri-

pomenuli si pamiatku významného 

slovenského básnika Andreja Slád-

koviča pri príležitosti 200. výročia 

jeho narodenia, ktorý sám miloval 

slovenský ľud a  jeho folklór. Pre-

to sa  organizátori projektu vybrali 

do miest, kde žil a pôsobil. Je preto 

samozrejmé, že nemohli vynechať 

ani našu Štiavnicu. Mesto, v  kto-

rom básnik spoznal svoju osudovú 

lásku, vďaka ktorej vznikla najdlh-

šia ľúbostná báseň na svete – Ma-

rína. Preto sa v piatok 29. 5. 2020 

stretli na Námestí svätej Trojice 

viacerí účastníci tohto natáčania 

pod záštitou hlavnej organizátor-

ky pani Márie Rehákovej. Na úvod 

prítomných privítala primátorka 

mesta Nadežda Babiaková. Úryv-

ky zo spomínanej básne prečítal vý-

znamný slovenský herec a recitátor 

Juraj Sarvaš. Samozrejme nemoh-

la chýbať ani znalkyňa života a die-

la Andreja Sládkoviča, pani Mária 

Petrová. V  krátkom programe sa 

predstavili piesňami a  tancami zo-

skupenia – mužský spevácky zbor 

Štiavničan, folklórny súbor Sitnaň 

a folklórna skupina Prenčovan. Na 

záver účastníci prešli pomyselným 

sprievodom cez Námestie sv. Troji-

ce. Ako bolo už spomenuté, zábery 

z  tohto natáčania sa budú prezen-

tovať priamo divákom počas jarmo-

ku v septembri v B. Bystrici a tiež vo 

vybraných médiách, o ktorých nás 

budú v aktuálnom čase informovať 

organizátori priamo pred blížiacim 

sa podujatím.

Daniela Sokolovičová

Slovenský Deň kroja 
spája ľudové tradície s literatúrou

Mužský spevácky zbor Štiavničan počas natáčania s primátorkou mesta  foto Ramon Leško

maturitné 
orgovány
tento rok nie

ale vlani

zdobili maturitné stoly

na zelenom plátne

koľko len farieb

a kvietkov 

popadaných

medzi papiermi

tam boli

aká to vôňa

pred každou odpoveďou

pred chytením

každej tužky žiakom

či jeho tvárou bledou

vernými boli svedkami

maturitných

úspechov aj prehier

kto tu bol

kto vedel

alebo len sedel

a takto každým dňom

menili sa vo vázach

vždy zjari

aby sme na ďalší deň

videli

či sa im ešte

darí

Daniela Sokolovičová

Pozvánka
Srdečne pozývame všetkých veria-

cich na služby Božie, ktoré sa pre-

sunú z  mediálneho miesta Face-

book a  YouTube späť do Božieho 

chrámu. Je čas, aby sme spoločne 

chválili Pána Boha a  ďakovali Mu 

za ochranu aj v  dobe koronavíru-

su. Samozrejme všetko za stano-

vených podmienok epidemiológov. 

Tešíme sa na spoločenstvo s vami 

každú nedeľu o 10:30 v chráme Bo-

žom v Banskej Štiavnici!

Ev. farár Mgr. Jaroslav Jurko

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.

citát

„Láska je zo všetkých vášni najsil-

nejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, 

srdce i telo.“.

William Shakespeare
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Futbalový štadión mesta 

Banská Štiavnica je čoraz 

častejšie využívaný verej-

nosťou na voľnočasové 

aktivity. 

Kvôli mimoriadnej situácii bol do-

časne uzatvorený v čase koronakrí-

zy a v tomto období došlo k novému 

vylepšeniu a inštalácii automatické-

ho zavlažovacieho systému. Na ten-

to systém sme sa opýtali Ing. Juraja 

Chrenka z MsÚ, odd. výstavby, ÚP 

a ŽP v Banskej Štiavnici:

„Projekt mesta Banská Štiavnica sa 

podarilo zrealizovať na základe dotá-

cie z  rozpočtovej rezervy predsedu vlá-

dy Petra Pellegriniho so spolufi nancova-

ním mesta Banská Štiavnica. Úrad vlády 

prispel sumou 20 000eur a ostatných cca 

4000eur vyčlenilo mesto zo svojho roz-

počtu. Celé zavlažovanie futbalového šta-

dióna bolo už veľmi potrebné zrealizovať 

z toho dôvodu, že doteraz samotné zav-

lažovanie bolo zastarané a dosť kompli-

kované. Hadice na polievanie sa muse-

li rozmiestňovať ručne na miesta, ktoré 

bolo potrebné zavlažovať. Celé polievanie 

sa dialo v neskorých večerných a skorých 

ranných hodinách. Čerpadlo, ktoré čer-

palo vodu zo zásobníka bolo dosť hlučné 

a rušilo bývajúcich v okolitých rodinných 

domoch. V rámci realizácie tohto diela sa 

vybudovala aj nová nádrž, z  ktorej celé 

zavlažovanie prebieha a do tejto nádrže 

je prečerpávaná voda z tzv. „Valaškovho“ 

prameňa, kde bolo osadené nové čerpadlo 

a rovnako nové čerpadlo bolo namonto-

vané do zásobníkovej nádrže. Zhotovi-

teľská spoločnosť uložila rozvody vody do 

úzkych rýh, čím došlo len k minimálne-

mu poškodeniu hracej plochy. Následne 

na poškodené miesta bola vysiata tráva. 

Zhotoviteľ bol vybraný na základe krité-

ria najnižšej ceny vo verejnom obstaráva-

ní. Zavlažovací systém ovláda plne auto-

matická riadiaca jednotka. Zavlažovanie 

prebieha v naprogramovaných časových 

intervaloch v neskorých večerných a sko-

rých raňajších hodinách. Súčasťou sys-

tému je aj čidlo, ktoré zabráni spusteniu 

zavlažovania v čase zrážok. Spolu je na 

hracej ploche rozmiestnených 24 rozpra-

šovačov, ktoré sa dajú operatívne nasta-

viť. Rozprašovače mimo zavlažovania nie 

je vôbec vidieť. Pri zavlažovaní sa vysunú 

z pôdy hore a zavlažujú trávnik. Rozpra-

šovače aplikujú vodu na presne určené 

miesta, čím dôjde aj k šetreniu nákladov 

na vodu. Automatický zavlažovací sys-

tém zlepší kvalitu hracej plochy a veríme, 

že pritiahne ďalších športovcov.“

Zaujímalo nás, čo na automatický 

zavlažovací systém hovorí predseda 

futbalového klubu FK Sitno Banská 

Štiavnica Ing. Miroslav Hudák, ml.?

„Na štadióne sme spustili zavlažovanie 

celého ihriska trávnatej plochy, čo za-

hŕňa 6 stanovíšť, ktoré polieva trávnik 

na ihrisku každých 10 minút, cca 1 hod. 

večer a  ráno. Keďže trávnik sme zača-

li zavlažovať počas koronakrízy, keď sa 

netrénovalo, dostal sa do výborného sta-

vu a je pripravený na sezónu a tréningo-

vý proces“.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Automatický zavlažovací systém 
futbalového štadióna

Obhliadka futbalového ihriska  foto Archív FK Sitno BS

Štiavnica
Štiavnica malebné mestečko,

pri Tebe zaplesá aj moje srdieč-

ko.

Pri Dužine veľký kolos je obcho-

dov

no žiadnych toaliet po ľudsky: 

„záchodov“.

Márne tu turisti záchody  hľa-

dajú

pri Bille je jeden, no ten o 11 ho-

dine veru otvárajú.

S  rúškami na tvári spolu tam 

stojíme

na dvere toaliet, kedy sa otvoria 

– túžobne hľadíme.

Čo myslíte moji milí, nestálo by 

za to,

dať ho ku Dužine, veď to jedno 

WC vyváži aj zlato...

Vaša stála čitateľka

Emília Cútová 

Rozhodnutie
Na základe Rozhodnutia Mi-

nisterstva školstva, vedy, vý-

skumu a  športu SR z  28. mája 

2020, podľa §150 ods. 8 záko-

na č. 245/2008 Z. z. o  výcho-

ve a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších 

predpisov v  súlade s  opatrenia-

mi Úradu verejného zdravot-

níctva SR z 19. a 22. mája 2020 

a  na základe Rozhodnutia 

mesta Banská Štiavnica ako 

zriaďovateľa sa s  účinnos-

ťou od 3.júna 2020 obnovuje 

školské vyučovanie v  Základ-

nej umeleckej škole, Nám. sv. 

Trojice č.1, Banská Štiavni-

ca a to na účel individuálneho 

vzdelávania s jedným žiakom.

Na vzdelávanie v ZUŠ sa prime-

rane vzťahujú ustanovenia prí-

slušných právnych predpisov 

a rozhodnutí, ako aj Pokyn pri-

mátorky mesta na organizá-

ciu a zabezpečenie prevádzky 

škôl do konca školského roka 

2019/20 v súvislosti s aktuál-

nymi hygienicko-epidemiolo-

gickými nariadeniami, zverej-

nenom na stránke mesta.

Bližšie informácie k  organizácii 

vyučovania v  súvislosti s  prija-

tými opatreniami na zabránenie 

nákazy COVID-19 sú zverejnené 

na stránke ZUŠ.

Rodič sa môže informo-

vať aj telefonicky na čísle: 

045/692 10 89, 0903 803 581.

MsÚ
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Pri príležitosti Dňa Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca, 

ktorý sme si pripomenuli 

8. mája ocenili mnohí prácu 

zamestnancov, ale i dobrovoľ-

níkov týchto organizácií po 

celom svete. 

Obzvlášť v tomto období, keď spo-

lu so zdravotníckymi pracovník-

mi, orgánmi verejnej správy, sa-

mosprávy a  ďalšími organizáciami 

pomáhali zmierňovať dopad pan-

démie COVID-19 na tých najzrani-

teľnejších.

„Každý rok 8. mája si pripomíname 

Svetový deň Červeného kríža. Deň, keď 

sa narodil Henry Dunant, humanista, 

fi lantrop, zakladateľ Červeného kríža. 

Jeho myšlienka solidárnej, dobrovoľnej 

pomoci bez rozdielu farby pleti, pohla-

via či náboženstva je aj v tomto období 

vysoko aktuálna. Vážime si prácu všet-

kých, ktorí pomáhajú zmierniť dopad 

pandémie“, hovorí Zuzana Rosiaro-

vá, generálna sekretárka SČK.

V  Územnom spolku SČK B. Štiav-

nica neustále rozširujeme databázu 

dobrovoľníkov. V súčasnosti Vero-

nika Griglák Farbiaková (rozhovor 

s ňou sme uverejnili aj v týždenní-

ku ŠN) a Peter Weis pracovali v ka-

ranténnom centre na Kolpašskej 

ceste, kde pomáhali pri vydávaní 

stravy repatriantom, Janka Babia-

ková zas poskytovala psychosoci-

álnu podporu priamym kontaktom 

klientke Domova sociálnych slu-

žieb.

Aj vďaka takýmto ľuďom sa 

nám darí napĺňať jeden zo sied-

mich princípov, o ktorý sa Červený 

kríž ako medzinárodná organizácia 

opiera a  to princíp dobrovoľnosti. 

Tento sa upriamuje na poskytova-

nie pomoci a nie je motivovaný po 

zisku.

Radi by sme aj touto cestou vyjad-

rili obdiv a  vďaku všetkým našim 

dobrovoľníkom v duchu hesla, kto-

rým sa riadime: Spolu pomôžeme, 

spolu to zvládneme. Ďakujeme, že 

nám pomáhate pomáhať!

Všetci záujemcovia o  dobrovoľníc-

ku činnosť v SČK nás môžu kontak-

tovať na tel. čísle: +421903558945, 

email: banskastiavnica@redcross.sk

Andrea Kočalková

Dobrovoľnícka činnosť SČK 
v Banskej Štiavnici

Ďalšie uvoľňovanie opatrení 

prináša aj novinky v oblas-

tiach, ktoré má na starosti 

oddelenie kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie.

Od 8. júna sa otvárajú detské ihris-

ká. Na základe platných nariadení 

hygienika bude na nich vykonávaná 

pravidelná údržba a  kontrola, a  pre-

to sa posúva aj čas otvorenia ihrísk na 

11.00 hod. Rodičia, ktorí prídu na ih-

risko s  deťmi sú povinní dodržiavať 

odporúčania hygienika, ktoré budú 

umiestnené pri vstupoch na ihrisko. 

Okrem iného je potrebné dbať na mi-

nimálny kontakt medzi deťmi a dodr-

žiavanie odstupov 2m.

Od 15. júna začne skúšobnú prevádz-

ku aj Výmenník v  kultúrnom cen-

tre. Otvorený bude vždy v pondelok 

a stredu v čase 14.00 – 16.00, pričom 

vstup do priestoru bude obmedzený 

pre max. 2 osoby súčasne. Platiť bude 

povinnosť používania rúška a dezin-

fekcie rúk pred návštevou. Veríme, že 

touto službou potešíme miestnych, 

ktorí majú záujem o túto aktivitu.

Od 18. júna bude premietať aj kino 

Akademik. Projekcie budú zatiaľ pre-

biehať v dňoch štvrtok – nedeľa (vždy 

jedna projekcia denne) a  rovnako 

budú uplatňované hygienické pra-

vidlá, v  rámci ktorých okrem iného 

platí povinnosť nosiť rúško počas pre-

mietaní, ako aj šachovnicové sedenie. 

V prípade priaznivého vývoja sa kino 

spustí do plnej prevádzky s  väčším 

počtom uvádzaných fi lmov v priebe-

hu mesiaca júl.

Počas júna obnoví činnosť aj Bod K. 

na Drieňovej. Plán aktivít zverejníme 

v  niektorom z  budúcich čísiel Štiav-

nických novín. Tešíme sa na stretnu-

tia s vami!

R. Marko

Uvoľňovanie sa dotklo aj kultúry

Detské ihrisko na Dolnej ul. foto Michal Kríž

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich  

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Kocúrikovia Kolpašan je čierny 

a  Škreňo tigrovaný, sú odčervení 

a hľadajú si domov.

Bližšie info k adopcii na:

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška, www.ozmurko.sk, 

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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Keby mohli, išli by aspoň na 

2 týždne na letnú dovolenku 

na Slovensko. Viete prečo? 

Lákajú ich malebné zelené 

kopce, 27 morí a 250km 

príjemných cyklotrás. To 

všetko ponúkajú pozostatky 

obrovského prehistorického 

stratovulkánu, ktorý sa 

rozprestiera v okolí Banskej 

Štiavnice.

Málo ľudí si uvedomuje, že v tomto 

roku nielen pre nás bude veľmi kom-

plikované ísť na letnú dovolenku do 

zahraničia, ale že aj ľudia zo zahra-

ničia budú mať veľmi komplikované 

prísť dovolenkovať k nám na Sloven-

sko. To je príležitosť naplno si cez leto 

vychutnať to, čo máme doma.

Pani primátorka Nadežda Babiako-

vá vysvetľuje: „Keď sa povie Banská 

Štiavnica, veľa ľudí si predstaví iba 

uličky najromantickejšieho mesta na 

Slovensku, kam sa chodí na výlet alebo 

na víkend. A  pritom Banská Štiavni-

ca spolu s okolitými zelenými sopečný-

mi kopcami a unikátnou sústavou 27 

jazier je ideálnym miestom na 2-týž-

dňovú rodinnú dovolenku plnú rôzno-

rodých zážitkov.“

„Na rozdiel od mnohých iných turis-

tických regiónov Slovenska je Región 

Štiavnica ešte stále veľmi pokojné 

a  kľudné miesto. Nenájdete tu žiad-

ne veľké hotely,  preplnené aquaparky 

či upchaté turistické chodníky. Ba prá-

ve naopak, Región Štiavnica je známy 

tým, že má rozľahlú sieť príjemných 

turistických chodníkov, nenáročných 

cyklotrás. Každý deň sa môžete kúpať 

v inom jazere a nájdete tu ubytovanie 

v  odľahlých chatkách, na súkromí či 

v malých penziónoch a hotelíkoch. Je 

to ideálne miesto na letnú dovolenku 

pre tých, ktorí práve v tomto roku hľa-

dajú viac súkromia a  bezpečného od-

stupu od iných dovolenkárov. “ Ho-

vorí Igor Kuhn, riaditeľ Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Re-

gión Štiavnica.

„S veľkou podporou Banskobystrické-

ho kraja sme pripravili netradičné in-

formačné video. Aby sa všetci ľudia na 

Slovensku dozvedeli, že súčasťou Ban-

skej Štiavnice je aj jej nádherné okolie 

s priľahlými obcami a mnohými atrak-

ciami. Ideálne miesto pre tých, ktorí 

chcú tohtoročnú letnú dovolenku na 

Slovensku. Informačné video sa natá-

čalo na Jamajke, v  Indii, v Egypte aj 

v ďalekej Ázii. Tí čo ho už stihli vidieť 

nám píšu, že ich to videjko veľmi poba-

vilo.“ Hovorí Ľudo Kaník, podpred-

seda predstavenstva Oblastnej or-

ganizácie cestovného ruchu Región 

Štiavnica.

„Banskobystrický kraj považuje Ban-

skú Štiavnicu a  jej priľahlé okolie za 

výkladnú skriňu toho najcennejšieho, 

čo sa v  kraji nachádza a  teší nás vy-

zdvihnutie záujmu zahraničného náv-

števníka o  toto unikátne miesto. Ve-

ríme, že to bude silná inšpirácia pre 

Slovákov navštíviť Región Štiavnica 

nielen počas víkendu, ale najmä vy-

brať si ho pre svoj letný dovolenkový 

pobyt.“  

Povedala Iveta Niňajová, predsed-

kyňa krajskej organizácie cestovné-

ho ruchu Banskobystrický kraj Tu-

rizmus.

„Čo môžete vidieť a zažiť v okolí Ban-

skej Štiavnice, nájdete na stránke 

www.banskastiavnica.travel/letna

-dovolenka. Ubytovatelia z  regiónu 

Štiavnica pripravili na toto leto pre 

dovolenkárov špeciálnu akciu „Noci 

zdarma“. Zoznam 50 ubytovateľov 

spolu so 700 lôžkami, ktorí sa do tej-

to akcie doteraz zapojili, nájdete tiež 

na stránke www.banskastiavnica.

travel/letna-dovolenka.“ dopĺňa Igor 

Kuhn, riaditeľ Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Región Štiavnica.

V mene OOCR Región Štiavnica

Katarína Javorská

Neuveríte o čom snívajú títo ľudia!

Informačné video sa natáčalo na Jamajke foto Archív autora

Záhradkárske 
okienko
Lorettov rez – týmto rezom nú-

time slabo vyvinuté púčiky na 

báze letorastov vypučať a vytvoriť 

predčasný obrast. Stromy, ktoré 

chceme rezať Loretovym rezom, 

musia byť zdravé a v dobrej kon-

dícii. Je vhodný len pre odrody ro-

diace na krátkom rodiacom dreve 

a  nemôžeme ho použiť pri odro-

dách rodiacich na dlhom dreve, 

ktoré nemá pri základe listovú ru-

žicu (vid. obrázok).

A = letorast dlhý 20 – 25cm sa krá-

ti v  polovici alebo sa nalomí vo 

výške 2 cm ( koncom júna).

B = o 10 – 12 dní ich skrátime na 

pätku, t. j. po listovú ružicu. Skra-

cujeme len letorasty hrubšie ako 

tužka, tenšie letorasty za druhým 

alebo tretím len ak sú dlhšie ako 

10cm.

C = v priebehu vegetácie sa na pät-

ke vytvoria rodiace výhonky.

D = v  ojedinelých prípadoch sa 

môžu vytvoriť drevné letorasty, 

ktoré opäť zrežeme na pätku.

Michaela Mojžišová



7
číslo 22 • 4. jún 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

Keby sa dalo do 

neba zavolať, 

povedať Ti ako 

smutno nám je 

bez Teba. Keby 

sa dal vrátiť čas, pohladiť Ťa 

a  počuť Tvoj hlas.... Život Ti 

nedoprial s nami dlhšie žiť, ale 

v našich srdciach zostávaš stá-

le žiť! 

Dňa 9. júna si pripomenie-

me 20. výročie, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný 

syn Mário Konôpka. S lás-

kou spomínajú 

maminka, tatík, sestry: 

Bianka s rodinou, 

Paulínka a brat Jakubko 

a ostatná rodina 

oznamy, 
spomienky

Zmena 
stránkových 
hodín
na klientskom centre Okresné-

ho úradu v Banskej Štiavnici:

Po, Ut, Št: 8.00 hod. – 15.00 hod.

St: 8.00 hod. – 17.00 hod.

Pi: 8.00 hod. – 14.00 hod.

Kontakty:

– odbor živnostenského podnika-

nia (tel.: 096164 5783),

– odbor cestnej dopravy a  po-

zemných komunikácií (tel.: 

045/6722 745),

– odbor pozemkový a  lesný (tel.: 

0961645785),

– odbor všeobecnej vnútornej 

správy (tel.: 096164 2910, tel.: 

096164 2914).

OU BŠ

Zmena 
úradných hodín
pre klientov ÚPSVaR Banská 

Štiavnica:

Pondelok: 8:00 – 15:00

Utorok: 8:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 17:00

Štvrtok: neúradný deň

Piatok: 8:00 – 12:00

Obedňajšia prestávka: 

12:00 – 13:00

Bližšie info: recepcia:

045/2444999, bs@upsvr.gov.sk.

ÚPSVaR BŠ 

Prešlo už 310 rokov a nikto 

z nás si už priamo nepamätá 

to, čo pre nás symbolizuje stĺp 

svätej Trojice na námestí. Ale 

jeho odkaz je stále aktuálny.

Tento rok to bude 310 ro-

kov odkedy štiavnický 

richtár Ignác Michal Pi-

rolt 14. 9. 1710 povedal, 

že morová epidémia skon-

čila a tí čo prežili, ďakujú 

Bohu a ako večný symbol 

vďaky vztýčia stĺp. A  aby 

nebol len niečím stoja-

cim na námestí, budú pri 

ňom každoročne sláviť 

svätú omšu – na sviatok 

svätej Trojice. Tento rok je 

to 7.6. Od skončenia špa-

nielskej chrípky na začiat-

ku dvadsiateho storočia je 

Covid-19 znovu pripome-

nutím, že aj my, páni sveta 

sme stále len smrteľníci. 

Tak ako boli aj tí, ktorých 

nám predkovia v stvárne-

ní Dionýza Stanettiho po-

stavili k  základom stĺpu. 

Na samom spodku (vo-

ľakedy v rakve) leží sv. Ro-

zália. Vľavo s kvetom v ru-

kách sv. Jozef. Uprostred 

priviazaný o kmeň a zasiahnutý šíp-

mi sv. Sebastián. Napravo sv. Fran-

tišek Xaverský s  domorodcom. Za 

ním by sme pokračovali k  sv. Bar-

bore s kalichom, po nej k sv. Rocho-

vi so psom držiacom v papuli žemľu 

a sv. Kataríne.

Títo smrteľníci nám pripomínajú 

dôvod stavby – mor a  staviteľov – 

baníkov. Sv. Rozália priamo mor 

nezažila, ale keď jej telo ako relik-

viu slávnostne niesli Palermom na-

kazeným morom, tak ten zo dňa 

na deň zmizol. Sv. Sebastián nemá 

s morom tiež nič spoločné, ale zra-

neniam od šípov nepodľahol a vy-

liečil sa. Len aby mohol zomrieť 

omnoho bolestivejšou smrťou. Sv. 

František Xaverský pôsobil ako 

misionár na ďalekom východe 

a  zomrel na bližšie nešpecifi kova-

nú chorobu počas plavby. Sv. Barbo-

ra mala životnú smolu – veľmi sa jej 

nepáčil ženích, ktorého jej otec vy-

bral a radšej prišla o hlavu, než by 

sa zaňho vydala. Tú jej mal zoťať 

vlastný otec, ale ešte predtým sa 

mu pokúsila ujsť a vraj sa pred ňou 

otvorila skala. No a pod zem vchá-

dzajú baníci. Sv. Roch (alebo Rochus 

keď trváme na latinskej koncovke) 

mal dar zázračného uzdravovania 

a mnohých vyliečil z moru. Sám sa 

ale nakazil a veľmi zoslabol. Tu sa 

zjavil pes, ktorý mu do karantény 

prinášal čerstvý chlieb každý deň, 

až kým sa nevyliečil. Sv. Katarína 

mala veľmi podrezaný jazyk, pro-

testovala u cisára Ma-

xentia proti uctievaniu 

pohanských modiel. 

Ten objednal 50 fi lozo-

fov, aby jej to vyhovo-

rili, ale ona ešte aj tých 

presvedčila. Tak si ju 

skúsil kúpiť – ponúkol 

jej sobáš, ale odmietla, 

po väznení ju priviaza-

li na koleso a vláčili na 

ňom, ale aj to sa zlo-

milo. Až meč vydržal 

a  odťal jej hlavu. Uc-

tievajú ju preto všetci 

tí, čo používajú kole-

so. Sv. Jozef je patró-

nom robotníkov, ale 

symbol môžeme vidieť 

aj v kvete v jeho ruke. 

Má predstavovať roz-

kvitnutú palicu.

Tým smrteľníci kon-

čia. Od nich nahor už 

máme Pannu Máriu 

Nepoškvrnenú, ktorej 

smrteľné telo malo byť 

vzaté do neba a samotnú svätú Tro-

jicu – Otca, Syna a Ducha. Traja an-

jelici predstavujú symboly božských 

cností – Vieru, Nádej a Lásku.

Symbolicky oddelení tak smrteľ-

níci stoja na „zemi“ Panna Mária 

kdesi „uprostred“ a svätá Trojica na 

baldachýne (nebesiach) „navrchu“ 

v  pripomienke toho, že napriek 

tomu, čo všetko vieme a môžeme, 

je stále mnoho toho, čo nemôžeme 

a pred čím sa máme vystríhať.

Peter Chytil

310. výročie Morového stĺpu sv. Trojice

Takmer po deviatich 

mesiacoch sa opäť otvára 

expozícia Baníctvo na 

Slovensku. 

V roku 2019 získalo Slovenské ban-

ské múzeum fi nančný príspevok 

z  Environmentálneho fondu na 

1.etapu inovácie expozície Baníc-

tvo na Slovensku. Vďaka tomu ino-

vovalo časť banská technika a  vy-

tvorilo nový priestor pre aktivity 

pre deti – enviroučebňu. Okrem 

toho múzeum získalo od svojho 

zriaďovateľa, Ministerstva život-

ného prostredia SR aj príspevok na 

úpravy interiéru a sociálnych zaria-

dení. Riešil sa bezbariérový vstup. 

Práce prebiehali do konca februára 

2020, ale pre koronaopatrenia sa 

expozícia verejnosti otvorila až 2. 

júna, ako dar našim deťom k MDD 

a zároveň ako pripomenutie tradí-

cie múzejníctva, ktoré si v Banskej 

Štiavnici pripomína svoje 120. vý-

ročie. Nová inštalácia sa dotkla čas-

tí dobývanie, banské meračstvo, 

osvetľovanie, čerpanie, doprava, 

úpravníctvo a  baníctvo v  20. sto-

ročí. Pribudla tiež imitácia banské-

ho podzemie s banskými vozíkmi. 

Inovácia bude pokračovať aj v roku 

2020. Tešíme sa na všetkých našich 

návštevníkov od utorka do piatku, 

od 9 do 17. hod.

M. Sombathyová, SBM

Kammerhof sa otvára 
pre svojich návštevníkov
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Dňa 26. 5. 2020 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila posledná 

rozlúčka s Ing. Ladislavom 

Sombathym, nestorom 

slovenského baníctva, ktorý 

nás opustil dňa 20.5.2020 vo 

veku nedožitých 97 rokov 

svojho života. 

Patril medzi najvýznamnejších 

odborníkov celoslovenského vý-

znamu v  oblasti rudného baníc-

tva, histórie baníctva, ako aj ba-

níckych zvykov a  tradícií, ktorý za 

vyše 60 rokov aktívneho pracovné-

ho a mimopracovného života vyko-

nal veľké množstvo odbornej, ve-

deckej a  publikačnej práce. Štafáž 

pri rakve zosnulého v  Kostole Na-

nebovzatia Panny Márie 

zabezpečili uniformova-

ní baníci a  banícke piesne 

intonovali členovia spevo-

kolu Štiavničan. Smútoč-

né príhovory predniesli 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka Banskej Štiav-

nice, Ing. Milan Durbák, 

tajomník baníckeho spol-

ku a  Ing. Adolf Lunev, zá-

stupca Rudných baní, š.p., 

Banská Bystrica. Prího-

vor Ing. Durbáka obsaho-

val aj nasledovné údaje: 

„Ing. Sombathymu ako ban-

skoštiavnickému rodákovi, 

bolo už počas vysokoškolských 

štúdií súdené byť internacio-

nálnym, keď študoval najprv 

v  Bratislave, potom v  českej 

Příbrami a  štúdium ukončil v  morav-

skej Ostrave. Svoj prvý kontakt so šir-

ším svetom získal počas odbornej praxe 

v anglickom Ferryhill. To všetko stihol 

do roku 1949, kedy nastúpil do zamest-

nania v Rudných baniach a hutách na 

farebné kovy, n. p., Banská Bystrica 

ako banský inžinier – geológ. V  tejto 

banskej organizácii pracoval v rôznych 

funkciách vyše 30 rokov s  dvojročnou 

prestávkou v rokoch 1956 – 1958, keď 

pôsobil ako vedúci československej ge-

ologicko-prieskumnej expedície v  Al-

bánsku a neskôr, v roku 1960, keď bol 

vyslaný na Kubu, kde sa zúčastnil otvo-

renia spolupráce a expertnej pomoci ku-

bánskemu baníctvu. V  roku 1960 bol 

poverený funkciou hlavného inžiniera 

závodu v  Banskej Štiavnici a  od roku 

1962 až do roku 1970 bol jeho riadite-

ľom. V tomto období baníctvo v Banskej 

Štiavnici prežívalo jedno z veľmi zloži-

tých období, akých bolo v  jeho histórii 

viac. Na jednej strane bol názor zlik-

vidovať štiavnické bane pre ich neren-

tabilnosť a na druhej strane bolo úsilie 

o  hľadanie reálnych východísk, umož-

ňujúcich efektívne banské podnikanie. 

Vedúcou osobnosťou, ktorá pozdvihla 

v tomto období jeho pochodeň bol práve 

Ing. Sombathy. Výsledkom práce skupi-

ny odborníkov, ktorú viedol Ing. Som-

bathy, bol celý rad opatrení zameraných 

na záchranu baníctva. Jedným z hlav-

ných opatrení bolo aj sústredenie ban-

skej aktivity do centrálnej časti ložiska 

na šachtu Michal a  postupné opuste-

nie rozptýlených prevádzok na šachte 

Maximilián, na šachte Emil a na šachte 

Ferdinand. Na uvedené vnútrozávodné 

opatrenia potom nadviazala jeho veľ-

ká osobná aktivita, zameraná na pre-

sadenie investičnej výstavby na závo-

de Banská Štiavnica, ktorej výsledkom 

bola rekonštrukcia závodu. V jej rámci 

sa od roku 1967 vybudoval celý rad in-

vestičných celkov, medzi inými sa vy-

budovala nová manipulačno-adminis-

tratívna budova pri šachte František 

(tzv. Biely dom), strojárenská výroba 

a najmä komplex Novej jamy na Šobo-

ve s ťažobno-spracovateľskou kapacitou 

220 tis. ton/rok, čím bol nahradený níz-

kokapacitný a  opotrebovaný komplex 

pri šachte František na Ondrej šachte. 

Ing. Sombathy sa dlhoročne venoval aj 

publikačnej činnosti, z  množstva titu-

lov spomeniem iba dva, ktoré vydal ba-

nícky spolok. V roku 2003 to bola pub-

likácia „Banícke piesne 2003“ a v roku 

2018 to bol odborný prekladový slov-

ník banskoštiavnického nárečia pod 

názvom „Štiavnickô nárečia“. Jeho sú-

časťou sú aj básne Ing. Dalmy Štepáne-

kovej, v jednej z nich pod názvom „Patrí 

mu vďaka“, sa takto vyznala k osobnos-

ti Ing. Sombathyho: „Bol nielen dobrým 

riaditeľom, ale aj dobrým Štiavniča-

nom. Bil sa za rozvoj rudného baníctva, 

bil sa aj za rozvoj nášho mesta. Riešil 

problémy, hľadal náhradné programy 

pre tých, ktorých z bane už vyradili. Bol 

pracovitý, húževnatý a  cieľavedomý. 

Jeho najväčšou láskou bola baňa. Skú-

mal útroby našej zeme, Chcel poznať 

bohatstvo v  nej skryté, chcel vyťažiť 

z nej to najlepšie, chcel zlepšiť život ba-

níka, chcel prinavrátiť zašlú slávu mes-

ta. Jeho sny sa sčasti splnili. Dnes, keď 

prežíva jeseň života, keď vlasy postrieb-

ril čas, neúnavne pracuje, aby zviditeľ-

nil nás, baníkov, naše mesto. Vďaka ti, 

riaditeľ náš, veď i následníkov máš, kto-

rí v šľapajach tvojich kráčajú hrdo, aby 

splnili tvoje krásne ciele.“

Ing. Sombathy sa zo zdravotných dôvo-

dov nemohol zúčastniť prezentácie tej-

to publikácie, ktorá sa uskutočnila dňa 

28. 12. 2018, ale v januári 2019 vpísal 

do jedného exempláru tejto publikácie 

nasledovné vety: „Vážený Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok!

Úprimné poďakovanie spoluautorom, 

ktorí sa postarali o  vydanie predbež-

ného slovníka štiavnického nárečia. 

Verím, že bude iniciovať výskum jazy-

kovedného prejavu dobývania rúd a vý-

roby kovov, a  ďalšie vydanie publiká-

cie sa zaradí medzi nehmotné kultúrne 

pamiatky histórie slovenskej techni-

ky.“. Ing. Sombathy bol zakladajúcim 

členom Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku v roku 1992 a až do 

svojho skonu bol členom jeho riadiace-

ho výboru. V roku 1994 inicioval zria-

denie vzdelávacej sekcie spolku pod ná-

zvom „Utorkové popoludnia“, ktorú aj 

sám viedol až do roku 2002. Banícky 

spolok už v roku 2005 založil tradíciu 

konania 1. zasadnutia riadiaceho vý-

boru koncom každého kalendárneho 

roka v  deň blízky dátumu 29. decem-

bra, kedy slávil narodeniny Ing. Som-

bathy, toto zasadnutie má aj svoje oso-

bitné pomenovanie „Staroročné“. Jeho 

životný elán bol neutíchajúci, až do po-

sledných chvíľ svojho života mal roz-

pracovaných veľa materiálov, týkajú-

cich sa napr. genézy baníckych piesní, 

histórie zriadenia Baníckej akadémie, 

historických podkladov o konaní šach-

tágov, ako aj námetov na rozvojové 

programy banskoštiavnického regió-

nu.“

Po občianskej rozlúčke 

nasledoval cirkevný ob-

rad, ktorý celebroval dôs-

tojný pán farár Ľudovít 

Frindt. Po jeho skončení 

bol Ing. Sombathy odpre-

vadený mohutným sprie-

vodom až do cintorína 

Frauenberg, kde sa usku-

točnil záverečný cirkev-

ný ceremoniál pred ulože-

ním rakvy zosnulého do 

hrobu. Ing. Sombathy leží 

v  blízkosti významných 

osôb histórie banskoštiav-

nického baníctva Ľudoví-

ta Cseha a Karola Gustáva 

Fallera. Po skončení smú-

točného aktu na cintoríne 

sa následne, na jeho svet-

lú pamiatku, uskutočnil v  konfe-

renčnej miestnosti Slovenského 

banského múzea smútočný šachtág 

podľa starobylých baníckych aka-

demických tradícií. Jeho hlavný-

mi funkcionármi boli: Ing. Durbák 

– prezídium, Ing. M. Ferenc – kon-

trárium, Mgr. Ján Kružlic – kantor, 

Ing. J. Karabelly – pivný dispečer. 

V závere šachtágu sa uskutočnil akt 

„rozbitia posledného pivového krígľa 

slávneho semestra Ing. Ladislava Som-

bathyho“, ktorého obsah si predtým 

spoločne rozdelili členovia prezidi-

álnej tablice. Následne ho nad piv-

ným sudom rozbil Ing. Erik Som-

bathy s použitím baníckeho fokoša 

Ing. Milana Urbáneka, pritom mu, 

držaním ošliadra, asistovali Ing. Ri-

chard Kaňa a  Ing. Erich Veselényi. 

„Zdar Boh!“

Milan Durbák

Odišiel Ing. Ladislav Sombathy, 
najstarší člen baníckeho spolku
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.20/2020: 

„Smiech šikovných ľudí lieči a  iba blb-

cov uráža.“ Výhercom sa stáva An-

gela Babjaková, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 15.06.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Cha-

líl Džibrán: „Pravda potrebuje… (do-

končenie v tajničke).

A., Žiak Cyrila a Metoda, francúz-

sky spisovateľ, ozn. áut Bolívie 

a Belgicka,

B., Začiatok tajničky, číselná lo-

téria,

C., Volanie o  pomoc, hlúposti, 

opuchlina česky, rozprávková po-

stava,

D., Kus, rýpali, slovenská dedina, 

zavčasu,

E., Patriaci Teovi, zbavuj divosti, 

potrestaj hryzením,

F., Ruská rieka, 501 v  Ríme, zn. 

zubnej pasty, polynézsky nápoj, 4. 

pád slova Kia,

G., Rieka španielsky, somár, krá-

ľovná kvetov, hlas medveďa,

H., Obyvateľ Írska, chyba, meno 

Rolins, ohlasuje,

I., Iniciálky Palárika, krídlo odb., 

český spisovateľ, súboj dvoch, te-

lúr,

J., Priveď do spánku, namoc, 

meno zo židovských vtipov, 5. 

časť tajničky,

K., 3. časť tajničky.

1., Zn. gadolínia a síry 2. časť taj-

ničky, 5 v Ríme,

2., Obilnina, správca emirátu, 

strážcovia domov,

3., Krop, tenký zošit dobrodruž-

ných románov,

4., Povzdych, ovocie, olej, ozn. rus-

kých lietadiel,

5., Zišla autom česky, malá os, áno,

6., Deciliter, kto si básn., veľa ľudí,

7., Múry česky, dravý vták, melie,

8., Osobné zámeno, zbav fúzov, dá-

vajú radu,

9., Lietať česky, sliepka, kultúrny 

dom,

10., Študentský pozdrav, sluha krá-

ľovnej, tvrdá stupnica,

11., 12 mesiacov, nočný vták, hlas 

sovy,

12., Notes, citoslovce smiechu, je-

dovatá rastlina, vodík,

13., Zviera, ktoré stavia hate, cisár, 

citoslovce prekvapenia,

14., 4. časť tajničky, dvojhláska, 

časť šitia,

15., Koniec tajničky, áno česky.

Pomôcky: Brum, Kuhn, Drda, keci, 

Rio, Ala, kiks.

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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Kupón č. 22
Krížovka
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Znovu som ošťastnela... 

Určite aj uvedomením si, že slečna 

Mária Pischlová žije, v skúmaní záu-

jemcov ožíva aj pani Mária Geržová, 

najmä však žije Marína Sládkovičo-

va. Dokumentom je aj toto útle diel-

ko večne mladej a zaláskovanej Ma-

riky Petrovej. Autorka má otvorené 

srdce, vždy prihotovené dávať, preto 

hľadí na svet inými očami, krehkými, 

vnímajúcimi, necháva sa nadchýnať 

minucióznosťami sveta, tichom, spo-

mienkou, poznaním, naplnená lás-

kou. Lebo iba skrze lásku sme schop-

ní onakvejších činov a  myšlienok. 

A Mária Petrová (ak náhodou nevie-

te) je veľmi bohatá žena. Má rada 

ľudí, históriu, krajinu, v  ktorej žije 

a  štiavnický priestor, ktorému svo-

jou činorodosťou pomáha, aby si toto 

miesto zamilovali jeho hostia.

Čitateľ malej knižky o  veľkej lás-

ke A diamant v hrudi nezhnije žas-

ne nad tým, čoho všetkého sa s au-

torkou môže dotknúť, čo si môže 

predstavovať, nad čím môže uvažo-

vať. Mária Petrová prenáša konkrét-

ne genius loci do čitateľovho vnútra, 

ktorý nemôže zostať bez pohnutia 

citu, keď stojí pred oltárom v evanje-

lickom chráme, keď sa dotýka kľuč-

ky pischlovského domu, keď hľadí na 

okná priestorov, v  ktorých Marína 

žila, vzdelávala sa a spoznala svojho 

milého – obdivovateľa a učiteľa Bra-

xatorisa.

Autorka sa vo svojej poézii vskutku 

vydotýkava priestorov, po ktorých 

pomyselne kráča s  Marínou a  mla-

dým Sládkovičom, ale aj ich vrstov-

níkmi. Žije tak s vtedajšími Bansko-

štiavničanmi, cíti s  nimi, zvedavie, 

pozoruje, očakáva, túži a  najmä sa 

raduje pri Piargskej bráne, pohľa-

dom do hmly zavinutého Sitna, hla-

dín tajchov, sýti sa omamnou vôňou 

jabloní, peľom kvitnúcich briez, pri 

ktorých poeticky porovnáva po-

city dávnožijúcich s  tými, ktorí sa 

tu a  teraz dotýkajú histórie a  prí-

rody. Súzvučne ladí autorka kniž-

ky aj s dvoma skvelými odborníkmi 

– fotografom Lubomírom Lužinom 

a grafi kom Borisom Ivaničom, znal-

cami prostredia i obsahu diela.

Dvojsté výročie narodenia Maríny 

Pischlovej a  dvojsté výročie narode-

nia Andreja Sládkoviča a  prepojenia 

týchto dvoch reálnych hrdinov dáva-

jú príležitosť opäť a znovu si uvedomiť 

šťastie, ak sa nás láska dotkne ľahun-

kými krídlami.

Marína neprestáva byť majákom pre 

súčasných mladých ľudí, ktorým uka-

zuje, ako lásku obdivovať, ako ju na-

chádzať, ako si uvedomovať, že všet-

ko skrásnie, keď ich niekto ľúbi, a že 

iba s láskou vedia konať veľké veci; ale 

aj ako pretrpievať, prebolievať a  po-

učiť sa. O to viac, že ono vďaka lás-

ke pretrpieť a poučiť sa má (práve te-

raz v máji 2020 s povinným nosením 

rúšok a  obavou o  život náš i  našich 

blízkych) aj iný význam, zakódovaný 

v jednej z básní: Koľko novôt a zmien 

prešlo už cez náš prah, /do rúška ta-

jomstiev/ skrývame nový strach...

Mária Petrová je však presvedčená, 

že strach raz pominie, bolesť a  skla-

manie, vďaka láske v nás, prebolia... 

A toto presvedčenie preteplieva strán-

ky útlej knižky, ktorou nás autorka 

skrze Marínu a  Andreja pozýva do 

„zlatej“ Banskej Štiavnice na miesta, 

ktoré pamätajú lásku.

Slavomíra Očenášová-Štrbová

Pozvanie do rozprávkového mestečka

Galéria Jula Bindera, Námestie 

sv. Trojice 21, Banská Štiavnica 

uvádza výstavný projekt:

Lucia Veselá – Medzičas

Vernisáž: 5.6.2020 o 18.00

Výstava potrvá do 12.7.2020

Otváracie hodiny: piatok/sobota/

nedeľa: 10.00 – 17.00

Viac info: www.gjb.sk

Kontakt: info@gjb.sk

Medzičas

Výstavný projekt Medzičas pre-

zentuje aktuálnu maliarsku tvor-

bu Lucie Veselej s presahmi do mé-

dia analógovej fotografi e. Autorka 

vo svojich dielach reaguje na ply-

nutie času, všíma si jemné nuansy 

jeho odchýlok. Zaujíma ju jedineč-

nosť krehkých momentov, skúma 

prostredie medzi stavom minulým, 

prítomným a  tým, čo len nastane. 

Tekutá časovosť je pre ňu zásadná 

pri koncipovaní maliarskeho aj fo-

tografi ckého námetu. Citlivo vníma 

frekvenciu, silu okamihu. Sleduje, 

ako môže defi nitívne zmeniť ďalšie 

smerovanie obrazu a deja. Autorku 

inšpirujú okamihy nenápadných si-

tuácií každodennosti, ale i prchavé 

javy utvárané v prírode. 

Dôležitým prvkom cyklu Medzičas 

je plynulý, prirodzený prechod sve-

telných rozhraní maľby a  fotogra-

fi e. Rezonuje čas, svetlo, krehkosť 

spomalenia. Autorka skúma prie-

niky maliarskeho a  fotografi ckého 

média. Zaujíma ju uchopenie efe-

mérnej časovej stopy, výtvarným 

jazykom osciluje na hrane reality 

a abstrakcie. 

Vystavené diela projektu Medzi-

čas vznikli v rámci štipendia, ktoré 

podporil Fond na podporu umenia. 

Lucia Veselá /*1985/ je absolvent-

kou Katedry maľby Akadémie 

umení v  Banskej Bystrici v  atelié-

ri Ľudovíta Hološku a Vysokej ško-

ly výtvarných umení v  Bratisla-

ve – maliarskeho ateliéru Klaudie 

Kosziby. Okrem samostatných vý-

stav sa zúčastňuje aj skupinových 

výstavných projektov. V roku 2019 

bola fi nalistkou projektu Maľby 

roka 2019.

Iveta Chovanová, GJB

Pozvánka na vernisáž

Výmenník – 
online
Začiatkom roka sme v  kultúrnom 

centre spustili ekologicky zamera-

nú aktivitu s názvom Výmenník – 

Knižnica vecí. Aj keď nás prekvapi-

la korona v čase najväčších príprav, 

nepoľavili sme. Momentálne aj na-

ďalej prijímame veci, aby sme po 

uvoľnení tento priestor otvorili. Ko-

rona nás naučila byť kreatívnymi, 

tak túto vlastnosť môžeme využiť 

a vytvoriť aj z už použitých vecí nie-

čo originálne.

Ešte stále prijímame veci /oblečenie, 

obliečky, obrusy, záclony, uteráky/ 

a veci technického charakteru /elek-

tronická technika, športové potreby 

a náradie, kuchynské potreby, auto 

sedačky, pracovné náradie, atď./.

V prípade, že máte záujem niečo do-

niesť, kontakt: 045/6949651

Mail: kultura@banskastiavnica.sk

ZP

odd. KŠaMK

Oznam
z mestskej knižnice

Mestská knižnica v  Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim detským po-

užívateľom, ktorí využívali služby 

knižnice na pobočke Drieňová v bu-

dove ZŠ J. Kollára, že v priebehu me-

siac jún, kedy sa otvoria brány školy, 

bude možné vrátiť vypožičané knihy 

na pobočke každý pondelok, v čase 

8.00 – 11.00 hod. Výpožičky pre 

deti zatiaľ bude možné uskutočňo-

vať len v knižnici na Nám. sv. Troji-

ce 3 v pretrvávajúcom čase uprave-

ných výpožičných hodín, ktoré sú 

nasledovné:

PO, UT: 8.00 – 11.30, 12.00 – 13.00

ST : 8.00 – 11.30, 12.00 – 14.30

PI : 8.00 – 11.30

Vo štvrtok je knižnica zatvorená 

z  dôvodu dezinfekcie priestorov 

a kníh z karantény.

Ďakujeme za pochopenie a dodržia-

vanie všetkých hygienických a bez-

pečnostných predpisov.

/MsK/

Oznam
Informačné centrum žiada obča-

nov, čo ešte majú zakúpené líst-

ky na podujatia Ťapákovci (30. 5.) 

a Horúca sprcha (18. 4.), aby ich 

priniesli do infocentra, vrátime 

im peniaze v plnej výške.

IC BS
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Tak ako sme už v predchá-

dzajúcom čísle ŠN č. 20 zo 

dňa 21. 5. písali v článku „Ako 

s futbalom ďalej“, dnes sa 

zameriame na údržbu futbalo-

vého štadióna. 

Nakoľko návštevnosť v  tomto ob-

dobí s  uvoľňovanými opatreniami 

stúpa, opýtali sme sa predsedu fut-

balového klubu Sitno Banská Štiav-

nica Ing. Miroslava Hudáka na ak-

tuálnu situáciu a  položili sme mu 

pár otázok:

1. Pán predseda, športovci za-

čali vo väčšom množstve využí-

vať futbalový štadión, prezraďte 

nám, kto má na starosti údržbu 

futbalového štadióna, v akom re-

žime funguje?

Za údržbu futbalového štadióna je 

zodpovedný futbalový klub, resp. 

združenie FK Sitno Banská Štiav-

nica. My ako združenie si ďalej pre-

najímame služby správcu štadióna. 

On sa stará o  všetky každodenné 

činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

chod ihriska. Ďalej štadión upravu-

jeme svojpomocne za pomoci čle-

nov, priaznivcov, kamarátov, za čo 

im patrí veľká vďaka. Je veľmi ťaž-

ké v  tejto dobe stanoviť jednotný 

režim prevádzky, lebo stanovené 

opatrenia sa menia takmer kaž-

dý týždeň. Keď sa situácia vráti do 

normálu, bude zverejnený harmo-

nogram tréningov a  obsadenosti 

štadióna jednak na webowej strán-

ke www.fksitno.sk a tiež pri vstupe 

na štadión. Prípadne to zverejníme 

aj v ŠN (s úsmevom). Štandardne je 

prevádzka spojená s denným svet-

lom. Aktuálne od 7:00 do 20:00 

je štadión dostupný pre všetkých 

športovcov.

2. Nakoľko prichádza letné such-

šie obdobie, ako je to so zavlažo-

vaním a úpravou trávnika?

Prednedávnom sa dokončil projekt 

zavlažovania futbalového ihriska, 

čomu sa veľmi tešíme. Zabezpečuje 

to závlahu na celej ploche trávnika. 

Už nie je potrebné naťahovať po-

strekovacie zariadenie a  ťažké ha-

dice. Systém zavlažovania sa podľa 

potreby a nastaveného režimu zap-

ne a krásne všetko popolieva. Je to 

naozaj veľmi funkčné a efektívne.

3. Aké ďalšie úpravy exteriéru 

futbalového štadióna budú po-

kračovať?

Sme v komunikácii s vedením a ar-

chitektom mesta ohľadom ďalších 

úprav. Jednak chceme realizovať 

projekt, ktorý máme schválený zo 

SFZ (Slovenský futbalový zväz), ale 

tak isto musíme dbať na pripravo-

vané zmeny, ktoré sa týkajú výstav-

by atletickej dráhy. Musíme jedno-

ducho spojiť nielen sily, ale aj hlavy, 

aby výsledok nášho snaženia a vlo-

žených fi nancií stál za to.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž 

Údržba futbalového štadióna

Automatický zavlažovací systém foto Archív FK Sitno BS

Železničná spoločnosť 

Slovensko (ŽSSK) informuje 

cestujúcich, že na základe 

rozhodnutia Ministerstva 

dopravy a výstavby SR (MDV 

SR) je od 1. júna 2020 v plnom 

rozsahu obnovená bezplatná 

preprava pre deti, žiakov 

a študentov.

K tomuto kroku dochádza z dôvodu 

čiastočného otvorenia škôl a  škol-

ských zariadení.

Minister dopravy a výstavby SR An-

drej Doležal povedal: „Plníme to, čo 

sme sľúbili, a spolu s otvorením škôl od 

1. 6. spúšťame opätovne aj bezplatnú 

železničnú prepravu pre študentov.“

Bezplatná preprava pre žiakov a štu-

dentov do 26 rokov vrátane ško-

lopovinných detí od 6 do 16 rokov 

bola od 1. 4. 2020 až do odvolania 

dočasne pozastavená 

na základe rozhodnutia 

vlády SR.

„Som rád, že ministerstvo 

zareagovalo na otvorenie 

škôl a vrátilo späť žiakom 

a  študentom bezplatnú 

prepravu. Veľké zľavy pre 

vybrané skupiny cestujúcich vo vlako-

vej doprave sú, okrem samozrejmých 

sociálnych efektov, obrovským im-

pulzom investícií do najekologickejšej 

formy hromadnej dopravy. Vďaka zľa-

vami vyvolanému záujmu cestujúcich 

a následnému pridávaniu spojov bez-

platní cestujúci veľmi prispeli k  lep-

šiemu výberu spojov pre tých, ktorí 

si priplácajú na cestovné viac. Verím, 

že mladí ľudia si vďaka možnosti ces-

tovať vlakmi bezplatne uvedomia po-

tenciál a výhody vlakov a ostanú nám 

verní, aj keď im skončí nárok na vyu-

žívanie bezplatnej prepravy. Medzi-

ročné nárasty našich tržieb pred ko-

ronakrízou túto teóriu potvrdzujú,“

uviedol Filip Hlubocký, predseda 

predstavenstva a  generálny riadi-

teľ ŽSSK.

Bezplatná preprava je poskytovaná 

vybraným skupinám obyvateľstva 

na základe rozhodnutia vlády SR od 

17. 11. 2014, pričom jej objednáva-

teľom je MDV SR.

Tomáš Kováč, riaditeľ odboru 

komunikácie a hovorca, 

ŽSSK, a. s., odbor komunikácie

Bezplatná preprava
pre deti, žiakov a študentov obnovená

Letné prázdniny
v Centre voľného času.

Milí naši priaznivci a  priatelia 

Centra voľného času v  Banskej 

Štiavnici.

Našou prioritou je, aby deti strá-

vili svoje prázdniny aktívnou zá-

bavou, športom a  spoznávaním 

nových priateľov. Situácia, v kto-

rej sme sa všetci ocitli, nám ne-

umožňuje realizovať všetko tak, 

ako sme boli zvyknutí. Po uvoľ-

není opatrení v  čase COVID-19 

sme optimistami a veríme, že sa 

nám podarí stráviť spolu leto aj 

pri dodržaní prísnych hygienic-

kých opatrení.

Denné letné tábory plánujeme 

v mesiaci júl v termínoch:

6. 7. – 10. 7.2020

13. 7. – 17. 7.2020

20. 7. – 24. 7.2020

V mesiaci august pre zapísaných 

členov ZÚ budú prebiehať jed-

notlivo sústredenia.

My všetci, ktorí pre deti plánu-

jeme letnú činnosť, netrpezlivo 

čakáme z  MŠVVaŠ usmernenia 

na organizovanie letných tábo-

rov.

Rodičia sa môžu informovať 

na č. t. 0907598567, e-mail: 

cvcbanskastiavnica@centrum.sk.

Záujem je už v  súčasnosti prí-

liš vysoký, preto si všetci držme 

palce, aby sa nám splnilo to, čo 

sme už plánovali pred mesiacmi.

J. Machilová 

Oznam
Oznamujeme občanom, že zber-

ný dvor je pre verejnosť otvore-

ný od 6:00 h do 14:00 hod. po-

čas pracovných dní a  v  sobotu 

od 8:00 h do 12:00 hod. Pre na-

liehavé prípady volajte na tel. 

č.: 0904 417 202 – M. Vever-

ka. Každý návštevník zberné-

ho dvora musí mať tvár chrá-

nenú rúškom! Pre aktuálne 

informácie sledujte strán-

ku odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p., BS

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-So: 9:00 – 17:00

Ne: 9:00 – 15:00

IC BS
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 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kosenie záhrad, kontakt: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

Hľadám opatrovateľku, tel.č.: 

0910 210 444

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

inzercia

služby

práca

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Čínsky obchodný dom
Vám ponúka akciu

na textil (dámsky, pánsky, detský)
od 25. mája do 10. júna

so zľavou až – 25%

Nájdete nás v B. Štiavnici 
na ul.Pletiarska 11 

(budova bývalej Plety)

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


