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Tak ako sme už informovali 

čitateľov ŠN v č. 21 zo dňa 

28. mája 2020, na ostatnom 

Mestskom zastupiteľstve dňa 

29. 4. 2020 bolo schválené 

nové všeobecne záväzné 

nariadenie mesta o dočasnom 

parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komuni-

kácií.

Úplné znenie nového VZN o  par-

kovaní nájdete na stránke mesta: 

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/uradna-tabula/

20200511-vzn-202001-o-parkovani.

pdf.

Mnohým obyvateľom Banskej 

Štiavnice zdvihol adrenalín 

výmer poplatku za komunálny 

odpad, ktorý obdržali do 

svojich schránok v uplynulých 

týždňoch. 

Napriek tomu, že táto téma bola už 

aj v minulosti medializovaná nielen 

na lokálnej, ale aj celoštátnej úrov-

ni, je obvyklé, že pozornosť si vyslú-

žila až vtedy, keď sa dotkla peňaže-

niek obyvateľov. Pokúsime sa preto 

objasniť, prečo došlo k takému vý-

raznému nárastu a aká je budúcnosť 

tohto poplatku v našom meste.

Na úvod by sme radi uviedli, na 

základe čoho sa stanovuje výške 

poplatku. Základom tvorby sú:

1. Prevádzkové náklady spojené so 

zberom, separáciou a manipuláciou 

s odpadom (vrátane odpadu po čis-

tení verejných priestorov a  posy-

pov)

2. Náklady spojené so skládkova-

ním zmesového komunálneho od-

padu (nevytriedeného)

3. Náklady na likvidácie čiernych 

skládok.

Výška týchto nákladov je rozpočíta-

ná medzi obyvateľov mesta tak, aby 

za oblasť zberu, spracovania a skla-

dovania odpadov nevznikla mestu 

Banská Štiavnica strata. K  tomu-

to je mesto viazané legislatívne, čo 

potvrdila aj kontrola NKÚ, ktorá 

bola vykonaná v minulosti. Zjedno-

dušene povedané – mesto nemôže 

zo svojho rozpočtu odpadové hos-

podárstvo dotovať a náklady s ním 

spojené musia znášať priamo oby-

vatelia, ktorí odpad tvoria.

Čo sa teda zmenilo oproti minu-

losti?

Bezpochyby, čiastočne rastú aj pre-

vádzkové náklady. Vplyv na ne 

majú prijímané opatrenia vlády 

(zvyšovanie miezd, rôzne príplatky 

a pod.), ale aj budovanie nových ka-

pacít, ktoré v  budúcnosti pomôžu 

k  stabilizácii ceny (kompostáreň). 

Rast týchto nákladov je ale priro-

dzený a nevyvoláva skokovité navy-

šovanie poplatku. 

Iná je situácia v  oblasti nákla-

dov za zneškodňovanie zmeso-

vého komunálneho odpadu. Tie 

v  roku 2019 narástli o  viac ako 

62%. Dôvodom je legislatíva, kto-

rú ešte v roku 2018 prijala vláda SR. 

Tá je výrazne tvrdá pre mestá, kto-

ré separujú menej. Medzi ne sa za-

raďuje aj Banská Štiavnica.

„V  roku 2019 sme vytriedili takmer 

35% komunálnych odpadov vznik-

nutých v  Banskej Štiavnici, čo je ná-

rast o 14% v porovnaní s r. 2018. Je 

to však stále menej ako celoslovenský 

priemer r. 2018 (37%). Až 65% ko-

munálnych odpadov z Banskej Štiav-

nice skončilo na skládke,“ hovorí Mi-

loš Veverka z Technických služieb 

a  pokračuje: „Hoci je to významné 

zlepšenie, bolo dosiahnuté aj zmenou 

metodiky. 

Zmeny v parkovaní od 1. 7. 2020

Prečo platíme veľa za odpady?

Parkovanie na Kammerhofskej ul.  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Športový deň 
FK Sitno
Pozývame všetkých futbalových 

priaznivcov na športový deň pri 

príležitosti propagácie futbalu 

a športu v rámci mesta a okresu. 

„Futbal pre ľudí“

20. 6. 2020 (sobota) o  10:00 

hod. 

Futbalový štadión Banská Štiav-

nica

Tešíme sa na Vašu účasť!

Miro Hudák ml.,

predseda FK Sitno BŠ

Tvorivé dielne 
v Dielničke v Kammerhofe opäť 

od 13.júna 2020!

Slovenské banské múzeum opäť 

otvára brány Dielničky v  Kam-

merhofe a to už od 13. júna 2020.

Slovenské banské múzeum po-

zýva do Dielničky v  Kammerho-

fe, kde sa uskutočnia tvorivé diel-

ne, a to v termínoch 13., 20. a 27. 

júna 2020 v  čase od 9:00 do 

15:30. Vstupy: 9:00, 9:45, 10:30, 

11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 

15:00.

Ponuka:

13. jún 2020: batikovanie tašiek 

voskom, 4,50€

20. jún 2020: tvarovanie z hliny, 

3,00€

27. jún 2020: smaltovanie príves-

kov, náušníc, 2 – 4,50€

Pokyny pre návštevníkov:

– prekrytie dýchacích ciest pri 

vstupe a počas celej doby tvorenia

– dezinfekcia rúk pri vstupe

– max. počet návštevníkov v  jed-

nom vstupe 8

Informácie: www.muzeumbs.sk 

alebo enviro@muzeumbs.sk, 

045/694 94 51, 694 94 36.

Tešíme sa na stretnutie!

SBM
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DIÁR
z programu

primátorky

V prvom rade sa chcem 

ospravedlniť našim čitateľom, 

že v ŠN č. 22 zo dňa 4. 6. som 

nesprávne uviedol dátum nar. 

Emílie Vášáryovej. Správny 

dátum jej nar. je 18. 5. 1942. 

Ďakujem za porozumenie!

1. 6. v  Rádiu Slovensko v  relácii 

„Nočná pyramída“ bola od 22:20 až 

do polnoci Exštiavničanka, spisova-

teľka Marta Hlušíková (nar. 9. 10. 

1952). Je autorkou takmer 2-desia-

tok kníh pre deti, z ktorých viaceré 

boli ocenené nielen národnými, ale 

aj medzinárodnou poctou. Je tiež 

poetka, ale aj autorka takmer 1000 

stranového latinsko-slovenského 

slovníka, ako aj publikácie latin-

ských prísloví. V  Banskej Štiavnici 

pôsobila ako profesorka na Stred-

nom odbornom učilišti lesníckom 

v r. 1977 – 82, pričom na toto ob-

dobie a hlavne na svojich študentov 

si vrelo zaspomínala. 2. 6. viackrát 

v  médiách bol Exštiavničan Jaro-

slav Naď, minister obrany SR, keď 

zdôrazňoval, že tohoročné medzi-

národné letecké dni na Sliači ne-

budú kvôli pandémii. V  RTVS na 

Dvojke o  16:20 hovoril aj strážca 

štátnej ochrany prírody Štefan Čen-

ger o  nelegálnych vstupoch moto-

rových vozidiel do CHKO Štiavnic-

ké vrchy, o  ich dôsledkoch, ale aj 

o preventívnych opatreniach. V Rá-

diu Regina o  17:00 hovoril pred-

seda BBSK Ján Lunter o  tom, že 

BBSK pripravuje aj v Banskej Štiav-

nici cyklochodník. 3. 6. v Rádiu De-

vín od 17:30 v relácii „Parádne hlasy“

exceloval herec Gustáv Valach, kto-

rý až 2-krát mal priamu súvzťaž-

nosť s Banskou Štiavnicou. Najprv 

tu absolvoval gymnaziálne štúdiá 

a potom ešte na sklonku svojho ži-

vota mimoriadne rád chodieval do 

jeho domu. 6. 6. v Rádiu Slovensko 

od 13:05 a  v  repríze 7. 6. v  Rádiu 

Regina od 10:00 hovorila speváč-

ka a skladateľka Zuzana Mojžišová. 

V tejto súvislosti dala absolutórium 

banskoštiavnickému hudobníko-

vi, skladateľovi a producentovi Os-

karovi Rózsovi, s ktorým dlhodobo 

spolupracuje. 6. 6. v Rádiu Sloven-

sko po 23:00 hovoril o svojich obľú-

bených knihách vedúci Antikvariá-

tu v Banskej Štiavnici Mgr. Tomáš 

Lazar. 7. 6. v TV Markíza o 19:00 

v  „Televíznych novinách“ bola repor-

táž o netradičnom informačnom vi-

deu, ktoré propaguje Banskú Štiav-

nicu, ako tip unikátneho miesta na 

Slovensku, kde sa dá ideálne stráviť 

rodinná dovolenka. Hovorili Igor 

Kuhn, výkonný riaditeľ a Ing. Ľudo-

vít Kaník, podpredseda predstaven-

stva OOCR Región Štiavnica. 7. 6. 

od 22:00 v  lit.-dramatickej relácii 

bola pozornosť venovaná aj spiso-

vateľovi Milovi Urbanovi, ktorý 

študoval na Štátnej vyššej lesníckej 

škole v B. Štiavnici v r. 1922 – 24.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Nemocnica Svet zdravia Žiar 

nad Hronom

V súvislosti s aktuálnou priaznivou 

epidemiologickou situáciou a na zá-

klade rozhodnutia ÚVZ SR sú pri 

dodržaní zásad v  Nemocnici Svet 

zdravia Žiar nad Hronom povo-

lené návštevy v  určených náv-

števných hodinách, a to:

PO – PI: od 15.00 do 17.00 hod.

SO, NE, sviatok: od 13.00 do 17.00 

hod.

Zásady pre umožnenie návštev:

– v rovnakom čase je možné pripus-

tiť návštevu maximálne dvoch osôb 

pacienta,

– pri návšteve vo vnútornom pro-

stredí je povinné nosiť rúško,

– ak to zdravotný stav pacien-

ta a  počasie dovoľuje, návšteva sa 

prednostne realizuje v exteriéri – vo 

vyhradenom priestore za nemocni-

cou,

– pri vstupe do budovy je povinná 

dezinfekcia rúk,

– návšteva sa nepovoľuje chorým 

(respiračné ochorenia alebo tep-

lota), podozrivým z  ochorenia 

COVID-19 a osobám v karanténe,

– počas návštevy je potrebné riadiť 

sa pokynmi zdravotníkov.

Pri vstupe do nemocnice je zavede-

né triedenie pacientov 

prostredníctvom  osob-

nej triáže. Zdravotníci 

verejnosti zároveň bez-

kontaktne merajú tep-

lotu.  Nemocnica prosí 

pacientov a  návštevní-

kov o dodržiavanie bez-

pečnostných odstupov 

(2m).

Nemocnica Svet zdra-

via Banská Štiavnica

V  súvislosti s  aktuál-

nou priaznivou epide-

miologickou situáciou 

a na základe rozhodnu-

tia ÚVZ SR sú pri dodr-

žaní zásad v Nemocni-

ci Svet zdravia Banská 

Štiavnica povolené návštevy v  ur-

čených návštevných hodinách, a to:

DOS (Dom ošetrovateľskej starost-

livosti)

PO – PI: od 09.00 do 18.00 hod.

SO, NE, sviatok: od 09.00 do 18.00 

hod.

ODCH (Oddelenie dlhodobo cho-

rých)

PO – PI: od 14.00 do 18.00 hod.

SO, NE, sviatok: od 14.00 do 18.00 

hod.

Zásady pre umožnenie návštev:

– v rovnakom čase je možné pripus-

tiť návštevu maximálne dvoch osôb 

pacienta,

– pri návšteve vo vnútornom pro-

stredí je povinné nosiť rúško,

– pri vstupe do budovy je povinná 

dezinfekcia rúk,

– návšteva sa nepovoľuje chorým 

(respiračné ochorenia alebo tep-

lota), podozrivým z  ochorenia 

COVID-19 a osobám v karanténe,

– počas návštevy je potrebné riadiť 

sa pokynmi zdravotníkov.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

Nemocnice zrušili zákaz návštev

8. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Riešenie požiaru Zberného dvo-

ra Technických služieb, m. p., 

Banská Štiavnica.

9. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie úprav a  vysprávok 

miestnych komunikácií.

 Pracovné stretnutie s  vedúcim 

Kancelárie prezidenta SR Štefa-

nom Rozkopálom.

10. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Pracovné stretnutie k  zabezpe-

čeniu Salamandrových dní 2020.

11. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k odpadové-

mu hospodárstvu.

12. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Riešenie projektu Integrovanej 

územnej stratégie pre progra-

mové obdobie 2021 – 2027.

13. 6.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

citát

„Najosamelejším človekom je ten, čo 

stratil lásku.“.

Ernest Hemingway
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Podrobnejšie, ako 

bude parkovanie po novom vyze-

rať v praxi, sa dozviete aj na: http://

www.banskastiavnica.sk/obcan/

parkovanie.html a FB stránke mesta: 

https://www.facebook .com/

mestobanskastiavnica/.

Pripomíname občanom, že:

Platnosť pôvodne vydaných par-

kovacích kariet vydaných na rok 

2019 bola predĺžená do 1. júla 

2020.

Žiadosti o  nové parkovacie karty 

a  vyhradené parkovacie stojiská 

sa budú môcť podávať na klient-

skom centre MsÚ s  príslušnými 

dokladmi, resp. zaslať na email: 

msu@banskastiavnica.sk naske-

novanú žiadosť s podpisom spolu 

s  dokladmi. Po posúdení žiados-

ti bude následne karta žiadateľovi 

vydaná, kde bude zaplatený aj prí-

slušný poplatok.

Nakoľko v  prípade vyhradených 

parkovacích stojísk ide o  rozhod-

nutie o  vyhradené parkovacie 

miesto v sume 438EUR/rok + ná-

klady s jeho zriadením, je vhodné 

žiadosť podať na obdobie do kon-

ca roka 2021. Žiadosti o vyhrade-

né parkovacie stojiská je potrebné 

podávať v termíne do 12. 6. 2020 

z dôvodu ich včasnej realizácie.

Všetky nové tlačivá, ako aj všeobec-

ne záväzné nariadenie mesta Ban-

ská Štiavnica o  dočasnom par-

kovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií nájdete na stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

NOVINKY

1.str.

V  r. 2019 sme do vy-

triedených množstiev museli za-

rátať aj komunálne odpady, ktoré 

boli vyzbierané výkupňami surovín. 

Najmä pri kovoch sú to veľké množ-

stvá (635 t). Bez týchto množstiev 

by úroveň vytriedenia komunálne-

ho odpadu bola 24%, čo je len o 3% 

viac ako v predošlom roku. Svedčí to 

o tom, že v triedení odpadov máme 

stále veľké rezervy.“

Pri ďalšej diskusii pridáva ďalšie 

fakty. Zlou správou je, že Ban-

ská Štiavnica je nadpriemerná 

v  produkcii komunálnych od-

padov, keď každý občan vyprodu-

koval priemerne až 469kg odpadu 

ročne. Slovenský priemer je pri-

tom o 40kg nižší. Poplatky na ulo-

ženie odpadu na skládku pri tom 

stúpajú.

„Tento rok platíme skládkový po-

platok „len“ 13€/t, keďže sme vďa-

ka zarátaniu množstiev vyzbiera-

ných výkupňami za r. 2019 stúpli 

do vyššej kategórie 30 – 40%. Ak by 

sme sa mali spoliehať len na to, čo 

vytriedia naši občania prostredníc-

tvom zberného dvora a  farebných 

nádob, pri úrovni 24% by sme pla-

tili poplatok až 22€/t,“ varuje M. 

Veverka. 

Štát sa snaží zatlačiť na separá-

ciu prudkým zvyšovaním cien za 

zmesový komunálny odpad. Jeho 

cena už nikdy nebude klesať, cie-

ľom preto je, aby klesalo jeho 

množstvo. Od budúceho roka do-

konca hrozí jej prudké zvyšova-

nie, keďže začne platiť zákaz uk-

ladania neupraveného odpadu na 

skládky.

A  ako eliminovať ďalšie prudké 

nárasty v budúcnosti? Cestou ur-

čite nie je ignorácia separovania či 

tvorba čiernych skládok, lebo tie-

to dve položky ceny len zdvihnú. 

Ak nebudeme triediť, poplatok 

sa bude zvyšovať ešte viac.

„Treba mať na pamätí, že podľa 

toho, ako triedime teraz v  r. 2020 

sa vypočíta úroveň vytriedenia pre 

ďalší rok. V roku 2021 bude sklád-

kový poplatok 22€/t, v lepšom prí-

pade (kategória 40 – 50%) 18€/t, 

čo je opäť výrazné zvýšenie oproti 

súčasným 13€/t. Celková cena za 

uloženie zmesového komunálneho 

odpadu (vrátane skládkového po-

platku a  DPH) sa tak v  budúcom 

roku úplne kľudne môže priblížiť ku 

100€/t,“ uvádza fakty odborník 

Technických služieb a dodáva ná-

vod, ako sa dá hneď začať so zni-

žovaním množstva komunálneho 

odpadu: „Treba začať od najväčšej 

zložky – od bioodpadu. Máme kom-

postáreň, ktorá je už v  plnej pre-

vádzke. Pokosená tráva nepatrí do 

nádoby na zmesový odpad. Ak ob-

čan pokosí trávnik a  nemá domáce 

kompostovisko – nevie si ju skom-

postovať sám, mal by ju priniesť na 

zberný dvor (ul. Antolská 46), kde 

mu ju bezplatne prevezmú a  zhod-

notia v  našej kompostárni. Ak nie 

je možnosť prepravy, je lepšie vylo-

žiť pokosenú trávu vo vreciach ku 

kukanádobe. V  žiadnom prípade 

tráva a  ani iný bioodpad nepatria 

do nádoby na zmesový odpad. V by-

tovkách zbierajú Technické služby 

aj kuchynský bioodpad z domácnos-

tí formou 7 l vedierok do každej do-

mácnosti a  hnedých nádob na bio-

odpad v  stojiskách. Kompostáreň 

bola vybudovaná v  rámci projektu 

„Zhodnocovanie bioodpadu a  sta-

vebného odpadu v  Banskej Štiav-

nici“ (kód projektu: 310011B490) 

spolufinancovanom z  Kohézneho 

fondu EU.“

Otázke odpadového hospodár-

stva sa budeme venovať aj v  bu-

dúcnosti. Je ale faktom, že je-

dinou cestou, ako sa s  témou 

vysporiadať je ešte zodpovednejší 

prístup občanov k separácii. 

R. Marko, M. Veverka

1.str.

Zmeny v parkovaní od 1. 7. 2020 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

Prečo platíme veľa za odpady?

Sadzby poplatkov za ukladanie zmesového komunálneho odpadu 
a objemného odpadu na skládku podľa Nariadenia Vlády SR 

č. 330/2018 Z. z. platné pre obce a mestá od 01.03.2019

Položka
Úroveň vytriede-
nia komunálne-

ho odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách za 
tonu

2019 2020 2021

1 <10% 17 26 33

2 10 – 20% 12 24 30

3 20 – 30% 10 22 27

4 30 – 40% 8 13 22

5 40 – 50% 7 12 18

6 50 – 60% 7 11 15

7 >60% 7 8 11
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Mesto Banská Štiavnica 

v súlade so zákonom o so-

ciálnych službách zabezpečuje 

sociálnu službu, domácu opat-

rovateľskú službu pre občanov 

mesta Banská Štiavnica. 

Opatrovateľská služba sa posky-

tuje v domácom prostredí prijíma-

teľa sociálnej služby, čo umožňuje 

dlhšie zotrvanie občana v jeho pri-

rodzenom prostredí. Môžeme po-

vedať, že táto služba je zo strany 

občanov mesta žiadaná a  každým 

rokom evidujeme nárast opatrova-

ných občanov, ktorí sú posúdení na 

túto sociálnu službu a odkázaní na 

pomoc inej fyzickej osoby.

Úhrada od prijímateľov za po-

skytovanie opatrovateľskej 

služby je stanovená VZN č. 

7/2016 o sociálnych službách vo 

nasledovnej výške:

– 1 €/ hod. pre čas poskytovania 

sociálnej služby od 7,00 hod. do 

15,00 hod.

– 3,5 €/ hod. pre čas poskytovania 

sociálnej služby od 15:00 hod. do 

24,00 hod. a od 00,00 hod. do 7,00 

hod.

Úhrada od prijímateľov za posky-

tovanie uvedenej služby tvorí len 

čiastočný podiel na celkovej úhra-

de nákladov za uvedenú službu. 

Pričom ostatné náklady uhrádza 

mesto zo svojho rozpočtu.

Tabuľka poskytuje prehľad o  poč-

te opatrovaných, opatrovateliek, 

úhrad za poskytovanie služby a vý-

davkov mesta na poskytovanie 

opatrovateľskej služby za posled-

ných päť rokov:

Z uvedenej tabuľky je vidieť nárast 

fi nančných prostriedkov, ktoré sú 

každoročne vynakladané z rozpoč-

tu mesta na zabezpečenie tejto ur-

čite potrebnej služby.

Opatrovaní občania platia úhradu 

za poskytovanie opatrovateľskej 

služby podľa predpisu na úhradu, 

určeného vo výpočtovom liste, kto-

rý je súčasťou zmluvy o poskytova-

ní opatrovateľskej služby. Predpis 

sa určuje ako počet hodín posky-

tovania sociálnej služby x 21 pra-

covných dní. Konečná úhrada za 

konkrétny mesiac je vypočítava-

ná podľa skutočne poskytnutého 

času opatrovateľskej služby v  da-

nom mesiaci.

Avšak z dôvodu zvyšujúcich sa vý-

davkov na poskytovanie opatro-

vateľskej služby mesto Banská 

Štiavnica v najbližšom období pre-

hodnotiť a objektívne upraviť úhra-

du prijímateľov sociálnej služby 

tak, aby táto potrebná služba bola 

im aj naďalej poskytovaná v do-

stupnej cene.

MsÚ

Opatrovateľská služba

Rok

Počet 

opatro-

vaných

Počet 

opatro-

vateliek

Príjmy mesta 

od prijímateľov 

sociálnej služby

Výdavky z rozpočtu mesta 

na opatrovateľskú službu

2015 28 18 19.158,19 € 88.796,00 €

2016 32 20 25.440,87 € 109.032,00 €

2017 29 20 22.169,34 € 113.879,54 €

2018 35 26 25.614,36 € 143.238,79 €

2019 45 28 35.867,18 € 215.040,49 €

2020 53 34 16.197,88 € 98.337,15 € (k 31.05.2020)

Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

odborný pracovník oddelenia 

Galérie Jozefa Kollára.

Galéria Jozefa Kollára je jedným z od-

delení Slovenského banského múzea.

Slovenské banské múzeum je príspev-

kovou organizáciou zriaďovateľa Mi-

nisterstva životného prostredia SR.

Základným poslaním galérie je:

1. zhromažďovať, odborne spracová-

vať, ochraňovať a verejnosti sprístup-

ňovať zbierkové predmety z  oblasti 

výtvarného umenia, ako aj diela sú-

časného výtvarného umenia v súlade 

so zameraním múzea

2. riešiť vlastné výskumné úlohy 

a sprístupňovať ich vo svojich výstav-

ných a publikačných aktivitách

3. poskytovať odbornú pomoc v pro-

cese tvorby rozširovania popularizácie 

a ochrany kultúrneho dedičstva

4. pracovať s verejnosťou prostredníc-

tvom rôznych aktivít z  dôrazom na 

vzdelávanie

Odborný pracovník vykonáva na-

sledovné pracovné činnosti:

1. Koordinuje a metodicky usmerňuje 

múzejnú dokumentáciu.

2. Samostatne rieši výskumné úlohy 

z odboru výtvarného umenia, predo-

všetkým Banskej Štiavnice a  baníc-

kych oblastí na Slovensku. Zameria-

va sa na archívny i  terénny výskum 

pramenného materiálu a na spracova-

nie jednotlivých okruhov výtvarných 

zbierok múzea. Výsledky svojej vý-

skumnej činnosti spracováva vo for-

me záverečných správ, odborných štú-

dií, príspevkov na vedecké a odborné 

konferencie, uplatňuje ich v  ideovej 

príprave expozícií, výstav, konferencií 

a v kultúrnovýchovnej práci.

3. Zameriava sa na zber, získava-

nie a odborné spracovanie materiálu 

k dejinám výtvarného umenia v Ban-

skej Štiavnici a  banských oblastí na 

Slovensku, umeleckých a muzeálnych 

predmetov pre Galériu J. Kollára a po-

dáva návrhy na ich zakúpenie pro-

stredníctvom nákupnej komisie SBM.

4. Vykonáva fotodokumentáciu v te-

réne. Výskumnou činnosťou, náku-

pom a  inými vhodnými spôsobmi 

doplňuje a  rozširuje zbierkový fond 

galérie. Získaný zbierkový materiál 

najneskôr do jedného roka spracuje 

v programe Esez 4 G. Okrem hmot-

ných pamiatok – originálov, získava, 

popisuje fotokópie, ako aj príslušné 

zvukové záznamy.

5. Úzko spolupracuje s odbornou ga-

lerijnou komisiou a pripravuje ročný 

plán výstav.

6. Svoju kvalifi káciu si zvyšuje štú-

diom príslušnej vedeckej a odbornej 

literatúry, týkajúcej sa problematiky 

dejín výtvarného umenia, dejín Ban-

skej Štiavnice a ostatných banských 

miest. Z  preštudovaného materiá-

lu robí pravidelné výpisky a  zázna-

my. Zúčastňuje sa prednášok a ško-

lení z  dejín baníctva a  výtvarného 

umenia. Navštevuje výstavy a expo-

zície iných múzeí a galérií a udržia-

va spojenie s pracovníkmi v odbore 

dejín baníctva a výtvarného umenia 

a  s  príslušnými inštitúciami doma 

a  v  zahraničí. Problematiku svoj-

ho vedného odboru konzultuje s ve-

deckými pracovníkmi. Zúčastňuje sa 

konferencií a  sympózií, porád, kon-

zultačných dní, aktívov a pod., zame-

raných na vyššie uvedenú problema-

tiku.

Požiadavky na uchádzača:

1. Vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa v oblasti:

 – teória a dejiny umenia,

 – dejiny výtvarného umenia,

 – kulturológia.

2. Znalosť cudzieho jazyka vítaná. 

Finančné ohodnotenie :

Plat bude určený podľa zákona 

553/2003 Z.z. O  odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zme-

ne a  doplnení niektorých zákonov, 

platová trieda 7 v základnej stupnici 

platových taríf príloha č. 3.

V prípade záujmu o účasť vo výbe-

rovom konaní prosíme o zaslanie 

podkladov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberové-

ho konania

2. Životopis

3. Motivačný list

4. Kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní

5. Výpis z registra trestov – nie starší 

ako 3 mesiace

6. Súhlas so spracovaním osobných 

údajov

Doklady zašlite na adresu: Slovenské 

banské múzeum, Kammerhofská 2, 

969 01 Banská Štiavnica

Termín doručenie dokladov: do 

19.6.2020 do 12.00 hod. do kancelá-

rie riaditeľa

Bližšie informácie na čísle: 

045/6949411.

SBM

Výberové konanie
na pozíciu odborný pracovník oddelenia Galérie Jozefa Kollára
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Novým predsedom predsta-

venstva je Štiavničan Martin 

Ľupták.

Slovenská pošta má od 1. júna 

2020 nového predsedu predstaven-

stva. Stal sa ním Ing. Martin Ľup-

ták, PhD., ktorého do tejto pozície 

vymenoval minister dopravy a vý-

stavby SR Ing. Andrej Doležal. Vo 

funkcii vystriedal Mgr. Petra Hele-

xu, ktorý bol zároveň odvolaný aj 

z postu generálneho riaditeľa. Mar-

tin Ľupták bude v  zmysle stanov 

spoločnosti vykonávať aj povinnos-

ti generálneho riaditeľa, kým Mi-

nisterstvo výstavby a  dopravy SR, 

jediný akcionár Slovenskej pošty, a. 

s., vyhlási výberové konanie a  vy-

berie nového generálneho riadite-

ľa spoločnosti.

„Vedenie Slovenskej pošty je pre mňa 

novou výzvou. Nielen preto, že ide 

o spoločnosť, ktorá je jedným z najväč-

ších zamestnávateľov na Slovensku, ale 

aj pre jej potenciál transformovať sa 

na modernú a  efektívnu európsku po-

štu. Ďakujem súčasnému manažmen-

tu Slovenskej pošty za pracovné na-

sadenie, ale aj za úspešné zavádzanie 

nových projektov a  služieb, na ktoré 

chcem nadviazať. Mám jasno v  tom, 

kam by spoločnosť pod mojím vedením 

mohla rásť. Cieľom nie sú abstraktné 

vízie, ale smelé a konkrétne čísla. Pre-

to verím, že by sa Slovenská pošta moh-

la v budúcnosti dostať na úroveň pod-

niku, ktorý bude zrkadlom a  vzorom 

hlavne pre iné poštové podniky vo sve-

te, a na ktorú budú aj jej zamestnanci 

pyšní,“ povedal nový predseda pred-

stavenstva Slovenskej pošty Mar-

tin Ľupták.

Štiavničan Martin Ľupták vyštu-

doval Obchodnú fakultu so zame-

raním na komerčnú diplomaciu na 

Ekonomickej univerzite v Bratisla-

ve. Pôsobil v rôznych oblastiach na 

Slovenku aj v zahraničí. Manažoval 

a riadil niekoľko súkromných spo-

ločností, a to ako člen predstaven-

stva švédskej spoločnosti Bring Li-

nehaul A. B. Švédsko, predseda 

predstavenstva v  oblasti poraden-

stva Eurocontrol, s. r. o., senior vi-

ceprezident Slovenskej spoločnosti 

pre kvalitu. Bol aj predsedom pred-

stavenstva v  spoločnosti Elbacert, 

a. s., viceprezidentom a výkonným 

členom Európskej organizácie pre 

kvalitu a  tiež pôsobil v  ČESMADe 

Slovakia. Od roku 2006 bol pod-

predsedom predstavenstva a  ge-

nerálnym riaditeľom pre logistiku, 

dopravu a automobilový priemysel 

v spoločnosti Bring Trucking, a. s., 

dcérskej spoločnosti Nórskej pošty, 

kde zodpovedal za podnikový rast, 

obchodné stratégie, obstarávanie, 

audity, predaj a tiež za vývoj, kva-

litu a  inovácie. Martin Ľupták na-

hradil vo funkcii Petra Helexu, kto-

rý stál na čele Slovenskej pošty od 

júla 2018. V rámci stratégie „Pošta 

2020“ Slovenská pošta zlepšila hos-

podárenie a modernizovala niekto-

ré služby pre zákazníkov. Sloven-

ská pošta zaviedla platbu kartou na 

pobočkách, spustila mobilnú apli-

káciu, rozšírila sieť BalíkoBOXov 

a  investovala do zamestnancov 

zvyšovaním základnej mzdy. Stra-

tégia „Pošta 2020“ priniesla pilotne 

aj projekt Online priehradky. Ide 

o  jednotný zákaznícky portál Slo-

venskej pošty, ktorý umožní zá-

kazníkom vybaviť prostredníctvom 

internetu najviac používané pošto-

vé služby a  eliminuje nutnosť zá-

kazníka navštíviť pobočku. Počas 

pôsobenia Petra Helexu obsadila 

Slovenská pošta v roku 2019 v reb-

ríčku Transparency International 

Slovensko historicky najlepšie tre-

tie miesto a celkovo sa stala druhou 

najlepšou spoločnosťou vlastnenou 

štátom. Spoločnosť tiež nedávno 

získala certifi kát Systému mana-

žérstva proti korupcii podľa normy 

ISO 37001.

Iveta Dorčáková, hovorkyňa, 

Slovenská pošta, a. s.

Zmena vo vedení Slovenskej pošty

Mgr. Peter Helexa a Štiavničan Ing. Martin Ľupták, PhD.  foto Archív SP, a.s.

Oznam
z mestskej knižnice

Mestská knižnica v Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim detským po-

užívateľom, ktorí využívali služ-

by knižnice na pobočke Drieňová 

v  budove ZŠ J. Kollára, že v  prie-

behu mesiac jún, kedy sa otvoria 

brány školy, bude možné vrátiť vy-

požičané knihy na pobočke každý 

pondelok, v čase 8.00 – 11.00 hod.. 

Výpožičky pre deti zatiaľ bude mož-

né uskutočňovať len v knižnici na 

Nám. sv. Trojice 3 v  pretrvávajú-

com čase upravených 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 zatvore-

ná z dôvodu dezinfekcie priestorov 

a kníh z karantény.

Ďakujeme za pochopenie a  dodr-

žiavanie všetkých hygienických 

a bezpečnostných predpisov.

/MsK/

Oznam
Oznamujeme občanom, že zber-

ný dvor je od 8.6.2020 pre verej-

nosť z  technických príčin zatvo-

rený až do odvolania. O  termíne 

jeho opätovného otvorenia bude-

me verejnosť informovať. Za po-

chopenie ďakujeme! Pre aktuál-

ne informácie sledujte stránku 

odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, TS, m. p., BS

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, ema-

il: petrorobo@gmail.com

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené denne:

Po – So: 9:00 – 17:00

Ne: 9:00 – 15:00

IC BS
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Výživa v starobe

Význam výživy pre zdravie je zná-

my od nepamäti. Už Hippokra-

tes hlásal, že: „Tvoja strava nech 

je tvojím liekom.“ Nesprávnym ži-

votným štýlom je spôsobených až 

60% ochorení v  dospelosti, kto-

rých korene siahajú do detstva. 

Platí pravidlo, že vždy je čas začať 

a  nikdy nie je neskoro. Prijíma-

ná potrava ovplyvňuje psychické 

funkcie, vznik obezity, metabo-

lických ochorení, rozvoj ochorení 

srdcovo-cievneho a  imunitného 

systému a  nádorových ochore-

ní. Správna výživa je taká, ktorá 

zohľadňuje potrebu pre jednot-

livé vekové kategórie. Svoje pra-

vidlá má aj v starobe.

Medzi vhodné potraviny patria 

najmä obilniny, ovocie, zelenina, 

mliečne výrobky, strukoviny. Od-

porúča sa obmedziť konzumáciu 

mäsa (stačí 2-krát týždenne) a, 

naopak, uprednostniť mäso z hy-

diny, rýb, chudé bravčové a hovä-

dzie. Pri príprave jedál používať 

dusenie alebo varenie, obmedziť 

vyprážanie. Starší ľudia by mali 

jesť menšie dávky, ale častejšie 

(5 až 6-krát denne). Každý deň by 

mali zjesť nejaký mliečny výrobok 

(jogurt, kyslé mlieko, tvaroh, níz-

kotučné syry). Večera má byť čo 

najľahšia (múčne jedlá, zemiaky, 

cestoviny). Nevečerať po 19.  ho-

dine. Treba vynechať jedlá ško-

diace zdraviu, zaťažujúce žalúdok 

a  tráviacu sústavu, mastné, slad-

ké a príliš slané či korenisté. Ob-

medziť alebo úplne vynechať úde-

niny, tučné syry, ťažké omáčky, 

mastné mäsá. Napriek oslabené-

mu pocitu smädu je potrebné pri-

jímať dostatok tekutín (vo forme 

nápojov, napr. bylinkových čajov, 

minerálok, ako aj polievok).

(Zdroj: Regionálny úrad verejné-

ho zdravotníctva so sídlom v Ko-

šiciach.)

V  týchto dňoch Územný spolok 

SČK v Banskej Štiavnici poskytol 

všetkým svojim klientom balíč-

ky pomoci s  ovocím na podporu 

ich zdravia. Balíčky boli adresova-

né seniorom pri rozvoze obedov 

priamo do ich domácností ako 

i  klientom DSS. Za poskytnutie 

tejto pomoci ďakujeme obchod-

nému reťazcu Kaufl and.

Zároveň Vás chceme informo-

vať, že v  prípade záujmu o  do-

voz obedov pre starobných 

a invalidných dôchodcov stačí za-

volať na t.č.: 0903 558  945 ale-

bo 0 45 692 15 40. Cena obeda je 

3,50€.

Kolektív ÚzS SČK

Banská Štiavnica

Stravovanie v starobe 
má svoje špecifi ká

Domov sociálnych služieb pre 

deti a dospelých – sociálne 

stredisko SČK v Banskej 

Štiavnici sa svojou činnosťou 

neustále podieľa na zmier-

ňovaní dopadov pandémie 

COVID 19 u tých najzraniteľ-

nejších. Opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia 

bolo od 23. 3. 2020 dočasne 

pozastavené poskytovanie 

i našej ambulantnej sociálnej 

služby.

Za toto obdobie až dodnes sme po-

skytovali sociálne služby, 13 klien-

tom prednostne, terénnou formou, 

osobným kontaktom alebo prostred-

níctvom videohovorov či telefonicky. 

Podarilo sa nám takýmto spôsobom 

udržovať neustály kontakt s klientmi 

nášho zariadenia a ich rodinami. Po-

skytnúť im v tomto neľahkom obdo-

bí potrebnú psychosociálnu podporu 

a sociálne poradenstvo sa nám dari-

lo nielen vďaka osobnému nasadeniu 

zamestnancov, ale i vďaka dobrovoľ-

níkom, ktorí podporili naše činnosti.

Odmenou nám bola pozitívna spät-

ná väzba zo strany našich prijíma-

teľov sociálnej služby a  ich príbuz-

ných. Priamou formou intervencie 

boli tiež podporné balíčky, ktorými 

sme reagovali na aktuálne potreby 

našich klientov. Ich obsahom boli 

ochranné rúška, rukavice, osvetové 

letáky, ako sa chrániť pred šírením 

nákazy COV 19, materiály na kre-

atívnu tvorbu, rôzne pracovné lis-

ty, spoločenské hry, ale i veľkonoč-

ná nádielka v podobe čokoládových 

zajačikov, balíčky s  ovocím z  ob-

chodného reťazca Kaufl and či kra-

bičky s koláčikmi, ktorými sme spo-

lu oslávili Medzinárodný deň detí.

V súčasnosti sa naše zariadenie pri-

pravuje na základe uvoľňovania 

opatrení na obnovenie poskytova-

nia sociálnych služieb priamo v za-

riadení v  priestoroch SČK na ulici 

Bratská 9 a  to opäť v súlade s Plá-

nom uvoľňovania opatrení v sociál-

nych službách v súvislosti s ochore-

ním COVID – 19. Súčasťou príprav 

bolo i  testovanie na COVID 19 

u  všetkých zamestnancov SČK, 

s  potešením môžeme uviesť, že 

všetky testy boli negatívne.

Opatrovateľská služba v  rozsahu 

rozvozu obedov pre seniorov či ob-

čanov so ZŤP bola poskytovaná bez 

prerušenia v pracovných dňoch i po-

čas sviatkov. Počet poberateľov tejto 

služby sa zvýšil na 35. I táto sociálna 

služba sa ukázala ako potrebná nie-

len z hľadiska zabezpečenia úkonov 

sebaobsluhy, okrem obedov naprí-

klad aj donáška nákupov či liekov, 

ale i ako služba, ktorá prináša ciele-

nú psychickú podporu chorým a so-

ciálne izolovaným seniorom.

Andrea Kočalková

SČK a sociálne služby v období korony

Letné 
prázdniny
v Centre voľného času.

Milí naši priaznivci a priatelia Cen-

tra voľného času v Banskej Štiavnici.

Našou prioritou je, aby deti strávili 

svoje prázdniny aktívnou zábavou, 

športom a  spoznávaním nových 

priateľov. Situácia, v  ktorej sme sa 

všetci ocitli, nám neumožňuje reali-

zovať všetko tak, ako sme boli zvyk-

nutí. Po uvoľnení opatrení v  čase 

COVID-19 sme optimistami a verí-

me, že sa nám podarí stráviť spolu 

leto aj pri dodržaní prísnych hygie-

nických 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 čle-

nov ZÚ budú prebiehať jednotlivo 

sústredenia.

My všetci, ktorí pre deti plánujeme 

letnú činnosť, netrpezlivo čakáme 

z MŠVVaŠ usmernenia na organizo-

vanie letných táborov.

Rodičia sa môžu informovať 

na č. t.: 0907598567, e-mail: 

cvcbanskastiavnica@centrum.sk.

Záujem je už v súčasnosti príliš vy-

soký, preto si všetci držme palce, aby 

sa nám splnilo to, čo sme už pláno-

vali pred mesiacmi.

J. Machilová 
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Oznam CVČ
Centrum voľného času Banskej 

Štiavnici oznamuje rodičom, že in-

formácie ohľadne denných letných 

táborov sú na web stránke CVČ: 

cvcbanskastiavnica.edupage.org. 

Ďalej oznamujeme rodičom detí, 

ktoré navštevovali záujmové 

krúžky CVČ v  šk. r. 2019/2020, 

že zápisné za ZK sa v mesiaci jún 

budú vracať na účty, z ktorých boli 

hradené, za mesiace, keď krúžko-

vá činnosť neprebiehala.

J. Machilová

Zmena 
stránkových hodín na  klient-

skom centre Okresného 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).

OÚ 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 

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.

Dňa 5. júna som si na internete 

na stránke SME – My Žiar – 

regióny prečítala pozoruhodný 

článok, že „Botanická záhrada 

prichádza o stromy a žiadostí 

o výrub sú desiatky. V areáli 

stoja proti sebe bezpečnosť 

návštevníkov a ochrana 

tamojších drevín.“ 

Až ma zamrazilo. Prežívame všet-

ci náročné obdobie, ktoré nás za-

stihlo vďaka korone viac – či menej 

nepripravených. Musím sa pri-

znať, že za tieto posledné tri me-

siace sme so sestrou Ľubou a man-

želom Mikim nachádzali oázu 

pokoja, dobrého vzduchu a krásnej 

zelene práve na dvoch miestach: 

v  botanickej záhrade a  v  anglic-

kom parku pri múzeu vo  Svätom 

Antone. Nádherné miesta. A  ne-

boli sme sami, našli sa viacerí náv-

števníci. Kde máte možnosť vi-

dieť 30 metrové stromy, nádherné 

sekvoje, céder libanonský, ale aj 

rododendróny? K  tomu zadarmo 

koncert množstva vtáčikov a ská-

kajúcich veveričiek. Potešenie aj 

pre rodičov s deťmi. Iste je v tom 

aj veľa nostalgie, keďže náš otec 

Ing. Jozef Lackovič učil 30 rokov 

na Strednej lesníckej škole a bývali 

sme v dome za školou. Spomínam 

si aj na jeho kolegu pána Janka 

Králika, ktorý mal odborne na sta-

rosti botaniku celé desaťročia a so 

študentmi pravidelne pracovali 

v záhrade. Odišiel v marci, v nedo-

žitých 98-rokoch. Aj jeho zásluhou 

botanika žila. Je dôkazom toho, 

že les a  záhrada ľuďom pomáha. 

Napriek všetkému, zostala som 

v údive, že je také jednoduché rú-

bať stromy v  botanike. V  októbri 

minulého roka sa uskutočnila veľ-

kolepá oslava storočnice Lesníc-

kej školy s odborným programom 

a  stovkou významných hostí, aj 

z  radov odbornej lesníckej či bo-

tanickej verejnosti. V  neďalekom 

Zvolene existuje Vysoká škola les-

nícka a drevárska s kolektívom vy-

sokoškolských pedagógov a  od-

borníkov, iste aj dendrológov. Ako 

ľudia, aj stromy majú svojich „leká-

rov“ a záchrancov. Treba ich zavo-

lať. Ja sa netajím, aj vďaka profesii 

historičky umenia, že obdivujem 

šľachtické kaštiele a zámky s nád-

hernými záhradami francúzskeho 

či anglického typu. Máme ich aj na 

Slovensku dosť. Podobne jedineč-

ná je aj „naša botanika“. Rovnako 

ako areál budov Vysokej školy les-

níckej a baníckej, usídlený v bota-

nike, ktorá sa budovala profesormi 

školy už v prvej polovici 19. storo-

čia. Horná a  dolná botanická zá-

hrada. Banská Štiavnica ako histo-

rické mesto, zapísané na Zoznam 

kultúrneho a  prírodného dedič-

stva UNESCO v roku 1993 sa hrdí 

baníckymi a lesníckymi tradíciami 

a ich súčasťou je aj botanika. Preto 

si myslím, že je najvyšší čas zavo-

lať odborníkov najvyššieho rangu, 

aby pomohli, kým nebude nesko-

ro. Zo Slovenska, Čiech, Maďar-

ska. Aj v  Ledniciach je nádherný 

zámok i  park, aj škola. Botanika 

potrebuje nový projekt, odbor-

né zhodnotenie, novú výsadbu, 

ochranu, bezpečnosť a  všetko os-

tatné. Prirodzene, nato sú potreb-

né fi nancie, ale VÚC v  Banskej 

Bystrici iste pomôže, uvedomu-

júc si význam lesníckej histórie 

pre celý kraj a región. V čase envi-

ronmentálnej a klimatickej hrozby 

má botanika cenu zlata. Planéta 

sa otepľuje. Oáza pokoja a zelene 

v  strede historického mesta. Keď 

sa stromy vyrúbu, čo zostane zo 

slávnej botaniky?

Mária Čelková

Quo vadis (Kam kráčaš) Botanická 
záhrada v Banskej Štiavnici?
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S odstupom času sa do týchto 

zariadení vracajú tí najmenší. 

Je to určite pre nich a pre ich 

rodičov iná situácia. Neho-

voriac o tom, že aj samotní 

pedagógovia sa museli k nej 

postaviť špecifi cky, v súlade 

so stále platnými nariade-

niami, ako aj zachovaním 

výchovno-vzdelávacieho 

procesu.

1. Ako sa Vám podarilo dodržiavať 

bezpečnostné opatrenia vo Vašom 

zariadení, boli s niektorými prob-

lémy?

2. Ako prebiehala výchova/vzde-

lávanie v  sprísnených podmien-

kach?

3. Prekvapilo vás niečo, s čím ste 

nepočítali negatívne či pozitívne?

Cirkevná základná škola 

sv. F. Assiského, Banská Štiav-

nica

Zriaďovateľ – Rímskokatolícka cir-

kev - Biskupstvo Banská Bystrica,

Mgr. Karol Palášthy – riaditeľ

1. Bezpečnostné opatrenia sa nám 

vďaka disciplinovanosti a ústreto-

vosti pedagógov, rodičov a  detí 

darí dodržiavať v súlade s uznese-

niami Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a RÚVZ SR.

2. Vzhľadom na zmenené pod-

mienky výchovy a  vzdelávania 

bolo potrebné prehodnotiť zau-

žívané metódy a  formy výučby 

a prispôsobiť ich aktuálnej situácii 

v školstve. Keďže účasť žiakov na 

prezenčnom vyučovaní je dobro-

voľná, nie je možné pokračovať vo 

vzdelávaní podľa školského vzde-

lávacieho programu. Prispôsobe-

nie sa novým podmienkam nás 

viedlo k  zmene organizácie vyu-

čovania (úprava rozvrhu, úprava 

denného/týždenného počtu ho-

dín, zameranie procesu výcho-

vy a  vzdelávania na rozvoj krea-

tivity, kritického a  samostatného 

myslenia žiakov, prehĺbenie me-

dzipredmetových vzťahov, integ-

ráciu prierezových tém do vyučo-

vania, opakovanie učiva hravými 

a  netradičnými formami...). Tr-

vanie vyučovacej hodiny zostáva 

nezmenené (45 minút), v prípade 

potreby a záujmu môžu vyučujúci 

využiť blokové vyučovanie.

3.  Vysoko pozitívne hodnotíme 

reakcie všetkých zúčastnených 

strán – rodičov i pedagógov. Veľmi 

ma potešilo, s akou radosťou pri-

šli deti do školy, aj napriek tomu, 

že mohli ostať doma. Nastúpilo 

ich v prvé dni cca. 80%. Rodičom 

sa chceme poďakovať za prejave-

nú dôveru, ústretovosť, bezprob-

lémovú spoluprácu nevyhnutnú 

pre administratívne zabezpečenie 

otvorenia školy v súlade so stano-

venými podmienkami minister-

stva školstva, ako aj za disciplino-

vanosť, s  ktorou tieto netradičné 

podmienky zvládajú.

Situácia v našej materskej škole je 

presne rovnaká. Jediný rozdiel je 

v počte nastúpených detí. Do MŠ 

sv. F. Assiského Banská Štiavnica 

nastúpilo do zariadenia cca. 50% 

detí.

Materská škola, Mierová 2, 

Banská Štiavnica

Janka Trilcová – riaditeľka 

1. Bezpečnostné opatrenia sme 

zvládli veľmi dobre, naďalej ich 

dodržiavame a  budeme dodržia-

vať. Naša materská škola otvori-

la jednu triedu s počtom 15 detí, 

momentálne nastúpilo 10 detí.

2. Výchovno – vzdelávací proces 

prebieha aj v  triede, ale hlavne 

na školskom dvore a keďže máme 

tento týždeň tému: Týždeň det-

skej radosti, o  to viac sa deťom 

venujeme vonku, ako napr. súťa-

živé dopoludnie, hľadanie pokla-

du, kreslenie na chodník alebo vy-

chádzka do prírody. To je ozaj len 

v skratke.

3. Áno prekvapilo, a to v dobrom 

– prístup rodičov k danej situácii. 

A touto cestou by som sa im chce-

la poďakovať, že nám ich deti zve-

rili a veria nám.

Základná škola s  materskou 

školou, Banská Belá

PhDr. Ivana Andrášiková, MBA – 

riaditeľka

1. Škola zakúpila potrebné množ-

stvo čistiacich prostriedkov, bez-

dotykové teplomery, ochranné 

pomôcky pre učiteľov, ako naprí-

klad ochranné štíty, bavlnené, ale 

aj jednorazové rúška, dezinfekčné 

gély či spreje. Zabezpečili sme dô-

kladnú sanitáciu v priebehu celej 

pandémie. Pred samotným nástu-

pom do školy boli všetky priesto-

ry vrátane hračiek a  učebných 

pomôcok dôkladne vydezinfi ko-

vané. Aktuálne počas prevádzky 

školy dochádza k  častejšej a  pra-

videlnej sanitácii v súlade s naria-

deniami.

2. Pred znovuotvorením vyučova-

cieho procesu pedagogický zbor 

na pracovnej porade dôkladne 

prejednal organizačné podmien-

ky chodu školy so zabezpečením 

bezpečnostných opatrení v  súla-

de s  usmerneniami ministerstva 

školstva, RÚVZ a krízového štábu.

Do školy nastúpilo 67% žiakov 1., 

2., 3. a 5. ročníka. Žiaci 4. roční-

ka sa naďalej vyučujú dištančne. 

Vyučovanie prebieha v dvoch blo-

koch. Škola organizačne zvládla 

zabezpečiť ranný aj popoludňaj-

ší školský klub detí. Keďže sme 

spustili aj prevádzku MŠ (účasť 

58%), školská jedáleň zabezpe-

čuje nielen plnohodnotné obedy, 

ale aj desiate a  olovranty. Chce-

li by sme vyzdvihnúť prácu vedú-

cej ŠJ, ktorá dôsledne zabezpe-

čuje chod prevádzky, dodržiava 

prísne nariadenia RÚVZ. Nakoľ-

ko sme menšia škola, bolo mož-

né zabezpečiť, aby každý žiak se-

del samostatne. Deti chodia na 

obed v  presne stanovenom čase, 

podľa harmonogramu tak, aby sa 

jednotlivé skupiny nepremiešava-

li. Po každej skupine sa vykonáva 

dôkladná dezinfekcia. Pre cudzích 

stravníkov sme zabezpečili špe-

ciálny výdaj stravy v  jednorazo-

vých hygienických obaloch v pres-

ne stanovenom čase.

3. Najväčšie poďakovanie patrí 

učiteľom, ktorí realizovali mimo-

riadne náročné dištančné vyučo-

vanie a to nielen učitelia ZŠ, ale aj 

MŠ, kde aj najmladšie deti dostá-

vali elektronickou formou denné 

edukačné aktivity. Pedagógovia 

to mali v  niektorých prípadoch 

naozaj náročné, keďže práca zo 

strany niektorých žiakov bola ne-

dostatočná, v  niektorých prípa-

doch až absentujúca. Túto ťažkú 

situáciu zvládli s profesionálnym 

nadhľadom, za čo im patrí veľké 

ďakujem. A keďže v čase najväčšej 

hrozby pandémie práca upratova-

ča bola najdôležitejšia, naše veľ-

ké ďakujem patrí práve nepeda-

gogickým zamestnancom ZŠ, MŠ 

a ŠJ, ktorí si dôkladne a svedomi-

to plnili svoje povinnosti počas 

celého pandemického obdobia.

Daniela Sokolovičová

Otvorili sa brány materských 
a základných škôl (1. časť)

Záhradkárske 
okienko

Gaucherov (dlhý) rez:

– ide o rez používaný v prípade jad-

rovín. Spočíva v kombinácii zásahov 

robených v lete na letorastoch a zim-

ného rezu. Postup: viď obrázok.

A= letorast dlhý 10 – 15 cm sa 

zaštipne za 4. listom.

B= ak vyrastie jeden letorast 

druhej generácie, zaštipneme ho 

za druhým listom.

C= ak vyrastie viac letorastov 

druhej generácie, zaštipne sa naj-

spodnejší letorast a zvyšok sa od-

strihne.

D= zimný rez nad miestom prvé-

ho zaštipnutia.

E= zimný rez v  nasledujúcom 

roku za druhým púčikom prvého 

zaštipnutia.

F= horné nalamovanie nad tretím 

očkom u slabých výhonkov.

G= spodné nalamovanie hrubých 

výhonkov nad listovou ružicou.

Michaela Mojžišová
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K R Í Ž O V K A

Aktuálne v kine Akademik
Štvrtok 18.6.o 19:30 hod.

To musí byť nebo
Komédia, dráma, 97 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Elia Suleiman, 
hlavná postava a rozprávač, ute-
ká z Palestíny a hľadá alterna-
tívny domov, len aby si uvedo-
mil, že Palestína je vždy s ním. 
Prísľub nového života sa čoskoro 
premení v komédiu plnú omylov. 
Nech sa vydá akokoľvek ďaleko, 
od Paríža až po New York, všet-
ko mu pripomína domov: polícia, 
kontroly na hraniciach a rasiz-
mus sú vždy prítomné… A zatiaľ 
čo robí všetko pre to, aby sa 
začlenil do novej spoločnosti, 
každý mu neustále pripomína, od-
kiaľ pochádza. 

Piatok 19.6.o 19:30 hod.

Lov
Triler, 190 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Dvanásť ľudí sa zobú-
dza na lúke uprostred lesa. Ne-
poznajú sa, nevedia, kde sú, ani 
ako sa tam dostali. Netušia, 
že boli vybratí na špeciálny 
účel…..Stali sa lovnou zverou. 
Kto a prečo na nich poľuje? Skôr 
ako si stihnú odpovedať, niek-

torí z nich padnú mŕtvi na zem. 
Tí, ktorí prežili prvú salvu, 
začínajú tušiť, že ide o život, 
a že neznámi strelci neprestanú, 
kým ich všetkých nezlikvidujú. 

Sobota 20.6. o 19:30 hod.

Kalifornský sen
Hudobný, dráma, 110 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Maggie sa túži stať 
úspešnou hudobnou producentkou. 
Ako osobná asistentka popovej 
ikony Grace Davisovej by teore-
ticky mala byť ideálne pripra-
vená, lenže prakticky to takto 
jednoducho nefunguje. Maggie 
je v Traceinom živote ten naj-
poslednejší poskok, ktorý nosí 
kávu, oblečenie z čistiarne a je 
dvadsaťštyri hodín denne pripra-
vená plniť tie najbláznivejšie 
nápady svojej šéfky. Ak má neja-
ký ten umelecký nápad, Traceiin 
producent Jack ho zakaždým pohŕ-
davo zamietne. A dobrý nápad by 
sa pritom hodil, pretože doteraz 
úspešný hudobný kolotoč sa práve 
začína trochu zadrhávať. Trace 
vie, že pokiaľ nechce, aby jej 
ušiel vlak, mala by prísť s nie-
čím novým. 

Nedeľa 21.6. o 17:00 hod.

Vpred
Rodinný, animovaný fantasy, 96 
min., MP, vstupné: 5€. Animák 
nás zavedie do sveta fantázie, 
v ktorom sa predstavia dva elf-
skí teenageri, ktorí sa vydajú 
na pozoruhodnú výpravu, aby zis-
tili, či vo svete zostalo aspoň 
kúsok mágie.

Štvrtok 25.6.o 19:30 hod.

V sieti
Dokumentárny, 90 min., MP:15, 
vstupné: 5€. 3 herečky, 3 izby, 
10 dní a 2458 sexuálnych pre-
dátorov. Experiment, ktorý na-
liehavým spôsobom otvára tabui-
zovanú tému zneužívania detí na 
internete. Tri dospelé herečky 
s detskými črtami dostávajú za 
úlohu prostredníctvom falošných 
profi lov na sociálnych sieťach 
predstierať, že majú dvanásť ro-
kov. Vo verných kópiách detských 
izieb, postavených vo fi lmových 
ateliéroch, chatujú a skypujú 
s mužmi všetkých vekových ka-
tegórií, ktorí ich na internete 
vyhľadali a oslovili.

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

Vážení lúštitelia!

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. Správne 

znenie krížovky z  č.21/2020: „Slo-

boda neznamená nič pre vtáka, ktorý sa 

ešte nenaučil lietať.“ Výhercom sa stá-

va Anna Beňušová, B. Štiavnica. 

Srdečne 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 22.06.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Wilhe-

ma Buscha: „Pravá láska… (dokon-

čenie v tajničke).

A., Susedný štát, pádová otázka, zn. 

röntgenu a metra,

B., Začiatok tajničky,

C., Končatina, popevok, existovali, 

koniec tajničky,

D., Samohlásky v  slove kakao, vy-

rýva do kovu, sála, stred slova pe-

šinka,

E., Lasica – Satinský, mier maďar-

sky, podarovali, maličká,

F., Eman, nočný des, 1000 kg, hu-

dobná skupina skr.,

G., Obyvatelia ČR, mesiac, cu-

dzokrajné ovocie, osobné zámeno,

H., Vyvaľuje oči, priateľka medve-

ďa, kanón, krídlo odb.,

I., Selén, kabanice, svatko, naklá-

ňaj,

J., Druh lietadla, usmrť vo vode, 

nárok,

K., 2. časť tajničky, ruská rieka.

1., Trú, 3. časť tajničky, dusík,

2., Verdiho opera, údery v  špor-

te smečovania, staroegyptský Boh 

Slnka,

3., Spoluhláska v slove Aďa, meno 

herca Romančíka, neobutí, plaz,

4., Španielska vychovávateľka, Te-

reza, titul doktora,

5., Žen. meno, pás poľa, zn. kyslíka 

a uránu,

6., 3. pád slova stopa, čierne tekuti-

ny na rysovanie, slov. rieka,

7., Bodá rohmi, španielska žena, 

100,

8., Orgán zraku, meno herečky Gre-

gorovej, 3. pád j. č. dvaja,

9., Robila, žen. meno, pianissimo,

10., Oska, Ježiš zriedkavo, tienidlo 

na čiapke, detský pozdrav,

11., Časť atlasu, frajer, pokrč,

12., Nasilu vliekli preč, hliník, tex-

tová skratka,

13., Konečne sa mu chcelo, mäkký 

kov,

14., 2001 v Ríme, 4. časť tajničky.

Pomôcky: Ra, Aida, Šalom, Máša, 

beke, Arado, mačo.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 23
Krížovka
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Dňa 2. 6. bola uvedená 

do života už takmer 30. 

publikácia literatúry faktu 

PhDr. Milana Augustína, PhD., 

banskoštiavnického rodáka, 

historika, umeleckého 

historika, výtvarníka a cesto-

vateľa.

Stalo sa tak v Bratislave za spoluú-

časti Slovenského centra pre spo-

lok slovenských spisovateľov Po-

hronského osvetového strediska 

v  Žiari nad Hronom, Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici, Bansko-

štiavnicko-hodrušského banícke-

ho spolku a  Zoskupenia milovní-

kov podsitnianskeho kraja. Názov 

publikácie je „Templári – rozprávanie 

banskoštiavnického notára slobodného 

kráľovského mesta Banskej Štiavnice 

Christopfera Gastiusa, autora prepisu 

Codexu mestského a  banského práva, 

mesta Schemnitz Bánya, z  r. 1572“. 

Dej sa odohráva v Banskej Štiavni-

ci od obdobia tajomných Sitnian-

skych rytierov, ktorých autor sto-

tožňuje s  templárskymi rytiermi, 

až po osudy kráľovnej Beatrixe Ne-

apolskej a po náznaky života génia 

Leonarda da Vinciho z jeho ametys-

tovou sponou spodobenou na obra-

ze Salvatora Mundiho – Spasiteľa 

sveta, ktorý je dnes v novom Loure 

v Abu Dabi, ktorej vznik autor pripí-

sal horotvorným pochodom v útro-

bách jeho rodného mesta.

Hodnotiaci prejav na uvedení kni-

hy do života predniesla za PEN klub 

zo  SAV Mária Bátorová. Prezen-

tácie knihy boli účastní viacerí za-

hraniční diplomati, z ktorých treba 

spomenúť zástupcov Čínskej am-

basády, konzula Arménska a  iných 

členov PEN klubu, spolku spisova-

teľov a JUDr. Miroslava Číža, euro-

poslanca a mnohých ďalších. O kni-

he a  autorovi napísala zasvätené 

hodnotenie banskoštiavnická po-

etka Mgr. Mária Petrová. Záujem-

cov o publikáciu upozorňujeme, že 

jej uvedenie do života sa pripravuje 

aj v rodnom meste autora – Banskej 

Štiavnici, o čom budeme vopred in-

formovať v Štiavnických novinách.

Foto: Maroš Zarik

Ján Novák

Ďalšia publikácia Milana Augustína

Mnohí čitatelia videli minulé 

leto v kultúrnom centre 

Eleuzína divadelné predsta-

venie Kosmopol. 

Na mnohých sa nedostalo, predsta-

venia sa rýchlo vypredali. Vstupen-

ky na júlové reprízy sa budú dať kúpiť 

od 13. 6. 2020 o 18. hod. na adre-

se www.vlnoplocha.sk.

Príbeh sleduje rodinu zubára, jeho 

českej manželky, ich detí, rodičov, su-

sedov, priateľov aj nepriateľov. Za-

čína sa v  roku 1923, kedy Banskú 

Štiavnicu navštívil T. G. Masaryk. Di-

vák sa ocitá v meštianskom dome ob-

klopený rodinnými a dejinnými uda-

losťami 20. storočia. Kulisami týchto 

dejov sa stáva celý dom, dej sa odo-

hráva na niekoľkých miestach sú-

časne. Tvorčia skupina Jakubová, 

Dromovich, Hajdučíková tvorila rok 

scenár na základe historického vý-

skumu a rozhovorov s pamätníkmi. 

Príbehy sú priamo inšpirované živo-

tom meštianskych rodín v  Banskej 

Štiavnici. Po každom ďalšom rozho-

vore s  pôvodnými Štiavničanmi sa 

nám vynáral stále plastickejší obraz 

Štiavnice 20. storočia. Významnými 

zdrojmi informácií a  podnetov boli 

pre nás aj spomienkové literárne die-

la Moja Štiavnica (A. Hykisch), Štiav-

ničan (E. Hauser), História Židovskej 

náboženskej obce v Banskej Štiavni-

ci od Beaty Nemcovej, dobová tlač, 

dokumenty, fotografi e a  iné audio-

vizuálne materiály. To, čo sme nena-

šli v mestských archívoch sme dopl-

nili spomienkovými rozprávaniami. 

Predstavenie pozitívne hodnotili na-

príklad prof. Karol Horák a doc. Anna 

Grusková.

Tvorcom sa podarilo poskladať skve-

lý herecký tím, postavy oživia Monika 

Haasová, Peter Kadlečík, Števo Marti-

novič, Ľudmila Klimková, Andrej Šol-

tés, Gertrud Mária Korpič, Igor Kuhn, 

Martin Grman, Henrich Žucha, Mar-

kéta Dulavová a dvaja skvelí hudob-

níci a improvizátori Nina Rosa a Jano 

Kružliak, ktorí netradične prevezmú 

aj herecké role.

Divadelný projekt Kosmopol vznikol 

ako súčasť Mesta kultúry 2019 v Ban-

skej Štiavnici.

Divadelné predstavenie organizuje 

OZ Vlnoplocha. Produkcia: Veronika 

Šebová. Projekt z verejných zdrojov fi -

načne podporil a hlavným partnerom 

projektu je Fond na podporu umenia.

Reprízy júl: 20.,21.,23.,24.,25.,26.,2

8.,29.,30.,31. od 19:00, KC Eleuzína, 

Horná ružová 1

Vstupenky možno rezervovať od 

13.6.2020 o  18. hod. na adrese 

www.vlnoplocha.sk.

Kontakt:

divadlokosmopol@gmail.com

OZ Vlnoplocha

Jedinečné predstavenie Kosmopol 
chystá reprízy

Záber z divadelného predstavenia Kosmopol  foto OZ Vlnoplocha

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavni-

ci, Slovenská banícka spoločnosť 

v  Banskej Bystrici Vás pozýva-

jú na výjazdové zasadnutie vzde-

lávacej sekcie „Utorkové popolud-

nie“ baníckeho spolku, ktoré sa 

uskutoční v utorok 16. júna 2020 

o  15,00 hod. so stretnutím pri 

Novej šachte na Šobove v Banskej 

Štiavnici 

Program:

Prednáška: „Gedeonštolnianske ba-

níctvo na žile Ochsenkopf zrudnenie 

pred a pokalderového obdobia v štiav-

nickom stratovulkáne, Fe rudy, draho-

kovové rudy, polymetalické rudy“

Trasa: Nová Šachta – Horný 

hodrušský jarok – Veterné sedlo – 

Horná Roveň (Keď bude pršať, tak 

nebude a keď nebude, tak bude)

Lektor: Ing. Ján Smolka, CSc.

Richard Kaňa,

predseda spolku

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 otvori-

li. Korona nás naučila byť kreatív-

nymi, tak túto vlastnosť môžeme 

využiť a vytvoriť aj z už použitých 

vecí niečo originálne.

Ešte stále prijímame veci /oble-

čenie, obliečky, obrusy, záclony, 

uteráky/ a  veci technického cha-

rakteru /elektronická technika, 

športové potreby a  náradie, ku-

chynské potreby, auto sedačky, 

pracovné náradie, atď./.

V prípade, že máte záujem niečo 

doniesť, kontakt: 045/6949651

Mail: kultura@banskastiavnica.sk

ZP

odd. KŠaMK

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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Je to spomienka na skvelého 

človeka. 

Už sú to štyri roky, ako nás tento 

veľký človek, otec, syn, kamarát, 

brat a  priateľ opustil a  zanechal 

veľké posolstvo. Jeho životným 

cieľom bolo naplniť tri PPP.

Pohyb pre mladých ľudí. Pomoc 

pre rodičov. Pokoj pre starých 

rodičov.

S mládežou pracoval po celé roky, 

snažil sa odpútať ich myseľ od deš-

truktívnych vplyvov. Pohyb a pro-

duktivita bola prvoradá. Pomoc 

rodičom, zamestnával ľudí, ktorí 

boli fi nančne slabšie zaobstaraní 

a sociálne slabšie cítiaci. Pokoj pre 

starých rodičov, za  ktorý bojoval 

po celý svoj život. Aby mali adek-

vátnu starostlivosť za ich celoži-

votný prínos pre našu spoločnosť. 

Aby sa im dostala vďaka za to, čo 

tu pre nás urobili, pretože dnes im 

to dlhujeme aj s  úrokmi. Za toto 

on celý život bojoval od začiatku 

až do konca, všetko čo bolo v jeho 

silách, aj na úkor rodiny a  voľné-

ho času. Ale nemusím o  tom reč-

niť, pretože ľudia, ktorí to chce-

li vidieť, to budú vidieť už po celý 

čas. Či niekomu pomohol po du-

chovnej, fi nančnej alebo životnej 

stránke, vždy to bola pomoc, ktorú 

vykonával s radosťou a láskou. Ro-

bilo ho to šťastným človekom. Vá-

žim si ľudí, ktorí naňho spomínajú 

v  dobrom, ale aj v  zlom, na tom 

nezáleží, nemohol splniť každého 

jeho prianie a  nároky. Jeho mot-

tom vždy bolo „Kto nestratí nádej, 

má vždy nádej. Nádej Ježiš Kristus je 

tá pravá nádej“ alebo „Prach si a na 

prach sa obrátiš“. Ondreja Binde-

ra väčšina ľudí z vás poznala a vie, 

že medzi jeho mnohé aktivity pat-

ril aj šport a  bol ním aj konkrét-

ne hokejbal, na ktorý chodil fan-

diť Krupine do ZV a BB, za ktorú 

chytal jeho syn Michal a hrali jeho 

ďalší dvaja synovia Ondrej a  Šte-

fan. Preto som sa rozhodol uro-

biť tento turnaj. Je to skvelá prí-

ležitosť utužiť spoločenské vzťahy 

a prinútiť ľudí ku aktivite, aby ne-

sedeli len doma a trošku si zašpor-

tovali a zasúťažili.

Drahí priatelia, kamaráti a  priaz-

nivci športu, 15. 8. 2020 sa usku-

toční akcia 2.ročníka hokejbalo-

vého turnaja Memoriál Ondreja 

Bindera v Banskej Štiavnici v časti 

Štefultov na novozrekonštruova-

nom ihrisku, ktoré vďaka fi nančnej 

podpore Janky Tynkovan mohlo 

byť zrealizované. Ona sama podpo-

rila túto akciu, pretože vidí to ako 

správnu a  dobrú vec. Srdečne vás 

všetkých pozývam, máte sa na čo 

tešiť, ako na hru, občerstvenie, tak 

aj na veľmi kvalitný turnaj, ktorý 

tvoria ešte kvalitnejší hráči. Teším 

sa na vás. Hokejbalu zdar! Prajem 

fair play hru a nech zvíťazí najlepší.

Ondrej Binder

2. ročník hokejbalového turnaja 
Memoriál Ondreja Bindera

Spomienka na Ondreja Bindera  foto Archív autora

Náš dlhoročný spoluhráč 

a najmä kamarát – dnes 

úspešný brankár tradičného 

klubu najvyššej českej 

ligy Baníka Ostrava sa na 

krátku chvíľu zastavil doma 

v Štiavnici a odovzdal bran-

kárske rukavice všetkým 

našim brankárom. 

Verím, že dobre poslúžia, ale želá-

me si, aby boli hlavne motivačné…, 

aby chalani (a nie len brankári) veri-

li svojim futbalovým snom…, že sa 

vďaka talentu a poctivej práci dá vy-

pracovať a  dosahovať skvelé úspe-

chy... Viky, Ďakujeme!

Miro Hudák ml., predseda FK 

Sitno Banská Štiavnica

Darčeky od Viktora Budinského

Odovzdanie brankárskych rukavíc  foto David Budinský

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 Rišo a Vápno, sú od-

červení a hľadajú si domov.

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, prípadne 

elektronicky na: https://pfseform.

financnasprava.sk/Formulare/

eFormVzor/DP/form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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 Prenajmem 4-izbový byt v BŠ, 

tel.č.: 0903 322 178

 Rizikové opilovanie a spilovanie 

stromov, kosenie záhrad, kontakt: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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


