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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

podalo v roku 2019 žiadosť 

o poskytnutie dotácie na 

rekonštrukciu štadióna na 

atletický štadión v rámci 

výzvy na podávanie žiadostí 

o poskytnutie príspevku na 

rekonštrukciu a výstavbu 

atletických štadiónov, ktorú 

vyhlásil Slovenský atletický 

zväz.

Žiadosť o  poskytnutie príspev-

ku bola úspešná a mesto sa zaradi-

lo medzi 23 žiadateľov, ktorí získali 

dotáciu vo výške 250 000,-€.

Mesto Banská Štiavnica ako 

partner medzinárodného 

projektu ECHOES (Európske 

kultúrne dedičstvo– príležitosť 

pre zapojenosť občanov 

a sociálnu inklúziu) vyhlasuje 

kampaň s názvom „Moja 

kultúra, moja budúcnosť, 

moja Európa– Rozpovedz svoj 

príbeh“, zameranú na deti 

a mladých ľudí do 18 rokov. 

Staňte sa súčasťou projektu a pošlite 

nám svoj „príbeh“ formou skutočnej 

príhody zo života, opisu mesta alebo 

miest, ktoré máte radi, básne, ľudo-

vej piesne, legendy/povesti alebo čin-

nosti, ktorú v našom meste radi robí-

te. Príbeh môžete obohatiť kresbou 

alebo fotografi ou. Príbeh by mal byť 

napísaný v  angličtine, ale neodmiet-

neme ani príbehy v slovenskom jazy-

ku. Zozbierané príbehy sa stanú sú-

časťou kolekcie prác detí a  mladých 

ľudí z  partnerských miest projektu 

z 13 krajín EÚ (napr. Španielsko, Mal-

ta, Rumunsko, Taliansko, Lotyšsko, 

Maďarsko, Portugalsko, Grécko). Prí-

behy môžete zasielať poštou na ad-

resu Mestského úradu, Radničné ná-

mestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

(na obálku napíšte heslo: Moja kultú-

ra, moja budúcnosť, moja Európa, ale-

bo elektronicky na e-mailovú adresu: 

henrieta.godova@banskastiavnica.sk 

do 30. augusta 2021. Tešíme sa na 

Vaše príbehy!

Odd. RRaMV

Vybudovanie atletického štadióna 
v našom meste

Príležitosť pre deti a mladých ľudí
prezentovať naše mesto na medzinárodnej úrovni

Ilustračné foto  foto www.dukla.sk 
3.str.

Nedeľa 18.7. o 17:00 hod.

Raya a posledný drak
Animovaný, dobrodružný, 107 min., MP:7, 

vstupné: 5€.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Letná súťaž

V  mesiaci júl sme pre Vás opäť 

pripravili zaujímavú súťaž 

o atraktívne vecné ceny. Stačí, ak 

nám v 3 súťažných kolách správ-

ne odpoviete na všetky súťažné 

otázky a zaradíme Vás do žrebo-

vania. Tentokrát otázky sú spo-

jené s  jedinečnými štiavnickými 

tajchami!

3. súťažné kolo:

Otázka:

3. Kto projektoval a postavil tajch 

Klinger?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte do 

redakcie ŠN v termíne do 13. 8. 

Šťastných výhercov uverejníme 

v ŠN č. 28/2021 dňa 19. 8. 

Prajeme všetkým našim čitate-

ľom veľa šťastia a príjemné preži-

tie letných dní so ŠN!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.3
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myšlienka
dňa

DIÁR
z programu

primátorky

„Neudrží koráb jedna kotva a život 

jediná nádej.“

Sokrates

V predchádzajúcom týždni 

bola viac razy vo viacerých 

médiách informácia 

o viacerých aktuálnych 

výstavách Slovenského 

banského múzea. 

Taktiež bolo viac razy aj avízo na let-

né koncerty  Adama Ďuricu a  Petra 

Biča, ktorí popri iných slovenských 

mestách budú mať svoje vystúpenia 

aj v B. Štiavnici

6. 7. v  Rádiu Devín medzi 07:30 – 

08:00 bola podrobná reportáž o  6. 

ročníku festivalu Vlnoplocha v  B. 

Štiavnici.

7. a 8. 7. vo viacerých médiách hovo-

ril Exštiavničan Jaroslav Naď, minis-

ter obrany SR, o realizácii jeho ďalšej 

iniciatívy v  podobe novej vojenskej 

stratégie SR, ktorú schválila vláda SR 

na svojom zasadnutí dňa 7. 7. 2021.

8. 7. v  Rádiu Lumen o  06:32 bola 

spomienka na katolíckeho kňaza 

a  významného predstaviteľa národ-

no-obrodeneckého hnutia na Slo-

vensku v  19. stor. Andreja Radlin-

ského (8. 7. 1817 – 26. 4. 1879). V r. 

1842 bol kaplánom na Štefultove 

a v r. 1843 –  1849 v B. Štiavnici.

8. 7. v Rádiu Slovensko v relácii „Po-

zor, zákruta!“ bola reportáž, v ktorej 

účinkovali naša primátorka Mgr. Na-

dežda Babiaková a  náčelník mest-

skej polície PhDr. Peter Šemoda. 

Obsahom ich vystúpenia boli aktu-

álne informácie o  parkovaní počas 

letnej turistickej sezóny v  jednom 

z najatraktívnejších a najnavštevova-

nejších európskych lokalít – Banskej 

Štiavnice.

9. 7. v Rádiu Lumen o 06:30 bola spo-

mienka na banskoštiavnického rodá-

ka Jána Kachelmanna (9. 7. 1806 B. 

Štiavnica – 28. 11. 1873 B. Štiavnica), 

advokáta, starostu B. Štiavnice a vý-

znamného historika banských miest 

v Uhorsku, kde najväčšiu pozornosť 

venoval histórii baníctva v bansko-

štiavnickom rudnom revíri.

10. 7. v  Rádiu Slovensko o  07:20 

bola spomienka na legendárnu hu-

dobnú skupinu Th e Beatles, o ktorej 

svetoznámu slávu sa zaslúžil aj ich 

„dvorný“ fotograf, banskoštiavnický 

rodák Dežo Hoff mann (24. 5.1912 

B. Štiavnica – 26. 3.1986 Londýn).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Činnosť mobilných odberových 

miest /MOM/ opäť obnovené!

Od 5. 7. opäť pokračuje mobilné od-

berové miesto testovacích vzoriek na 

COVID-19, ktoré sa nachádza v uni-

mobunkách pri kotolni na Ul. L. Svo-

bodu (sídl. Drieňová), každý deň od 

15:00 – 18:00, je potrebné sa zaregis-

trovať na www.rychlotesty.sk.

Od 12. 7. pokračuje testovanie aj 

v mestskej plavárni v pondelok až pia-

tok od 9:00 do 17:00 (posledný odber 

o  16:40) bez objednania, platba iba 

v hotovosti! Výsledky cez SMS, certi-

fi kát v  slovenskom, nemeckom, an-

glickom jazyku. Cena jedného anti-

génového testu– 12€. Od 13. 7. sa 

môžete otestovať na mobilnej od-

berovej jednotke– stan SČK v meste 

Banská Štiavnica, pri mestskom úra-

de. Iba utorok a piatok od 9:00-12:00!

Pozor!!! Odber vzorky a  vyšetrenie 

nie je hradené zo zdravotného poiste-

nia, preto si pacient hradí vyšetrenie 

ako samoplatca. Platba je možná iba 

v hotovosti!

Novinka: Vyšetrenie protilátok je vy-

šetrenie na zistenie imunitnej odpo-

vede organizmu na prítomnosť ale-

bo kontakt s  vírusom SARS-CoV-2 

alebo odpoveď organizmu po očko-

vaní. Na základe prítomnosti proti-

látok sa ukáže, či testovaný v minu-

losti koronavírus prekonal alebo či je 

aktuálne nositeľom vírusu, aj keď ne-

musí mať žiadne príznaky, alebo sa 

protilátky vytvorili po očkovaní proti 

COVID-19.

– antigénový test– 13,00€

– vyšetrenie protilátok na COVID-19– 

20,00€

– PCR test z nosohltanu– 60,00€

– PCR test to slín– 65,00€

Pred odberom sa preukážte občian-

skym preukazom alebo cestovným 

pasom. Maloleté osoby sa preukazu-

jú preukazom poistenca zdravotnej 

poisťovne a  v  sprievode zákonného 

zástupcu. 

Bližšie info: https://redcross.sk/

banska.../mobilne-odberove-miesto/, 

tel. č.: 045/692 15 40. Dôležité infor-

mácie ohľadom aktuálnych opatrení 

nájdete aj na https://korona.gov.sk/.

MsÚ

Testovanie 
v našom meste

12. 7.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Valného zhro-

maždenia a Dozornej rady spoloč-

nosti Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o.

 Slávnostné prijatie jubilanta pri 

príležitosti životného jubilea.

 Redakčná rada ŠN.

13. 7.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie k zabezpečeniu rekonštrukcie 

ulice Dolná Resla a SNP.

14. 7.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s p. Laktišom 

k úprave verejných priestranstiev 

ulica Dolná Resla.

 Účasť na 15. valnom zhromaždení 

Združenia baníckych spolkov a ce-

chov Slovenska.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Annou Čabayovou.

 Účasť na zasadnutí OZ Kalvársky 

fond.

15. 7.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so zástupca-

mi fi rmy Veríme v zábavu, s.r.o., 

k „Vybudovaniu detského ihriska Park 

Drieňová“ na sídlisku Drieňová.

 Pracovné rokovanie na Minister-

stve dopravy a výstavby SR k rie-

šeniu zastavovania rýchlikov 

v Hronskej Dúbrave.

16. 7.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  programu 

Salamandrových dní 2021.

 Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta p. Jánom Turcerom.

17. 7.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Podávanie 
podnetov 
na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica 

Na základe Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009, Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení, na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, ktorá 

nie je občanom mesta Banská Štiav-

nica a významným spôsobom sa za-

slúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho 

dobrého mena v  SR a  v  zahraničí. 

b) Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. V zmysle citovaného na-

riadenia Cenu za záchranu kultúrne-

ho dedičstva a rozvoj mesta možno 

udeliť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica. c) Výroč-

nej ceny mesta Banská Štiavni-

ca. Výročná cena mesta sa v zmysle 

citovaného nariadenia môže udeliť 

občanom mesta, ktorí sa výrazným 

spôsobom zaslúžili o  rozvoj mes-

ta, alebo šírenie jeho dobrého mena 

v SR alebo v zahraničí. d) Ceny pri-

mátora mesta Banská Štiavnica. 

Primátor mesta môže udeliť Cenu 

primátora mesta osobám, ktoré sa 

výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta. 

Občania a  inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta, cien mesta Banská 

Štiavnica a  Ceny primátorky mes-

ta podať poštou, elektronicky alebo 

osobne do 30. júla 2021 na Mest-

ský úrad v Banskej Štiavnici, Radnič-

né nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov 

verejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného- meno a priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu– meno a priezvisko, adre-

sa, súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknutej 

osoby). Podnetmi sa budú zaoberať 

primátorka mesta a  poslanci MsZ, 

ktorí v zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ
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Cieľom projektu je re-

konštrukcia športovej infraštruktúry 

na štadióne, ktorého bežecká dráha 

je čoraz častejšie využívaná obyvateľ-

mi mesta na športové aktivity, na or-

ganizovanie bežeckých podujatí, ako 

aj športovým klubom Atléti BS.

Bežecká dráha je v značne zanedba-

nom a nevyhovujúcom stave a nespĺ-

ňa technické podmienky na kvalitný 

tréning a športovanie. Preto je nevy-

hnutné ju modernizovať a zabezpe-

čiť tak kvalitnú športovú infraštruk-

túru, ktorá bude spĺňať kvalitatívne 

požiadavky na dostatočnú prípravu 

reprezentantov v  jednotlivých atle-

tických disciplínach, ktorí vynikajú-

co reprezentujú Banskú Štiavnicu na 

Slovensku i v zahraničí.

Dráha bude slúžiť pre širokú verej-

nosť na rekreačný beh, ktorý je v sú-

časnej dobe moderný a  potrebný 

k  zlepšeniu zdravotného stavu po-

pulácie a  samozrejme, obyvateľov 

nášho mesta. Nepochybne tarta-

novú dráhu bude na rozvoj kondič-

ných schopností využívať aj futbalo-

vý oddiel, plavci a ďalší športovci, či 

už organizovaní v kluboch alebo indi-

viduálne. Cieľom tréningového pro-

cesu na tartanovej dráhe je dosiah-

nuť v súťažiach čo najlepšie výsledky 

a snažiť sa postupne vychovať budú-

cich olympionikov.

Na štadióne sa každoročne organi-

zuje Malý beh Trate mládeže a Cest-

ný beh Trate mládeže, ktorých sa 

zúčastňujú pretekári z  celého stre-

doslovenského regiónu (okolo 200 

pretekárov MBTM) a  zahraničia 

(CBTM), aj keď v rokoch 2020 a 2021 

bola tradícia prerušená kvôli pande-

mickej situácii).

V meste Banská Štiavnica aktívne pô-

sobí atletický klub ŠK Atléti BS, ktorý 

má 75 členov. V priebehu štyroch ro-

kov spomínaný klub získal 25 titulov 

M SR v behoch od 800 m – 10 000 

m a desiatky strieborných a bronzo-

vých medailí taktiež z  M SR. Atléti 

získali výborné umiestnenia na me-

dzištátnych stretnutiach a  na maj-

strovstvách sveta v  behu do vrchu. 

Toto bol a tiež je podstatný argument 

na získanie dotácie a výstavbu dráhy, 

pretože aj história o tomto fakte nás 

len presviedča o tom, že v meste Ban-

ská Štiavnica vyrástli vynikajúci at-

léti ako Róbert Petro, Bohuslav Me-

licherčík a mnohí ďalší.

Využiteľnosť atletického štadióna 

bude nielen atlétmi na športové tré-

ningy, ale aj na organizovanie prete-

kov pre spádovú oblasť pre atlétov 

z  Krupiny, Hontianskych Nemiec, 

Zvolena, Novej Bane, Žarnovice, prí-

padne organizovanie krajských súťa-

ží pre mládež, ale aj dospelých. Z po-

hľadu Slovenského atletického zväzu 

je reálna možnosť organizovania maj-

strovstiev SR a ČR v atletike juniorov, 

a preto je nevyhnutné mať vybudova-

ný kompletný atletický štadión.

Cieľom projektu je vybudovanie at-

letického štadióna spĺňajúceho tech-

nické požiadavky IAAF, vhodného 

pre prípravu kvalitných reprezen-

tantov atletických disciplín. V  rám-

ci projektu sa vybuduje 6-dráhový 

400-metrový tartanový ovál a sektor 

pre skok do diaľky. Potrebné je vy-

budovať aj sektory pre skok do výš-

ky, trať vodnej priekopy, sektor pre 

hod oštepom a sektor pre vrh guľou. 

Treba povedať, že vybudovanie atle-

tického štadióna v  uvedených štan-

dardoch je podmienkou Slovenského 

atletického zväzu, ktorý mestu po-

skytuje dotáciu vo výške 250 000,-€.

Ďalšou z  podmienok je, že dráha 

bude dostupná pre vstup športového 

reprezentanta SR v  atletike v  urče-

nom čase, resp. počas prevádzkových 

hodín, pre absolvovanie tréningové-

ho procesu. Tiež bude poskytnutá 

na konanie atletických podujatí ur-

čených Slovenským atletickým zvä-

zom po dobu minimálne 20 rokov po 

ukončení rekonštrukcie areálu.

V roku 2020 bola vypracovaná pro-

jektová dokumentácia, ktorá bola 

schválená Slovenským atletickým 

zväzom a  ktorá slúžila ako podklad 

k  verejnému obstarávaniu, ktoré 

bolo začaté koncom roka 2020. V sú-

časnosti je projekt po ukončení verej-

ného obstarávania, pred podpisom 

zmluvy o dielo s víťazným uchádza-

čom, ktorým je Združenie „Rekon-

štrukcia štadióna BŠ“ Strabag, s. r. o., 

Bratislava a  Strabag AG, Spittal an 

der Drau, Rakúsko, s celkovou cenou 

diela 493 941,20€.

Mestské zastupiteľstvo schválilo spo-

lufi nancovanie projektu vo výške mi-

nimálne 40% z  celkových oprávne-

ných nákladov na realizáciu projektu 

uznesením č. 96/2020 zo dňa 26. 8. 

2020. Spolufi nancovanie bude Mesto 

Banská Štiavnica hradiť prostredníc-

tvom úveru. Realizácia projektu je na-

plánovaná do konca roka 2022.

MsÚ

NOVINKY
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Vybudovanie atletického štadióna 
v našom meste

Mesto Banská Štiavnica 

získalo ďalšiu dotáciu, 

tentokrát na vybudovanie 

detského ihriska na sídlisku 

Drieňová v rámci projektu 

Park Drieňová– 2. etapa.

Finančné prostriedky vo výš-

ke 27 345,60 € sme získali v rám-

ci operačného programu Program 

rozvoja vidieka 2014 – 2020 pro-

stredníctvom MAS Zlatá ces-

ta a  Pôdohospodárskej platob-

nej agentúry, kód žiadosti o  NFP: 

NFP309070AGP8. Detské ihrisko 

bude vybudované v  priestore pri 

multifunkčnom ihrisku ohraniče-

nom ulicami L. Svobodu, Učiteľ-

ská, Energetikov a Bratská. Ihrisko 

bude mať plochu 254,20 m2 a jeho 

súčasťou bude aktívna zóna (obsa-

hovať bude závesnú hojdačku 1 ks, 

hojdačku pre malé deti 1ks, infor-

mačný stojan s prevádzkovými po-

kynmi), baby zóna (obsahovať bude 

škriatkov domček 1ks, zvukofón 

2 ks), dynamická zóna (obsahovať 

bude trampolínu na skákanie 1 ks, 

solitérnu hojdačku Kapor 2 ks, hoj-

dačku na prevažovanie Rak 1 ks, 

hojdačku na prevažovanie Žabka 

1 ks) a  horolezecká stena. Plocha 

je prirodzeným ťažiskom parkové-

ho priestoru. Lezecká stena bude 

umiestnená paralelne s prebiehajú-

cim peším ťahom a svojou výškou 

bude blokovať priamy pohľad na 

objekt trafostanice a vytvorí na ih-

risku väčšiu mieru súkromia. Det-

ské ihrisko je navrhnuté tak, aby 

deťom pomáhalo rozvíjať pohybové 

aj intelektuálne vlastnosti, a to od 

najmladších návštevníkov po star-

šie deti. Celkový rozpočet projektu 

predstavuje sumu 64 800,– €. Rea-

lizácia projektu sa uskutoční v prie-

behu tohto roka.

Henrieta Godová 

Na sídlisku Drieňová pribudne 
nové detské ihrisko

Vyhodnotenie 
„Letné školy 2021“

Letné školy sú súčasťou opatrení 

MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov 

krízového obdobia počas epidémie 

COVID 19. Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR zverejni-

lo vyhodnotenie žiadostí o organizá-

ciu Letných škôl pre základné školy 

a pre stredné školy. Svojím projekto-

vým zámerom v našom regióne us-

pela i Základná škola Jozefa Horáka.

Zámerom Letnej školy je poskyt-

núť žiakom Základnej školy Joze-

fa Horáka možnosť na získanie ale-

bo upevnenie vedomostí, zručností 

a  spôsobilostí, ktoré si nedostatoč-

ne osvojili počas školského roka 

2020/2021. Letná škola neprebie-

ha vo forme klasického vyučovania, 

ale jej primárnym cieľom napriek 

tomu ostáva vzdelávanie a  rozvoj 

kompetencií žiakov. V  termíne od 

9. augusta 2021 až do 27. augus-

ta 2021 sa v 7 cykloch bude vzdelá-

vať 103 žiakov našej základnej školy. 

O vzdelávacie ale i záujmovo-zábav-

né aktivity sa bude starať sedem pe-

dagogických zamestnancov.

ZŠ Jozefa Horáka 

Banská Štiavnica

Záhradkárske 
okienko
Prebierka plodov

Na jadrovinách odstraňujeme pre-

bytočné plody prestrihnutím sto-

niek. Prebytočné plody kôstkovín 

pootočíme prstami a  odtrhneme. 

Odstupy medzi ponechanými plod-

mi závisia od druhu, odrody, veku 

a  celkového stavu stromu. Jadro-

viny preberáme na vzdialenosť 8 

až 20 cm a  v  ružici nechávame je-

den plod, len pri celkove slabšej úro-

de dva plody. Marhule sa preberajú 

na vzdialenosť 5 až 8 cm a na rodia-

cich tŕňoch nechávame iba l až 2 plo-

dy. Broskyne sa v závislosti od od-

rody preberajú na vzdialenosť 8 až 

15 cm. Ručná prebierka sa môže ro-

biť aj redukčným rezom. Pri mar-

huliach a  broskyniach odrezávame 

ostrými dvojsečnými záhradnícky-

mi nožnicami vrcholové časti vlaňaj-

ších zmiešaných výhonov aj s  pre-

bytočnými plodmi. Broskyne, ktoré 

majú na polokostrových konároch 

husté, bohato zarodené konáre, mô-

žeme preriediť na vzdialenosť 20 až 

25 centimetrov, vyrezaním na koná-

rový krúžok.

Michaela Mojžišová
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Historické vodné nádrže 

v okolí Banskej Štiavnice 

vybudované v 18.-tom storočí 

pre potreby miestneho 

rozvinutého baníctva prešli 

v r. 1995 do správy Sloven-

ského vodohospodárskeho 

podniku, štátneho podniku, 

(SVP) od predošlého správcu 

v zanedbanom stave, ktorý 

nevyhovoval zákonným 

podmienkam kladeným na 

funkčnosť, spoľahlivosť a ich 

bezpečné prevádzkovanie. 

Od r. 1996 sa plní „Čiastkový pro-

jekt obnovy“, ktorým sa tajchy za-

radili do programu rekonštrukcií, 

zohľadňujúc aj zmenu vo využíva-

ní tajchov so zreteľom na ich re-

kreačné, športové a  turistické ak-

tivity. Pri rekonštrukciách plne 

rešpektujeme pamiatkovú ochra-

nu vyplývajúcu zo zaradenia taj-

chov na Zoznam svetového kul-

túrneho a  prírodného dedičstva 

UNESCO. K  dnešnému dňu SVP 

zrekonštruoval 14 historických 

tajchov, čo sa okrem sfunkčnenia 

objektov a technologických súčas-

tí vodných stavieb prejavilo aj na 

úprave a rozšírení plôch určených 

na rekreáciu.

K  základným prevádzkovým čin-

nostiam nášho podniku na taj-

choch patria aj kosby na pozem-

koch v  správe SVP, ktoré sa za 

bežných podmienok vykonávajú 

v mesiacoch jún a september, pri-

oritne z dôvodu zabezpečenia mo-

nitoringu hrádzových telies a  ich 

bezprostredného okolia za účelom 

sledovania javov, ktoré priamo 

vplývajú na ich bezpečnosť.

Uvedomujúc si tlak verejnosti, 

ktorá tajchy navštevuje kvôli od-

dychu, sa prioritne zameriavame 

na pokosenie plôch, ktoré sú urče-

né na oddych a ležanie. Až násled-

ne sa kosia svahy hrádzí a územia 

pod hrádzami, kde sa verejnosť ne-

pohybuje. Pri týchto kosbách opä-

tovne kosíme aj plochy na rekre-

áciu, čím sa na tajchoch udržiava 

nadštandardná, parková úprava. 

Preto nás mrzia negatívne reakcie 

a sťažnosti.

Záverom si dovoľujeme prízvu-

kovať, že SVP nie je subjektom, 

ktorý má v  predmete podnika-

nia organizovanie rekreácie a voľ-

nočasových aktivít. To je úlohou 

miestnych samospráv a  organi-

zácií, ktoré sa k podpore turizmu 

hlásia. Obdobne je neriešený od-

voz komunálneho odpadu, ktorý 

je likvidovaný správcom (aj keď to 

nie je našou povinnosťou) a  prí-

slušnou obcou. Náš podnik, ako 

odborná vodohospodárska orga-

nizácia, na tento jav upozorňuje 

pravidelne pri stretnutiach a pra-

covných rokovaniach na miest-

nych aj vyšších úrovniach a  vy-

zýva k dobudovaniu absentujúcej 

infraštruktúry v  podobe parko-

vísk, hygienických zariadení a po-

dobne. Náš záväzok v  starostli-

vosti o historické tajchy si plníme 

zodpovedne a ich stav je toho jas-

ným dôkazom.

Marián Bocák, 

hovorca SVP, š. p., 

Banská Štiavnica

Údržba banskoštiavnických tajchov 
počas letnej sezóny

Projekt siete výmeny 

príkladov dobrej praxe 

Volunteering Cities+ (Dobro-

voľnícke mestá+), do ktorého 

sa zapojilo aj mesto Banská 

Štiavnica, bol schválený 

v rámci európskeho programu 

URBACT III so spolufi nanco-

vaním z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. Vedúcim 

partnerom projektu je 

cyperské mesto Athienou. 

Sieť miest zapojených do projek-

tu je jednou zo 7 sietí, ktoré zís-

kali podporu v  rámci druhej fázy 

výmenných sietí a  je pokračova-

ním projektu Network Voluntee-

ring Cities (Sieť dobrovoľníckych 

miest). Projekt sa bude realizo-

vať v  dĺžke 18 mesiacov (do de-

cembra 2022) a partnermi projek-

tu sú mestá Athienou (Cyprus), 

Agia (Grécko), Aljustrel (Portu-

galsko), Banská Štiavnica a  Vi-

lani (Lotyšsko). Úlohou siete je 

prostredníctvom dobrovoľníctva 

riešiť problémy sociálneho vylúče-

nia a chudoby na komunitnej úrov-

ni. Projekt je zameraný na medzi-

generačnú spoluprácu, pri ktorej 

sa rôzne vekové skupiny dobrovoľ-

níkov a cieľovej skupiny zapoja do 

práce na udržateľnom rozvoji kva-

lity života komunity nášho mes-

ta. Sieť bude pracovať na štruktúre 

dobrovoľníckych aktivít a  prístu-

pe „zdola-nahor“, kde dobrovoľní-

ci budú mať možnosť rozhodo-

vať o  aktivitách v  rámci projektu 

a  zároveň ich aj  implementovať. 

Vedúcou expertkou projektu je 

pani Maria Joāo Filgueiras Rauch 

z Portugalska.

Odd. RR a MV

Mesto Banská Štiavnica
súčasťou medzinárodného projektu Volunteering Cities+

Tajch Klinger  foto Michal Kríž

Monitoring 
tajchov 

z pohľadu kvality vody. 

Kto a kedy ho vykonáva?

Túto otázku si kladú mnohí z nás, 

a  to každoročne s  príchodom let-

nej sezóny. Oslovila som preto Re-

gionálny úrad verejného zdravotníc-

tva so sídlom v Žiari nad Hronom 

(RUVZ ZH), ktorý podľa §11 písm. 

m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra-

ne, podpore a  rozvoji verejného 

zdravia, monitoruje kvalitu vody ur-

čenej na kúpanie (VUK).

Podľa §19 ods. 1 citovaného záko-

na je takouto vodou– akákoľvek 

povrchová voda,  ktorá je vyhlá-

sená podľa osobitného predpisu 

a  ktorú využíva veľký počet kú-

pajúcich sa a nebol pre ňu vydaný 

trvalý zákaz kúpania alebo trva-

lé odporúčanie nekúpať sa. Veľký 

počet kúpajúcich posudzuje úrad 

verejného zdravotníctva s  ohľa-

dom najmä na vývoj z minulosti, 

vybudovanú infraštruktúru alebo 

zariadenia a  opatrenia prijaté na 

podporu kúpania v minulosti.

V spádovom území RÚVZ ZH (t. j. 

okresy Žiar nad Hronom, B. Štiav-

nica, Žarnovica) sú v  súčasnosti 

určené za vody na kúpanie a  ná-

sledne monitorované tieto taj-

chy: Vindšachta, Počúvadlo, Veľká 

Richňava, Veľké Kolpašské a Dol-

no Hodrušské jazero. Počas kú-

pacej sezóny sa vykonáva odber 

týchto VUK raz za 14 dní a z nie-

ktorých ďalších tajchov raz za se-

zónu. Tieto výsledky zverejňuje 

RÚVZ ZH prostredníctvom svojej 

webovej stránky a cez Informačný 

systém Vody na kúpanie.

Osobne som preto iniciovala do-

plnenie ďalších tajchov do tohto 

zoznamu, ktoré sú pomerne na-

vštevované. Ako som zistila, nejde 

o nemennú situáciu. Je však dôle-

žité, aby pri jednotlivých tajchoch 

bola vybudovaná aj potrebná in-

fraštruktúra, zariadenia (najmä 

pre osobnú hygienu) či parkovacie 

plochy. Vo všeobecnosti je kúpa-

nie v tajchoch na vlastné nebezpe-

čie a či je vodná plocha vyhlásená 

za VUK, uvedenú skutočnosť žiad-

nym spôsobom neovplyvňuje.

Ako z  vyššie uvedeného vyplýva, 

zaradenie ďalších vôd do VUK je dl-

hodobý proces. RÚVZ v  Žiari nad 

Hronom osloví ÚVZ SR a preroku-

je s ním možnosti zaradenia ďalších 

vodných plôch do VUK, s ohľadom 

na aktuálne platnú legislatívu.

Daniela Sokolovičová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Letná pozvánka 
pre Vás osobne

V Liečebných termálnych kúpeľoch 
Sklené Teplice začíname s tradíciou 

letných grilovačiek!
Tešiť sa môžete na špičkové grilované 
špeciality z bravčového mäsa a rýb, 

fantastické pivo a víno a na posedenie 
pri živej hudbe v príjemnom prostredí.

Radi Vás privítame 3.7.2021 v areáli Liečebných termálnych kúpeľov 
v Sklených Tepliciach od 16.00 hod. a potom každú ďalšiu sobotu v rovnakom čase!

INZERCIA

Ministerstvo obrany SR 

a Ozbrojené sily SR pripravujú 

pre verejnosť sériu piatich 

letných hudobných festivalov. 

Vojenský Letofest sa uskutoční 

v  priebehu júla a  augusta postup-

ne na Zemplínskej Šírave, v  Ban-

skej Bystrici, Liptovskom Mikulá-

ši, Banskej Štiavnici a  Piešťanoch. 

Návštevníkov zabavia známe hu-

dobné kapely v  spojení s  vojen-

skou hudbou. Pripravený je tiež 

bohatý sprievodný program vrá-

tane preletov vojenskej techni-

ky Ozbrojených síl SR a  static-

kých aj dynamických ukážok. 

Vstup na podujatie je zdarma. Pod-

robnosti o  termínoch a  progra-

me sú dostupné na https://www.

facebook.com/Vojensk%C3%BD

-LetoFest-110294031316531.

„Uplynulý rok stretala verejnosť na-

šich vojakov najmä pri pomoci v boji 

proti pandémii a  sme radi, že situá-

cia nám umožňuje priblížiť sa verej-

nosti v  rôznych mestách Slovenska 

aj v inom svetle a pri inej príležitos-

ti. Na Vojenský Letofest preto sr-

dečne pozývam všetkých, ktorí majú 

chuť nielen na skvelú hudbu ale tiež 

na stretnutie s vojakmi a diskusie na 

tému našej obrany a  bezpečnosti,“ 

povedal minister obrany SR Jaro-

slav Naď.

Verejnosť sa môže tešiť na kapely 

rôznych hudobných žánrov– Zoči 

voči, Zverina, Bijouterrier, Heľe-

nine oči a  tiež 40-členné hudob-

né zoskupenie Vojenskej hudby 

Ozbrojených síl SR. Programom 

festivalu bude sprevádzať mode-

rátor Peter „Šarkan“ Novák. Počas 

hudobných vystúpení budú v  sa-

mostatnom stane prebiehať mo-

derované diskusie s verejnosťou.

V  priestore podujatia bude pre-

zentácia Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky formou statických 

ukážok vojenskej techniky, vý-

stroja a výzbroje vrátane preletov 

vrtuľníkov UH-60M Black Hawk 

a vystúpení Čestnej stráže OS SR. 

Pripravené budú tiež informač-

né stánky rezortu obrany a verej-

nosť sa môže tešiť na stretnutia 

so športovcami Vojenského špor-

tového centra Dukla Banská Bys-

trica.

Vojenský Letofest bude mať tiež 

charitatívny rozmer – kúpou trič-

ka bude môcť verejnosť podporiť 

dobrú vec a miestne neziskové or-

ganizácie. Pripravená bude tiež 

benefi čná dražba športového vy-

bavenia špičkových reprezentan-

tov VŠC Dukla, napríklad Adama 

a  Andreasa Žampovcov, Mateja 

Tótha, Eleny Kaliskej a ďalších.

Rezort obrany sa teší na všetkých 

už 18. júla 2021 na Zemplínskej 

Šírave, 1. augusta 2021 v  Banskej 

Bystrici, 8. augusta 2021 v Liptov-

skom Mikuláši, 15. augusta 2021 

v  Banskej Štiavnici a  22. augusta 

2021 v Piešťanoch.

Martina Kovaľ Kakaščíková, 

hovorkyňa MO SR

Vojenský Letofest 
bude baviť verejnosť v piatich slovenských mestách

13. – 17. 7. Letné tvorivé dielne 

v Dielničke. Kammerhofská 2, BŠ, 

9:30 – 15:30.

16. – 17. Festival: Slovenské Alter-

natívne leto, kempingový areál pri 

jazere Počúvadlo, 16:00.

17.; 24.; 31. 7. Sprevádzanie: His-

tória židovskej komunity v B. Štiav-

nici. Židovský cintorín, 9:30.

17.; 24.; 31. 7. Koncerty – Terasa 

u  Blaškov, Počúvadlianske jazero, 

BŠ, 19:00.

17. 7. Koncert: Duchoňovci v rám-

ci podujatia Výlov belianskeho kro-

kodíla. Štadión v B. Belej, 16:00.

Koncert: Jozef Holly Tour 2021. 

Amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 20:00.

Štiavnicko – belianska vodohospo-

dárska sústava – Nočná „sobota“, 

bližšie info na fb stránke „Bansko-

Štiavnické tajchy“.

20. – 24. 7. Letné tvorivé dielne 

v Dielničke. Kammerhofská 2, BŠ, 

9:30 – 15:30.

21. – 24. 7. Voicingers on Tour Slo-

vakia. ZUŠ, Nám. sv. Trojice, BŠ, od 

19:00.

22. – 24. 7. Festival: N:EAR, Eleu-

zína, Horná ružová 1, BŠ, 15:00.

22. 7. Vernisáž: Denisa Dováľová/

Elementy, Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 15:00 – 18:00.

23. 7. Trojvernisáž v GJK, Galéria 

J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

18:00.

Koncert: Zuzana Smatanová. Am-

fi teáter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

18:00.

24. 7. Sitno Blues...Pre Petra, Počú-

vadlianske jazero 24, BŠ, 19:00.

Koncert: Para. Amfi teáter, Novozá-

mocká 20/A, BŠ, 20:00.

30. 7. 23. Náckov štiavnický po-

chod, Banícka krčma pri Glanzen-

bergu BŠ, 19:00.

Koncert DESmod, Amfi teáter, No-

vozámocká 20/A, BŠ, 18:00.

31. 7. Nezabudnuté remeslá, Sta-

rý zámok, Starozámocká 11, BŠ, 

10:00.

Koncert: Adam Ďurica, Amfi teáter, 

Novozámocká 20/A, BŠ, 20:00.

4. – 8. 8. Letný fi lmový festival 

4živly: Pravda a  lož, Radničné ná-

mestie, 18:30.

4. 8. Koncert: Jaromír Nohavica 

a hostia, Amfi teáter, Novozámocká 

20/A, BŠ, 19:30.

5.; 7.; 12.; 14. a 19. 8. Koncerty – 

Terasa u  Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, BŠ, 19:00.


6.str.
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Dr. h. c. prof. RNDr. László 

Miklós, DrSc.

Ako si sa podieľal na tom, ako 

bolo historické mesto Banská 

Štiavnica a  technické pamiatky 

v meste a jeho okolí zapísané do 

Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO v decembri 1993?

„V  rokoch 1990 až 1992 som bol ná-

mestníkom ministra životného pro-

stredia SR a  zároveň aj predsedom 

Československej komisie pre svetové 

dedičstvo UNESCO. Mal som za úlo-

hu vytvoriť prvé návrhy na zápis do 

Zoznamu svetového dedičstva z Česko-

slovenska. Samozrejme, úplne prvý ná-

vrh bola Banská Štiavnica, za ČR Čes-

ký Krumlov. Potom sa do tohoto prvého 

kola dostali ešte za SR Vlkolínec a Spiš-

ský hrad, za ČR Praha a  Telč. Okrem 

toho to boli aj návrhy z oblasti prírod-

ného dedičstva, ktoré ale v tom čase ne-

mali šancu na úspech. Ako predseda 

spomínanej komisie a aj ako námestník 

ministra som zároveň mal za úlohu pri-

praviť návrh uznesenia slovenskej vlá-

dy, ktorý vláda schválila 13.8.1991. 

Ofi ciálny proces sa tým začal. Výbor 

pre svetové dedičstvo UNESCO v  Pa-

ríži návrh prerokoval 10.7.1992. Na 

tomto zasadnutí som sa zúčastnil aj ja, 

ako pozorovateľ, skoro inkognito. Na 

zasadnutí mi bolo umožnené len krát-

ke vystúpenie v prospech návrhov, pre-

to som sa zameral najmä na lobovanie 

mimo zasadnutia. Projekt bol praktic-

ky aj prijatý, ale boli tam určité nedo-

statky, ktoré bolo treba dopracovať, 

preto ku zápisu došlo až v  decembri 

1993. Z dnešného pohľadu možno po-

važovať za zaujímavosť ešte aj to, že 

v súvislosti s Banskou Štiavnicou som 

zdôrazňoval najmä jej univerzálne 

hodnoty a potrebu vytvoriť „zmiešanú“ 

kategóriu za kultúrne aj prírodné de-

dičstvo. Skutočné slávnostné ceremó-

nie v súvislosti so zápisom v decembri 

1993 som zažil už ako „neželaná“ oso-

ba pre MŽP SR a tým, žiaľ, aj pre nie-

ktorých Štiavničanov. Bolo to totiž po 

prudkých politických zmenách po par-

lamentných voľbách.“

Od 1. 1. 1999 je Slovenské banské 

múzeum až dodnes v  priamom 

riadení Ministerstva životné-

ho prostredia SR, čo malo a stá-

le má mimoriadne veľký význam 

na rozvoj múzea. Ty si bol vtedy 

ministrom životného prostredia 

SR a dodnes veľmi rád spomínam 

na to, ako si ani nachvíľu neza-

váhal, keď som ťa ako vtedajší 

riaditeľ múzea požiadal, aby sa 

múzeum dostalo pod priame ria-

denie tohto ministerstva. Nemal 

si to vtedy vôbec jednoduché, 

veď veľa významných predstavi-

teľov ministerstva bolo zásadne 

proti tomuto aktu. Ako si na toto 

všetko po 22 rokoch spomínaš?

„Od r. 1990, keď som zostavil prvú 

ekologickú politiku SR, som na prvé 

miesto dôležitosti staval zvyšova-

nie ekologického vedomia, a  to s  tým 

presvedčením, že ak národ bude mať 

dostatočne vysoké ekologické vedo-

mie, omnoho ľahšie sa budú presadzo-

vať legislatívne, ekonomické a  tech-

nické opatrenia na ochranu životného 

prostredia, aj keď to bude bolieť. Vedo-

mie treba nadobudnúť, preto som hľa-

dal najrôznejšie nástroje, ako tomu 

pomôcť. A  múzeum patrilo rozhod-

ne medzi takéto nástroje. Samozrej-

me, veľkú úlohu v tomto smere zohral 

aj môj nehynúci a  stále trvalý vrelý 

vzťah ku B. Štiavnici.

Jednou z  tvojich mimoriadnych prie-

kopníckych medzinárodných aktivít 

je aj to, že si inicioval a zabezpečil za-

sadnutie ministrov životného pros-

tredia V4 v r. 1999 v priestoroch mú-

zea– Kammerhofe, čo mimoriadnym 

spôsobom zviditeľnilo múzeum nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aký 

malo význam toto zasadnutie?

Predovšetkým to bolo prvé stretnutie 

odborných ministrov V4, takže prvot-

ný zámer bolo obnovenie aktivít V4 vô-

bec po dlhom období. Po tomto stretnu-

tí nasledovali pravidelné stretnutia vo 

všetkých 4 štátoch. Politický zámer bol 

jasný: vytvoriť jednotnú platformu na 

presadzovanie záujmov ŽP špecifi ckých 

pre V4 v rámci EÚ. Potom sme sa už aj 

my, aj ostatní, začali chystať do EÚ 

a tieto stretnutia ustali.“

Bol si aj „otcom“ myšlienky i hlav-

ným realizátorom etablovania 

celoslovenskej inštitúcie Sloven-

skej agentúry životného prostre-

dia v Banskej Štiavnici. Čo tomu 

predchádzalo, kedy ku tomu do-

šlo a aký mala táto inštitúcia vý-

znam?

„Bolo to v  r. 1991 pod názvom Kra-

jinno-ekologické centrum, ako odbor-

ná organizácia Slovenskej komisie pre 

životné prostredie (predchodca Minis-

terstva ŽP). Aj táto inštitúcia mala 

podporovať ekologické vedomie. Cen-

trum bolo vlastne právnym aj vec-

ným predchodcom dnešnej Sloven-

skej agentúry životného prostredia. 

Centrum ihneď začalo so vzdeláva-

ním, organizovalo školenia pre pra-

covníkov rezortu životného prostre-

dia s názvom „Ekologické minimum“, 

ktoré mali praktický základ v predno-

vembrových postgraduálkach. Rozví-

jali sme aj ďalšie vzdelávacie progra-

my, napr. v tom čase originálny a ešte 

takmer neznámy program Geografi c-

kých informačných systémov (GIS), 

v  „Centrálke“ bolo vybudované labo-

ratórium GIS na primeranej technic-

kej úrovni. Na prelome augusta a sep-

tembra 1992 prebehol aj prvý – žiaľ, 

aj posledný – kurz GIS. Po voľbách 

v r. 1992 Ministerstvo životného pro-

stredia SR Krajinno-ekologické cen-

trum zrušilo a  presťahovalo do Ban-

skej Bystrice, ako jedno zo základní 

novej SAŽP. Zrušil sa aj projekt a  la-

boratórium GIS, technické zariadenie 

a počítače sa tak isto presťahovali do 

Banskej Bystrice, žiaľ, aj za asistencie 

Štiavničanov. V tom čase v B. Štiavni-

ci zrušili aj pobočku SAV, odsťahova-

li ju do Zvolena na ÚEL SAV, taktiež 

za asistencie Štiavničanov. Odchodom 

tohto odborného zázemia postupne 

upadali aj ekologické fi rmy. Zanik-

la aj koncepcia Ekologickej akadémie, 

predovšetkým pre práve v tom čase sa 

rýchlo meniacu legislatívu.“

Patríš k  najvýznamnejším eko-

lógom a  environmentalistom na 

svete. Si autorom aj viacerých ve-

deckých publikácií. Čo môžeš po-

vedať k tomuto našim čitateľom?

„Moja publikačná činnosť je veľmi ši-

roká, od vedeckých kníh a článkov až 

po eseje. Spolu možno okolo 1000 po-

ložiek. Pre čitateľov spomeniem hlav-

ne veľké dielo Atlas krajiny Sloven-

skej republiky (vydané v  r. 2002), 

ktorého som bol predsedom redakč-

nej rady, autorom konceptu aj spolu-

autorom množstva máp v ňom, alebo 

Atlas reprezentatívnych potenciál-

nych geoekosystémov SR, ktorý vyšiel 

slovensky, anglicky a  maďarsky v  r. 

2006 a potom ešte raz v druhom vy-

daní. Z novších súborných prác by som 

spomenul „trilógiu“ kníh vo význam-

nom vydavateľstve Springer z  roku 

2019, a to knihy Krajina ako geosys-

tém, Krajinno-ekologické plánovanie 

a  Ekologické siete a  územný systém 

ekologickej stability. Tieto vyšli po an-

glicky.

V  súčasnosti pracujem na význam-

nom projekte automatizácie tvorby 

územných systémov ekologickej sta-

bility.“

Za rozhovor sa poďakoval a do ďal-

ších rokov života mu zaprial hlavne 

dobré zdravie, trvalú životnú vitali-

tu a pohodu

Ján Novák 

Slovo má …

Letný festival 
Flautokruhy
V  dňoch 2. – 6. augusta sa 

v  Banskej Štiavnici uskutoč-

ní letný workshop pre hráčov 

na zobcové fl auty pod názvom 

Flautokruhy. Toto jedinečné 

stretnutie poskytne mladým ta-

lentovaným hráčom a  nadšen-

com fl autovej hry možnosť hu-

dobného rastu. Rovnako však 

bude príležitosťou zažiť radosť 

z hry a získať skúsenosti v súbo-

rovej hre pod vedením francúz-

skeho lektora Robina Tromana 

a pomocných lektoriek Martiny 

Cillerovej a  Anny Izakovičovej. 

Vyvrcholením podujatia bude 

koncert účastníkov, lektorov 

a hosťa programu Michié Kuryu. 

Ťažiskom repertoáru budú die-

la starých majstrov, ale zaznejú 

i skladby súčasných autorov.

Koncert sa uskutoční 6. au-

gusta o 18:00 v Kostole sv. Ka-

taríny. Srdečne vás všetkých 

pozývame! Z  verejných zdro-

jov podporil Fond na podporu 

umenia a  Banskobystrický sa-

mosprávny kraj. Viac info na: 

www.fl autokruhy.sk

Zuzana Kovárová 

8. 8. Vytvor si svoj Aktivačný kľúč 

na hodváb, BŠ – Centrum, 9:00.

12. 8. Best of na Pionieri a Jawe 

s  Marekom Slobodníkom, Amfi -

teáter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

20:00.

13. 8. Koncert: Horkýže Slíže, 

Amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 18:30.

Koncert: HEX pre Ďuďa, Amfi -

teáter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

19:00.

15. 8. Vojenský LetoFest, Amfi -

teáter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

15:00.

16. 8. Agora 21 /letné fi lozofi cké 

sympózium/, aký človek žije v kni-

hách? Eleuzína, Horná ružová 1, 

BŠ, 18:00.

17. 8. Legendy Open Air Tour, 

Amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 19:30.

20. 8. Koncert: Richard Müller, 

Amfi teáter, Novozámocká 20/A, 

BŠ, 19:30.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

kam v BŠ 
a okolí ?

�5.str.
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Spomienka

„Odišiel tíško, 

už nie je medzi 

nami, no v  srd-

ciach našich žije 

stále spomien-

kami.“

Dňa 22. júla uplynú štyri 

roky, ako nás navždy opus-

til manžel, otec, starý otec 

a  prastarý otec Vojtech 

Greguš. S  láskou a  vďakou 

spomína 

manželka, dcéry s manžel-

mi, vnúčatá, pravnúčatá 

a ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

Výberové 
konanie
Obec Ilija vyhlasuje výberové kona-

nie na obsadenie pracovného mies-

ta riaditeľ/ka Materskej školy v obci 

Ilija. Viac informácií o podmienkach 

výberového konania nájdete na 

stránke obce www.obecilija.sk.

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že výlet do Arboréta 

vo Zvolene sa uskutoční v pondelok 

19. 7. Odchod autobusu z Križovat-

ky o 8:00. Cena zájazdu je 5 € (do-

prava, vstupné), platiť sa bude v au-

tobuse. Rekondično-liečebný pobyt 

v Hokovciach sa uskutoční od 17. 9. 

do 24. 9. Cena je 205€. Záujemco-

via sa môžu nahlásiť telefonicky na 

čísle: 045/692 08 75 alebo na čísle: 

0904 335  202. Zároveň oznamu-

jeme, že v mesiacoch júl, august sú 

prázdniny. Kancelária bude otvore-

ná od stredy 8. 9. 2021.

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok zorganizoval 

dňa 30. 6. 2021 slávnostné 

podujatie, ktorého obsahom 

bolo odhalenie pamätnej 

tabule doc. Ing. Ivanovi 

Herčkovi, CSc.

(1943 – 2017), významnej osobnos-

ti Banskej Štiavnice, v jeho rodisku, 

ktorým je obec Ploské, okr. Revúca. 

Podujatie, ktoré moderoval Ing. Mi-

lan Durbák, sa začalo 12 údermi na 

banícku klopačku, ktorú obsluhoval 

Milan Mertel. Po baníckej hymne 

„Zdar Boh hore!“, ktorú, ako aj ďalšie 

pesničky, intonoval Mgr. Branislav 

Séleš, člen spevokolu Štiavničan, 

nasledoval príhovor RNDr. Karo-

la Weisa, podpredsedu baníckeho 

spolku, ktorý obsahoval aj nasle-

dovné údaje: „Krátko po 2. svetovej 

vojne sa jeho rodičia presťahovali do 

Banskej Hodruše, kde bývali najprv 

v podnájme, neskôr do Banskej Štiavni-

ce pod vrch Glanzenberg. V roku 1961 

absolvoval Strednú priemyselnú školu 

banícku v Banskej Štiavnici a v štúdiu 

pokračoval na Baníckej fakulte Vysokej 

školy technickej v  Košiciach na špecia-

lizácii banské meračstvo. Vysokoškol-

ské štúdium ukončil v roku 1966, a bol 

promovaný za banského inžiniera. V ro-

koch 1969 až 1971 absolvoval postgra-

duálne štúdium na Filozofi ckej fakulte 

J. E. Purkyně v Brne. V roku 1981 ob-

hájil na Historickom ústave SAV vedec-

kú ašpirantskú prácu na tému „História 

geologických výskumov v  banskoštiav-

nickom rudnom revíri do roku 1918“, 

za ktorú získal titul kandidáta historic-

kých vied. V rokoch 1966 – 1998 s pre-

stávkou v  období rokov 1992 – 1995 

pôsobil v Slovenskom banskom múzeu 

v Banskej Štiavnici, kde prešiel viacerý-

mi funkciami až po riaditeľa múzea. Od 

roku 1998 pôsobil na Katedre ekomu-

zeológie Fakulty prírodných vied UMB, 

detašovaného v  Banskej Štiavnici, kde 

bol od 1.októbra 2002 do septembra 

2005 vedúcim tejto katedry, pričom 

ešte v júni 2001 sa habilitoval na docen-

ta v odbore banská geológia a geologic-

ký prieskum na Fakulte BERG TU v Ko-

šiciach. Od 1. mája 2005 pracoval na 

Ústave vedy a výskumu Univerzity M. 

Bela v Banskej Bystrici, do konca roku 

2007 ako vedúci oddelenia regionál-

nych výskumov. Od 1. januára 2008 až 

do defi nitívneho odchodu do dôchodku 

v  roku 2012 bol vedecko-výskumným 

pracovníkom Inštitútu výskumu kraji-

ny a regiónov Ústavu vedy a výskumu 

a externým vyučujúcim na Katedre en-

vironmentálneho manažérstva FPV 

UMB. Počas viac ako tridsiatich rokov 

strávených v  múzeu začal intenzívne 

vedecky pracovať a publikovať. Bohatú 

vedeckú publikačnú činnosť doc. Herč-

ka tvorí takmer 20 monografi í, viac 

ako 150 vedeckých štúdií a stovky od-

borných a  popularizačných prác publi-

kovaných doma i v zahraničí, na ktoré 

má niekoľko stoviek citačných ohlasov. 

V roku 2010 vážne onemocnel a po dl-

hom, ale statočnom zápase s chorobou 

a pri neutíchajúcej chuti do práce a pub-

likovania zomrel v  Banskej Štiavnici 

25.12. 2017, kde je aj pochovaný ved-

ľa svojich rodičov“. Potom nasledoval 

príhovor Evy Bakošovej, starostky 

obce, ktorá sa priznala, že kým ju 

Ing. Durbák neoslovil vo veci žia-

dosti o umiestnenie pamätnej tabu-

le, nemala vedomosť o tom, že ich 

obec mala takého významného ro-

dáka. Súčasne uviedla, že vykona-

ným archívnym výskumom sa do-

spelo k  zisteniu, že dom, ktorý je 

v súčasnosti sídlom obecného úra-

du, na priečelí ktorého je osadená 

pamätná tabuľa, je rodným domom 

doc. Herčka. V závere príhovoru sa 

poďakovala baníckemu spolku za 

venovanie tabule, ktorá obohatí ich 

malú obec, ktorá má v súčasnosti iba 

78 obyvateľov. Po jej príhovore na-

sledovala študentská hymna „Gau-

deamus igitur“, po jej odznení tabuľu 

zahalenú baníckou zástavou spoloč-

ne odhalili Dr. Weis a E. Bakošová. 

Následne Ing. Ladislav Lacko, prvý 

predseda Hlavného banského úra-

du v Banskej Štiavnici, zavesil pod 

tabuľu pamätný venček a  Dušan 

Herčko, bratranec doc. Herčka, po-

ložil pod tabuľu kyticu kvetov. Ofi -

ciálna časť podujatia bola ukonče-

ná baníckou hymnou „Banícky stav“ 

a po ňom sa uskutočnilo krátke spo-

ločenské stretnutie s občerstvením, 

ktoré zabezpečila pani starostka 

a  spestril ho Náckovskými vtipmi 

Jožko Osvald. Za vydarené podu-

jatie patrí poďakovanie baníckemu 

spolku, obci Ploské, Elgeo-Banská, 

s.r.o., Banská Štiavnica, ktorá spon-

zorovala dopravu účastníkov z Ban-

skej Štiavnice a  Slovenskému ban-

skému múzeu v  Banskej Štiavnici, 

ktoré zabezpečilo fotografa Ing. Lu-

bomíra Lužinu.

Zdar Boh!

Milan Durbák

Významná pocta Ivanovi Herčkovi

Odhalenie pamätnej tabule  foto Lubo Lužina

Oznam 
o presťahovaní Notárskeho úra-

du. Notársky úrad v Banskej Štiav-

nici je presťahovaný na novej adre-

se: Kammerhofská 8, I. poschodie 

(nad Prima bankou). Bližšie in-

formácie nájdete na stránke: htt-

ps://www.notar.sk/notarsky-urad/

?offi  ceCode=365 ŠN 
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Letný fi lmový festival 4 živly 

patrí medzi slovenské fi lmové 

podujatia, ktoré sa môžu 

pochváliť dlhoročnou tradíciou 

aj originálnym konceptom. 

Každoročne ponúka rôznorodé fi lmy 

spojené jednou témou do komplexné-

ho programu počas piatich augusto-

vých dní. Tohtoročnou témou festiva-

lu sa stane Pravda a lož.

„Tému sme zvažovali dlhšie,  máme však 

pocit, že nikdy nebola aktuálnejšia ako 

práve teraz. Spochybňovanie faktov či za-

mieňanie pojmov ako skutočnosť a  ná-

zor nám ukazuje, že je vhodný čas sa o fe-

noméne pravdy a lži porozprávať. Ideálne 

pri inšpiratívnych filmoch,“ hovorí Da-

niela Cölle, umelecká riaditeľka festi-

valu, a jedným dychom dodáva: „Ako 

tradične, aj tento rok sa snažíme program 

vyskladať tak, aby bol dostatočne pestrý, 

ponúkal filmy rôznych žánrov, filmárskych 

prístupov, krajín pôvodu, ale aj pohľadov 

na zvolenú tému.“

Prvé potvrdené tituly z  programu 

Chlapíkovej slová o rôznorodosti po-

tvrdzujú. Chýbať medzi nimi nebu-

de legendárny fi lm Zväčšenina (Blow-

Up, 1966) režiséra Michelangela 

Antonioniho, ktorý je pre tému v ob-

lasti kinematografi e kľúčovým die-

lom. Kultový status má v  rámci ne-

závislej americkej fi lmovej tvorby 

snímka Melónová žena (Th e Water-

melon Woman, 1996) režisérky Che-

ryl Dunye o hľadaní dávno zabudnu-

tej pravdy a pohnutého osudu, ktorý 

predbehol dejiny. Z  archívu domácej 

kinematografi e k  nim festival pridá 

výnimočnú drámu Muž, ktorý luže 

(L'Homme qui ment, 1968), ktorú 

francúzsky režisér Alain Robbe-Grillet 

nakrútil v koprodukcii s Českosloven-

skom. Na fi lmovom plátne bude mať 

publikum možnosť vidieť napríklad aj 

animovaný fi lm Vlkochodci (Wolfwal-

kers, 2020) tvorivej dvojice Tomm 

Moore a  Ross Stewart, ktorý nebol 

uvedený v slovenskej kinodistribúcii.

23. ročník Letného fi lmového fes-

tivalu 4 živly sa v  Banskej Štiavni-

ci uskutoční v dňoch 4. – 8. augusta 

2021. Okrem kvalitných fi lmov pri-

nesie aj diskusie, prednášky, hudobný 

program či samostatnú sekciu veno-

vanú rodinám s deťmi – Detské 4 ži-

vly. Podrobnosti o podujatí budú po-

stupne pribúdať na jeho webstránke 

(www.4zivly.sk), kde už teraz nájdu 

záujemcovia a  záujemkyne informá-

cie o možnostiach vstupného.

Peter Gašparík, OZ 4 živly

Témou 23. letného fi lmového festivalu 
4 živly bude Pravda a lož

Diskusia v rámci festivalu  foto archív OZ 4živly

Voicingers on tour Slovakia 

v Banskej Štiavnici.

Festival Voicingers on Tour Slovakia sa 

tento rok uskutoční od 21. – 24.júla 

opäť v priestoroch umelecky inšpira-

tívnej Banskej Štiavnice. Hlavná myš-

lienka festivalu slúži hudbe, hudobní-

kom a tým, ktorí majú k hudbe úctu. 

Podporuje mladých hudobníkov, ale aj 

pedagógov, je pre tých, ktorých život 

je umenie a kreatívny prístup vo všet-

kých formách činnosti nepostrádateľ-

nou podmienkou pre naplnenie cesty.

Tohtoročnú edíciu pre nedostatočnú 

podporu kultúry a vzdelávania nebo-

lo jednoduché pripraviť. Po minulo-

ročnom inšpiratívnom týždennom 

stretnutí festival tento rok prináša 

skrátenú 4 dňovú verziu tvorivých 

workshopov a  originálnych koncer-

tov, v ktorých je element improvizá-

cie osou a  kľúčom k  tvorbe hudby. 

Tím Voicingers pripravuje jedinečné 

po dujatie, ktoré prinesie slovenským 

spevákom, hudobníkom a  pedagó-

gom možnosť stráviť podnetné dni 

v Štiavnici a vyskúšať si, ako sa pracu-

je na spoločnom hudobnom projek-

te, možnosť byť svedkami koncertov, 

ktoré budú vytvorené len pre tento 

festival, možnosť byť s  hudobníkmi 

celý čas, hrať s nimi na večerných jam 

session. Voicingers on Tour Slova-

kia– Banská Štiavnica 2020

Voicingers v špeciálnej slovenskej edí-

cii je pre spevákov (začiatočníkov a po-

kročilých), hudobníkov a pedagógov. 

Maximálny počet zaregistrovaných 

môže byť 25 osôb. Kompletné infor-

mácie o workshopoch, lektoroch, kon-

certoch, ale aj prihlasovací formulár 

nájdete tu: http://voicingers.com/sk.

Ak máte voľný čas, chuť tvoriť a zažiť 

neopakovateľné hudobné chvíle, ne-

váhajte, príďte!

Saša Pastorková, 

Spectaculum production 

Medzikultúrne stretnutie hudby 
kreativity a expresie 4. krát na Slovensku!

Nezabudnuté 
remeslá

Ľudová mágia, povery a mýty.

31. 7. 2021 od 11:00-19:00 hod.

Starý zámok, Banská Štiavnica

Remeselný trh

Program: FS Brezinky z Polomky 

+ FS Mladosť + FS Krtíšan

Každý zo súborov predvedie širo-

kú škálu zvykosloví vo veľmi vkus-

nom podaní.

Katka Nádaská a  jej obsiahly vý-

klad na danú tému.

Niečo pre detváky:

Divadlo Žihadlo– Dlhý široký 

a Bystrozraký

Divadlo Babadlo– Popolvár

Tvorivé dielne

Maľovanie na tvár

Na záver podujatia Krst CD a vy-

stúpenie FS Sitňan

Vstupné: 2€, deti do 15 rokov 

zdarma

OKŠaMK

22. ročník 
Festivalu peknej hudby odznie 

konečne naživo

Po predchádzajúcom streamova-

nom ročníku predstaví festival 

2 koncerty. Prvý odznie v  piatok 

23. 7. v Stĺpovej sieni Zvolenského 

zámku. Bude v  réžii mimoriadnej 

osobnosti slovenskej hudby európ-

skeho formátu, klaviristu, skladate-

ľa, dirigenta, aranžéra, glosátora… 

Petra Breinera. Predstaví sa v sólo-

vom klavírnom recitáli s nezvyčaj-

ným repertoárom. Náš svetobež-

ník ponúkne pestrý výber skladieb 

a aranžmánov siahajúcich od baro-

ka až po jazz, vrátane prekvapenia 

vo forme hosťa. Odlišnú hudbu pri-

nesie koncert nasledujúceho dňa 

24. 7. na Starom zámku v Banskej 

Štiavnici. Program „Oboe d´amore“ 

ponúkne krásne skladby pre hoboj 

a  čembalo rôznych období. Bude-

me mať možnosť počuť aj zvláštny 

druh hoboja– „milostný hoboj“, ako 

napovedá názov koncertu. Jeho 

protagonistami budú sólový hobo-

jista Ostravskej fi lharmónie Du-

šan Foltýn s  manželkou Radanou 

Foltýnovou. Festival sa uskutoční 

s podporou mesta Banská Štiavni-

ca, SOZA a Hudobného fondu.

Bližšie info: www.fph.sk.

Eugen Prochác
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 16.7. o 19:30 hod.

Mucha v kufri
Komédia, 77 min., MP:10, vstup-
né: 5€.Jean-Gab a Manu, dva-
ja prostí priatelia, nájdu ob-
riu muchu zaseknutú v kufri auta 
a rozhodnú sa ju vytrénovať, 
aby si vďaka nej zarobili. Di-
voká a surrealistická road-mo-
vie od medzinárodne uznávaného 
režiséra Quentina Dupieux roz-
práva jedinečný komediálny prí-
beh o priateľstve, veľkých snoch 
a ešte väčších katastrofách, 
ktoré sa dali do pohybu po náj-
dení obrovskej muchy.

Sobota 17.7. o 19:30 hod.

Zabijakov osobný 
strážca 2
Akcia, komédia, 117 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Najbizarnejšia fi l-
mová dvojica všetkých čias sa 
vracia aj s „posilami“. Osobný 
strážca Michael Bryce a nájom-
ný vrah Darius Kincaid sa proti 
svojej vôli opäť stretávajú pred 
kamerami a spolu s Kincaidovou 
ženou musia zachrániť svet pred 
jedným pomstychtivým šialencom.

Nedeľa 18.7. o 17:00 hod.

Raya a posledný 
drak
Animovaný, dobrodružný, 107 
min., MP:7, vstupné: 5€. V le-
gendárnej ríši známej ako Kuman-
dra, ktorú obýva staroveká civi-
lizácia, žije mladá bojovníčka 
menom Raya, ktorá sa musí vy-
dať na dobrodružnú a nebezpeč-
nú cestu s cieľom nájsť posled-
ného draka, ktorý jej ako jediný 
vie pomôcť zachrániť jej krajinu 
a ríšu pred zničením.

Nedeľa 18.7. o 19:30 hod.

Ubal a zmizni
Komédia, krimi, 100 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Na piatich rôz-
nych miestach Prahy začína komé-
dia, ktorej dej sa odohráva po-
čas jedného dňa a šialenej noci. 
Traja kamaráti, Mireček (Ma-
túš Ruml), Vilém (Janek Gregor) 
a Dužan (Duy Anh Tran), si pri-
vyrábajú pestovaním a predajom 
kvalitnej trávy. A dostanú ponu-
ku, ktorá sa neodmieta.

Utorok 20.7. o 19:30 hod. 

Prvá krava
Dráma, 121 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Tichý a samotársky ku-
chár Cookie putuje so skupinou 
lovcov kožušín americkým Ore-
gonom. Spriatelí sa s podnika-
vým Číňanom King-Luem a spoločne 
rozbehnú nečakane úspešný biznis 
s vyprážanými šiškami. Dôležitú 
ingredienciu však musí kradnúť. 
Tajne za tmy chodia dojiť prvú 
kravu, jedinú v širokom okolí, 
ktorú do Oregonu priviezol boha-
tý Angličan.

Štvrtok 22.7. o 19:30 hod.

Gump– pes ktorý 
naučil ľudí žiť
Rodinný, dobrodružný, 90 min., 
MP, vstupné: 5€. Môj príbeh je 
o hľadaní psieho šťastia a tiež 
o prekážkach na ceste k tomu 
správnemu človeku. Je o sile 
nezlomnosti, ktorá sa ukrýva 
v každom psovi. Áno, aj v tom 
vašom, vo vašej čivave, ktorá na 
vás čaká celý deň, kým príde-
te z práce.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 25/2021: 

„Sociálny trojuholník tvoria: umenie, 

veda, peniaze.“ Výhercom sa stáva 

Anna Ferková, B. Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

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

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 16. 08. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok M. Auré-

lius: „Len jedna vec je cenná na svete, … 

(dokončenie v tajničke).

A., Skos, kofola, ťažký kov,

B., Začiatok tajničky, 3. časť taj-

ničky,

C., Pili, zvyšok po ohni, opilo, lite-

rárna veda skr.,

D., Stred slova heslovo, meno Ko-

menského, teliatko, podmienková 

spojka, pond,

E., Osobné zámeno, kvietok, nao-

zaj, ropa naopak,

F., Krvný faktor, plietol veniec, 

meno Diany, dom. zviera,

G., Sólo v opere, časť chôdze, nárek, 

Armádny výsadok skr.,

H., Plecniak, rodina, chlp, miestna 

doprava,

I., Ozn. ruských lietadiel, časť tra-

kov, meno pápežov, liečivá rastlina,

J., List, Pepo zdrobnene, dub angl., 

meno Přenosilovej,

K., Koniec tajničky.

1., Cestovný doklad, 2. časť tajnič-

ky, predložka 7. pád,

2., Ochrana tovaru pl., vyhrával, 

poštová skratka,

3., Kilo s hrúbkou, citoslovce kvíka-

nia, smola,

4., Orgány zraku, nákladné auto, 

krčah,

5., Slečna, git, slovenská obec, 5 

v Ríme,

6., Obeh, šarkan, WC,

7., Obilnica, benzínka v  Štiavnici, 

popod,

8., Hora, bojové vozidlo, dul,

9., Podmienková spojka, časť úst, 

vojenská jednotka, 1 v Ríme,

10., Prebrali sa k životu, kvet obilia, 

4 v Ríme,

11., Lilavá, druh vyšívaného obra-

zu, stred slova Pavol,

12., Farba na vajíčka, Indián, mlad-

ší skr., oska,

13., Patriaca Volkovi, kraj na Slo-

vensku,

14., Odd. techniky, 4. časť tajnič-

ky, aj.

Pomôcky: Krpa, Klak, oak, Pius, 

aloe, Dina, ViON.

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
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K

Kupón č. 27
Krížovka
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Záhradník/Pomocný záhradník
Výhodou je odborná spôsobilosť

obsluha a údržba ručných motorových reťazových 
píl, obsluha a údržba krovinorezov

Platové podmienky:
základná mzda brutto: 

od 623,-€ do 701,-€ / od 623,-€ do 686,50€
plus osobné ohodnotenie, odmeny

Kontakt:
Mariana Beňová- 045/691131-32

Email: soslbs1@gmail.com

Údržbár - vodič
Požadované doklady:

Vodičský preukaz skupiny B
Výhodou je:

zváračské oprávnenie, 
osvedčenie na výkon elektroinštalačných prác

Platové podmienky:
základná mzda brutto: od 623,-€ do 701,-€

plus osobné ohodnotenie, odmeny
Kontakt:

Tel.číslo 045/691131-32, Email: soslbs1@gmail.com
Magdaléna Benešová- 0905 283 278

Hlavný kuchár/kuchárka
Požadované doklady:

Doklad o vzdelaní v odbore kuchár
Potvrdenie o praxi

Zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:

základná mzda brutto: od 623,-€ do 701,-€
plus osobné ohodnotenie, odmeny

Pomocný kuchár/kuchárka
Požadované doklady:

Doklad o vzdelaní
Zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky:

základná mzda brutto: od 623,-€ do 686,50€
plus osobné ohodnotenie, odmeny

Kontakt:
Tel. číslo: 045/691131-32
E-mail: soslbs1@gmail.com

Soňa Búziková- 0918 404 532

Stredná odborná škola lesnícka, 
Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica 

prijme do zamestnania od 1. septembra 2021 
nepedagogických zamestnancov:

INZERCIA

Inzerujte aj vy
v Š  avnických novinách

Stredná priemyselná škola 

Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 

969 15 Banská Štiavnica

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa §281 a nasl. 

Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov:

sklad
v termíne od 14.07.2021do 29.07.2021

Podmienky súťaže sú uverejnené 

na informačnej tabuli SPŠ SM a na 

internetovej stránke: www.mikovini.sk

Redakčná 
prestávka
Oznamujeme čitateľom Štiavnic-

kých novín, že od 19. 7. do 13. 8. 

2021 má redakcia ŠN letnú re-

dakčnú prestávku. Najbližšie čís-

lo ŠN vyjde vo štvrtok 19. 8. po-

poludní. Prajeme Vám príjemné 

prežitie letných dní a dovoleniek, 

prežite ich hlavne v zdraví!

Michal Kríž, redaktor a RR ŠN

oznamy, 
spomienky
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Do PIVOVARU ERBDo PIVOVARU ERB
prijmeme na technický prijmeme na technický 

úsek úsek údržbára.údržbára.

Plat brutto 900EUR Plat brutto 900EUR 
+30% prémie +30% prémie 

po skúšobnej dobe.po skúšobnej dobe.
Práca je od pondelku Práca je od pondelku 

do piatku.do piatku.

Tel: 0915 888 723Tel: 0915 888 723

Maliarske práce
(interiér, exteriér)

Sadrokartón

Obklady, dlažby

Lešenie

0907 343 045

0905 156 307

www.a3d-drexler.sk

 Hľadám podnájom, tel.č.: 

0904 353 687

 Predám chatu nad tajchom 

Richňava, kontakt: 0907 829 379

Opilovanie a spilovanie stromov, 

kosenie záhrad, tel. č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

Hľadám remeselníkov na rekon-

štrukciu rodinného domu v Banskej 

Štiavnici. Platba podľa stavebné-

ho pokroku. Odpredaj tiež možný. 

Kontakt: realtop@magenta.de

 Robíme všetky typy stierky. Pra-

cujeme iba úkolovo podľa stanove-

ných cenníkov. Prácu garantujeme! 

Tel. č.: 0919 488 868 B&Stav

 Prijmeme zručného človeka do 

stolárskej dielne na HPP. Mzda 

v čistom 3,50-4,50 eur za hod. pod-

ľa skúseností, prípadne dohodou. 

Kontakt: 0948 192 193

reality

inzercia

služby

práca

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát


