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Milí spoluobčania, 

drahí Štiavničania!

Tohtoročné sviatky všetkých svä-

tých a  Pamiatka zosnulých budú 

bezpochyby iné ako sme kedykoľ-

vek zažili. Zrejme nikdy v  našom 

živote sme neboli nútení všetci 

upustiť od tradície, v ktorej sa spá-

ja návšteva cintorína s intenzívnym 

duchovným spojením s našimi blíz-

kymi a pre mnohých aj zamyslením 

sa nad ľudskou pominuteľnosťou. 

V  tomto sviatku sa spájajú veriaci 

i neveriaci, naše cintoríny sa spra-

vidla rozsvietia tisíckami sviečok, 

ktoré pre jedných znamenajú nádej, 

pre iných spomienku. 

Tohtoročné sviatky 
všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

�3.str.

KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA KINO  AKADEMIK  NEPREMIETA 
AŽ  DO  ODVOLANIAAŽ  DO  ODVOLANIA

Výmenník
počas zákazu vychádzania 

ZATVORENÝ

Milí obyvatelia 

Banskej Štiavnice,

v  sobotu 31. 10. a  v  nedeľu 1. 11. 

2020 prebehne v našom meste tes-

tovanie na COVID-19, ktoré sa bude 

konať v  rámci celoslovenskej akcie 

s  cieľom izolovať najviac infekčné 

osoby a zabrániť tak šíreniu korona-

vírusu v populácii.

Nebudem skrývať, že vývoj počtu 

nakazených v  našom okrese v  po-

slednom mesiaci ma znepokojuje. 

Aj preto by som vás chcela vyzvať, 

aby ste k testovaniu pristúpili zod-

povedne, nepodliehali ste dezin-

formáciám či zbytočným emóciám, 

ktoré sa v súvislosti s touto témou 

šíria vo verejnosti. Pilotné testova-

nie na Orave a  v  Bardejove ukáza-

lo, že sa dá zvládnuť tak, že je bez-

pečné pre všetkých jeho účastníkov 

a môže priniesť výsledky, ktoré as-

poň čiastočne zmiernia šírenie epi-

démie. Miesta, ktoré sme vybrali na 

samotný výkon činnosti zdravotní-

kov boli schválené zamestnancami 

úradu verejného zdravotníctva, ako 

aj armády a  bude sa v  nich praco-

vať v najvyšších hygienických štan-

dardoch. Rada by som vás poprosila, 

aby ste testovanie absolvovali, po-

žiadala vás o  disciplinovanosť a  tr-

pezlivosť. Nech bude výsledok vášho 

testu akýkoľvek, nezabudnite, že zá-

kladné zásady ROR (rúško, odstup, 

ruky) treba dodržiavať aj naďalej, 

pretože ani negatívny test nezaru-

čuje to, že nie ste nositeľom vírusu. 

Len spoločnou snahou a  obetavos-

ťou sa nám všetkým podarí skrátiť 

čas nekontrolovaného šírenia víru-

su a vrátiť sa do stavu, ktorý bude 

bližšie k tomu, na aký sme zvyknu-

tí. Zúčastnime sa preto testovania 

a buďme aj naďalej zodpovední!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Testovanie na COVID-19 
v našom meste

Postup
testovania na odbernom mieste:

Po vstupe do odberného miesta si 

vydezinfi kujte ruky. Dezinfekčné 

prostriedky budú na mieste k  dis-

pozícii. 

Následne Vás čakajú jednoduché ad-

ministratívne úkony – určenému 

pracovníkovi sa preukážete občian-

skym preukazom a kartičkou pois-

tenca.

Vypíšete formulár potrebný na re-

gistráciu.

Po registrácii dostane pridelené číslo 

a vreckovku.

Pristúpite k odpadkovému košu, vy-

fúkate si nos a odkašlete, zahodíte 

vreckovku.

Zdravotníkovi odovzdáte pridele-

né číslo.

Zdravotník Vám následne odobe-

rie vzorku z nosohltana jemnou ty-

činkou.

Na výsledky počkáte vo vyhrade-

nom, vydezinfi kovanom priestore.

Zdravotník Vás privolá podľa pride-

leného čísla k pracovisku.

Opäť predložíte zdravotníkovi ob-

čiansky preukaz.

Zdravotník vypíše certifi kát, kde vy-

značí výsledok Vášho testu.

Zdravotník Vám odovzdá certifi kát 

v zatvorenej obálke, kde bude pou-

čenie, čo robiť v prípade negatívne-

ho a pozitívneho výsledku.

Odchádzate z  odberného miesta, 

v  prípade pozitívneho výsledku do 

domácej 10-dňovej karantény.

Zdroj: https://korona.gov.sk
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DIÁR
z programu

primátorky

26. 10. – 30. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Zabezpečenie a  plnenie ďalších 

pokynov k zvládnutiu akcie Spo-

ločná zodpovednosť.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

26. 10.

Zabezpečenie personálu a  tech-

nické zabezpečenie odberných 

miest v meste Banská Štiavnica 

v súvislosti s celoplošným testo-

vaním na ochorenie COVID-19.

Obhliadka a  schvaľovanie od-

berných miest pre akciu Spoloč-

ná zodpovednosť.

Koordinácia prác s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva 

Žiar nad Hronom.

27. 10.

Účasť na Valnom zhromaždení – 

Mestské lesy, spol. s r.o., Banská 

Štiavnica.

Koordinácia prác s Ozbrojenými 

silami Slovenskej republiky.

28. 10.

Koordinácia prípravy odberných 

miest so zástupcami Ozbroje-

ných síl SR.

29. 10.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Zabezpečenie a  plnenie ďalších 

pokynov k zvládnutiu akcie Spo-

ločná zodpovednosť.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

30. 10.

Kontrola pripravenosti odber-

ných miest v spolupráci s Ozbro-

jenými silami SR.

31. 10. – 1. 11.

Koordinácia zabezpečovania od-

berných miest v spolupráci s pri-

deleným zástupcom OS SR.

Viera Lauková

P.č. Miesto 31.10. - 1.11. 2020

1

Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1. Odporúčané pre občanov ulíc:
Akademická, Andreja Kmeťa, Andreja Sládkoviča, Antona Pécha, Bočná, Bota-
nická, Daniela Licharda, Dolná Resla, Dolná ružová, Družicová, Farská, Hado-
vá, Hlavná, Horná, Horná Resla, Horná ružová, Ing. Štefana Višňovského, Jána 
Bottu, Jána Hollého, Jána Palárika, Jaroslava Augustu, Jozefa Karola Hella, Ka-
menná, Kammerhofská, Katova, Klinger, Koncová, Kutnohorská, Majer, Malá 
okružná, Martina Kukučína, Na jazero, Nad Rozgrundom, Námestie sv. Trojice, 
Novozámocká, Pavla Kyrmezera, Pod Červenou studňou, Pod Paradajzom, Rad-
ničné námestie, Samuela Mikovíniho, Staromestská, Staronová, Starozámocká, 
Strieborná, Úvozná, Viery Václavekovej, Vilová, Vodárenská,Vyhnianska

7.00 - 12.00 
13.00 - 22.00 

posledný odber  21:30

2

Domov mládeže SLŠ, Ul. Mládežnícka č.4. Odporúčané pre občanov ulíc:
8. mája s. č. 2675, Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, Banícka, Belianska, Belianske 
jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstevná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa Milosla-
va Hurbana, Jurija Gagarina, Lesnícka, Ľudmily Podjavorinskej, Mierová, Micha-
la Miloslava Hodžu, Michalská, Mládežnícka, Osadná, Pavla Országha Hviezdo-
slava, Petra Jilemnického, Pod Kalváriou, Poľnohospodárska, Pustá, SNP č. 1, 2, 
3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/A, 21/B, Sväto-
zára Hurbana Vajanského, Športová, Výskumnícka, Záhradná

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

3
ZŠ Kollára Drieňová, Ul. L. Svobodu č.4. Odporúčané pre občanov ulíc: 
Ludvíka Svobodu

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

4

ZŠ Kollára Drieňová, Ul. L. Svobodu č.4. Odporúčané pre občanov ulíc: 
Drieňová, Energetikov, MUDr. Jána Straku, Pátrovská, SNP č. 22, 22/A, 23, 24, 
25, 26, 26/A, 27, 27/A, 28, 29, 30, 30/B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/A, 37/B, 
38, 39, 40

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

5
SČK (Materská škola), Ul. Bratská č.9. Odporúčané pre občanov ulíc: 
Bratská, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Poľovnícka, Roľnícka, Učiteľská

Len 31.10. 2020
7.00 - 12.00

13.00 - 22.00
posledný odber  21:30

6
ZŠ J. Horáka, Ul. P. Dobšinského č.17. Odporúčané pre občanov ulíc:
Antona Bernoláka, Dolná, Ivana Krasku, Janka Matušku, Ľudovíta Štúra, Marti-
na Hattalu, Pavla Dobšinského, Pletiarska, Slovanská

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

7

MŠ 1. mája,  Ul. 1. mája č.4. Odporúčané pre občanov ulíc: 
1.mája, Andreja Trúchleho Sytnianskeho, Antolská, Budovateľská, Dr. Vladimí-
ra Clementisa, G. Z. Laskomerského, Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, Kreme-
nisko, Ladislava Exnára, Lintich, Malé trhovisko, Martina Benku, Na Zigmund 
šachtu, časť obce Počúvadlianske Jazero, Pod Trojickým vrchom, Remeselnícka, 
Robotnícka, Spojná, Tabaková, Zvonová

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

8

SOŠ služieb a lesníctva  - internát, Ul. Kolpašská č. 9. Odporúčané pre ob-
čanov ulíc: Drevená, Eleny Maróthy – Šoltésovej, Juraja Fándlyho, Kolpašská, 
Križovatka, Ladislava Novomeského, Okrúhla, Staničná, Trate mládeže, Údolná, 
Železničiarska

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

9

Požiarne zbrojnica DMHZ Štefultov, Ul. Požiarnická č.8. Odporúčané pre 
občanov ulíc: 29. augusta s. č. 1908, Boženy Němcovej, Boženy Slančíkovej – 
Timravy, Brezová, Cintorínska, Ferka Urbánka, Horná Huta, Hutnícka, Ilijská, 
Jána Amosa Komenského, Janka Jesenského, Jozefa Cígera Hronského, Jozefa 
Gregora Tajovského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, Krí-
ková, Krížna, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, Námestie 
padlých hrdinov, Obchodná, Obrancov mieru, Partizánska, Podhájska, Potočná, 
Povrazník, Požiarnická, Rakytová, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, Srnčia, 
Stratená, Školská, Špitálska, Štefana Krčméryho, Štefana Moyzesa, Úzka

7.00 - 12.00
13.00 - 22.00

posledný odber  21:30

10 Šobov
Len 1.11. 2020

8.00 - 14.00
posledný odber  13:30

Spoločná zodpovednosť,
celoplošné testovanie na COVID-19 

v meste Banská  Štiavnica 31. 10. – 1. 11. 2020

Odporúčame obyvateľom, aby sa testovania zúčastnili na mieste, 

ktoré je najbližšie k ich trvalému bydlisku (nie je to však povinnosťou). 

V prípade, že sa pri testovaní vytvoria rady, nezabudnite dodržiavať základné pravidlá (rúška, odstup, ruky). 

Ďakujeme za Vašu prípadnú trpezlivosť a dodržiavanie pokynov organizátorov a armády.

#spolocnazodpovednost



3
číslo 39 • 29. október 2020

sn@banskastiavnica.sk

Aj keď to bude bez-

pochyby pre všetkých nás nároč-

né, chcem vás poprosiť k  tomu, 

aby ste dodržiavali nariadenia 

štátu a  nenavštevovali cintorí-

ny. Určite tieto opatrenia jeho 

vedúci predstavitelia neprijíma-

li s ľahkým srdcom. Ich cieľom je 

ochrániť nás všetkých a zabrániť 

tomu, aby nepribúdali zbytoč-

né úmrtia. Dodržiavaním tých-

to nariadení môžete zachrániť 

život niekomu zo svojho okolia 

alebo dokonca svoj. Môžete pri-

spieť k tomu, aby sme budúci rok 

o  tomto čase nemuseli zažínať 

sviečky na hroboch ľudí, ktorí tu 

ešte mohli byť s nami.

To ale neznamená, že si na svo-

jich zosnulých nespomenieme. 

Skúsme všetci počas nasledujú-

cich sviatočných dní dať do svoj-

ho okna jednu či dve sviečky. 

Symbolicky sa tak spojme nielen 

so svojími zosnulými, ale aj me-

dzi sebou a vytvorme tak jednotu 

v týchto náročných časoch. Neza-

budnite pri horiacej sviečke ve-

novať spomienku či veriaci mod-

litbu za tých, čo už nie sú s nami. 

Rozžiarme spolu Štiavnicu nie-

len spomienkami, ale aj nádejou 

na lepšie časy. 

Ja pri zapálenej sviečke budem 

myslieť nielen na svojich zosnu-

lých, ale aj na všetkých Štiavni-

čanov, s ktorými sme sa bolestne 

lúčili v tomto roku. Každý z nich 

zanechal svojím životom stopu 

aj v meste už len svojou prítom-

nosťou a prácou. Aj keď ich život 

skončil, spomienky zostávajú.

Nech odpočívajú v pokoji!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

Tohtoročné sviatky 
Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Opýtali sme sa na aktuálnu 

situáciu v žiarskej nemocnici 

v súvislosti so šírením korona-

vírusu:

1. Ako je na tom nemocnica s poč-

tom lôžok na COVID-19?

K dnešnému ránu (27. 10.) je v Ne-

mocnici Svet zdravia Žiar nad 

Hronom na COVID pracovisku 

hospitalizovaných 12 pacientov. Ka-

pacita COVID pracoviska je 18 lô-

žok na reprofi lizovanom COVID od-

delení a  zároveň je vyčlenené pre 

tento prípad jedno izolované lôžko 

s ÚPV na OAIM.

2. Koľko pacientov z  okresu 

Banská Štiavnica s  ochorením 

COVID-19 bolo hospitalizovaných 

v žiarskej nemocnici?

Čo sa týka pacientov z okresu Banská 

Štiavnica, celkovo bolo na COVID 

pracovisku žiarskej nemocnice hos-

pitalizovaných sedem pacientov. Ak-

tuálne nie je hospitalizovaný žiadny 

pacient z tohto okresu.

3. Ako sa nemocnica pripravuje na 

prípadné zhoršenie stavu?

Vzhľadom na aktuálnu epidemiolo-

gickú situáciu je pre bezpečnosť hos-

pitalizovaných pacientov i personálu 

v žiarskej nemocnici zavedená triáž 

(triedenie) pacientov. Na triážnom 

stanovisku všetkým prichádzajúcim 

pacientom zdravotníci žiarskej ne-

mocnice odmerajú telesnú teplotu 

a  zisťujú možné symptómy ochore-

nia COVID-19. Pýtajú sa napríklad 

na kašeľ, dýchacie ťažkosti, stratu ču-

chu a chuti, na možný kontakt s infi -

kovanou osobou, zisťujú cestovateľ-

skú anamnézu. Pacienti podpisujú 

dotazník. V  prípade, ak pacient ne-

vykazuje symptómy charakteristic-

ké pre ochorenie COVID-19, dostane 

zelený náramok a pokračuje v štan-

dardnom režime na ambulanciu ale-

bo oddelenie. Vstup do nemocnice je 

možný len s prideleným náramkom. 

Ak pacient vykazuje príznaky ocho-

renia, dostane červený náramok, je 

nasmerovaný do červenej zóny ne-

mocnice a lekár rozhodne o ďalšom 

postupe. Triáž funguje 24 hodín den-

ne 7 dní v týždni a zdravotníkom na 

triážom stanovisku pomáhajú aj prí-

slušníci Ozbrojených síl SR, ktorí do-

hliadajú na bezpečnosť pacientov 

i personálu.

Návštevy na všetkých lôžkových od-

deleniach sú zakázané až do odvo-

lania. Nemocnica poskytuje všetku 

zdravotnú starostlivosť.

V  Nemocnici Svet zdravia Banská 

Štiavnica môžu pacienti počas záka-

zu návštev využiť pomoc personálu 

a s ich rodinami sa spojiť cez videoho-

vor. Štiavnická nemocnica im zapoži-

čia tablet a pacienti ho môžu využiť 

kedykoľvek, keď sa dohodnú s rodi-

nou na videohovore, pričom starším 

pacientom pri hovore asistuje sestra 

alebo iný zdravotník.

Jana Fedáková,

komunikačný špecialista 

ProCare a Svet zdravia

Nemocnica a pacienti na ochorenie COVID-19

Žiarska nemocnica s koronavírus pracoviskom  foto Svet zdravia, a.s.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

26. – 30. 10., 2. – 6. 11., 9. – 13. 

11., 18. – 19. 11., 23. – 27. 11. 

v čase od 7:00 – 18:30 na ul.: Ban-

ky, Belianska, Belianske jazero, Ď. 

Langsfelda, Hadová, Hlavná, Hor-

ná, J. M. Hurbana, M. M. Hodžu, 

Majer, Na jazero, Osadná, Pustá, 

Šobov, Vyhnianska,

18. 11. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Obrancov mieru.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

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.

Spomienka na všetkých zosnulých  foto Michal Kríž
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Opýtali sme sa Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva 

so sídlom v Žiari nad Hronom:

1. Aký je vývoj ochorenia CO-

VID-19 v  okrese Banská Štiav-

nica za posledný mesiac?

Vývoj ochorenia v  okrese Banská 

Štiavnica sa nelíši vývojom a stú-

pajúcim trendom chorých/naka-

zených v ostatných regiónoch Slo-

venska. Len v mesiaci október do 

dňa 26. 10. 2020 bolo v okrese vy-

kázaných 92 pozitívnych prípa-

dov. Podľa údajov NCZI mal okres 

Banská Štiavnica od začiatku pan-

démie identifi kovaných celkovo 

120 pozitívnych. Z  týchto čísel-

ných údajov je zrejmé, aký je vý-

voj ochorenia/nakazenia v  popu-

lácii okresu.

2. Kde najčastejšie dochádza 

k nakazeniu?

V  súčasnosti k  nakazeniu dochá-

dza hlavne v rodinách, kde je úzky 

kontakt bez ochrany horných dý-

chacích ciest a  rodinní príslušníci 

prichádzajú z rôznych pracovných 

komunít, ale aj na pracoviskách, 

kde pravdepodobne neboli dodr-

žané tie 3 základné protiepidemic-

ké opatrenia (rúško, dezinfekcia 

rúk a odstup). Začiatkom mesiaca, 

pred vyhlásením núdzového stavu 

a opatrení veľkou mierou prispeli 

k nárastu infi kovaných aj rodinné 

oslavy, sobáše a  podujatia, kde je 

nahromadené obyvateľstvo a pod.

3. Aký je predpoklad vývoja 

ochorenia?

Núdzový stav a  určené obmedze-

nia zabránia zvýšenému kontaktu 

ľudí, ktorí sú z  rôznych komunít, 

a  tým by sa mala znížiť možnosť 

ďalšieho prenosu nákazy. Samo-

zrejme platí zásada uplatňovania 

už uvedených troch základných 

protiepidemických opatrení. Všet-

ky pozitívne osoby, ako aj ich pria-

me kontakty, musia dodržať na-

riadenú izoláciu. Po celoplošnom 

testovaní zistíme, koľko pozitív-

ne testovaných pribudne a  koľko 

ľudí bude v  domácej izolácii, čím 

sa opäť obmedzí cirkulácia víru-

su v populácii. Bez týchto opatre-

ní vývoj ochorenia by mal naďalej 

stúpajúcu tendenciu a  skolabova-

lo by ako prvé naše zdravotníctvo, 

ekonomika a  narastali by nám 

počty ľudí s  trvalými následka-

mi po prekonaní ťažkých foriem 

ochorenia alebo až úmrtia. Tak-

že do konečnej fi nalizácie vývoja 

účinnej očkovacej látky sa musíme 

riadiť všetkými opatreniami, ktoré 

zmiernia šírenie infekcie a  veľkú 

časť populácie ochránia pred ná-

kazou. Majme pri tom na pamäti 

hlavne seniorov a  zdravotne stig-

matizované obyvateľstvo.

Eva Striežová, 

regionálna hygienička

RÚVZ ZH

Ochorenie na COVID-19Zberný dvor 
je pre verejnosť dočasne zatvo-

rený

Oznamujeme občanom, že vzhľa-

dom na vyhlásený zákaz vychá-

dzania ako súčasť opatrení na boj 

proti COVID-19, je zberný dvor 

pre verejnosť od soboty 24. 10. 

2020 do 1. 11. 2020 zatvorený.

Ďakujeme za porozumenie!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Máme radosť, 
keď si spomeniete a pomáhate

Vedenie ŠZŠ v  Banskej Štiavnici 

týmto vyjadruje svoje poďakova-

nie ľuďom, ktorí nám svojimi dar-

mi pomáhajú skvalitňovať výchov-

novzdelávací proces na našej škole.

Ďakujeme Vám p. Alžbeta Ivani-

čová, p. Aneta Rákayová za množ-

stvo materiálu využitého na hodi-

nách pracovného vyučovania. P. 

Ivaničovej zároveň ďakujeme za 

knižné dary do našej „Knihobúd-

ky“, ktorá bude inštalovaná v blíz-

kosti našej školy, čím bude sprí-

stupnená aj pre verejnosť. Tiež 

Vám p. Dana Grajciarová za daro-

vaný notebook. Vďaka patrí aj p. 

Štefánii Kulichovej a  kolegyniam 

zo ZŠ J. Horáka, za podarované iz-

bové rastliny.

Tešíme sa a vážime si Vašu pomoc!

Beata Rafajová,

riaditeľka ŠZŠ

Oznam
Novootvorená kancelária Pohron-

ského osvetového strediska, pra-

covisko Banská Štiavnica, sa na-

chádza v  budove Šinglerky na 1. 

poschodí, Dolná 18, Banská Štiav-

nica. Príďte nás navštíviť!

POS BŠ

Mesto Banská Štiavnica 

získalo dotáciu z Úradu vlády 

SR na obnovu vojnových 

pamätníkov vo výške 7 700€.

Mesto Banská Štiavnica žiadalo 

o dotáciu na obnovu vojnových pa-

mätníkov v  rámci Vyzvania pred-

sedu vlády SR na predkladanie žia-

dostí o  poskytnutie dotácie na 

obnovu vojnových hrobov na rok 

2020. Mesto bolo v  tejto výzve 

úspešné a  získalo dotáciu, z  ktorej 

sa budú obnovovať: Pamätník po-

pravených v SNP v Banskej Štiavni-

ci v  lokalite Teplý potok, Pamätník 

padlým vo svetovej vojne v Banskej 

Štiavnici v  miestnej časti Banky, 

Ústredný pamätník SNP a osadenie 

tabule v Banskej Štiavnici v miestnej 

časti Počúvadlianske Jazero a  Pa-

mätník pri ŽSR v  Banskej Štiavni-

ci. Uvedené pamätníky sú v značne 

poškodenom a  zanedbanom stave. 

V  rámci obnovy sa vykonajú práce 

súvisiace s vyčistením pamätníkov, 

rekonštrukciou oplotenia, vyspra-

venie podláh, schodov, pamätných 

tabúľ a písmen. Čo sa týka pamätní-

ka v  miestnej časti Počúvadlianske 

Jazero, tu sa očistia všetky povrchy, 

najmä socha, vyspravia sa podlahy 

kamenného múrika s vrchným ob-

kladom múrika z podobného mate-

riálu (ryolit namiesto poškodeného 

betónu), 

osadí sa nová pamätná tabuľa, očis-

tí sa okolie pamätníka – kamene, 

dlažba pod pamätníkom sa doplní 

na chýbajúcich miestach, demontu-

jú sa vlajkové tyče, ktoré sa už ne-

používajú. Vybudu-

jú sa nové schody na 

chodníku smerom 

k  pamätníku, kto-

ré nahradia súčasné 

rozpadnuté betóno-

vé. Obnova pamät-

níkov sa uskutoční 

v roku 2021. Vojnové 

pamätníky v  našom 

meste a  okolí repre-

zentujú spomienku 

na účasť slovenské-

ho národa na oslobo-

dení od nemeckých 

fašistov a  na  ľudí, 

ktorí obetovali svo-

je životy za mier 

a  budúcnosť Sloven-

ska. Tieto pamätní-

ky sa nachádzajú na 

miestach s vysokým pohybom oby-

vateľov i návštevníkov mesta, preto 

je dôležité, aby bol ich súčasný za-

nedbaný a nevyhovujúci stav upra-

vený do náležitej podoby aj z toho 

dôvodu, že mesto je lokalitou sveto-

vého dedičstva UNESCO a štiavnic-

ký región patrí medzi najnavštevo-

vanejšie na Slovensku.

RRaMV

Obnovenie vojnových pamätníkov 
v meste a okolí

Oznam
V  nadväznosti na vyhlásenie nú-

dzového stavu v  Slovenskej re-

publike a  zákazu vychádzania 

oznamujeme, že v  termíne od 

28. októbra do dovolania sa ru-

šia úradné hodiny na úradoch prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny. Žiada-

me klientov, aby dôkladne zvážili 

osobnú návštevu úradov a na ko-

munikáciu využívali email, telefo-

nický kontakt a poštové služby.

ÚPSVaR BS
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Rozhovor s ministrom obrany 

SR Jaroslavom Naďom 

ohľadom testovania 

na koronavírus:

1. Ako je armáda pripravená na 

testovanie v BS okrese?

Pilotné testovanie v najrizikovejších 

okresoch Slovenska máme úspeš-

ne za sebou. V prvom rade musím 

povedať, že som nesmierne hrdý 

na naše vojačky a  vojakov. Ozbro-

jené sily SR opäť dokázali, že sú tu 

pre Slovensko vždy a všade, kde je 

to potrebné. Za rekordne krátky čas 

dokázali naplánovať a  zrealizovať 

túto náročnú úlohu. Ak sme hovori-

li, že štyri okresy Oravy a Bardejova 

boli veľkou výzvou a obrovskou lo-

gistickou operáciou, tak 79 okresov 

ani nemusím hovoriť, čo to zname-

ná. Pre mňa ako ministra je to ob-

rovská úloha a  ja som veľmi vďač-

ný za veľkú podporu, ktorú mám 

aj od náčelníka generálneho štábu 

a ozbrojených síl, ktoré bezpochyby 

čaká najväčšia operácia v našej his-

tórii. Verím, že spoločným úsilím – 

tak ako na Orave a v Bardejove, aj 

v okrese Banská Štiavnica a vo všet-

kých okresoch na území Slovenska 

to spoločnými silami úspešne zvlád-

neme.

2. Prečo by ľudia mali ísť na tes-

tovanie?

Tým, že sa prídeme otestovať, zis-

tíme nielen svoj zdravotný stav, 

ale pomôžeme tak ochrániť aj svo-

jich blízkych a  ľudí v  širšom oko-

lí, a zamedzíme tak ďalšiemu šíre-

niu tohto ochorenia. Testovanie je 

zadarmo, a  preto verím, že aj po-

čas celoplošného testovania bude 

účasť taká vysoká, aká bola po-

čas pilotného testovania na Orave 

a v Bardejove. Účasťou na testova-

ní môžeme ukázať solidaritu a pre-

dovšetkým rešpekt voči ostatným 

a  zároveň tak spoločne pomôže-

me zvrátiť nepriaznivý vývoj v na-

šej krajine.

3. Čo odkážete Štiavničanom?

Odkaz je jednoduchý a jasný – príď-

te sa otestovať. O to s úprimnejšou 

prosbou možno nielen preto, že ide 

o  kraj, v  ktorom žijú moji rodičia 

a v ktorom som prežil časť svojho 

života, ale predovšetkým preto, že 

je to najjednoduchšia možnosť ako 

spoločne zvládnuť celú pandémiu 

a ochrániť tak seba aj svojich blíz-

kych.

Martina Kovaľ Kakaščíková, 

hovorkyňa MO SR,

León Zázrivý, Tlačové odd., 

Komunikačný odbor

Príďte sa otestovať

18. ročník festivalu talian-

skeho fi lmu MittelCinemaFest 

sa uskutoční od 16. do 

22. novembra online aj v kine 

Akademik.

Najnovšie talianske fi lmy renomova-

ných režisérov i nastupujúcej generá-

cie fi lmových tvorcov si budete môcť 

pozrieť z pohodlia vášho domova, ne-

budú chýbať novinky z festivalu v Be-

nátkach , fi lmy ovenčené cenami na 

rôznych festivaloch, ani typické ta-

lianske komédie s  dramatickým ná-

bojom. Záver festivalu bude patriť 

obľúbenému režisérovi Ferzanovi Oz-

petkovi a jeho najnovšiemu fi lmu Bo-

hyňa šťastia.

Viac informácií na FB webe kina Aka-

demik: https://www.facebook.com/

kinoakademik.

Zuzka Patkošová

MittelCinemaFest 

Malé kultúrne centrum 

na Drieňovej.

Viete o  tom, že na sídlisku Drieňo-

vá už druhý rok funguje malé kultúr-

ne centrum? Kvôli obmedzenému 

priestoru v MŠ sme sa v tomto roku 

rozhodli s veľkou podporou riaditeľa 

ZŠ na Drieňovej premiestniť kultúr-

ne dianie do väčších priestorov. Ten-

to čas nám dáva šancu pripraviť ho, 

zútulniť, vytvoriť víziu a nové podu-

jatia zamerané na všetky vekové ka-

tegórie. V októbri sa mal uskutočniť 

Drieňovský plenér v uliciach sídliska, 

ktorý sme kvôli súčasnej situácii pre-

sunuli na jar budúceho roku.

V  prípade, že máte chuť pomôcť, 

že by ste radi privítali priestor na 

stretávanie sa, máte podnety a  ná-

pady, ktoré by podľa vás padli na 

úrodnú pôdu, napíšte nám na mail: 

kultura@banskastiavnica.sk, a  my, 

spolu s  vami, otvoríme novú knihu 

plnú zaujímavých zážitkov.

O  ďalšom fungovaní vás budeme 

včas informovať na stránkach Štiav-

nických novín a na webe kultúra Ban-

ská Štiavnica.

Zuzka Patkošová, odd. KŠaMK

BOD K v novom priestore

Oznam
Na základe aktuálnej epidemiologic-

kej situácie v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu platí v Nemocnici Svet 

zdravia Banská Štiavnica zákaz náv-

štev na všetkých lôžkových oddele-

niach. Zákaz platí do odvolania. Ďa-

kujeme za porozumenie!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista, 

ProCare a Svet zdravia, a. s.

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická poltura 

v  hodnote 10EUR si môžete za-

kúpiť v  Informačnom centre mes-

ta Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk
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V súlade s vydanými usmer-

neniami Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, 

ako aj v súvislosti s prijatými 

opatreniami Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica, 

mesto zabezpečuje opatrenia 

proti šíreniu koronavírusu aj 

v oblasti sociálnych služieb.

Mesto Banská Štiavnica poskytu-

je tri druhy sociálnych služieb – do-

mácu opatrovateľskú službu, denné 

centrá (kluby dôchodcov) a  komu-

nitné centrum. Prostredníctvom 

neverejného poskytovateľa S.O.V.I., 

n.o., zabezpečuje poskytovanie pre-

pravnej služby – sociálny taxík.

V  rámci domácej opatrovateľskej 

služby sa zabezpečuje starostlivosť 

o  občanov v  domácom prostredí, 

pričom opatrovateľky boli poučené 

o  povinnosti nosenia rúšok, (rúš-

ka boli všetkým distribuované po-

čas prvej vlny pandémie), dezinfek-

cie rúk. V prípade príznakov, ktoré 

patria medzi najčastejšie príznaky 

ochorenia COVID-19, je povinnosť 

nahlásiť situáciu poverenému pra-

covníkovi a kontaktovať svojho le-

kára. V  takom prípade je podľa 

možností občanovi (prijímateľovi 

sociálnej služby) zabezpečené za-

stupovanie opatrovateľky na nevy-

hnutný čas.

V súvislosti s prijatými opatreniami 

boli od 01. 10. 2020 úplne uzatvo-

rené denné centrá (kluby dôchod-

cov) až do odvolania.

V  rámci opatrení je aj v  Komunit-

nom centre v  lokalite Šobov za-

bezpečená dezinfekcia priestorov 

KC, pri vstupe je pre klientov cen-

tra k dispozícii dezinfekcia rúk, za-

mestnancami je regulovaný vstup 

počtu klientov v  zmysle určených 

pokynov, vykonávajú sa výlučne in-

dividuálne poradenstvá, k  dispo-

zícii sú ochranné rúška pre všet-

kých obyvateľov lokality Šobov, 

ktorí rúška nemajú alebo ich majú 

opotrebované. Vykonávajú sa pre-

ventívne aktivity, osveta, na do-

stupných miestach sú zverejne-

né písomné informácie k prevencii 

a ochrane zdravia. Taktiež je zabez-

pečené zvýšené upratovanie a  de-

zinfekcia spoločných priestorov 

dobrovoľníkmi a  pracovníkmi for-

mou aktivačných prác, pričom sú 

pravidelne dopĺňané dezinfekčné 

a čistiace prostriedky.

Mesto Banská Štiavnica zabezpe-

čuje prepravnú službu prostredníc-

tvom poskytovateľa sociálnej služ-

by S.O.V.I., n. o., ktorý tiež vykonal 

opatrenia proti šíreniu COVID-19. 

Pravidelne sú dezinfi kované vozidlá 

po každom klientovi, platí povin-

nosť nosenia rúšok, v  prípade, že 

klient nemá rúško, je mu poskyt-

nuté zdarma. Sociálny taxík okrem 

určeného využívania účelu jázd za-

bezpečuje tiež pomoc občanom do-

náškou nevyhnutných vecí, napr. 

liekov, zdravotníckych pomôcok, 

prípadne nákupu do domácnosti.

Eva Gregáňová, 

MsÚ

Opatrenia v rámci sociálnych služieb 
v meste Banská Štiavnica

Lidl spolu so svojimi zákaz-

níkmi podá v regiónoch 

pomocnú ruku tým, ktorí 

to najviac potrebujú. 

Vo všetkých 144 predajniach v  92 

mestách prebieha zbierka trvanli-

vých potravín a  hygienických po-

trieb pre chorých a sociálne odkáza-

ných občanov.

Určite ste si všimli, že aj v Banskej 

Štiavnici v  predajni Lidl prebieha 

časovo neobmedzená zbierka tr-

vanlivých potravín a  hygienických 

potrieb. Reťazec zapojil do projektu 

celkovo 95 rôznych subjektov. Ide 

predovšetkým o organizácie a zdru-

ženia venujúce sa ťažko chorým či 

inak znevýhodneným deťom, týra-

ným matkám, ľuďom bez domova 

či rôzne zariadenia sociálnych slu-

žieb. Aj v našom meste je v predaj-

ni Lidl umiestnený špeciálne 

označený kôš, do ktorého mô-

žete podľa vlastného uváže-

nia odovzdať potraviny či hy-

gienické potreby a Margarétka 

OZ to rozdeľuje a rozváža ro-

dinám a ľuďom v núdzi, ktorí 

to naozaj potrebujú a ktorých 

aj vo svojom okolí poznáte. 

Od 08. 10. do 22.10. sme odo-

vzdali potraviny 11-tim rodi-

nám.

Verme, že ako v prvej vlne, tak 

aj teraz budeme k  sebe soli-

dárni a pomôžeme spoluobča-

nom, ktorí sa ocitli v neľahkej 

situácii.

Ďakujeme!

Helena Koťová,

OZ Margarétka

Podeľ sa a pomôž!

Sociálny taxík pre seniorov  foto Archív S.O.V.I.

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín:

Malina

= raz rodiace odrody – základné 

výhonky vyprodukované podzem-

nou časťou rastliny v predchádza-

júcom roku majú zmiešané púčiky 

približne v horných 2/3 dĺžky vý-

honka.

= dvakrát rodiace odrody – leto-

rasty vyprodukované z  podzem-

nej časti v hornej časti rozkonáru-

jú a tvoria menej bohaté súkvetia, 

plody s  nich dozrievajú v  druhej 

polovici leta a  na jeseň, časť vý-

honka, ktorá priniesla úrodu do 

jari druhého roka odumiera a úro-

du vyprodukujú zmiešané púčiky 

nachádzajúce sa v bočných pozíci-

ách na zostávajúcej časti výhonka.

Černica a malinočernica

= základný výhonok vyproduko-

vaný podzemnou časťou rastliny 

v  predchádzajúcom roku, často 

rozkonárený, nesie zmiešané 

púčiky v horných 2/3 až 3/4 dĺžky, 

po zbere úrody odumiera.

Michaela Mojžišová

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.

Mačičky a kocúrikovia hľadajú do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

OZ Murko
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Spomienka

Už len kytič-

ku kvetov na 

hrob Ti môže-

me dať, spo-

kojný, večný 

spánok môžeme Ti priať.

Dňa 3. novembra si pripo-

menieme 15. výročie, čo nás 

navždy opustila Alenka Ja-

rábeková. S  láskou a úctou 

spomíname… 

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Dotĺklo srd-

ce, prestalo biť, 

skončilo svo-

ju púť. Nechce-

me na Teba za-

budnúť. Slza v oku, v srdci žiaľ. 

Odišiel si bez rozlúčky, tak ná-

hle, bez toho, aby nám Tvoje 

ústa dali zbohom. Len ten, kto 

niekoho navždy stratí, vie, čo je 

bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stá-

le bolí a zabudnúť nedovolí...“

Dňa 29. 10. 2020 si pripomí-

name 1. výročie úmrtia Duša-

na Horáka. S tichou spomien-

kou k Tvojmu hrobu chodíme, 

pri plameni sviečok na Teba 

myslíme. Osud Ti nedoprial 

s nami dlhšie byť, ale v našich 

srdciach budeš stále žiť... 

Spomína manželka 

s dcérami a vnukmi

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú iba v stredu v čase 

8:00 – 12:00 hod. až do odvolania. 

Za pochopenie vopred ďakujeme. 

Informácie o akciách môžete zís-

kať na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín.

Výbor SZTP 

Kto sa musí testovať?

Testovanie bude dobrovoľné a budú 

sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 

10 rokov. Pre všetkých nad 10 ro-

kov, ktorí sa prvého testovania ne-

zúčastnia, bude platiť zákaz vychá-

dzania. Zákaz vychádzania pre nich 

prestane platiť, ak absolvujú druhé 

kolo celoplošného testovania s  ne-

gatívnym výsledkom alebo ak ob-

držia negatívny výsledok z RT-PCR 

testu (s  výsledkami po 30. októbri 

2020 po 8:00) alebo v prípade ukon-

čenia zákazu vychádzania na celom 

Slovensku.

Klienti domovov sociálnych služieb 

a hospitalizovaní pacienti v nemoc-

niciach budú testovaní priamo v za-

riadeniach.

Testovanie sa neodporúča osobám 

so zdravotným či iným obmedze-

ním, prípadne seniorom a iným zra-

niteľnejším skupinám obyvateľov, 

ak sa prirodzene zdržujú len v  do-

mácom prostredí a neudržujú úzky

sociálny kontakt. Nie je to však ude-

lenie výnimky. Aj pre tieto osoby 

nad 10 rokov platí povinnosť záka-

zu vychádzania v  prípade neúčasti 

na prvom aj druhom kole celoploš-

ného testovania.

Výnimku z testovania majú len oso-

by s  takým zdravotným obmedze-

ním, ktoré im znemožňuje absolvo-

vať takéto testovanie. Tieto osoby 

sa musia vedieť preukázať lekárskou 

správou, ktorá potvrdzuje nemož-

nosť zúčastniť sa testovania.

Osoby s telesným postihnutím budú 

môcť využiť na mieste pomoc svoj-

ho opatrovateľa a  rovnako prítom-

ných príslušníkov policajného zbo-

ru alebo ozbrojených síl. Na mieste 

budú rovnako dostupné písomné 

informácie aj pre nepočujúcich.

Čo robiť, ak je infekčná len jedna 

osoba žijúca v domácnosti s ďal-

šími?

V tomto prípade si môžete vybrať, či 

uprednostňujete absolvovať karanté-

nu v domácom prostredí, pričom bu-

dete rešpektovať základné opatrenia 

(pokiaľ je to možné, budete v samo-

statnej izbe, budete používať kúpeľ-

ňu oddelene od ostatných osôb v do-

mácnosti, budete mať vyčlenený riad, 

bielizeň a ďalšie osobné prostriedky, 

budete pravidelne vetrať a dezinfi ko-

vať spoločné priestory s cieľom elimi-

novať riziko prenosu nákazy), alebo 

pôjdete absolvovať karanténu do ho-

telového zariadenia, ktoré bude spĺ-

ňať nároky na karanténu. Zoznam 

takýchto súkromných ubytovacích 

zariadení pripravuje aj Ministerstvo 

dopravy SR a nájdete ich aj na tomto 

webe. Tento pobyt je potrebné si uhra-

diť z vlastných fi nančných prostried-

kov. Rovnako môžete kontaktovať 

ubytovacie zariadenia vo Vašom oko-

lí a informovať sa, či vedia zabezpečiť 

podmienky nevyhnutné na karanté-

nu, pričom sa myslí najmä donáška je-

dál na izbu a zabezpečenie ďalších Va-

šich potrieb.

V  prípade domácej karantény platia 

pre osoby žijúce v  spoločnej domác-

nosti rovnaké pravidlá ako dnes pre 

osoby, ktoré prišli do úzkeho kontak-

tu s osobou pozitívnou na COVID-19, 

teda povinnosť domácej karantény 

alebo absolvovania testu s  negatív-

nym výsledkom za predpokladu, že už 

s členom rodiny alebo niekým infekč-

ným opätovne neprídu do kontaktu.

Neverím výsledkom Vašich testov.

V  tomto prípade Vám odporúčame 

obrátiť sa na zdravotnícke zariadenie, 

ktorému dôverujete, a ktoré vykoná-

va RT-PCR testy. Po obdržaní negatív-

neho výsledku RT-PCR testu pre Vás 

nebude platiť zákaz vychádzania. Mu-

síte sa však vedieť preukázať výsled-

kami RT-PCR testov z NCZI. Rovnako 

tak môžu postupovať zamestnávate-

lia, ktorí majú obavy z dôveryhodnos-

ti testov alebo tí, ktorí potrebujú za-

bezpečiť čo najskorší návrat svojich 

pracovníkov do pracovného prostre-

dia. Zamestnanci s  negatívnym RT-

PCR testom budú môcť ukončiť po-

vinnú karanténu predčasne.

Certifi káty sú zabezpečené ochranný-

mi prvkami a budú dôsledne kontro-

lované. V prípade falšovania hrozí po-

stih.

Ako to bude s  mojím zamestna-

ním, keď budem testovaný pozi-

tívne/ keď sa nezúčastním testo-

vania?

V prípade pozitívneho výsledku testu 

kontaktujte svojho lekára, ktorý Vám 

vystaví takzvanú pandemickú PN.

Ak zamestnanec odmietne ísť na tes-

ty, bude sa musieť z  práce uvoľniť, 

pretože takzvanú pandemickú PN ne-

dostane. Ak sa zamestnanec rozhod-

ne, že na testy nejde, môže počas zá-

kazu vychádzania napríklad pracovať 

z  domu (tzv. homeoffi  ce) po doho-

de so zamestnávateľom. Rovnako si 

môže so zamestnávateľom dohodnúť 

čerpanie voľna. Ak zamestnanec dob-

rovoľne nepôjde na test a ostane v do-

mácej karanténe, tak je to prekážka 

v práci na strane zamestnanca a nie 

zamestnávateľa alebo štátu. O  pre-

kážke v práci by mal zamestnanec in-

formovať zamestnávateľa čím skôr 

a požiadať tak o pracovné voľno. To 

môže byť s náhradou mzdy, teda ako 

dovolenka alebo bez náhrady mzdy, 

vtedy ale musí zamestnávateľ umož-

niť zamestnancovi „odpracovať zameš-

kaný čas“. Ak teda zamestnanec, ktorý 

nechce absolvovať testovanie, požia-

da zamestnávateľa o pracovné voľno 

kvôli karanténe, nemôže automaticky 

počítať aj s náhradou mzdy.

Zdroj: somzodpovedny.sk

Najčastejšie otázky/odpovede 
spojené s testovaním

Október je mesiac, ktorý 

premaľúva prírodu pestrými 

farbami. 

V tento čas si my, žiaci ZŠ na síd-

lisku Drieňová, spomíname na 

maliara J. Kollára, ktorého meno 

nesieme v názve. Na hodinách vý-

tvarnej výchovy sa vraciame k té-

mam, ktoré on zachytil na svojich 

obrazoch. S úctou spomíname na 

túto významnú osobnosť nášho 

mesta. Ticho prerušované slab-

núcim štebotom vtáčat a  jesen-

né slniečko dotvárali atmosféru 

pri zapaľovaní sviečky skupinkou 

žiakov zo ZŠ J. Kollára. 21. ok-

tóbra 1982 štetec držaný jeho ru-

kou domaľoval zabudnuté mest-

ské zákutia a  okolie Štiavnice 

navždy.

A. Jánošíková a žiaci V. A

Pripomenuli sme si osobnosť J. Kollára

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 8:00 – 16:00 IC BŠ
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Pred pár dňami (13. 10. 2020) 

sa objavili vo viacerých 

médiách reportáže o dodnes 

jedinečnom podujatí na 

Slovensku – o 54. ročníku 

Akademického Prešova (Súťaž 

umeleckej tvorivosti vysoko-

školákov Slovenska).

V  súvislosti s  týmto podujatím sa 

publikovali informácie, že jeho spo-

luzakladateľom a  dodnes riadite-

ľom je prof. PhDr. Karol Horák, CSc. 

Za jeho mnohoročné zásluhy mu 

bola udelená Cena za mimoriad-

ny prínos v oblasti divadla od roku 

2015, ktoré udeľuje Slovenské cen-

trum AICT (Medzinárodná asociá-

cia divadelných kritikov). Zmienku 

o tejto udalosti som publikoval v ŠN 

č. 38, 22. 10. 2020/.

Karol prežil časť svojej mladosti v B. 

Štiavnici a hoci žije v súčasnosti na 

východnom Slovenku (Prešov, Ko-

šice), jeho milované mesto pod Sit-

nom je hlboko vrastené v jeho srdci. 

Patrí medzi najvýznamnejších sú-

časných dramatikov na Slovensku, 

je aj prozaikom, literárnym i  diva-

delným vedcom, avšak vo viacerých 

jeho umeleckých dielach dominuje 

Banská Štiavnica. Svojím spôsobom 

K. Horák nadväzuje na literárne 

dielo svojho strýka, významného 

slovenského spisovateľa J. Horáka 

(1907 – 1974).

Ako si spomínate na roky prežité 

v Banskej Štiavnici, aký bol a  je 

váš vzťah k tomuto prostrediu až 

do súčasnosti?

Naša rodina pochádza z B. Štiavnice 

a jej okolia. Mama je rodená Štiavni-

čanka, otec Karol pochádzal zo Šte-

fultova (rovnako ako jeho brat, spi-

sovateľ, J. Horák.) Ja som sa narodil 

v Katarínskej hute, okres Lučenec, 

kde bol otec riaditeľ školy. Na kon-

ci 40. rokov ho preložili na nové uči-

teľské pôsobisko (Teplá – Žakýl pri 

B. Štiavnici, teraz Podhorie). Zák-

ladnú školu a detstvo som absolvo-

val v tejto hornatej chudobnej roľ-

níckej dedine. Tu sme prežili 50. 

roky minulého storočia. Uprostred 

horskej prírody, s  klasickým poza-

dím ročných období. V intenzívnej 

športovej činnosti – predovšetkým 

futbal, hokej, lyžovanie. Svoje prvé 

skúsenosti som mal aj s  ochotníc-

kym divadlom, viedol ho otec, no 

bola to krátkodobá skúsenosť, ako 

„puberťák“ som sa za túto činnosť 

hanbil. Rodičia – učitelia sa usilovali 

orientovať ma na hudbu, no márne, 

ani husle, ani klavír sa ne-

stali mojím osudom – . Aká 

škoda! Ako by sa mi to bolo 

bývalo zišlo neskôr v  di-

vadle. Dal som prednosť 

športu. Na Teplej som za-

žil petrolejku , ale aj elek-

trifi kovanú dedinu. Pu-

tovné kino, ktoré raz za 

mesiac premietalo v  škole 

na obrátenú stranu mapy 

fi lm. Pamätám si menu 

peňazí i neúspešnú kolek-

tivizáciu na dedine. Pa-

mätám na Marec, mesiac 

knihy. V  triede bol veľký 

stôl s  knižnými novinka-

mi, ktoré sme si ako žiaci mohli kú-

piť. Ja som celú zásielku prečítal za 

mesiac, pokiaľ trvala výstava. Ten-

to fond tvorila väčšinou schematic-

ká literatúra, aj tú som prečítal, keď 

pršalo: Budú z  nich ľudia, Ďaleko 

od Moskvy, Rytier Zlatej hviezdy. 

Ale aj slovenská klasika: Kukučín, 

Vajanský – ešte v  brožovanej väz-

be z minulého režimu. No a knihy 

od strýka J. Horáka, takmer 40 jeho 

pôvodných prozaických diel. Ale on 

mi poskytol aj vtedy nevydávaného 

J. Cígera Hronského, Mila Urbana, 

Gejzu Vámoša, Ivana Horvátha. 

A rad svetových autorov, o ktorých 

som dovtedy nechyroval. Na stred-

nú školu som denne dochádzal do B. 

Štiavnice. V tých rokoch sa zmieta-

la Štiavnica medzi dvoma krajnými 

pólmi – doznievalo ešte jej dobové 

povojnové ideologické hodnotenie 

ako „klérofašistického centra“, ale aj 

„centra rudných baní za socializmu“. 

Väčšina historických pamiatok bola 

v dezolátnom stave. V literárnej po-

zostalosti J. Horáka som našiel bá-

seň Ivana Javora, ktorá reagovala 

na tento stav mesta veľmi plastic-

ky... Štiavnické školy mali niekoľ-

ko pozoruhodných učiteľov. Na „je-

denásťročke“ to bol napr. S. Ligač, 

slovenčinárka G. Buzalková, nem-

činárka M. Holécyová, telocvikári 

Š. Mojžiš a S. Ivančin. V Štiavnici, 

kam sme sa presťahovali na sklon-

ku 50. rokov – sme žili v typickom 

baníckom dome po starých rodi-

čoch, na Hornej Resle, vo výške 700 

m.n.m. Vtedy som začal hrávať fut-

bal za dorast B. Štiavnice. Školské 

roky štiavnické boli jednoznačným 

krokom vpred v mojom vývine. Te-

rajšia Štiavnica ako mesto? Neuve-

riteľná zázrak revitalizácie historic-

kého „polis“.

Ako si spomínate na svoje vyso-

koškolské roky a  najmä na štu-

dentské divadlo?

Do Bratislavy som nemohol štu-

dovať pre otca. Šiesti z  triedy sme 

nedostali odporúčanie na vysokú 

školu – vraj sme pochádzali z  ro-

dín inteligencie, v  mojom prípa-

de zavážila aj „mimoškolská otcova 

činnosť“ (organista). Takmer zázra-

kom som sa zúčastnil na jeseň do-

datočných pohovorov na novovzni-

kajúcu fakultu v Prešove, kde som 

v r. 1960 – 1965 vyštudoval, kom-

binácia slovenčina – ruština. V tom 

čase nastupovala na Filozofi ckej fa-

kulte UPJŠ generácia mladých pe-

dagógov, nás študentov bolo spolu 

neveľa, to umožňovalo individuál-

ne konzultovať s pedagógmi. Preto 

som im za mnohé povďačný i zavia-

zaný. Dostal som príležitosť, usilo-

val som sa ju využiť. Pre mňa mala 

dôležitú úlohu mimoškolská čin-

nosť, hlavne vtedajšie fakultné di-

vadlo poézie a  kvalitní učitelia, 

ktorí ma viedli cez poéziu k divadel-

nému umeniu spočiatku ako recitá-

tora, herca, neskôr dramaturga i re-

žiséra.

Ako by ste charakterizovali vzťah 

Karol Horák – Jozef Horák?

Jozef Horák (1907 – 1974) bol au-

torom takmer štyridsiatky kniž-

ných titulov, epická šírka je naozaj 

pre neho ako prozaika príznačná. 

Bol pre mňa príkladom neobyčaj-

nej celoživotnej spisovateľskej kon-

centrácie na svoje dielo, vzorom 

pracovitosti. Pochádzal z  chudob-

nej baníckej rodiny, mal ešte dvoch 

bratov a  sestru. Ich otec zahynul 

v 1. sv. vojne. Môj otec Karol (1914 

– 1979) svojho otca nepoznal, naro-

dil sa, keď bol kdesi na ruskom fron-

te údajne už medzi obeťami. Rodinu 

živila matka z platu robotníčky v ta-

bakovej továrni. Po jej smrti (1923) 

sa rodina rozpadla, deti si rozobrali 

na výchovu príbuzní a susedia. Na-

priek týmto sociálnym hendikepom 

sa podarilo Jozefovi a môjmu otco-

vi Karolovi ako sirotám vyštudovať 

na štiavnickom učiteľskom ústa-

ve. To bol zázrak menom škola! Za 

peniaze, ktoré im na zápis požičal 

miestny štefultovský farár, ale hlav-

ne vďaka dispozíciám i  talentu ab-

solvovali toto pedagogické semeniš-

te. Štiavnické školy mladého Jozefa 

priam zázračne sformovali. Učitelia 

postrehli jeho talent, predovšetkým 

v slohových úlohách. Aj vďaka tomu 

sa stal predsedom Samovzdelávacie-

ho krúžku A. Sládkoviča, tam sa pre-

zentoval prvými poviedkami a bás-

ňami. V  4. ročníku dostal ústavné 

štipendium. Po absolvovaní ústavu 

takmer 20 rokov učil na dedinskej 

škole v Teplej. Písal prózy s  témou 

zo súčasnosti i  histórie. Nemožno 

obísť ani jeho vysokoškolskú čin-

nosť. Vo svojich pôsobiskách (spolu 

s mojím otcom Karolom, ktorý učil 

v Teplej po Jozefovi od r. 1948) pre-

sadil rozličné postupy agrárne, ci-

vilizačné, ktoré v  medzivojnovom 

i povojnovom období neboli na vte-

dajšej dedine samozrejmosťou. Boli 

výbornými organizátormi kultúry, 

v mnohom tlačili výraznú pečať ži-

votu dedín, na čo pamätníci dote-

raz spomínajú. J. Horák začal písať 

nie dlho po 1. sv. vojne, svoje dielo 

rozvinul v  medzivojnovom období, 

svoj podiel mal pri rozvíjaní dobovej 

literatúry od 50. rokov po rok svo-

jej smrti (1974). Zažil obdobie, keď 

bol na výslní literárnych hodnotení 

i  ocenení, no aj obdobie ostrej kri-

tiky svojho diela i  postojov. No na 

sklonku života si spomínam na jeho 

bonmot: „Nikto nie je oprávnený sprá-

vať sa voči mne tak akoby ma poznal...“ 

A ešte dodal sentenciu A. Mauroisa: 

„Niet šťastia bez zabúdania.“

Viaceré jeho diela boli spracované 

do podoby rozhlasových útvarov, 

fi lmových i televíznych žánrov. Vý-

skumu jeho diel som sa venoval vo 

svojich vedeckých prácach, vydal 

som niekoľko monografi í o  ňom, 

napr. Medzi sujetom a tézou (1999), 

Od tézy k sujetu (2003), Historická 

próza J. Horáka (2005), atď. Život 

a  dielo J. Horáka svojským príkla-

dom sústavnej, cieľavedomej a ne-

raz altruistickej tvorby, ktorá neraz 

prebiehala na úkor zdravia i kvality 

vlastnej tvorivej práce.

(pokračovanie nabudúce)

Ján Novák

Výnimočná osobnosť – prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
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Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 37/2020: 

„Nedostatkom našej doby je nedosta-

tok času.“ Výhercom sa stáva Adam 

Turcer, Sv. Anton. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, reštaurácii 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 termí-

ne do 09. 11. 2020.

V tajničke sa ukrýva výrok H. For-

da: „Väčšina ľudí spotrebuje viac ener-

gie… (dokončenie v tajničke).

A., Osobné zámeno, koniec tajnič-

ky, stupeň v džude,

B., Horká bylina, panovník, poplat-

ky štátu,

C., Potvora, Fibichova skladba, 6 

v Ríme, klamstvo,

D., Notová zn., bol si básn., buniči-

na, osobné zámeno,

E., Čistiaci prášok, Amália, myšiak, 

obaja,

F., Vydávalo plameň, bydlisko kňa-

za, opak dní,

G., Plody a stromy, lieta, oslovenie 

muža, ozn. vozidiel Švajčiarska,

H., Miestnosti vo väzení, Terézia, 

čas, jazyk slovenský skr.,

I., Snívaj, Ivan, pracovali ihlou, 

mastná plodina,

J., Textová skratka, naša hud. sku-

pina, polynézsky nápoj, meno Ro-

lins,

K., Vo česky, 2. časť tajničky, hli-

ník.

1., Záves v divadle, hoci, Slov. aka-

démia vied,

2., 1. časť tajničky,

3., Ampér, latka, preteky áut, sa-

mohlásky v slove drevo,

4., Stred slova prival, vrecia, ozn. 

ruských lietadiel, pond,

5., Seriálová postava, plesy, časť 

hlavy,

6., Ozn. áut Španielska a Rakúska, 

polovične, vodný kvet,

7., Vyučovacia ustanovizeň, Franti-

šek, ozn. áut Kambodže a Belgicka,

8., Stred slova teresa, cvičenie v ka-

rate, prikrývka na krk,

9., 3. pád slova my, pripravuje jedlo, 

divoké,

10., Mastná zemina, nádoba na kú-

panie, polovica, amerícium,

11., Žen. meno, vlož náboj do zbra-

ne, predložka,

12., Darovala, manželka Chaplina, 

lišajník,

13., Český súhlas, dediny, Jarmila,

14., 3. časť tajničky, zamúť.

Pomôcky: Oona, mach, Kata, 

Kaňa, palina, Poem.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 39
Krížovka

Zásady
Pred vyšetrením na COVID-19 

(výter z hrdla a nosa) je potreb-

né dodržať tieto zásady:

• Príďte nalačno a  bez predchá-

dzajúceho použitia kloktadiel, 

zubnej pasty alebo iných dezin-

fekcií.

• Pred výterom nefajčite.

• Pred výterom si úplne vyprázd-

nite nos a vykašlite sa.

V  prípade smädu je povolené pi-

tie nechladenej čistej vody. Na 

odberové miesto je potrebné 

prísť osobným vozidlom. Test na 

COVID-19 a  následná karanténa 

je povinná pre všetkých pasažie-

rov vo vozidle.

Odberové miesto:

Svet zdravia, Žiar nad Hronom 

(Svet zdravia, a. s.)

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar 

nad Hronom

PO – PI: 9:00 – 11:00

Denná kapacita: 60

Zdroj: https://korona.gov.sk/
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Kale bala parno muj

Galéria Schemnitz pripravuje svo-

ju poslednú výstavu krízového 

roka 2020. Návštevníkom predsta-

víme tvorbu Emílie Rigovej, v ku-

rátorskej koncepcii Petry Haná-

kovej. Vzhľadom na pandemickú 

situáciu a aktuálny lockdown, vý-

stavu sprístupníme online, na Fa-

cebooku Galérie Schemnitz, v so-

botu 31. 10. 2020 o 19:00 hod.

Emília Rigová, nositeľka Ceny 

Oskára Čepana za rok 2018,  je 

v pravom slova zmysle post-medi-

álnou umelkyňou. Podľa slov ku-

rátorky Petry Hanákovej, „Emília 

pracuje v tom umeleckom médiu, kto-

ré jej v danej chvíli najviac vyhovuje. 

Tento dynamický pohyb naprieč mé-

diami sprostredkuje aj výstava v Ga-

lérii Schemnitz.“ Kurátorka ďalej 

prezrádza, že „Inštalácia Emílie Ri-

govej, vymyslená na telo a  priesto-

rové dispozície Galérie Schemnitz, je 

esenciou toho, čo umelkyňu v  posled-

ných rokoch najviac zamestnáva: jej 

vlastná (rómska) identita...Ako svoje 

rómske alter ego Bari Raklori sa Emí-

lia najčastejšie vyjadruje maľbou – di-

gitálne mastrovaným autoportrétom. 

V  seba-inscenujúcich fotografi ách či 

videách sa voči svojej romacite kritic-

ky vymedzuje. Nie je to však rómstvo, 

ktorým nás každodenne saturujú mé-

diá – rómstvo ako sociálna (a  naj-

novšie už aj epidemiologická) hrozba. 

Na rozdiel od nerómskych umelcov/

umelkýň, v ktorých tvorbe sa rómska 

téma najčastejšie viaže na chudobu, 

sociálne problémy a  vylúčené komu-

nity, hoc aj s úmyslom pomôcť im, Ri-

gová si z pomyselného rómskeho balíč-

ka vyberá iné, skôr pozitívne obrazy 

a hodnoty: bohatosť duchovnej a ma-

teriálovej tradície, synkretizmus ná-

boženských predstáv, „neznáme“ de-

jiny...“

Po konceptuálnom umelcovi Jiřím 

Kovandovi (ČR), ktorého výsta-

va skončila v piatok 23. 10. 2020 

(o dva dni skôr ako bolo pôvodne 

plánované), bude výstava Emílie 

Rigovej (SR) hmatateľnou vizuál-

nou i  tematickou zmenou. Zme-

nou bude aj nemožnosť otvoriť 

výstavu naživo a  vernisážou, na 

ktorej mala umelkyňa v pláne zre-

alizovať performanciu. Hostia Ga-

lérie Schemnitz si však budú môcť 

pozrieť audio-vizuálny záznam 

uvedenej performancie na Face-

booku a po skončení lockdownu aj 

priamo na výstave.

Emília Rigová svojimi dielami ne-

priamo pozýva ľudí k sebarefl exii. 

Nemusíme byť členmi menšiny na 

to, aby sme mali problémy s vlast-

nou identitou a  ako hovorí kurá-

torka, „umelkynina kríza identity je 

pre nás všetkých ideálnou príležitos-

ťou k sebapoznaniu“.

Výstava Emílie Rigovej v  Galérii 

Schemnitz, ktorá nesie názov Kale 

bala parno muj, v preklade z róm-

činy Biela huba, čierne vlasy, bude 

trvať do 30. 12. 2020.

Pozn. aut.: Článok bol napísa-

ný v pondelok, 26. októbra 2020. 

Vzhľadom na prebiehajúcu pandé-

miu a  stále sa meniace podmien-

ky pre fungovanie fi riem a  orga-

nizácií, sledujte Facebook Galérie 

Schemnitz, kde budeme aktualizo-

vať informácie ohľadom uvedenej 

výstavy. 

Silvia Herianová

Na mieru šitá výstava Emílie Rigovej 
v Galérii Schemnitz

Jeseň v prírode v mnohom 

symbolizuje jeseň nášho 

života. 

Niekedy sú to slnečné dni, plné tep-

la, pohody, radosti s  našimi blíz-

kymi. Inokedy je to pochmúrny, 

sychravý čas s  boľavými kĺbmi či 

smútkom v duši. Aj v takýto škare-

dý deň nám však spraví dobrú ná-

ladu stretnutie s blízkymi v rodine 

či priateľmi. Milé slová či vzdanie 

úcty alebo poďakovanie za našu lás-

ku, starostlivosť a  obetavosť pote-

ší a hneď zabudneme na svoje sta-

rosti.

Preto sa vždy radi zúčastňujeme 

týchto milých stretnutí, či ich or-

ganizuje naša JDS, obec alebo ško-

la. Tento rok je však celkom iný, po-

značený strachom z  koronavírusu, 

ale vždy nás vedie nádej, že to spolu 

zodpovednosťou zvládneme a zno-

va bude dobre.

Chceli sme tento sviatok osláviť vý-

stavou obrazov našej členky, Dani-

ce Košiarovej, ale zatiaľ to musíme 

odložiť na neskôr, tak vám aspoň 

posielam z  jej tvorby kyticu vďaky 

a úcty pre našich seniorov.

Eva Šestáková

Október – mesiac úcty

Tak to nemá 
byť

Keď prežijú matky svoje dcéry

a otcovia svojich synov

v tom momente ľudskej éry

je to už o niečom inom.

Keď zažnú svetlá po výbuchu novy

a poprašok zvrchu skalí voda

zdá sa, že svet už vznikol nový

starého bola možno škoda.

Keď v máji sneží a v júni je chladno

a v októbri kvitnú kvety

nejedna duša padne na dno

nejeden povzdych k nebu letí.

Keď hluchý ti povie, že počul ťa 

hrešiť

a slepý zas videl kradnúť

v tej chvíli je čas kolobeh zmeniť

oklamať pravdu zradnú.

Keď chodíš spať ráno

a vstávaš len v noci

a ležíš vždy dolu tvárou

začínaš zrazu mať blbý pocit,

že buduješ svoje vlastné ÁRO.

Daniela Sokolovičová

Súťaž
Ministerstvo obrany vyhlásilo lite-

rárnu súťaž, víťazov čaká fi nančná 

odmena! Študenti stredných a vy-

sokých škôl sa aj tento rok môžu 

zapojiť do literárnej súťaže Minis-

terstva obrany SR. Svoje príspevky 

na tému „Akú cenu má mier?“ môžu 

posielať do 22. novembra 2020 

na emailovú adresu sutaz@mil.sk. 

Vyhlasovateľom súťaže je redakcia 

rezortného časopisu Obrana.

Miloslav Ščepka,

vedúci odd. rezortnej tlače,

komunikačný odbor

Oznam
o  dočasnom uzatvorení mest-

skej knižnice

Oznamujeme používateľom 

Mestskej knižnice, že od 23. 10. 

2020 až do odvolania bude kniž-

nica pre verejnosť uzatvorená.

Rovnako bude až do odvolania 

uzatvorená aj pobočka na Drie-

ňovej.

Ďakujeme za porozumenie!

MsK
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 SOVI, n. o., sociálna - senior 

prepravná služba hľadá vodiča 

OMV, tel. č.: 0948 460 700

práca

INZERCIA

INZERCIA

Na Košickom maratóne si 

bežal ako jediný Štiavničan 

a skončil si na neuveriteľnom 

14. mieste. 

Mnohí ani nevedia, že máme v mes-

te takýto talent. Je to najväčší úspech 

v Tvojej bežeckej kariére?

Z  pohľadu umiestnenia na takom-

to  veľkom podujatí určite áno. Sa-

mozrejme, je to aj dôsledok neúčasti 

zahraničných bežcov. Z pohľadu do-

siahnutého času však nie som spo-

kojný a  za úspešnejší považujem 

svoj minuloročný maratón v  Koši-

ciach, kde sa mi podarilo byť 10. naj-

rýchlejším Slovákom a dosiahnuť čas 

2:47:11.

Z minuloročných vyše 10,000 účast-

níkov pozvali tento rok len 200. Ty 

o svojom behaní hovoríš tak skrom-

ne, ale podľa tohto už dnes patríš 

k  slovenskej špičke. Nerozmýšľal si 

o prechode k profesionálom?

K  profesionálom, ktorí sa živia be-

hom určite nie, nakoniec to je v slo-

venských podmienkach pomerne 

ojedinelá vec. Ak sa ale bavíme o za-

členení sa do nejakého klubu, tak už 

nejaké ponuky boli, zatiaľ mi ale stá-

le viac vyhovuje byť „na voľnej nohe“.

K behu si sa dostal dosť neskoro, koľ-

ko rokov sa mu venuješ?

Toto je šiesty rok. Celé to začalo po-

merne nevinne ako stávka s  kamo-

šom pri pive, kde som mu povedal, 

že s  ním odbehnem polmaratón. 

Po dvojmesačnej príprave som ho aj 

úspešne absolvoval. Mala to byť jed-

norazová záležitosť, no už o dva týžd-

ne neskôr som bežal ďalšie preteky, 

a tak ma to pohltilo, že som sa odvte-

dy nezastavil.

Koľko kilometrov nabeháš za rok?

Je to vyše 2500 km a možno to nie-

koho prekvapí, ale najviac v  januári 

a februári. Veľa ľudí si totiž myslí, že 

počas zimy sa nebehá. To je aj jeden 

z rozdielov medzi „ísť si zabehať“ a „ísť 

na tréning“. Ja už to mám v hlave na-

stavené tak, že idem na tréning a ten 

si nemôžem dovoliť zrušiť len preto, 

že mi nevyhovuje počasie.

Čo je dnes Tvojou najväčšou motivá-

ciou?

Ja som tzv. súťažný typ bežca a naj-

viac ma bavia preteky, porovnáva-

nie sa so súpermi, zlepšovanie časov. 

Tréningy beriem ako nevyhnutnosť 

pre dosahovanie úspechov na prete-

koch. Tento rok bola väčšina bežec-

kých podujatí, ktoré som absolvoval 

v minulosti zrušená alebo preložená, 

čo bolo pre mňa dosť náročné a s kaž-

dým zrušeným pretekom dochádzalo 

aj k  istej strate motivácie. Našťastie 

Košický maratón bol pre mňa dosta-

točne silným dôvodom, aby som po-

kračoval v tréningoch podľa plánu.

Aký typ behov Ti viac vyhovuje?

Prioritou pre mňa stále zostávajú 

cestné behy, kde sa samozrejme aj 

behajú rýchlejšie časy, ale celkovo sa 

mi na ceste preteká lepšie ako v te-

réne. Samozrejme, v rámci prípravy 

si rád odbehnem aj nejaké krosové 

behy, z  tých okolitých by som spo-

menul zvolenský Beh okolo Môťo-

vej či Tajchovú osmička v Novej Bani. 

Z cestných behov patrí k mojim obľú-

beným Cestný beh Trate mládeže či 

Beh Bučiny vo Zvolene a samozrejme 

veľký bežecký sviatok v podobe Ko-

šického maratónu.

Aké sú Tvoje aktuálne športové plá-

ny?

Na tento rok považujem sezónu za 

ukončenú, v  tomto období sa idem 

2 – 3 krát týždenne zľahka prebeh-

núť, takže v  podstate oddychujem. 

S prípravou na ďalšiu sezónu začnem 

v  polovici novembra a  celé to bude 

smerovať k tradičným jarným bežec-

kým podujatiam ako je polmaratón 

v Bratislave a Národný beh Devín – 

Bratislava.

Dnes je behanie čoraz viac populárne 

aj u ľudí v strednom veku. Čo by si im 

doporučil?

Každému, kto chce začať behať, by 

som hlavne odporučil ísť na to po-

maly a postupne. Prvé dni a možno 

aj týždne to určite netreba preháňať, 

vôbec by som nepozeral na čas či po-

čet odbehnutých kilometrov. Orga-

nizmus sa musí pripraviť na zvýše-

nú záťaž postupne, ak bude niekto 

netrpezlivý, môže celé behanie skon-

čiť skôr ako vôbec začalo. Zároveň je 

dobré si nastaviť nejaké ciele. Pre nie-

koho to môže byť účasť na pretekoch, 

dosiahnutie nejakého času, niekto 

chce schudnúť či zlepšiť si kondíciu, 

niekto len prevetrať hlavu. Nech už je 

to čokoľvek, vidina toho cieľa pomá-

ha v situáciách, keď hľadáme výho-

vorky ako sa behu vyhnúť alebo pri 

zvládaní náročných tréningov.

Pýtal sa Martin Macharik

Bežec František Belohorec, 36 rokov, Štefultov

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom regióne:

Ing. Ľuboš Barbora – 0911 520 898

Ing. Rudolf Pukan – 0911 653 399

Michal Tužinský – 0904 635 973

Milan Toryský – 0903 541 743

Štefan Hudec – 0903 510 026

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne ochráni zdravie a majetok 

Vás a Vašich blízkych.“

Ivan Pružina, 

riaditeľ ORHa ZZ

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách
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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

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

VÝROBA KROVOV, KVH HRANOLY
STOLÁRSKE REZIVO

Stavebné rezivo 195€/m3

Dosky 25mm od 165€/m3

Šalovacie dosky 25mm od 100€/m3

Impregnácia proti škodcom je zadarmo

www.delumax.sk, 
dlumaxdlumax@gmail.com

tel: 0911 37 37 00

Spoločnosť JUVIN, s.r.o., 
príjme do PP na kratší pracovný úväzok zamestnanca, 

môže byť aj SD aj ZŤP s nástupom ihneď. Jedná sa o prácu 
informátora na vrátnici priamo v Banskej Štiavnici. 

Mzdové podmienky 3,56€ brutto na hodinu. 

V prípade záujmu prosím kontaktovať 
na t.č. 0903 456 391, alebo mailom na: juvin@juvin.sk.

Odstúpim zabehnutú predaj-

ňu Second Hand v BŠ. Tel.č.: 

0908 249 088

 Prenajmem 4-izbový byt v BŠ, 

sídl. Drieňová, tel.č.: 0903 322 178

Hľadám opatrovateľku, tel.č.: 

0910 210 444

Hľadám angličtinára/-ku, nem-

činára/-ku, kontakt: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

 Predám palivové drevo. Cena 

25eur/m³. Cca 20m³. Bez naklád-

ky a odvozu. Štiavnické Bane. 

Kontakt: v.baisova@gmail.com, 

0917 077 777

reality

inzercia

služby

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


