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V rámci spolupráce so Sloven-

ským Červeným krížom 

územným spolkom Banská 

Štiavnica sme osadili v piatok 

26. novembra 2021 na sídlisko 

Drieňová AED prístroj, ktorý 

zakúpilo Mesto Banská 

Štiavnica a SČK zakúpil vyhrie-

vanú skrinku s alarmom. 

Ako uviedla primátorka nášho 

mesta Mgr. Nadežda Babiako-

vá: „Mesto Banská Štiavnica zo svo-

jich fi nančných prostriedkov kúpi-

lo 2  defi brilátory, 1. defi brilátor je 

umiestnený v centre mesta „Pod Hrí-

bom“, ktorý bol zakúpený vo verejnej 

zbierke v spolupráci s Lions Clubom, 

druhý defi brilátor sme sa rozhodli 

umiestniť práve na sídlisko Drieňo-

vá, kde v  spolupráci so Slovenským 

červeným krížom- stredisko Banská 

Štiavnica sme ho zakúpili a k samot-

nému prístroju bolo potrebné ešte za-

kúpiť aj ochranné veci. 

V Banskej Štiavnici máme 

množstvo oporných múrov. 

Preto nie je zvláštnosťou, že čas od 

času niektorý z nich, bez výstrahy, 

stratí svoju funkčnosť. Tak sa sta-

lo aj na Hornej ružovej ulici. Časť 

kamenného oporného múra sa vy-

sypala na pozemok pod ním. Po-

škodený oporný múr ovplyvnil aj 

funkčnosť chodníka nad ním. Celú 

vzniknutú situáciu riešilo Mesto 

Banská Štiavnica v  spolupráci 

s vlastníkom susedného pozemku, 

ktorý sa nachádza pod predmet-

ným oporným múrom. Vlastníci sa 

dohodli na spolufi nancovaní 50 na 

50 percent. Mesto Banská Štiavni-

ca na tento účel vyčlenilo zo svojho 

rozpočtu sumu 27 400€. 

V rámci opravy bolo potrebné od-

strániť vysypanú suť s  kameni-

vom. Vybudovať nový oporný 

múr z  kameňa v  zmysle vypraco-

vaného statického posudku. Za-

bezpečiť odvodnenie celého opor-

ného múra. Vybudovať korunný 

železobetónový veniec s  oplote-

ním. Súčasťou diela bola aj demon-

táž a  spätná montáž pouličného 

osvetlenia. Rovnako aj oprava ka-

mennej dlažby chodníka. Počas 

prác je obmedzený pohyb obyvate-

ľov a návštevníkov mesta cez Hor-

nú ružovú ulicu. Týmto im chceme 

poďakovať za porozumenie a  tr-

pezlivosť.

Juraj Chrenko,

odd. výstavby, ÚPaŽP MsÚ

Nový defi brilátor na sídlisku Drieňová

Odstránenie havarijného stavu oporného múru 
na Hornej ružovej ulici

Defi brilátor pred SČK na sídl. Drieňová  foto M. Kríž

Pred a po rekonštrukcii oporného múru  foto archív J. Chrenko

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie! 

red.�3.str.

Pozvánka
V  zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o  obecnom zria-

dení, v  znení neskorších zmien 

a  doplnkov, §-u  12 odst. 1 

a  §-u  13 ods. 4 a) zvolávam za-

sadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v  Banskej Štiavnici na deň 

8. decembra 2021 (streda) 

o 9:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadačke MsÚ, č. dv. 4.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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„Naše poslanie v živote nie je mať 

úspech, ale v dobrej nálade pokračo-

vať v omyloch.“.

Robert Louis Stevenson

29.11.

Zabezpečenie testovania na pra-

covisku.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Online zasadnutie Správnej rady 

SPR.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta Ing. Rudolfom Va-

lovičom, CSc.

Redakčná rada ŠN.

30.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie úpravy verejných 

priestranstiev Pomník padlých 

hrdinov.

 Pracovné rokovanie k  verejné-

mu obstarávaniu Smart City.

Online konferencia k Európskej 

značke excelentnosti samospráv.

1.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  príprave 

materiálov pre mestské zastupi-

teľstvo.

Online konferencia ZMOS – 

Municipálna V4 Smart agenda 

– Nový komunálny manažment.

2.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavebných akcií.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Agnesou Tala-

jovou.

3.12.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Viktorom Pá-

lom.

Viera Lauková

V predchádzajúcom týždni 

absolútne dominantné 

postavenie naše mesto malo 

v Rádiu Regina každý deň od 

22. do 26.11. vždy o 09:45 hod.

Boli tu zaujímavé reportáže o tra-

díciách pletiarstva a  štrikovania 

v  B. Štiavnici, ale hlavne o  sys-

tematickom obnovovaní tradícií 

štrikovania v tomto meste.

27.11. uplynulo presne 100 ro-

kov od narodenia Alexandra Dub-

čeka. Nebolo jediného celoslo-

venského média, v ktorom by mu 

nebola venovaná mimoriadna po-

zornosť a aký mal vzťah A. Dub-

ček ku B. Štiavnici? Na Deň baní-

kov v r. 1962 sa zúčastnil týchto 

osláv vo funkcii tajomníka ÚV 

KSS pre priemysel, o  čom sved-

čí aj priložená fotografi a, na kto-

rej sa nachádza štvrtý zľava, na 

slávnostnej tribúne aj prostred-

níctvom našich novín ďakujem 

Jozefovi Osvaldovi za poskytnu-

tie tejto fotografi e pre našich či-

tateľov.

27.11. v  Rádiu Slovensko od 

13:05 hod. a  v  repríze o  28.11. 

v  Rádiu Regina od 10:00 hod. 

bol hosťom v  relácii „Túto hud-

bu mám rád“ dlhoročný redaktor 

RTVS a spisovateľ Marian Grebáč. 

Okrem iného si s veľkou úctou za-

spomínal aj na Exštiavničana 

prof. PhDr. Karola Horáka, CSc., 

ktorý ho učil na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v  Prešove počas 

jeho vysokoškolských štúdií.

Ján Novák

Testovanie v našom meste 

je možné na:

• Mobilnom odberovom mieste tes-

tovacích vzoriek na COVID-19, 

ktoré sa nachádza v  unimobun-

kách pri kotolni na Ul. L. Svo-

bodu (sídl. Drieňová), kaž-

dý deň od 15:00 – 18:00, je 

potrebné sa zaregistrovať na 

https://www.rychlotest-covid.sk

Cena Ag testu: 14,90€.

• Pokračuje testovanie aj v  mest-

skej plavárni. Otváracie hodiny 

Ag, PCR MOM:

Po, Ut, St, Št, Pi, Ne: 9:00 – 15:00

So: Zatvorené

Posledný odber Ag testu je o 14:40 

hod., posledný odber PCR testu je 

o 11:40 hod. bez objednania, plat-

ba iba v  hotovosti! Výsledky cez 

SMS, certifi kát v slovenskom, ne-

meckom, anglickom jazyku.

Cena antigénového testu 10€

PCR test z nosohltanu 49€

PCR test zo slín (kloktací) 54€

PCR test s výmenným lístkom: za-

darmo!!!

Kontakt: 045 691 27 24

• Slovenský Červený kríž od 

1.11.2021 skončil testovanie 

v stane na Radničnom námestí 1 

v  Banskej Štiavnici. Na vyšetre-

nie protilátok sa informujte na t. 

č.: 045/692 15 40, 0917 637 073.

• Od 1.12.2021 sa testuje aj na no-

vom mieste Ja Home life, s.r.o., 

ul. Pletiarska 1613/9, Banská 

Štiavnica

Platba možná len v hotovosti!

Vyšetrenie nie je hradené z verej-

ného zdravotného poistenia. 

Klient si hradí vyšetrenie ako sa-

moplatca. 

Pri vyšetrení preukázať sa OP ale-

bo cestovným pasom. 

Maloleté deti v doprovode zákon-

ného zástupcu s KP!

Cena Ag testu 8€

PCR test 60€

Objednávky: 0904 456 789.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

A. Dubček (štvrtý zľava) v B. Štiavnici v r. 1962 foto archív J. Osvald

Činnosť mobilných 
odberových miest 
/MOM/ od 1.12.2021

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom okrese:

Lukáš Toryský  0903 541 743

Milan Toryský – revízny technik 

komínov, Obrancov mieru 15/15

969 01 Banská Štiavnica

Email: kominarbs@gmail.com

www.kominarbs.sk

Ivan Pružina, 

riaditeľ ORHa ZZ BBSK

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická pol-

tura v  hodnote 10EUR si mô-

žete zakúpiť v  Informačnom 

centre mesta Banská Štiavni-

ca na Námestí sv. Trojice. Bliž-

šie info: 045/6949653, všet-

ky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ
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Rozhodli sme sa pre in-

štaláciu tohto prístroja práve na 

budovu MŠ, kde sídli SČK. Myslím 

si, že nakoniec sídlisko Drieňová si 

zaslúži takýto prístroj, nakoľko je 

tu sústredená najväčšia časť obyva-

teľov a  je to dobrá vec, ktorá môže 

zachrániť život ktorémukoľvek oby-

vateľovi mesta. Myslím si, že poslú-

ži svojmu účelu a verím, že tak ako 

v meste tak aj tu sme sa zo začiat-

ku obávali vandalizmu, ale doteraz 

sme sa s  tým nestretli a  spoločný-

mi silami sme prispeli k dobrej veci. 

V  dnešnej dobe, keď je málo zdra-

votníkov, každá sekunda môže za-

chrániť ľudský život..“

Slovenský Červený kríž územ-

ný spolok Banská Štiavnica pri-

sľúbil, že pripraví niekoľko ve-

rejných podujatí, kde verejnosti 

ukáže ako správne používať AED, 

lebo jeho správne použitie zvy-

šuje šancu na záchranu života. 

Pani riaditeľka SČK Mgr. Emília 

Jányová Lopušníková uviedla: 

„My sa z  toho veľmi tešíme preto-

že, keď je takýto prístroj nablízku 

pri poskytovaní prvej pomoci, tak 

môže veľmi rýchlo pomôcť pri zá-

chrane života. Začali sme výzvou 

na zakúpenie takéhoto prístroja 

z 2%, ale potrebovali sme ešte neja-

ké finančné prostriedky a po doho-

de s p. primátorkou Mgr. Nadeždou 

Babiakovou došlo k  tomu, že ten-

to prístroj zabezpečilo mesto a  my 

sme mohli použiť prostriedky na 

vybavenie exteriéru skrinkou, kto-

rá slúži nato, aby prístroj bol dlhšie 

funkčný a  bol pripravený k  tej ak-

tuálnej potrebe, ktorú potrebujeme 

pri záchrane ľudského života. Ve-

rím, že keď pandémia pominie bu-

deme môcť urobiť školenia s odbor-

níkmi, ktorí ukážu všetkým ľuďom, 

ktorí nie sú odborníci, amatérom, 

ako sa takýto prístroj používa. Ľu-

dia sa najviac boja pri poskytovaní 

prvej pomoci, čo majú robiť a tento 

prístroj im rozpráva, hovorí jednot-

livé kroky, rad za radom, čo musia 

urobiť, aby správne poskytli práve 

prvú pomoc. Prístroj urýchli pomoc 

pri záchrane života.“

AED je umiestnené v  najobýva-

nejšej časti Banskej Štiavnice - 

na sídlisku Drieňová pri vchode 

do budovy SČK.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Nový defi brilátor na sídlisku Drieňová

V zmysle výsledkov verejného 

obstarávania na zákazku 

„Obnova mestských kúpeľov – 

plavárne – zníženie stropu nad 

bazénom, stavebné úpravy, 

vzduchotechnika“ uzatvorilo 

Mesto Banská Štiavnica zmluvu 

o dielo s úspešným uchá-

dza čom Levstav – Levice, s.r.o.

Stavenisko bude odovzdané dňa 

30.12.2021 za účasti stavebné-

ho dozoru, ako aj za účasti zástup-

cu Bytovej správy. Práce na samot-

nej realizácii v  zmysle projektovej 

dokumentácie začnú v  mesiaci ja-

nuár 2022. Doba trvania realizá-

cie je v zmysle zmluvy o dielo 4 me-

siace od začatia prác. Cena diela je 

191 531,11€ vrátane DPH.

Zároveň Mesto Banská Štiavnica 

začína s  prácami na verejnom ob-

starávaní na komplexnú PD rekon-

štrukciu objektu mestských kúpe-

ľov – plavárne v zmysle spracovanej 

štúdie.

MsÚ

Vážení občania,

stalo sa už tradíciou, že Vás v tomto 

období oslovujeme s prosbou o po-

moc pri poskytnutí pomoci ľuďom 

v núdzi pred Vianocami. Práve via-

nočné sviatky sú príležitosťou na-

chvíľu sa zastaviť a podať pomocnú 

ruku tým, ktorí to najviac potrebu-

jú. Vianoce sú pre väčšinu z nás ča-

som pokoja, radosti, hojnosti a lás-

ky. Pre niektorých ľudí s  ťažkým 

životným osudom sú však tieto 

prívlastky iba nesplneným snom. Aj 

tento rok nám môžete pomôcť a na-

písať nám tip na človeka, ľudí, kto-

rých poznáte, možno žijú priamo 

vo Vašom okolí a naša pomoc pred 

Vianocami by sa im zišla a potešila 

ich. Opäť aj tento rok Mesto Banská 

Štiavnica v  spolupráci s  p. Petrom 

Ernekom sa rozhodli spríjemniť tie-

to najkrajšie sviatky v roku ľuďom 

v núdzi poskytnutím poukážok na 

nákup potravín.

Vaše listy môžete doručiť na Mest-

ský úrad do klientského centra, 

Námestie sv. Trojice č. 3, vložiť do 

schránok Štiavnických novín, alebo 

poslať mailom na eva.greganova@

banskastiavnica.sk, do termínu 

13.12.2021.

Zároveň Vám ďakujeme aj za návr-

hy a  typy na občanov, ktorým sme 

pomohli v  predchádzajúcich obdo-

biach. Je krásne vidieť radosť a vďač-

nosť ľudí, ktorí si vážia každú pomoc.

V závere chceme opäť poprosiť a vy-

zvať aj ostatných podnikateľov a fi r-

my v našom meste, ktorí by mohli 

prispieť. Pridajte sa k nám, aby sme 

mohli darovať krajšie Vianoce via-

cerým ľuďom v  núdzi, veď pomoc 

druhým môže pomôcť nám samým!

Eva Gregáňová, MsÚ

Pomôžte ľuďom v núdzi 
aj tento rok prežiť krajšie Vianoce!

Rekonštrukcia plavárne – strop a vzduchotechnika

Plaváreň- bazén       Plaváreň- budova  foto archív MsÚ

Očkovanie 
nad 55 rokov v našom okrese

V  prípade záujmu o  očkovanie 

proti COVID-19 v  našom meste 

je možné očkovať sa prostredníc-

tvom všeobecných lekárov a to na-

sledovne:

dvojdávková vakcína – Comirnaty

od výrobcu Pfi zer/BioNTech.

Pre očkovanie je potrebné sa 

objednať počas ordinačných 

hodín na telefónnom čísle, a to 

nasledovne:

1. MUDr. Amália Petríková: 

0944 437 398 alebo e-mailom na: 

ambulancia@medsy.sk

2. MUDr. Oľga Ferjančíková:

045/290 12 73

3. MUDr. Anna Hana Gubricová:

045/694 21 71

4. MUDr. Diana Berlanská:

045/290 12 64

Očkovať sa môžu všetci záujemco-

via, nielen tí, ktorí patria k danej 

všeobecnej lekárke!!!

MsÚ

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica – 18,90€, J. 

Lackovič – monografi a, obrazová 

publikácia – 15€, Banská Štiavni-

ca – Mesto UNESCO, nové vydanie 

– 15€, Z. Denková – Banícke uni-

formy – 5€, Argenti Fodina 2020 

– Zborník prednášok SBM – 10€, 

Z. Denková – Betlehemy z Banskej 

Štiavnice – 12,90€. Môžete si ich 

zakúpiť denne od 8:00 – 17:00 hod.

IC BŠ
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V roku 2020 žiadalo Mesto 

Banská Štiavnica fi nančné 

prostriedky z Environmen-

tálneho fondu na rozvoj 

odpadového hospodárstva 

a obehového hospodárstva, 

a to v oblasti triedeného 

zberu komunálneho odpadu. 

Získali sme dotáciu vo výške 

65 000€.

V rámci projektu sme zakúpili vo-

zidlo s  hákovým nosičom, ktoré 

bude slúžiť na zabezpečenie trie-

deného zberu biologicky rozloži-

teľných odpadov zo záhrad a par-

kov vrátane odpadu z  cintorínov 

v zmysle §81, ods. 7, písm. b) zá-

kona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

predovšetkým zber zelených bio-

odpadov z údržby verejnej zelene, 

ako aj od občanov mesta. Taktiež 

bude slúžiť na kampaňový sezón-

ny zber biologicky rozložiteľné-

ho komunálneho odpadu v  jar-

nom a jesennom období (konáre, 

lístie, tráva). Vozidlo sa bude vy-

užívať aj na zber a  prepravu ob-

jemných odpadov najmenej dva-

krát do roka vo viacerých častiach 

mesta. Súčasťou projektu je aj za-

kúpenie veľkoobjemových kon-

tajnerov na hákový nosič v počte 

2 ks s objemom 6 m3 a 1 ks s ob-

jemom 12 m3, ktoré budú kompa-

tibilné so zakúpeným vozidlom. 

Veľkoobjemové kontajnery 6  m3

budú využívané najmä na zber 

objemného odpadu, ale využijú sa 

tiež na zber bioodpadu, ako napr. 

tráva, lístie. VKK 12 m3 bude vy-

užívaný najmä na zber bioodpa-

du – konárov, lístia, trávy. Celko-

vá hodnota vozidla a kontajnerov 

je 76  800€. Spolufi nancovanie 

vo výške 11 800€ bolo uhradené 

z rozpočtu mesta.

MsÚ

Nový hákový nosič kontajnerov 
a veľkokapacitné kontajnery

Hákový nosič kontajnerov a VKK v objeme 12 m3
foto archív TS, m.p., BŠ

Oznamujeme občanom, 

že cez víkend od 3.12. (piatok) 

do 5.12. (nedeľa) budú 

rozmiestnené veľkokapacitné 

kontajnery (ďalej VKK ) na 

zber objemného komunálneho 

odpadu v nasledovných 

častiach mesta:

• ul. Budovateľská a J. A. Komen-

ského (pri Jednote)

• ul. L. Exnára 3, 4

• ul. Okrúhla a L. Novomestského

• ul. J. K. Hella 14, 15 (pod Klin-

gerom)

Prosíme občanov, aby do pris-

tavených VKK vhadzovali vý-

lučne len objemný odpad! (20 03 

07), čo je komunálny odpad, kto-

rý kvôli svojim rozmerom a hmot-

nosti nie je možné umiestniť do 

štandardných zberných nádob, 

napríklad nábytok, staré matrace, 

koberce, okná, dvere, umývadlá, 

WC a pod. 

Do VKK nepatria druhotné su-

roviny (železný šrot, papier, sklo, 

plasty), nebezpečný odpad a elek-

troodpad (farby, domáca chémia, 

chladničky, práčky, televízory, po-

čítače, telefóny, batérie, žiariv-

ky,...) biologicky rozložiteľný ko-

munálny odpad (zvyšky potravín, 

tráva, konáre, lístie) a ani staveb-

ný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor, ul. Antol-

ská 46, Banská Štiavnica v  čase: 

pondelok – piatok: 06:00 – 15:00 

hod., sobota: 08:00 – 12:00 hod.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BŠ

Jesenný zber objemného odpadu

Zber objemného komunálneho odpadu do VKK foto archív TS, m.p., BŠ

Triedený zber 
z prevádzok a pandémia

Chcel by som upozorniť podni-

kateľské subjekty, že tie prevádz-

ky (napr. reštaurácie, penzióny), 

ktoré majú pozastavenú činnosť 

kvôli lockdown-u  a  protipande-

mickým opatreniam a nepotrebu-

jú, aby im bol vykonávaný triede-

ný zber ich odpadu, je to potrebné 

oznámiť Technickým službám, m. 

p., Banská Štiavnica. Inak im bude 

triedený zber vyúčtovaný v zmys-

le zmluvy tak, ako keby bol vyko-

návaný.

Pozastavenie výkonu triedeného 

zberu stačí poslať e-mailom na ad-

resu: milos.veverka26@gmail.com 

a  v  kópii na adresu: ts.doprava@

banskastiavnica.sk.

Po uvoľnení opatrení treba zase 

oznámiť na uvedené e-mailové 

adresy, že činnosť prevádzky bola 

obnovená a je potrebné začať vy-

konávať triedený zber.

Ďakujem za porozumenie!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BŠ

Pandemické 
opatrenia
Krízový štáb pracuje, od 

25.11.2021 platia nové pra-

vidlá!

Krízový štáb Mesta Banská Štiav-

nica sa naďalej pravidelne stretá-

va, zápisnice z jeho rokovaní náj-

dete tu: 

http://www.banskastiavnica.sk/

obcan/koronavirus.html,

Mestský úrad pracuje naďalej 

v  štandardnom režime s  pande-

mickými opatreniami (rúško, de-

zinfekcia, vzdialenosti), odpo-

rúčame však telefonický alebo 

e-mailový kontakt.

Mestská knižnica je zatvorená, 

rovnako aj kino Akademik.

Prehľad platných pravidiel:

https://www.uvzsr.sk/index.

php?option=com_content&view

=article&id=4933:informacia

-knvyhlakam-uvz-platnym-od

-tvrtka-25112021-prevadzky

-hromadne-podujatia-dychacie

-cesty-anod-pondelka-29112021

-povinny-reim-otp-na-pracovisku

&catid=250:koronavirus-2019

-ncov&Itemid=153

Zdroj: Úrad verejného zdravotníc-

tva SR

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s Mestskými 

lesmi Banská Štiavnica, spol. 

s r.o., v piatok 26. novembra 

odovzdalo vtáčie búdky, 

kŕmidlá, ako aj slnečnicu 

a lojové guľky pre prikrmo-

vanie vtáctva. 

Odovzdané boli za účasti primátor-

ky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej 

a riaditeľa Mestských lesov Banská 

Štiavnica, Ing. Slavomíra Kicka, do 

domova dôchodcov – Domov Má-

rie (Povrazník, Strieborná, Ener-

getikov), ZŠ J. Kollára, ZŠ J. Ho-

ráka, MŠ 1. mája, MŠ Bratská, MŠ 

Mierová, Komunitné centrum Šo-

bov a na verejných priestranstvách 

na ul. Energetikov, Učiteľská, Brat-

ská, L. Svobodu, Dr. J. Straku, Kri-

žovatka, Dolná, Budovateľská. Spo-

lu bolo odovzdaných cca 50 vtáčích 

búdok a kŕmidiel. Na samotnú akti-

vitu sme sa opýtali riaditeľa Mest-

ských lesov Banská Štiavnica, spol. 

s r.o. Ing. Slavomíra Kicka: „Nápad 

nie je nový, takéto inštalácie sa robia aj 

v  iných mestách, napr. na odštepnom 

závode Žarnovica, kde som v  minu-

losti pracoval sme takýmto spôsobom 

inštalovali okolo 300 vtáčích búdok, 

ktoré vyrobil p. Zúbek, zanietený pozo-

rovateľ a ochranca vtáctva, ktorý vyro-

bil a umiestnil v regióne Klakovská do-

lina okolo 1000 vtáčích búdok. On ma 

motivoval, inšpiroval, a preto vždy som 

sa snažil a snažím sa vždy, v prostredí, 

v  ktorom pôsobím, pokračovať v  jeho 

myšlienke.

V súčasnej dobe nás ničí nielen uhlíko-

vá stopa, ale aj hmyz. Tam, kde boli in-

štalované tieto búdky, tak poklesol po-

čet hmyzu, ktorý obťažuje obyvateľov, 

deti pri svojich aktivitách.

Preto sme sa s kolegami z Mestských le-

sov Banská Štiavnica, spol. s  r.o., roz-

hodli, že vyrobíme 100 vtáčích búdok 

a 100 kŕmidiel pre Mesto Banská Štiav-

nica a spoločne ich rozdistribuujeme na 

ZŠ, MŠ, DM, KC Šobov a 30 verejných 

priestranstiev.

V  ďalšom by sme chceli s  osádzaním 

vtáčích búdok pokračovať v  lokalite 

Kalvária, doliny Kýzová, kde by sme 

umiestnili cca 30 búdok a pozorovali by 

sme, aké druhy vtáctva tam zahniezdi-

li, a tým by sme mali spätnú väzbu na 

to, čo robíme.

Veľkou chybou pri prikrmovaní vtáctva 

je ich kŕmenie nevhodnými druhmi po-

travy, ako sú koláče, pečivo a rôzne zvy-

šky jedál z domácnosti. Preto sme dnes 

k búdkam a kŕmidlám rozdávali aj to, čo 

by malo po správnosti v nich byť – a to 

slnečnica, lojové guľôčky, v  ktorých je 

granulát a  vtáčí zob. V  tomto ročnom 

období, aj keď už nebývajú také tuhé 

zimy, vtáctvo trpí, a preto je nevyhnut-

né ho prikrmovať, aby prežilo, aj vzhľa-

dom k  tomu, že už nenachádza toľko 

prirodzenej potravy ako v minulosti.

Táto naša pomoc sa nám vráti v podo-

be menšieho počtu hmyzu a dlhé letné 

večery budú pre nás o to príjemnejšie.“

V prípade záujmu o vtáčiu búdku mô-

žete kontaktovať Mestské lesy Ban-

ská Štiavnica, spol. s  r.o., na tel.č.: 

045/692 11 27, príp. MsÚ, odd. 

RRaMV, tel.č.: 045/6949654, RNDr. 

Z. Šuškovú, mobil: 0907 831  959. 

Upozorňujeme všetkých, ktorí majú 

záujem o vtáčie búdky, že si ich môžu 

zabezpečiť len do vyčerpania zásob!

Michal Kríž

Rozhodli sme sa pomôcť vtáctvu 
v zime

Odovzdanie vtáčích búdok pre MŠ Križovatka 4, BŠ  foto M. Kríž 

Tip na pešiu turistiku – Náučný 

chodník Kysihýbel

Náročnosť: stredná

Dĺžka: 6,2 km

Trvanie: 3 – 3,5 h

Náučný chodník sa začína na ceste 

z  Banskej Štiavnice do Banského 

Studenca, pri odbočke vľavo pri 

plote Arboréta Kysihýbel. Oboz-

namuje s  prírodnými, lesnícky-

mi a historickými zaujímavosťami 

tejto časti regiónu. Lesnícke Arbo-

rétum v  Kysihýbli bolo založené 

na výskum introdukcie a  pesto-

vania cudzokrajných lesných dre-

vín. Založili ho v  r. 1900-1913, 

bezprostredne po vzniku Ústred-

nej lesníckej výskumnej stanice 

(1898).

Stredne náročný chodník, dlhý 

6,2  km, ktorý zvládnete za 3 – 

3,5  hodiny vás zavedie k  sústa-

ve rybníkov a podchodom popod 

železničný násyp k malému arbo-

rétu – Feismantelovej záhrade. 

Pokračuje popri Červenom kame-

ňolome, kde sa ťažil červenkastý 

ryolit, k  rozsiahlemu podzemné-

mu kameňolomu na andezit Bar-

langy. Tip od nás – nezabudnite si 

baterku.

Ďalšia časť chodníka prechádza 

pomedzi andezitové skalné veže 

a  končí sa pri výskumnom pra-

covisku Arborétum Kysihýbel. 

Exkurzia doň si vyžaduje dosť 

komplikovaný postup (písomná 

žiadosť a  súhlas Národného les-

níckeho centra vo Zvolene).

Osada Kysihýbel je časťou obce 

Banský Studenec. Pôvodne bola 

majerom patriacim Banskej Štiav-

nici. Dnes je to školský majetok 

Baníckej a  lesníckej akadémie 

a  vjazd do osady autom je zaká-

zaný.

Ďalšie tipy na výlety nájdete 

na: https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/. 

Prajeme vám príjemnú prechádzku.

OOCR Región Štiavnica

Potešte svojich blízkych, 

či vyzdobte svoj interiér 

dekoráciou z nášho mesta. 

Za 45€ získate – skladom. 

Unikátne historické postavičky 

z regiónu Banskej Štiavnice.

Hlavné postavy od ocenenej slo-

venskej autorky Juliány Brnáko-

vej. Postavičky sú kompletne vy-

robené z  dreva. Drevený úložný 

box s logom. Za 5€ k tomu ponú-

kame Štiavnický betlehemský pro-

spekt – výhradne na objednávku. 

Prospekt s fotografi ami dominánt 

Banskej Štiavnice. Fotografi e sú 

v  slnečnej alebo zamračenej po-

dobe. Prospekt dostanete v rozlo-

ženom stave. Zabavte sa a  nalep-

te obrázky vo Vami preferovanom 

poradí. Drevené podklady a nožič-

ky. Prospekt sa zmestí do boxu.

Bližšie info: 0456949653.

IC BŠ

Štiavnický ľudový betlehem
z produkcie Informačného centra Banskej Štiavnice opäť aktuálny

Štiavnický ľudový betlehem  foto archív IC BŠ

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

sa skončilo testovanie v stane na 

Radničnom námestí 1 v  Banskej 

Štiavnici. V prípade záujmu o tes-

tovanie na protilátky nás kon-

taktujte a  informujte sa na t.č.: 

045/692 15 40.

SČK BŠ
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V Banskej Štiavnici pôsobí už 

10 rokov Hudobná a umelecká 

akadémia Jána Albrechta – 

Banská Štiavnica /HUAJA/.

Ako sme už písali v ŠN č. 38 zo dňa 

28. októbra 2021, 22.10. sa konala 

v kultúrnom centre slávnostná aka-

démia pri príležitosti 10. výročia 

HUAJA, ktoré bolo zároveň spoje-

né aj s 25. výročím úmrtia význam-

nej osobnosti, hudobného a výtvar-

ného teoretika, hudobného umelca 

a estetika, prof. Jána Albrechta, kto-

rého meno nesie táto akadémia. 

Na činnosť akadémie sme sa opý-

tali riaditeľky Centra pre vývoj 

a  výskum v  oblasti umenia a  vedy 

a  garantky študijného programu 

HUAJA, prof. PhDr. Zuzany Marti-

nákovej, PhD. a položili sme jej pre-

to pár otázok:

1. P. riaditeľka, ako hodnotíte 10 

ročné pôsobenie HUAJA v  Ban-

skej Štiavnici?

ZM: „Naša spoločnosť Hudobná a ume-

lecká akadémia Jána Albrechta Banská 

Štiavnica vznikla 4.11.2008 s  cieľom 

získať štátny súhlas na prevádzkova-

nie vysokej školy podľa priznaných práv 

MŠVVaŠ SR. Po viac ako dvoch rokoch 

úsilia sme 19.1.2011 získali Štátny sú-

hlas na pôsobenie ako súkromná odbor-

ná vysoká škola a prvý akademický rok 

sme slávnostne otvorili 11.10.2011.

Začínali sme s dvomi bakalárskymi štu-

dijnými programami a postupne nasle-

doval ťažký boj o získanie akreditácie na 

pokračujúce Mgr. art. študijné progra-

my (2014) a  ArtD. študijný program 

(2019). V roku 2018 sme úspešne ab-

solvovali proces komplexnej akreditá-

cie s  veľmi dobrým hodnotením. Prvé 

desaťročie našej existencie sprevádzal 

boj o  etablovanie sa na Slovensku, ale 

aj v zahraničí, ktorý sme aj napriek ťaž-

kým podmienkam úspešne zvládli.“

2. Aké študijné programy má aka-

démia a koľko študentov za toto 

obdobie úspešne absolvovalo štú-

dium na HUAJA?

ZM: „V  súčasnosti máme dva baka-

lárske a  dva nadväzujúce magisterské 

programy 1. Hudobná interpretácia 

a  teória a  1. Hudobná tvorba a  teória 

a  jeden doktorandský program Hudob-

ná interpretácia a tvorba. Počas 10-roč-

nej existencie sa na našu akadémiu hlá-

silo cca. 250 študentov, prijali sme cca. 

150 študentov a  štúdium ukončilo 73 

absolventov (46 s titulom Bc. a 27 s ti-

tulom Mgr. art.) zo Slovenska, Ma-

ďarska, Talianska, z  Číny, Hongkon-

gu, Sýrie, Jamajky, Japonska a Mexika. 

V súčasnosti máme 17 študentov v ba-

kalárskom, 8 študentov v magisterskom 

a 10 študentov v doktorandskom štúdiu. 

Priemerne ročne u nás študuje 30 až 40 

študentov a vyučuje cca. 20 pedagógov 

podľa špecializácií študentov.

Naši absolventi sa v 90 % uplatnili v od-

bore: mimoriadne úspešná je dirigent-

ka Chelsea Gallo (USA), ktorá diriguje 

Detroit Symphony Orchestra a  hosťuje 

na celom svete (o. i. aj na Slovensku so SF 

Bratislava a  ŠKO Žilina), kompozície 

Fabrizia Ferrara (Taliansko) interpretu-

jú umelci v Anglicku, Nemecku, Taliansku 

a v zámorí, huslistky Nancy Parra Avila 

a Lidia Parra Avila (Mexiko) opakovane 

získali cenu kritiky na Stredoeurópskom 

festivale koncertného umenia, Yuk Fan 

Chan (Hongkong) vyučuje klasickú gita-

ru na Medzinárodnej hudobnej a umelec-

kej škole v Prahe a často koncertuje v za-

hraničí, absolventi jazzového oddelenia 

získali viaceré ocenenia a  sú uznávaní 

jazzmani doma a v zahraničí (Michal Bu-

gala, Lucia Lužinská, Viktor Hárs, János 

Sramkó, David Spischak, Adrián Szajkó, 

Bálint Takács, Ľubomír Gašpar, Peter Pa-

laj a iní).“

3. Počas tohto obdobia, aké ak-

tivity ste organizovali v Banskej 

Štiavnici?

ZM: „HUAJA v Banskej Štiavnici pra-

videlne každoročne realizuje Medziná-

rodný hudobný festival Schemnitien-

sis, festival a workshopy Medzinárodné 

dni klasickej gitarovej hry, medziná-

rodné sympózium Filozofi cké koncepcie 

v hudbe a umení, medzinárodný semi-

nár Progresívne metódy analýzy v hud-

be a  umení a  ďalšie umelecké aktivi-

ty (koncerty, prednášky, majstrovské 

kurzy). HUAJA tiež spolupracuje s vý-

znamnými hudobnými a  umelec-

ko-vzdelávacími pracoviskami na Slo-

vensku (VŠMU Bratislava, Akadémia 

umení Banská Bystrica, Štátny komor-

ný orchester Žilina, konzervatóriá a zá-

kladné umelecké školy na Slovensku, 

Spolok slovenských skladateľov, Hudob-

ný fond, Hudobné centrum a i.) a s de-

siatkami inštitúcií v zahraničí.

HUAJA má bohatú medzinárodnú 

spoluprácu. Naši pedagógovia koncer-

tujú na mnohých prestížnych festiva-

loch a koncertných pódiách, prednášajú 

a  vedú workshopy na vysokoškolských 

umeleckých a  kultúrnych inštitúciách, 

aktívne sa zúčastňujú na domácich i za-

hraničných konferenciách. Mimoriad-

ne dôležitá je naša aktívna participácia 

na projekte Erasmus+, ktorý umožňu-

je medzinárodné mobility študentov 

a  zamestnancov, čím výrazne prispie-

va k zvyšovaniu profesionálneho rastu 

študentov a pedagógov. Viacerí študen-

ti počas stáží získali nielen skúsenosti 

účinkovaním v hudobných ansámbloch, 

pedagogickou praxou na hudobných 

školách a  v  nahrávacích štúdiách, ale 

najmä kontakty v  zahraničí, ktoré do-

konca viedli aj k ich zamestnaniu.“

4. Čím je HUAJA oproti iným vy-

sokým školám iná, a prečo by mali 

študenti absolvovať práve Vašu 

akadémiu?

ZM: „HUAJA je jedinou súkromnou 

vysokou školou na Slovensku. Ponúka 

netradičné formy hudobného vzdeláva-

nia v príjemnom prostredí secesnej vily, 

zariadenej dobovým nábytkom, ktorá 

je obklopená krásnou záhradou, pričom 

popri vzdelávaní v oblasti vážnej hudby 

ponúka štúdium jazzu na vysokoškol-

skej úrovni ako jediná na Slovensku. Na 

jazzovom oddelení, ktoré sa nachádza 

v priestoroch Katolíckej spojenej školy, 

vyučujú podľa špecializácie študentov 

významné pedagogické osobnosti ako 

Michal Bugala, Lucia Lužinská, Vik-

tor Hárs, Balázs Neumann, Juraj Va-

lenčík, Marcel Commendant, Stanislav 

Palúch a iní. Na oddelení vážnej a histo-

rickej hudby vyučujú pedagógovia s me-

dzinárodným renomé, ako Egon Krák, 

Ján Gréner, Ivan Zvarík, Adam Ma-

rec, Zoltán Janikovič, Ľubica Čekov-

ská, Peter Pažický, Róbert Kraus, Pe-

ter Šidlík, Katarína Dučai a  iní. Malý 

počet študentov a osobný prístup peda-

gógov umožňuje neformálne, ba priam 

rodinné vzdelávanie v  duchu tradície 

Jána Albrechta. Pedagogický tím tvo-

ria poprední domáci a zahraniční umel-

ci a vedci, ktorí sa netradičnou formou 

výučby (workshopy, intenzívne vzde-

lávacie kurzy, individuálne lekcie) za-

meriavajú na postihnutie špecifi ckých 

daností študentov a ich rozvíjanie v sú-

lade s progresívnym svetovým trendom. 

Poslaním HUAJA je poskytovanie kva-

litného odborného umeleckého a  ume-

lecko-vedeckého vzdelávania, ktoré je 

zamerané predovšetkým na rozvoj ta-

lentu a tvorivosti v oblasti umeleckého 

výkonu, umeleckého diela a jeho vedec-

kej refl exie na základe estetických, etic-

kých a humánnych princípov.

Pre študentov je v  neposlednom rade 

atraktívna možnosť realizovať zahra-

ničné stáže v rámci program Erasmus+, 

ktoré výrazne prispievajú k  rozvíjaniu 

ich odborných kompetencií.“

5. Na záver, aké máte plány do bu-

dúcnosti a čo je Vaším prianím?

ZM: „HUAJA v súčasnosti sídli v pre-

najatých priestoroch, ktoré len čiastoč-

ne vyhovujú špecifi ckému umelecké-

mu vzdelávaniu. Naďalej by sme radi 

pôsobili v  Banskej Štiavnici, nakoľko 

vzdelávanie v  tomto prekrásnom pro-

stredí je pre umelcov mimoriadne moti-

vujúce. Popri hudobnom vzdelávaní by 

HUAJA mohla v budúcnosti ponúkať aj 

iné umelecké študijné programy, ktoré 

by na jednej strane mohli byť previaza-

né s hudbou (napr. literatúra, divadel-

né, scénické, fi lmové a  výtvarné ume-

nie), na strane druhej so vzdelávaním 

v Banskej Štiavnici a jej tradíciou.

Na realizáciu týchto plánov by bolo po-

trebné vybudovať samostatný vysoko-

školský akademický areál, ktorý bude 

mať vhodné priestory na umelecké vzde-

lávanie a kultúrne vyžitie nielen pre pe-

dagógov a  študentov, ale aj pre obča-

nov Banskej Štiavnice a  návštevníkov 

z domova i z celého sveta, ktorých toto 

mesto, zapísané v  zozname kultúrne-

ho dedičstva UNESCO, priťahuje. Verí-

me, že špičková koncertná a  divadelná 

sála so špeciálnou akustickou úpra-

vou a  nahrávacími štúdiami, budova 

s  vhodnými umeleckými vzdelávacími 

priestormi, ubytovacími, stravovacími, 

športovými zariadeniami by výraznou 

mierou prispela k rozvoju mesta Banská 

Štiavnica a zviditeľneniu v zahraničí.“

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov

Michal Kríž

Slovo má… prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

prof. Z. Martináková pred vernisážou výstavy  foto archív HUAJA
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že z  tech-

nických príčin sú úradné hodiny 

v  kancelárii len v  stredu, v  čase 

8:00 - 12.00 hod. až do odvola-

nia. Zároveň oznamujeme čle-

nom, že členské príspevky zo-

stávajú vo výške 5€ a uhradiť ich 

bude možné v roku 2021 aj za oba 

roky. Je vhodné, pred osobnou 

návštevou kancelárie sa najprv 

skontaktovať telefonicky na čísle: 

045/692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

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:

- 15.12. v  čase 8:00 – 17:30 na 

ul.: A. Sládkoviča, Dolná Res-

la, Kammerhofská, Katova, Na 

Zigmund šachtu, Novozámocká, 

Spojná.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Informácia o teste

Súprava Standard F  COVID-19 

IgM/IgG Combo FIA je fl uores-

cenčné imunostanovenie na kva-

litatívnu detekciu špecifi ckých lá-

tok proti SARS-CoV-2 prítomných 

v  ľudskej krvi. Súprava Standard 

F  COVID-19 IgM/IgG Combo FIA 

sa používa s analyzátormi Standard 

F vyrobenými spoločnosťou SD Bio-

sensor. Tento test je určený na pro-

fesionálne diagnostické použitie in 

vitro (mimo tela) a je určený na po-

moc pri diagnostike infekcie SARS-

CoV-2 u pacienta v rekonvalescenč-

nej fáze s  klinickými príznakmi 

infekcie SARS-CoV-2. Poskytuje iba 

počiatočný výsledok skríningové-

ho testu. Mali by sa vykonať špeci-

fi ckejšie alternatívne diagnostické 

metódy, aby sa získalo potvrdenie 

infekcie SARS-CoV-2 (napr. PCR 

test).

Ako prebieha testovanie?

Testy sa vykonávajú pomocou ana-

lyzátora Standard F  vyrobeným 

spoločnosťou SD Biosensor.

1. Odobranie vzorky kapilárnej krvi 

z prsta.

2. Vyhodnotenie testu – 15 minút.

Čo sú IgM a IgG protilátky?

IgG protilátky proti vírusu 

SARS-CoV-2 sa tvoria v  neskoršej 

fáze ochorenia COVID-19, približ-

ne od 14. dňa. Tvoria sa aj u  ľudí 

bez klinických príznakov infekcie 

SARS-CoV-2 alebo po očkovaní. 

Pretrvávajú v  organizme niekoľko 

mesiacov až rokov po infekcii. Dá-

vajú preto odpoveď, že ste infek-

ciu prekonali, či už s klinickými prí-

znakmi alebo bez nich.

Tvorba IgM protilátok je možná už 

od 5. dňa po objavení symptómov 

ochorenia, najčastejšie však me-

dzi 10. – 13. dňom po nástupe prí-

znakov alebo po očkovaní. Prítom-

nosť týchto protilátok môže svedčiť 

o  akútnej infekcii, nie sú však jej 

priamym dôkazom.

IgM sa postupom času preklápa na 

IgG.

Vyšetrenie IgG aj IgM v  žiadnom 

prípade neslúži ako náhrada PCR 

testu výteru z  nosa a  hrdla. Ide 

o doplnkové testy, ktoré môžu po-

môcť identifi kovať:

– už prekonanú infekciu v minulos-

ti (min. pred 3 – 4 týždňami)

– bezpríznakovú infekciu s negatív-

nym výsledkom PCR testu

– vytvorenie látok po očkovaní

Ak máte akékoľvek z  príznakov 

COVID-19, potvrdenú infekciu po-

mocou PCR testu alebo ste boli v kon-

takte s osobami s potvrdeným ochore-

ním, riaďte sa pokynmi svojho lekára.

Otestovať sa na protilátky môže-

te každý pracovný štvrtok od 13:00 

do 14:00 hod. na Územnom spol-

ku SČK v Banskej Štiavnici, ul. Brat-

ská 9, zatiaľ bez objednania.

V prípade záujmu o testovanie väč-

šej skupiny prídeme vykonať IgM 

a IgG testy aj do Vašej spoločnosti / 

organizácie.

SČK BŠ

Testovanie na protilátky

V čase 

10. - 12.novembra 

2021 sa pre časť 

žiakov III. ročníka 

konal baristický kurz, 

ktorý nám ponúkol 

ďalšie vzdelávanie 

v oblasti kávozna-

lectva, samozrejme, 

s dodržaním 

všetkých protipan-

demických opatrení. 

V  teoretickej časti sme 

sa dozvedeli, ako z  ma-

ličkého semienka vy-

rastie vzácny kávovník 

a  na ňom zakvitnú bie-

le kvety s  vôňou jaz-

mínu. Samotný zber je 

veľmi dôležitý, keďže je 

potrebné siahnuť len po 

tých červených plodoch. Z  nich sa 

potom odstráni dužina a  zrná sa 

pražia do krásnej čokoládovej farby. 

Typickú vôňu praženej kávy pozná-

me určite všetci. Zoznámili sme sa 

aj s rôznymi druhmi kávy – Brazília, 

Belomonte, Jamaica Blue Mounta-

in... Samozrejme sme neobišli rôzne 

prípravy kávy – mokka káva, turec-

ká, zalievaná, fi ltrovaná. Pán školi-

teľ nám prezradil aj všetky zásady 

správneho baristu. Po teoretickej 

príprave nasledoval ná-

cvik prípravy tohto la-

hodného moku. To naj-

hlavnejšie bolo správne 

napenenie mlieka, po-

tom sme sa už oddáva-

li výtvarným realizáci-

ám kávových kresieb do 

mlieka, teda latte artu. 

Niekoľkokrát sme tré-

novali správnu prípravu 

cappucina, latte machia-

ta či klasického espres-

sa. Naše novozískané ve-

domosti sme si potom 

otestovali v  závere kur-

zu a  úspešnou bodkou 

na ceste za ďalším od-

borným vzdelaním bolo 

obdržanie certifi kátu, 

ktorý nám otvorí ďalšie 

brány do sveta hotelier-

stva a gastronómie. Srdečná vďaka 

patrí pánovi Svitekovi i pánovi Ci-

buľovi za sprostredkovanie týchto 

odborných zručností.

Ema Gremanová, 

študentka SHA

S hotelkou za vôňou kávy

Oznam
Z  dôvodu zhoršenia epidemio-

logickej situácie sa s  okam-

žitou platnosťou  ruší daro-

vanie krvi prostredníctvom 

mobilných odberových výjaz-

dov v okresoch, ktoré sú zarade-

né v I., II., a III. stupni ohroze-

nia (červená, bordová a čierna). 

Záujemcovia sa môžu objednať 

na darovanie krvi do našich ka-

menných odberových pracovísk. 

V  okresoch, ktoré sa nachádza-

jú v zelenom a oranžovom pás-

me, sa darovanie krvi prostred-

níctvom mobilných odberových 

výjazdov vykonáva naďalej. Tel. 

kontakt na objednanie sa na da-

rovanie krvi: OC Banská Bystri-

ca – 0908 991 461.

NTS BB
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Edmund Gwerk

Dňa 4. 12. uplynie pres-

ne 65 rokov, čo zomrel 

jeden z  najvýznam-

nejších umelcov 20. 

stor., akademický ma-

liar Edmund Gwe-

rk (15.2.1895, Banská 

Štiavnica – 4.12.1956, 

Bratislava, pochova-

ný v  Banskej Štiavni-

ci). Narodil sa v Banskej 

Štiavnici, kde aj prežil 

celý svoj tvorivý život. 

Študoval na gymnáziu 

v  Banskej Štiavnici, na 

VŠVU v  Budapešti, na 

AVU v  Prahe, Dejiny 

umenia na Filozofi ckej 

fakulte UK v Bratislave. 

Absolvoval študijné po-

byty vo Viedni, v  Mní-

chove, v Berlíne, v Parí-

ži, v Ríme a vo Florencii. 

Maľoval portréty, fi gurálne a kra-

jinárske diela s  námetmi najmä 

Banskej Štiavnice a okolia, zvlášť 

obľuboval Sitno, ktoré bolo celo-

životne jeho obľúbené vychádzko-

vé miesto. Spolu so svojou man-

želkou, PhDr. Alžbetou 

Göllnerovou – Gwerko-

vou pôsobili ako profe-

sori v  banskoštiavnic-

kom gymnáziu. Boli aj 

významnými predsta-

viteľmi protifašistické-

ho odboja, na čo dopla-

tila manželka Edmunda 

Gwerka svojím životom 

dňa 18.12.1944. Po 

2. sv. vojne bol najprv 

podpredsedom a neskôr 

aj predsedom Mestské-

ho národného výbo-

ru v  Banskej Štiavnici. 

Jeho umelecké diela sa 

nachádzajú v  Sloven-

skej národnej galérii 

v  Bratislave, v  ďalších 

slovenských galériách, 

ale najmä v  Galérii Jo-

zefa Kollára v  Banskej 

Štiavnici. Po jeho man-

želke je pomenovaná 

jedna z ulíc nášho mesta, po ňom 

však zatiaľ, bohužiaľ, nie.

Eva Ivaničová

Na pomoc regionálnej výchove

25. november je Medziná-

rodným dňom eliminácie 

násilia na ženách.

Pri tejto príležitosti sa Okresné ria-

diteľstvo Policajného zboru v Žiari 

nad Hronom zapojilo do kampane 

zameranej na problematiku nási-

lia na ženách s cieľom zvyšovať in-

formovanosť a  právne povedomie 

v tejto oblasti.

Násilie na ženách je porušenie ľud-

ských práv a  forma diskriminácie 

žien. Sú to všetky činy rodovo pod-

mieneného násilia, ktoré majú za 

následok telesnú, sexuálnu, dušev-

nú, ale aj ekonomickú ujmu alebo 

utrpenie žien vrátane vyhrážania sa 

takýmito činmi nátlaku alebo svoj-

voľného zbavenia slobody, či už vo 

verejnom alebo v  súkromnom ži-

vote.

Násilie sa  najčastejšie vyskytu-

je v  rodinách a  partnerských vzťa-

hoch, pričom násilník zvykne svo-

ju obeť izolovať od priateľov, rodiny 

a okolitého prostredia.

V prípade, ak ste obeťou násilia, ale-

bo máte podozrenie, že vo vašom 

okolí dochádza k  násiliu, oznámte 

túto skutočnosť na polícii 158 alebo 

linke tiesňového volania 112.

Oznámenie môžete urobiť aj ano-

nymne na prokuratúre, súde alebo 

príslušnom Úrade práce sociálnych 

vecí a  rodiny. Bezplatná non-stop 

linka pre ženy zažívajúce násilie je: 

0800 212 212.

OR PZ v Žiari nad Hronom

„Medzinárodný deň eliminácie
násilia na ženách“

Pre osobné autá je na 

Slovensku používanie zimných 

pneumatík povinné od 15. 

novembra do 31. marca, pokiaľ 

sa na vozovke nachádza 

súvislá vrstva snehu, námraza 

alebo ľad. 

V takom prípade môže vodič osob-

ného motorového vozidla toto vo-

zidlo užívať, iba ak má na všet-

kých nápravách nainštalované 

zimné pneumatiky (označené hor-

ským symbolom alebo s  označe-

ním „M+S“). Nákladné autá nad 

3,5 tony musia mať v tomto termí-

ne obuté zimné pneumatiky aspoň 

na jednej z  hnacích náprav, auto-

busy musia mať prezuté všetky 

nápravy. Minimálna výška dezénu 

zimnej pneumatiky musí byť mini-

málne 3 milimetre. V prípade ne-

dodržania zákonných povinnos-

tí má polícia právo vodiča nielen 

pokutovať, ale mu dokonca zaká-

zať pokračovanie v jazde. Náklady 

spojené s následným odtiahnutím 

vozidla hradí vodič. Vek pneuma-

tiky by nemal byť viac ako 4 roky, 

keďže všetky zmäkčovadlá obsiah-

nuté v  gume strácajú svoju účin-

nosť.

OR PZ v Žiari nad Hronom

„Zimné pneumatiky“

Záhradkárske 
okienko
Goji – Kustovnica čínska

Stará čínska legenda

Stará čínska legenda hovorí, že istý 

Číňan Li Quing Yuen (narodil sa 

1677 /iný zdroj uvádza rok 1736/ 

a zomrel 6. mája 1933), užíval pra-

videlne bobule goji, až sa nakoniec 

dožil dlhých 256 rokov. Bol to čín-

sky bylinkár a  vyznávač bojových 

umení. Byliny začal zbierať vo veku 

10 rokov a taktiež sa začal učiť me-

tóde dlhovekosti, založenej na bylin-

nej diéte a ryžovom víne. Takto žil 

prvých 40 rokov svojho života. Vo 

svojich 71 rokoch vstúpil do armády 

ako učiteľ bojových umení a taktický 

poradca. Nedokonalé diéty a aktív-

ny životný štýl dnešného sveta si vy-

žadujú svoju daň. Je to vidieť, ale aj 

cítiť doslova na celom ľudskom tele, 

v ktorom sa doslova množia a zvy-

šujú počet voľných radikálov (v jed-

noduchosti ide o  látky, ktoré ničia 

dennodenne naše telo). Našťastie je 

tu ovocie goji, ktoré obsahuje obrov-

ské množstvo antioxidantov, ktoré 

pomáhajú minimalizovať množstvo 

voľných radikálov, ktoré poškodzu-

jú naše bunky. Antioxidanty môžu 

zlepšiť regeneráciu nášho tela, zni-

žujú bolesti svalov, redukujú únavu, 

zvyšujú náš imunitný systém a  čo 

je zaujímavé, tak dokonca vzdorujú 

procesu starnutia!

Už po celé stáročia mali v Ázii bobule 

ovocia goji pomenovanie ako „bobule 

šťastia“, a to vraj kvôli neuveriteľné-

mu pocitu pohody,ktorý dokážu vy-

volať. Väčšina ľudí, ktorí konzumujú 

goji ovocie upozorňujú na obrovský 

zdravotný prínos, ktorý práve vďaka 

ním dosiahli. Ľudia oceňujú, ako im 

goji ovocie dokázalo zvýšiť dovtedy 

slabú životnú energiu.

Michaela Mojžišová

Oznam 
z knižnice
MsK oznamuje svojim používa-

teľom, že od vyhlásenia lockdow-

nu a  zákazu vychádzania (okrem 

nevyhnutných záležitostí) od 

25.11.2021 je pre verejnosť až 

do odvolania zatvorená. Predlžo-

vanie výpožičného času knižných 

výpožičiek je možné prostredníc-

tvom tel.: 0456949658 alebo mailu: 

kniznica@banskastiavnica.sk denne 

v čase 8.00-15.00hod.

MsK
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K R Í Ž O V K A

Na školeniach prvej pomoci

sa KPR a AED často používa. 

Práve súbor činností ukrývajúcich 

sa za týmito skratkami sa spája so 

záchranou života. KPR je skratka 

vytvorená z  písmen dvoch zloži-

tých slov – kardiopulmonálna re-

suscitácia, ktoré môžeme laicky 

premenovať aj oživovanie a  AED 

(automatický externý defi brilátor) 

je skratka pre prenosný prístroj, 

určený pre použitie pri laickej aj 

odbornej prvej pomoci slúžiaci 

práve na oživovanie. AED je jed-

noduchý a bezpečný prístroj, kto-

rý rozpráva. Prístroj vyhodnocuje 

činnosť srdca a  zadáva inštrukcie 

záchrancovi. Včasné použitie AED, 

optimálne do 5  minút od zlyha-

nia srdca a krvného obehu, výraz-

ne zlepšuje šancu na úspešné ob-

novenie činnosti srdca a záchranu 

ľudského života. Po zapnutí prí-

stroja a nalepení elektród na odha-

lený hrudník pacienta vyhodnotí 

AED činnosť srdca. Ak zistí chve-

nie srdca alebo veľmi rýchle, ale 

neefektívne sťahy, rozhodne o po-

trebe podania defi brilačného vý-

boja, ktorý dodá prostredníctvom 

záchrancu stlačením znaku na prí-

stroji AED. Obe poruchy srdcové-

ho rytmu vyžadujú defi briláciu, 

pretože srdce nepracuje správne, 

zlyháva krvný obeh. Po krátkom 

čase sa srdce zastaví. To je už si-

tuácia výrazne nepriaznivejšia na 

úspešné oživenie človeka. Práve 

na takýto „zázračný hovoriaci“ prí-

stroj – AED sa podarilo umiest-

niť na budovu Materskej škôlky 

na sídlisku Drieňová pri vchode do 

budovy SČK vďaka podpore mesta 

Banská Štiavnica a vďaka darcom, 

ktorí svoje 2% venovali územné-

mu spolku SČK v Banskej Štiavni-

ci. Použitie AED zvyšuje šancu na 

záchranu života, ale KPR musí zá-

chranca robiť do príchodu záchra-

nárov. Pri poskytnutí laickej prvej 

pomoci je potrebné si zapamätať 

pomer stlačení hrudníka a  počtu 

vdychov 30:2. Hrudník stláčame 

do hĺbky 5-6 cm. U detí od 1 me-

siaca veku do puberty resuscitáciu 

začíname 5  záchrannými vdych-

mi a potom pokračujeme ako u do-

spelých 30 stlačeniami hrudníka 

a 2 záchrannými vdychmi. O tom 

ako správne robiť KPR a ako použí-

vať AED sa dozviete na niekoľkých 

plánovaných verejných ukážkach, 

ktoré budú dobrovoľníci/záchra-

nári SČK realizovať po odznení 

pandemickej situácie pre širokú 

verejnosť.

SČK BŠ

Poznáte životne dôležité skratky KPR a AED?

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. 41/2021: 

„Človek sa nikdy nezbaví toho, o čom 

mlčí.“ Výhercom sa stáva Kristí-

na Kaniariková, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2 x  5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

13.12.2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Jeana de 

La Fontainea:

A., Zostal, vstrčil, infekčná choroba 

v minulosti,

B., Začiatok tajničky,

C., Úhor nemecky, zelenina, po-

moc, meno Chačaturjana,

D., Umieraj, ozn. ruských lietadiel, 

polynézsky nápoj,

E., Samohlásky v  slove múza, zn. 

uhlíka a  dusíka, herečka, odplaš, 

ozn. áut Luxemburska a  Španiel-

ska,

F., Dioptria, nádoby na benzín, no-

viny, uzený – stred slova,

G., Spoluhlásky v  slove rad, Fran-

tišek, citoslovce klopania, vodácky 

pozdrav,

H., Žen. meno, svatko, časti rúk,

I., Les, útok, kamenný útvar, 505 

v Ríme,

J., Muž. meno, cvočka, plán bez 

dĺžňa, častica,

K., Koleso, ozn. ruských lietadiel, 

doska vo dverách, súprava nádob,

L., Koniec tajničky, vlastný očiam.

1., Hmyz podobný včele, 2. časť 

tajničky, kilopond,

2., Drahý kameň, zlý človek,

3., Trlo, meno Mikloška, 51 

v Ríme,

4., Patriaci Aťke, ruská rieka, vr-

koč,

5., Bol prítulný, Dorota, vyhynutý 

kočovník,

6., Rozkazuj, biograf, stenanie, 

ampér,

7., Novoty, hlas žaby, pracovná vý-

chova,

8., Časť Slovenska, nátlak, pred-

ložka,

9., Príbuzná, ohrada, rod,

10., Frederika, stúpaj, milý,

11., 55 v Ríme, Indián, meno Mi-

kušeka, revolučné odbory,

12., Meno Kramára, zhasni, nula,

13., Horúčava, muž. meno, starší 

americký herec,

14., Hl. mesto Talianska, 3. časť 

tajničky.

Pomôcky: Dean, Leon, galóny, 

Aram, než.

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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L

Kupón č. 43
Krížovka
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Vianočná 
súťaž
Milí čitatelia!

Na sklonku roka sme pre Vás pri-

pravili zaujímavú adventnú sú-

ťaž o hodnotné vecné ceny. Vašou 

úlohou bude správne odpovedať 

v 4 súťažných kolách aspoň na 3 

z nich, vybrať 1 správnu odpoveď 

z  3 možností na súťažné otázky 

a budete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 2:

Kde by ste dnes našli miesto, 

v  ktorom sa narodil Svätý Mi-

kuláš?

1. Fínsko

2. Turecko

3. Taliansko

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónmi čakáme v  termíne do 

20.12. Šťastných výhercov uverej-

níme vo vianočnom vydaní ŠN č. 

46/22.12. 

Prajeme Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.43/2021

Medzi ľadovými medveďmi 

nájdete aj diaľkových, 

zimných a kondičných plavcov. 

Vedia, že hoci ich celoročné pláva-

nie pred ochorením covid 19 neza-

chráni, určite im neublíži a pomôže 

posilniť imunitu ich organizmu.

V posledných covidových vlnách sa 

tí najzdatnejší nevzdali ani vytúže-

ných cieľov. Popri svojej náročnej 

práci záchranárov ešte zvládli a za-

vŕšili viacročnú intenzívnu prípra-

vu. Splnili si svoj sen. To ich posil-

nilo do ďalšieho obdobia.

Bratislavčan Martin Šugár a Zuza-

na Jusková z  Košíc patria medzi 

nich. Martin bol v  2016 členom 

úspešnej mužskej štafety, čo pre-

plávala Lamanšský prieliv a  v  po-

lovici augusta 2020 to spravil sólo. 

Zuzana to zvládla sama v  2017 

a 22.9.2020 v ženskej štafete.

Nezorientovaní a  neinformova-

ní občania nevedeli alebo zabud-

li, že v dejinách epidémií po každej 

prvej prichádza druhá vlna. Silnej-

šia. Než sa obaja plavci dostali do 

tých reálnych, museli sa s  pred-

stihom dôkladne pripraviť. Oba-

ja pod vedením skúseného Zoltá-

na Makaia.

On preplával La Manche v 2002. Bol 

svedkom, keď 49 ročný M. Šugár 

spravil to isté, po štyroch rokoch in-

tenzívneho tréningu, ako najstarší 

z doterajších plavcov zo Slovenska. 

Večer 13. 8. o 17. vošiel do vĺn. Za 16 

hodín a 11 minút vyšiel 14.8.2020 

na breh vo Francúzsku.

Bratislavskí zimní plavci a  plav-

kyne sa v  ten deň rozlúčili so 74 

ročným petržalským otužilcom, 

aktívnym mnohoročným účast-

níkom Českého plaveckého pohá-

ra a zimných akcií na Slovensku aj 

bežeckých maratónov v Bratislave, 

Košiciach, Prahe i vo Viedni, Jaro-

slavom Sopúchom.

Úspešne tiež absolvoval dva ul-

tramaratóny Viedeň – Bratislava 

– Budapešť. Celý život rád súťažil. 

Bol veľmi vitálny a  cieľavedomý, 

hoci malého vzrastu. Jarko, ako 

ho priatelia oslovovali, mal 62 ro-

kov, keď sa svojím svojráznym štý-

lom 29.8.2008 pokúsil preplávať La 

Manche.

Neuspel, rovnako ako ďaleko mlad-

ší, ktorí sa o  to pokúsili minu-

lý rok. Ingrid Nechalová, 35 roč-

ná, 1.9.2020 plavbu po 11:17 

nedokončila. Úspešnejší nebol 

10.9.2020 ani 47 ročný Ondrej 

Pék, hoci s bratom Deziderom a Ri-

šom Nyárym to tam a nazad zvládli 

v júli 2018 za 22:34.

Prvá Slovenka Z. Jusková mala 

v 2017 ako 43 ročná čas 11:16 jed-

ným smerom. V  noci 22.9.2020 

o 02:30 začínala a po 12 hodinách 

a 40 minútach skončila štafetu slo-

venského sexteta. Striedala sa v nej 

so Z.Sabóovou, S.Rebrovou, Z.Van-

čovou, Tatianou a Ninou Chudou.

Napriek vlnám corony myšlien-

ka zimného plávania na Piargoch 

stále žije. Pri teplote vzduchu 

+1°C a 5°C vo vode sa 29.11.2020 

vo Vindšachte opäť stretla pätica 

tamojších organizovaných otužil-

cov. Pripomenuli si a  zavŕšili 12. 

ročník Štiavnických letokruhov.

Ten 13. ročník v prvú adventnú ne-

deľu 28.11.2021, keď svoje meniny 

oslavovali iba v  kruhu najbližších 

Henriety a  vonku lialo, hoci pred 

pár dňami snežilo aj v Bratislave, si 

vo Vindšachte zaplávala skvelá or-

ganizátorka Biba s  najvernejšími 

ľadovými medveďmi z Piargov.

V  priebehu tohto roka sa členka 

spomínanej štafety Soňa Rebro-

vá, autorka troch knižných titu-

lov a bývalá žurnalistka, rozhodla 

plávať za čistotu slovenských riek 

a  priehrad. Po Ivanovi Gazdíkovi, 

ktorý ich preplával všetky, sa sta-

la Soňa prvou Slovenkou s tým is-

tým výkonom.

Snáď bude inšpirovať aj ďalších 

neprofesionálnych diaľkových 

plavcov. Sĺňava, Kráľová, Oravská 

priehrada, Liptovská Mara, Zem-

plínska šírava a Domaša sú našin-

covi bližšie než La Manche a  ne-

musí tri roky čakať v poradovníku 

na možnosť si v nich zaplávať.

Chloe McCardelová, 36 ročná 

profesionálna diaľková plavkyňa 

z  Austrálie, disponuje nielen fi -

nanciami, má i  trpezlivosť a  pre-

dovšetkým obrovskú vitalitu. Pre-

to sa 13.9.2021 stala držiteľkou 

rekordu v  preplavbe z  Doveru do 

Calais. La Manche preplávala 44-

krát počas 12 rokov.

Chloe prekonala svetové rekordy 

legendárnych britských plavcov 

Alison Streeterovej so 43 a Kevina 

Murphyho s 36 preplavbami. Svo-

jou vytrvalosťou, odvahou a výko-

nom chce inšpirovať ženy, ktoré 

tak ako ona v minulosti, trpia do-

mácim násilím. Jej z neho plávanie 

pomohlo. 

Ešte predtým však do Guinnesso-

vej knihy rekordov zapísali sloven-

skú mužskú štafetu v  zložení D. 

Pék, P. Plavec, Z. Makai a R. Nyáry, 

ktorí 16. – 17.7.2021 prepláva-

li Severný kanál, smer Škótsko-Ír-

sko-Škótsko. To pred nimi spravili 

len tímy so šiestimi členmi.

Zoltán Makai, ako tréner a dopro-

vod 45 ročného plavca Richarda 

Nyáryho si spravil veľkú radosť aj 

16.10.2021. Richard v sólo plavbe 

z Anglicka do Francúzska s časom 

15:57 sa zaradil medzi Slovákov, 

ktorým sa po roku 2000 podarilo 

zdolať kanál La Manche.

Ak budeme takí disciplinovaní, 

cieľavedomí a húževnatí aj my os-

tatní, nemusíme sa obávať coro-

na vĺn ani búrok. S trpezlivosťou, 

ohľaduplnosťou a  vzájomnou po-

mocou istotne zvládneme i  túto 

pandémiu. Sily však budeme po-

trebovať aj na iné. Otužujme sa 

a nevzdávajme.

D. Šišovič

Ľadové medvede v prvej a druhej vlne

Piargske ľadové medvede  foto archív B. Neuschlová

A. T. Sytniansky
9. novembra 

2021 uplynu-

lo 180 rokov 

od narodenia 

a koncom ok-

tóbra 105 ro-

kov od úmr-

tia Andreja 

Trúchleho - Sytnianskeho, vý-

znamného slovenského dejate-

ľa: kňaza, spisovateľa, literárneho 

kritika a  prekladateľa, rodáka zo 

Štiavnicka - Svätého Antona, kto-

rý je pochovaný v Sáse.

Bol spoluzakladateľom Prvej prie-

vidzskej sporiteľne a  na vlast-

né náklady vydával rôzne osveto-

vé publikácie. Redigoval aj jediný 

vtedajší literárny časopis Orol.

foto: internet

apa
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Deti z celého Slovenska i sveta 

môžu aj v tomto roku písať 

Ježiškovi na adresu „Ježiško 

999 99“, Slovenská pošta 

mu všetky odkazy doručí. 

Dôležité je uviesť na pohľadni-

ci či  liste spiatočnú adresu. Po-

hľadnicu môžu poslať aj cez špe-

ciálnu internetovú aplikáciu 

– mojapohladnica.sk. Spolu s  od-

poveďou im Ježiško pošle aj milý 

rozprávkový darček. Obľúbený 

projekt Vianočnej pošty dnes sláv-

nostne otvorili generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty Martin Ľupták, 

štátny tajomník Ministerstva do-

pravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť 

a výkonná riaditeľka Poštovej ban-

ky Melinda Burdanová.

„Slovenská pošta prináša už 23-tí roč-

ník unikátneho projektu Vianočnej 

pošty, kedy môžu deti písať svoje tajné 

želania Ježiškovi. V  tomto roku sme 

Ježiškovi do Rajeckej Lesnej doručili 

už takmer 1100 listov, z čoho 660 bolo 

zo Slovenska a  zo zahraničných kra-

jín dominovali Nemecko, Čína, Rus-

ko, Taiwan, Hongkong i  Francúzsko. 

Veľmi ma teší, že tento projekt, ktorý 

predznamenáva príchod najkrajších 

sviatkov v roku, si získava stále väčšiu 

obľubu,“ povedal generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty Martin Ľupták.

Prvý list adresovaný Ježiškovi 

prišiel 21. júla 2021 od Emky zo 

Zvolena a prvý list zo zahraničia, 

konkrétne z  Nemecka, prišiel 20. 

augusta 2021. Obsahom detských 

listov sú prevažne zoznamy vytú-

žených darčekov, ktoré by si chceli 

nájsť pod vianočným stromčekom. 

Najčastejšie sú to hračky, školské 

aj športové potreby, knihy, tablety, 

spoločenské hry, ale aj živé zvie-

ratká.

„Som rád, že Slovenská pošta organi-

zuje už 23. ročník Vianočnej pošty 

a okrem detskej radosti pestuje v de-

ťoch aj zvyk posielať listy a písať pe-

rom. Je to písanie, ktoré je poctivé 

a má dušu, ktorá chýba e-mailom, cha-

tom a sms-kám. Súťaž tiež podporuje 

detskú kreativitu a fantáziu. Verím, že 

Slovenskej pošte bude rok čo rok det-

ských listov pribúdať,“ uviedol štát-

ny tajomník Ministerstva dopravy 

a výstavby SR Jaroslav Kmeť, kto-

rý sa stal patrónom tohtoročnej 

poštovej vianočnej známky.

„Pre deti je obdobie Vianoc jedno 

z  najkrajších v  roku a  tento  projekt 

celú predvianočnú atmosféru ešte viac 

umocňuje. V  takomto náročnom ob-

dobí je nesmierne dôležité, aby deti 

dostávali pozitívne impulzy. Preto 

by sme si my dospeláci mali nájsť čas 

a spolu s nimi si z písania listu urobiť 

krásny zvyk a  naplno si užiť tieto je-

dinečné okamihy. Je to zároveň prí-

ležitosť, kedy môžeme našim deťom 

pripomenúť, čo má v  našich životoch 

skutočnú hodnotu. Veľmi nás teší, že 

aj vďaka našej pomoci sa všetky det-

ské želania, sny a túžby pretavené do 

listov dostanú priamo k  Ježiškovi,“ 

dodala Melinda Burdanová, vý-

konná riaditeľka Poštovej banky, 

ktorá je partnerom projektu Via-

nočná pošta.

Napísať Ježiškovi je veľmi jedno-

duché – svoje priania, odkazy, ob-

rázky môžu deti posielať na akej-

koľvek pohľadnici, prípadne môžu 

napísať list a poslať ho v obálke na 

adresu „Ježiško 999 99“ najneskôr 

do 17. decembra 2021. Pohľadni-

ca sa dá poslať aj z mobilu či počí-

tača cez aplikáciu Moja pohľadnica. 

Stačí si na www.mojapohladnica.sk 

zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta 

Ježiškovi, napísať správu Ježiškovi 

a zadať objednávku. Slovenská po-

šta pohľadnicu vytlačí a doručí. Dô-

ležité je uviesť aj spiatočnú adresu, 

aby Ježiško vedel, komu má odpí-

sať. Ježiško odpovedá nielen v slo-

venčine, ale aj v angličtine či v Brail-

lovom písme. Vďaka generálnemu 

partnerovi Vianočnej pošty, Pošto-

vej banke, pribalí aj milý rozpráv-

kový darček. So správnou poštovou 

známkou je možné list či pohľadni-

cu poslať z ktorejkoľvek pošty ale-

bo ich vhodiť do ľubovoľnej pošto-

vej schránky.

Spoločne s listami môžu deti posie-

lať Ježiškovi kresby, tie však mu-

sia byť na samostatnom hárku pa-

piera. Odborná porota zo všetkých 

kresieb vyberie tú najkrajšiu, kto-

rá sa stane námetom budúcoročnej 

vianočnej známky. Podrobné infor-

mácie o Vianočnej pošte pre Ježiška 

a o súťaži sú dostupné na interneto-

vej stránke www.vianocnaposta.sk.

Pozdravy, kresby, ale aj tie najtajnej-

šie želania môžu deti z celého sve-

ta posielať Ježiškovi od roku 1999. 

Umožňuje to projekt Vianočná po-

šta, ktorého hlavným cieľom je šíriť 

radosť, dobré posolstvá, no predo-

všetkým podporiť tradície klasickej 

listovej korešpondencie. Na adre-

su „Ježiško 999 99“ prišlo od vzni-

ku projektu viac ako 2 milióny po-

zdravov. Minulý rok putovalo na 

Ježiškovu adresu do Rajeckej Les-

nej celkom 93 208 listov zo 42 štá-

tov sveta. Najviac, vyše 91-tisíc lis-

tov dostal Ježiško zo Slovenska, 

z  toho 164 bolo od nevidiacich. 

Top 10 zahraničných krajín, od-

kiaľ prišlo najviac detských listov 

sú: Česká republika, Rusko, Hon-

gkong, Japonsko, Nemecko, Veľká 

Británia, Rakúsko, Ukrajina, Čína 

a USA. Vianočná pošta prišla aj od 

detí z exotických krajín, ako Mexi-

ko, Malajzia, Singapur a Japonsko.

Vydanie poštovej známky „Vianočná 

pošta 2021“

Súčasťou otvorenia aktuálneho roč-

níka Vianočnej pošty je aj predsta-

venie špeciálnej vianočnej pošto-

vej známky „Vianočná pošta 2021“, 

so špecifi ckým symbolom T2 50g, 

ktoré zodpovedá cene 65 centov. 

Námetom tohtoročnej príležitost-

nej poštovej známky z  emisného 

radu „Vianočná pošta“ je kresba od 

Kristíny Gubienovej z  Komárna. 

Dve zimne oblečené postavy po-

zorujú kométu, ktorá symbolizuje 

príchod Vianoc. Autorkou motívu 

FDC je Radka Ptáková z Turian. Jej 

farebný, veselý snehuliak s vianoč-

nými ozdobami nás vyzýva k dob-

rej nálade a tešeniu sa na najkrajšie 

sviatky roka. Predlohou vianočnej 

pečiatky FDC je anjelik, tiež sym-

bol Vianoc a  čistej detskej úprim-

nosti. Autorkou kresby je Nelka Šo-

učíková z Banskej Štiavnice. Všetky 

kresby vybrala Realizačná komisia 

známkovej tvorby z obrázkov, kto-

ré boli poslané spolu s vianočnými 

listami v roku 2020. Grafi ckú úpra-

vu výtvarných návrhov zhotovil 

grafi cký dizajnér Boris Meluš.

Iveta Dorčáková,

hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.

Deti už môžu písať Ježiškovi, pošle im milý darček

Nelka z 3.A triedy- ZŠ M. Hella, Št. Bane  foto Slovenská pošta, a.s. 
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

inzercia

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

Firma Rekonbau, s.r.o., 
na ul. Horná Huta 43 v Banskej Štiavnici otvára predajňu 
s vodoinštalačným materiálom, kúrenárskym materiálom, 

kanalizačným materiálom, spojovacím materiálom a dištančnými prvkami. 
Ďalej Vám ponúkame vypracovanie návrhov kúrenia a zdravotechniky, 

montáž a servis. 

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 7°° - 17°° hod
0950 895 917, obchod.rekonbau@gmail.com

od 01.12.2021 

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava


