
Cena
pre divadlo

Kosmopol

str. 5

Pomoc
SOS

dotácia

str. 6

Mikuláš
v kine

Akademik

str. 3

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

3. december 2020 číslo 44 ročník XXXI cena 0,50 €

INZERCIA

V rámci údržby miestnych 

komunikácií mesto Banská 

Štiavnica pokračovalo aj 

v čase koronakrízy v mesiaci 

november s opravami ulíc. 

Prinášame Vám prehľad miest, 

na ktorých miestach a uliciach 

sa rekonštrukcie uskutočnili:

1. Oprava časti miestnej komuni-

kácie na ul. Pletiarska – použilo sa 

101t teplej obaľovanej zmesi – s ce-

loplošným asfaltovaným povrchom 

v celkovej výške cca 16 000eur,

2. Oprava časti miestnej komuniká-

cie na ul. Zvonová,

3. Oprava časti miestnej komuni-

kácie na sídlisku Drieňová pri ZŠ J. 

Kollára.

Práce zrealizovala a  opravy ciest 

vykonala fi rma Renovia, s. r. o., 

so sídlom v  Lieskovci, okres Zvo-

len. Finančné prostriedky sú kry-

té a  hradené z  mestského roz-

počtu, ktoré boli schválené na 

opravy miestnych komunikácií pre 

rok 2020.

Momentálne pokračujú aj rekon-

štrukcie ulíc Mládežnícka, J. Pa-

lárika a  J. Hollého. Po odovzdaní 

a kolaudácii všetkých stavieb zhoto-

viteľom Vás budeme informovať na 

stránkach našich novín.

Michal Kríž

Napriek neľahkej situácii, 

ktorú všetci zažívame tento 

rok, chceme opäť potešiť ľudí 

v núdzi a spríjemniť im blížiace 

sa vianočné sviatky. 

Práve tieto sviatky nám dávajú mož-

nosť nachvíľu sa zastaviť a  pomôcť 

ľuďom okolo seba, ktorí možno ne-

majú v živote toľko šťastia ako ostat-

ní a potešila by ich pomoc pred tými-

to najkrajšími sviatkami v roku. Stalo 

sa už zvykom, že mesto Banská Štiav-

nica v  spolupráci s  p. Petrom Erne-

kom sa  rozhodli opäť pomôcť obča-

nom v núdzi a prispieť tak ku krajším 

Vianociam.

Opäť nám môžete pomôcť a  vyčariť 

úsmev na tvárach ľudí, ktorých po-

znáte a myslíte si, že by ich naša po-

moc potešila. Napíšte nám tip na člo-

veka, ľudí, prípadne krátky príbeh 

o situácii, v akej sa nachádzajú, majú 

možno ťažšiu životnú situáciu a naša 

pomoc by sa im zišla. Práve týmto ľu-

ďom chceme podať pomocnú ruku 

a prispieť pred sviatkami formou po-

ukážok na nákup potravín. 

Vaše listy môžete doručiť na Mestský 

úrad do klientskeho centra, Námestie 

sv. Trojice č. 3, vložiť do schránok Štiav-

nických novín alebo poslať mailom na 

eva.greganova@banskastiavnica.sk, 

do termínu 14. 12. 2020.

Zároveň chceme týmto opäť popro-

siť a  vyzvať aj ostatných podnikate-

ľov, fi rmy v  našom meste, ktorí by 

mohli prispieť. Pridajte sa k nám, aby 

sme mohli darovať krajšie Vianoce 

viacerým ľuďom v núdzi, veď pomoc 

druhým môže pomôcť nám samým.

MsÚ

Opravy miestnych komunikácií a ulíc

Pomôžte ľuďom v núdzi 
aj tento rok prežiť krajšie Vianoce

Nový asfaltový povrch na Pletiarskej ul  foto Michal Kríž

Firma InstalGas, s. r. o., 
Vám ponúka:

• Servis, predaj a montáž plynových kondenzačných a nekondenzačných 
kotlov zn. Vaillant a Protherm

• Predaj a montáž tepelných čerpadiel s využitím dotačného programu
• Montáže kúrenia a plynu
• Chemické čistenie vykurovacieho systému

Kontakt: 0949 048 333

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a), 

zvolávam zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici na deň 9. december 2020 

(streda) o  9:00. Zasadnutie sa 

uskutoční za dodržania prísnych 

pandemických opatrení v sále Kul-

túrneho centra, Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica. 

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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DIÁR
z programu

primátorky

25. 11. v  TA3 o  15:30 bola relá-

cia o  pripravovanej celoslovenskej 

kultúrno-spoločenskej súťaži 24. 

ročníka Krištáľového krídla. Urči-

te nielen mňa zo Štiavničanov po-

tešila informácia, že absolútnu 

apoteózu v  tejto relácii dostal je-

den z  „najhorúcejších“, kandidátov 

Exštiavničan prof. PhDr. Karol Ho-

rák, CSc. Kto tento najprestížnejší 

slovenský titul dostane, sa dozvie 

naša verejnosť vo februári 2021. Ta-

kže, držme mu palce! 27. 11. v Rá-

diu Slovensko po 12:00 hovoril ban-

skoštiavnický rodák Robert Hajšel, 

europoslanec, o  význame médií 

v súčasnosti v krajinách EÚ. Hovo-

ril taktiež 28. 11. po 17:30 v  Rá-

diu Lumen, že pri príprave materiá-

lov pre plán obnovy pre EÚ by mala 

naša vláda spolupracovať aj so soci-

álnymi partnermi. Ku dňu 30. 11.

bolo na internete, že v našom okre-

se bolo infi kovaných 206 občanov. 

Súčasne celý predchádzajúci týždeň 

prebiehalo opäť testovanie na ko-

ronavírus v kultúrnom centre. Tes-

tovaných bolo 586 občanov, z kto-

rých bolo infi kovaných 25.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

V sobotu 5. 12., 12. 12., 19. 

12., 26. 12. (okrem sviatkov) 

sú otvorené v B. Štiavnici tieto 

lekárne: 

Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 

12.00 hod., tel. 045/6922322.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: december 2020

30. 11. – 4. 12., Po – Pi, 49. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 

tel. 045/290 12 60, 7:30 – 16:00,

5. 12., So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

6. 12., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 7:30 – 10:30,

7. – 11. 12., Po – Pi, 50. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel. 045/692 06 21, 8:00 – 16:00,

12. 12., So, Lekáreň Helios, Dol-

ná 3, BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 

12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

13. 12., Ne, Lekáreň Ametyst, Kri-

žovatka 3, BŠ, 045/692 06 21, 7:30 

– 10:30,

14. – 18. 12., Po – Pi, 51. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30 – 16:00,

19. 12, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, tel. 045/6922322, 8:00 – 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

20. 12., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. 

Svobodu 42, BŠ, tel. 0901 961 553, 

7:30 – 10:30,

21. – 23. 12., Po – St, 52. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 

tel. 0901 961 621, 7:00 – 15:30,

24. – 27. 12., Št – Ne, Lekáreň Dr. 

Max, Bratská 17, BŠ, tel. 0901 961 

621, 7:30 – 10:30,

28. – 31. 12., Po – Št, 53. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel. 0910 553 244, 8:00 – 17:30.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské služby

V mesiaci november sa usku-

točnilo odborné arboristické 

ošetrenie aleje na kalvárii na 

Hornej Rovni.

Pamiatka je v  súčasnosti v  procese 

zápisu do zoznamu nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok a pripravuje sa 

jej celková rekonštrukcia a revitalizá-

cia aleje prostredníctvom fi nančných 

prostriedkov z externých zdrojov.

MsÚ

Ošetrenie aleje 
na Hornej Rovni

Odborné arboristické ošetrenie na kalvárii foto MsÚ

Podávanie žiadostí

o  poskytnutie dotácií (fi nanč-

ných prostriedkov) z  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 v  znení dodatku 

č. 1 pre rok 2021. Mesto Banská 

Štiavnica oznamuje, že termín uzá-

vierky podávania žiadostí o  po-

skytnutie dotácie na rok 2021 pre 

právnické osoby a  fyzické oso-

by – podnikateľov podľa §3 VZN č. 

2/2018 v znení dodatku č. 1 bude 

určený primátorom mesta v  Štiav-

nických novinách a na internetovej 

stránke mesta, po schválení fi nanč-

ného krytia v rozpočte pre rok 2021 

mestským zastupiteľstvom. V  prí-

pade, že v  rozpočte mesta nebude 

schválené fi nančné krytie na po-

skytnutie dotácií, doručené žiadosti 

podané v zmysle tohto VZN sa berú 

za bezpredmetné a nebudú preroko-

vávané v komisiách. V prípade ne-

jasností kontaktujte: Mestský úrad, 

ekonomické oddelenie, Jozefa Pách-

niková, t. č.: 045/694 96 32,

e-mail: jozefa.pachnikova@

banskastiavnica.sk MsÚ

30. 11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  príprave 

rozpočtu Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica. 

1. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľmi 

základných škôl.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ.

2. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie v Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúre 

Banská Bystrica k Dodatku ZoN-

FP k nízkouhlíkovej stratégii.

 Pracovné rokovanie s  riaditeľ-

kou Krajského pamiatkového 

úradu Banská Bystrica. 

Rokovanie k zabezpečeniu verej-

ného obstarávania na r. 2021.

3. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k súdnemu 

sporu mesta.

 Príprava materiálu pre mestské 

zastupiteľstvo.

4. 12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavebných akcií.

Viera Lauková

Ľudová múdrosť
„Ak Advent nadelí záhradám inovať, 

na rok im nadelí bohatú úrodu. A ak 

cez Advent vietor fúka, bude hojnosť 

ovocia.“
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Ako každoročne, tak aj 

tento rok je pre občanov bez 

domova sprístupnený priestor 

na prenocovanie v nepriazni-

vých klimatických podmien-

kach, ktorý zriadilo mesto 

Banská Štiavnica a je otvorený 

od 26. novembra 2020.

Občania žijúci na „ulici“ tu majú mož-

nosť prenocovania, ako aj zabezpe-

čenia osobnej hygieny a starostlivos-

ti o bielizeň prostredníctvom prania 

a sušenia. Priestor na prenocovanie 

bol kompletne dezinfi kovaný a je vy-

bavený sprchovým kútom, dvomi 

WC, kuchynkou a celkovým počtom 

lôžok 10. Na zabezpečenie prania 

a sušenia je k dispozícii práčka a su-

šička, ktoré vždy obsluhuje povere-

ný správca priestoru. Vzhľadom na 

súčasnú situáciu (opatrenia pre za-

medzenie šírenia koronavírusu) je 

zo strany občanov bez domova, kto-

rí majú záujem o prenocovanie po-

trebné, aby na začiatku absolvovali 

testovanie na ochorenie COVID-19 

a  preukázali sa negatívnym výsled-

kom testu, nakoľko v priestore môže 

prenocovať až 10 osôb a  ide o  ob-

čanov, ktorí sa zdržiavajú „na ulici“. 

Okrem uvedeného je potrebné dodr-

žiavať hygienu a  dezinfekciu. Všet-

ky čistiace a  dezinfekčné prostried-

ky budú pravidelne zabezpečované 

a dopĺňané. V prípade potreby (stra-

ty, opotrebovania) bude každému 

poskytnuté taktiež rúško. Eviden-

ciu nocľahov a  kontrolu priestoru 

bude ako obvykle vykonávať mest-

ská polícia. Príspevok za poskytnu-

té služby bude nezmenený vo výške 

0,50€/noc, sprchovanie 0,10€, pra-

nie, sušenie 0,20€. Vyzbierané po-

platky budú použité na zabezpeče-

nie čistiacich, pracích prostriedkov 

a na iné výdavky súvisiace s prevádz-

kou priestoru.

Je potrebné uviesť, že práca s občan-

mi bez domova nie je ľahká a často-

krát musia príslušníci mestskej 

polície riešiť spory medzi nimi spôso-

bené požitím alkoholických nápojov. 

Je preto nevyhnutné, aby si uvedo-

mili, že mesto im dáva možnosť dôs-

tojného prenocovania v  chladnom 

počasí, ale aj oni musia dodržiavať 

určené pravidlá a podmienky, aby sa 

zamedzilo vznikajúcim konfl iktom.

Eva Gregáňová

Pomoc občanom bez domova 
v zimnom období

Obdobie, ktoré 

žijeme je ovplyv-

nené šírením 

koronavírusu. 

Ale ani to nedokáže za-

brániť Mikulášovi, aby 

dorazil do nášho mesta. 

Ak máte doma deti a chuť 

zažiť čarovnú chvíľu, v so-

botu 5. 12. a v nedeľu 6. 

12. 2020 sme pre vás pri-

pravili v  kine Akademik 

program, v rámci ktorého 

zažijete bábkové predsta-

venie Divadla na hojdačke 

Čert slúži a po ňom aj prí-

chod Mikuláša a jeho po-

mocníkov. A  ak boli deti 

dobré, dočkajú sa aj slad-

kého prekvapenia!

Radi by sme ale upo-

zornili, že na predstave-

nia je limitovaná kapa-

cita miest, ktorú nie je 

možné za žiadnych okol-

ností prekročiť. Lístky 

v  hodnote 5€ preto od-

porúčame kúpiť vopred 

prostredníctvom stránky 

banskastiavnica.sk/kul-

tura. Po naplnení kapa-

city povolenej vyhláškou 

Úradu verejného zdra-

votníctva bude kino uzav-

reté. Počas predstavení 

platia pravidlá ÚVZSR, 

preto je nutné mať počas 

celej produkcie nasadené 

rúško a dodržiavať ďalšie 

hygienické pravidlá.

V  nedeľu vo večerných 

hodinách môžete zazrieť 

Mikuláša zo svojho okna 

a možno sa s ním aj stret-

nete na sídlisku Drieňová, 

kde pre vás chystáme pre-

kvapenie. Veríme, že aj ta-

kýmto spôsobom aspoň 

trošku pomôžeme k  vy-

tvoreniu  magického oka-

mihu, na ktorý sa tešia 

všetky deti.

Rastislav Marko

Mikulášske predstavenia

Nocľaháreň v budove mestskej plavárne  foto Michal Kríž

AD: Ako ďalej 
v SBM?
V  ŠN č. 43/2020 zo dňa 26. 11. 

sme uverejnili príspevok OZ Nová 

šachta Banská Štiavnica „Ako ďa-

lej v  SBM?“. Na článok reagova-

la riaditeľka Slovenského banské-

ho múzea v Banskej Štiavnici Mgr. 

Zuzana Denková, PhD., tak, že sa 

stretne s predstaviteľmi OZ Nová 

šachta Banská Štiavnica a  prero-

kuje s  nimi všetky otázky, ktoré 

toto OZ nastolilo v článku.

ŠN

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 od 9:30 – 15:30 na 

ul.: Obrancov mieru,

17. 12. v čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Bratská, Energetikov, Kysihý-

belská, Poľovnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Spoplatnenie
zmesového komunálneho od-

padu na zbernom dvore nad 

30 kg

V  zmysle dodatku č. 1 k  VZN 

č. 6/2019 o  nakladaní s  ko-

munálnymi odpadmi a  drobný-

mi stavebnými odpadmi na úze-

mí mesta Banská Štiavnica, od 

04.11.2020 je mimoriadny od-

ber zmesového komunálneho 

odpadu (200301) nad 30kg pre 

poplatníkov mesta BS spoplat-

nený! Platba je možná iba v ho-

tovosti. Zmesový komunálny 

odpad sa poplatníkom mesta 

BS (tí, čo platia mestu popla-

tok za nakladanie s komunálny-

mi odpadmi) odváža štandardne 

spred ich nehnuteľnosti – rodin-

ný dom alebo bytovka. Za odber 

objemného odpadu poplatní-

ci mesta na zbernom dvore ne-

platia.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS
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nový generálny riaditeľ 

Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š. p., v Banskej 

Štiavnici Ing. Róbert Hok, 

nielen o novej funkcii, ďalších 

predstavách do budúcnosti, 

ale hlavne, ako to prospeje 

nášmu mestu a jeho ďalšiemu 

zviditeľňovaniu:

Akú úlohu má Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š. p.?

Slovenský vodohospodársky pod-

nik, štátny podnik (SVP, š. p.), kto-

rého generálnym riaditeľom som sa 

stal s viac ako 40-ročnou praxou vo 

vodnom hospodárstve, bol založe-

ný na plnenie verejno-prospešných 

záujmov a v minulosti zažíval pat-

ričnú hrdosť a  prestíž. Žiaľ, neteší 

ma, že najmä za posledné roky nás 

verejnosť vidí nie práve v najlepšom 

svetle, čo som mohol sledovať aj po-

čas posledných povodní v  októbri. 

Áno, najmä počas povodní sú zra-

zu všetci odborníkmi a, bohužiaľ, 

nepoznajúc problematiku, nás ne-

korektne hodnotia. Treba však po-

vedať, že povodne tu vždy boli, sú 

a budú. Faktom sú však z minulos-

ti, ale i súčasnosti poddimenzované 

fi nancovanie, obmedzené personál-

ne a  technické kapacity pri správe 

štátneho majetku.

Čo všetko spravuje SVP, š. p.?

Napriek tomu SVP, š. p., prešiel za 

dvadsaťtri rokov naozaj veľký kus 

cesty. Dnes má v správe vyše 55-ti-

síc kilometrov vodných tokov, čo je 

o  23-tisíc kilometrov viac ako na 

začiatku. Zvýšil sa i počet vodných 

nádrží na aktuálnych 303, ktorých 

zásobný objem je 1,5 miliardy m3 

vody. Celkový spravovaný majetok 

predstavuje 2,4 miliardy eur.

Ako ste prevzali SVP, š. p., od 

predchádzajúceho vedenia?

Je potrebné povedať, že som pod-

nik prevzal vo veľmi zlej ekonomic-

kej kondícii, s  vyčerpaným konto-

korentným úverom, so záväzkami 

voči dodávateľom a  zamestnan-

com. Taktiež prehodnocujeme ná-

jomné zmluvy a  vedieme súdne 

spory. Stabilizovanie ekonomic-

kej situácie je preto mojou priori-

tou, aby sme sa tejto ťarchy zbavi-

li čo najskôr.

Čo je Vaším poslaním a načo bu-

dete klásť dôraz?

Mojím poslaním je podporovať pri-

rodzené rozlievanie riek v  krajine 

a rozširovanie území ich nív, budo-

vanie odborne i  technicky zmys-

luplných vodozádržných opatrení 

tam, kde je to možné, využívanie 

prírodnejších materiálov pri úpra-

vách korýt, realizovanie revitalizač-

ných úprav korýt, ako aj zachovanie 

prirodzeného stavu mokradí, pre-

tože bez vody to nepôjde. Cestu vi-

dím aj vo vzdelávaní našich kolegov 

v  spolupráci s  ďalšími zástupcami 

rezortu, akademickej pôdy v oblas-

ti environmentu a krajinného inži-

nierstva. Svojou časťou by sa na re-

alizácii protipovodňových opatrení 

mali podieľať aj občania, ktorých sa 

dané opatrenie týka. Osobitnú po-

zornosť chcem venovať efektívne-

mu využívaniu moderných techno-

lógií a v neposlednom rade podpore 

cezhraničných programov.

Čo pre vás znamená jedinečná sú-

stava vodných nádrží – tajchov?

Osobitnú kapitolu pre mňa hrá naše 

„domáce striebro“ – Tajchy, ktoré po-

stupne spoznávam osobne a  žas-

nem nad ich sofi stikovaným sys-

témom, ktorý je tu už po stáročia. 

Budem podporovať víziu, aby ostali 

čo najdlhšie v dobrej kondícii a SVP 

vždy podá pomocnú ruku pri rozvo-

ji tohto dedičstva.

Aké sú Vaše vízie do budúcnosti?

Mojou snahou bude naštartovať 

moderný podnik 21. storočia a opäť 

prinavrátiť vodnému hospodárstvu 

hrdosť a vážnosť pri aplikácii príro-

de bližších opatrení, ktoré si vyža-

duje dnešná spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má…

Nadácia VÚB v rámci 

otvorenej grantovej schémy 

VÚB „Pomôž svojej komunite 

2020“ podporila projekt 

Špeciálnej základnej školy 

v Banskej Štiavnici s názvom 

„Knižnica pre všetkých“. 

Cieľom tohto projektu bolo vytvo-

riť knihobúdku s  oddychovou zó-

nou, ktorá bude slúžiť žiakom ŠZŠ, 

ich rodičom, ale i  širokej čitateľ-

skej verejnosti v rámci podpory či-

tateľskej gramotnosti. O komplex-

nú realizáciu projektu sa postarali 

pedagogickí zamestnanci spolu so 

žiakmi, ktorí ju naplnili knihami. 

Cieľom však bolo aj to, aby pre-

čítané knihy znova dostali svoju 

šancu u  iných potenciálnych čita-

teľov, ktorí si ich z rôznych dôvo-

dov nemôžu dopriať, resp. dovoliť. 

Knihobúdka už dnes stojí v  plnej 

svojej kráse vedľa školy na Novo-

zámockej ulici a  privíta každého 

čitateľa. Ak pôjdete okolo, zastav-

te sa, možno si tam nájdete kniž-

ný titul, ktorý sa Vám zapáči. A ak 

máte knihu, ktorú už nepotrebu-

jete, tak ju môžete uložiť do Ban-

skoštiavnickej knihobúdky. Mož-

no práve tá zas prinesie potešenie 

z čítania niekomu inému.

Miloš Bendík, ŠZŠ

Knihobúdka už má svoje miesto 
na Novozámockej ulici v Banskej Štiavnici

Tajch Klinger  foto archív ŠN

Dôležitý oznam
Otestovať sa bezplatne pro-

stredníctvom antigénových tes-

tov je možné aj v  areáli žiarskej 

nemocnice. Mobilné odbero-

vé miesto pre tento účel je pa-

cientom k dispozícii každý pra-

covný deň v  čase od 13.00 do 

16.00 h. Záujemcovia sú testo-

vaní priebežne podľa času prí-

chodu. Mobilné odberové miesto 

sa nachádza naľavo od vstupu 

do areálu nemocnice, z  opačnej 

strany budovy, kde sa vykonáva 

aj predpoludňajšie PCR testova-

nie. Odbery sa uskutočňujú cez 

okienko.

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista, 

ProCare a Svet zdravia , a. s. 



5
číslo 44 • 3. december 2020

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

Divadelné predstavenie 

Kosmopol získalo hlavnú Cenu 

Nadácie Tatra banky 2020 

za réžiu v kategórii Divadlo. 

Plne vypredané letné predstavenia 

dokázali strhnúť divákov do deja 

tak, že sa od neho nemohli odtrh-

núť a navštívili ho aj viackrát.

Keď sme vás tesne po lete informo-

vali o prestížnej nominácii divadel-

ného predstavenia Kosmopol, ani 

sme netušili, ako blízko k úspechu 

sme. Medzi nominovanými boli aj 

Andrej Kalinka za Temperamenty 

a Ivan Martinka za Pán Q a jeho don 

Quijote. Neuveriteľné sa však stalo 

skutočnosťou a režijné duo v poda-

ní Klára Jakubová a  Mila Dromo-

vich vyhralo prvú Cenu Nadácie 

Tatra banky za umenie v hlavnej ka-

tegórii Divadlo.

Imerzný divadelný projekt Kos-

mopol vznikal priamo v  lokalite 

Banskej Štiavnice a  je založený na 

historickom výskume dejín 20. sto-

ročia, ktorý viedla Veronika Hajdučí-

ková. Okrem zhruba ročného zberu 

historických dát sa zdrojmi infor-

mácií stali aj domáci pamätníci, kto-

rí o  týchto udalostiach rozprávajú 

dodnes. Projekt tak vznikol z čriep-

kov osudov reálnych osobností da-

nej doby, žijúcich práve v  Banskej 

Štiavnici. Výsledkom je trojhodino-

vá inscenácia z  vojnového a  povoj-

nového obdobia, ktorá sa odohrá-

va na 11 scénach. Príbeh fi ktívnej 

lekárskej rodiny Szatmáryovcov je 

zasadený v  starom meštianskom 

dome v  centre Banskej Štiavnice. 

Divák sa ocitá priamo v deji, v bez-

prostrednej blízkosti hercov, vybe-

rá si, čo bude sledovať a dej tak nie-

len sleduje, ale osudy postáv prežíva 

na vlastnej koži priamo s nimi. Zaži-

je radosť, smútok, zábavu, ale aj ľud-

skú slabosť, klamstvá či naivitu vte-

dajšej doby.

„Máme nevýslovnú radosť a  cítime sa 

veľmi poctené. Vyhrali sme v silnej kon-

kurencii výrazných osobností sloven-

ského divadla Andreja Kalinku a Ivana 

Martinku, ktorým by sme cenu zo srd-

ca dopriali,“ vyslovili svoje dojatie 

z  úspechu Jakubová a  Dromovich 

na sociálnych sieťach profi lu Kos-

mopol. Nechýbalo ani srdečné po-

ďakovanie všetkým spolupracov-

níkom, ktorí sa podieľali na tvorbe 

predstavenia, celému hereckému 

tímu a hudobníkom za výkon, obe-

tavosť a talent, scénografom, anti-

kvariátiku, kostymérke, produkcii, 

maskérkam, Eleuzíne a  všetkým, 

ktorí stáli na pozadí tohto úspešné-

ho projektu.

Tento rok sa počas leta v  Banskej 

Štiavnici odohralo spolu 10 predsta-

vení, nečudo, že všetky boli vypre-

dané do posledného miesta. Viacerí 

diváci sa dokonca rozhodli si pred-

stavenie užiť hneď niekoľkokrát po 

sebe. Najbližšie reprízy sú napláno-

vané na máj 2021, a preto vás na ne 

srdečne všetkých pozývame.

Projekt vznikol s fi nančnou podpo-

rou Fondu na podporu umenia.

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

Štiavnické divadlo Kosmopol 
víťazom v kategórii Divadlo

Divadelné predstavenie Kosmopol s divákmi priamo na pozadí scény  foto Šimon Kliman

K. Jakubová a M. Dromovich- víťazky Ceny NTB  foto Eduard Genserek

Kam v okolí 
BŠ?
Štiavnické Bane: Maximilián 

Hell – Prvenstvá – 6 tajchov – 

Múzeum – Kalvária – Bašta – 

ZŠ s MŠ M. Hella

Šesť kilometrov od Banskej 

Štiavnice leží malebná obec – 

Štiavnické Bane. Od roku 1993 

je súčasťou svetového dedič-

stva UNESCO vďaka baníckym 

technickým pamiatkam a vodo-

hospodárskemu systému. Obec 

je známa široko-ďaleko. S  nór-

skym ostrovom Vardø ju naprí-

klad spájajú dve pamätné tabule 

Maximiliána Hella, celosveto-

vo uznávaného astronóma, ro-

dáka zo Štiavnických Baní. Jed-

na z expozícií zrekonštruovanej 

Bašty je venovaná práve jeho pa-

miatke. Okrem nej tu nájdete aj 

astronomický ďalekohľad a  ex-

pozíciu svetových a európskych 

technických prvenstiev. 

V obci je aj veľmi obľúbená škola 

– ZŠ s MŠ M. Hella. Je prvou zá-

kladnou školou na svete, ktorá 

vyučuje sokoliarstvo ako povin-

ný predmet. V  Aves parku ško-

ly sa nachádza viac ako 60 rôz-

nych dravcov, exotické papagáje, 

ryby, korytnačky, krokodíl, le-

guán, chameleón, kone či opice. 

Žiaci sa tu o zvieratká starajú ce-

loročne, a tak je areál školy prí-

stupný aj verejnosti, sprievodca-

mi sú samotní študenti.

K obci patrí aj Kalvária na Hor-

nej Rovni, ktorá je dokon-

ca staršia ako preslávená ban-

skoštiavnická Kalvária. Pod 

ňou sa na rovnej ploche na-

chádza 900m hlboká zamrežo-

vaná šachta z ktorej prúdi tep-

lý vzduch, a tak v daždi vytvára 

nádherný „dúhový dáždnik“.

Obec disponuje aj prírodný-

mi krásami, z  ktorých najzná-

mejšie sú tajchy Vindšachta, 

Richňava, Evička či Bakomi. 

V  okolí sa nachádza aj množ-

stvo náučno-turistických trás 

po krásach a panorámach Štiav-

nických vrchov. 

Viac sa o výletoch do okolia Ban-

skej Štiavnice dočítate na stránke 

www.banskastiavnica.travel.

OOCR Región Štiavnica
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SOS dotácia a Prvá pomoc PLUS

Pomoc je určená:

Prvá pomoc PLUS

1) zamestnávateľom (vrátane 

SZČO, ktoré sú zamestnávateľ-

mi),  ktorí museli svoje prevádzky 

zatvoriť alebo obmedziť svoju čin-

nosť na základe rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do tejto skupiny, môže-

te požiadať o príspevok na náhradu 

mzdy zamestnanca.

2) SZČO,  ktoré museli svoje pre-

vádzky zatvoriť na základe rozhod-

nutia  Úradu verejného zdravot-

níctva SR  alebo im  poklesli tržby 

o najmenej 20 %.

Ak patríte do tejto skupiny, môže-

te požiadať o paušálny príspevok na 

náhradu straty príjmu zo samostat-

nej zárobkovej činnosti.

3) zamestnávateľom (vrátane 

SZČO, ktoré sú zamestnávateľ-

mi), ktorí udržia pracovné miesta aj 

v  prípade prerušenia alebo obme-

dzenia svojej činnosti počas vyhlá-

senej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môže-

te požiadať o príspevok na mzdu za-

mestnanca.

4) SZČO a  jednoosobovým 

s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný prí-

jem.

Ak patríte do tejto skupiny, môže-

te požiadať o  príspevok na náhra-

du straty príjmu zo zárobkovej čin-

nosti.

Žiadosti a výkazy za mesiac ok-

tóber a november môžete zasie-

lať do 31. januára 2021. 

Bližšie info: 

https://www.pomahameludom.sk/

prva_pomoc_plus

SOS dotácia

5) občanom, ktorí sa počas pandé-

mie koronavírusu ocitli v  krízovej 

situácii bez príjmu.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete 

požiadať o  dotáciu  príslušný Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Aby sme žiadateľom vyplati-

li príspevky čo najskôr, celý proces 

schvaľovania sme zjednodušili. Aj 

preto na splnenie niektorých pod-

mienok stačí podať žiadosť a výkaz 

pre priznanie príspevku za prísluš-

ný mesiac.

Pozor: Ak bude pri následnej kon-

trole zistená  nepravdivosť úda-

jov uvedených v žiadosti, môže byť 

táto skutočnosť  klasifi kovaná  ako 

podvod alebo subvenčný podvod – 

teda ako trestný čin s trestnopráv-

nymi dôsledkami. Žiadateľ by bol 

v  takomto prípade zároveň povin-

ný vrátiť poskytnutý fi nančný prí-

spevok.

Viac informácií:

ÚPSVR SR

Pracovné dni: 8:00 – 15:00

Email: covid19@praca.gov.sk

https://www.pomahameludom.sk/

prva_pomoc_plus

SOS dotácia

Oprávnený žiadateľ:

• osoba, ktorá z dôvodu krízovej si-

tuácie nevykonáva činnosť, z kto-

rej má príjem, avšak túto činnosť 

vykonávala pred dňom vyhlásenia 

krízovej situácie.

Výška dotácie:

Za mesiac október a  nasledujú-

ce mesiace sa dotácia poskytuje 

v sume 300eur mesačne pre jedné-

ho žiadateľa.

Oprávnené obdobie:

Počas mimoriadnej situácie, núdzo-

vého stavu alebo výnimočného sta-

vu vyhláseného v súvislosti s ocho-

rením COVID-19 a  bezprostredne 

po skončení krízovej situácie.

Pozor: Prijímateľ dotácie je povin-

ný bezodkladne, najneskôr do kon-

ca kalendárneho mesiaca, v ktorom 

nastala zmena skutočnosti, ozná-

miť úradu práce akékoľvek nové 

skutočnosti, ktoré súvisia s jeho žia-

dosťou a majú vplyv na vyplácanie 

dotácie.

Ako požiadať o dotáciu?

Pozor! Žiadosti o SOS dotáciu pri-

jímajú príslušné úrady práce (podľa 

miesta pobytu žiadateľa). Vyplnenú 

a podpísanú žiadosť pošlite poštou 

alebo elektronicky.

h t t p s : / / w w w. u p s v r. g o v. s k /

socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.

html?page_id=1037747

Viac informácií:

Infolinka:

Pracovné dni: 8:00 – 15:00

Email: covid19@praca.gov.sk

https://www.pomahameludom.sk/

prva_pomoc_plus

MPSVR SR

SOS dotácia
zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom

Stredná odborná škola 

lesnícka Banská Štiavnica 

prosí návštevníkov bota-

nickej záhrady o trpezlivosť 

a zvýšenú opatrnosť 

pri pohybe po chodníku 

nachádzajúcom sa medzi 

schodiskom do budovy SOŠL 

a ľavým predným rohom 

budovy SPŠ S. Mikovíniho. 

V týchto dňoch sa uskutočňuje opra-

va priľahlého obvodového ohrado-

vého múru, ktorý rozdeľuje bota-

nickú záhradu a Vili Botanica. Práce 

majú nasledovnú postupnosť: od-

stránenie a odvezenie porastu breč-

tanu, vybúranie starých a poškode-

ných omietok, vystriekanie vodou, 

penetračný náter muriva a  novej 

hrubozrnnej omietky. Nasleduje 

oprava klobúkov a  kovania, náter 

kovania. Zo strany od Vily Botanica 

budú doplnené chýbajúce kamene, 

odstránenie starého muriva,  nové 

špárovanie a  zastabilizovanie tele-

sa múru.

Túto opravu sa podarilo škole za-

bezpečiť vďaka dotácii Minister-

stva kultúry SR v projekte obnovme 

si svoj dom, podprograme 1.2. Ško-

la sa na obnove spolupodieľa fi nanč-

nou čiastkou vo výške 5% celkovej 

sumy. Opravou múru bude zabez-

pečené estetické, ale hlavne bezpeč-

nostné hľadisko.

Základné údaje: Investor: BBSK, 

SOŠ lesnícka B. Štiavnica

Realizátor stavby: Reality 99, s. r. o., 

Severná 19, Banská Bystrica

Financovanie: projekt je realizovaný 

s  fi nančnou podporou Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky

SOŠL B. Štiavnica

Obnova obvodového ohradového múru 
banskoštiavnickej botanickej záhrady – III. etapa

Oprava múru botanickej záhrady  foto archív SOŠL BŠ

Záhradkárske 
okienko
Kategorizácia rezu podľa veku 

a  kondície ovocného stromu – 

povýsadbový:

– výchovný – určuje tvar koruny

– udržiavací – udržuje fyzilogickú 

rovnováhu

– zmladzovací – pri starších, za-

nedbaných a  nerodiacich stro-

moch

• rez na konárikový krúžok

• rez na ťažeň

• Zahnov rez

• zapestovanie náhradnej koruny 

zo zmladených výhonov

• prebytočný výhon odstránime 

rezom na konárový krúžok

Kategorizácia rezu podľa ter-

mínu realizácie:

= Zimný, predjarný rez – zák-

ladný: v  našich podmienkach 

sa tento rez začína vykonávať 

v  druhej polovici zimy, keď po-

minie nebezpečenstvo silných 

mrazov (teplota neklesá pod – 

10 stupňov) v priebehu vegetač-

ného pokoja, pretože rezné rany 

namŕzajú a  zle sa hoja. Je ne-

vyhnutný pri výchovnom reze 

a potom v období starnutia ako 

zmladzovací rez. Týmto rezom 

podporujeme rast, preto sa tiež 

nazýva „rez na drevo“.

Michaela Mojžišová



7
číslo 44 • 3. december 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

„Prestalo sr-

diečko tĺcť, pre-

stali sa ústa 

smiať, tak letí 

čas, čo stíchol 

jej hlas. Zaplakal každý, kto ju 

mal rád. Odišla od nás, zostal 

len žiaľ, vždy bude žiť v  srd-

ciach tých, ktorí ju mali radi. 

Už len kytičku kvetov s horia-

cou sviečkou na hrob môžeme 

dať a  spokojný večný spánok 

môžeme priať.“

Dňa 8. 12. si pripíname 40. 

výročie úmrtia našej dra-

hej mamičky a  starkej Má-

rii Mozolovej. Tí, ktorí ste 

ju poznali, venujte jej spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

S láskou spomína 

smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 2. de-

cembra by 

náš milovaný 

manžel, otec, 

dedo a pra-

dedo Jozef Binder oslávil 

krásnych 80 rokov. Celá ro-

dina na neho s láskou spo-

mína. Tí, ktorí ste ho pozna-

li, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Dňa 22. 11. 2020 navždy utíchlo 

srdce nášho kolegu, zanie-

teného učiteľa nemeckého 

a anglického jazyka. 

Stratili sme dlhoročného spolu-

pracovníka, priateľa, ktorý na na-

šej škole, SPŠ Samuela Mikovíni-

ho v Banskej Štiavnici, pracoval od 

1. 9. 2008. Ferko Domitrek sa naro-

dil 27. 7. 1956 v Hronskej Breznici. 

V našom meste absolvoval gymná-

zium a ako talentovaný jazykár po-

kračoval vo vysokoškolskom štúdiu 

na Univerzite Karola Marxa v Lip-

sku.

Po návrate na Slovensku v  r.1980 

pôsobil ako učiteľ nemeckého a an-

glického jazyka v  Škole úžitkové-

ho výtvarníctva v  Kremnici, učil 

na Gymnáziu v Novej Bani, neskôr 

na Súkromnej hotelovej akadé-

mii v Banskej Štiavnici, až zakotvil 

u nás na SPŠ Samuela Mikovíniho.

Ferko Domitrek bol čestný a  spra-

vodlivý človek, ktorý miloval svo-

je povolanie. Jeho povestný smiech 

a humor sa často niesol zborovňou. 

Dobrú náladu prinášal aj do tried. 

Žiaci ho mali veľmi radi...

Nikdy nie sme pripravení na zlé 

správy... Nečakaná správa o skone 

môjho dlhoročného kolegu a  ka-

maráta Fera Domitreka mi spôsobi-

la najskôr šok a neschopnosť prijať 

túto smutnú skutočnosť. Veď ešte 

na poslednej porade s nami zanie-

tene diskutoval o tom, ako čo naj-

lepšie vyučovať počas tejto nešťast-

nej pandémie. Jednoducho tomu 

stále nemôžem uveriť. Cítim hl-

boký zármutok, vedela som o jeho 

plánoch na dôchodok a  je mi veľ-

mi ľúto, že si tento zaslúžený od-

počinok už neužije. Bude mi chýbať 

ako kolega, na ktorého sa vždy dalo 

spoľahnúť. Bude mi chýbať ako ko-

lega, ktorý vždy pomáhal svojim 

študentom. Mal pre nich obrovské 

pochopenie. Je mi ľúto, že už s ním 

nezasadnem v maturitnej komisii, 

kde vždy bojoval za všetkých svo-

jich študentov... aj za tých, čo sa ob-

čas uliali, aby touto skúškou úspeš-

ne prešli. Budem si ho pamätať ako 

niekoho, kto aj vzhľadom na svoj 

vek, občas zápasil s novými techno-

lógiami. Skúšal to ďalej a nevzdával 

sa. Veď nakoniec bol medzi prvý-

mi, ktorí počas prvej vlny pandé-

mie začali na našej školy úspešne 

vyučovať online. Bude mi však chý-

bať jeho ľudskosť a chápavosť. Fero 

si vedel vypočuť aj moje trápenia 

a  otvorene porozprávať o  svojich. 

Je mi smutno, že si už pri občasnej 

cigaretke spolu nepofrfl eme na po-

litiku, robotu či študentov. Spomí-

nam, smútim a dodávam: „We miss 

you, Fero, rest in peace!“

Valentína Vajsová

Za Mgr. Františkom Domitrekom...

Znova je tu čas vianočný 

a nakupovanie darčekov 

je už v plnom prúde. 

Polícia upozorňuje občanov, že 

v predvianočnom období sa zvyšuje 

počet krádeží, nebezpeční sú vrec-

koví zlodeji, ktorí chodia jednotli-

vo, ale aj v skupinkách. Zhon, viac 

ľudí v obchodoch, na uliciach, v pro-

striedkoch mestskej hromadnej do-

pravy, nepozornosť, sústredenie sa 

na nakupovanie darčekov je vhod-

nou príležitosťou pre vreckových 

zlodejov. Polícia tiež vyzýva obča-

nov k zvýšenej opatrnosti.

Preto, skôr ako sa vyberiete na 

vianočné nákupy, vám polícia 

odporúča:

Chráňte si svoje osobné veci, dokla-

dy a  peniaze. Doklady a  peňažen-

ku si nenechávajte na miestach, od-

kiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť. 

Kabelku majte poruke, zásadne ju 

noste uzatvorenú, nikam ju neod-

kladajte a nenechávajte bez dozoru.

Vyhýbajte sa tlačenici a  hlučným 

skupinkám. Peňaženku a  osobné 

doklady majte pri sebe, napr. vo 

vnútornom vrecku kabáta zapnu-

tom na zips alebo gombíkom.

Pri nákupoch využívajte možnosť 

platby platobnou kartou a nenoste 

pri sebe väčšiu sumu peňazí. Nik-

dy nemajte PIN kód uložený spolu 

s platobnou kartou. Ak vám ukrad-

li alebo ste stratili platobnú kar-

tu, neodkladne kontaktujte banku, 

aby kartu zablokovala a  zabránila 

tak neoprávnenému výberu peňa-

zí z vášho účtu. Stratu alebo krádež 

občianskeho preukazu nahláste na 

najbližší útvar Policajného zboru, 

pre prípad jeho zneužitia.

Dbajte na opatrnosť pri výbere pe-

ňazí z bankomatu, využívajte ban-

komaty v rušnejších častiach mesta, 

ak je to možné, vyhýbajte sa výberu 

peňazí potme.

Vo vozidlách nenechávajte cennej-

šie veci, doklady či peňaženku. Ná-

kupy odkladajte do batožinového 

priestoru, aby nepútali pozornosť 

zlodejov.

Ak ste sa rozhodli pre nákupy cez 

internet, používajte len overené in-

ternetové obchody. Pri objednáva-

ní tovaru cez internet používajte 

len dôveryhodné a zabezpečené in-

ternetové pripojenie. Odporúčame 

vám pozrieť si referencie interneto-

vého obchodu.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Učiteľ SPŠ S. Mikovíniho Mgr. František Domitrek foto archív SPŠ SM BŠ

„V predvianočnom období pozor 
na zlodejov“

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

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.
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Milé deti, vážení 

učitelia a rodičia!

Všetkým zúčastne-

ným sa chceme poďa-

kovať za zapojenie sa 

do 15. ročníka regio-

nálnej výtvarnej súťa-

že „Polícia známa – ne-

známa 2020“, ktorá je 

každoročne realizova-

ná v  spolupráci s  Po-

hronským osvetovým 

strediskom v Žiari nad 

Hronom.

Cieľom výtvar-

nej súťaže je priblí-

žiť deťom činnosť 

policajného zbo-

ru, podnietiť u detí 

uvedomenie si zod-

povednosti za svo-

je konanie, ako aj 

formovanie nega-

tívneho postoja 

k trestnej činnosti.

Tohtoročný vý-

ber prác bol veľ-

mi náročný, pre-

tože všetky práce 

boli vynikajúce. Z  doručených prác 

boli odbornou komisiou určení víťazi 

podľa jednotlivých kategórií.

Práce sú aktuálne vystavené vo ves-

tibule Okresného riaditeľstva Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom. Na-

koľko sa vernisáž stretla od občanov 

s kladnou odozvou, bude širokej ve-

rejnosti sprístupnená až do 28. 02. 

2021.

Ešte raz ďakujeme za zapojenie sa 

do súťaže a už teraz sa tešíme na ďal-

ší rok!

Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom

KALEIDOSKOP

Prvého decembra si pripo-

míname Svetový deň boja 

proti AIDS, pri príležitosti 

ktorého Mládež Slovenského 

Červeného kríža (SČK) 

poukazuje na možnosti, dôle-

žitosť i potrebu HIV prevencie. 

Pandémia ochorenia COVID-19 ob-

medzila aj realizáciu aktivít Mláde-

že Slovenského Červeného kríža pri 

príležitosti Svetového dňa boja proti 

AIDS, v dôsledku čoho sme boli núte-

ní aktivity spojené s kampaňou pre-

niesť do sveta sociálnych sietí.

Aktivity Mládeže SČK sa zameriavajú 

na edukáciu mladých ľudí, ako aj širo-

kej verejnosti, o problematike HIV/

AIDS, pričom hlavným cieľom je ší-

riť povedomie o HIV prevencii, kto-

rá predstavuje najúčinnejší nástroj 

v boji proti tomuto vírusu.

Mládež SČK kríža sa problematike 

HIV/AIDS venuje už od roku 1997. 

V  dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 sme boli nútení tohtoroč-

ný 24. ročník kampane Sviečkový po-

chod, a  k  nej  prislúchajúce aktivity 

uskutočniť online. Od 17. novembra 

uverejňujeme na sociálnych sieťach 

Mládeže SČK informačné plagáty 

o  víruse HIV a  AIDS, články bližšie 

popisujúce túto problematiku, ako aj 

videá zachytávajúce zrealizované ak-

tivity za posledné roky.

Dôležitou súčasťou našej kampa-

ne je aj snaha o odstránenie diskri-

minácie a stigmatizácie HIV pozitív-

nych ľudí, keďže s témou HIV/AIDS 

sa spája množstvo predsudkov, oso-

čovanie zo strany druhých, ako aj 

odsudzovanie. Toto všetko  predsta-

vuje len malú časť z toho, čomu mu-

sia HIV pozitívni ľudia, okrem svojho 

ochorenia, čeliť. Nikto z nás si neza-

slúži takéto zaobchádzanie, a  preto 

kampaňou vyzývame na zahodenie 

predsudkov, ktoré ľudia voči HIV po-

zitívnym ľuďom majú, ako sa aj usi-

lujeme naviesť verejnosť na spoločnú 

cestu vzájomnej ľudskej tolerancie, 

empatie a súcitu.

Vrchol tohtoročnej online kampane 

predstavuje video, ktorým chceme vy-

jadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/

AIDS a tiež si uctiť pamiatku 33 mi-

liónov obetí, ktoré si toto ochorenie 

doposiaľ vyžiadalo. Do tvorby tohto 

videa sa okrem dobrovoľníkov Mlá-

deže Slovenského Červeného kríža 

a  predstaviteľov Slovenského Červe-

ného kríža zapojili aj známe sloven-

ské osobnosti, ako napríklad atlét 

a  olympijský víťaz Matej Tóth, spe-

váčka Katarína Knechtová, moderá-

torka a  redaktorka Veronika Cifrová 

Ostrihoňová, komik Juraj Tabaček 

a  František Košarišťan (Fero Joke), 

herec Oliver Oswald, moderátor Vik-

tor Vincze, ako aj a prezident Sloven-

ského Červeného kríža Viliam Dobi-

áš. Vytvorené video bude uverejnené 

1. decembra prostredníctvom sociál-

nej siete Facebook na stránke Mládež 

Slovenského Červeného kríža/Slovak 

Red Cross Youth o 12:00.

Od roku 2015 realizujeme pri príleži-

tosti Svetového dňa boja proti AIDS 

Národnú súťaž HIV/AIDS preven-

cie pre stredné školy. Minulý rok sa 

jej v prvom kole zúčastnilo 72 stred-

ných škôl a gymnázií z celého Sloven-

ska. Aktuálna situácia nám neumož-

ňuje zrealizovať 6. ročník súťaže, ale 

pevne veríme, že budúci rok to už 

možné bude.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac 

o  realizovaných aktivitách môže-

te navštíviť facebookovú strán-

ku s  názvom Národný projekt 

Mládeže SČK SOM – Spolu ochrá-

nime mládež alebo webovú stránku 

http://aidsprevencia.redcross.sk/, 

na ktorej máte možnosť podporiť 

kampaň online zapálením sviečky za 

obete AIDS, ako sa aj dozvedieť viac 

informácií o aktivitách Mládeže Slo-

venského Červeného kríža v  rámci 

HIV/AIDS prevencie.

Viktória Šutová, koordinátorka 

projektu HIV/AIDS prevencie,

Matej Gocník, prezident 

Mládeže SČK

Kampaň k Svetovému dňu 
boja proti AIDS 2020

Mládež Slovenského červeného kríža  foto archív SČK

Poďakovanie

Knihy pod 
stromček
Nebeská rieka je kniha srbských 

ľudových rozprávok s  ilustrácia-

mi slovenskej výtvarníčky Katarí-

ny Vavrovej. Malých čitateľov po-

teší Labková patrola, Ježiškove 

dobrodružstvá, ilustrované ľudo-

vé koledy aj tretí diel o pavúčej ro-

dinke Websterovcov.

Overenú anglickú literárnu kla-

siku ponúkajú tri hodnotné kni-

hy pre mládež: Vietor vo vŕbach, 

Duch Vianoc a Tajná záhrada.

Ponúkame aj bohato ilustrované 

Biblie pre deti a celé rodiny, dielo 

Karen Amstrongovej Dejiny Biblie 

a  krásne maľované Žalmy. K  du-

chovným klenotom patrí aj nový 

výber básní Milana Rúfusa.

Pre milovníkov životopisov zná-

mych osobností máme nasledov-

né biografi e: Agatha Christie, Vin-

cent van Gogh, Gabriel García 

Maraquez, Ernest Hemingway, 

Nicola Tesla, Leonardo, Miche-

langelo, Raff ael, alebo nemenej 

inšpiratívne životopisy známych 

hudobníkov a športovcov. Vyzna-

vačov humoru poteší Kronika ko-

mika 6 od Stanislava Štepku a Ti-

síc a  jeden vtip po 50 rokoch od 

Jána Kalinu.

Vyhľadávané sú historické, vedec-

ké a prírodovedné encyklopédie – 

veľkej obľube sa tešia Kvety baní. 

Krásnym vianočným darčekom 

pod vianočný stromček je láskypl-

ná publikácia Banská Štiavnica – 

vyznania alebo nástenný kalendár 

s fotografi ami Banskej Štiavnice.

Prežite krásne sviatočné chvíle 

s knihami z predajne Knihy a dar-

čeky

Jolka Drbohlavová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 4.12. o 18:30 hod.

Modelár
Triler, ČR, psychologický, 110 
min., MP:12, vstupné: 5€. Ma-
jiteľ fi rmy prezývaný Plech, vo 
voľnom čase raper, sníva o veľ-
kých peniazoch a neochvejných 
istotách. Chemik a vynikajúci 
letecký navigátor Pavel, ktorý 
sa práve vrátil zo zahraničia, 
sníva o spravodlivosti a osob-
nom angažmáne v náprave sveta. 
Drony sú pre bývalých spolužia-
kov zo strednej školy priepust-
kou do mnohých oblastí ľudského 
konania, kam by sa inak nepozre-
li. Medzi ich klientmi sú pre-
zidentský kandidát i výtvarní-
ci organizujúci happeningy. Keď 
sa však jeden z hrdinov rozhodne 
využiť dron na niečo úplne iné, 
situácia vo fi rme sa začne kom-
plikovať…

Sobota 5.12. o 18:30 hod.

Chľast
Dráma, Dánsko, 117 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Existuje teória, že 
sa rodíme s malým množstvom al-
koholu v krvi a mierna podna-
pitosť otvára našu myseľ svetu 
okolo nás, zmenšuje naše prob-

lémy a zvyšuje kreativitu. Po-
vzbudení touto teóriou sa Martin 
a jeho traja priatelia, unave-
ní stredoškolskí učitelia, pus-
tia do experimentu spočívajúce-
ho v tom, že si počas pracovného 
dňa udržujú stálu hladinku. Ak 
dokázal Churchill vyhrať druhú 
svetovú vojnu v alkoholickom 
opare, čo by mohlo pár kvapiek 
znamenať pre nich a ich študen-
tov?

Pondelok 7.12. o 16:00 hod.

Veľké želanie
Animovaný, Mexiko, 90 min., MP, 
vstupné: 5€. V malom mexickom 
mestečku Santa Clara, kde sa du-
chovia vracajú raz ročne na Deň 
mŕtvych, žije šestnásťročná Sal-
ma, ktorá nikdy nepoznala svo-
jich rodičov. Keď sa na nich 
pýta, dostáva stále tú istú od-
poveď – že ju jej rodičia opus-
tili. Salma, ktorá nechce tomuto 
uveriť, hľadá odpoveď na tento 
fakt, neprestáva pátrať po odpo-
vedi, a hľadá aj informácie. Ne-
ustále zisťuje, pýta sa a nepre-
stáva. …Až do tej doby, pokiaľ 
sa jej do rúk dostane zvlášt-
na kniha plná príbehov a kúziel.

Streda 9.12. o 18:30 hod.

Služobníci
Dráma, ČR, SK, Írsko, Rumunsko, 
80 min., MP:15, vstupné: 5€. 
Píše sa rok 1980. Michal a Juraj 
sú študenti kňazského seminára 
v totalitnom Československu. Ve-
denie fakulty sa zo strachu pred 
zatvorením školy snaží formovať 
seminaristov do podoby vyhovujú-
cej režimu. Každý z mladých bo-
hoslovcov sa musí rozhodnúť, či 
podľahne pokušeniu a zvolí si 
ľahšiu cestu kolaborácie, alebo 
cestu svedomia a dostane sa tak 
pod drobnohľad cirkevného odbo-
ru Štátnej bezpečnosti.

Štvrtok 10.12. o 18:30 hod.

Milan Sládek
Dokumentárny, SK, 92 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Zachytá-
va jeho tvorivú i životnú ces-
tu bohatú na neočakávané zvraty. 
Sládek stál na začiatku 60-tych 
rokov pri zrode modernej slo-
venskej pantomímy. So svojimi 
predstaveniami precestoval celý 
svet, založil divadlo pantomímy 
Kefka i medzinárodný divadelný 
festival Kaukliar.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z  č. 42/2020: „Kvalita zna-

mená robiť to dobre aj vtedy, keď sa 

nikto nepozerá.“ Výhercom sa stá-

va Štefan Bosák, B. Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o  poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10eur v pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížov-

ku a zaslať ju spolu s kupónom do 

redakcie ŠN v termíne do 14. 12. 

2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok A. J. 

Cronina: 

A., Nebdel, južné ovocie, 12 me-

siacov,

B., 3. časť tajničky,

C., 52 v  Ríme, výr, čínske muž. 

meno, poľnohospodárska plodi-

na,

D. Trepala, záhyb, pokrm,

E., Záves na javisku, jemnosť, 

meno herečky Moor,

F., 1000 kg, kárička, sud,

G., Olina, doplna, skorá, jemu,

H., Mne, sólo v opere, nádoba na 

kúpanie, vlastni,

I., Diabol, slovenská speváčka, 

pocit, eman,

J., Syn kráľa Telamona, nátlak, 

umelecký tanec,

K., Začiatok tajničky, koniec 

tajničky, ide k úspechu.

1., Pil, 4. časť tajničky, ampér,

2., Visí, role, iniciálky Krónera,

3., Textová skratka, meno Czáko-

vej, čistiaci prostriedok, síra,

4., Druh frankovky, domáce zvie-

ra,

5., Ačkoli, stred slova solar, ná-

stroj na kálanie, iniciálky herca 

Maštalíra,

6., Česká TV, hlupaňa v ČR, zbyt-

ky po ohni,

7., Čistiaci prostriedok, Franti-

šek, dul,

8., Namáhanie, malý Jano,

9., Amália, lom, ozn. áut Banskej 

Štiavnice,

10., Časť schodiska, meno Rolins, 

samec kozy,

11., Zhoda, hlások na konci ver-

šov, ktorá nespisovne, milo,

12., Oparme vodou, muž. meno,

13., Ako rusky, 2. a  5. časť taj-

ničky.

Pomôcky: Ata, Ava, nána, Mao, 

fald, Demi.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 44
Krížovka
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Vianočná súťaž
Milí čitatelia!

Aj tento rok sme pre Vás pripravi-

li vianočnú súťaž o hodnotné vec-

né ceny. Vašou úlohou bude správ-

ne zodpovedať na 2 z 3 súťažných 

otázok a budete zaradení do žre-

bovania.

2. kolo

V ktorom roku po novembri ´89 

sa Banská Štiavnica stala okre-

som?

Správne odpovede spolu s kupónmi 

nám zasielajte do redakcie ŠN poš-

tou, príp. vhoďte do schránok v ter-

míne do 16. 12. Šťastní výhercovia 

budú uverejnení vo vianočnom čís-

le 17. 12. 

Prajeme Vám veľa šťastia!

red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Známe mená sú väčšinou 

spojené s rôznymi zvykmi 

a tradíciami. 

Obzvlášť tie, ktoré sú počas veľ-

kých sviatkov. Už menej sa vníma 

ich svätý pôvod. Preto som vybra-

la do tohto týždňa dve mená, ktoré 

sú na jednej strane v našej ľudovej 

kultúre spojené so silnou mysti-

kou a  na strane druhej, sa na ne 

pozrieme ako na známych svätcov.

Komu by neboli známe zvyky na 

Ondreja, kedy jednou z  praktík 

bolo liatie horúceho olova do stu-

denej vody. Tvar, ktorý olovo po 

vychladnutí vo vode získalo, na-

značoval, aké povolanie bude mať 

muž, za ktorého sa dievča vydá.

Nemenej známe sú aj zvyky na Bar-

boru. Išlo hlavne o vetvičky čereš-

ne, ktoré mali narezať slobodné 

dievčatá, vziať domov a čakať, či im 

do Vianoc vykvitnú. Ak sa tak stalo 

do 24. decembra, dievča sa čoskoro 

vydalo.

Dovolila som si preto zhrnúť z do-

stupných zdrojov aspoň týchto pár 

základných informácií:

Svätý Ondrej, apoštol

Pôvod mena je z gréckeho Andreios 

– mužný, statný, odvážny, pevný

Pochádzal z Betsaidy, jeho brat je 

tiež známy apoštol Šimon Peter. 

Zo začiatku bol učeníkom Jána 

Krstiteľa a pod jeho vplyvom išiel 

za Kristom, keď bol Kristus po-

krstený v  Jordáne. Patril medzi 

prvých, ktorého Ježiš povolal za 

apoštola a  po celú dobu jeho čin-

nosti patril k jeho najbližším. On-

drej sa stal svedkom zázračného 

rozmnoženia chleba v  Káne. Väč-

šinu svojho života prežil v  mes-

te Kafarnaum, kde sa venoval 

rybárstvu. Bol známy tým, že pri-

vádzal pohanov ku kresťanstvu, 

preto ho zvyknú nazývať aj „Privá-

dzač ku Kristovi“. Po Zoslaní Ducha 

Svätého mal pracovať na rôznych 

miestach. Nakoniec ho v  Patrase 

(dnešná časť Grécka), 30. novem-

bra ukrižovali dolu hlavou, vo for-

me písmena X. Na kríži zomieral 3 

dni, pričom vraj nebol priklincova-

ný, iba previazaný povrazmi.

Svätý Ondrej je patrónom cestujú-

cich, sedliakov, rybárov, mäsiarov 

a rytierov. Je orodovníkom zami-

lovaných. Napomáha vo veciach 

manželstva a  vyprosovania po-

tomstva. Najčastejšie je zobrazo-

vaný na kríži v tvare X alebo s ry-

bárskou sieťou a rybami.

Svätá Barbora, panna a  muče-

nica

Pôvod mena je z gréckeho Barba-

ros – cudzinka, barbarka.

Pochádzala z  Nikomédie a  bola 

dcérou zámožného šľachtica 

Dioskura. Veľmi skoro pozna-

la kresťanstvo a  silno sa k  nemu 

primkla. Jej otec však mal s  ňou 

iné plány. Keď videl, že dcéra z dô-

vodu viery odmietla mnoho boha-

tých ženíchov, dal postaviť vežu, 

do ktorej ju zavrel. Keď sa navyše 

dozvedel, že sa dala tajne pokrs-

tiť, sám ju predviedol pred miesto-

držiteľa, dúfajúc, že on ju prinúti 

vzdať sa viery. Nestalo sa tak. Bar-

bora bola následne kruto mučená 

a nakoniec sťatá vlastným otcom. 

Len čo však odložil meč, zasiahol 

ho blesk a  zomrel aj on. Barbora 

patrí k  najznámejším sväticiam 

raného kresťanstva a  je zaradená 

medzi štrnásť pomocníkov v  nú-

dzi. Najčastejšie je zobrazovaná 

v dlhom odeve s prikrytou hlavou, 

na odeve má plášť, ktorý je nazý-

vaný ako ochranný plášť.

Svätá Barbora je patrónkou pro-

fesií, ktoré súvisia so zbraňami, 

strelným prachom, tiež baníkov 

(vďaka skale, ktorá sa jej otvori-

la, aby mohla utiecť). Baníci v deň 

jej sviatku robia rôzne sprievody 

a v baniach mávajú na ochranu ol-

táriky s  Barboriným svetlom. Uc-

tievaná je aj ako ochrankyňa pred 

bleskami (spojitosť s  jej otcom, 

ktorého usmrtil blesk), požiarom 

či rizikom náhlej alebo násilnej 

smrti. Rovnako je ale aj patrónkou 

geológov, architektov, kamenárov, 

murárov, tesárov, hasičov, hrobá-

rov či klobučníkov, delostrelcov, 

pyrotechnikov, zbrojárov, kníhku-

pcov, dievčat, detí a umierajúcich.

Daniela Sokolovičová

Významní svätci 
prvého adventného týždňa

Slovenské banské múzeum 

opäť otvára svoje expozície 

od 19. novembra 2020, a to pri 

dodržaní opatrení Covid-19.

Vážení návštevníci!

Slovenské banské múzeum otvá-

ra svoje expozície od 19. novem-

bra 2020. Vo všetkých expozíciách 

platia opatrenia proti šíreniu Co-

vid-19. Tzn. dodržiavanie maxi-

málnej kapacity expozície, nosenie 

rúška alebo iného prekrytia dýcha-

cích ciest počas celej prehliadky, de-

zinfekcie rúk a dodržiavanie odstu-

pu.

Expozícia Banské múzeum v  prí-

rode ponúka prehliadku len 

pre dospelé osoby bez uplatne-

nia zľavy. Maximálna kapaci-

ta na vstup je 5 osôb. Zároveň od-

porúčame si vstup rezervovať 

(skanzen@muzeumbs.sk).

Expozícia Glanzenberg štôlňa zo-

stáva naďalej zatvorená.

Expozícia Kammerhof – Baníctvo 

na Slovensku je zatvorená z dôvo-

du inovácie expozície.

Vopred ďakujeme za pochopenie 

a tešíme sa na stretnutie u nás v ex-

pozíciách.

SBM

SBM od 19. novembra 2020 opäť otvorené 
pre verejnosť!

Oznam
Dočasný výpožičný režim 

v  mestskej knižnici počas nú-

dzového stavu:

PO: 8.00 – 10.00, 13.00 – 15.00

UT: nestránkový deň

ST: 8.00 – 10.00, 13.00 – 16.30

ŠT: nestránkový deň

PI: 8.00 – 10.00

Upravený výpožičný režim pla-

tí do odvolania. Bližšie informá-

cie ohľadom otváracích hodín sa 

dozviete na web stránke mesta 

Banská Štiavnica, príp. na tel. č.: 

0456949658.

Ďakujeme za porozumenie!

MsK
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Keď sa minulý rok poslednú 

novembrovú nedeľu počas 

plávania v tajchu Vindšachta 

stretlo 162 otužilcov z rôznych 

častí Slovenska, nikto z nich 

ešte netušil, že iba týždeň 

predtým identifi kovali 

v meste Wu – Chan nový 

koronavírus.

Objavil sa nečakane a  šíril mimo-

riadne rýchlo. Z  bežného života 

mizli nielen jeho obete, ale aj akti-

visti, ktorí situáciu zaznamenáva-

li a  posielali do zahraničia, v  čase 

zákazu zverejňovania informácií. 

Pravda z  Číny sa však už koncom 

decembra dostala do sveta. Na Slo-

vensko neprenikla?

Celá krajina sa chystala na februá-

rové voľby do parlamentu. Otuži-

lí diaľkoplavci na preplavby kanála 

La Manche. Tie si totiž treba včas 

zabezpečiť, minimálne s  predsti-

hom troch rokov a zaplatiť. Bez ná-

roku na vrátenie fi nancií, ak sa ne-

uskutočnia. Naši plavci to spravili 

v 2017.

Kontrolovanie teploty priazniv-

com jednej zo strán pri vstupe do 

priestorov, kde čakali počas voleb-

nej noci na výsledky, bolo na smiech 

ich oponentom z parlamentu, kto-

rí z  neho ale po voľbách vypadli. 

O  mesiac už v  krajine do smiechu 

nebolo nikomu.

Všetkým sa vytratil úsmev z tváre. 

Aj grimasy schovali pod rúška. Spo-

ločné mali iba obavy. Hromadné 

nedeľné podujatia rozpísané v  ka-

lendári zimných plavcov, ani súťaž 

o Slovenský pohár zimného pláva-

nia sa už nekonali. Horkú príchuť 

reality pocítil každý.

Dominovať začala korona. Vládu 

prevzali protirečenia a zákazy. Vzá-

jomné obviňovanie a neporozume-

nie. Zmätok a  chaos. Nevraživosť 

v  snahe predísť úmrtiam. Strach 

z neznámeho. Od roku 2018 ohla-

sovaná ekonomická celosvetová 

kríza odrazu začala dostávať kon-

krétnu tvár.

Ten, kto ju nechcel stratiť, musel ro-

biť opak. Uvedomiť si, že štát - to 

sú konkrétni obyvatelia, nie niekto 

anonymný. Nečakať na pomoc, ale 

pomáhať. Snažiť sa v rámci svojich 

možností robiť čo vie a vládze. Sprá-

vať sa nesebecky. Nachádzať výcho-

diská z labyrintu problémov.

Obavy z budúcnosti posilňovali se-

badisciplínu. Medzi tých, ktorí si 

získavali obdiv väčšiny patrili pra-

covníci v zdravotníctve a záchraná-

ri. Dvaja z nich chodili, skoro ráno 

pred nástupom do práce a večer po 

službe, najskôr do bazénov a potom 

len do jazera trénovať plávanie.

Drahomil Šišovič

Ľadové medvede v rúškach?

Foto z 8. ročníka Štiavnické letokruhy  foto archív autora

Ako ďalej 
s futbalom?
Opýtali sme sa na aktuálnu situáciu 

predsedu FK Sitno Banská Štiavnica 

Ing. Miroslava Hudáka, ml.:

„Nariadenie zo 16. novembra hovorí 

o zákaze usporadúvať hromadné podu-

jatia športovej, kultúrnej a  inej povahy 

v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 

Sem samozrejme patrí aj futbal. My sme 

pristúpili v  mužstve mužov k  zadáva-

niu individuálnych tréningov. Čo sa týka 

mládeže, je to veľmi náročné zorganizo-

vať, nemáme také kapacity, aby sme sa 

vedeli venovať menším skupinkám. Vie-

me, že chalanom už chýba futbal, šport. 

Je to jeden z mála častí týždňa, kedy za-

búdame na každodenné starosti, vieme 

sa zabaviť, zamakať a ďalej sa venovať 

svojej práci alebo škole.

Čo sa týka dohrávky jesennej časti, ešte 

nemáme aktuálne informácie zo zväzu. 

Predpokladáme rozdelenie zápasov do 

jarnej časti a teda jej predĺženie (začne-

me skôr a  skončíme neskôr). Uvidíme, 

ako sa bude situácia vyvíjať.“

Ďakujeme za rozhovor a  prajeme 

všetkým hlavne pevné zdravie!

ŠN 

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 strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

OZ Murko
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BS a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č. 0903 506 693

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Predám palivové drevo cca 8m3, 

spolu 150eur. Bez nakládky a  do-

pravy. Štiavnické Bane. Tel. č.: 

0917 077 777

 Kúpim starý drevený betlehem, 

fi gúrky z betlehemu, staré vianočné 

ozdoby, baňu alebo fi gúrky vo fľaši, 

tel. č.: 0907 710 630

Hľadám opatrovateľku, tel. č.: 

0910 210 444

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

práca

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

V rámci poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti doručíme tovar k Vám domov. Objednávky 

prijímame telefonicky na čísle 045 692 2322. Našim 

zákazníkom v meste Banská Štiavnica poskytujeme 

doručenie za 1€ a zákazníkom mimo mesta BŠ v rámci 

okresu BŠ poskytujeme doručenie za 4€. 

Otvorené máme pre Vás 

Po – Pia 7:30 – 17:00 a každú sobotu 8:00 – 12:00. 

Teší sa na Vás kolektív lekárne Helios pod poštou.


