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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s Technickými 

službami, m. p., Banská 

Štiavnica zrealizovalo nové 

stojisko v lokalite Povrazník.

Z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

sme vybudovali nové stojisko v  lo-

kalite Povrazník na Budovateľskej 

ulici. Realizáciu uvedeného stojiska 

zabezpečili Technické služby, m. p., 

z  fi nančných prostriedkov mesta 

v sume 9 900,-EUR.

Dúfame, že aj takto prispejeme 

k skvalitneniu života tu bývajúcich 

občanov.

MsÚ

Vážený pán 

Ing. Anton Hykisch,

je mnoho vzácnych ľudí, ktorí sú 

spojení s  naším mestom. Medzi 

tých najvzácnejších patríte, vá-

žený majstre, určite aj Vy, spiso-

vateľ, diplomat, politik, náš ro-

dák, čestný občan mesta Banskej 

Štiavnice, ktorú celý svoj život 

nosíte vo svojom srdci a je inšpi-

ráciou mnohých Vašich literár-

nych diel.

Dovoľte mi, aby som Vám v mene 

mojom a v mene všetkých obyva-

teľov Banskej Štiavnice čo 

najsrdečnejšie zablaho-

želala k  významnému ži-

votnému jubileu. Z  celé-

ho srdca Vám želám veľa 

zdravia, pohody, entu-

ziazmu a tvorivej sily.

Vrelá vďaka za Váš ľudský 

prístup, za podporu mes-

ta a šírenie dobrého mena 

mesta Banskej Štiavnice 

doma i v zahraničí.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Nové stojisko na Povrazníku

Blahoželanie

Vybudovanie stojiska na Budovateľskej ul.  foto MsÚ

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Výzva
Dajte druhú šancu veciam, kto-

ré nepoužívate.

Máte čas, potrieďte, podeľte sa, 

poskytnite.

Burza šatstva ponúka šancu zba-

viť sa vecí a posunúť ich ďalej.

/šatstvo dámske, pánske, detské, 

topánky, deky, obliečky/

Veci čisté, neopotrebované, ďalej 

nositeľné a použiteľné, nie staré.

Knižnica vecí – štiavnická

/elektronická technika, športové 

potreby a náradie, kuchynské po-

treby, autosedačky, pracovné ná-

radie, atď./

Veci môžete doniesť v  ktorý-

koľvek pracovný deň, v  čase od 

08:00-14:30 hod.

Miesto: Kultúrne centrum, Kam-

merhofská č.1,Banská Štiavnica, 

vstup od sochy A. Kmeťa.

Oprané a očistené veci zabaľte do 

igelitových vriec, ktoré zaviaže-

te. Pri preberaní dodržíme bez-

kontaktné preberanie v  rúškach 

a ochranných rukaviciach.

Veci z technických a hygienických 

dôvodov nie je možné doručiť bez 

dohody vopred. Vždy sa preto do-

predu s nami spojte e-mailom ale-

bo telefonicky.

Kontakt: 045/6949651.

E-mail: kultura@banskastiavnica.sk

Zuzka Jasper Patkošová,

odd. KŠaMK
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DIÁR
z programu

primátorky

21.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

Mestských lesov, spol. s r.o. Ban-

ská Štiavnica k ďalším úlohám.

Pracovné rokovanie s generálnym 

riaditeľom SVP, š. p., Banská Štiav-

nica JUDr. Ing. Jozefom Krškom.

Redakčná rada ŠN.

22.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  preziden-

tom Slovenského zväzu cyklisti-

ky Petrom Privarom.

Občianske obrady – sobáše.

23.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k Mestským 

lesom, spol. s r.o., Banská Štiav-

nica.

 Príprava žiadostí na získanie do-

tácií.

24.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na medzinárodnom 

stretnutí URBACT Dobrovoľníc-

ke mestá+.

25.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na prerokovaní rozsahu 

hodnotenia a  jeho harmonogra-

mu navrhovanej činnosti s  ná-

zvom „POC – Qutdoor Family Park“.

Viera Lauková

„Sloboda znamená zodpovednosť 

- preto sa jej väčšina ľudí bojí.“

George Bernard Shaw

V predchádzajúcich 2 týždňoch vo via-

cerých médiách rezonovala problema-

tika možnej ťažby zlata na Podpoľaní. 

Táto problematika sa v  predchádza-

júcich 11 rokoch viac razy dostala 

na svetlo sveta. Prípadná ťažba zla-

ta v  tejto lokalite doteraz bola vždy 

zmietnutá zo stola. Aktuálne – ako 

to bolo aj viac razy zdôraznené v mé-

diách, meritórne rozhodnutie je v ru-

kách Hlavného banského úradu v B. 

Štiavnici. 14.2. vo viacerých médi-

ách excelovala téma prezentácie ban-

skoštiavnickej expozície „Banky lásky“, 

ktorá vychádza z  nenaplnenej lásky 

Andreja Sládkoviča ku Maríne. Expo-

zícia aj jej atribúty boli hlavným trom-

fom na svetovej výstave EXPO v Du-

baji v deň sviatku sv. Valentína 14.2. 

Najviac pôct dostala táto expozícia 

v  Správach RTVS o  19.00, kde táto 

naša jedinečná a stále jediná expozí-

cia na svete bola v tomto médiu ozna-

čená ako „očarujúca“. 14.2. v Rádiu Re-

gina od 17.30 do 18.00 prezentovala 

svoju doterajšiu, ako aj nadchádzajúcu 

tvorbu spisovateľka, dramatička, dra-

maturgička, scenáristka a  režisérka 

Anna Grusková. Najviac pozornosti 

venovala profesorke na banskoštiav-

nickom gymnáziu, demokratke, lite-

rárnej vedkyni, spisovateľke a  pred-

staviteľke protifašistického odboja 

PhDr. Alžbete Gwerkovej-Gölnerovej 

(1905-1944), o ktorej pripravuje fi lm 

s  názvom „Žena novej doby“, ktorého 

premiéra bude v  marci. Po prvýkrát 

vyniesla na svetlo sveta aj písomné 

spomienky Júliusa Pántika na svo-

ju profesorku na banskoštiavnickom 

gymnáziu. 15.2. v Rádiu Devín o 7.24 

bola spomienka na banskoštiavnické-

ho umelca, predstaviteľa protifašis-

tického odboja, ale aj verejného čini-

teľa – predsedu MsNV v B. Štiavnici 

akad. maliara Edmunda Gwerka, kto-

rý sa narodil v tento deň v B. Štiav-

nici v r. 1895. 16.2. v Rádiu Lumen 

o  6.37 bola spomienka na banícku 

vzburu v B. Štiavnici v tento deň v r. 

1852. Predstavitelia tejto vzbury boli 

následne uväznení v Klopačke. 16.2. 

v Rádiu Devín o 7.17 bola spomienka 

na Andreja Kmeťa, katolíckeho kňa-

za, ktorý 28 rokov pôsobil v Prenčove, 

zakladateľa slovenskej národnej vedy, 

botanika a archeológa európskeho vý-

znamu, muzeológa a etnografa, ktorý 

zomrel v tento deň v r. 1908. Študoval 

na banskoštiavnickom gymnáziu. Po 

ňom je pomenované banskoštiavnic-

ké gymnázium, jedna z ulíc B. Štiavni-

ce a v meste je aj jeho socha od akad. 

sochára Františka Gibalu z  r. 1938. 

16.2. v  Rádiu Devín od 17.30 do 

18.00 čítala E. Vášáryová z knihy jej 

mladšej sestry M. Vášáryovej „Krát-

ke listy jednému mestu“ z r. 1999. Boli 

to pôvabné spomienky M. Vášáryovej 

na jej rodné mesto – B. Štiavnicu, kde 

prežila aj celé svoje detstvo a mladosť. 

16.2. v Slovenskej televízii na Jednot-

ke bola reportáž o tom, ako sa v pred-

chádzajúcej noci ponorili do tmy vý-

znamné slovenské pamiatky na 

protest proti pripravovanému Staveb-

nému zákonu, ktorý už prešiel v NR 

SR prvým čítaním (podrobná infor-

mácia o čo tu išlo je v našich novinách 

zo dňa 17.2. v článku „Zhasíname pa-

miatky na protest“). Spomenutá bola aj 

naša Kalvária. Pravda je však taká, že 

v tme sa ocitli aj Starý zámok a Nový 

zámok. 16.2. v Rádiu Slovensko v re-

lácii „Nočná pyramída“ od 22.20 do pol-

noci bol hosťom Dr. h. c. prof. Ing. Mi-

chal Cehlár, PhD., ktorý okrem iného 

mimoriadne erudovane hovoril o sve-

toznámej Baníckej akadémii v  B. 

Štiavnici, o  ktorej založení rozhodla 

panovníčka Mária Terézia v  r. 1762. 

19.2. v Rádiu Regina od 22.00 bolo 

literárno-dramatické pásmo o Andre-

jovi Sládkovičovi a Maríne, v ktorom 

mal hlavné slovo dôverný znalec živo-

ta a tvorby Andreja Sládkoviča, herec 

a recitátor Juraj Sarvaš. 20.2. v Rádiu 

Regina od 7.37 hovoril o svojej tvor-

be, ale aj o B. Štiavnici náš spoluobčan 

– dokumentárny fotograf Ján Viaza-

nička. Zvlášť na mňa zapôsobilo jeho 

dojemné rozprávanie o  B. Štiavnici, 

o ktorej hovoril v superlatívoch. V mé-

diách bola viac razy v  predchádzajú-

cich dňoch prezentovaná aj jeho vý-

stava fotografi í z Malorky, ktorá je v B. 

Bystrici až do polovice marca. 20.2.

v Rádiu Slovensko o 16.50 už v pred-

stihu bolo upozornenie, že 23.2. sa 

dožije 90 svojho života významný 

a  stále aktívny slovenský spisovateľ, 

ale aj niekdajší redaktor Slovenského 

rozhlasu, poslanec NR SR a veľvysla-

nec SR v Kanade, Anton Hykisch. Je 

to náš rodák, ale aj čestný občan náš-

ho mesta. 20.2. v  Rádiu Lumen od 

20.30 do 22.00 bola mimoriadne eru-

dovaná a nanajvýš pútavá relácia. Ob-

sahom tejto relácie bola história a vý-

znam múzea, charakteristika zbierok 

múzea ale aj rozprávanie Mgr. Adria-

ny Matejkovej, PhD. o novej publikácii 

„Chvála zberateľstvu – Klenoty Slovenské-

ho banského múzea v Banskej Štiavnici“, 

ktorej editorkou bola A. Matejková.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Upozornenie – 
výzva
Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s  r. o., upozorňuje obyvate-

ľov mesta Banská Štiavnica, ako aj 

všetkých návštevníkov lesov v  jej 

obhospodarovaní,

aby vzhľadom na neustále rých-

lo sa meniace poveternostné pod-

mienky týkajúce sa v  prevažnej 

miere veterného počasia so sklo-

nom k víchriciam, v prípade ohlá-

senia výstrah pred silným vetrom 

prostredníctvom hydrometeoro-

logických správ zvážili svoje akti-

vity v prírode.

Časté pády zlomených konárov, 

prípadne stromov predstavu-

jú reálne riziko úrazu návštevní-

kov lesov. Apelujeme na rozvahu 

a  zdravý úsudok zo stany príro-

du milujúceho obyvateľstva, aby 

zbytočne neriskovali svoje zdra-

vie a  rešpektovali aktuálne upo-

zornenia.

ML Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a. s. Bez el. 

energie budú v B. Štiavnici:

– 24.2. v čase od 7:00 – 18:30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

– 28.2. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: A. Pécha, D. Resla, Družico-

vá, H. Resla, J. Augustu, Kamen-

ná.

– 4.3. v  čase od 8:00 – 15:30 

na ul.: 8. mája, Banícka, P. O. 

Hviezdoslava, Pod Kalváriou, 

SNP, S. H. Vajanského, Športová.

– 7.3. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Nám. sv. Trojice, Radničné 

nám., Starozámocká.

– 8.3. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: A. Kmeťa, D. ružová, J. Bot-

tu, Malá okružná, Nám. sv. Tro-

jice, Novozámocká, Radničné 

nám.

– 10.3. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: H. Huta, Lintich.

– 23.3. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Ilijská, Partizánska, Srnčia.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

citát
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V Štiavnických novinách zo 

dňa 10.2.2022 som mal článok 

„Čo Vy nato, pán minister?“, 

v ktorom som žiadal ministra život-

ného prostredia SR Jána Budaja, ako 

aj generálneho riaditeľa Slovenské-

ho vodohospodárskeho podniku, š. 

p., v Banskej Štiavnici (ďalej len SVP) 

JUDr. Ing. Jozefa Kršku, aby zdôvod-

nili odsťahovanie generálneho ria-

diteľstva SVP z B. Štiavnice do Brati-

slavy.  Reakcia bola nasledovná: dňa 

10.2. napísal hovorca podniku Ma-

rián Bocák nasledovné: „Generálny ria-

diteľ SVP k tejto téme poskytol rozhovor 

koncom minulého roka, v  ktorom argu-

mentoval dôvody a potrebu reformy SVP. 

Len jedným z mnohých opatrení je zme-

na sídla SVP.“ Dňa 15.2. prišla odpo-

veď aj z  tlačového oddelenia Minis-

terstva životného prostredia SR, ktorá 

bola nasledovná: „Realizácia organizač-

ných zmien, medzi ktorými je okrem mno-

hých iných krokov aj presídlenie podniku 

do Bratislavy, je úlohou generálneho riadi-

teľa, ktorý sa po svojom vymenovaní pustil 

do racionalizácie a zefektívnenia činností 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š. p., v záujme šetrenia verejných finanč-

ných zdrojov. Generálny riaditeľ Jozef Kr-

ška koncom minulého roka práve pre Vaše 

noviny ozrejmil svoje plány, ktoré majú je-

den spoločný menovateľ. Ešte v tom čase 

generálny riaditeľ zdôraznil: „Zefektívniť 

činnosti Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, spojiť ich s požiadavkami aktuál-

nej doby, potrebami spoločnosti, životného 

prostredia a najmä nájsť aj ďalšie spôso-

by financovania, ktoré nebudú zaťažovať 

štátny rozpočet.“

Ku obidvom odpovediam ešte upres-

ňujem, že JUDr. Ing. Jozef Krška mal 

svoje zdôvodnenie presťahovania 

SVP z B. Štiavnice do Bratislavy uve-

rejnené v  Štiavnických novinách zo 

dňa 22.12.2021 v článku „Slovo má... 

JUDr. Ing. Jozef Krška“. Ku obsahu môj-

ho článku v Štiavnických novinách zo 

dňa 10.2.2022 mi prišlo mimoriadne 

veľa priaznivých ohlasov. Rad kom-

petentných, zainteresovaných, ale aj 

priaznivcov toho, aby Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š.p., v B. Štiavni-

ci ostal aj naďalej v našom meste sa ur-

čite ešte rozmnoží po prečítaní tohto 

článku. Možno o svoje názory sa po-

delia aj s čitateľmi našich novín, ale čo 

by bolo určite ešte účinnejšie, nielen 

s nimi. Je totiž z citovaných odpove-

dí hovorcu SVP, ako aj z tlačového od-

delenia Ministerstva životného pros-

tredia SR, že nielen generálny riaditeľ 

SVP, ale aj Ministerstvo životného 

prostredia SR sa rozhodli presťahovať 

SVP z B. Štiavnice do Bratislavy. Vyzý-

vam preto minimálne tých 72 pracov-

níkov podniku, ktorí z celkového poč-

tu 112 sú z B. Štiavnice, nášho okresu 

alebo susedných okresov, vedenie 

nášho mesta, poslancov banskoštiav-

nického mestského zastupiteľstva, 

predsedov okresných organizácií poli-

tických strán a hnutí v našom okrese, 

ako aj všetkých tých, ktorí sú zásad-

ne proti nerozvážnemu rozhodnutiu 

generálneho riaditeľa SVP a  Minis-

terstva životného prostredia SR pre-

sťahovať podnik z B. Štiavnice do Bra-

tislavy, aby spravili všetko potrebné 

v rámci ich možností a kompetencií, 

aby sa tak nestalo, pretože tento týž-

deň je ešte len za 5 minút 12, ale v bu-

dúcom týždni to už bude 5 minút po 

dvanástej!!!

Ján Novák

Banská Štiavnica alebo Bratislava?

Tajch Rozgrund (1743-44)  foto Mgr. Ján Petrík, ml.

Program:

Prázdninové kino

7.3. (pondelok), 16:30 hod., kino 

Akademik, 5/4€

Spievaj 2

8.3. (utorok), 16:30 hod., Šteful-

tov, Hasičská zbrojnica, 1€ na oso-

bu /deti do 5 rokov zdarma/

Zamatový zajačik

Láskavý príbeh o tom, čo všetci po-

trebujeme najviac. O tom, aké je dô-

ležité ľúbiť. Aké je dôležité snívať. 

Aké je dôležité chápať. Bábkové di-

vadlo na Rázcestí.

9.3. (streda), od 10:00-16:00 hod., 

Knižnica, Nám. sv. Trojice 3

Domáci miláčikovia v knižnici

Súťaž vo vyhľadávaní kníh s temati-

kou domácich maznáčikov, čítaním 

úryvkov z daných kníh, preverenie 

vedomostí z  danej oblasti. Vstup: 

bezplatný

Prázdninové kino

9.3. (streda), 16:30 hod., kino Aka-

demik, 5/4€

Veľký červený pes Cliff ord

10.3. (štvrtok), 16:30 hod., Bod K., 

L. Svobodu 40 (ZŠ J. Kollára), 1€ 

na osobu /deti do 5 rokov zdarma/ 

(potrebná rezervácia)

Aero

Predstavenie v  rámci Zimomra-

venia pre deti do 5  rokov. Aero je 

o  vzťahu k  lietaniu, k  pohybu vo 

vzduchu => prúdenie rozhýbava 

rôzne materiály => vzduchové vib-

rácie tvoria hudbu => vzdušné la-

boratórium pre deti od 1,5 roka, ich 

rodičov a všetkých, ktorí majú chuť 

si uletieť => Divadlo Odivo

Prázdninové kino

11.3. (piatok), 16:30 hod., kino 

Akademik, 5/4€

Encanto

12.3. (sobota), 16:00 hod., Kul-

túrne centrum, Kammerhofská 

ul., 5€

Stroj času

Predstavenie v rámci Zimomrave-

nia pre deti od 5 rokov. Účinkujú 

herci divadla Actores v Rožňave.

13.3. (nedeľa), 16:00 hod., Kultúr-

ne centrum, Kammerhofská ul., 7€

Hanička a Murko

Predstavenie v  rámci Zimomrave-

nia pre deti od 3 rokov. Kombinácia 

koncertu a bábkového divadla, zná-

ma aj z detských TV.

OKŠaMK

Zimomravenie Banská Štiavnica
(7. – 13.3.2022)

Upozornenie
pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia – 

právnické osoby a  fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie, ktoré 

prevádzkujú malý zdroj znečisťo-

vania ovzdušia.

Podľa zákona NR SR č. 137/2010 

Z.z. o  ovzduší, zákona č. 

401/1998 Z.z. o  poplatkoch za 

znečistenie ovzdušia a  VZN č. 

7/2017 §5 písm. k) má prevádz-

kovateľ malého zdroja znečiste-

nia (ďalej len „MZZO“) povin-

nosť oznámiť každoročne do 

15. februára Mestu Banská 

Štiavnica údaje potrebné na zis-

tenie množstva a škodlivosti zne-

čisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia a údaje potrebné na ur-

čenie výšky poplatku podľa sku-

točnosti uplynulého roka, a to za 

každý samostatný MZZO oso-

bitne. Ide najmä o  údaje o  dru-

hu paliva, spotrebe paliva a suro-

vín, z ktorých znečisťujúce látky 

vznikajú, počet prevádzkových 

hodín, druh a účinnosť odlučova-

cích zariadení, atď. 

Vzhľadom k  tomu, že veľ-

ké množstvo prevádzok si do 

15.2.2022 túto povinnosť ne-

splnilo, Mesto Banská Štiavni-

ca bude akceptovať doručené 

oznámenia ešte do 15.3.2022.

Tlačivo „Oznámenie údajov po-

trebných pre učenie výšky poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia“, si mô-

žete stiahnuť na stránke mes-

ta www.banskastiavnica.sk 

v  sekcii nariadenia mesta alebo 

v sekcii dokumenty a tlačivá (tla-

čivá k ochrane životného prostre-

dia - Oznámenie údajov potreb-

ných pre určenie výšky poplatku 

za znečistenie ovzdušia).

V prípade otázok môžete kontak-

tovať zodpovednú pracovníčku 

RNDr. Zuzanu Šuškovú na ema-

ilovej adrese: zuzana.suskova@

banskastiavnica.sk alebo na tel.č.: 

0907 831 959.

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že za ne-

splnenie povinností uvedených 

v  §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečiste-

nie životného prostredia a  ur-

čených v  rozhodnutí obce vyda-

nom podľa §6 ods. 6 uloží obec 

v  prenesenom výkone štátnej 

správy prevádzkovateľovi ma-

lého zdroja pokutu do výšky 

663,87eur.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ
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Dobrovoľnícke aktivity počas 

vianočných sviatkov 2021.

Dobrovoľnícke aktivity v  našom 

meste prebiehajú počas celého roka, 

ale počas vianočných sviatkov sú in-

tenzívnejšie a mnohí z nás si v tom-

to čase spomenú na ľudí, ktorí nie 

sú v situácii, aby tento sviatočný čas 

strávili so svojimi blízkymi alebo 

tak štedro ako ostatní a  rozhodnú 

sa zapojiť/pomôcť/prispieť svojou 

troškou, aby im Vianoce spríjemni-

li. Prostredníctvom medzinárodné-

ho projektu URBACT Dobrovoľníc-

ke mestá + (Volunteering Cities+) 

a  miestnej skupiny URBACT sme 

zosumarizovali dobrovoľnícke ak-

tivity, ktoré sa uskutočnili koncom 

roka a  počas vianočných sviatkov 

2021.

Mesto Banská Štiavnica

V  spolupráci s  Mestskými lesmi 

Banská Štiavnica, s. r. o., a poslan-

com mestského zastupiteľstva 

Mgr. Petrom Ernekom poskytlo po-

čas vianočných sviatkov občanom 

v  núdzi (seniorom, sociálne slab-

ším rodinám) poukážky na nákup 

potravín. V  tomto čase niekoľko 

dobrovoľníkov (občanov aj podni-

kateľov) prispelo darčekmi pre deti, 

dospelým darovali potraviny alebo 

fi nančnú hotovosť.

Foto: Mesto Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica sa zapojilo 

aj do iniciatívy p. Jána Terena z ne-

ziskovej organizácie Ja Home Life, 

ktorej cieľom bolo poskytnúť šted-

rovečernú večeru obyvateľom, kto-

rí si ju fi nančné nemohli dovoliť ale-

bo opusteným, ktorí nemali s kým 

stráviť vianočný čas. Mesto projekt 

podporilo fi nančne, ale aj návrhom 

obyvateľov v núdzi, ktorým táto ve-

čera bola poskytnutá. V rámci pro-

jektu bolo poskytnutých 86 veče-

rí, čím sa tím dobrovoľníkov snažil 

týmto ľudom priniesť trochu ra-

dosti a úcty v tento večer a tiež, aby 

neboli sami. Štedrovečerná večera 

bola poskytnutá na základe odpo-

rúčania od inej osoby. Dobrovoľní-

ci pomohli aj fi nančne alebo poskyt-

nutím potravín na prípravu večere.

Foto: J. Teren

Materská škola 1. mája

Iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok? Už tretí rok naša mater-

ská škola podporuje s rodičmi túto 

nádhernú výzvu, ktorou poteší de-

duškov a babičky v domove sociál-

nych služieb Domov Márie. Deti 

spoločne balia darčeky a  pripravu-

jú krabičky, čím si uvedomujú vý-

znam starostlivosti o  iných ľudí. 

Rozvíja sa u  detí prosociálne sprá-

vanie a  veríme, že uvedomova-

ním si dobrovoľného obdarovania 

iných, konkrétne seniorov na Via-

noce, sa upevňuje zdravé sebavedo-

mie a  rovnováha medzi sebaúctou 

a úctou k druhým.

Projekt Tesco 9 Vy rozhodujete, my 

pomáhame

V  našej materskej škole rozvíjame 

environmentálne cítenie, posilňu-

jeme úctu detí k  prírodnému pro-

strediu, učíme ich chrániť si svoje 

zdravie vrátane využitia zdravej vý-

živy. Preto sme sa zapojili do pro-

jektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. 

Vybudovali sme pocitový chod-

ník, pomocou, ktorého deti vníma-

jú krásy prírody, rozvíjajú zmyslové 

vnímanie, ako aj motorické zruč-

nosti. A tiež bylinkový záhon, ktorý 

umožní našim deťom oboznámiť sa 

s rôznymi druhmi liečivých rastlín, 

s ich využitím, a tým aj zdravšie žiť. 

Sprístupnením pocitového chodní-

ka a bylinkového záhonu pre verej-

nosť prispejeme k pozitívnym zme-

nám v chápaní, konaní a postojom 

voči prírodnému prostrediu nielen 

u detí MŠ, ale aj u rodičov, obyva-

teľov blízkeho okolia. Spoločný od-

dych a aktívny relax všetkých gene-

rácií prispeje k  tvorbe vzájomných 

pozitívnych vzťahov.

Foto: MŠ 1. mája

Slovenské banské múzeum

Zapojili sa do projektu Koľko lás-

ky sa zmestí do krabice od topá-

nok, taktiež prispeli teplým oble-

čením obyvateľom Domova Márie 

na Striebornej ulici. V  mesiaci no-

vember uskutočnili burzu oblečenia 

– výmenník pre zamestnancov mú-

zea, ako aj vianočného obalového 

materiálu. V mesiaci október vysa-

dili 400 ks stromčekov, v spoluprá-

ci s Mestskými lesmi Banská Štiav-

nica, s. r. o.

Špeciálna základná škola

Pre klientov domova sociálnych 

služieb Domov Márie žiaci vlast-

noručne vytvorili rôzne dielka, po-

hľadnice, pozdravy, obrázky, lis-

ty a  kvietky. Tieto darčeky zabalili 

a zaniesli v rámci dodržaných bez-

pečnostných opatrení do pred-

metného zariadenia. Vďaka vymo-

ženosti techniky dnes vieme, že 

klienti boli darčekmi veľmi potešení 

a my všetci, ktorí sme sa do aktivity 

zapojili, sme sa tešili spolu s nimi.

Aj na nás však pamätajú iní. V no-

vembri 2021 sa na Gymnáziu, Ul. 

Ladislava Sáru v  Bratislave usku-

točnila zbierka hračiek a  kníh pre 

žiakov našej ško-

ly.  Študenti toh-

to gymnázia boli 

oslovení rodičom 

o  zorganizovanie 

takejto charitatív-

nej akcie. Žiakov, 

ale i  zamestnan-

cov našej školy 

takýto počin veľ-

mi potešil. Nie-

ktorí sa potešili 

knihe, iní hračke 

a iní zas stavebni-

ci či spoločenskej hre. Všetci si na-

šli to svoje. A každý mal z toho, čo 

si našiel veľké potešenie, veľkú ra-

dosť. Sme naozaj všetci šťastní, že 

sa okolo nás dejú príjemné a pek-

né skutky. 

Skrášlili sme Vianoce tým, ktorí to potrebujú

Darčeky pre DSS Domov Márie  foto archív ŠZŠ

�5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

A možno je to aj vďaka 

tomu, že aj my sa snažíme svojimi 

myšlienkami, činmi a  skutkami do 

tohto balíka radosti, šťastia nezištne 

prispievať.

Mikuláš Pál, poslanec MsZ, riadi-

teľ Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica 

Iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok?

Ako málo stačí....Aké je jednoduché 

urobiť radosť.

Niečo sladké, niečo slané, niečo tep-

lé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo 

na zábavu a niečo zo srdca...

Slová spojené so zbierkou „Koľ-

ko lásky sa zmestí do krabice od topá-

nok?“. Úmysel obdarovať úplne ne-

známeho človeka, pre ktorého je 

to možno jediný darček na Viano-

ce. Pre niekoho bezvýznamné ma-

ličkosti, no pre osamelých senio-

rov v  domove dôchodcov doslova 

vianočný zázrak. Aj tento rok myš-

lienka nadchla zamestnancov Úra-

du práce, sociálnych vecí a  rodiny 

Banská Štiavnica a zapojili sa do 4. 

ročníka celoslovenskej výzvy. Kra-

bice vo vianočnom outfi te naplnené 

darčekmi pre potešenie tela i duše 

odovzdali zamestnanci v  prvé de-

cembrové dni do domovov dôchod-

cov v regióne Banská Štiavnica, Žar-

novica a Kremnica.

Potraviny pre ľudí bez domova 

Pán dekan Norbert Ďurdík sa stará 

o ľudí, ktorí potrebujú pomoc a sami 

nezvládajú situáciu, do ktorej sa do-

stali. So sponzorským príspevkom 

súkromnej spoločnosti som priniesol 

potraviny, ktoré pomôžu v útulkoch 

v Banskom Studenci, Bzenici a Hon-

tianskych Nemciach prostredníc-

tvom iniciatívy Domov na polceste.

Margarétka - denný stacio-

nár a  terénna opatrovateľská 

služba

Prioritná pomoc občanom v  ťaž-

kej sociálnej situácii alebo rodinám 

s  ŤZP členom pomáhame celoroč-

ne v spolupráci s obchodným reťaz-

com Lidl. Tento rok sa pred Viano-

cami pridali aj ďalší dobrovoľníci 

a prispeli hračkami pre deti, obleče-

ním, čistiacimi prostriedkami, dro-

gistickým tovarom a  pod. Potravi-

ny sme rozvážali aj na Štedrý deň 

do neskorých popoludňajších ho-

dín. Ďakujeme za spoluprácu p. J. 

Pačesovi - Allcom, p. M. Blahútovi 

- Farby-laky, p. G. Triebušníkovej - 

Gizka, p. M. Zvrškovcovej - Sedačky 

a ostatným podporovateľom.

Tento rok pribudlo aj dosť občanov, 

ktorí sa nie svojou vinou dostali do 

ťažkej životnej situácie. Pomáhame 

im základným sociálnym poraden-

stvom, vybavovaním na úradoch, 

fi nančnou pomocou prostredníc-

tvom iných sponzorov. Veľmi nás 

teší , že sa k nám pridáva stále viac 

dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní po-

máhať rôznymi formami. Všetkým 

Vám, ktorí ste v tejto skupine patrí 

veľké ďakujem.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akým-

koľvek spôsobom dobrovoľnícky 

zapojili do pomoci druhým, či už 

prostredníctvom uvedených pro-

jektov alebo inak.

Henrieta Godová,

koordinátorka projektu

Skrášlili sme Vianoce tým, 
ktorí to potrebujú

Dobrovoľnícka pomoc rodinám foto OZ Margarétka

Obdarované deti v núdzi foto OZ Margarétka

Pomoc pre ľudí z útulku foto M. Pál

Baďan

Tradičná roľnícka obec Baďan na 

úpätí Sitna má sotva 200 obyvate-

ľov, je však bohatá na kultúru, tra-

dície, zvyky a zachovalú ľudovú ar-

chitektúru.

Evanjelický kostol s  tisícročnou 

rotundou

Najstaršou a  najvzácnejšou je ro-

mánska rotunda, pravdepodobne 

už z 12. storočia. Takých je na Slo-

vensku iba okolo dvadsiatky. Kos-

tolík s kapacitou približne 40 miest 

patrí k  najmenším, no jeho čaro 

a atmosféra vás pohltí.

Izba ľudových tradícií a  tkáčska 

dielňa

Malá múzejná expozícia približuje 

tradičný život a  prácu obyvateľov 

obce Baďan v dobách minulých. Je 

zariadená starým nábytkom, kroj-

mi a  hlinenými kuchynskými ná-

dobami.

Park s drevenými zvieratkami

Rodiny s  deťmi ocenia malý park 

s  drevenými sochami zvierat. Pri 

každom je jeho krátka charakteris-

tika, a  tak park popri hre slúži aj 

na environmentálne vzdelávanie 

menších detí.

Tufové pivnice v  časti obce 

Klastava

Pivnice vytesané do tufovej ska-

ly vznikli pred viac ako 1100 rok-

mi. Na podlahe sa nachádza otvor 

v  tvare fľaše, navrchu úzky, dole 

rozšírený. Odkryté a  sprístupne-

né sú zatiaľ 4. Teplota v  tufových 

pivniciach sa pohybuje medzi 12°C 

– 17°C. V  pivniciach sídlia vzác-

ne netopiere a krášli ich nádherná 

okolitá príroda a ticho.

Náučný chodník Po stopách 

predkov

Nenáročný prírodno-historický 

chodník (vhodný aj pre bicykle) na 

9 paneloch približuje autentické 

spomienky miestnych obyvateľov. 

Dozviete sa o kameňolome s tromi 

druhmi andezitu či o klastavskom 

mlyne, navštívite zaujímavé geolo-

gické lokality. Dĺžka trasy je 11 km, 

pešo ho prejdete za cca 5 hodín.

Prajeme vám príjemný výlet!

Tím OOCR Región Štiavnica

„Počítajte si svoj vek v  priateľoch, 

nie v  rokoch. Počítajte si svoj život 

v úsmevoch, nie v slzách.“

John Lennon

�4.str.

myšlienka
dňa
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Dubaj, 14. februára 2022. 

Niekedy sa až v zahraničných 

médiách dozvedáme, aké 

poklady máme u nás doma 

na Slovensku. 

Najsledovanejšiu Dubajskú televíziu 

očaril príbeh lásky Andreja Sládkovi-

ča a  jeho Maríny, ktorý je zhmotne-

ný v slovenskej Banke lásky v Banskej 

Štiavnici. V tej sa nachádza jediný Tre-

zor lásky na svete. Trezor je vytvore-

ný z veršov najdlhšej ľúbostnej básne 

sveta – Marína od Andreja Sládkovi-

ča. Stotisíc schránok lásky symboli-

zuje stotisíc písmen básne. Na kaž-

dej schránke lásky je jedno písmeno 

z originálneho rukopisu z roku 1846. 

Práve unikátna Banka lásky sa v slo-

venskom pavilóne na Expo Dubaj 

v pondelok 14. februára stala súčas-

ťou oslavy sviatku zamilovaných.

Prostredníctvom telemostu z priesto-

rov expozície Slovakia Travel sa náv-

števníci z celého sveta mohli pozrieť 

priamo do Trezoru lásky, a  naopak, 

návštevníci banskoštiavnickej Ban-

ky lásky mohli nazrieť do slovenské-

ho pavilónu na Expo 2020 v Dubaji. 

Valentínske podujatie v  slovenskom 

pavilóne dnes ráno dokonca v najsle-

dovanejšej Dubajskej televízii naživo 

sledoval celý Dubaj.

„Láska je naozaj univerzálny jazyk, ktorý 

dokáže spojiť celý svet. Sme šťastní, že toto 

posolstvo bolo dnes do celého sveta šírené 

práve zo slovenského pavilónu na Expo 

Dubaj prostredníctvom veršov Sládkovi-

čovej Maríny – najdlhšej ľúbostnej básne 

sveta“, povedal Igor Brossmann, zakla-

dateľ Banky lásky v Banskej Štiavnici.

Práve v Banke lásky v Banskej Štiavni-

ci sa nachádza jediný Trezor lásky na 

svete, kde si ľudia uschovávajú svoje 

vyznania lásky, aby im ich láska vydr-

žala večne. Trezor sa nachádza v pod-

zemí 500-ročného historického domu 

v bývalej bani na zlato. Práve v tom-

to dome žila Marína, ktorej pred 200 

rokmi Sládkovič túto ľúbostnú báseň 

napísal. Dom aj Trezor lásky je inštitu-

cionálne chránenou pamiatkou UNE-

SCO a  predstavuje súčasť svetového 

kultúrneho dedičstva.

Prvých sto návštevníkov slovenské-

ho pavilónu si mohlo vložiť svoje va-

lentínske vyznania do jednotlivých 

schránok, ktoré boli pred nimi zape-

čatené a hneď na druhý deň budú lie-

tadlom prevezené na Slovensko, kde 

budú navždy uschované v Trezore lás-

ky, aby ich láska symbolicky vydržala 

navždy. Návštevníci z rôznych kútov 

sveta pri tejto príležitosti obdržali cer-

tifi kát, anglické vydanie Sládkovičovej 

básne Marína a  doživotný vstup do 

Banky lásky v Banskej Štiavnici.

„Príbeh Maríny a  Sládkoviča na Expo 

v  Dubaji spája v  sebe veľký romantický 

príbeh a legendu v úžasnom historickom 

centre Banskej Štiavnice, ktorá je našim 

pokladom. Prezentácia Banky lásky chytí 

za srdce každého. Sme veľmi šťastní, že sa 

nám podarilo priniesť do Dubaja veľké srd-

ce zo Slovenska, ktoré je zároveň odkazom 

na to, aká sme bohatá a úžasná krajina“, 

povedal Václav Mika, generálny riadi-

teľ Slovakia Travel.

Valentínske oslavy v slovenskom pa-

vilóne budú bežať celý deň a  kvôli 

veľkému úspechu sa uskutoční ešte 

niekoľko živých telemostov z  nášho 

pavilónu do Banky lásky v  Banskej 

Štiavnici. Už počas prvých dvoch ho-

dín si prišlo pozrieť jediný Trezor lás-

ky na svete do slovenského pavilónu 

vyše 200 ľudí z  najrôznejších kútov 

sveta, pričom polovicu schránok už 

zaplnili symbolmi lásky.

„Keď sme o  tejto misii povedali Dubaj-

skej televízii, boli nadšení. Prisľúbili, že 

na Valentína prídu do slovenského pavi-

lónu a  sprostredkujú túto mimoriadnu 

valentínsku udalosť celému Dubaju. Sme 

šťastní, že sa nám aj týmto spôsobom darí 

popularizovať Slovensko vo svete. V  ex-

trémne krátkom čase sa nám vďaka pod-

pore Banskobystrického samosprávneho 

kraja a Slovakia Travel podarilo túto misiu 

zorganizovať“, dodal Brossmann.

V slovenskom pavilóne sa na sviatok 

zamilovaných stretlo niekoľko televíz-

nych štábov, pričom v Dubajskej tele-

vízií bežal súbežne  naživo rozhovor 

s Katarínou Javorskou, PR manažér-

kou Banky lásky. Náš pavilón pri prí-

ležitosti tohto unikátneho poduja-

tia navštívil aj slovenský veľvyslanec 

v Spojených arabských emirátoch Mi-

chal Kováč.

„Banskobystrický samosprávny kraj sys-

tematicky podporuje aktivity cestovného 

ruchu. Najmä také, ktoré dokážu prilákať 

do regiónu návštevníkov nielen zo Sloven-

ska, ale doslova z celého sveta. Banka lás-

ky v Banskej Štiavnici je takýmto unikát-

nym projektom. Som nesmierne rád, že na 

Expo v  Dubaji tak úspešne reprezentuje 

celý Banskobystrický kraj“, povedal On-

drej Lunter, podpredseda Banskobys-

trického samosprávneho kraja.

Lucia Mozolová, PR Manager 

Slovakia Expo Dubai 2020

Slovensko zaujalo na Expo 
najdlhšou ľúbostnou básňou na svete – do Dubaja sme priviezli kúsok 
Trezoru lásky z Banskej Štiavnice

Zábery z Banky lásky a telemostu z TV Dubaj  foto archív Banka lásky

Ponukové 
konanie
Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje ponukové konanie v  zmysle 

§9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o  majetku obcí v  znení neskorších 

predpisov na prenájom nehnuteľné-

ho majetku mesta Banská Štiavnica, 

za účelom využitia ako voľnočasové 

záhradky pre fyzické osoby, a to:

- C KN parc. č. 4575/14 o výmere 

257 m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 128,50€

- C KN parc. č. 4575/15 o výmere 

256 m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 128,00€

Nehnuteľnosti sú vedené Okres-

ným úradom v Banskej Štiavnici, ka-

tastrálny odbor, na LV č. 1 (pod B:1), 

pre okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiav-

nica pre vlastníka Mesto Banská 

Štiavnica v celosti.

Cena ročného nájmu:

Najnižšia cena ročného nájomného 

je vo výške 0,50€ za 1 meter štvorco-

vý. Jediným kritériom pre vyhodno-

tenie ponúk je najvyššia ponúknutá 

cena ročného nájomného za záhrad-

ku. V prípade rovnakých ponúk na 

jednotlivé záhradky rozhodne o ná-

jomcovi komisia pre posudzovanie 

ponúk losovaním.

Účel využitia: voľnočasové záhrad-

ky pre fyzické osoby

Ukončenie predkladania ná-

vrhov do súťaže je 15. 3. 2022 

o  14.00 hod. Podmienky ponu-

kového konania sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie info: MsÚ, odd. práv-

ne a  správy majetku, tel.: 

045/6949637, 0905413945, e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Výstava
Republikové Centrum SZTP plánuje 

uskutočniť výstavu fotografi í v mú-

zeu Čierny orol v Liptovskom Miku-

láši a v Bardejove v Hornošarišskom 

múzeu. Predpoklad I. kola v Barde-

jove je máj 2022 a II. kola v Lipt. Mi-

kuláši v júni 2022. Téma nie je urče-

ná ale bolo by dobre, keby fotografi e 

boli aj o bariérach. Všetci veríme, že 

prídu aj lepšie časy a znova sa bude-

me môcť častejšie stretávať na ob-

ľúbených aktivitách, a  preto želá-

me všetkým hlavne veľa zdravia, 

šťastia, radosti, aby sa tieto plány aj 

uskutočnili.

Výbor ZO SZTP, BŠ
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Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje zájazd 

do Kováčovej vo štvrtok 3. marca 

2022. Odchod autobusu je o 11:00 

z BŠ Križovatka. Poplatok je 10€ na 

osobu. Podmienkou účasti je len re-

žim OP (očkovaní min. 2 krát a pre-

konaní). Test na covid nestačí.

Potvrdenia sa budú kontrolovať už 

pri nástupe do autobusu, bez dokla-

dov nie je možné do autobusu na-

stúpiť. V prípade záujmu je potreb-

né prihlásiť sa vopred v  kancelárii 

SZTP na tel. č.: 045/692 08 75 alebo 

mailom na zosztp@gmail.com.

Výbor SZTP

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú každú stredu od 8.00 

do 14.30 hod. Zároveň oznamujeme 

členom, že členské príspevky zostá-

vajú vo výške 5€ a uhradiť ich bude 

možné v  kancelárii. O  pripravova-

ných akciách sa môžete informovať 

telefonicky na čísle: 045/ 692 08 75 

počas úradných hodín alebo mailom 

na adrese: zosztp@gmail.com. 

Pre milovníkov fotografovania bude 

aj tento rok výstava fotografi í. Kto 

by sa chcel zapojiť, už teraz si chys-

tajte fotografi e a pripravte si aj ná-

zov a miesto s dátumom vytvorenia.

Fotografi e je možné priniesť do kan-

celárie alebo poslať mailom na adre-

su zosztp@gmail.com. Uzávierka je 

do stredy 30.3.2022.

Výbor ZO SZTP

Oznam
Milí záhradkári, členské známky si 

môžete vyzdvihnúť v  Elektre IMO 

- Domáce potreby, Kammerhofská 

14, viac info na tel. č.: 0903 250 921.

Výbor ZO SZZ v Štefultove

Oznam
Múzeum vo Svätom Antone je 

otvorené od utorku do soboty od 

09.00 do 15.00 hod..

Jana Slaná, odd. marketingu, 

Múzeum vo Sv. Antone

Dňa 14.2.2022 sa uskutočnilo 

v Prezidentskom a kniežacom 

salóne Baníckej krčmy pri 

štôlni Glanzenberg priateľské 

stretnutie s Ing. Lackom, 

bývalou významnou osob-

nosťou štátnej banskej správy, 

prvým predsedom Hlavného 

banského úradu v Banskej 

Štiavnici a členom Bansko-

štiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku pri príleži-

tosti jeho významného jubilea, 

80 rokov života. 

Príhovor Ing. Richarda Kaňu, pred-

sedu baníckeho spolku, obsahoval aj 

nasledovné údaje: „Jubilant sa narodil 

sa 14.2.1942 v Starej Kremničke. Stre-

doškolské vzdelanie získal štúdiom na 

Jedenásťročnej strednej škole v Kremni-

ci, ktorú ukončil maturitou v roku 1959. 

Vysokoškolské vzdelanie získal štúdiom 

na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach, kto-

ré ukončil v roku 1964 a získal titul „ban-

ský inžinier“ v odbore banské meračstvo. 

V prvej etape bol jeho pracovný život spo-

jený s  Banskými stavbami Prievidza, 

v  oblasti Banskej Štiavnice a  Hodru-

še-Hámrov to boli banské diela na II. a V. 

hlbinnom obzore Novej šachty, jama Šo-

bov II., jama Roveň, rekonštrukcia šach-

ty Maximilián, Nová jama Rozália, jama 

Mayer II. a  Nová odvodňovacia štôlňa. 

Z dôvodu útlmu rudného baníctva, ktorý 

postihol aj Banské stavby, sa v roku 1990 

stal zamestnancom štátnej banskej sprá-

vy. Začínal na OBÚ v Prievidzi ako ob-

vodný banský inšpektor, neskôr ako jeho 

predseda. V  roku 1995 bol vymenova-

ný za riaditeľa Odboru štátnej banskej 

správy na Ministerstve hospodárstva SR, 

ktorý sa v  roku 1997 pretransformoval 

na Hlavný banský úrad (HBÚ). S účin-

nosťou od 1.6.1998 sa sídlom HBÚ sta-

la Banská Štiavnica. Zásluhou Ing. Ivana 

Herčka, CSc., vtedajšieho riaditeľa SBM 

a Ing. Mariána Lichnera, CSc., vtedajšie-

ho primátora mesta, bol HBÚ umiestne-

ný v priestoroch Kammerhofu, kde sídlil 

až do roku 2006, kedy sa presťahoval do 

zrekonštruovaného objektu na ul. Kam-

merhofská 25. V roku 2000 sa Ing. Lac-

ko vzdal funkcie predsedu HBÚ a až do 

odchodu na dôchodok v  roku 2007 bol 

zamestnancom OBÚ v  Prievidzi. Za 

jeho osobnú angažovanosť pri zriaďo-

vaní HBÚ a  pri jeho premiestňovaní 

do Banskej Štiavnice patrí Ing. Lackovi 

úcta a poďakovanie.“ Ing. Lacko je čle-

nom baníckeho spolku od roku 1998 

a  aj po odchode z  Banskej Štiavni-

ce sa naďalej zapája do činnosti ba-

níckeho spolku. Pri príležitosti jeho 

významného jubilea mu bolo odo-

vzdané spolkové vyznamenanie „Za 

zásluhy“. V programe prijatia nechý-

bal ani slávnostný šachtág, počas 

ktorého jubilant úspešne absolvoval 

„čestný skok cez kožu“ podľa §24a zá-

kona č. 1/2001 Zb. zákonov baníc-

keho spolku o  udržiavaní poriadku 

a  povznesenej nálady na šachtágu 

(pivný zákon). Hlavnými funkcionár-

mi šachtágu boli: Ing. Durbák – pre-

zídium, Ing. Ferenc – kontrárium, 

Mgr. Kružlic – kantor, Ing. Karabel-

ly – fuchsmajor, J. Osvald a  Bc. S. 

Michna– držitelia ošliadra a Dr. Ma-

toušeková – pivná dispečerka. Krst-

ným otcom mu bol Ing. Kaňa, in-

tonáciu piesní zabezpečili spevokol 

Štiavničan. Do ďalších rokov živo-

ta želáme nášmu jubilantovi hlavne 

pevné zdravie a veľa spoločenského 

vyžitia aj v rámci baníckeho spolku. 

„Zdar Boh!“

Milan Durbák

Občianske združenie Vidiecky 

parlament na Slovensku 

vyhlasuje 12. ročník celoslo-

venskej prehliadky výrobcov 

kraslíc v spolupráci s obcou 

Štiavnické Bane, ZO JDS 

Štiavnické Bane, Centrom 

Europe Direct Banskobystrický 

región, ktorá sa bude konať 

od 11. marca 2022 v kine pri 

kostole, Štiavnické Bane 62, 

969 81.

VIPA SK sa venuje okrem iných ak-

tivít aj rozvoju vidieka a  zachová-

vaniu ľudových tradícií. Výstava 

zúčastnených výrobcov s ich krasli-

cami sa uskutoční v kine pri kostole 

Štiavnické Bane 62, PSČ 969 81. Zú-

častniť sa jej môžu výrobcovia, ktorí 

sa venujú výrobe kraslíc. Prehliadka 

kraslíc bude v piatich kategóriách.

Použité techniky kraslíc: 1. maľova-

né, 2. drôtované, 3. vyškrabávané, 

4. voskované + batikované, 5. olepo-

vaná technika – slama, bavlnky, lát-

ka, sitina.

Poslať môžete po 3  kusy z  každej 

techniky na adresu: Obecný úrad 

Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 

969 81 Štiavnické Bane 

Termín doručenia: najneskôr do 

9.3.2022

Po ukončení prehliadky si môžete 

kraslice vyzdvihnúť na slávnostnom 

vyhodnotení súťaže. 

Doručené výrobky budú hodnotiť 

návštevníci nainštalovanej výstavy 

aj internetovým hlasovaním.

Upozornenie pre výrobcov:

Prosíme dodržať vyhlásené techni-

ky. Pokiaľ zašlete inú techniku ako 

je v propozíciách, tento výrobok ne-

bude zaradený do hlasovania.

Termín vyhodnotenia prehliadky 

Vám včas oznámime.

V  prípade protipandemických ob-

medzení sa presúvame do online 

priestoru.

VIPA SK 

Ing. Mária Behanovská,

maria.behanovska@gmail.com, 

tel. 0915 446 538.

OZ VIPA SK

Vandrovalo vajce...

Významné jubileum 
Ing. Ladislava Lacka

Blahoželanie Ing. L. Lackovi od Ing. R. Kaňu  foto L. Lužina
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Spolupráca medzi Štátnou 

ochranou prírody Slovenskej 

republiky, Správou CHKO 

Štiavnické vrchy (ďalej len 

Správa) a Strednou odbornou 

školou lesníckou v Banskej 

Štiavnici (ďalej len SOŠL) 

je spečatená už aj čiernym 

na bielom v podobe vzájomnej 

Dohody o spolupráci.

SOŠL a Správa sú si vedomí, že len 

vzájomnou spoluprácou je možné 

vytvárať hodnoty súvisiace s  for-

movaním vzťahu študentov školy 

a  širokej verejnosti k  ochrane, za-

chovaniu a  zveľaďovaniu prírod-

ných hodnôt na území Slovenskej 

republiky, ako aj v samotnom úze-

mí Štiavnických vrchov. Z uvedené-

ho dôvodu je našim cieľom v  štu-

dentoch vzbudiť záujem o ochranu 

a  starostlivosť o  prírodu a  krajinu 

tým, že teoretické vedomosti na-

dobudnuté počas štúdia na SOŠL 

budú môcť prakticky využiť pri sta-

rostlivosti napr. o  osobitne chrá-

nené časti prírody, chránené druhy 

živočíchov a  rastlín. Významnou 

súčasťou praktickej časti výchov-

no-vzdelávacieho procesu na ško-

le je Sokoliarsky areál, ktorého sú-

časťou je aj Rehabilitačná stanica 

pernatých dravcov a  sov. Vznik-

la v roku 1985 z vlastnej iniciatívy 

Strednej odbornej školy lesníckej 

a  brigádnickej činnosti žiakov-so-

koliarov a dnes je spravovaná Sprá-

vou.

Spolupráca bude zameraná na 

nasledovné činnosti:

• vykonávanie starostlivosti o cho-

ré, zranené alebo inak hendikepo-

vané chránené druhy živočíchov, 

odber a  prevoz nahlásených zra-

nených, nesamostatných, opus-

tených chránených druhov živo-

číchov, rozlietavanie a vypúšťanie 

rehabilitovaných jedincov, kto-

ré sa budú vykonávať pod od-

borným dohľadom zamestnanca 

Správy,

• vybudovanie vypúšťacích veží na 

území Školských lesov Kysihý-

bel, prípadne v  iných vhodných 

lokalitách v  územnej pôsobnos-

ti Správy,

• podieľanie sa SOŠL pri praktic-

kej starostlivosti o  maloplošné 

chránené územia s  vyšším stup-

ňom ochrany, pri druhovej ochra-

ne rastlín a živočíchov, pri činnos-

tiach zameraných na zadržiavanie 

vody v krajine, pri činnostiach za-

meraných na zmiernenie klima-

tických zmien,

• poskytovanie edukačných čin-

ností zo strany Správy vo forme 

prednášok, prezentácií (interiér, 

exteriér), exkurzií pre študentov 

SOŠL,

• spolupracovanie pri stredoškol-

skej odbornej činnosti na rôznych 

témach po dohode oboch strán,

• participovanie školy pri vý-

skumných úlohách Správy,

• zapájanie sa do výziev na projek-

tové zámery v súvislosti s rekon-

štrukciou a modernizáciou Reha-

bilitačnej stanice a Sokoliarskeho 

areálu, ďalej do národných a me-

dzinárodných projektov na zá-

chranu dravcov ako aj do iných 

zámerov súvisiacich s  ochranou 

prírody a krajiny.

Peter Farbiak, riaditeľ Správy 

CHKO Štiavnické vrchy

Vzájomná spolupráca

Pred podpisom Dohody o spolupráci  foto archív CHKO ŠV

11. marca 2022 v kine pri 

kostole, Štiavnické Bane 62, 

so začiatkom o 11:00 hod.

Podujatie organizuje OZ VIPA 

SK v  spolupráci s  obcou Štiavnic-

ké Bane, ZO JDS Štiavnické Bane, 

New Edu, n.o., a  Centrom Europe 

Direct Banskobystrický región.

Konferencia sa uskutoční pri príle-

žitosti MDŽ, ktorý je sviatkom žien 

a boja za ich 

rovnoprávnosť. Vznikol na medzi-

národnej ženevskej konferencii 

v roku 1910.

Program:

11:00 – 11:30 hod. Registrácia 

účastníkov (bude sa premietať vi-

deo z Líderky 2021)

11:30 – 12:15 hod. Otvorenie – sta-

rosta Stanislav Neuschl, príhovory 

hostí, Samuel Kuka – heligónka...

12:15 – 12:30 hod. Robert Hajšel, 

poslanec Európskeho parlamentu, 

príhovor

12:30 – 12:40 hod. Čo robí EÚ pre 

ženy? (zástupca ED Banskobystric-

ký región)

12:40 – 12:50 hod. Rozvoj vidieka 

– Aktívna žena z  regiónu Ľudmila 

Blašková

12:50 – 13:20 hod. Uvedenie do ži-

vota Vízie pre atraktívnejší vidiek 

(Marieta Okenková)

13:20 – 14:00 hod. Prestávka, obed

14:00 – 14:15 hod. 100 rokov od 

narodenia Kláry Jarunkovej (Fran-

tišek Ďurčenka, prezentácia pamät-

nej izby v Červenej Skale) 

14:15 – 14:30 hod. Autorský klub 

z Banskej Štiavnice (Eva Kolembu-

sová, Katarína Kissová)

14:30 – 14:50 hod. Deklarácia 

o  partnerstve v  projekte AGATA 

(Zuzana Palková) 

od 14:50 hod. Otvorenie 12. roční-

ka prehliadky Vandrovalo vajce... 

spojené s koncertom krištáľových 

kalichov Mariety Okenkovej

Sprievodné podujatia:

Stánok s  možnosťou konzultácie 

európskych tém a  s  propagačnými 

materiálmi EÚ. 

Predaj regionálnych produktov 

a kraslíc.

Registrácia na podujatie: https://

forms.gle/ivXnwLu4QpUttjKt8

Ponuka ubytovania:

https://hotelsiglisberg.sk/?page_

id=64

https://penzioneliska.sk/

Kontakt: Ing. Mária Behanovská,

0915 446 538,

maria.behanovska@gmail.com

RNDr. Eva Šestáková, 

0915 896 586,

mestykov@zoznam.sk

organizátori

Konferencia Vidiek ženám 
a otvorenie 12. ročníka prehliadky Vandrovalo vajce...

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistických bo-

jovníkov, Základná organizácia La-

dislava Exnára, hrdinu SNP, Banská 

Štiavnica, dovoľuje si Vás informo-

vať o  pripravovanom spomienko-

vom akte, ktorý Mesto Banská 

Štiavnica usporiada spolu s  našou 

Základnou organizáciou Slovenské-

ho zväzu protifašistických bojovní-

kov, spojený s  položením kytíc pri 

príležitosti 77. výročia oslobodenia 

mesta Banskej Štiavnice. Program 

začína o 14,00 dňa 7. marca 2022 

pri Pamätníku padlých hrdinov (nad 

poštou).  Program: Hymna SR, Bá-

seň, Položenie kytíc, Príhovor zá-

stupcu mesta Banskej Štiavnice, Prí-

hovor zástupcu SZPB, Hymnická 

pieseň. Spomienkový akt sa usku-

toční v súlade s platnými hygienic-

kými opatreniami v boji s Covid-19.

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO

Výzva
športovým klubom

Komisia športu bude vyhodnoco-

vať športovú sezónu 2021. Záro-

veň do správy o stave mesta po-

trebujeme od športových klubov 

nasledovné informácie: zhodno-

tenie sezóny 2021, predbežný 

plán činnosti klubu na rok 2022 

a  počet registrovaných členov. 

Informácie posielajte na e-mail: 

petrik@banskastiavnica.sk. Ter-

mín na zaslanie informácií je 

do 28. februára 2022. 

Ďakujeme!

Ján Petrík, odd. KŠaMK
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 25.2. o 18:30 hod.

V lete ti poviem 
ako sa mám
Romantický, komédia, 90 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Komédia na 
motívy bestselleru Evity Twar-
dzik, V lete ti poviem, ako sa 
mám, mapuje životy partie štyri-
dsiatnikov, ktorí sa kamarátia 
od detstva a dodnes sa stretáva-
jú už spolu so svojimi rodinami. 
Po rokoch sa ale začínajú obja-
vovať tajomstvá, ktoré ich živo-
ty navždy zmenia.

Sobota 26.2. o 18:30 hod.

Uncharted
Akcia, dobrodružný, 120 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Potomok 
slávneho hľadača pokladov sira 
Francise Drakea, Nathan Drake, 
konečne našiel stopu k preklia-
tej zlatej soške zo Zlatého mes-
ta v El Dorade. Keď sa však vydá 
na cestu, za chrbtom sa mu ná-
hle objavia zákerní konkurenti.

Nedeľa 27.2. o 16:00 hod.

Myši patria do neba
Animovaný, komédia, dobrodruž-
ný, 87 min., MP, vstupné: 5€. 
Myška Šupito rada všetkých pre-
sviedča o tom, že je najodváž-
nejšou myškou na celom svete 
a že sa vôbec ničoho nebojí. Ale 
opak je pravdou, v skutočnos-
ti sa pokaká zo všetkého, čo sa 
okolo nej šuchne. Jej vytúženým 
prianím je byť rovnako statoč-
ná ako jej otecko. Ten sa doká-
zal s nasadením vlastného živo-
ta postaviť desivému lišiakovi, 
postrachu celého lesa. Boj síce 
nevyhral, stal sa ale obdivova-
ným hrdinom myšieho spoločen-
stva. 

Nedeľa 27.2. o 18:30 hod.

Belfast
Dráma, 98 min., MP:12, vstupné: 
5€. Nádherné detstvo v kulisách 
znepriateleného Belfastu koncom 
60.rokov minulého storočia. Ken-
neth Branagh a jeho najosobnej-
šia fi lmová spoveď.

Utorok 1.3. o 18:30 hod.

Tove
Historický, dráma, životopis-
ný, 103 min., MP:15, vstupné: 
5€. Koniec vojny prináša maliar-
ke Tove Jansson nový pocit ume-
leckej a spoločenskej slobody. 
Zatiaľ čo svoje umelecké ambície 
sústreďuje na maľovanie, očaru-
júce príbehy muminovských posta-
vičiek, ktoré rozprávala vystra-
šeným deťom v protileteckých 
krytoch, rýchlo začnú žiť vlast-
ným životom a prinášajú jej ce-
losvetovú slávu a fi nančnú slo-
bodu.

Štvrtok 3.3. o 18:30 hod.

Batman
Triler, akcia, 176 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Dva roky po tom, 
čo Batman sám seba vymenoval 
za stelesnenie pomsty v Gotham 
City, zaútočí zabijak na mestskú 
elitu sériou sadistických machi-
nácií. Záhadné stopy vedú naj-
lepšieho detektíva na svete do 
podsvetia, kde sa stretne s po-
stavami ako Selina Kyle. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 5/2022: „Nikto 

nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje 

bremeno niekomu inému.“ Výhercom 

sa stáva Marek Ďuriak, B. 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 

07.03.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Beche-

ra:

A., Rival, svatko, WC, samec sliep-

ky,

B., Koniec tajničky, zn. slaných 

tyčiniek, kokosová tyčinka,

C., Ruská rieka, vaňa česky, pýtaj, 

obilnina,

D., Ničila praním, čistila praním, 

smrteľná choroba,

E., Manželka Chaplina, lepkavá te-

kutina, napínala, lesné zviera,

F., Začiatok tajničky,

G., Osobné zámeno, je zamilo-

vaný, pohrebná hostina, textová 

skratka, citoslovce radosti,

H., Liter, zbytok po ohni, prístre-

šok z celty, tkáčsky stroj,

I., Muž. meno, časť úst, stajňa čes-

ky, kyslík,

J., Náboj do vzduchovky, neskôr, 

zariadenie na princípe radaru pod 

vodou.

1., Spodná časť, zviera podobné 

psovi, bór,

2., Hudobný skladateľ, hroby, na-

paruj,

3., Kývaný s chybou v prvej slabi-

ke, prášok na čistenie riadu,

4., Kameň, náš vrch,

5., Úžitok z  ovce, drahý vták, 

pond,

6., Predaj áut pod značkou, plurál, 

váľaj, potom,

7., Ozn. vozidiel Trinidadu, prie-

čenie, sada,

8., Odrazenie, poschodie,

9., Dravý vták, druh premeny 

vody, amerícium,

10., Časť celku, meno Johna, hlas 

hada,

11., V poriadku, oblej vriacou vo-

dou, určite,

12., Vraví, nasýtený uhľovodík,

13., Úlohy česky, vták,

14., Vyťahuj meč, akciová spoloč-

nosť, listnatý strom.

Pomôcky: Toro, Chopok, Elton, 

etán, ajaja, Orm, Dru.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 7
Krížovka
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V predchádzajúcom týždni 

vyšla vo vydavateľstve Ikar 

ďalšia mimoriadne pozoru-

hodná publikácia banskoštiav-

nického, rodáka ako 

aj čestného občana nášho 

mesta „Bezhlavý čas“. 

Tento historický román, kedy v Euró-

pe vrcholila Francúzska revolúcia po-

pravou kráľa a kráľovnej, narastal te-

ror, násilie a nové vojny.

V Habsburskej monarchii po reformá-

torovi Jozefovi II. vládne jeho brat ci-

sár Leopold II. Po jeho neočakávanej 

smrti (vražda?) sa panovníkom stáva 

mladý syn František. Ten začína vlá-

du s  pevným odhodlaním, že v  na-

šich krajinách zabráni revolúcii, nedo-

pustí „bezhlavý čas“. Mladý vládca však 

čelí rozsiahlemu sprisahaniu, poku-

su o štátny prevrat, revolucionári ho 

chcú pripraviť o život.

V  románe krok za krokom sleduje-

me zápas konzervatívneho vládcu 

a  polície s  revolucionármi vo Viedni 

aj v Uhorsku. U nás bol vodcom spri-

sahania opát Martinovič, jeho spolu-

pracovníci boli aj Slováci. Poznávame 

atmosféru tajných spoločností, za-

hraničných agentov, ale aj rozvážnych 

slovenských osvietencov okolo Anto-

na Bernoláka v Trnave. Podaria sa ja-

kobínskym nadšencom za slobodu 

ich plány? Aké strasti i slasti prežíva-

jú jednoduchí ľudia u nás aj vo Fran-

cúzsku počas „bezhlavého času“ neisto-

ty a ohrozenia?

Ako v  pestrom fi lme sa v  románe 

striedajú osudy hrdinov nielen v Trna-

ve, Prešporku, Budíne, ale aj vo Vied-

ni, v Prahe, v Paríži či v Lyone. Pozná-

vame paláce kráľov a šľachty, mníšske 

cely, chrámy, tlačiarne, snemové roko-

vania, korunovácie, ale aj súdne siene, 

väzenské cely, popraviská, gilotíny.

Nástup neúcty k  ľudskému životu 

a rozkladu základných hodnôt sa ne-

týka len udalostí pred dvesto rokmi. 

V niečom pripomína aj dnešné časy. 

Autor Anton Hykisch týmto romá-

nom varuje, ale zároveň naznačuje, že 

„bezhlavý čas“ sa dá prekonať iba vzá-

jomným porozumením, láskou a ná-

vratom k zdravému rozumu.

Záujemcovia o  túto publikáciu si ju 

môžu zakúpiť v  banskoštiavnickej 

predajni Knihy-darčeky na ulici An-

dreja Kmeťa 22.

Keďže Anton Hykisch, tento vynika-

júci spisovateľ, ale aj niekdajší redak-

tor, poslanec NR SR a veľvyslanec SR 

v Kanade sa dožil 23.2. vzácneho ži-

votného jubilea 90 rokov, popraje-

me mu aj na tomto mieste do ďalších 

rokov života hlavne dobré zdravie, 

šťastie, spokojnosť a  ešte veľa tvori-

vých inšpirácií v jeho neustálej a výni-

močnej literárnej tvorbe.

Ján Novák

Ďalšia publikácia Antona Hykischa

Poskytované služby:

Základné sociálne poradenstvo 

(zhodnotenie aktuálnej situácie, ná-

vrhy riešenia nepriaznivej situácie).

Sprostredkovanie požičiavania zdra-

votníckych pomôcok (vozík, schodo-

lez, polohovateľná posteľ, kyslíkový 

oxygenerátor a pod.)

Sprostredkovanie monitorovania 

a signalizácie potreby pomoci (moni-

torovacie náramky).

Sprevádzanie seniorov odkázaných 

na pomoc inej osoby (k lekárovi, na 

úrady a iné inštitúcie).

Sprostredkovanie terénnych, ambu-

lantných a  pobytových sociálnych 

služieb.

Preventívne aktivity pre seniorov 

(besedy, prednášky, skupinové akti-

vity).

Sprostredkovanie lekárskej starostli-

vosti (objednanie k lekárovi, prehľad 

o sieti odborných lekárov).

Sprostredkovanie dobrovoľníckej čin-

nosti pre seniorov (budovanie siete 

dobrovoľníkov a ich organizovanie).

Pre koho sú služby určené:

Pre seniorov so zdravotným postih-

nutím alebo zhoršeným zdravotným 

stavom.

Pre ľudí v  produktívnom veku so 

zdravotným postihnutím alebo zhor-

šeným zdravotným stavom.

Prevenčné a  poradenské aktivity sú 

určené pre všetkých seniorov.

Územná pôsobnosť kancelárie:

Okres Banská Štiavnica a obce z mik-

roregiónu Južné Sitno z okresu Kru-

pina (Kráľovce-Krnišov, Žibritov).

Monitorovanie a  signalizácia potre-

by pomoci:

Monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci je sociálna služba poskytova-

ná fyzickej osobe, ktorá má nepriaz-

nivý zdravotný stav. 

Služba je zabezpečovaná 24 hodín 

7 dní v týždni prostredníctvom mo-

nitorovacieho strediska.

Na monitorovanie sa používajú ko-

munikačné hodinky s  SOS gombí-

kom a  statický komunikátor s  prí-

davnými SOS tlačidlami s možnosťou 

rozmiestnenia v domácnosti klienta.

Komunikačné hodiny umožňu-

jú obojstrannú komunikáciu, sú vy-

bavené senzorom pádu a umožňujú 

orientačné vyhodnocovanie krvné-

ho tlaku, tepu srdca a pohybovej ak-

tivity.

Sociálna služba bude dostupná od-

kázaným seniorom za 3eurá mesač-

ne (v prípade nepriaznivej fi nančnej 

situácie bude táto sociálna služba po-

skytovaná zdarma).

Aktivity sú realizované v rámci pro-

jektu „Centrá sociálnych služieb ako ná-

stroj viacúrovňového partnerstva pri po-

skytovaní dlhodobej starostlivosti na 

komunitnej úrovni na Slovensku“.

Cieľom projektu je vytvorenie pi-

lotného modelu Centier integrova-

nej sociálno-zdravotnej starostlivos-

ti pre seniorov na komunitnej úrovni 

a podpora terénnych sociálnych slu-

žieb.

Adresa kancelárie:

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica 

(budova nemocnice)

Kontakt na zamestnancov:

Ing. Peter Zorvan, PhD., koordinátor 

centra, peter.zorvan@bbsk.sk, 0948 

837 519

Mgr. Alžbeta Zaušková, sociálna po-

radkyňa, alzbeta.zauskova@bbsk.sk, 

0940 984 189

BBSK

Kancelária oddelenia centier 
integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti

Záhradkárske 
okienko
Baza čierna

Zber a skladovanie

Čo sa týka zberu, baza kvitne a sa 

zbiera obvykle od začiatku júna do 

konca septembra, pričom ale kve-

ty, plody a  listy sa môžu dobou 

zberu mierne odlišovať. Obvykle 

kvitnutie a  zber kvetov je počas 

júna, plody od augusta do septem-

bra a listy počas júna a júla. Kve-

ty by sa mali zberať počas sucha 

a  mali by sa sušiť v  tenkých vrs-

tvách bez priameho slnečného 

svetla. Podobne sa sušia aj plody, 

keď sú zrelé, čiže keď sú už tmavé. 

Aj pri listoch je potrebný dostatoč-

ne dlhý proces sušenia, a  to po-

dobne ako pri kvetoch.

Pestovanie bazy

Baza je ale nielen liečivá rastli-

na alebo bylina využiteľná v  ku-

chyni, ale je aj veľmi pekný okras-

ný krík a kedysi si ľudia pestovali 

bazu pred vchodom domu, aby ich 

ochránila pred chorobami. Dnes 

sa používa skôr na okrasné účely, 

pričom jej vyhovuje polotieň, čiže 

nie priame slnko. Darí sa jej cel-

kovo v záhrade na čerstvých a hu-

móznych pôdach, ktoré sú kypré 

a  hlinité až íľovité, pričom pod-

mienkou je, že baza musí mať do-

statok živín a dusíkatú pôdu.

Baza čierna v kuchyni

Na bazu sú rôzne recepty, veľmi 

známy je bazový džem, ale aj sirup 

a čaj. Plody bazy sú využiteľné na-

ozaj rôznorodo, podobne ako kvet 

a listy a recepty z bazy sú známe 

už niekoľko sto rokov. Populár-

ne sú bazový lekvár zo zrelých bo-

búľ, bazové víno z bobúľ, dokon-

ca sa dá z bazy vyrobiť aj šumivé 

víno, čiže sekt. Dokonca sa dá va-

riť aj bazové želé a bazová poliev-

ka, dokonca niekedy aj grog. U nás 

sa môže použiť aj šťava z kôstko-

víc, keď sa primieša k iným ovoc-

ným šťavám.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Žiaci 7. a 8. ročníka zo 

Základnej školy Jozefa Kollára 

sa v dňoch 7.2. až 11.2.2022 

zúčastnili lyžiarskeho kurzu 

v stredisku Krahule. 

Počasie nám ukázalo všetky svo-

je tváre a zažili sme poriadnu sne-

hovú fujavicu aj prekrásne slnečné 

dni. Podmienky na lyžovanie boli 

skvelé. Za 5  dní trvania kurzu sa 

žiaci zdokonalili v technike lyžova-

nia, tí, ktorí v pondelok stáli prvý-

krát na lyžiach a bola ich väčšina, 

už s  istotou zlyžovali celý svah. 

Všetci žiaci sa naučili jazdiť na vle-

ku. Mali sme parádne ubytovanie 

20 metrov od svahu, skvelú stra-

vu a výborné lyžiarske podmienky. 

Deti boli disciplinované, a  nema-

li sme žiadne zranenia. Skrátka, 

všetko dopadlo na jednotku. Sme 

veľmi radi, že aj napriek nie ľahkej 

dobe, sme kurz mohli úspešne zre-

alizovať. Ďakujem pánovi učiteľovi 

Marekovi Pollákovi, ktorý bol ve-

dúcim kurzu a pani učiteľke Emílii 

Šuškovej. Športu Zdar!!!

Ján Kružlic,

ZŠ J. Kollára

Lyžiarsky kurz na Krahuliach

Otvorenie lyžiarskeho kurzu  foto archív ZŠ J. Kollára

V nedeľu 13.2.2022 

v maďarskom meste Ostrihom 

sa zúčastnili na sústredení 

Matej Zorvan a Robert Pivarči 

z klubu Sitno Enduro Team 

Banská Štiavnica. 

Na toto sústredenie Matej a  Robo 

prišli aj spolu so svojím trénerom, 

a  takto sa obaja pripravujú na se-

zónu 2022, keď obidvaja sú po zra-

neniach, Matejovi operovali rame-

no a Robovi zase operovali koleno, 

ale už sú fi t a pripravení na ďalšiu 

sezónu, a  taktiež aj ostatní členo-

via tímu.

Momentálne tím má okolo 15 čle-

nov, ktorý sa už pripravuje na naj-

bližšiu sezónu. Matej a Robo začali 

s trénerom po zraneniach skôr, sko-

ro každý víkend trénujú v  Maďar-

sku s trénerom, kde majú vytvorené 

dobré podmienky. Minulú sezónu 

skončili ako tím na 4. mieste.

Pevne veríme, že na túto sezónu 

budeme ešte lepšie kondične pri-

pravení vďaka kvalitnému trénin-

gu, ktorý vieme dosiahnuť s osob-

ným trénerom Patrikom Juhászom 

(Mxschool Patrik Juhász). Veríme, 

že hlavne celá sezóna bude bez zra-

není. Prvá súťaž začína už v  aprí-

li 2022.

Sitno Enduro Team Banská 

Štiavnica:

Matej Zorvan, Robert Pivarči ml., 

Jozef Kotora, Maroš Potančok, Pe-

ter Tóth, Jozef Koleda, Marian 

Horváth, Robert Pivarči st., Michal 

Griglák, Štefan Knopp, Michal Dob-

rovič, Lukáš Prokaj, Michal Prokaj, 

Adriana Kosecová.

Chlapcom a  celému tímu držíme 

palce a  tešíme sa, že budú vzorne 

reprezentovať naše mesto doma 

i  v  zahraničí a  prajeme im hlavne 

pevné zdravie bez zranení...

Sitno Enduro Team BŠ

Sitno Enduro Team Banská Štiavnica na sústredení

Členovia Sitno Enduro Team BŠ s trénerom  foto SET BŠ

INZERCIA

Spomienka
Dlaňou zotrieš kvety mrazu na 

okne,

urobíš miesto spomienke,

ktorá ti do izby nakukne.

Pobehneš k dverám,

keď ti doma zazvoní.

Vo dverách nebude stáť nik

len malý čierny psík.

Nohy ti bude dychom hriať,

do očí sa ti pozerať,

okolo nôh sa ti bude obšmietať.

Pozrieš von oknom

na suchý strom,

ktorý sa podobá

ľudským osudom.

Tereza Madajová,

žiačka SHA v B. Štiavnici
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 Kúpim byt alebo pozemok BŠ ale-

bo okolie, tel. č.: 0907 613 635

 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Predám 
obchodné priestory: 
budova bývalého Remesla 
Drevená 2, Cena dohodou. 
Kontakt: 0911 874 896

Hľadáme kolegu do nášho tímu.
Náplň práce: výkup kovov po celej SR a zásobovanie našich skladov. Termín 
nástupu: dohodou. Požiadavky: SŠ vzdelanie, PC znalosti, vodičský preukaz 

B, BE. Predpoklady: spoľahlivosť, fl exibilita, fyzická zdatnosť – ochota pracovať 
s bremenami, skúsenosť s vedením dodávkového vozidla do 3,5 t. Informácia 

pre uchádzača: ide o ťažkú, namáhavú a zodpovednú prácu. Ponúkaný 
plat (brutto): základ 762,-€ + odmena za úkol (spolu 1000-2000€ podľa 

dosiahnutých výsledkov). Žiadosť spolu so životopisom posielať na:
martina.palovicova@rotobalance.sk; tel.č. 0908501963


