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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

odsudzuje agresiu na Ukrajine.

Vláda SR vyhlásila od 26.2.2022, 

12.00 mimoriadnu situáciu z  dôvo-

du hromadného prílevu cudzincov na 

územie Slovenskej republiky,

- vedenie Mesta Banská Štiavnica od-

sudzuje vojenskú agresiu voči Ukraji-

ne a jej obyvateľom a pripája sa k tým, 

ktorí požadujú okamžité zastavenie 

vojnového konfl iktu,

- mesto Banská Štiavnica zároveň vy-

hlasuje verejnú zbierku nasledov-

ných potrieb: deky, spacáky, hygienic-

ké potreby (vrátane plienok), obväzy, 

náplaste a  iný drobný zdravotnícky 

materiál, voľne dostupné lieky proti 

bolesti, hnačke, vitamíny a pod.; 

Mesto Banská Štiavnica sa 

rozhodlo ponúknuť pomoc 

a podporu ukrajinskému 

mestu Ľvov, zapísanému 

v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO.

Dňa 28.2.2022 primátorka mesta 

Banská Štiavnica poslala primáto-

rovi mesta Ľvov list, ktorého obsah 

uvádzame v plnom znení:

„Vážený pán Sadovyj,

mesta Banská Štiavnica ako člena Or-

ganizácie miest svetového dedičstva sa 

hlboko dotýka vojenský zásah na Ukra-

jine.

Dovoľujem si preto vyjadriť podporu 

všetkým ukrajinským mestám, hlavne 

tým zapísaným do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO, pretože vojna vy-

tvára silný tlak na situáciu, ktorá môže 

viesť k úplnému alebo čiastočnému zni-

čeniu miest, ich obyvateľov a hmotného 

a nehmotného dedičstva.

Z tohto dôvodu je mesto Banská Štiav-

nica pripravené pomôcť mestu Ľvov 

a  podporiť jeho obyvateľov fi nančne 

alebo materiálne. Taktiež sme priprave-

ní poskytnúť ubytovanie pre tých, ktorí 

to potrebujú.

Vážený pán Sadovyj, v prípade záujmu 

ma kontaktujte na e-mailovej adrese: 

nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk, 

aby sme mohli prediskutovať pomoc pre 

obyvateľov Vášho mesta.

S pozdravom 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta Banská Štiavnica.”

MsÚ

Pomáhame Ukrajine

Banská Štiavnica podporí Ľvov

Ukrajinské mesto Ľvov  foto Petar Miloševič 	3.str.

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

Odborný 
pracovník 
komunitného centra

Mesto Banská Štiavnica je už druhý 

rok zapojené do národného projek-

tu „Budovanie odborných kapacít na ko-

munitnej úrovni“ podporený Imple-

mentačnou agentúrou MPSVR SR 

ako aj ESF a EFRR v  rámci OPĽZ. 

Vďaka projektu boli zamestnaní 

3 pracovníci v komunitnom centre: 

odborný garant, komunitný pra-

covník a  pracovník. Oni zodpo-

vedajú za realizáciu odborných čin-

ností a aktivít komunitného centra, 

ktoré sú prístupné pre celú obec /

komunitu, zároveň pomáhajú zvy-

šovať zručnosti ľudí na miestnej 

úrovni, podporujú a  rozvíjajú ich 

osobnostné kompetencie a motivá-

ciu k samostatnému riešeniu prob-

lémov, sú mediátormi prípadných 

neformálnych konfl iktov.

Vzhľadom na narastajúci počet 

klientov a  administratívnych úko-

nov zo strany Implementačnej agen-

túry MPSVR bolo potrebné posilniť 

tím komunitného centra ďalším 

pracovníkom, preto Mesto Banská 

Štiavnica vyhlásilo dňa 16.2.2022 

výberové konanie, kde bol úspeš-

ne vybratý kandidát na pracovnú 

pozíciu odborný pracovník ko-

munitného centra s  nástupom od 

1.3.2022.

MsÚ
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DIÁR
z programu

primátorky

Dňa 27.2.2022 som odoslal 

nasledovnú výzvu najvyšším 

politickým predstaviteľom SR.

1.7.2022 bude tomu presne štvrť-

storočie, čo bol v  Banskej Štiavni-

ci etablovaný Slovenský vodohos-

podársky podnik, š. p. Paradoxom 

však je, že v tomto období by už mal 

tento podnik alebo minimálne jeho 

podstatná časť sídliť v  Bratislave. 

Som profesionálny historik a  ešte 

pred vznikom tohto podniku v Ban-

skej Štiavnici som dal na svetlo sve-

ta v SR i zahraničí všetko to čo som 

objavil vo svojich výskumoch ohľad-

ne historického významu tajchov 

v  okolí Banskej Štiavnice. Tajchy 

v okolí Banskej Štiavnice – unikátne 

vodohospodárske stavby boli naj-

dôležitejšou súčasťou mimoriadne 

dômyselného vodohospodárskeho 

systému, dotvoreného v  18. storo-

čí, ktorý bol v dobe svojho vzniku je-

dinečný na svete. Okrem toho voda 

z týchto unikátnych vodných rezer-

voárov v  banskoštiavnickom rud-

nom revíre bola základným pred-

pokladom pre vznik najvyspelejšej 

banskej, vodočerpacej a úpravníckej 

techniky na svete. Keď sa rozhodo-

valo o tom, kde má mať podnik svoje 

sídlo, mal som ako vtedajší zástup-

ca primátora mesta a uznávaný his-

torik v SR i v zahraničí rozhodujúce 

slovo, aby nový podnik nebol etab-

lovaný nikde inde ako práve v Ban-

skej Štiavnici, takže oprávnene po-

važujem dodnes tento podnik za 

moje „dieťa“. Tajchy i  celý niekdaj-

ší vodohospodársky systém v okolí 

Banskej Štiavnice potreboval a trva-

le bude potrebovať nanajvýš odbor-

nú starostlivosť, čo mohol zabez-

pečiť len novovytvorený celoštátny 

podnik, do ktorého vienka túto per-

manentnú starostlivosť aj podnik 

dostal. Navyše od 11.12.1993 sú taj-

chy aj nedeliteľnou súčasťou sveto-

vého dedičstva UNESCO, čo taktiež 

výrazne dopomohlo k  tomu, aby 

podnik v konečnom dôsledku začal 

svoju činnosť 1.7.1997 nikde inde 

ako práve v Banskej Štiavnici.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa 

dlhodobo venujem tomu, aby som 

eliminoval všetky snahy o presídle-

nie tohto podniku z Banskej Štiav-

nice. Do r. 2021 novým sídlom 

podniku mala byť Banská Bystri-

ca, od minulého roku čoraz viac 

naberali tendencie, ktoré sú už 

takmer realitou, aby generálne ria-

diteľstvo podniku malo svoje nové 

sídlo v  Bratislave. Našťastie ne-

bol som doteraz v tomto úsilí osa-

motený. Primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková viac razy 

komunikovala s  predsedom vlády 

SR Eduardom Hegerom, ministrom 

životného prostredia SR Jánom Bu-

dajom, podpredsedom vlády a  mi-

nistrom hospodárstva SR Richar-

dom Sulíkom i  Exštiavničanom, 

ministrom obrany SR Jaroslavom 

Naďom, podávajúc pritom všet-

ky dôležité argumenty k tomu, aby 

podnik ostal aj naďalej v  Banskej 

Štiavnici. Naposledy dňa 21.2.2022 

ešte hovorila s  JUDr. Ing. Joze-

fom Krškom, generálnym riadite-

ľom podniku. Všetko jej doterajšie 

úsilie o  udržanie podniku v  Ban-

skej Štiavnici však bolo bezúspeš-

né. Podobne bezúspešné bolo aj 

uznesenie Zastupiteľstva Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

zo dňa 30.11.2021, aby podnik aj 

naďalej zostal v  Banskej Štiavni-

ci. Oslovil som aj ministra životné-

ho prostredia SR Jána Budaja, ako 

aj generálneho riaditeľa podniku 

JUDr. Ing. Jozefa Kršku, aby ve-

rejne zdôvodnili, prečo má podnik 

odísť z Banskej Štiavnice do Brati-

slavy, čo bolo v  plnom znení uve-

rejnené aj týždenníku Štiavnické 

noviny zo dňa 10.2.2022, ktorý člá-

nok Vám prikladám. Obidvom som 

poslal aj nanajvýš erudovanú argu-

mentáciu, aby generálne riaditeľstvo 

podniku ostalo aj naďalej v Banskej 

Štiavnici, od vynikajúceho vodohos-

podárskeho odborníka, riaditeľa Po-

vodia Hrona do r. 1997 a od r. 1997 

do r. 2005 technicko-prevádzkové-

ho riaditeľa podniku, Ing. Ladisla-

va Podkonického, ktorý sa navyše 

výraznou mierou aj zaslúžil, že pod-

nik bol etablovaný v  r. 1997 práve 

v Banskej Štiavnici. Jeho argumen-

tácia bola zverejnená v Štiavnických 

novinách zo dňa 27.1.2022, ktorý 

článok Vám taktiež prikladám. Na 

moju výzvu neodpovedal ani minis-

ter životného prostredia SR, ale tla-

čové oddelenie ministerstva život-

ného prostredia SR, ani generálny 

riaditeľ podniku, ale hovorca pod-

niku. Obidve reakcie boli uverejne-

né v Štiavnických novinách zo dňa 

24.2.2022, ktorý článok taktiež pri-

kladám. V obidvoch reakciách sa od-

volávajú na argumentáciu generál-

neho riaditeľa podniku, ktorá bola 

uverejnená v Štiavnických novinách 

zo dňa 22.12.2021. Aj tento článok 

prikladám.

Tento môj list posielam predsedo-

vi vlády SR Eduardovi Hegerovi, 

predsedovi Sme rodina a predsedo-

vi NR SR Borisovi Kollárovi, predse-

dovi OĽANO, podpredsedovi vlády 

SR a ministrovi fi nancií SR Igorovi 

Matovičovi, predsedovi SaS, pod-

predsedovi vlády a ministrovi hos-

podárstva SR Richardovi Sulíkovi, 

predsedníčke Za ľudí, podpredsed-

níčke vlády a ministerke investícií, 

regionálneho rozvoja a  informati-

zácie SR Veronike Remišovej, pred-

sedovi Hlasu-SD a  poslancovi NR 

SR Petrovi Pellegrinimu, predsedo-

vi Smeru-SD a  poslancovi NR SR 

Róbertovi Ficovi, ako aj Aktualitám.

sk v nádeji, že všetci v rámci svojich 

kompetencií a  možností spravia 

všetko preto, aby Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š. p., ostal aj 

naďalej v Banskej Štiavnici. Tak ako 

tento list v plnom znení, aj všetky 

Vaše, či už pozitívne, negatívne ale-

bo žiadne reakcie budú zverejnené 

v Štiavnických novinách.

V úcte

Ján Novák

Banská Štiavnica alebo Bratislava?

Sídlo SVP, š.p., v Banskej Štiavnici  foto Mgr. Ján Petrík

28.2.

  Zasadnutie krízového štábu 

mesta.

  Zabezpečenie úloh v súvislosti 

s vyhlásenou mimoriadnou si-

tuáciou.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie so zá-

stupcami Stredoslovenskej vo-

dárenskej spoločnosti, a.s., 

k  riešeniu správy vodovodov 

a  k  plánovaným stavebným 

akciám na úseku vodovodov 

a kanalizácií.

  Pracovné rokovanie k príprave 

materiálov pre rekonštrukciu 

budovy radnice.

  Redakčná rada ŠN.

1.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s vedením 

SAD, a.s., k zabezpečeniu auto-

busovej dopravy.

2.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Obhliadka miestnych komuni-

kácií v mestskej časti Štefultov 

a sídliska Drieňová.

  Pracovné rokovanie k príprave 

žiadosti o získanie fi nančných 

prostriedkov na vybudovanie 

vnútroblokov a  parku na síd-

lisku Drieňová.

3.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Účasť na pohrebe bývalého 

primátora mesta Handlová.

4.3.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie k  zabez-

pečeniu potrieb v sociálnej ob-

lasti. 

  Spracovávanie pripomienok 

v rámci prípravy IÚS SPR Ban-

ská Štiavnica – Žarnovica – 

Žiar nad Hronom – popis kľú-

čových projektov.

5.3.

  Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková
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uvedené môžete do-

ručiť v pracovné dni v čase 9.00 – 

16.00 do Kultúrneho centra, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica 

(bočný vstup z  Akademickej ulice 

– pri soche Andreja Kmeťa) – kon-

takt 045 694 96 51,

Mesto Banská Štiavnica zároveň 

vyčleňuje na dočasné ubytovanie 

pre utečencov z Ukrajiny 2 izbový 

byt vo svojom vlastníctve,

- vedenie mesta zároveň poskytu-

je súčinnosť Ministerstvu kultú-

ry SR pri príprave štátom vlastne-

ných ubytovacích kapacít pre ľudí 

postihnutých vojnou,

- v prípade, že právnické alebo fy-

zické osoby na území mesta majú 

záujem poskytnúť ubytovaciu ka-

pacitu pre osoby, ktoré utekajú 

pred vojnovým konfl iktom, môžu 

denne v  čase 8.00 – 16.00 v  In-

formačnom centre na Námes-

tí sv. Trojice, prípadne na adrese 

ic@banskastiavnica.sk ponúknuť 

svoje priestory do verejnej databá-

zy, ktorú mesto zverejní na svojej 

stránke, prípadne poskytne v prí-

pade žiadosti štátnym orgánom 

a inštitúciám,

- primátorka mesta Banská Štiav-

nica na základe svojej kompeten-

cie zároveň poskytne fi nančnú 

podporu z rozpočtu mesta pre po-

moc ľuďom postihnutých vojno-

vým konfl iktom, o presnom sme-

rovaní tejto podpory Vás budeme 

dodatočne informovať.

K  fi nančnej podpore sa pridáva-

jú aj Mestské lesy, s.r.o., Banská 

Štiavnica.

MsÚ

NOVINKY


1.str.

Pomáhame Ukrajine

Jarné upratovanie mesta 

po zimnej údržbe začalo aj 

v našom meste už od začiatku 

mesiaca marec ešte pred 

veľkonočnými sviatkami. 

Na jarné čistenie mesta sme sa opý-

tali zástupcu riaditeľa, ktorý je pria-

mo zodpovedný pri organizovaní 

jarného čistenia mesta po zimnej 

údržbe, JUDr. Gejzu Volfa:

1. Odkedy sa začalo s jarným čis-

tením mesta Banská Štiavnica?

S  jarným čistením mesta sme už 

začali v  9. týždni, pretože poča-

sie je priaznivé. Začali sme ulicami 

v  mestskej pamiatkovej rezervácii: 

Radničným námestím, Námestím 

sv. Trojice a  postupne budú ručne 

vyzametané všetky priľahlé ulice so 

6 zamestnancami Technických slu-

žieb, m. p., aj za pomoci ručného 

zametacieho stroja zv. Limpar s ro-

tačnou kefou vpredu, s ktorým od-

hŕňame zimnú posypovú štrkodrvu 

do pásov a  následne ju odvážame. 

Na jarné čistenie bol vypracovaný 

harmonogram orientačného upra-

tovania a  čistenia mesta po zim-

nej údržbe 2021/2022, v ktorom sú 

orientačne určené ulice k  postup-

nému vyčisteniu a vyzametaniu od 

zimného posypu. Na ručné čistenie 

mestských komunikácií bola prizý-

vaná výpomoc zo strediska č. 1 vo-

dičov z  autodopravy s  technikou 

(UNC) za účelom rýchlejšieho vy-

čistenia ulíc v mestskej pamiatkovej 

rezervácii a následného vývozu po-

zametanej štrkodrvy.

Jarné čistenie vykonávali len za-

mestnanci Technických služieb, 

m. p., Banská Štiavnica a  spora-

dicky pracovníci malých obecných 

služieb, ktorí sa zapájali do jarné-

ho upratovania a čistenia v rôznych 

častiach mesta podľa ich rozpisu 

dochádzky do zamestnania.

2. Aká technika je nasadená na 

jarné čistenie mesta?

Od 11. týždňa bude nasadený na za-

metanie Mercedes UNIMOG – za-

metacie vozidlo, ktoré je po oprave. 

Týmto vozidlom sa dozametávajú 

všetky mestské časti od najfrekven-

tovanejších miest, t. j. ulíc: Dolná, 

Križovatka, Pletiarska, Mládežnícka 

a ulíc zo sídl. Drieňová. Postupne sa 

bude pokračovať podľa schváleného 

harmonogramu čistenia mesta.

3. Na koho sa môžu občania mes-

ta obracať v  prípade dopytov 

a pripomienok ohľadom jarného 

čistenia mesta?

Obyvatelia mesta v  prípade kon-

krétnych pripomienok ohľadom jar-

ného čistenia mesta sa môžu obra-

cať na zástupcu riaditeľa č. 2 JUDr. 

Gejzu Volfa na č. tel.: 0905 491 034. 

V  prípade oprávnených požiada-

viek zo strany občanov bude situá-

cia riešená podľa možností a pove-

ternostnej situácie okamžite!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Jarné čistenie mesta

Čistiace vozidlo v uliciach mesta  foto Michal Kríž

Činnosť 
Mobilných odberových miest 

/MOM/ od 01.03.2022

Testovanie v  našom meste je 

možné na:

Od 01.03.2022 mobilné odbero-

vé miesto testovacích vzoriek na 

COVID-19, ktoré sa nachádzalo 

v  unimobunkách pri kotolni na 

ul. L. Svobodu (sídl. Drieňová) sa 

zrušilo.

Pokračuje testovanie v  mest-

skej plavárni:

Otváracie hodiny MOM:

po, ut, st, pi, ne: 

8:00 – 15:00 hod.,

št 08:00 – 13:00 hod.,

so: zatvorené

- Posledný odber pre antigéno-

vý test je 14:40 hod. a vo štvrtok 

12:40 hod.

- Posledný odber pre PCR o 11:40 

hod. v nedeľu: 14:40 hod.

- bez objednania, platba iba v ho-

tovosti!

- Výsledky cez SMS, certifi kát 

v slovenskom, nemeckom, anglic-

kom jazyku.

Cena antigénového testu 8,-€

PCR z nosohltanu 49,-€

PCR zo slín 54,-€

Kontakt: 045/691 27 24

Ja Home life, s. r. o., ul. Pletiar-

ska 1613/9, Banská Štiavnica

- Platba možná len v hotovosti!

- Vyšetrenie nie je hradené z verej-

ného zdravotného poistenia

- Klient si hradí vyšetrenie ako sa-

moplatca

- Pri vyšetrení preukázať sa OP, 

alebo cestovným pasom

- Maloleté deti v  doprovode zá-

konného zástupcu s KP!

Cena Ag testu 8€

PCR test 60€

Objednávky: 0904 456 789

Slovenský Červený kríž

- Stan SČK, Bratská 9 pri bývalej 

výdajni pošty

- Čas: utorok a štvrtok 

od 15:00 do 16:00 hod.

- Nedeľa od 10:00 – 12:00 hod.

- Poznámka: posledný odber 

o 15:00, bez objednania

- Ceny: objednaní cez 

korona.gov.sk alebo výmenný 

lístok PCR. 0,-€

- Samoplatcovia: Ag test 7,-€, pro-

tilátky 15,-€, PCR zo slín alebo vý-

ter 50,-€

- T.č. 0903 558 945, 

045/692 15 40

- Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ
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Rok 2022 nám priniesol do 

školstva niekoľko nových 

legislatívnych zmien, 

z ktorých pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica, ako aj pre samotné 

mesto Banská Štiavnica – 

ako územne príslušnú obec 

vyplýva niekoľko nových 

zmien a povinností.

Najdôležitejšou z nich je zmena fi -

nancovania neštátnych škôl a škol-

ských zariadení.

Od 1. januára 2022 sú obce po-

vinné poskytovať fi nančné pro-

striedky na dieťa a žiaka cirkevnej 

a súkromnej školy a školského za-

riadenia poukázaných podľa záko-

na o  rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samosprá-

ve v  plnej výške sumy určenej na 

mzdy a prevádzku na dieťa mater-

skej školy a žiaka školského zaria-

denia (školský klub detí, školská 

jedáleň, centrum voľného času), 

vypočítanej podľa nariadenia vlády 

SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej sa-

mospráve v znení neskorších pred-

pisov. Takými školami a školskými 

zariadeniami na území mesta Ban-

ská Štiavnica sú školské kluby detí 

a školské jedálne pri cirkevnej zák-

ladnej škole KSŠ sv. Fr. Assiského 

a pri súkromných základných ško-

lách Guliver a  Bakomi, súkromné 

materské školy Guliver a Nezábud-

ka, cirkevná materská škola a cen-

trum voľného času pri KSŠ sv. Fr. 

Assiského.

Doterajšia legislatíva z  dôvodu 

možností viaczdrojového fi nanco-

vania neštátnych škôl a  školských 

zariadení (keď si neštátne ško-

ly môžu určovať výšku príspevkov 

od rodičov v ľubovoľnej výške) ur-

čila percentuálny podiel z  fi nanč-

ných prostriedkov minimálne 88% 

zo sumy podľa hore uvedeného 

zákona. Mesto Banská Štiavnica 

však túto zákonnú možnosť v  ne-

prospech súkromných škôl nik-

dy nevyužilo a  naopak, prideľova-

lo neštátnym školám a  školským 

zariadeniam na svojom území fi -

nančné prostriedky vo výške od 95 

až do 98%, čím mesto dalo dosta-

točne najavo svoju snahu dramatic-

ky nerozdeľovať a  neznevýhodňo-

vať obyvateľov mesta, ktorí volili 

pre svoje deti neštátne školy a sčas-

ti zrovnoprávniť fi nancovanie ve-

rejných, súkromných a  cirkevných 

škôl a školských zariadení z podie-

lových daní mesta Banská Štiavnica 

(podotýkam, že takto štedré fi nan-

covanie súkromného školstva malo 

okrem Štiavnice len veľmi málo 

obcí a  miest na Slovensku). Tým-

to novým legislatívnym krokom 

sa tak už legislatívne zjednotilo fi -

nancovanie štátnych a súkromných 

škôl, keď mzdy učiteľov a  energie 

neštátnych základných škôl sú fi -

nancované štátom – ako prenese-

ný výkon štátnej správy v  podobe 

fi nančného normatívu na žiaka, 

tak aj v podobe originálnych kom-

petencií , keď náklady na súkromné 

materské školy, školské kluby detí, 

školské jedálne a  neštátne centrá 

voľného času sú fi nancované z po-

dielových daní mesta.

Ďalšia zmena v  legislatíve sa týka 

možností pôsobenia nových ka-

tegórií pedagogických zamest-

nancov podieľajúcich sa na usku-

točňovaní školských výchovných 

a  vzdelávacích programov, ako je 

školský digitálny koordinátor (od-

borná pomoc pri zavádzaní nových 

digitálnych metód vzdelávania), 

liečebný pedagóg (liečebno-peda-

gogické poradenstvo žiakom a  ro-

dičom), sociálny pedagóg(poraden-

stvo a prevencia na predchádzanie 

rizikového správania detí), ale aj 

pomocný vychovávateľ v MŠ a pod. 

Z  dôvodu zvýšenej integrácie detí 

so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-

cími potrebami do triedy medzi os-

tatné deti a žiakov, školy využívajú 

výzvy na fi nančnú podporu tých-

to profesií, čo prispieva k zlepšeniu 

a zefektívneniu edukácie. V súčas-

nej dobe , okrem početných asis-

tentov učiteľa v našich základných 

školách, pôsobia už asistenti učite-

ľa, sociálny asistent a špeciálny pe-

dagóg aj v našich materských ško-

lách na ul. Bratská a ul. 1.mája.

Integrácia však prináša zníženie 

počtu detí v triede o 2 za každé in-

tegrované dieťa, čo znamená zvý-

šený počet tried a  teda aj ďalšie 

priestorové nároky.

Táto skutočnosť( spolu s  novým 

zákonne určeným maximálnym 

najvyšším počtom detí a  žiakov 

v  triedach a  v  súvislosti s  demo-

grafi ckými údajmi ohľadne detí 

predškolského veku, ktoré hovoria 

o vzrastajúcej krivke natality a tiež 

s  povinným umiestňovaním pred-

školákov do materských škôl) uka-

zuje na predvídavý postup mesta 

Banská Štiavnica v zachovaní sú-

časného počtu materských škôl 

na svojom území, ale predstavu-

je aj záruku obyvateľom mesta 

na zabezpečenie bezplatnej po-

vinnej výchovy a vzdelávania ich 

detí v štátnych školách.

Nová školská legislatíva má „vďa-

ka“ pandémii zakotvené aj špecifi c-

ké opatrenia, ktoré sa týkajú orga-

nizácie vyučovania v  čase trvania 

mimoriadnej situácie, núdzové-

ho stavu, alebo výnimočného sta-

vu. Riaditeľom škôl je nápomocný 

aj manuál Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, podľa 

ktorého môžu jednotne postupo-

vať nielen v rámci prijímania opat-

rení na zabezpečenie čo najlepšej 

ochrany zdravia detí, žiakov a  za-

mestnancov škôl, ale aj pri riešení 

závažného porušenia dodržiavania 

opatrení nariadených úradmi verej-

ného zdravotníctva, vlády a minis-

terstva školstva zo strany rodičov 

a zákonných zástupcov detí v čase 

pandémie. Znie to až neuveriteľne, 

ale riaditelia škôl sú aj aktuálne vy-

stavovaní vyhrážkam o  budúcom 

akomsi Norimberskom procese, 

ktorý ich čaká za „plnenie rozkazov 

na poškodzovanie detí“ – ako sa vy-

jadruje skupinka, ktorá si hovorí 

„nahnevaní rodičia“, pričom tvrdia, 

že rúška spôsobujú zníženie inteli-

gencie o 20%! Nuž neviem, ale há-

dam nebude nikto spochybňovať 

inteligenčný potenciál napr. špič-

kových chirurgov, ktorí celé ho-

diny, celé roky v  rúškach stoja pri 

operačných stoloch.

Naopak, všetkým zamestnancom 

našich škôl od riaditeľov, učiteľov, 

po panie upratovačky, kuchárky, 

školníkov patrí naša veľká vďaka 

zato, že dokázali ochrániť zdravie 

a životy svojich žiakov – našich detí 

v  čase pandémie, pričom v  spolu-

práci s  krízovým štábom primá-

torky mesta zabezpečovali nielen 

dištančné vzdelávanie, ale aj bez-

pečné stravovanie, nekonečné de-

zinfekcie škôl a testovanie detí, za-

mestnancov a rodičov.

Poďakovanie patrí už po niekoľký-

krát aj všetkým zodpovedným ro-

dičom, ktorí rešpektovali opatrenia 

a obmedzenia v súvislosti s pandé-

miou a  spolupracovali so školami 

s vedomím, že len spoločným úsi-

lím a  zodpovednosťou dostaneme 

deti späť do školského predpande-

mického normálu.

Viera Ebert, MsÚ

Školy v novom kalendárnom rokuUpozornenie
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



5
číslo 8 • 3. marec 2022

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

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)

Zimomravenie je rodinný 

festival, ktorý prerušila 

pandémia, po ktorej sa vracia 

v novej podobe. 

Predstavenia už nie sú koncentro-

vané na jeden deň, ale rovnomerne 

rozmiestnené počas celých jarných 

prázdnin. Menia sa aj miesta konania 

– Zimomravenie zavíta okrem centra 

aj na Drieňovú či Štefultov.

Program Zimomravenia otvorí Prázd-

ninové kino animovaným príbehom 

Spievaj 2 už v  pondelok 7. marca 

o  16.30 hod. V  pokračovaní hudob-

ného animáku Spievaj 2, sa partička 

nadšených hudobníkov snaží prenik-

núť do vyšších poschodí šoubiznisu. 

Aby to dokázali, musia na svoju stra-

nu získať legendu, ktorá sa zaprisaha-

la, že už nikdy v živote na pódium ne-

vystúpi.

V utorok 8.3. o 16.30 hod. je pripra-

vené bábkové predstavenie Zamato-

vý zajačik. Uskutoční sa na netradič-

nom mieste – v Hasičskej zbrojnici na 

Štefultove. Láskavý príbeh o tom, čo 

všetci potrebujeme najviac, o tom, aké 

je dôležité ľúbiť, aké je dôležité snívať 

a chápať, je vhodné pre deti od 4 ro-

kov.

V  stredu 9.3. o  16.30 hod. čaká na 

deti opäť projekcia v kine Akademik. 

Tentoraz to bude rodinný fi lm Veľký 

červený pes Cliff ord. Počas krásne-

ho príbehu pes Cliff ord ovplyvňuje ži-

voty všetkých okolo seba a učí Emily 

a jej strýka skutočný význam prijatia 

a bezpodmienečnej lásky.

Mestská knižnica pripravila v  rov-

naký deň súťaž vo vyhľadávaní kníh 

s názvom Domáci miláčikovia v kniž-

nici. Chýbať nebude ani čítanie úryv-

kov z kníh či hravé preverovanie ve-

domostí. Zúčastniť sa môžete v čase 

10.00 – 16.00 hod.

Drieňová sa môže tešiť na výnimočné 

predstavenie vo štvrtok 10.3. o 16.30 

hod. V Bod-e K. v ZŠ J. Kollára vystúpi 

divadlo Odivo s predstavením Aero, 

ktoré je vhodné pre deti od 2 rokov, 

takže aj pre úplne najmenších! Pred-

stavenie je mimoriadnym zážitkom, 

ktorý si netreba nechať ujsť!

V  piatok 11.3. o  16.30 uvedie kino 

Akademik premiéru animáku Encan-

to od štúdia Walt Disney Animation 

Studios. Ten prináša príbeh neobyčaj-

nej rodiny Madrigalovcov, ktorá žije 

ukrytá v čarovnom dome v pulzujú-

com mestečku v  kolumbijských ho-

rách, na podivuhodnom a čarovnom 

mieste zvanom Encanto. Čaro Encan-

ta spôsobilo, že každé dieťa v rodine 

má jedinečný dar, od nadľudskej sily 

až po schopnosť liečiť. Obdarené je 

každé dieťa okrem dievčatka Mirabel. 

Mágia obklopujúca Encanto sa začne 

vytrácať a Mirabel zistí, že práve ona 

by mohla byť poslednou nádejou svo-

jej výnimočnej rodiny.

V programe Zimomravenia sme mys-

leli aj na staršie deti. Pre tie od 5 ro-

kov prinesie do Banskej Štiavnice 

svoje predstavenie divadlo Actores, 

a to v sobotu 12. marca o 16.00 hod. 

Steampunkový príbeh Stroj času je 

o dobrodruhovi Leonardovi, ktorý zo-

strojuje stroj času a stretáva bytosti zo 

sveta fantázie: Baróna Prášila, Prin-

ceznú Bianku, Jacka Sparrowa, Klo-

bučníka z krajiny zázrakov ba i čaro-

deja Kardaua… Nádherné kostýmy 

a skvelá zábava zaručená!

Záver programu obstará nedeľné 

(13.3. o 16.00 hod.) predstavenie Ha-

nička a Murko, ktoré deti poznajú aj 

z televíznych obrazoviek. Videá tejto 

dvojice majú milióny prehratí a pes-

ničky si s nimi zaspieval aj napr. Mi-

chal Hudák. Jedinečné predstavenie 

pre deti od 3 rokov kombinuje báb-

kové a klasické herectvo s chytľavými 

pesničkami. 

Viac informácií k jednotlivým akciám 

nájdete na: banskastiavnica.sk/kul-

tura, resp. banskastiavnica.sk/kino.

Rastislav Marko

Prázdniny s bohatým programom 
pre deti

3.3., 10.3. a  17.3. Maliarsky 

work shop, Hájovňa Červená Stud-

ňa, kultúrno turistické centrum pri 

tajchu Červená studňa, 18:00.

3.3. – 5.3. a 9.3. – 12.3. Dielničky 

v Kammerhofe: Hráme sa na reme-

selníkov – Jarné prázdniny v  mú-

zeu, Slovenské banské múzeum, 

Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, 

9:30 – 14:00.

4.3. Kurz varenia podľa tra-

dičných receptov Hontu, Tera-

sa u Blaškov, Počuvadliansky tajch, 

17:00 – 20:00.

4. – 6.3. Hravý Starý, Nový zá-

mok a Kammerhof. Pátrať môžete 

v priebehu otváracích hodín expozí-

cií, hravé prehliadky sú individuálne, 

časový harmonogram je na vás. Her-

né plány sú v cene rodinného vstup-

ného. Piatok – nedeľa, 9:00 – 17:00.

8.3. Zimomravenie: Zamato-

vý zajačik, Hasičská zbrojnica Šte-

fultov, Požiarnická 274/88, Banská 

Štiavnica, 16:30.

9.3. Zimomravenie: Domáci mi-

láčikovia v knižnici, Mestská kniž-

nica, Námestie sv. Trojice 3, Banská 

Štiavnica, 10:00.

9., 16., 23. a 30.3. Streda v Geobá-

dateľni, Berggericht – Mineralogic-

ká expozícia, Námestie sv. Trojice 6, 

Banská Štiavnica, 10:00 – 16:00.

10.3. Zimomravenie: Aero, 

Bod K., Ludvíka Svobodu 40, Ban-

ská Štiavnica, 16:30

11.3. „Chlieb s  maslom“ divadla 

Kumšt Teatro, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, Banská Štiavni-

ca, 18:00.

12.3. „Stroj času“ divadla Actores, 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica, 16:00.

13.3. Hanička a Murko, Kultúrne 

centrum, Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica, 16:00

19.3. Bohorovní (bar-kabaret-no-

ir), Hotel Grand Matej, Kammerhof-

ská 5, Banská Štiavnica, 19:00.

Tipy na aktivity v  okolí Banskej 

Štiavnice a tipy na pešiu turistiku 

nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

„Priateľ je ten, kto ti nechá absolútnu 

slobodu, aby si mohol byť sám sebou.“

Jim Morrison

myšlienka
dňa
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Mgr. Peter Žitňan 

Banská Štiavnica v  minulých stá-

ročiach bola jedným z  najvýznam-

nejších banských miest na svete 

a v 2. pol. 18. stor. bola dokonca naj-

významnejším banským mestom 

na svete. Výnimočné postavenie 

mala v  ťažbe drahých kovov, naj-

mä striebra. V banskoštiavnickom 

rudnom revíre bola najvyspelejšia 

banská veda a  technika na svete, 

začala tu tiež pôsobiť svetoznáma 

Banícka akadémia. V Banskej Štiav-

nici bolo od r. 1598 aj sídlo Hlav-

ného komorsko-grófskeho úradu, 

pod ktorého správu patrilo baníc-

tvo, úpravníctvo, hutníctvo, lesníc-

tvo, mincovníctvo, komorské pan-

stvá, ako aj banské školstvo v celej 

stredoslovenskej banskej oblasti. 

Na Hlavný komorsko-grófsky úrad 

nadviazalo Štátne banské riaditeľ-

stvo. Od minulého roku tu majú 

svoje sídlo Rudné bane, š. p., s ce-

loslovenskou pôsobnosťou. Popri 

Slovenskom banskom archíve, Slo-

venskom banskom múzeu, Sloven-

skom vodohospodárskom podni-

ku, š. p., a Hlavnom banskom úrade 

je tak Banská Štiavnica sídlom ďal-

šej mimoriadne významnej celoslo-

venskej inštitúcie. V tejto súvislosti 

som požiadala podnikového ria-

diteľa Rudných baní, š. p., Banská 

Štiavnica Mgr. Petra Žitňana, aby 

predstavil našim čitateľom túto vý-

znamnú celoslovenskú inštitúciu.

Ako a prečo došlo k etablovaniu 

tohto podniku práve v  Banskej 

Štiavnici?

P.Ž.: Sťahovanie Rudných baní do 

Banskej Štiavnice sa udialo na zák-

lade rozhodnutia Ministerstva hos-

podárstva SR, ktoré plní zriaďova-

teľskú funkciu štátneho podniku. 

Hlavným dôvodom bolo zoštíhlenie 

a  hospodárnosť fungovania štát-

nych inštitúcií v  pôsobnosti MH 

SR. Dnes môžem povedať, že ten-

to účel to splnilo. Svoju úlohu urči-

te zohral aj fakt, že Banská Štiav-

nica patrí medzi významné banské 

mestá a sídlia tu aj ďalšie inštitúcie, 

ako Hlavný banský úrad a  Sloven-

ský banský archív.

Ako by ste charakterizovali ob-

sah a  rozsah činností, ako aj 

kompetencie podniku?

P.Ž.: Štátny podnik Rudné bane 

v  súčasnosti zabezpečuje realizá-

ciu útlmového programu banskej 

činnosti na lokalitách, kde doš-

lo k  ukončeniu štátom dotovanej 

ťažby rúd a  vypláca osobitný prí-

spevok baníkom a deputátne náro-

ky oprávneným osobám po ukonče-

ní činnosti Bane Dolina vo Veľkom 

Krtíši. Tiež realizuje opatrenia na 

zabezpečovanie alebo likvidáciu 

starých banských diel a ich násled-

kov, ktoré ohrozujú verejný záujem. 

Vo svojej správe máme aj niekoľko 

odkalísk, kde zabezpečujeme pra-

videlné obhliadky a udržiavame ich 

v bezpečnom stave.

Čím žije aktuálne podnik v  sú-

časnosti a aké úlohy má pred se-

bou v najbližšej budúcnosti, ako 

aj perspektívne? 

P.Ž.: V  súčasnosti sa snažíme 

o zefektívnenie hospodárenia štát-

neho podniku a generačnú obmenu 

vedenia štátneho podniku. V blízkej 

budúcnosti plánujeme vykonávať 

sanačné úlohy zamerané na zlep-

šenie kvality životného prostredia 

vo vybraných banských lokalitách. 

V  Banskej Štiavnici budeme ten-

to rok realizovať sanáciu odkaliska 

Lintich, ktoré je dlhodobo v havarij-

nom stave. Z dlhodobého hľadiska 

by sme sa chceli zamerať na prehod-

notenie možnosti recyklácie ban-

ských odpadov a  ich využitia ako 

druhotnej suroviny.

Za rozhovor sa poďakovala 

Miroslava Malatincová

Slová má...

Rudné bane, š.p., sídlia v Žemberovskom dome foto Michal Kríž

→

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 neskor-

ších predpisov na prenájom ne-

hnuteľného majetku mesta Ban-

ská Štiavnica, za účelom využitia 

ako voľnočasové záhradky pre fy-

zické 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, 

katastrálny odbor, na LV č. 1 (pod 

B:1), pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Ban-

ská Štiavnica pre vlastníka Mesto 

Banská Štiavnica v celosti.

Cena ročného nájmu:

Najnižšia cena ročného nájom-

ného je vo výške 0,50€ za 1 me-

ter štvorcový. Jediným kritériom 

pre vyhodnotenie ponúk je naj-

vyššia ponúknutá cena ročného 

nájomného za záhradku. V prípa-

de rovnakých ponúk na jednotlivé 

záhradky rozhodne o  nájomcovi 

komisia pre posudzovanie ponúk 

losovaním.

Účel využitia: voľnočasové zá-

hradky 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. právne a  správy ma-

jetku, tel.: 045/6949637, 

0905413945, e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 

8.00-11.30 12.00-17.00

št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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oznamy, 
spomienky

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

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-

nuje uskutočniť výstavu foto-

grafi í v múzeu Čierny orol v Lip-

tovskom Mikuláši a  v  Bardejove 

v  Hornošarišskom múzeu. Pred-

poklad I. kola v Bardejove je máj 

2022 a  II. kola v  Lipt. Mikuláši 

v  júni 2022. Téma nie je určená, 

ale bolo by dobre, keby fotografi e 

boli aj o bariérach. Všetci veríme, 

že prídu aj lepšie časy a znova sa 

budeme môcť častejšie stretávať 

na obľúbených aktivitách, a preto 

želáme všetkým hlavne veľa zdra-

via, šťastia, radosti, aby sa tieto 

plány aj uskutočnili.

Výbor ZO SZTP, BŠ

Dňa 25.2.2022 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila posledná 

rozlúčka s Karlem Turoňom, 

významným členom Bansko-

štiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, ktorý nás 

nečakane opustil dňa 22.2.2022 

vo veku 84 rokov svojho 

života. 

Štafáž pri rakve zosnulého zabez-

pečili uniformovaní baníci, Štefan 

Psotný, Štefan Jokl a  Imrich Grol-

mus, banícku klopačku obsluhoval 

Milan Mertel. Smútočný príhovor 

predniesol Ing. Milan Durbák, ta-

jomník baníckeho spolku, ktorý ob-

sahoval aj nasledovné údaje: „Karel 

Turoň sa narodil 11.9.1937 v Mostoch 

u  Jablunkova. Stredoškolské vzdelanie 

získal štúdiom na Jedenásťročnej stred-

nej škole v  Jablunkove, ktoré ukončil 

maturitou v roku 1959. Stredné odbor-

né vzdelanie získal večerným štúdiom 

na Strednej priemyselnej škole baníckej 

a hutníckej – odbor strojárenstvo, ktoré 

ukončil maturitou v roku 1967. Pedago-

gické vzdelanie – pedagogické minimum 

získal štúdiom na Pedagogickej fakulte 

v Banskej Bystrici, ktoré ukončil v roku 

1969. Jeho prvým zamestnávateľom 

boli Pozemné stavby Žilina, kde pracoval 

v období rokov 1960 – 1964 ako mon-

tážnik stavebných strojov. V roku 1964 

sa zamestnal na Strednej priemyselnej 

škole baníckej v pracovnej pozícii dielen-

ský učiteľ. V roku 1979 sa dal na baníc-

ke povolanie, keď sa zamestnal na Rud-

ných baniach, závod Banská Štiavnica 

s pracovným zadelením strojník ťažné-

ho stroja na Novej šachte. V  tejto veľ-

mi významnej pracovnej pozícii pôsobil 

až do roku 1992, kedy bol zrušený zá-

vod Rudných baní v  Banskej Štiavnici. 

Od roku 1992 do roku 1995, kedy odi-

šiel na dôchodok, bol zamestnancom fi r-

my Hell, s. r. o., taktiež v pracovnej pozícií 

strojník ťažného stroja. K. Turoň bol zná-

my aj svojimi športovými aktivitami, ako 

účastník viacerých cestných behov a tiež 

ako lyžiar, účastník viacerých ročníkov 

Bielej stopy SNP a bol aj jedným z naj-

starších cyklistov v  Banskej Štiavnici. 

Mal aj herecké nadanie, bol dlhoročným 

účastníkom Salamandrových sprievodov, 

kde stvárnil viacero postáv historického 

sprievodu. Bol aj pravidelným účastní-

kom Baníckeho orloja. Od roku 2014 za-

čal stvárňovať postavu Lojza, Náckovho 

tovariša a kamaráta na Náckových Štiav-

nických pochodoch. V roku 2017 premié-

rovo stvárnil postavu Lojza aj na výjaz-

de štiavnického Nácka štiavnickou Ančou 

a bol mu venovaný aj 13. ročník Náckovej 

Štiavnice. V tom istom roku mu bolo pri 

príležitosti jeho osemdesiatin udelené aj 

vyznamenanie baníckeho spolku „Za zá-

sluhy“ s poradovým číslom 52“. Od roku 

2011 bol aj aktívnym členom Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovní-

kov.“ Po následnom cirkevnom obra-

de bola smútočná rozlúčka ukončená 

tromi ranami symbolického banské-

ho odstrelu, ktoré odpálil Ing. Jozef 

Karabelly. Zdar Boh!

Milan Durbák

Za Karlem Turoňom

K. Turoň ako Lojzo na Náckovej Štiavnici, r. 2017  foto Lubo Lužina

Po takmer dvojročnom 

obmedzení spoločenských 

aktivít v našom zariadení 

sociálnych služieb nás 

23.2.2022 navštívili pri 

dodržaní všetkých aktuálnych 

protipandemických opatrení 

študentky stredných škôl zo 

Školského internátu pri SOŠ 

lesníctva a služieb na Kolpaš-

skej ulici.

Klientom nášho DSS sa predstavi-

li v  krátkom programe, modernej 

i ľudovej piesni či v hre na heligón-

ku. Zaspievali sme si spoločne, spo-

znávali sa navzájom a čo je naozaj 

potešujúce pre nás všetkých, naplá-

novali sme si i ďalšie spoločné ak-

tivity. 

Nechýbali, samozrejme, ani fašian-

gové šišky a dobrá nálada.

Ďakujeme paniam vychovávateľ-

kám Alžbete Ivanovej a Renáte Lo-

vásovej, ako aj ich študentkám za 

spoluprácu a radosť, ktorú ste nám 

priniesli.

Andrea Kočalková

Fašiangová návšteva
v DSS sociálnom stredisku SČK v Banskej Štiavnici

Program pre klientov DSS pri SČK  foto archív DSS SČK BŠ
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Záhradkárske 
okienko
Baza čierna

Baza v tehotenstve

Hoci mnoho byliniek nie je vhod-

ných v  tehotenstve, baza čierna 

medzi ne tak úplne nepatrí. Kvet 

je vhodný napríklad aj pri ocho-

reniach dýchacích ciest a  horúč-

ke a  tiež podporuje tvorbu ma-

terského mlieka, veľmi dobrý je aj 

pri potláčaní bolestí ako je migré-

na alebo nálev z kvetu je použiteľ-

ný aj pri angíne na kloktanie. Kôra 

by sa ale počas tehotenstva užívať 

nemala, pretože je silným prehá-

ňadlom. Bobule by sa tiež užívať 

nemali. Čaj z  kvetov je aj dobrá 

prevencia proti syndrómu náhle-

ho úmrtia novorodencov.

Použitie Bazy čiernej:

Zápal močových ciest

Artritída

Ochorenia močovej sústavy

Ochorenia žlčníka a žlčových ciest

Ochorenia žalúdka

Reumatické ochorenia

Bolesť kĺbov

Bolesť končatín

Bolesť pri menštruácii

Nadúvanie

Plynatosť

Suchý kašeľ

Vlhký kašeľ

Michaela Mojžišová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

- 4.3. v čase od 8:00 – 15:30 na ul.: 

8. mája, Banícka, P. O. Hviezdoslava, 

Pod Kalváriou, SNP, S. H. Vajanské-

ho, 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. Bottu, Malá 

okružná, Nám. sv. Trojice, Novozá-

mocká, 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.

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

V dňoch 24. – 25.2.2022 sa 

v Banskej Štiavnici v priesto-

roch Súkromnej hotelovej 

akadémie uskutočnilo 2. 

medzinárodné stretnutie 

k projektu URBACT Dobrovoľ-

nícke mestá+ (Volunteering 

Cities+), ktoré bolo venované 

dobrovoľníckym aktivitám 

v našom meste a členom 

miestnej skupiny URBACT.

Stretnutia sa zúčastnili zástupco-

via jednotlivých partnerov projek-

tu (Banská Štiavnica, Vilani (LV), 

Agia (GR), Aljustrel (PT), Athienou 

(CY)) a  členovia miestnej skupiny 

URBACT. 

Mesto Banskú Štiavnicu zastupovali 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátor-

ka mesta, Ing. Ivana Ondrejmiško-

vá, prednostka MsÚ, Mgr. Henrie-

ta Godová, koordinátorka projektu. 

Za miestnu skupinu URBACT sa zú-

častnili členovia: Mgr. Eva Gregáňo-

vá, MsÚ, Ing. Jana Klára Petr, MsÚ, 

Mgr. Mikuláš Pál, riaditeľ ÚPSVR, 

Banská Štiavnica, Denisa Virágová 

a Lucia Kováčová, Komunitné cen-

trum Šobov, Ing. arch. Iveta Cho-

vanová, Slovenské banské múze-

um, Mgr. Beáta Rafajová, Špeciálna 

ZŠ, Helena Koťová, OZ Margarét-

ka, Mgr. Alexandra Bóková, MŠ 1. 

mája, Mária Michalcová. Stretnu-

tia sa zúčastnil aj zástupca Národ-

ného bodu URBACT v SR Ing. Ma-

túš Žák. Úvod programu prvého 

dňa stretnutia patril primátorke 

nášho mesta Mgr. Nadežde Babia-

kovej a  primátorovi mesta Athie-

nou, vedúcemu partnerovi projek-

tu, pánovi Kyriakovi Keraklasovi, 

ktorí privítali účastníkov. Nasledo-

vali prezentácie dobrovoľníckych 

aktivít členov miestnej skupiny 

URBACT, a to Mesta Banskej Štiav-

nica, OZ Margarétky, MŠ 1. mája, 

Komunitného centra Šobov, Špe-

ciálnej základnej školy a  Sloven-

ského banského múzea. Po nich 

účastníci navštívili denné centrum 

Margarétka, Špeciálnu základnú 

školu a komunitné centrum, kde ich 

privítali klienti a žiaci a oboznámili 

ich s priestormi a činnosťou. Klien-

ti denného centra dokonca pre nich 

vyrobili sviečky, ktoré im s radosťou 

odovzdali. Po návštevách nasledo-

vala analýza práce miestnej skupi-

ny URBACT a problémy, s ktorými 

sa potýka, a to najmä stále nezvole-

ný koordinátor skupiny, motivácia 

jednotlivých členov miestnej skupi-

ny URBACT, ako aj zapojenie miest-

nych podnikateľských subjektov do 

dobrovoľníckych aktivít. Účastníci 

stretnutia sa snažili nájsť riešenia 

na tieto výzvy, čo bolo pre nás dô-

ležitou inšpiráciou. Ďalším bodom 

programu boli diskusie o  pokroku 

s  implementáciou Plánov prenosu 

príkladu dobrej praxe jednotlivých 

partnerov, ktoré viedli zástupcovia 

vedúceho partnera. Koniec prvého 

dňa stretnutia sa niesol v  zname-

ní prípravy plagátov, prostredníc-

tvom ktorých mali jednotliví part-

neri vyjadriť, s použitím výstrižkov 

z  novín, časopisov, fi xiek a  paste-

liek a  vlastnej kreativity, čo sa za-

tiaľ v  rámci projektu naučili a  aké 

sú ich očakávania do budúcnosti. 

Druhý deň stretnutia sa začal pre-

zentáciou jednotlivých plagátov, 

pokračovali prezentácie vedúcej ex-

pertky a  vedúceho partnera pro-

jektu ohľadom budovania kapa-

cít v  rámci projektu a  miestnych 

skupín URBACT, ako aj adminis-

tratívne záležitosti projektu a ďal-

šie kroky v  ňom. Popoludní mali 

účastníci možnosť navštíviť expo-

zíciu Slovenského banskému mú-

zea Baníctvo na Slovensku a  tiež 

krátku prehliadku mesta. Ďakuje-

me za účasť všetkým členom miest-

nej skupiny URBACT, ktorí si našli 

čas prísť a  podeliť sa s  partnermi 

o  svoje skúsenosti s  dobrovoľníc-

tvom. Stretnutie bolo pre nás plné 

nápadov a  inšpirácií, ako pokračo-

vať v projekte ďalej, ako propagovať 

dobrovoľníctvo a ako na ňom pra-

covať tak, aby sa stalo prirodzenou 

súčasťou života mesta.

Henrieta Godová,

koordinátorka projektu

2. medzinárodné stretnutie 
k projektu URBACT Dobrovoľnícke mestá+

Účastníci stretnutia pred Súkromnou hotelovou akadémiou  foto Ján Petrík
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 4.3. o 18:30 hod.

Mimoriadna udalosť
Komédia, 102 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Komédia Mimoriad-
na udalosť sa voľne inšpirova-
la skutočným príbehom „splaše-
ného vlaku“, ktorý ušiel svojmu 
strojvodcovi aj s cestujúcimi 
pred pár rokmi na Českomoravskej 
vrchovine. Jiřímu Havelkovi ne-
šlo o vernú rekonštrukciu prí-
padu, ale o ďalší zábavný ponor 
do sveta úplne normálnych ľudí, 
ktorí sa ocitnú v extrémnej si-
tuácii. Možno by ste sa divili, 
koľko toho môžu mať spoločné vy-
päté domové schôdze a vlak, kto-
rý nikto neriadi.

Sobota 5.3. o 18:30 hod.
Štvrtok 10.3. o 18:30 hod.

Batman
Triler, akcia, 176 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Dva roky po tom, 
čo Batman (Robert Pattinson) 
sám seba vymenoval za stelesne-
nie pomsty v Gotham City, za-
útočí zabijak na mestskú elitu 
sériou sadistických machinácií. 
Záhadné stopy vedú najlepšieho 

detektíva na svete do podsve-
tia, kde sa stretne s postavami 
ako Selina Kyle alias Catwoman 
(Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot 
alias Penguin (Colin Farrell), 
Carmine Falcone (John Turturro) 
a Edward Nashton alias Riddler 
(Paul Dano). Keď začne byť prí-
pad príliš osobný a zámery pá-
chateľa jasné, Batman musí nad-
viazať nové kontakty, odhaliť 
vinníka a priniesť spravodli-
vosť do zneužívania moci a ko-
rupcie, ktoré už dlho sužujú 
Gotham City.

Nedeľa 6.3. 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.

Prázdninové kino:
Pondelok 7.3. o 16:30 hod.

Spievaj 2
Streda 9.3. o 16:30 hod.

Veľký červený pes 
Clifford
Piatok 11.3. o 16:30 hod.

Encanto
Vstupné:5/4€

Utorok 8.3. o 18:30 hod.

C´mon C´mon
Dráma, 109 min., MP:12, vstupné: 
5€. Život trochu osamelého roz-
hlasového novinára Johnnyho sa 
na moment zastaví, keď sa musí 
postarať o svojho malého a podi-
vínskeho synovca Jesseho. Spo-
ločne sa vydávajú na cestu na-
prieč Spojenými štátmi. Medzi 
New Yorkom a New Orleans sa ro-
dia nevšedné priateľstvá, ktoré 
oboch ovplyvnia na celý život. 

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. 6/2022: „Drž 

sa novej cesty a starého priateľa.“ Vý-

hercom sa stáva Oľga Rákayová, 

B. Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o  pou-

kážku na konzumáciu v  hodnote 

10€ (2 x 5€) v pizzerii, reštaurácii 

Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s  kupónom do redakcie ŠN v  ter-

míne do 14.03.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Andy-

ho Stanleya:

A., Stred slova dumal, hanba, bo-

lesť v krížoch, naša TV,

B., Začiatok tajničky,

C., Ruská rieka, meno Chačatur-

jana, takáto, produkt včiel,

D., Povel pre koňa, nehýbal sa., 

Emília, otep,

E., Prednášajúci, pili, nebdieme,

F., Rozprávková postava, samot-

ná, zvuk pri búrke, o neho,

G., Listnatý strom, vinič, rob roz-

broje, predpona veľmi starý,

H., Lesná správa, klesá k  zemi, 

obyvateľ Arábie, udri exp.,

I., Žen. meno, používa sa na výro-

bu piva, ihraví,

J., Hlodavec, družka Adama, ozn. 

ruských lietadiel, preruš,

K., Koniec tajničky, pond.

1., Orgán sluchu, 2. časť tajnič-

ky, ampér,

2., Poľnohospodárska plodina, 

hlavolam, rýľoval,

3., Japonská lovkyňa perál, steka-

nie, dáva na papier slová,

4., Časť motora, truhla česky,

5., Ozn. nákladných áut, 100m², 

zaujíma sedavú polohu,

6., Úvalina, pijavá, Saška prvá sla-

bika,

7., Budova, matka, Boh u Mosli-

mov,

8., Ulievala sa, zn. zatvárania 

dverí,

9., Zoťali, zámok, listová skrat-

ka,

10., Kanadský spevák, Slov. re-

publika, ruská rieka, zbrklý exp.,

11., Zn. diabetických výrobkov, 

spojenie, hnisavá vyrážka,

12., Zjemňujem, jednoduchá 

zbraň, uhlík,

13., Žrď na voze, ruská rieka, úze-

mie na Slovensku, prvé písmeno 

abecedy,

14., Otrava, 3. časť tajničky, Zá-

konník práce.

Pomôcky: Ob, Om, AN, Erika, 

Brano, hrr, Ama.

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

K

Kupón č. 8
Krížovka
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Marec je marec a aj my 

v mestskej knižnici chceme 

veriť napriek všetkému, čo sa 

momentálne deje vo svete, že 

aspoň pandemická situácia sa 

pomaly dostáva do normálu 

a my budeme môcť po dvoch 

rokoch čiastočnej izolácie 

otvoriť svoje brány poduja-

tiam, na aké sme boli dovtedy 

zvyknutí.

Hneď prvý marcový týždeň (28.2. – 

4.3.) je Týždňom slovenských kniž-

níc (TSK), ktorý odštartovaním in-

tenzívnejších podujatí upozorňuje 

slovenskú verejnosť na prítomnosť 

a význam knižníc v našich životoch. 

Mestská knižnica v Banskej Štiavni-

ci rovnako pripravuje niekoľko ak-

tivít, ktorými chce postupne oži-

viť nielen svoje priestory, ale najmä 

vzťah ku knihe, čítaniu a  knižnici 

ako priestoru pre kultúru, stretáva-

nie sa, vymieňanie si čitateľských 

zážitkov, zdieľanie skúseností, ve-

domostí, pocitov a  názorov. Kniž-

nica je neutrálnou pôdou na takéto 

zdieľania a zároveň poskytovateľom 

a sprístupňovateľom písaného a tla-

čeného slova, ktoré v nezanedbateľ-

nej miere dokáže ovplyvňovať naše 

životy. Tešíme sa na návštevy ma-

lých i veľkých, či už na informatic-

kých hodinkách pre deti a  mládež, 

alebo na podujatiach, ktoré bude-

me postupne ponúkať. V najbližších 

dňoch sa prázdninujúce deti môžu 

tešiť na stredajšie Zimomravenie 

v knižnici, kde bude o ich zábavu po-

starané pri pátraní po domácich mi-

láčikoch v priestoroch medzi kniha-

mi. Deviataci všetkých základných 

škôl okresu BŠ si môžu počas prázd-

nin vo voľnom čase jedným očkom 

povšímať významné výročia, ktoré 

si v tomto roku pripomíname a pri-

pomenieme si aj v  rámci tradičnej 

lit.-vedomostnej súťaže Ak vieš-od-

povieš koncom mesiaca. Pripravuje-

me aj tradičnú Noc s Andersenom, 

ktorá však v  tomto roku nebude 

spacia, ale len večerná a  zapájame 

sa aj do celoslovenského projektu 

Celé Slovensko číta deťom, kde sta-

čí počúvať a  pokojne prijímať ho-

vorené slovo. Na ďalšie mesiace je 

sľúbená aj Katka Koščová a  Braňo 

Jobus, no apríl a  jún je ešte ďale-

ko. Pred nami je marec a my tomu-

to mesiacu kníh nechceme zostať 

nič dlžní. Ak ste náhodou zostali 

dlžní vy, a pozabudli ste vrátiť kni-

hy, alebo pre rôzne príčiny sa Vám 

ich nepodarilo v stanovenom termí-

ne vrátiť, je tu priestor počas celého 

marca na ich odovzdanie bez sankč-

ných poplatkov. TSK je zároveň ty-

pický bezplatným prihlasovaním sa 

za používateľov knižnice, ktoré už 

roky praktizuje aj naša inštitúcia. 

Využite túto príležitosť. Zároveň 

v  priebehu marca knižnicu oboha-

tíme o ďalšiu zaujímavú knižnú ná-

dielku, o ktorej vás budeme radi in-

formovať.

Vaša Msk v BŠ

Očkom do knižnice

Galéria Parter BSC / ul. Alžbety 

Gwerkovej-Göllnerovej 6, 

Banská Štiavnica

25. február - 1. apríl 2022

Otváracie hodiny galérie vždy v pia-

tok a  sobotu od 13:00 do 17:00, 

www.banskastanica.sk

V  rokoch Veľkého zlomu sa roz-

mohla obyčaj očistiť sa pred vstu-

pom do výstavy od slov. Príčinli-

vejší návštevníci sa pripravovali 

aj niekoľko dní vopred – prepla-

chovali sa horkými soľami, slo-

vá a  vety neprehĺtali a  rovno ich, 

ledva nahryznuté, vypľúvali. Tí, 

čo prišli nepripravení, si pred ga-

lériou na poslednú chvíľu kupo-

vali predražené lexikolaxatíva 

a  lingvosomatické pudiče. Hrčky 

natrávených významov a  vyvrá-

tené jazyky čliapali do nádob pri 

vchode, odkiaľ ich zriadenci rozvá-

žali späť do knižníc a škôl. Najdôle-

žitejšie bolo zbaviť sa podstatných 

mien, slovies a čísloviek. V telách 

ich bolo veľa, často sa usádzali 

v tkanivových záhyboch a skrýva-

li v cievnych riečištiach. Vypudzo-

vanie bolo treba opakovať, nieke-

dy aj viackrát. Predložky, spojky 

a častice šli ľahšie, stačil na ne prst 

v  hrdle alebo pinzeta. Citoslovcia 

boli do tiel zažraté najhlbšie, neda-

li sa vyhnať ani najdrastickejšími 

metódami. Prax ukázala, že nebo-

lo zlé ponechať si ich – vo výstave 

boli nezriedka užitočné. Telomys-

le zbavené slov po vstupe do galé-

rie ovinuli mnohorozmerné vlák-

na: časové, hmotné, citové. Hustli 

a redli, usporiadané do sietí, zau-

zlené do významov, zamotané do 

chuchvalcov. Miestami sa spleta-

li do heterotópnych tkanív, neob-

vyklých a bujnejúcich; mysle náv-

števníčok sa do nich zapletali ako 

muchy do pavučín. Vlákna rástli 

a odumierali, krehli a pĺzli. Vypad-

nuté z tiel aj vyvrhnuté z hlbín, ob-

väzovali svet paliatívnym objatím. 

Koniec neurýchľovali ani neod-

kladali. Pradená strát, rozmočené 

a  mazľavé, sa strácali pod hladi-

nou, kde sa nadúvala vina a  žiaľ. 

Stačilo pustiť sa slamky a vojsť.

Na výstave spolupracovali: Greta 

Grega, Tamara Kametani, Zoltán 

Czakó, Daniel Rychlo, Roland Ká-

nik, Rebeka Hruščová.

Za podporu ďakujem Martinovi 

Piačkovi, Nicovi Krebsovi a Zuza-

ne Bodnárovej.

Vznik diel podporil formou štipen-

dia Fond na podporu umenia.

Galéria Parter BSC

Lucia Tkáčová: Vlákna strát

Knižničné priestory Rubigallu na 1. posch. foto archív ŠN

Súťaž
V mesiaci marec- mesiaci knihy 

sme pre Vás opäť pripravili zaují-

mavú súťaž o atraktívne vecné ceny 

a zaujímavé knižné tituly. Stačí, ak 

nám v 5 súťažných kolách správne 

odpoviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát otázky sú formulované 

na knihy Juraja Červenáka.

1. súťažné kolo:

Otázka:

1. Ako sa volá posledná kniha Ju-

raja Červenáka?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v termíne 11. 4. Šťast-

ných výhercov uverejníme vo 

veľkonočnom čísle ŠN č. 14/2022 

dňa 13. 4. Prajeme všetkým čitate-

ľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že výročná člen-

ská schôdza sa uskutoční dňa 

26. marca 2022 o  8:00 hodine 

v kine Akademik v Banskej Štiav-

nici.

Program rokovania:

1. Otvorenie. 2. Voľba predsedníc-

tva a pracovných komisií. 3. Kon-

trola plnenia uznesení. 4. Správa 

o činnosti MO SRZ za rok 2021. 

5. Správa o hospodárení MO SRZ 

v roku 2021 a návrh rozpočtu na 

r. 2022.  6. Správa o činnosti kon-

trolnej komisie. 7. Správa o  za-

rybňovaní a  úlovkoch v  revíroch 

MO SRZ. 8. Správa o činnosti ry-

bárskej stráže. 9. Správa mandá-

tovej komisie o účasti na členskej 

schôdzi. 10. Voľby do orgánov 

MO SRZ. 11. Odovzdanie vyzna-

menaní. 12. Diskusia, prestávka. 

13. Vyhlásenie výsledku volieb. 

14. Návrh a schválenie uznesenia 

z členskej schôdze. 15. Ukončenie 

členskej schôdze

Ján Mravík, 

podpredseda MO SRZ
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Iba 23-ročný brankár, šikovný 

chalanisko do partie, ktorý sa 

pokojne postaví aj do stredu 

poľa, keď je treba… práve taký 

je Dušan Kalíšek.

Dušan si k futbalu pričuchol už v pr-

vom ročníku na základnej škole, kde 

sa dohodol so spolužiakmi, že sa pri-

hlásia do futbalového krúžku: „Prak-

ticky odvtedy ma to drží, a to je už dosť 

rokov. Pamätám si, že prvý zápas sme 

hrali v Žiari nad Hronom, kde sme pre-

hrali 31:1. Hrali sme na umelom ihris-

ku s  mantinelmi, na čo sme my nebo-

li vôbec zvyknutí, keďže som odchovaný 

na „dedinskom trávniku“. Nuž°, začiat-

ky boli ťažké,“ smeje sa dnes už skúse-

ný brankár, ktorého k futbalu viedli 

a  najviac podporovali rodičia. „Vždy 

ma podporovali a pomáhali mi, za čo som 

im nesmierne vďačný,“ dodáva Dušan, 

ktorý vyrastal, a aj stále býva, na de-

dine, kde nie je veľa možností na vy-

užitie voľného času. „Jediné, čo sme 

mohli ako malí chlapci robiť, bolo behať na 

ihrisku a naháňať loptu. V zime sme chod-

ievali hrávať aj hokej na zamrznuté jazerá, 

ale pravdupovediac, kopačky sú mi sympa-

tickejšie ako korčule,“ priznáva.

Dušan Kalíšek začínal svoju futba-

lovú kariéru v  TJ Baník Štiavnické 

Bane. „Môj prvý tréner bol Andrej Ne-

uschl, ktorý nám vždy hovoril: „ak budete 

hrávať za profesionálny tím, tak ma neza-

budnite spomenúť“, to sa mi však nepoda-

rilo, tak ho spomeniem aspoň tu,“ dodáva 

s úsmevom gólman a aj my pána tré-

nera Neuschla pozdravujeme.

TJ Baník však nebol jediným klu-

bom, kde mladý brankár získaval 

svoje skúsenosti: „Takisto nikdy neza-

budnem na dvojročné hosťovanie v Novej 

Bani, kde sa nám síce herne veľmi nedari-

lo, ale partia sme bola neskutočne dobrá. 

Spoluhráči ma hneď prijali medzi seba. 

Cítil som sa tam „ako doma“. Rád spo-

mínam na tie časy a nezabudnuteľné zá-

žitky.“

Po prvýkrát vo farbách nášho klubu 

nastúpil Dušan pred viac ako tromi 

rokmi, kedy sa jeho vtedajší klub FK 

Baník Štiavnické Bane spojil s  Ban-

skou Štiavnicou.

Momentálne si naša jednotka v brá-

ne pochvaľuje najmä partiu, ktorú tu 

vytvoril náš športový riaditeľ Lukáš 

Pellegrini: „Poviem vám, že nič lepšie sa 

mi nemohlo stať. Káder spolu s trénerom 

tvorí neskutočná partia, ktorá si nerozu-

mie iba na ihrisku, ale aj mimo neho. Tak-

že som maximálne spokojný. Máme dosť 

hráčov, ktorí hrali na vyššej úrovni, ako 

napríklad Lukáš Tesák alebo Lukáš Pelle-

grini. Je super, keď máte v tíme možnosť 

od koho sa učiť.“

Aj keď Dušana chválime ako jednot-

ku v bráne, sú situácie, kedy sa musí 

postaviť aj do poľa. „V bráne som rád, 

pretože nemusím toľko behať (žartujem). 

Začínal som ako záložník, ale veľmi často 

som padal na zem, a tak ma tréneri posla-

li do brány. Odvtedy sa ma to drží. Aj keď 

v minulej sezóne, keď sme mali veľa zra-

není v tíme, som musel aj hrať v poli, tak-

že som vlastne „univerzál“,“ smeje sa 

Dušan na situácii, kedy sa musel po-

riadne zapotiť.

Ako každému v  tíme, s  ktorým ro-

bíme rozhovor, aj Dušanovi sme po-

ložili jednu otázku, a to, aké sú jeho 

životné ciele. „Určite by som sa chcel do-

stať do vyššej súťaže a skúsiť, či by som 

na to vôbec mal. Tím máme kvalitný, pre-

to dúfam, že by sa nám to mohlo podariť. 

Poviem pravdu, že na otázku životného 

cieľa sa ma ešte asi nikto nepýtal, takže 

som nad tým veľmi neuvažoval, ale urči-

te by som sa chcel dožiť dôchodku,“ opäť 

s ľahkosťou a nadhľadom odpovedá 

a jedným dychom spomína aj na svo-

je futbalové vzory: „Keď som bol malý 

chlapec, bol môj futbalový vzor španiel-

sky brankár Iker Casillas, ale najväčším 

vzorom sú pre mňa moji rodičia.“

Rodina je pre Dušana veľmi dôleži-

tá: „Veľmi rád trávim voľný čas s  rodi-

nou a kamarátmi. Milujem leto, zábavy, 

grilovanie a dlhé vysedávanie vonku pri 

ohníku. Radi s  rodinou hrávame spolo-

čenské hry – žolík, a tak (vždy musím ale 

vyhrať). Môj ocino s krstným založili pred 

rokmi stavebnú fi rmu, po strednej som sa 

k nim pridal a doteraz sa mám čo od nich 

učiť,“ hovorí Dušan nielen o svojom 

voľnom čase, ale aj o práci.

FK Sitno zimuje na hrote tabuľky 

a vedenie sa netají postupovými am-

bíciami. Ako však túto situáciu vní-

ma Dušan: „Je to jednoznačne náš cieľ 

od začiatku sezóny a  súhlasím s  ním. 

Kvalitu na to máme a tiež si myslím, že to 

máme dobre rozbehnuté.“

FK Sitno Banská Štiavnica

Jednotkou v našej bráne 
je Dušan Kalíšek

Počas zimnej prestávky došlo 

v kádri Áčka k niekoľkým 

zmenám. Viac k téme povedal 

športový riaditeľ Lukáš 

Pellegrini.

Odchody: 

Samuel Prokaj – FK Otrokovice 

3. česká liga

Janko Nosko – MFK Zvolen IV. liga

Michal Blaho – ŠK Voznica VI. liga

„Každý jeden odchod nás a mňa osob-

ne veľmi mrzí, pretože to máme po-

stavené na partii a chalani, ktorí od-

chádzajú, nám budú veľmi chýbať,“ 

uviedol športový riaditeľ a  dodal: 

„Čo sa týka jednotlivých odchodov, 

v prípade Samka Prokaja sme mu vy-

šli maximálne v ústrety, keďže sme de-

klarovali fi lozofi u klubu, ktorá je jed-

noznačne podporovať našich mladých 

talentovaných chalanov. Dostal ponu-

ku z 3. českej ligy a my sme mu, samo-

zrejme, umožnili odchod. V  prípade 

Janka Noska ide o  zmenu zamest-

nania. V  súvislosti s  tým sa rozho-

dol aj futbalovo pôsobiť bližšie k svoj-

mu bydlisku a, samozrejme, nebudem 

klamať, rozhodla aj vyššia ponuka zo 

strany MFK Zvolen.“ Michal Blaho 

sa rozhodol ukončiť svoje pôso-

benie v našom klube z pracovných 

dôvodov.

„Chcem všetkým chalanom poďakovať 

a zaželať im v nových kluboch všetko 

len to najlepšie a pevné zdravie. A, sa-

mozrejme, majú v  našom klube vždy 

dvere otvorené, radi ich uvidíme. Po 

týchto odchodoch dúfame, že sa šance 

chytia naši šikovní odchovanci ako sú 

Jurica, Gallo, Binder, Šimo, Hikl, pre-

tože našou fi lozofi ou je čo najviac dá-

vať šance práve našim odchovancom,“ 

dodal na záver Lukáš Pellegrini.

FK Sitno Banská Štiavnica

Odchody hráčov
počas zimnej prestávky

Pozvánka
Jana Mikitková

Bohorovní (bar-kabaret-noir)

Temné príbehy, podmanivá hudba 

a piesne, expresívny tanec & čierny 

humor v štýlovej spoločnosti. Môže 

si človek dovoliť všetko? Je pánom 

života a  smrti? Sme Bohu rovní? 

Pravda či lož? – Hrozby, ktoré pri-

niesla pandémia si vyspelý svet pri-

púšťal len v hororoch či v krajinách 

tretieho sveta, žil takpovediac bo-

horovne. Unikátna doba ukázala, že 

téma bohorovnosti (v jej dvojakom 

alebo až mnohorakom ponímaní) 

je výsostne aktuálna. Kabaretná in-

scenácia na príkladoch súčasnej spo-

ločnosti mapuje situácie a  motívy 

ľudskej bohorovnosti. „Bohorovní“ 

ako nedotknuteľní vládcovia živo-

ta a smrti a naopak, „bohorovní” ako 

solidárni so všetkými ľuďmi bez roz-

dielu, teda Bohu podobní. Poukazu-

je na boj dobra so zlom vo svete do-

spelých. Ide o pôvodnú autorskú hru 

o postoji k  smrti a hodnote života 

počas krízy medziľudských vzťahov 

a demokratických hodnôt v spoloč-

nosti. Kabaretná show je určená pre 

divákov od 18 rokov.

Premiéra: sobota, 19. marec 2022 

o 19:00, Hotel Grand Matej

Vstupenky: goout.net/sk/bohorov-

ni-bar-kabaret-noir/szrveys. Dra-

maturgia, produkcia: Ján Fakla. 

Hudba: Róbert Mankovecký. Po-

hybová spolupráca: Ladislav Cmo-

rej. Kostýmy a  rekvizity, grafi ka: 

Marek G. Šafárik. Technická spo-

lupráca: Robby Studio. Asisten-

cia produkcie a  scénografi e: Linda 

Ollé. Scenár a réžia: Jana Mikitko-

vá. Účinkujú: Elena Spaskov, To-

mislav Koprivčević, Martin Toman, 

Tadeáš Bolo, Adela Dukátová, Ida 

Adolfová. Napísanie scenára pod-

poril z verejných zdrojov formou šti-

pendia Fond na podporu umenia

Túto inscenáciu z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia

Ján Fakla & Jana Mikitková

Ansámbel nepravidelného 

divadla, n. o.
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

  Kúpim byt alebo pozemok, BŠ 

alebo okolie, tel. č.: 0907 613 635

 Realizujem stavebné, rekonštrukč-

né, tesárske a  klampiarske práce, 

kontakt: 0903 549 052

 Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

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

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


