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Oznamujeme všetkým 

občanom a vlastníkom nehnu-

teľností v lokalite ulice Dolná 

Resla, že od 14. marca 2022 

začne prebiehať komplexná 

rekonštrukcia ulice Dolná 

Resla.

Práce začnú odstránením starých 

asfaltových povrchov frézovaním 

a  následne búraním a  odstraňova-

ním ostatných konštrukcií a dočis-

tením v  celej dĺžke komunikácie. 

Poškodené oporné múry sa budú 

nahrádzať novými, aby sa staticky 

zabezpečila komunikácia. 

Medzi Mestom Banská 

Štiavnica (nie Mestské lesy, 

spol. s r.o., Banská Štiavnica) 

a obcou Hodruša Hámre 

(neskôr do konania boli 

pribrané aj Štátne lesy Sloven-

skej republiky, š.p.), prebiehal 

od roku 1993 spor o majetok 

– lesy, ktorý sa nachádza v k.ú. 

Banská Hodruša.

Po viac ako 25-ich rokoch sa poda-

rilo spor ukončiť v roku 2018 Roz-

sudkom Krajského súdu v Banskej 

Bystrici v  spojení s  Rozsudkom 

Okresného súdu v Žiari nad Hro-

nom. Rozsudok nadobudol právo-

platnosť 7.2.2019.

Už zo samotného trvania doby 

sporu je zjavné, že celý spor bol 

náročný a  Mesto Banská Štiavni-

ca muselo uskutočniť množstvo 

právnych úkonov, pracovných ro-

kovaní, muselo byť naštudova-

ných množstvo spisových a archív-

nych materiálov.

Spor začal v dôsledku novely záko-

na o  majetku obcí 306/1992 Zb., 

prijatej k  pôvodnému zákonu č. 

138/1991 Zb., ktorá v §15 písm. a) 

a b) upravovala ustanovenie, pod-

ľa ktorej sa rozdelené obce stáva-

jú nástupcami pôvodných vlast-

níkov: „Ak obec uvedená v odseku 1 

zanikla, prechádza vlastníctvo pod-

ľa odseku 1 na obec, ktorá sa stala jej 

právnym nástupcom. Ak je právnym 

nástupcom viac obcí, prechádza pôda 

podľa odseku 1 do ich vlastníctva rov-

nakým dielom. To isté platí, ak sa obec 

uvedená v  odseku 1 rozdelila na dve 

alebo viac obcí.“

Začiatok úprav verejných priestranstiev 
na ulici Dolná Resla

Ako dopadol, či pokračuje, súdny spor 
o lesný majetok v k. ú. Banská Hodruša

Ul. Dolná Resla pred rekonštrukciou  foto MsÚ �3.str.

�4.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

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v Banskej Štiavnici oznamuje svo jim 

členom, že výročná členská schôdza 

sa uskutoční dňa 26. marca 2022

o  8:00 hodine v  kine Akademik 

v Banskej Štiavnici.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva a  pracov-

ných komisií

3. Kontrola 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 kontrolnej ko-

misie

7. Správa o zarybňovaní a úlovkoch 

v revíroch MO SRZ

8. Správa o činnosti rybárskej stráže

9. Správa mandátovej komisie 

o účasti na členskej schôdzi

10. Voľby do orgánov MO SRZ

11. Odovzdanie vyznamenaní

12. Diskusia, prestávka

13. Vyhlásenie výsledku volieb

14. Návrh a  schválenie uznesenia 

z členskej schôdze

15. Ukončenie členskej schôdze

Ján Mravík,

podpredseda MO SRZ

„Priateľstvo je súčasť ľudského šťastia.“

Jan Werich

myšlienka
dňa
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DIÁR
z programu

primátorky

7.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k návrhu po-

trieb Technických služieb, mest-

ského podniku, Banská Štiavnica.

 Koordinácia podpory mesta súvi-

siacej so situáciou na Ukrajine.

 Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

8.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so staveb-

ným úradom k riešeniu priestup-

kovej agendy.

 Pracovné rokovanie týkajúce sa 

užívania majetku mesta v  nad-

väznosti na majetkovo-práv-

ne usporiadanie vlastníckych 

vzťahov lesného majetku medzi 

mestom Banská Štiavnica a  ob-

cou Hodruša Hámre.

9.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  dodáva-

teľom stavby: úprava verejných 

priestranstiev ulica Dolná Resla.

 Kontrola pripravenosti žiados-

tí na získanie fi nančných pro-

striedkov v rámci dotácií.

 Stretnutie predsedov a  predsed-

níčok Kooperačných rád SPR.

10.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre 32. snem 

ZMOS Žiarsky región 2022.

 Pracovné rokovanie k  riešeniu 

týkajúceho sa bytovej oblasti 

a možností výstavby.

11.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Kontrola stavu miestnych komu-

nikácií v  mestskej pamiatkovej 

rezervácii.

 Zasadnutie krízového štábu 

mesta.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!                    red.
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Vykopú a  odstránia sa 

všetky podkladné vrstvy pod vozov-

kou. Pre položenie kanalizácie a os-

tatných inžinierskych sietí sa budú 

robiť hĺbkové výkopy v telese cesty.

Okrem rekonštrukcie cesty bude 

v  súčinnosti prebiehať realizácia 

rekonštrukcie elektrickej vzdušnej 

siete, kde dôjde k  odstraňovaniu 

betónových stĺpov a umiestňovaniu 

rozvodov do zeme v réžii Stredoslo-

venskej distribučnej spoločnosti. To 

isté sa bude uskutočňovať aj s roz-

vodmi Telekomu.

Ide o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá 

obmedzí každého obyvateľa a vlast-

níka nehnuteľnosti v  lokalite ulice 

Dolná Resla. Počas výstavby je aká-

koľvek doprava neprípustná a vjazd 

osobným vozidlám bude zakázaný. 

Vopred upozorňujeme, že stavba 

bude označená prenosným doprav-

ným značením so zákazom vjazdu 

všetkých vozidiel okrem vozidiel 

stavby. Osobné motorové vozidlá 

bude dočasne možné odstavovať na 

parkovisku pod Novým zámkom.

Stavebné práce dodávateľsky zabez-

pečuje spoločnosť Combin Banská 

Štiavnica, s.r.o. Ukončenie prác je 

najneskôr do 30.11.2022.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka mestského úradu

NOVINKY

�1.str.

Začiatok úprav verejných priestranstiev 
na ulici Dolná Resla

S čistením mesta po zimnej 

údržbe 2021/2022 začneme 

najskôr v druhej polovici 

mesiaca marec 2022, ktoré 

bude prispôsobené k pove-

ternostným podmienkam, 

ktoré budú brané do úvahy 

počas celého jarného čistenia 

a upratovania. 

Na základe uvedeného bude jar-

né čistenie a  upratovanie prebie-

hať orientačne podľa nasledovného 

harmonogramu za použitia špeciál-

nej techniky v nižšie uvedených uli-

ciach nasledovne:

A./ Sily a prostriedky:

Technika TS, m. p.

1./ Špeciálne vozidlo Mercedes Uni-

mog ev. číslo: BS 838 AN

2./ Nakladač JCB, ev. číslo: BS Z007

3./ Nákl. vozidlo na odvoz použi-

tého posyp. materiálu ev. číslo: BS 

279 AM

4./ Traktor s  čistiacim zariadením 

s rotačnou kefou

B./ Ručné čistenie mesta bude vy-

konávané pracovníkmi, TS m. p.

Jarné čistenie ulíc mesta po zim-

nej údržbe bude vykonávať 9 kme-

ňových zamestnancov z  TS, m. p. 

Títo zamestnanci budú nasadzova-

ní hlavne do ťažko prístupných ulíc, 

kde nie je možné nasadiť špeciálnu 

zametaciu techniku.

Čistenie ulíc po zimnej údržbe bude 

vykonávané postupne, ako je uve-

dené v harmonograme, nie je vylú-

čená zmena, resp. opätovné nasa-

denie techniky, resp. zamestnancov 

na vyčistenie konkrétnej ulice. Čis-

tenie chodníkov popri MK pokry-

tých asfaltom bude vykonávané 

pracovníkmi MOS počas celej jari až 

do letných mesiacov roku 2022.

C./Orientačné časy jarného čis-

tenia mesta:

11. kalendárny týždeň: mestská 

pamiatková rezervácia: Námestie 

sv. Trojice, Radničné námestie, 

ulice: A.Sládkoviča, Staronová, 

A.Kmeťa, Kammerhofská, Dolná, 

Križovatka, 1.mája, Akademická, 

Mierová, Mládežnícka a parkovisko 

na starom ihrisku pred obchodmi.

Sídlisko Drieňová: ul. Učiteľská 

– L.Svobodu, Pátrovská, J.Stra-

ku, Energetikov, Bratská, Kysihý-

belská, Roľnícka, parkovisko pred 

COOP Jednotou.

12. kalendárny týždeň: mestská 

pamiatková rezervácia – ulice: A. 

Pécha, Radničné nám. – priestor 

pred VÚB, A.Kmeťa – priestor za 

mestskými WC, Botanická, Horná 

a Dolná ružová, Hella, Novozámoc-

ká, Strieborná.

13. kalendárny týždeň: časť mes-

ta Špitálka – ulice: Štúra, P. Dob-

šinského, Pletiarska, Slovanská, J.

Matušku, A.Bernoláka, M.Hattalu, 

I.Krasku, Železničiarska, časť ulice 

J.Fándlyho, Staničná, SNP (opro-

ti Vion).

14. kalendárny týždeň: časť mes-

ta pod Kalváriou – ulice: Hviezdo-

slavova, Vajanského, Družstevná, 

SNP – hlboká cesta, k  vodojemu, 

Výskumnícka, 8. mája, Podjavorin-

skej, Športová.

15. kalendárny týždeň: mestská 

pamiatková rezervácia – ulice: Ro-

botnícka, Remeselnícka, Malé tr-

hovisko, Spojná, Tabaková, Na Zig-

mund šachtu, Záhradná, Okrúhla, 

Novomestského.

16. kalendárny týždeň: časť mesta: 

Povrazník a  Štefultov, ulice: Budo-

vateľská, Brezová, A.Komenského, 

Horná Huta, Obrancov mieru, J. 

Horáka, M. Benku, Na Mária šach-

tu, Clementisa, Laskomerského, 

Tajovského, Hutnícka, F. Urbánka, 

Cintorínska, Požiarnická, B.Něm-

covej a Krčméryho.

17. kalendárny týždeň: časť staré 

mesto: ulice: D.Licharda, Vodáren-

ská, Pod Červenou studňou, Hor-

ná a Dolná Resla, J.K.Hella – medzi 

cintorínmi, Kamenná, Pod Kalvá-

riou, 8.mája, Vajanského, Hviezdo-

slava, Výskumnícka.

18. kalendárny týždeň: časť mesta: 

Horná a  Dolná Resla, Jergyštôlňa, 

Hájik, ulice: Michalská, Gagarinova 

a časti mesta Banky a Počúvadlian-

ske jazero.

Všetky práce na jarnom čistení mes-

ta bude riadiť a koordinovať vedúci 

strediska č. 2 JUDr. Gejza Volf. Žia-

dame občanov mesta, aby prípadné 

požiadavky k  jarnému upratovaniu 

nahlasovali priamo vedúcemu na te-

lefóne číslo: 0905 491 034.

Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ podniku

JUDr. Gejza Volf, 

zástupca riaditeľa

Harmonogram
orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 
2021/2022

Poďakovanie
Slovo, výraz, ktorý pozná každý 

z nás, no málokto si želá pobyt 

v tomto zariadení, kým nemusí.

Chcem sa s  vami podeliť o  doj-

my tiež z môjho náhodného po-

bytu v nemocnici.

Na mokrej dlažbe som utrpela 

pád, ktorý skončil veľmi neprí-

jemne a  bolestivo. Zlomenina, 

prevoz na chirurgiu do Žiaru, 

kde mi ihneď urobili potrebné 

vyšetrenia a  po pár dňoch pre-

voz na LDCH oddelenie, kde 

som si pobudla ako imobilný pa-

cient neželaných pár týždňov 

a  následne ešte na DOS. Mala 

som možnosť sledovať prácu 

sestier, ošetrovateľov. Niekto-

rí pacienti v tomto zariadení sú 

vo veľmi ťažkom stave, opateru 

potrebujú 24 hodín. Popoludní, 

cez víkendy, sviatky sú dve ses-

try na celé oddelenie. Pomôcky, 

vybavenie sa nedá porovnávať 

s veľkými nemocnicami. Chcem 

sa ešte verejne poďakovať celé-

mu personálu.

Veľká vďaka patrí pani primár-

ke MUDr. Sedlárovej, láskavej, 

vysoko fundovanej, ochotnej 

vždy poradiť, pomôcť, keďže ju 

poznám už viac rokov. Sťažené 

podmienky personálu spôsobe-

né pandémiou, zákaz návštev, 

pomoci príbuzných. Ďakujem 

ešte raz a pozdravujem personál 

l LDCH aj DOS.

Soňa Gazdíková

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

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:

- 23.3. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Ilijská, Partizánska, Srnčia.

- 24.3. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: D. Licharda, J. Botto, Kut-

nohorská, Nad Rozgrundom, 

Nám. sv. Trojice, Pod Červenou 

studňou, S. Mikovíniho, Starozá-

mocká, Vodárenská.

- 19.4. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Na Zigmund šachtu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SD, a.s.
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Dňa 6.11.1992 – bola 

medzi Stredoslovenskými lesmi, š. p., 

Banská Bystrica, OZ Žarnovica, ako 

vydávajúcou osobou a Mestom Ban-

ská Štiavnica, ako preberajúcou oso-

bou v súlade so Zákonom o majetku 

obcí podpísaná Zápisnica z odovzda-

nia majetku Mestu Banská Štiavnica. 

Predmetom odovzdania boli pozem-

ky v  k. ú. Banská Hodruša, Banská 

Štiavnica, Banky a  Vyhne o  celkovej 

výmere 4074,4350 ha. 

Dodatkom č. 1 k delimitačnému pro-

tokolu boli špecifi kované pozemky ve-

dené na LV č. 1200 a časť LV 57 pre k. 

ú. Banská Hodruša. Tieto nehnuteľ-

nosti boli ku dňu 31.12.1949 vo vlast-

níctve Mesta Banská Štiavnica – výpis 

PKV č. 5, a ku dňu 25.06.1992 boli vo 

vlastníctve štátu.

Mesto Banská Štiavnica, ako i  Obec 

Hodruša-Hámre sa obrátili na Minis-

terstvo vnútra o  pomoc pri riešení 

domnelého nároku na časť vydaného 

nehnuteľného majetku Mestu Ban-

ská Štiavnica. Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky odporučilo v prí-

pade, ak nedôjde k dohode, obrátiť sa 

na súd.

Prvú žalobu podala Obec Hodruša 

Hámre v roku 1993.

Na základe „Uznesenia Sboru poverení-

kov“ zo dňa 1. júla 1952 vznikla odde-

lením časti obce Banská Štiavnica (jej 

predmestia s názvom Hodruša) a čas-

ti obce Banská Belá nová obec Banská 

Hodruša.

Na základe Opatrenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej socialistickej repub-

liky č. 6 zo dňa 6.1.1972, došlo s účin-

nosťou od 28.11.1971 k zlúčeniu obce 

Banská Hodruša a obce Dolné Hámre 

do jednej obce Hodruša – Hámre.

20.5.1993 –Okresnému súdu v  Žia-

ri nad Hornom podala Obec Hodruša 

Hámre návrh na konanie. Pre neúpl-

nosť podania Obce Hodruša Hámre, 

Okresný súd v Žiari nad Hronom vy-

daným Rozhodnutím konanie za-

stavil. Rozhodnutie Okresného súdu 

v Žiari nad Hronom potvrdil aj odvo-

lací Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 

16.7.1993.

3.5.1994 – Obcou Hodruša – Hámre 

bola v uvedený deň podaná nová ža-

loba na určenie vlastníckeho práva 

a  vydanie predmetu vlastníctva voči 

Mestu Banská Štiavnica na predmet 

sporu.

19.12.1994 – Obec Hodruša – Hámre 

svoj návrh na konanie zmenila. Zme-

na spočívala v predmete sporu, a to na 

základe identifi kácie pozemkov.

Neskôr bol súdny spor viackrát od-

ročený z dôvodu dopĺňania dôkazov, 

resp. iných objektívnych dôvodov.

28.11.1995 – rozhodol okresný súd 

o neplatnosti prevodu vlastníctva me-

dzi Stredoslovenskými lesmi, š. p., 

a Mestom Banská Štiavnica. Voči roz-

hodnutiu Okresného súdu v Žiari nad 

Hronom sa Mesto Banská Štiavnica 

odvolalo.

6.3.1996 – Krajský súd v Banskej Bys-

trici uznesenie Okresného súdu zrušil 

a vec vrátil na ďalšie konanie.

12.1.1998 – okresný súd postúpil vec 

na konanie Okresnému úradu v Ban-

skej Štiavnici

27.10.1998 – krajský súd uznese-

nie okresného súdu v časti postúpe-

nie veci Okresnému úradu v Banskej 

Štiavnici zrušil a  vec vrátil na ďalšie 

konanie Okresnému súdu v Žiari nad 

Hronom.

4.12.1998 – Okresný súd v Žiari nad 

Hronom uznesením postúpi vec 

Okresnému úradu v  Žarnovici s  ná-

vrhom o určenie priebehu hraníc po-

zemkov.

11.1.2000 – bol podaný Obcou 

Hodruša – Hámre návrh na určenie 

vlastníckeho práva a  povinnosti vy-

dať predmet vlastníctva – nehnu-

teľnosti, ktoré mali v zmysle zákona 

č. 138/1991 Zb. v  znení neskorších 

predpisov prejsť do majetku obcí.

17.1.2006 – Okresný súd v  Žia-

ri nad Hronom vydal rozsudok dňa 

17.1.2006, ktorý priznal navrhova-

teľovi vlastníctvo k  predmetu sporu 

v ½.

14.4.2009 – po vydaní horeuvedené-

ho rozsudku, dňa 14.04.2009 bolo 

zvolané pracovné rokovanie ohľadom 

uzatvorenia dohody o  usporiada-

ní nárokov v spore o lesy Mesta Ban-

ská Štiavnica medzi Mestom Banská 

Štiavnica a Obcou Hodruša – Hámre. 

K dohode nedošlo.

7.7.2009 – bol vydaný doplňujúci 

Rozsudok Okresného súdu v Žiari nad 

Hronom, ktorý priznal navrhovateľo-

vi spoluvlastnícky podiel v ½.

10.12.2009 – na základe odvolania 

Mesta Banská Štiavnica, Krajský súd 

v  Banskej Bystrici vydal rozsudok, 

ktorým rozsudok Okresného súdu 

v žiari nad Hronom zamietol a vec mu 

vrátil na ďalšie konanie.

10.2.2010 – Obec Hodruša Hámre 

dňa 10.2.2010 voči rozsudku Krajské-

ho súdu v Banskej Bystrici podala mi-

moriadny opravný prostriedok – do-

volanie.

20.5.2010 – Najvyšší súd Sloven-

skej republiky dňa 20.5.2010 uznese-

ním rozsudok odvolacieho súdu zrušil 

a vec vrátil na ďalšie konanie odôvod-

ňujúc, že predchádzajúcimi rozhod-

nutiami nebol vyčerpaný celý pred-

met konania.

11.1.2011 – Okresný súd v Žiari nad 

Hronom vydal doplňujúci rozsudok, 

ktorým zastavil konania o nehnuteľ-

nostiach vedených na LV č. 57 pre k. ú. 

Banská Hodruša.

21.1.2011 – Obec Hodruša Hámre aj 

voči doplňujúcemu rozsudku Okres-

ného súdu v Žiari nad Hronom poda-

la odvolanie.

13.5.2011 – Krajský súd v  Banskej 

Bystrici zrušil predchádzajúce uznese-

nia Okresného súdu v Žiari nad Hro-

nom a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

2.1.2014 – Okresný súd v  Žiari nad 

Hronom, na základe nového návrhu, 

pripustil zmenu návrhu, že v ďalšom 

bude konať o určení, že navrhovateľ je 

podielovým spoluvlastníkom v ½-vici 

k nehnuteľnostiam zapísaným na LV 

1200, LV 1464, LV 1441 a LV 57.

5.9.2016 – rozhodnutím Okresného 

súdu v  Žiari nad Hronom bolo roz-

hodnuté, že Obec Hodruša – Hámre 

je podielovým spoluvlastníkom v po-

diele ½-vica k predmetu sporu.

18.10.2016 – Mesto Banská Štiavnica 

zaslalo v tento deň odvolanie proti ho-

reuvedenému Rozsudku Okresného 

súdu v Žiari nad Hronom.

13.12.2018 – Krajský súd v  Ban-

skej Bystrici rozsudkom zo dňa 

13.12.2018 rozhodol o priznaní spo-

luvlastníctva k  predmetu sporu obi-

dvom účastníkom, každému v jednej 

polovici a  k  nehnuteľnostiam zapí-

saným na LV 1441, LV 57, LV 1200 

a LV 1464 v k. ú. Banská Hodruša za-

mietol.

Rozsudok Krajského súdu v Banskej 

Bystrici nadobudol právoplatnosť 

7.2.2019. Proti rozsudku Krajského 

súdu je prípustné dovolanie v lehote 

dvoch mesiacov.

Na základe právneho názoru práv-

neho zástupcu Mesta Banská Štiav-

nica, ako aj ďalších advokátov by do-

volanie za súčasnej legislatívy zmenu 

rozhodnutia neprinieslo, spôsobi-

lo by zbytočne predlžovanie doby 

k  usporiadaniu sporu. Nakoľko sa 

jedná o prevažne lesné pozemky, tie-

to je nutné obhospodarovať v súlade 

s Programom starostlivosti o lesy. Do 

dnešného dňa obhospodarovali pred-

metný majetok Mestské lesy Ban-

ská Štiavnica, spol. s r. o., na základe 

Nájomnej zmluvy s Mestom Banská 

Štiavnica, ako domnelým vlastníkom, 

na základe skutočnosti, že majetok 

bol Stredoslovenskými lesmi, š. p., 

vydaný do vlastníctva a  do užívania 

a tento stav nebol zmenený až do ko-

nečného rozhodnutia súdu.

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s r. o., ako užívateľ nehnuteľnosti pla-

til Obci Hodruša – Hámre daň z ne-

hnuteľnosti za sporný majetok v ce-

losti. V priebehu súdneho sporu Obec 

Hodruša Hámre dňa 22.5.2018 po-

dala Okresnému súdu v  Žiari nad 

Hronom aj návrh nariadenia na vy-

danie neodkladného opatrenia spo-

čívajúceho v zákaze žalovaného v pr-

vom rade Mesto Banská Štiavnica 

a v druhom rade Lesy SR, štátny pod-

nik, ťažbu dreva a následný vývoz, ako 

aj vývoz už vyťaženého dreva zo spor-

ných pozemkov. Uznesením zo dňa 

15.06.2018 Okresný súd v Žiari nad 

Hronom rozhodol o povinnosti žalo-

vaných v prvom rade a v druhom rade 

do právoplatného skončenia konania 

o predmet sporu zdržať sa ťažby dre-

va a následného vývozu dreva, ako aj 

zdržať sa vývozu už vyťaženého dreva 

zo sporných pozemkov.

�1.str.

Ako dopadol, či pokračuje, súdny spor 
o lesný majetok v k. ú. Banská Hodruša

�5.str.

Mestské lesy  foto archív MSL BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

26.6.2018 – na vydané 

predbežné opatrenie Mesto Banská 

Štiavnica reagovalo zaslaním od-

volania voči uzneseniu Okresného 

súdu v Žiari nad Hronom.

25.10.2018 – Krajský súd v  Ban-

skej Bystrici vydaním uznesenia 

o  podaní odvolania voči uznese-

niu Okresného súdu v  Žiari nad 

Hronom o  nariadení predbežného 

opatrenia odvolaním Mesta Ban-

ská Štiavnica vyhovel s  odôvod-

nením, že neboli splnené zákonné 

podmienky na nariadenie neod-

kladného opatrenia.

V priebehu celej tejto hore popísa-

nej doby Mesto Banská Štiavnica 

muselo byť súčinné pri poskytova-

ní dôkazov, ako i listín z Okresného 

úradu, katastrálneho odboru, do-

kladaním aktuálnych identifi kácií 

parciel, prípadne iných záznamov 

z katastra nehnuteľností.

Tento dlhoročný spor účastníkov 

Mesto Banská Štiavnica a  Obec 

Hodruša Hámre, Lesy Slovenskej 

republiky, štátny podnik, bol ná-

ročný nielen na čas, ale aj na čin-

nosť všetkých tých, ktorí k  jeho 

priebehu prispievali.

Po nadobudnutí právoplatnosti 

Rozsudku Krajského súdu v  Ban-

skej Bystrici v  spojení s  Rozsud-

kom Okresného súdu v  Žiari nad 

Hronom, Mesto Banská Štiavnica 

dúfalo, že problémy spojené s ma-

jetkom v k. ú. Banská Hodruša sú 

ukončené a  Mestské lesy, spol. 

s r.o., v týchto lokalitách budú môcť 

odstrániť vzniknutú kalamitu a les-

níci eliminovať škody, ktoré v  do-

tknutých lesoch vznikli v  dôsled-

ku rôznych prekážok vyplývajúcich 

z uvedeného sporu.

Mesto sa spolu s  Obcou Hodru-

ša – Hámre stalo podielovým spo-

luvlastníkom časti lesov, ktorá 

bola predmetom sporu v  ½. Pri-

mátorka mesta Banská Štiavnica, 

Mgr. Nadežda Babiaková, ako i ve-

denie Mesta Banská Štiavnica vy-

víjali veľké úsilie na ukončenie spo-

ru, preto primátorka Mesta Banská 

Štiavnica iniciatívne zriadila od-

bornú komisiu, ktorej účelom bolo 

určiť obhospodarovateľa v  jednot-

livých častiach lesného majetku. 

Rokovania sa uskutočnili viackrát 

a  ich výsledkom bolo uzatvorenie 

Dohody medzi Mestom Banská 

Štiavnica a obcou Hodruša Hámre 

o užívaní a obhospodarovaní lesné-

ho majetku v k. ú. Banská Hodruša, 

dňa 31.8.2020.

Časť lesov zostala vo vlastníctve 

Obce Hodruša – Hámre a štátneho 

podniku Lesy SR, taktiež v ½. V sú-

lade s platnými ustanoveniami zá-

kona o majetku obcí bol opakova-

ne v  septembri 2019 uzatvorený 

so štátnym podnikom Lesy SR Pro-

tokol o vydaní majetku v prospech 

Mesta Banská Štiavnica.

Protokol bol predložený so žiados-

ťou o jeho zápis do katastra nehnu-

teľností, ktorý však bol prerušený, 

a to z dôvodu, že na Okresnom úra-

de v  Žarnovici, katastrálny odbor, 

bolo doručené oznámenie o  po-

daní žaloby o  určenie neplatnosti 

právneho úkonu – Protokolu o pre-

chode majetku Obcou Hodruša – 

Hámre. Obec Hodruša Hámre sa 

žalobou domáha ďalšieho vlastníc-

tva k lesným pozemkom nad rámec 

rozhodnutia súdu.

Právny zástupca Mesta Banská 

Štiavnica sa proti prerušeniu zá-

pisu protokolu odvolal a  dňa 

14.2.2022 bolo Mestu Banská 

Štiavnica vlastníctvo v  ½ lesných 

pozemkov na príslušných listoch 

vlastníctva v k. ú. Banská Hodru-

ša, zapísané.

Vzhľadom k ideálnemu spoluvlast-

níctvu dotknutého nehnuteľného 

majetku bude potrebné dohodnúť 

obhospodarovanie jednotlivých 

lesných celkov v  súlade s  platným 

Programom starostlivosti o les. Vy-

konať zákonom stanovené zápisy 

obhospodarovateľov lesných cel-

kov na okresnom úrade, odbore po-

zemkovom a lesnom.

MsÚ

Ako dopadol, či pokračuje, súdny spor 
o lesný majetok v k. ú. Banská Hodruša

�4.str.

Vo štvrtok 3. marca 2022 sa 

uskutočnilo druhé zastu-

piteľstvo v tomto roku. 

Som rád, že sme aj v týchto 

ťažkých časoch našli spoločný 

konsenzus a zhodli sme sa 

v nasledovných bodoch:

Na začiatok

Zastupiteľstvo BBSK vyjadruje pripra-

venosť orgánov a  organizácií BBSK 

podieľať sa na všestrannej pomoci ob-

čanom a občiankam Ukrajiny, ktorí sa 

rozhodnú uchýliť na Slovensko v ich 

tragickej situácii. Osobitne pomoc že-

nám, matkám a deťom v čase, kedy 

muži a otcovia bránia slobodu a ne-

závislosť Ukrajiny, považujeme za hu-

manistickú povinnosť. Buďte u  nás 

v kraji vítaní. Slovensko má opakova-

nú tragickú historickú skúsenosť ako 

objekt a terč vojenskej agresie, a rov-

nako tak nosíme v  pamäti a  našich 

srdciach odvahu a hrdinstvo tých, kto-

rí bránili vlasť, slobodu a hodnoty so 

zbraňou a proti presile.

Schválili sme

Vyčlenenie sumy 250 000eur z  roz-

počtu BBSK na výdavky, ktoré vy-

plynú z aktuálnej situácie v súvislosti 

s vojnovým konfl iktom na Ukrajine, 

najmä na humanitárnu pomoc, ako 

aj inú fi nančnú pomoc pre utečencov 

z Ukrajiny.

Návrh zmeny rozpočtu č.2

SOŠ lesnícka - rekonštrukcia garáže 

134.000eur

SOŠ lesnícka - vybudovanie workou-

tového ihriska - vypracovanie projek-

tovej dokumentácie 625eur

Vypočuli sme si

Informatívnu správu o stave prípravy 

a realizácie prác na obnovách krytov 

vozoviek ciest II. a III. triedy vo vlast-

níctve BBSK. V našom okrese bola do 

konca roka ukončená investícia vo 

výške viac ako 186 tisíc eur na cestách 

Podhorie - Žakýľ a Štiavnické Bane – 

Peciny. Na tento rok máme napláno-

vané investície Vysoká - križovatka 

III/2531 s III/2520 za necelých 150 ti-

síc eur, realizáciu sme nestihli v minu-

lom roku. Z registra na tento rok plá-

nujeme pokračovať v  trase Podhorie 

- Močiar od križovatky v obci a Počú-

vadlo - od jazera smerom križ. II/524 

za 250 tisíc eur. Ďalej z úveru schvále-

ného na začiatku roka plánujeme pri-

oritne rekonštruovať mosty. Ich stav 

si to nevyhnutne vyžaduje. K  tomu 

podám presnejšiu informáciu neskôr.

Som hrdý na spolupatričnosť, súcit 

a odhodlanie, ktorými ste sa prejavili 

v posledných dňoch, vážení spoluob-

čania. Doteraz sme si priali veľa zdra-

via, teraz pridám aj spoločné prebude-

nie do mierového rána...

Váš poslanec v ZBBSK

Mikuláš Pál

Z 35. Zastupiteľstva BBSK

Farský Kostol sv. Jána evanje-

listu a apoštola

Kostol je najvýznamnejšou a naj-

staršou dominantou obce Banská 

Belá. Bol vybudovaný v  polovici 

13. storočia. Svätyni dnes domi-

nuje drevený novogotický oltár 

z r. 1896. Okrem tejto fascinujúcej 

stavby sa v obci nachádza aj Kos-

tol P. Márie Škapuliarskej a Kapln-

ka sv. J. Nepomuckého.

Halčiansky tajch

Bol vybudovaný v druhej polovi-

ci 18. storočia, voda z neho pohá-

ňala stupy a hutnícke zariadenia 

v  Kozelníckej doline pod Ban-

skou Belou. Maximálna hĺbka 

tajchu je 13 m a dĺžka 123 met-

rov. V súčasnosti slúži pre rybár-

ske účely a ako rekreačný krajin-

ný prvok.

Lesný park Belian

Priestranné ihrisko v  miernom 

kopci ponúka zábavné aj náuč-

né stanovištia. V  parku nájdete 

miesto na oddych s ohniskom, pre-

liezky, šmýkačky, hojdačky, roz-

hľadňu aj horolezeckú stenu. Ved-

ľa rozhľadne s krásnymi výhľadmi 

do okolitej krajiny stojí panorama-

tická tabuľa a „medvedí brloh“. Vaše 

ratolesti sa naučia o správnej sepa-

rácii odpadu a rozoznať rôzne dre-

viny. Vstup zdarma.

Prechádzky po okolí

Pekná prechádzka k vodnej nádr-

ži Jasenica a k tajchu Halča vedie 

od závodu Dinas po trase býva-

lej úzkokoľajnej železnice „Štiav-

nická Anča“, dostanete sa po nej 

až do Banskej Štiavnice (3  km). 

Opačným smerom sa po tejto ces-

te s peknými výhľadmi dostanete 

do dediny, prejdete okolo pohos-

tinstva U  Gabriely až ku kosto-

lom. Kostolným schodiskom sa dá 

zísť ku kláštoru, kaplnke a k býva-

lej mestskej radnici. Od kostolov 

sa ponad areál školy dá prejsť pod 

Vraný kopec, odkiaľ vedie pekná 

prechádzka chodníkom až na ban-

skoštiavnickú Kalváriu (3 km). 

Prajeme vám príjemný výlet!

Tím OOCR Región Štiavnica

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
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Dňa 22.2.2022 bol vykonaný 

audit hospodárenia na ML BŠ 

za rok 2021 fi rmou Audit NB, 

s.r.o., preto by som Vás chcel 

informovať o činnosti ML BŠ 

za rok 2021.

V roku 2021 pracovalo na ML BŠ 6 

THP. Vyťažených bolo 10  200 m3 

drevnej hmoty, z toho ihličnatá ťažba 

predstavovala 4  800 m3, kalamity 

bolo spracovaných 700 m3.Priemer-

né náklady na 1 m3 vyťaženého dre-

va predstavovali 16,30€. Dodávky 

boli realizované vo výške 8 296 m3. 

Dosiahli sme celkové tržby vo výš-

ke 630 883€, z toho tržby za drevo 

predstavovali 565  244€. Priemerné 

speňaženie bolo dosiahnuté vo výške 

58€/m3. Minimalizovali sme predaj 

dreva na pni. Zaviedli sme šetrnej-

šie technológie v ťažbe dreva (lanov-

ky, harvestorové technológie). Poda-

rilo sa nám stabilizovať dodávateľov 

prác v ťažbovej činnosti, čo bol jeden 

z hlavných dôvodov splnenia pláno-

vaných úloh.

Náklady v  pestovateľskej činnosti 

boli realizované vo výške 9 500€. Za-

lesňovanie bolo vykonané na ploche 

5,91 ha. Prerezávky vo výške 20 ha. 

Ďalej bola vykonaná príprava plôch 

pre obnovu lesa a ochrana mladých 

lesných porastov proti zveri. Nepo-

darilo sa nám realizovať v  pestova-

teľskej činnosti všetky zámery pre 

nedostatok pracovníkov, čo je našou 

hlavnou úlohou pre rok 2022.

V roku 2021 sme dosiahli hospodár-

sky výsledok, zisk vo výške 39 691€.

Uhradili sme nájom mestu vo výš-

ke 40 000€. Ďalej boli uhradené zá-

väzky ML BŠ z minulých období (išlo 

o  dane obci Vyhne 2018-2020, po-

dlžnosti voči zamestnancom, projek-

ty –eurofondy, strata z minulého ob-

dobia) vo výške 60 000€.

Investovali sme do majetku ML BŠ 

vo výške 54 000€. Išlo o rekonštruk-

ciu kúrenia, sociálnych zariadení, za-

teplenie strechy budovy, výmena 

okien a  dverí, oprava brány, nákup 

chladiaceho boxu, nákup terénneho 

auta. Údržba lesných ciest a zvážnic 

bola realizovaná vo výške 24 000€.

Ďalej sme fi nančne prispeli vo výške 

6 000€ pri realizácii akcií (ťažba su-

chárov Červená studňa, úprava od-

stavnej plochy Červená studňa, zá-

brany Červená studňa, Počúvadlo, 

oprava cesty Hadová, poukazy pre 

sociálne slabšie rodiny, vianočné 

stromčeky pre DSS a  MŠ).V  súčas-

nosti sa fi nančne podieľame na ob-

nove krížov na kalvárii Horná Roveň.

Podporili sme festival Osmidiv, Slo-

venské banské múzeum – zakúpenie 

prístroja, Kalvársky fond.

Zapojili sme sa spolu so Sloven-

ským banským múzeom do projektu 

na zníženie uhlíkovej stopy v našom 

okolí. Realizovali sme akciu 100 vtá-

čích búdok pre mesto Banská Štiav-

nica.

Od mája sme prestali čerpať úver 

a v roku 2021 bol splatený úver na 

budovu.

V  roku 2021 bolo vyčlenených 200 

ha lesov, kde sa obmedzí hospodár-

ska činnosť a územie bude slúžiť na 

rekreačné a športové využitie obyva-

teľov a návštevníkov Banskej Štiavni-

ce. Štúdiu lesov osobitného určenia 

vypracováva TU vo Zvolene. Termín 

ukončenia štúdie je do 30.6.2022. 

Konečnému schváleniu štúdie bude 

predchádzať stretnutie so všetkými 

zainteresovanými záujmovými sku-

pinami, pričom ich požiadavky budú 

zapracované do štúdie. Viac Vás bu-

deme informovať o  tomto projek-

te po predložení pracovného návrhu 

pracovníkmi, ktorí štúdiu vypraco-

vávajú.

Medzi významné udalosti, ktoré sa 

uskutočnili v roku 2021 je ukončenie 

sporu medzi mestom Banská Štiav-

nica a  obcou Hodruša-Hámre, kto-

rý trvá od roku 1993 o uznaní vlast-

níckych práv k  lesom. Krajský súd 

v  Banskej Bystrici dňa 23.11.2021 

potvrdil rozsudok Okresného 

súdu v  Žiari nad Hronom zo dňa 

10.9.2020 v plnom rozsahu a priznal 

mestu vlastnícke práva k lesným po-

zemkom v katastrálnom území Ban-

ská Hodruša, ktoré sú na LV č. 1834 

a 1835, v podielovom vlastníctve ½ 

z uvedených parciel. Jedná sa približ-

ne o 738 ha lesných pozemkov. Zápis 

bol vykonaný katastrom nehnuteľ-

ností v Žarnovici dňa 7.2.2022 v pro-

spech mesta Banská Štiavnica. Čaká 

nás ďalšie jednanie s obcou Hodru-

ša-Hámre o rozdelení majetku , čo je 

hlavný krok, aby sme na uvedenom 

majetku mohli hospodáriť. Pevne 

verím, že sa nám to podarí. Chcem 

sa poďakovať predstaviteľom mes-

ta na čele s pani primátorkou, práv-

nemu zástupcovi v danej veci JUDr. 

Vavráčovi, ktorí majú hlavnú zásluhu 

na ukončení tohto sporu, ktorý trval 

29 rokov.

Na záver by som sa chcel poďako-

vať všetkým pracovníkom ML BŠ. 

Výsledky, ktoré sme dosiahli v roku 

2021 sú hlavne ich zásluhou.

Budeme sa snažiť spravovať majetok 

obyvateľov mesta k spokojností nás 

všetkých.

Slavomír Kicko, konateľ

Správa o činnosti 
Mestských lesov Banská Štiavnica (ML BŠ) za rok 2021

Záhradkárske 
okienko
Muchovník patrí podobne ako jab-

loň, hruška alebo slivka  do čeľade 

ružovité  (Rosaceae). U  nás sa pes-

tuje najčastejšie muchovník Lamar-

kov  (Amelanchier lamarckii), av-

šak sortiment sa v  záhradníctvach 

každým rokom zvyšuje. Vyskytu-

je sa v Európe, Ázii, Severnej Ame-

rike. Patrí medzi dlhoveké kry, pro-

duktívny dokáže byť pri správnej 

starostlivosti až  30-50 rokov. Mu-

chovník môžete pestovať v  jeho 

prirodzenom tvare -  ker-, alebo 

z  neho rezom vytvarovať zaujíma-

vý  viackmenný strom, či strom  na 

vyššom kmeni.  Pestovanie v  tvare 

stromu však vyžaduje každoročné 

odstraňovanie vyrastajúcich výhon-

kov z bázy kra.

Jarná a jesenná nádhera

Muchovník sa často umiestňuje 

ako solitér do trávnika alebo ako do-

minanta zmiešaných záhonov práve 

pre svoje krásne jarné kvitnutie. Je 

doslova  obsypaný drobnými biely-

mi hviezdicovými kvetmi. Na jeseň 

zase veľmi pekne vyfarbuje do zla-

tistých a červených odtieňov. S ob-

ľubou sa používa i na výsadbu živé-

ho plota.

Nenáročný

Medzi jeho veľké výhody zaraďuje-

me nenáročnosť na pôdu. Je odol-

ný voči nízkym teplotám a bez prob-

lémov  toleruje sucho. Vyhovuje 

mu slnko aj polotieň. Neznesie vyso-

kú hladinu spodnej vody, inak je ne-

náročný. Nevyžaduje ani pravidelný 

rez. Postačí  odstraňovať suché ale-

bo poškodené konáre, prípadne ker 

tvarovať.

Choroby a škodce

Výhodou muchovníka je, že zvyčaj-

ne netrpí chorobami ani škodcami. 

Občas sa môže vyskytnúť monilió-

za, zväčša postačí mechanické od-

stránenie poškodených výhonkov. 

Muchovník patrí medzi častých hos-

titeľov vlnačky krvavej.

Chutné plody

Plody sú veľké asi 5-19 mm, dozrie-

vajú v priebehu júna a  júla. Sú fi a-

lovo-modré a  pripomínajú čučo-

riedky. Plody sa zberajú ručne a sú 

bohaté na vitamíny A, B a C a na an-

tokyány. Chutia  čerstvé, na  kolá-

či, v  marmeláde, sirupe.  Pokojne 

ich zamrazte alebo usušte. Rodiť za-

čína v druhom až štvrtom roku po 

výsadbe. Upozorňujeme vás, že plo-

dy chutia i vtákom. Buď sa podelíte 

alebo ich ochráňte sieťkou  vysokej 

úrodnosti.

Michaela Mojžišová
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spomienky

Kluby zdravia
OZ Život a  zdravie v  spoluprá-

ci s  MsÚ, odd. KŠaMK v  Banskej 

Štiavnici vás pozýva na prednášku 

lektora Jaromíra Novotu „Tri (ne)

zdravé postoje ku zdraviu (2.)“

Kedy: 15. marca 2022. Čas: 17.00 

hod. Miesto: Kultúrne centrum– 

Kammerhofská 1 (kaplnka), B. 

Štiavnica. Odborný garant: Univer-

zita Loma Linda. 

www.klubyzdravia.sk

Kluby zdravia na Slovensku orga-

nizuje Občianske združenie Život 

a zdravie.

OZ Život a zdravie

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

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-

nuje uskutočniť výstavu fotografi í 

v múzeu Čierny orol v Liptovskom 

Mikuláši a v Bardejove v Hornoša-

rišskom múzeu. Predpoklad 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 čas-

tejšie stretávať na obľúbených ak-

tivitách, a  preto želáme všetkým 

hlavne veľa zdravia, šťastia, rados-

ti, aby sa tieto plány aj uskutočnili.

Výbor ZO SZTP, BŠ

Mesto Banská Štiavnica 

s podporou primátorky mesta, 

Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

v spolupráci s Pohronským 

osvetovým centrom v Žiari 

nad Hronom zabezpečilo dňa 

23. februára 2022 v priestoroch 

klubu Rubigall prednášku: 

Šikanovanie očami krimina-

listu. 

Početná skupina učiteľov, psycho-

lógov a  výchovných poradcov škôl 

a školských zariadení v rámci okre-

su Banská Štiavnica sa stretla s lek-

torom a  bývalým kriminalistickým 

vyšetrovateľom Ing. Matejom Snop-

kom v reakcii na šikanovanie medzi 

deťmi v Miloslavove a Prestavlkoch.

Cieľom prednášky a  následnej dis-

kusie bolo nielen reagovať na známy 

mediálny prípad šikanovania, ale 

aj na základe často osobných skú-

seností zúčastnených s touto prob-

lematikou, rozanalyzovať príčiny 

šikany medzi žiakmi a možnosti eli-

minácie takto nevhodného správa-

nia detí a žiakov.

Učitelia spoločne s  lektorom Ma-

tejom Snopkom diskutovali o tom, 

ako na vznik šikany vplýva rodina 

a spoločenská klíma, aj o chýbajú-

cej empatii a  pravidlách správania 

medzi deťmi. Zhodli sa, že v  ško-

lách stále absentuje priestor na po-

trestanie vinníka, ale aj na prácu 

s obeťou a agresorom. Učitelia pre-

javili záujem pokračovať v  riešení 

situácie nielen formou vzdeláva-

nia, ale aj prakticky. Mesto Banská 

Štiavnica preto pripravuje ďalšie 

spoločné stretnutie, kde sa peda-

gogickí zamestnanci oboznámia 

s  právnymi možnosťami riešenia 

šikanovania.

Viera Ebert, MsÚ

Šikanovanie detí, sme pripravení 
pomáhať

Dňa 7. marca 2022 sa konala 

výročná členská schôdza 

Základnej organizácie 

Slovenského zväzu protifašis-

tických bojovníkov v Banskej 

Štiavnici. 

ZO SZPB sa v  uplynulom roku 

aktívne podieľala v  spolupráci 

s Mestom Banská Štiavnica na or-

ganizovaní osláv oslobodenia mes-

ta a  SNP. Výsledkom spolupráce 

s  mestom je aj postupná obnova 

pamätníkov na území mesta.

Členovia ZO SZPB schválili uzne-

senie, ktorým podporili Vyhláse-

nie vedúceho mediálneho odde-

lenia SZPB pána Braňa Ondruša 

k  aktuálnej situácií na Ukrajine 

zo dňa 25.2.2022 v znení: „Sloven-

ský zväz protifašistických bojovníkov 

vyjadruje ľútosť a  zásadný nesúhlas 

s  napadnutím Ukrajiny. Ani opráv-

nené obavy z  rozširovania NATO, 

defi nujúce Ruskom ako hrozbu, ne-

považujeme za akceptovateľné zdô-

vodnenie invázie na územie Ukraji-

ny. Pozemný i  vzdušný útok ruskej 

armády je zločinom proti mieru. Proti 

mieru, ktorý nám slávna Červená ar-

máda priniesla pred 77 rokmi. SZPB 

bude vždy uchovávať a pripomínať hr-

dinstvá ruských, ukrajinských či bielo-

ruských vojakov, našich osloboditeľov 

od fašizmu v roku 1945. O to viac po-

ciťujeme, že agresia Ruskej federácie 

proti bratskému slovanskému národu 

je v  rozpore s  našim záväzkom chrá-

niť ich pamiatku a  historickú pravdu 

o oslobodení Slovenska.

SZPB dlhodobo odsudzuje oslavovanie 

prisluhovačov nemeckého nacizmu na 

Ukrajine i v pobaltských štátoch, ban-

derovcov a jednotiek SS, podieľajúcich 

sa na vojnových zločinoch a zločinoch 

proti ľudskosti, vyvražďovaní Židov 

a  ostatných nevinných ľudí. A  to aj 

na Slovensku. Vojna nie je riešením!!! 

Usilujeme sa o  mierový život bez vo-

jen. Pripájame sa k  výzvam, aby RF 

zastavila vojenské akcie a stiahla svo-

ju armádu z územia Ukrajiny. Je po-

trebné využiť OBSE a OSN a pre de-

eskaláciu sa vrátiť k  opatreniam na 

budovanie vzájomnej dôvery, vrátane 

realizácie dohôd o zabezpečení moder-

ných menšinových práv pre Rusov na 

Ukrajine a skutočných zmlúv o obme-

dzení zbrojenia a odzbrojení.

SZPB z  podstaty svojho poslania za-

stáva jednoznačne protivojnový po-

stoj. Odmietame riešenie problémov 

medzi krajinami takouto násilnou for-

mou.

V  mene pamiatky hrdinov boja proti 

nacizmu a fašizmu a v mene ich obetí 

vyjadrujeme podporu všetkým mieru-

milovným Rusom a Ukrajincom a vy-

zývame na okamžité ukončenie vojny 

na Ukrajine a odchod vojsk RF.“

Členská schôdza ZO SZPB prija-

tím uznesenia odsúdila akékoľvek 

prejavy vandalizmu voči pietnym 

miestam a pamätníkom ľudí, ktorí 

bojovali za našu slobodu. Pripomí-

name, že v radoch Červenej armá-

dy bojovali Rusi, Ukrajinci, Bielo-

rusi, Kazaši a mnohí ďalší bok po 

boku proti fašizmu. Poškodzova-

ním pietneho miesta tak vanda-

li zneuctili aj pamiatku mnohých 

statočných Ukrajincov, ktorí bojo-

vali a padli za našu slobodu. Pietne 

miesta a pamätníky sa nesmú stať 

obeťou vojny na Ukrajine.

Pavel Bačík,

podpredseda ZO SZPB

Členská schôdza ZO SZPB

Kriminalista M. Snopko v klube Rubigall  foto Michal Kríž
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V roku 2021 sa Slovenskému 

banskému múzeu (ďalej SBM) 

podarilo rozšíriť svoju zbierku 

o ďalšie predmety. 

Väčšinu z nich mu už tradične daro-

vali občania, zberatelia a  iné osoby. 

Ďalšie získalo vlastným výskumom 

(zberom) svojich zamestnancov. 

Zbierkový fond múzea sa rozšíril aj 

vďaka kúpe, realizovanej z fi nančných 

prostriedkov poskytnutých zriaďova-

teľom. V článku, ako už tradične, spo-

meniem najmä darované predmety 

a ich darcov.

Patria k nim súbor predmetov – naj-

mä črepov, z  pozostalosti po rodine 

Kubíniovej (darovala rodina Bacho-

ríková), sako baníckej uniformy (dar 

od Štefana Emödiho z Krásnohorskej 

Dlhej Lúky), 63 kusov papierových fo-

riem na paličkovanie čipky (múzeu ich 

daroval Juraj Zajonc z Bratislavy), ku-

chynská váha od Banskoštiavničana 

Jozefa Čabáka, historická fotografi a, 

ktorú darovala múzeu Mária Šoreco-

vá, liatinový železný kríž od Branisla-

va Petáka. Niekoľko tlačovín z pozo-

stalosti archivára a  učiteľa Mikuláša 

Blázyho nám daroval Igor Szabó zo 

Zvolena, výrobky podniku Pleta Te-

rézia Blahová z Veľkého Zálužia. Ko-

lekciu obuvníckych kopýt sme získali 

od Petry Káderovej z Bratislavy, lavicu 

na výrobu šindľa a miešadlo na lekvár 

od Richarda Kaňu z Banskej Hodru-

še. Medzi zaujímavé akvizície patria 

drevená skrinka z  domáceho oltára 

od Tibora Zachara z Banskej Štiavni-

ce (časť Banky), mosadzný gombík 

z baníckej uniformy od Jána Majsnia-

ra, ale aj krásny ametyst – dar od Nor-

berta Hezouna z Banskej Belej. Väčšie 

množstvo predmetov z prvej a najmä 

z druhej polovice 20. storočia, použí-

vaných prevažne v  domácnosti, zís-

kalo múzeum prostredníctvom tra-

dičného bazáru konaného v  letných 

mesiacoch. Od Petronely Dudasovej 

z Kežmarku sme získali niekoľko do-

kumentov osobnej povahy a  doku-

menty pochádzajúce z  pracovného 

života Jána a  Štefana Marcziho, po-

dobného charakteru sú aj písomnos-

ti z pozostalosti po Samuelovi Rakšá-

nim, ktoré múzeu darovala pani Soňa 

Gazdíková. K  našim tradičným dar-

com patria Banskobystričan Martin 

Patúš a  Ján Považan z  Banskej Be-

lej (obaja darovali vzorky minerálov) 

a  Lukáš Rohárik (tlačoviny). Viace-

ré predmety získalo múzeum darom 

aj od kurátorov jednotlivých zbierko-

vých fondov a  odborných pracovní-

kov múzea.

Výskumnou činnosťou (vlastný 

výskum/zber) svojich zamestnancov 

a  prevodom v  roku 2021 múzeum 

rozšírilo zbierkové fondy Novšia his-

tória (fotografi e, hasičský pracovný 

odev, výrobky podniku Pleta) a Histó-

ria hudby (audiokazety).

Pri pohľade na realizáciu kúpnych 

zmlúv v  ostatných rokoch konštatu-

jeme, že v roku 2021 získalo múzeum 

pomerne veľké množstvo predmetov 

kúpou. Patrí k nim aj kolekcia z 19. 

- 1. pol. 20. storočia, pochádzajúca 

z domácnosti rodiny Kubíniovej, kto-

rú tvoria osobné predmety členov ro-

diny – súčasti a doplnky odevu, písa-

cie potreby, učebné pomôcky, mince, 

odznaky, pečatidlá, časopisy, fotogra-

fi e (rodinné, miestopisné), zariade-

nie domácnosti a iné. Súčasný majite-

lia domu (rodina Bachoríková) múzeu 

veľmi ochotne umožnili ob hliadku 

a výber predmetov do zbierky múzea. 

Časť pozostalosti múzeu odpredali, 

viaceré ďalšie predmety darovali. Táto 

rozsiahla akvizícia, ktorej predchádza-

la obhliadka, zhodnotenie, roztriede-

nie a výber bola sprevádzaná príklad-

nou spoluprácou zo strany majiteľa 

objektu. Je ukážkou možnosti oboj-

stranne výhodného postupu a  z  po-

hľadu múzejníctva predovšetkým 

úspešným krokom ku dokumentácii 

(regionálnych) dejín. Od potomkov 

rodiny Kubíniovej, získalo múzeum aj 

písomnú pozostalosť členov tejto ro-

diny. Kúpu v roku 2021 dopĺňajú dva 

novšie banícke fokoše, banícky kaha-

nec a  písací stôl a  fajčiarsky stolík – 

oba z konca 19. storočia.

Našim darcom, tým opakovaným – 

verným, ale aj všetkým ostatným ďa-

kujeme, že sa v  roku 2021 spolupo-

dieľali na tvorbe zbierky Slovenského 

banského múzea a  dúfame, že nám 

ostanú verní aj v  nasledujúcich ro-

koch.

Text: Daniel Harvan, SBM

Nové prírastky 
v Slovenskom banskom múzeu

Milí priatelia, priaznivci 

a podporovatelia, radi by sme 

Vás aj v tento rok oslovili 

o poukázanie 2% z dane pre 

OZ Margarétka, ktoré zriadilo 

a poskytuje ambulantnú 

sociálnu službu pre mentálne 

a telesne postihnutých 

mladých ľudí. 

Denný stacionár ponúka svoje služby 

v pracovné dni od 7,00 – 16,30 hod. 

Poskytujeme tiež terénnu opatrova-

teľskú službu pre seniorov, ŤZP ob-

čanov i odkázaných občanov, odbor-

ne kvalifi kovanými opatrovateľkami. 

Finančné prostriedky budú použité 

na pokrytie nákladov nevyhnutných 

pri poskytovaní dennej sociálnej re-

habilitácie klientov, nákup materiálu 

a pomôcok potrebných pri kreatívnej 

tvorbe a zdravotnej rehabilitácii. Sme 

odkázaní aj na alternatívne zdroje, 

preto si Vašu pomoc vážime a úprim-

ne Vám za ňu ďakujeme. Link na tla-

čivo: https://www.margaretka.sk/

dokumenty/2557-oz-margaretka

-vyhlasenie-2-percenta-dane-2022.

pdf

DS OS OZ Margarétka

2% pre OZ Margarétka

Minulosť, 
ktorá sa vracia

Prečo nám nie je osud Ukrajiny cu-

dzí, má viacero aspektov. Nie som 

politik, takže mi neprináleží hod-

notiť to odborne, ale len tak oby-

čajne, ľudsky. Už len fakt, že hra-

ničíme spolu, aj keď na malom 

kúsku zeme, je pre nás podstatný. 

Osobne sa stretávame s  biedou 

a  utrpením, ktoré prežívajú ute-

čenci. Našťastie, väčšina ľudí na 

tejto zemi je empatických a doká-

žeme v našej krajine, tým pádom 

aj v našom okrese, meste, dedin-

ke, podať pomocnú ruku. Málokto 

z nás asi predpokladal, že skutoč-

ná vojna môže byť tak blízko. Naj-

viac to chápu tí, ktorí sú ešte me-

dzi nami a  hrôzy svetovej vojny 

zažili na vlastnej koži. Potom sme 

tu my, stredná generácia, ktorá sa 

veľa o  tom učila, ale optimistic-

ky sme dúfali, že k  tomuto nik-

dy nedôjde. Nakoniec je tu aj mla-

dá generácia, ktorá vojnové hrôzy 

pozná len z  počutia, videa, lite-

ratúry a  pod. Mnohých tínedže-

rov už nelákajú bežné školské po-

smešky a nechytajú mobily do rúk 

preto, aby len tak zdieľali sociál-

ne siete alebo hrali hry. V drvivej 

väčšine sledujú vývoj, lebo pocho-

pili, že táto situácia je už záleži-

tosťou všetkých nás. Dokonca od 

známych viem, že ich deti presta-

li hrať PC hry s tematikou akčných 

bojových fi lmov, čo si osobne mys-

lím, že toto tiež nepriamo vycho-

váva zbytočne mladú generáciu 

k  násiliu. Zomknutosť nás všet-

kých je omnoho dôležitejšia než 

kedykoľvek predtým.

Ako žiačka základnej školy som 

sa kedysi intenzívne zúčastňova-

la literárnych súťaží s témou Mier 

na zemi. Potom tieto súťaže osta-

li dosť nepopulárne, lebo ich pre-

valcovali úplné iné tematiky. Nedá 

mi však nereagovať na situáciu, 

(ktorá teraz otriasa rozumným 

svetom) aj formou - nazvime to - 

novodobej básne o  mieri. Venu-

jem ju práve Ukrajine a držím jej 

palce.

zmŕtvychvstanie

zmŕtvychvstanie daj nám Pane

nech prejde krviprelievanie

nech do duší silných mocných

priletí deň hoc aj v noci

nech osvieti ich mysle novým

symbolom už pomierovým

nech stíchnu strely a tiež delá

nech každý radšej pokoj zdieľa

Daniela Sokolovičová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 11.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 13.3. 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 12.3. o 18:30 hod.

Pes
Komédia, 101 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Mariňák vo výsluž-
be Briggs dostane úlohu, kto-
rá sa zdá byť najťažšou v celej 
jeho vojenskej kariére. Má do-
viesť sučku belgického ovčiaka 
Lulu na pohreb jej bývalého pso-

voda. Arogantný, ľahkovážny fra-
jer a svojhlavá psia dáma proti 
svojej vôli spoločne vyrážajú na 
dlhú cestu autom po tichomorskom 
pobreží. Spočiatku sa navzájom 
nemôžu vystáť a okrem toho je 
pes často ešte o krok vpred pred 
svojím novým „pánom“.

Nedeľa 13.3. o 16:00 hod.

Encanto
Animovaný, komédia, 90 min., 
MP, vstupné: 5€. Film Encanto 
od štúdia Walt Disney Animation 
Studios prináša príbeh neobyčaj-
nej rodiny Madrigalovcov. Madri-
galovci žijú ukrytí v čarovnom 
dome v pulzujúcom mestečku v ko-
lumbijských horách, na podivu-
hodnom a čarovnom mieste zvanom 
Encanto. Čaro Encanta spôsobilo, 
že každé dieťa v rodine má jedi-
nečný dar, od nadľudskej sily až 
po schopnosť liečiť. Obdarené je 
každé dieťa okrem dievčatka Mi-
rabel. Mágia obklopujúca Encan-
to sa začne vytrácať a Mirabel 
zistí, že práve ona by mohla byť 
poslednou nádejou svojej výni-
močnej rodiny.

Utorok 15.3. o 18:30 hod.

Frances
Komédia, dráma, 111 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film zobrazuje ži-
vot hviezdnej televíznej novi-
nárky, uviaznutej v špirále uda-
lostí, ktoré zapríčinia jej pád. 
Film osciluje medzi drámou a ko-
médiou a snaží sa vytvoriť pa-
ralelu medzi osobnou a verejnou 
krízou mladej ženy a obrazom sú-
časného Francúzska. Má byť naj-
mä satirou na tému spracúvania 
informácií televíznymi kanálmi.

Štvrtok 17.3. o 18:30 hod.

Šťastný Nový rok 2: 
Dobro došli
Romantický, komédia, 93 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Príbeh je 
voľným pokračovaním úspešného 
fi lmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začína sa 
na Silvestra, keď Marek požiada 
Hanu o ruku. Jej súhlas rozpúta 
bláznivý kolotoč udalostí, pred-
chádzajúci ich svadbe v nádher-
nom prostredí pri „českosloven-
skom“ mori v Chorvátsku. 

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, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 7/2022: „K vý-

chove patrí aj príklad.“ Výhercom sa 

stáva Erik Dobrovič, B. Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku 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 termíne do 21. 03. 2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Karla 

Gotta: „Dozadu sa má človek pozerať... 

(dokončenie v tajničke).

A., Svet, krém, viac hrncov,

B., 4. časť tajničky, zaoblene,

C., Neodborník, cudzie muž. meno, 

nástroj na šitie, písomná skratka,

D., Lesné zviera, alkoholický nápoj 

z hrozna, mláďa kravy, mizni,

E., Existuj, Daniela, vysoké učenie, 

motá,

F., 4. pád oni, Adela, vlani česky, la-

keť bez mäkčeňa,

G., Pripravuje jedlo, set, koleso, cín,

H., Stred slova horal, fenka, časť 

dňa, na 100. mieste,

I., Tebe, sánky, druh korenia, štát 

v USA,

J., Žen. meno, Verdiho opera, účet 

v banke,

K., Koniec tajničky, 2. časť taj-

ničky.

1., Spoluhlásky v slove kazil, 5. časť 

tajničky, polomer,

2., Pracovali pluhom, charitatívna 

organizácia,

3., Predložka v  2. páde, citoslov-

ce rezania, meno Rolins, poloha 

v sede,

4., Poľnohosp. plodina, prekáža, 

oklamanie v hre,

5., Predložka, javisko nárečovo, vi-

dina, samohlásky v slove sane,

6., Výlučok z  úst, samice jeleňov, 

tiež,

7., Vlastnilo, číra tekutina, zn. kan-

celárskych potrieb,

8., Úhor po nemecky, čistiaci prá-

šok, ochotne,

9., Snorí, hreší, eman,

10., Murársky produkt, vlani česky, 

zn. draslíka a vanádu,

11., Pole, vlastnilo, samohlásky 

v slove kupola,

12., 1. časť tajničky, zn. kokosovej 

tyčinky, stnú bez prízvuku,

13., Frankovka, cestička, ozn. áut 

Trnavy,

14., 3. časť tajničky, ozn. áut Špa-

nielska.

Pomôcky: Aal, kik, falš, Tena, KV, 

bína.

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. 9
Krížovka
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Slovo má… Diana Pungeršič

V  Banskej Štiavnici pôsobia prekla-

dateľky a prekladatelia, ktorí tu trá-

via štipendijný pobyt a  pracujú na 

preklade diel slovenských autoriek 

a  autorov do cudzích jazykov. Rezi-

denčné pobyty Trojica Air v  tomto 

roku realizuje Literárne informač-

né centrum v  spolupráci s  Mestom 

Banská Štiavnica, a  preto  by sme 

radi predstavili a  prezentovali ten-

to spoločný  projekt. Vo februári na 

mesačný rezidenčný pobyt nastúpila 

Diana Pungeršič zo Slovinska (16.2. 

– 15.3.2022), ktorá bude pracovať na 

preklade knihy Jany Juráňovej Na-

ničhodnica. Položili sme jej preto zo-

pár otázok:

Ako ste sa dostali k  prekladom 

slovenskej literatúry do slovin-

ského jazyka?

D. P.: Na začiatku štúdia slovinči-

ny a sociológie kultúry na Filozofi c-

kej fakulte Univerzity v Ľubľane som 

sa zo zvedavosti prihlásila na lekto-

rát slovenského jazyka. O  Sloven-

sku a  slovenskej kultúre som vtedy 

nemala ani potuchy, ale už po nie-

koľkých mesiacoch učenia slovenči-

ny sa to zmenilo, začalo ma zaujímať 

všetko, čo sa týkalo Slovenska a slo-

venskej kultúry, bola to doslova láska 

na prvé počutie. Hneď som odišla do 

Bratislavy na študijnú výmenu a po-

tom som slovenčinu začala aj paralel-

ne študovať, bola som vlastne druhá 

generácia ľubľanských slovakistov. 

Prekladať som začala už počas štú-

dia, začalo sa to prvými časopisecký-

mi prekladmi a celkom rýchlo som sa 

dostala aj k prvému knižnému pre-

kladu. Bol to román od Pavla Ranko-

va Stalo sa prvého septembra (alebo 

inokedy). Aj po desiatich rokoch je to 

stále veľmi čítaná kniha.

Ktoré diela ste doteraz preloži-

li a aké ohlasy zaznamenali u slo-

vinskej verejnosti?

D. P.: Okrem spomínanej knihy som 

preložila ešte Rankovove Matky, tiež 

čitateľsky  veľmi úspešná kniha. Au-

tora sme dvakrát privítali v Slovinsku, 

určite ho budem ešte prekladať. Na-

sledoval preklad románu Kniha o cin-

toríne Daniely Kapitáňovej (Samko 

Tále). Za tento preklad som dostala 

cenu pre mladú prekladateľku, kto-

rú  udeľuje Spolok slovinských ume-

leckých prekladateľov. Ide o svojrázny 

štýl rozprávania, keďže Samko Tále je 

mentálne postihnutý chlap a jeho reč 

je naozaj svojská. Potom sú to knihy 

Víťa Staviarskeho (Kivader, Záchytka, 

Kale topánky), zdalo sa mi totiž dôle-

žité, aby som Slovincom priblížila aj ži-

vot a osudy slovenských Rómov, a to 

očami autora, ktorý má hlboké pocho-

penie pre naše ľudské slabosti. Bolo mi 

cťou prekladať aj veľkého Dušana Mi-

tanu – jeho kultové zbierky poviedok 

Psie dni a Nočné správy, ktoré sú záro-

veň aj moja srdcovka. Potom je tu ešte 

Café Hyena Jany Beňovej a  Keď sa 

pes smeje Juraja Šebestu, ktorá bola 

v  roku 2019 ocenená ako najlepšia 

prekladová kniha pre deti a  mládež. 

A celkom nedávno vyšiel preklad ro-

mánu Tábor padlých žien Antona Ba-

láža. Je to príbeh o prevýchove brati-

slavských prostitútok a spomínajú sa 

v ňom aj Sitnianski rytieri. Umelecké 

preklady zo slovenčiny sú u nás (v po-

rovnaní s češtinou) stále vzácne, knihy 

preto vyberám premyslene a  uvedo-

mujem si to privilégium, ako aj zodpo-

vednosť. Odozvy čitateľov aj odbornej 

verejnosti ma utvrdzujú v presvedče-

ní, že som na správnej ceste.

Akému prekladu sa venujete po-

čas pobytu Trojica Air?

D. P.: Prekladám Naničhodnicu Jany 

Juráňovej. Román o osemdesiatroč-

nej pani Ľudmile, ktorá sa po prepus-

tení z  nemocnice nemá kam  vrátiť. 

Je to eticky a sociálne citlivý príbeh, 

ktorý sa venuje otázke nezištnej po-

moci, ako aj problému starnutia vo 

svete, ktorý velebí mladosť, krásu 

a  zdatnosť.  Naničhodnica nám po-

máha vidieť a  možno aj lepšie  po-

chopiť samých seba, teda aj odvrá-

tenú  tvár našej spoločnosti, ktorá 

zlyháva  v  starostlivosti o  chorých, 

bezmocných, starých... Je to silný 

príbeh, ktorý nám nastavuje zrkadlo, 

a verím, že osloví aj slovinských čita-

teľov.

Slovensko a  Slovinsko si mnohí 

často zamieňajú. Ako je to ale nao-

zaj? Čo majú obyvatelia týchto kra-

jín spoločné a čo naopak rozdielne?

D. P.: Máme naozaj veľa príbuznos-

tí, „háčik“ je ale v tom, že sa navzájom 

nepoznáme. Slovensko a jeho kultú-

ru preto vnímam ako blízku exoti-

ku. Zvlášť na začiatku mi bolo všetko 

také povedomé, ale celkom nezná-

me. Slovinci skôr poznajú českú kul-

túru, s Čechmi sme žili spolu pod Ra-

kúskom, charakterovo však máme 

určite bližšie k vám. Naše krajiny sú 

skutočne ako dvojčatá. Navrhujem, 

aby ste si našli v archíve Slovenské-

ho rozhlasu reláciu „Čo by bolo, keby... 

krajiny mali dvojčatá?“. S  moderátor-

kou Rozáliou Vlaskovou sme tam 

spomenuli kopu podobností. Uve-

diem jeden rozdiel, Slovinci sú určite 

väčší extrémisti. Vo všetkom by sme 

chceli byť zapísaní do Guinessovej 

knihy rekordov, nech už ide o peče-

nie najväčšej potice (tradičného ore-

chového závinu) či zdolávanie Hima-

lájí a maratónske plávanie (Big River 

Man). Vychádza to z komplexu ma-

losti, iste, no na druhej  strane Slo-

vincov (zväčša jednotlivcov) takéto 

úspechy aj povzbudzujú, predsa do-

kážeme byť aj veľkí.

Ako podporuje Slovinsko „export“

svojich autorov do zahraničia?

D. P.: Podobne ako to teraz robí aj Slo-

vensko, naša Verejná knižná agentú-

ra (JAK) udeľuje štipendiá preklada-

teľom a podporuje aj vydavateľstvá, 

v medzinárodnom priestore sa sna-

žia uplatniť aj naši vydavatelia a sa-

motní autori. Najväčší rozdiel však 

vidím v tom, že Slovinsko oveľa viac 

využíva možnosti, ktoré  ponúka 

EÚ. Európske granty dokonca držia 

nad vodou slovinský knižný trh ako 

taký. Na budúci rok bude Slovinsko 

čestným hosťom na medzinárodnom 

knižnom veľtrhu vo Frankfurte, prí-

pravy sú teraz v  najintenzívnejšej 

fáze.

Ste v Banskej Štiavnici prvýkrát? 

Ako na vás pôsobí mesto a aké sú 

podmienky na prácu, ktoré vytvá-

ra Trojica Air?

D. P.: Je to proste okúzľujúce mesteč-

ko. Cítim sa tu ako kráľovná, ubyto-

vanie je priestranné a  pokojné, ide-

álne na prácu. A  samotné mesto 

s  okolím ponúka  toľko možnosti... 

na výlet či obyčajné túlanie po ma-

lebných uličkách, sú tu galérie, mú-

zeá, zámky, kaviarne a  predovšet-

kým milí ľudia! Objavila som asi svoje 

najobľúbenejšie slovenské mesto.

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje LITA, autorská spoloč-

nosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica AirSúťaž
V mesiaci marec- mesiaci knihy 

sme pre Vás opäť pripravili zau-

jímavú súťaž o atraktívne vecné 

ceny a  zaujímavé knižné tituly. 

Stačí, ak nám v 5 súťažných ko-

lách správne odpoviete aspoň na 

3 súťažné otázky a zaradíme Vás 

do žrebovania. Tentokrát otázky 

sú formulované na knihy Juraja 

Červenáka.

2. súťažné kolo:

Otázka:

2. Koľká v poradí z tejto série je 

kniha s  názvom Pre hrsť duká-

tov?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielaj-

te do redakcie ŠN v termíne do 

11.4. Šťastných výhercov uverej-

níme vo veľkonočnom čísle ŠN 

č. 14/2022 dňa 13. 4. Prajeme 

všetkým čitateľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Poďakovanie
Vrelá vďaka pán doktor Cvejkuš!

Pri našej predchádzajúcej pre-

ventívnej prehliadke u  nášho 

urológa MUDr. Mariána Cvejku-

ša sme sa stretli až traja, a to nie-

len na preventívnych prehliad-

kach, ale aj všetci sme nešetrili 

pri našom vzájomnom rozhovo-

re slovami chvály a  uznania na 

nášho dlhoročného liečiteľa. 

Všetkým nám totiž vynikajúco 

pomohol. Myslíme si, že to čo 

sme si vzájomne povedali stojí aj 

za to, aby sme to dali aj na vše-

obecnú známosť. Tento zvolen-

ský lekár dochádza pravidelne do 

svojej banskoštiavnickej ordiná-

cie každý utorok a určite nie sme 

to len my traja, ktorým výdat-

ne pomohol. Takže, vrelá vďaka 

za všetko a prajme si, aby tento 

múdry a obetavý lekár ešte dlho 

chodieval liečiť do Banskej Štiav-

nice svojich pacientov.

Vďační pacienti
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ISSF World Cup, Cairo, Egypt 

(26.2. – 8.3.).

Slovenský športový strelec Patrik 

Jány triumfoval v  piatkovom fi ná-

le (5.3.) ľubovoľnej malokalibrovky 

3x20 na podujatí Svetového pohára 

v  egyptskej Káhire. V  súboji o  zlato 

zdolal Maďara Zalána Peklera 16:10. 

Tretí skončil Chorvát Petat Gorša 

a štvrtý Nór Jon-Hermann Hegg.

Jány postúpil do osemčlenného fi ná-

le zo štvrtkovej kvalifi kácie z druhé-

ho miesta. V  ňom sa dostal bezpeč-

ne do kvarteta bojujúceho o medaily, 

resp. o  zlato. Záverečný rozstrel bol 

takmer celý čas veľmi vyrovnaný, 

v  predposlednej sérii však 24-ročný 

slovenský reprezentant odskočil sú-

perovi na rozdiel štyroch bodov a ná-

sledne rozhodol o svojom druhom tri-

umfe na podujatí SP. Jány už v Káhire 

získal striebro vo vzduchovej puške na 

10 m. V Egypte tak vyšperkoval svoju 

medailovú zbierku v rámci SP. Okrem 

prvého a druhého miesta v Káhire má 

na konte jedno zlato z poľského Vroc-

lavu a ďalšie štyri bronzové medaily.

K  zlatej medaile Paťovi srdečne gra-

tulujeme a  prajeme veľa úspechov 

a  hlavne pevné zdravie a  dobrú 

mušku pri ďalších streleckých súťa-

žiach! Zdroj: ISSF

ŠN

Patrik Jány zlatý v Egypte!

Tento týždeň si naši žiaci 

užívajú jarné prázdniny. Mnohí 

z nich trávia voľný čas na 

lyžiarskych svahoch, zábavne 

aj bezpečne. 

Ako to vieme? Pretože sme s  nimi 

minulé týždne absolvovali školský 

lyžiarsky výcvik. Samozrejme, všet-

ko plne hradené, nikto nič nemusel 

doplácať.

Ak niekto nemal vlastnú výstroj, za-

požičali sme lyžiarky, lyže, helmy, 

otepľovačky aj rukavice. Pohodlne 

spred školy – prenajatým autobu-

som – hurá na najbližší svah – Sala-

mandra Ski Resort.

Rozdelili sme sa do skupín podľa 

schopností a výkonnosti, nezabudli 

sme na rozcvičku. Od horských zá-

chranárov sme sa dozvedeli základy 

prvej pomoci a správania sa na sva-

hu pri úraze. Skupina začiatočníkov 

sa zdokonaľovala na dolnej „pome“, 

pokročilí sa vyviezli až hore sedač-

kou.

Krásne slnečné počasie, „chill“ bar 

s hlasnou muzičkou a výhľadom na 

panorámu Štiavnických vrchov aj 

na najvyššie Sitno. Na 1450 m dlhej 

zjazdovke sa striedajú náročnejšie 

strmšie úseky s  pohodovými „esíč-

kami“. Užili si to naozaj všetci. Za-

čiatočníci sa v rámci prestávky hore 

odviezli najskôr bez lyží, ale na 2.-3.

deň si aj oni trúfl i na pomalý sla-

lom/ zjazd dole veľkým svahom. Je 

pravda, že prvé družstvo spravilo na 

sedačke aj 3 jazdy, kým začiatoční-

ci jednu, ale dôležité je, že to zvládli. 

Na záver mal každý možnosť ukázať 

svoj pokrok v disciplíne našej olym-

pijskej víťazky Peti Vlhovej – v slalo-

me. Víťazmi však neboli iba držitelia 

najlepšieho času a čokolády, ale všet-

ci účastníci.

Kolektív prvákov, ktorí pár mesia-

cov na našej – pre nich novej stred-

nej škole, strávili pár mesiacov na 

dištančnom vzdelávaní, potreboval 

spoločnú aktivitu ako soľ. Priateľstvá 

sa upevňovali nielen na svahu, ale aj 

pri dobrom obede. Socializácia pri 

športovej aktivite, prekonanie vlast-

ných strachov, zábran, inklúzia – za-

členenie sa do kolektívu rovesníkov, 

pocit úspechu, dobre zvládnutej úlo-

hy... o to všetko sa v škole dlhodobo 

snažíme. Na lyžiarskom to išlo akoby 

samo od seba.

Ako učiteľka vnímam rozdiel v nasta-

vení kolektívu pred a po lyžiarskom 

a  viem, že všetkým zúčastneným 

pobyt na čerstvom vzduchu, príro-

da a  športovanie prospel po každej 

stránke.

Naši študenti budú môcť pokračovať 

v  rozhovoroch, zábave a  „chillovaní“ 

nielen v škole a na super internáte, 

ale aj na zahraničnej praxi. Naša ško-

la v rámci projektu Erasmus vysiela 

žiakov a učiteľov na stáže do Nemec-

ka, Nórska, Portugalska, Česka...

Murári sa okrem potrebnej „klasiky“ 

učia aj základy eko-staviteľstva, hli-

nené omietky, udržateľnosť – čo je 

čoraz žiadanejšie a  dotované. Lesá-

ci budú mať okrem množstva kur-

zov základy harvestoru. Manažéri 

cestovného ruchu aj obchodníci a fi -

nančníci majú zaujímavé cvičné fi r-

my. Kaderníčky sú najobľúbenejšie 

na škole, lebo všetci sa u nich v sa-

lóne radi necháme rozmaznávať 

a  skrášliť. Hostinskí vedia pripraviť 

tie najlepšie akcie. Ako učiteľka som 

vďačná, že máme takých skvelých 

žiakov. A dúfam, že tak ako oni robia 

radosť nám, spravil aj im radosť náš 

spoločný skvelý lyžiarsky.

Verím, že budúci rok sa vidíme na 

svahu s  ďalšími prvákmi – vo všet-

kých odboroch, ktoré sa na našej ško-

le študujú.

Chceš úspešnú budúcnosť? Pridaj sa 

k nám!

Za SOŠ služieb a lesníctva a kolektív 

kolegov z lyžiarskeho,

Zuzana Hermanová

Zlatý madailista Bc. Patrik Jány (v strede)  foto ISSP

Lyžiarsky výcvik 
na SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica

Účastníci lyžiarskeho výcviku  foto archív SoŠSaL BŠ 

Svet sa mení
Je ráno, zdá sa obyčajný nový 

deň,

no na časť Zeme padol tmavý 

tieň.

Smutný temný oblak, zvaný voj-

na,

z kalichu horkosti pijú nevinní... 

a do dna.

Čo sa to deje s ľudským umom ?

Hľadiac na mapu racionálnym 

zoomom.

Čo sa to deje ? ...štatút mieru kle-

sá do hmly,

ľudstvo a nádeje bytia sa ponára-

jú do tmy.

Zbrane rinčia, bomby ničia,

brániace národy však svoje hlavy 

vždy hrdo vztýčia.

Sila zbraní sa nevyrovná hrdos-

ti a cti,

nikdy sa takto nenaplnia invazív-

nych agresorov sny.

Vojna nie je to, čo človečenstvo 

chce,

o barbarstve nech sa nikomu ne-

sníva ani v tom najhoršom sne. 

Nevinní civilisti, deti, ženy, 

muži,

...každý, ale každý súdny človek, 

po mieri a slobode túži.

Navždy nech hanbou sú potretí tí 

čo mier hanobia,

veď do budúcich dejín krvou píšu 

terajšie obdobia.

A mier ?

...nie je to predsa len slovo zo 

slovníka slov !

Mier – je hodnota, ktorá práve 

teraz svojou silou preniká 

do nás, 

do našich snov.

Miloš Bendík, 

ŠZŠ Banská Štiavnica
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

 Ponúkam menšie búracie a terén-

ne práce, hydroizolácie, vakovanie, 

omietky, stierky, obklad, dlažba, 

kontakt: 0950 605 490

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Predám očistené orechy - 

1kg/8EUR, akcia, kontakt: 

0910 609 579

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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


