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INZERCIA

v meste Banská Štiavnica 

funguje od 1. marca 2022 

v nových priestoroch.

Mesto Banská Štiavnica prevádzko-

valo Karanténnu stanicu pre túla-

vé a opustené psy v meste Banská 

Štiavnica od roku 2013 v  priesto-

re areálu Technických služieb, m. 

p. Vzhľadom k potrebe presťahova-

nia karanténnej stanice, skvalitne-

niu uvedenej služby a zmodernizo-

vaniu priestorov uvažovalo Mesto 

Banská Štiavnica nad dvomi spô-

sobmi jej ďalšieho prevádzkovania, 

a to buď vybudovaním a zrealizova-

ním vo svojej réžii, 

Prinášame skrátenú verziu 

listu, ktorý obdržala primá-

torka mesta Banská Štiavnica 

ako odpoveď na svoju ponuku 

mestu Ľvov.

Vážená pani primátorka, váže-

ní priatelia, v mene Mesta Ľvov by 

sme Vám radi poďakovali za Váš 

list. Z  dôvodu pokračujúcej rus-

kej agresie Ľvov (ako jedno z miest 

na západe krajiny) prijíma utečen-

cov, ktorí okamžite museli opustiť 

svoje mestá. Mesto Ľvov im posky-

tuje miesto, kde môžu ostať a  tiež 

základné zásoby. Taktiež sa pripra-

vujeme na príjem ďalších osôb. Na 

druhej strane musíme zabezpečiť zá-

kladnú mestskú infraštruktúru, naj-

mä nemocnice a ďalšie mestské spo-

ločnosti. V súčasnosti pracujeme na 

posilnení služieb Mestskej nemoc-

nice vo Ľvove, ako miesta, ktoré by 

malo fungovať aj počas vojenského 

zásahu, prerušenia prívodu energií 

alebo preťaženia. Nesmierne si cení-

me Vašu podporu a pripravenosť po-

môcť nám v týchto ťažkých časoch. 

V prílohe Vám zasielame zoznam zá-

kladného vybavenia, ktoré nám vý-

razne pomôže pri obrane našej kraji-

ny. Pozdravujeme Vás z Ukrajiny,

Jevgen Vakulčuk, Kancelária pre 

zahraničnú spoluprácu, 

Mesto Ľvov

Zoznam potrieb pre Mesto Ľvov: 

deky, spacák, karimatky, matrace, 

stany, pršiplášte, telová kozmetika, 

zubné pasty, zubné kefky, hrebe-

ne, dámska, pánska a detská spod-

ná bielizeň, vložky, plienky pre deti 

a dospelých, utierky papierové, ute-

ráky, plastový riad a príbor, dezin-

fekcia, rúška, potraviny: voda, sáč-

kové polievky a  pod., energetické 

tyčinky, cestoviny..., zápalky, bater-

ky, zapaľovače, sviečky, lekárničky.

Doručenie pomoci

Na centrálne zberové miesto, kto-

ré sa nachádza v objekte Kultúrne-

ho centra, Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica v pracovné dni v čase 

8.00 – 16.00 hod. V prípade potreby 

upresnenia volajte: 045 694 96 51.

MsÚ

Karanténna stanica pre túlavé 
a opustené psy 

Mesto Ľvov nás potrebuje!

Karanténna klietka pre psy  foto archív TL BŠ �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

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici, 

Slovenská banská, s.r.o., Hodru-

ša-Hámre, Slovenská banícka spo-

ločnosť v Banskej Bystrici Vás po-

zývajú na výjazdné zasadnutie 

vzdelávacej sekcie „Utorkové popo-

ludnie“ baníckeho spolku, ktoré sa 

uskutoční 26. marca 2022 /so-

bota/ o 10,00 hod. so stretnutím 

účastníkov v areáli povrchovej ex-

pozície Bane Starovšechsvätých 

v Hodruši-Hámroch.

Program:

Prehliadka „Internetového náučné-

ho chodníka Banská Hodruša“

Lektor: Ing. Richard Kaňa

Richard Kaňa,

predseda spolku
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DIÁR
z programu

primátorky

14.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Redakčná rada ŠN.

15.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí 32. snemu 

ZMO Žiarsky región.

16.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Stretnutie s  cudzincami – ute-

čencami z  Ukrajiny v  súvislosti 

s hromadnou pomocou a začle-

nením detí do škôl a  školských 

zariadení a riešenie ich hmotnej 

a fi nančnej pomoci.

Riešenie stavebných akcií mesta.

17.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Rady ZMOS.

18.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  riešeniu 

záchrany a  prípravy materiá-

lu k zápisu prítokových a zber-

ných jarkov k  tajchom do Zo-

znamu NKP za účelom ich 

záchrany.

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.

V predchádzajúcich dňoch 

denno-denne vo viacerých 

médiách, dokonca aj viac-

násobne už od 24.2. mal 

absolútnu dominanciu Exštiav-

ničan Jaroslav Naď, minister 

obrany SR. 

Bolo to odo dňa napadnutia Ukrajiny 

Ruskom, keď pri komentovaní vyví-

jajúcej sa situácie mal najdôležitejšie 

slovo.

7.3. v Rádiu Devín po 8.00 bola in-

formácia o začínajúcom podujatí „Zi-

momravenie“.

7.3. v Rádiu Regina od 20.05 – 21.00 

bola prezentácia tvorby banskoštiav-

nického rodáka Mgr. Adama Hude-

ca (3.11.1949), významného sloven-

ského skladateľa, dirigenta, speváka 

a  moderátora a  propagátora sloven-

skej dychovej hudby v SR i zahraničí. 

Bol dlhoročným umeleckým vedúcim 

Malokarpatskej kapely, ako aj pred-

sedom Združenia dychových hudieb 

Slovenska, ktorého čestným predse-

dom je až dodnes.

8.3. v Rádiu Regina od 21.05 – 22.30 

mala hlavné slovo doc. RNDr. Jarmila 

Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty prí-

rodných vied UMB v B. Bystrici. Mi-

moriadne potešiteľné bolo najmä to, 

že okrem iného sa zmienila aj o výz-

name svetoznámej Baníckej akadé-

mie v B. Štiavnici, ktorá vznikla na zá-

klade rozhodnutia panovníčky Márie 

Terézie z r. 1762, ale aj jej konštatova-

nie, že odkaz tejto alma mater sa stále 

udržiava v našom meste.

9.3. v Rádiu Regina od 14.05 – 15.00 

bola hlavná pozornosť venovaná 

úrovni mestských novín na Sloven-

sku. Štiavnické noviny síce neboli spo-

mínané, ale musím dať na verejnú 

známosť niektoré skutočnosti. Bolo 

uvedených veľa takých príkladov, keď 

o obsahu novín rozhoduje len vedenie 

mesta, kde do toho nemôžu zasaho-

vať ani poslanci. Bolo uvedených tak-

isto viac príkladov, že v novinách sa 

nemôže uverejniť ani žiadna kritika, 

resp. opozičné názory. Našťastie toto 

všetko neplatí o  našich Štiavnických 

novinách.

9.3. vo viacerých médiách a  10.3. 

v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina po 

7.00 bola informácia, že banskoštiav-

nická rodáčka Magda Vášáryová do-

stala rezortné ocenenie z rúk minis-

tra zahraničných vecí a  európskych 

záležitostí SR za jej zásluhy za rozvoj 

zahraničnej služby. Táto niekdajšia 

excelentná herečka bola najprv veľ-

vyslankyňou SR v Rakúsku, následne 

aj v Poľsku, štátnou tajomníčkou Mi-

nisterstva zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR a  poslankyňou 

NR SR. V súčasnosti je predsedníčkou 

Živeny – spolku slovenských žien.

10.3. v Rádiu Lumen o 6.36 bola spo-

mienka na spisovateľa Mila Urbana, 

ktorý zomrel v  tento deň v  r. 1982. 

Jeho román Živý bič je dodnes jed-

ným z najprekladanejších literárnych 

diel zo Slovenska. V r. 1922 – 24 štu-

doval na Štátnej vyššej lesníckej škole 

v B. Štiavnici.

10.3. v Rádiu Devín od 7.25 bol ob-

siahly monológ Lucie Tkáčovej o  jej 

tvorbe, ako aj výstave pod názvom 

„Vlákna strát“ v banskoštiavnickej Ga-

lérii Partner BSC na Ul. A. G.-Göllne-

rovej 6.

11.3. v  Rádiu Regina o  6.50 bola 

upútavka na divadelné predstavenie 

„Chlieb s maslom“ v tento deň v kultúr-

nom centre.

12.3. v Rádiu Slovensko o 7.20 bola 

spomienka na vydanie 1. čísla no-

vín, ktoré vyšli 10.3.1721 v Bratisla-

ve, pričom sa o nich hovorilo ako o pr-

vých novinách, ktoré vyšli v Uhorsku. 

Pravda je však taká,  že 1. noviny vy-

chádzali už takmer pred 200 rokmi 

skôr, a  to nikde inde ako práve v B. 

Štiavnici.

13.3. v  Rádiu Slovensko o  6.05 

a v rozšírenom vydaní o 6.18 bola spo-

mienka na narodenie budúceho cisá-

ra Jozefa II.  (1780-90), ktorý sa na-

rodil ako prvorodený syn panovníčky 

Márie Terézie v tento deň v r. 1741. 

O jeho vzťahu k B. Štiavnici svedčí aj 

to, že ju navštívil ešte predtým ako za-

sadol na cisársky trón, ale tiež, že už 

ako „osvietený“ v r. 1786 uvoľnil cestu 

ku 4 svetovým prioritám,  ktoré v r. 

1786 uzreli svetlo sveta za výraznej 

spoluúčasti profesorov svetoznámej 

Baníckej akadémie v B. Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Pomáhame 
Ukrajine
Utečencov je potrebné nahlásiť!

Ak pomáhate s  riešením situácie 

ohľadom utečencov pred vojnou, 

možno vám pomôžu nasledovné in-

formácie:

- nahlasovať utečencov je potreb-

né pre evidenciu v rámci mesta Ban-

ská Štiavnica prostredníctvom hlav-

ného koordinátora emailom alebo 

telefonicky, resp. v  Informačnom 

centre – adresa: Námestie sv. Troji-

ce 6, 969 01 Banská Štiavnica 8:00-

17:00, tel.č.: +421 45 694 96 53 za 

účelom monitorovania a  možnos-

ti poskytnúť im všetky informácie 

a pomoc,

- ubytovateľom vzniká povinnosť 

otestovať ubytovaných cudzincov 

pri príchode a odchode samotestom 

na Covid. Samotesty sú bezplatne 

k dispozícii v Informačnom centre, 

adresa Námestie sv. Trojice 6, 969 

01 Banská Štiavnica 8:00-17:00, 

tel.č.: +421 45 694 96 53. Poskyto-

vateľa ubytovania sú priamo zapísa-

ní a evidovaní do zoznamu o odbe-

re testov,

- pre hotely a penzióny platí ohla-

sovacia povinnosť nahlásiť cudzinca 

do 3 dní na Oddelenie cudzineckej 

polície v Banskej Bystrici, Sládkovi-

čova 4343/25, 974 05 Banská Bys-

trica. HLÁSENIE POBYTU sa dá vy-

baviť aj poštou! https://www.minv.

sk/?hlasenie-pobytu-1

- súkromní ubytovatelia túto po-

vinnosť síce nemajú (utečenci majú 

v takomto prípade sami povinnosť 

informovať Cudzineckú políciu), ale 

vzhľadom na situáciu je lepšie po-

môcť a nahlásiť za utečencov.

Základná zdravotná starostlivosť 

v regióne – zabezpečili sme zdravot-

nú starostlivosť pre Ukrajincov so 

statusom odídenec.

Všeobecní lekári: 

MUDr. Diana Berlanská – 

0905 834 176, MUDr. Oľga Fer-

jančíková – 045 2901263, pedia-

ter: MUDr. Višňovská Katarína 

– 045 6921035, Zubná pohotovosť 

– MUDr. Diana Fáberová, adresa 

Pátrovská 1534/4, tel. 0944164321,

- akútne stavy, život ohrozujúce, je 

potrebné volať 112,

- zabezpečíme očkovanie pre všet-

kých utečencov aj bez statusu odí-

denca – nahlasovanie záujmu 

prostredníctvom hlavného koordi-

nátora emailom alebo telefonicky, 

resp. v  Informačnom centre – ad-

resa Námestie sv. Trojice 6, 969 01 

Banská Štiavnica 8:00-17:00, tel.č.: 

+421 45 694 96 53. MsÚ
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alebo zabezpečením 

služieb karanténnej stanice pro-

stredníctvom tretej osoby.

Po viacerých rokovaniach bolo vy-

písané verejné obstarávanie, kde 

predmetom zákazky bolo posky-

tovanie služby pre zriadenie a pre-

vádzku karanténnej stanice vo vlast-

ných priestoroch (žiadateľa), a  to 

v  súlade s  Vyhláškou č. 283/2020 

Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdo-

hospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

o podrobnostiach o ochrane spolo-

čenských zvierat, požiadavkách na 

odchyt túlavých zvierat a požiadav-

kách na karanténne stanice a útulky 

pre zvieratá, a so Zákonom NR SR 

č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-

rostlivosti v znení neskorších práv-

nych predpisov v  znení zákona č. 

184/2018 Z. z.

V uvedenej súťaži sme od budúce-

ho prevádzkovateľa požadovali za-

bezpečenie komplexnej služby pre-

vádzkovania karanténnej stanice 

vrátane jej priestorového, technic-

kého, personálneho, legislatívneho, 

administratívneho plnenia v  súla-

de s  platnými zákonmi a  predpis-

mi a s platnou legislatívou na území 

mesta Banská Štiavnica (i v súlade 

s prevádzkovým poriadkom karan-

ténnej stanice). Ďalšou požiadav-

kou bolo, aby budúci prevádzkova-

teľ karanténnej stanice mal platné 

aktuálne dokumenty preukazujú-

ce spôsobilosť prevádzkovať ka-

ranténnu stanicu v  zmysle platnej 

legislatívy (a to najneskôr v čase za-

čatia plnenia predmetu zmluvy, t.j. 

1.3.2022).

Zabezpečenie zriadenia a  prevádz-

ky karanténnej stanice pre túlavé 

zvieratá na území mesta Banská 

Štiavnica pozostáva zo zabezpe-

čenia vhodných priestorov karan-

ténnej stanice, z  poskytovania ve-

terinárnej starostlivosti, vedenia 

evidencie odchytených a  prijatých 

zvierat, v prípade uhynutia zvieraťa 

v karanténnej stanici povinnosť za-

bezpečiť likvidáciu uhynutých zvie-

rat v súlade so zákonom č. 39/2007 

Z. z. o  veterinárnej starostlivosti, 

z každodenného zabezpečenia stra-

vy a  vody v  zmysle platných práv-

nych predpisov, denného voľného 

výbehu zvierat mimo areálu karan-

ténnej stanice, zo zabezpečenia 

umiestnenia odchytených zvierat 

u pôvodných alebo nových majite-

ľov. V zmysle VZN č. 3/2011 odchyt 

túlavých zvierat vykonávajú prís-

lušníci mestskej polície. Mestská 

polícia odchytila za rok 2020 cel-

kom 64 psov, za rok 2021 to bolo 

65 psov. V  zmysle novely zákona 

o  veterinárnej starostlivosti verej-

ný obstarávateľ požaduje zabezpe-

čenie označenia odchyteného zvie-

raťa transportérom (mikročipom) 

v zmysle § 19 ods. 10 uvedeného zá-

kona, zabezpečenie vedenia eviden-

cie zvierat, evidencie vykonávania 

čistenia a  dezinfekcie priestorov, 

veterinárnych zákrokov a  ďalšie 

v zmysle uvedenej vyhlášky. Taktiež 

sme požadovali vedenie zoznamu 

odchytených zvierat pre dokumen-

tačné účely mesta Banská Štiavnica, 

ktorý je možné použiť a zverejniť aj 

na internetovej stránke mesta. Zo-

znam má obsahovať fotografi u psa, 

plemeno, miesto, dátum, čas od-

chytu psa a odhadovaný vek. Tento 

zoznam je potrebné priebežne ak-

tualizovať – 1× týždenne.

Verejné obstarávanie bolo ukon-

čené a  s  úspešným uchádzačom 

OZ Túlavá labka bola uzatvorená 

zmluva o  zabezpečení karanténnej 

stanice pre psov na území mesta na 

obdobie 1.3.2022 – 28.2.2027.

Zmluvná cena stanovená proce-

som VO bola určená na celé obdobie 

zmluvy, a to vo výške 35 000EUR. 

Na základe uvedeného bola karan-

ténna stanica pre psov zriadená na 

ulici Antolská 2 v Banskej Štiavnici.

Veríme, že uvedeným procesom sa 

podarilo splniť stanovené požia-

davky.

MsÚ

Banská Štiavnica

NOVINKY

�1.str.

myšlienka
dňa

„Neži, aby si bojoval. Bojuj, aby si žil“

Tupac Shakur

Karanténna stanica pre túlavé a opustené psy 

Už vyše mesiaca tu máme 

zálohovanie jednorazových 

nápojových obalov – PET 

fl iaš a plechoviek, ktoré bolo 

spustené od 1.1.2022. 

Za PET fľaše a plechovky z nápojov, 

minerálok a piva, za ktoré bol zapla-

tený záloh 0,15€ pri ich kúpe, bude 

záloh vyplatený pri ich vrátení po-

dobne ako to poznáme pri záloho-

vaných sklených pivových fľašiach, 

ktoré funguje už roky.

Kým v  prvých januárových dňoch 

by ste ešte len ťažko našli na pul-

toch obchodov nápoje v jednorazo-

vých zálohovaných obaloch, teraz 

sa už začínajú objavovať. Zálohova-

né PET fľaše alebo plechovky mu-

sia byť označené logom zálohova-

nia, ktoré sa nachádza pri čiarovom 

kóde obalu. Takéto označenie obalu 

znamená, že zákazník zaň pri kúpe 

zaplatí záloh 0,15€, ktorý mu bude 

vrátený, ak prázdny obal zanesie 

späť do obchodu.

Obchody, ktoré predávajú nápoje 

v PET fľašiach a plechovkách a roz-

loha predajne je nad 300 m2, majú 

povinnosť prázdne zálohované oba-

ly odoberať a  vyplácať zálohy bez 

podmienky niečo si u  nich kúpiť. 

Pre obchody do 300 m2 je to dob-

rovoľné. Väčšina obchodov v Štiav-

nici, ktoré sú povinné zálohované 

obaly odoberať, je vybavená auto-

matmi na ich odber. Do automatov 

darmo budete vkladať obaly, kto-

ré nie sú označené logom zálohova-

nia a ktoré ešte stále môžete kúpiť 

na pultoch obchodov, automat vám 

záloh za takýto obal nevydá. Nezá-

lohované obaly aj naďalej patria do 

triedeného zberu, ako tomu bolo 

doposiaľ.

Zálohovaná PET fľaša alebo plechov-

ka musí byť pri vrátení nepokrčená, 

aby automat vedel prečítať čiarový 

kód obalu, podľa ktorého ho identi-

fi kuje. Preto zálohované fľaše a ple-

chovky nestláčajte. Samozrejme, 

obaly musia byť prázdne, zvyšky ná-

poja v podobe kvapiek nevadia.

Nezálohované PET fľaše a plechov-

ky sa spolu s  tými zálohovanými 

môžu na pultoch nachádzať najne-

skôr do 30.06.2022. Po tomto dá-

tume bude možné predávať už len 

zálohované nápojové obaly. Toto 

prechodné obdobie je určené na do-

predaj starých zásob.

Systém zálohovania jednorazových 

PET fl iaš a plechoviek bol zavedený 

preto, lebo takýto systém zberu má 

podstatne vyššiu účinnosť ako zber 

cez farebné kontajnery. Záloh 0,15€ 

motivuje vrátiť prázdne plechovky 

a PET fľaše do obchodu a neodho-

diť ich na ulicu, do prírody alebo do 

zmesového odpadu, ako sa to bežne 

stávalo. Naša príroda bude čistejšia 

a v potokoch a riekach by malo plá-

vať podstatne menej odpadu.

Miloš Veverka, Technické 

služby, m. p., Banská Štiavnica

Zálohovanie PET fl iaš a plechoviek 
už funguje

Pozvánka
Dňa 11. marca 2022 v  Štiavnic-

kých Baniach na Konferencii Vi-

diek ženám bol slávnostne otvo-

rený 12. ročník súťažnej výstavy 

kraslíc Vandrovalo vajce... Výsta-

va je prístupná verejnosti v  kine 

pri kostole v  Štiavnických Ba-

niach až do 10.apríla 2022 na 

základe telefonického dohovo-

ru s  organizátormi na číslach: 

0904 309 776, 0905 853  479, 

045/6929116, 0915 896  586 ale-

bo mailom na adrese: mestykov@

zoznam.sk. Na prehliadke máte 

možnosť odovzdať svoj hlas naj-

krajšej kraslici. Tešíme sa na Vašu 

účasť, lebo na výstave sú nádher-

né exponáty z  celého Slovenska. 

11. apríla 2022 bude vyhodnote-

nie, kde Vás opäť radi privítame. 

V  prípade otázok nás kontaktuj-

te, radi odpovieme na všetky Vaše 

otázky. Podujatie organizuje OZ 

Vipa SK v spolupráci s obcou Štiav-

nické Bane, ZO JDS Štiavnické 

Bane, New Edu, n.o., a Centrom Eu-

rope Direct Banskobystrický región.

OZ Vipa SK
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Mesto Banská Štiavnica 

v rámci sociálnych služieb 

poskytuje a zabezpečuje 

sociálne služby v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, ako aj 

v zmysle VZN mesta Banská 

Štiavnica č. 7/2016 o sociál-

nych službách v úplnom znení.

V registri sociálnych služieb na Úra-

de Banskobystrického samospráv-

neho kraja má mesto zaregistrova-

né tri sociálne služby, a to je domáca 

opatrovateľská služba, komunit-

né centrum a  denné centrá (tzv. 

kluby dôchodcov). Na úseku sociál-

nych vecí sa poskytuje tiež základ-

né sociálne poradenstvo, vykonáva 

sa posudková činnosť pri posúdení 

odkázanosti na sociálne služby, za-

bezpečuje sa poskytovanie pomoci 

občanom v rámci sociálnej starost-

livosti mesta.

Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytu-

je občanom mesta, ktorí o túto služ-

bu požiadali a majú vydané právo-

platné rozhodnutie o  odkázanosti 

na sociálnu službu. Opatrovateľ-

ská služba je terénna sociálna služ-

ba, ktorá je vykonávaná v domácom 

prostredí prijímateľa, čo umožňu-

je dlhšie zotrvanie občana v  jeho 

prirodzenom prostredí. Táto služ-

ba  prispieva k  pokojnému preží-

vaniu života odkázaných osôb vo 

svojej domácnosti, bez obáv z opus-

tenia, samoty a  kontaktu s  priro-

dzeným prostredím. Opatrova-

teľská služba je zo strany občanov 

mesta Banská Štiavnica žiadaná 

a každým rokom evidujeme nárast 

opatrovaných občanov, ktorí sú od-

kázaní na pomoc inej fyzickej osoby. 

Táto skutočnosť súvisí s  nárastom 

zvyšujúceho sa veku obyvateľstva 

mesta. V roku 2021 bola táto služ-

ba poskytovaná pre 53 občanov 

a  zamestnancov v  opatrovateľskej 

službe bolo 36, čo vo fi nančnom vy-

číslení z rozpočtu mesta predstavu-

je za kalendárny rok 2021 sumu: 

331 428€.

Komunitné centrum

V lokalite Šobov je zriadené komu-

nitné centrum, ktoré je prevádz-

kované z  fi nančných prostriedkov 

mesta. V komunitnom centre sa fy-

zickým osobám v  nepriaznivej so-

ciálnej situácii poskytujú služby 

v zmysle zákona o sociálnych služ-

bách. Mesto Banská Štiavnica bolo 

opätovne úspešné pri výzve Imple-

mentačnej agentúry MPSVaR a  je 

zapojené do národného projektu 

pod názvom Budovanie odborných 

kapacít na komunitnej úrovni. Ten-

to projekt sa realizuje vďaka podpo-

re z  Európskeho sociálneho fondu 

a  Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. V rámci projektu sú fi nan-

covaní zamestnanci tohto centra, 

ako aj aktivity s cieľovou skupinou. 

Finančné prostriedky na činnosť 

komunitného centra za rok 2021 

boli vo výške: 52 392€.

Denné centrá

Mesto Banská Štiavnica má zria-

dené aj dve denné centrá (tzv. 

kluby dôchodcov), kde sa posky-

tujú služby v zmysle §56 zákona č. 

448/2008 Z.z. o  sociálnych služ-

bách. Jedno centrum sa nachádza 

na Námestí sv. Trojice, druhé v čas-

ti Štefultov. Táto sociálna služba sa 

poskytuje počas dňa fyzickej oso-

be, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 

fyzickej osobe s  ťažkým zdravot-

ným postihnutím alebo nepriazni-

vým zdravotným stavom, rodičovi 

s dieťaťom alebo starému rodičovi 

s  vnukom alebo vnučkou. Seniori 

tu majú priestor na stretávanie sa 

a  realizáciu rôznych záujmových, 

voľnočasových aktivít, organizova-

nie výletov a  trávenie spoločného 

času. Vzhľadom na pandemickú si-

tuáciu v roku 2021 bola ich činnosť 

pozastavená, ale pri uvoľňovaní 

opatrení bola možnosť stretávania 

sa v  určitom čase za stanovených 

hygienických pravidiel. Uvedená 

služba predstavuje vo fi nančnom 

vyčíslení z rozpočtu mesta čiastku: 

4 308eur.

Priestor na prenocovanie v  ne-

priaznivých klimatických pod-

mienkach

Mesto Banská Štiavnica posky-

tuje tiež službu na zabezpeče-

nie nevyhnutných podmienok 

na uspokojovanie základných ži-

votných potrieb, v  rámci ktorej 

je pre občanov bez domova už 

dlhodobo zriadený priestor na 

prenocovanie v  nepriaznivých 

klimatických podmienkach. Ob-

čania tu môžu prenocovať, vyko-

nať osobnú hygienu, oprať svo-

ju bielizeň. Evidenciu nocľahov 

a  kontrolu priestorov vykoná-

va mestská polícia. Priestor je 

kontrolovaný a  pravidelne sú 

dopĺňané čistiace a  dezinfekč-

né prostriedky. Z rozpočtu mes-

ta boli v r.2021 náklady na pre-

vádzku tohto priestoru vo výške 

271eur.

Prepravná služba

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le VZN č. 7/2016 o sociálnych služ-

bách zabezpečuje tiež sociálnu 

službu – prepravnú službu, tzv. so-

ciálny taxík, v  súlade so zákonom 

č. 448/2008 Z.z. o  sociálnych služ-

bách. Je to sociálna služba, ktorá sa 

poskytuje osobám s ťažkým zdravot-

ným postihnutím alebo s nepriazni-

vým zdravotným stavom, seniorom 

s trvalým pobytom v meste Banská 

Štiavnica. Táto služba sa v  našom 

meste poskytuje pre oprávnených 

občanov prostredníctvom neverej-

ného poskytovateľa sociálnej služby 

– neziskovej organizácie S.O.V.I. n. o. 

Poskytovateľ fakturuje Mestu Ban-

ská Štiavnica náklady za prepravnú 

službu v zmysle VZN č. 7/2016 o so-

ciálnych službách vždy za predchá-

dzajúci mesiac. Neoddeliteľnou sú-

časťou vyúčtovania je predloženie 

výkazu všetkých jázd – zoznamov 

prepravených osôb v  rámci mes-

ta a  mimo mesta Banská Štiavni-

ca. Táto služba je zo strany občanov 

mesta žiadaná, využívaná, jej posky-

tovanie obyvatelia hodnotia klad-

ne a využívajú ju pravidelne a opa-

kovane. V pandemickej situácii bola 

preprava zabezpečovaná najmä k le-

károm do zdravotníckych zariadení 

v  okolitých mestách, na očkovanie 

proti ochoreniu COVID-19, formou 

dovozu potrebných liekov a zdravot-

níckych pomôcok pre občanov, ako 

aj nákup potravín. Výdavky z  roz-

počtu mesta na zabezpečenie pre-

pravnej služby boli v r. 2021 vo výš-

ke 11 404eur.

Sociálna politika mesta Banská Štiavnica

Deň detí na Šobove  foto archív KC BŠ

Seniori z denného centra v Banskej Štiavnici  foto archív DC BŠ

�5.str.
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Z rozpočtu mesta je tiež 

v zmysle zákona o sociálnych služ-

bách uhrádzaný príspevok neverej-

nému poskytovateľovi sociálnych 

služieb Margarétka, o.z., na pre-

vádzkové náklady za sociálnu služ-

bu poskytovanú v  dennom staci-

onári za občanov mesta Banská 

Štiavnica. Okrem prevádzkových 

nákladov mesto podporuje o.z. 

Margarétka aj poskytnutím zvý-

hodneného nájmu priestorov, kde 

vykonávajú svoju činnosť. V  den-

nom stacionári sa poskytuje soci-

álna služba fyzickej osobe, ktorá 

je odkázaná na pomoc inej fyzic-

kej osoby, ak jej stupeň odkázanos-

ti je najmenej III a  je odkázaná na 

sociálnu službu v  zariadení len na 

určitý čas počas dňa. Príspevok na 

prevádzkové náklady v  minulom 

roku bol z rozpočtu mesta vo výške 

6 435eur.

V  rámci sociálnej starostlivos-

ti Mesto Banská Štiavnica okrem 

sociálnych služieb ako takých po-

skytuje pomoc občanom, ktorí sa 

nachádzajú v  núdzi aj formou jed-

norazových dávok v hmotnej núdzi, 

ktoré sa poskytujú po posúdení kaž-

dej žiadosti fi nančnou alebo vecnou 

formou pre dospelých aj deti. V prí-

pade nutnosti pomáhame tiež po-

skytnutím sociálnych pôžičiek na 

konkrétny účel podľa zákona o so-

ciálnej pomoci a  interného predpi-

su mesta – pravidlá pri poskytovaní 

jednorazových dávok a  sociálnych 

pôžičiek občanom mesta Banská 

Štiavnica. Vzhľadom na náročné 

životné situácie, v  akých sa  mno-

hí občania nachádzajú je táto po-

moc potrebná a  nevyhnutná pre 

zabezpečenie ich základných život-

ných potrieb a starostlivosti o ma-

loleté deti. Z fi nančných prostried-

kov rozpočtu mesta bola v minulom 

roku táto pomoc poskytnutá na jed-

norazové dávky v  núdzi vo výške 

4  185eur a  sociálne pôžičky (ná-

vratné fi nančné výpomoci) vo výš-

ke 6 050eur.

Nezanedbateľnou položkou v  roz-

počte mesta sú aj výdavky určené 

na pochovávanie na trovy mesta. 

V  zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve, mesto zabezpečuje 

pochovanie v zmysle §30 ods. 2 uve-

deného zákona. V  rozpočte mes-

ta táto položka v roku 2021 bola vo 

výške 1 638eur.

Každoročne je prostredníctvom 

mesta Banská Štiavnica zabezpeče-

né tiež poskytnutie dotácie na pod-

poru humanitárnej pomoci z  Mi-

nisterstva práce, sociálnych vecí 

a  rodiny Slovenskej republiky pre 

občanov mesta. Dotácie sú poskyt-

nuté na konkrétny účel, pričom 

mesto je zodpovedné za zabezpe-

čenie účelného vynaloženia schvá-

lených fi nančných prostriedkov. Pri 

poskytnutí dotácie sa zabezpečujú 

schválené tovary a služby na zmier-

nenie nepriaznivej sociálnej situácie 

za konkrétnym účelom a vykonáva-

jú nákupy priamo s  prijímateľom 

poskytnutej pomoci. V  roku 2021 

bola táto pomoc poskytnutá vo výš-

ke 2 469eur.

Mesto Banská Štiavnica poskytuje 

z rozpočtu mesta tiež dotácie na so-

ciálnu oblasť. V roku 2021 boli do-

tácie poskytnuté štyrom poskyto-

vateľom sociálnych služieb spolu vo 

výške 2 000eur.

Počas vianočných sviatkov 2021 

Mesto Banská Štiavnica pomohlo 

odkázaným občanom poskytnu-

tím poukážok na nákup potravín 

v  spolupráci s  Mgr. Petrom Erne-

kom, ako aj Mestskými lesmi, spol. 

s.r.o., a  v  spolupráci so sociálnym 

podnikom v  Banskej Štiavnici, za-

stúpeným Mgr. Jánom Terenom 

bola poskytnutá občanom v  núdzi 

štedrovečerná večera. Pomoc z roz-

počtu mesta predstavovala čiastku 

1 150eur.

Mesto tiež vykonáva osobitného 

príjemcu dávok v  hmotnej núdzi, 

rodičovských príspevkov a  prídav-

kov na deti, zanedbávajúcich povin-

nú školskú dochádzku.

Pre pomoc občanom s nepriaznivou 

sociálnou situáciou mesto zriadilo 

a prevádzkuje aj výmenník šatstva, 

kde je možnosť vybrať si šatstvo 

pre všetky vekové kategórie, obuv, 

tašky, knižky, hračky, posteľná bie-

lizeň, deky, obrusy, drobné príslu-

šenstvo do kuchyne. Od začiatku 

otvorenia sa vytvorili rôzne komu-

nity, ktoré tento priestor v hojnom 

počte navštevujú. Medzi veľmi sil-

ne zastúpené skupiny patria matky 

samoživiteľky, sociálne slabšie rodi-

ny, dôchodcovia. Možnosť zadová-

žiť si veci za pár eur týmto prispie-

vame k  ich zvýšenému životnému 

štandardu. Recykláciou vecí takisto 

prispievame k ekologickejšiemu za-

obchádzaniu a dávame tým veciam 

druhú šancu. Prijímame veci nepo-

škodené, vypraté, aby bol zaručený 

ich obeh.

Rok 2021 bol náročný pri posky-

tovaní sociálnej starostlivosti aj čo 

sa týka pandemickej situácie. Vo 

všetkých službách boli dodržiavané 

opatrenia pre zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19, boli zabez-

pečené čistiace, hygienické potreby, 

dezinfekcia priestorov, v  prípade 

potreby poskytnuté respirátory, ru-

kavice, pomôcky. Poskytnuté infor-

mácie o  testovaní v  našom meste, 

zabezpečené očkovanie proti ocho-

reniu COVID-19 a  mesto bolo ná-

pomocné pri riešení rôznych život-

ných situácií občanov, spôsobených 

v dôsledku tejto pandémie.

V závere je dôležité podotknúť a in-

formovať, že štát v  rámci zákona 

o  sociálnych službách ukladá mes-

tám a obciam stále nové povinnosti 

v sociálnej starostlivosti o občanov, 

ktoré je potrebné uhrádzať z vlast-

ných fi nančných prostriedkov roz-

počtu mesta, pričom štát fi nančne 

v tejto oblasti nie je nápomocný.

Eva Gregáňová,  MsÚ

Sociálna politika mesta Banská Štiavnica

Seniortaxi prepravnej sociálnej služby  foto S.O.V.I., n.o. 
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Anketa
Prečo nám nie je osud Ukrajincov 

ľahostajný a ako im pomáhame?

Miroslava (BŠ) – Považujem za 

strašné, čo sa tam deje. Dúfam, že 

našu krajinu to obíde. Je mi ľúto naj-

mä detí a starých ľudí. Moja mam-

ka si ako dieťa spomína na 2. sveto-

vú vojnu a nechcem, aby to prišlo aj 

k nám v týchto časoch. Zatiaľ som 

nemala možnosť pomôcť, ale ako-

náhle to bude nevyhnutné, rada sa 

do niečoho zapojím.

Gustáv (Banky) – Nemôže nám 

to byť ľahostajné, lebo je tam mno-

ho detí a starších ľudí, ktorí nemajú 

šancu prežiť. Keby sa to stalo nám, 

určite by sa nám iné krajiny neoto-

čili chrbtom, ako v šesťdesiatom ôs-

mom, keď viacerí od nás utekali do 

Rakúska. Materiálne by sme určite 

vedeli prispieť oblečením pre deti, 

ale aj morálne. Vnímame už naprí-

klad aj to, že v  škole, kam chodia 

naše deti, sú aj ukrajinské. Preto sa 

im snažia pomôcť rýchlejšie sa akli-

matizovať. Nepomôcť by znamena-

lo myslieť iba na seba.

Iveta (BŠ) – Je hrozné, že v  tej-

to dobe sa takéto niečo musí riešiť 

spôsobom, že trpia nevinní ľudia, 

namiesto diplomacie. Chlapi, kto-

rí išli bojovať, mnohí ani nevede-

li prečo. Asi nám zostáva len mod-

liť sa a dúfať, že sa to všetko rýchlo 

skončí. Pomoc určite plánujeme, 

hlavne fi nančnú a materiálnu. Dcé-

ra už fi nančne pomohla. Ale naprí-

klad také ubytovanie by sme neve-

deli poskytnúť, lebo máme malý 

byt, hoci by sme radi.

Ján (Prenčov) – Nemôžem uveriť, 

že toto sa stalo v tomto storočí. Ta-

kéto násilie, keď jedna krajina chce 

ovládnuť druhú, je čistý vojnový 

zločin a všetci, ktorí za ním stoja by 

mali byť potrestaní. Je mi úprim-

ne ľúto všetkých, ktorí tam necha-

li životy, aj zdevastovanej krajiny. 

My sme sa už zapojili do fi nančnej 

zbierky pre Ukrajinu a tiež by sme 

neváhali pomôcť materiálne alebo 

aj prípadným ubytovaním.

Nebo nad Ukrajinou

To nebo nad Ukrajinou

dnes plače

slzami matiek, synov.

Slzami detí, mužov, žien,

čo nežijú svoj krásny sen.

Čo nežijú to, čo sa môže.

A preto, daj nám Bože,

nech s prosbou inou,

vyčistí sa nebo

nad Ukrajinou.

Daniela Sokolovičová
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Keď sa povie Slovenský 

vodohospodársky podnik, 

š.p., v Banskej Štiavnici alebo 

komplexná rekonštrukcia 

svetoznámych tajchov 

v okolí Banskej Štiavnice, 

jedným dychom by bolo treba 

spomenúť aj Ing. Ladislava 

Podkonického. 

Bez neho by totiž nebol vznikol ani 

podnik a  nedošlo by ani ku kom-

plexnej rekonštrukcii tajchov. Dňa 

27.2. sa dožil vzácneho životného 

jubilea 80 rokov, takže máme jedi-

nečnú príležitosť, aby sme o  ňom 

oboznámili aj čitateľov našich no-

vín. Dajme však najprv slovo jemu, 

aby sa nám zdôveril, prečo práve 

Banská Štiavnica a naše tajchy:

„Pre mňa sú v živote osudové dve mestá, 

zhodou okolností obidve Banské... Bys-

trica, v  ktorej som sa narodil, študo-

val, pracoval, oženil sa, vychoval deti, 

celý život tu bývam, bude pre mňa vždy 

mestom s prívlastkom rodné, so všetký-

mi pocitmi, čo k tomu patria. Toto vy-

znanie však patrí tej druhej Banskej, 

a to Štiavnici, ku ktorej sa môj vzťah za-

čal formovať už v ranom detstve a vy-

víja a  prehlbuje sa dodnes. Koľkokrát 

v  živote človek povie či napíše „mám 

rád“ a je tým vyjadrené všetko. O Ban-

skej Štiavnici, s dovolením ju už budem 

v ďalších riadkoch volať familiárne len 

Štiavnica, teda o Štiavnici nestačí pove-

dať s akoukoľvek úprimnosťou len pros-

té aj keď veľavravné „Štiavnicu mám 

rád“, je to neúplné, nedokonalé. Cítim, 

že tento vzťah musím vyjadriť oveľa šir-

šie v čase, presnejšie v miestach, cez ľudí 

a prácu, čo so vzťahom „ja a Štiavnica“ 

súvisí. Moje prvé stretnutie so Štiavni-

cou sa datuje na september 1948, kedy 

sme s  rodičmi išli pozrieť môjho naj-

staršieho brata Paľka, ktorý ako stre-

doškolák brigádoval na Trati mládeže. 

Zhodou okolností, konala sa tam aj Kal-

várska púť a ja, ako malý prváčik som 

ostal ohromený úžasnosťou novoobja-

veného mesta a  najviac pohľadom na 

Kalváriu. Ten úžas a  očarenie vo mne 

trvá dodnes a vždy sa prehlbuje v spek-

tre všetkých možných pohľadov na túto 

nádheru. Ďalšie približovania už nebo-

li len o meste, aj keď som veľmi citlivo 

vnímal úpadok jeho jedinečností – na 

veľké šťastie zažívam už celý rad rokov 

obdobie jej prebiehajúcej „renesancie“. 

Boli to však obdobia poznávania krá-

sy Štiavnických vrchov – výhľadov zo 

Sitna, okolitých obcí, ale predovšetkým 

štiavnických tajchov. Niektoré žiacke, 

takmer všetky stredoškolské a  vysoko-

školské prázdniny i dovolenky s rodinou 

boli pri tajchoch. Myslím si, že ako štu-

dentovi Stavebnej fakulty SVŠT kdesi 

v podvedomí môj vzťah k tajchom roz-

hodol o mojom špecializovaní sa na hy-

drotechnické stavby. Vtedy, ani dlho po-

tom, som však ani netušil, že tajchy sa 

stanú dôležitou súčasťou mojej práce, že 

sa stanem jedným z kolektívu ľudí za-

bezpečujúcich starostlivosť o ne, dokon-

ca zodpovedným za všetko, čo s ich ďal-

šou existenciou a  bezpečnosťou v  tom 

čase súviselo. Ale stalo sa. Všetky taj-

chy prešli pod správu bývalého Povodia 

Hrona, š.p., Banská Bystrica, kde som 

bol podnikovým riaditeľom, následne 

pod novozriadený Slovenský vodohos-

podársky podnik, š.p., so sídlom gene-

rálneho riaditeľstva v B. Štiavnici, kto-

rého súčasťou som bol aj ja. Vždy sa do 

Štiavnice rád vraciam aj pre tú najvnú-

tornejšiu potrebu stretnúť sa so Štiav-

ničanmi. Je potrebné dodať viac? Snáď 

už len želanie. Moja milá Štiavnica, že-

lám Ti, aby si prekvitala, aby si vždy 

bola vedená ľuďmi, čo sa budú o Teba 

s  láskou a  zodpovedne starať. Osobit-

ne Ti želám nájdenie osvieteného člo-

veka a ľudí, čo z Teba opäť spravia uni-

verzitné mesto, lebo ktoré iné mesto na 

Slovensku má to najväčšie právo, ak nie 

Ty, Štiavnica? Želám Ti, aby si motivo-

vala najmä mladých ľudí k tomu, nielen 

Štiavnicu navštevovať, ale tu aj žiť, pra-

covať a zakladať rodiny. Mám rád Ban-

skú Štiavnicu!“

A  teraz niekoľko najdôležitejších 

faktov k  životu a  profesionálnej 

činnosti nášho jubilanta, hlavne 

so zameraním na Banskú Štiavni-

cu a naše tajchy. Absolvoval Staveb-

nú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor 

hydrotechnické stavby a  následne 

na tej istej fakulte ešte aj projekto-

vanie a  prevádzka hydrotechnic-

kých stavieb. S B. Štiavnicou a naši-

mi tajchami prichádza do kontaktu 

bezprostredne, a  to veľmi razant-

ne pri svojom v poradí 3. zamestna-

ní v Povodí Hrona, š.p., v B. Bystri-

ci, kde pracoval od r. 1975 do 1997, 

najprv ako vedúci odboru projek-

cie a  následne ako podnikový ria-

diteľ. Vyprojektoval prvé rekon-

štrukcie tajchov Rozgrund, Veľký 

Vodárenský, Klinger, Bančiansky 

a  Malý Vodárenský. Ako podniko-

vý riaditeľ inicioval a  zavŕšil pro-

ces prebrania ďalších 14 tajchov od 

Rudných baní Banská Bystrica do 

správy Povodia Hrona, š.p. Po taj-

choch Klinger, Veľký Vodárenský, 

Malý Vodárenský, Moderštôlnian-

sky, Bančiansky a Brennerštôlnian-

sky Povodie Hrona, š.p., prevzalo 

aj tajchy Evička, Vindšachta, Ba-

komi, Počúvadlo, Ottergrund, Veľ-

ký Richňanský, Malý Richňavský, 

Veľký Kolpašský, Malý Kolpašský, 

Beliansky, Halčiansky, Michalštôl-

niansky, Dolnohodrušský a  Jase-

nica. Súčasne bol spoluautorom 

„Programu obnovy a koncepcie rozvoja 

historických vodných diel banskoštiav-

nického vodohospodárskeho systému“, 

ktorý je dodnes základným a živým 

dokumentom postupnej obnovy 

tajchov. Bol iniciátorom vzniku Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku, š.p., a kreoval jeho sídlo do B. 

Štiavnice od 1.7.1997. Spolupraco-

val taktiež pri príprave podkladov 

súvisiacich so zápisom historického 

mesta Banská Štiavnica a  technic-

kých pamiatok v meste a jeho okolí 

do Zoznamu svetového, kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO, čo 

sa udialo v  decembri r. 1993. Ako 

technicko-prevádzkový riaditeľ Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku, š.p., v B. Štiavnici od r. 1997 

do r. 2005 mal významný podiel na 

všetkých riadiacich činnostiach sú-

visiacich s rozbehnutím a význam-

ným rozvojom činnosti generálne-

ho riaditeľstva podniku po stránke 

organizačnej, personálnej a  mate-

riálnej, osobitne pri rekonštrukcii 

bývalého meštianskeho domu na 

Radničnom námestí č. 8. Táto re-

konštrukcia bola ocenená v r. 2000 

ako Stavba roka v SR, v oblasti re-

konštrukcií historických stavieb. 

Z  ďalších jeho profesionálnych ak-

tivít okrem množstva vodohospo-

dárskych projektov v  celej SR tre-

ba spomenúť najmä to, že viedol 

prípravy koncepčných materiálov 

a projektov súvisiacich s povodňo-

vou ochranou v  celej SR a  ich fi -

nancovania zo zdrojov EÚ. Za svo-

ju mimoriadne činorodú, dlhoročnú 

aktivitu dostal aj viacero ocenení – 

z Ministerstva životného prostredia 

SR, SVŠT v Bratislave, ale aj z náš-

ho mesta. K tomu všetkému dodá-

vam už len toľko, že určite najväčší 

pocit uspokojenia ho teší aj s odstu-

pom rokov spokojnosť tisícok ľudí 

počínajúc v našom meste a regióne 

a končiac v celej SR za jeho dlhoroč-

nú, nanajvýš obetavú a odbornú ak-

tivitu v  prospech súčasnej i  budú-

cich generácií.

Takže, jubilantovi nášmu najvzác-

nejšiemu nielen v  mojom, ale aj 

v  mene všetkých týchto ľudí čo 

najúprimnejšie prajem do ďalších 

rokov aj dobré zdravie, aj naďalej 

doterajšiu obdivuhodnú životnú 

a  pracovnú vitalitu, šťastie a  kaž-

dodennú spokojnosť v  kruhu jeho 

najdrahších a najmilších rodinných 

príslušníkov.

Ján Novák

K 80-tke Ing. Ladislava Podkonického

Tajch Bakomi (1736-1737)  foto archív SŇ
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Oznam
ZO SZTP v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že organizuje 

návštevu súťažnej výstavy kraslíc 

z  celého Slovenska na Štiavnic-

kých Baniach s  názvom „Vandro-

valo vajce“. A to 22. marca 2022, 

utorok. Odchod z Križovatky au-

tobusom SAD Baďan-Klastava 

o  8:25. Cestovné si hradí každý 

sám. Po absolvovaní výstavy bude 

pripravené občerstvenie v reštau-

rácii Kláštorná. Cena 3€. Účasť nie 

je potrebné dopredu nahlasovať.

Úradné hodiny v  kancelárii ZO 

SZTP:

Pondelok: 8:00 – 14:00

Utorok: 8:00 – 13:00

Streda: 8:00 – 14:30

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 

kancelárie výboru ZO SZTP BŠ

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-

nuje uskutočniť výstavu fotografi í 

v múzeu Čierny orol v Liptovskom 

Mikuláši a  v  Bardejove v  Horno-

šarišskom 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 ba-

riérach. Všetci veríme, že prídu 

aj lepšie časy a znova sa budeme 

môcť častejšie stretávať na obľú-

bených aktivitách, a preto želáme 

všetkým hlavne veľa zdravia, šťas-

tia, radosti, aby sa tieto plány aj 

uskutočnili.

Výbor ZO SZTP 

Banská 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

Oznam
Milí záhradkári, členské znám-

ky si môžete vyzdvihnúť v Elek-

tre IMO - Domáce potreby, Kam-

merhofská 14, viac info na tel. č.: 

0903 250 921.

Výbor ZO SZZ v Štefultove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného zboru v  Žiari nad Hro-

nom na základe pokynu preziden-

ta Hasičského a  záchranného zboru 

a v súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. 

a) v nadväznosti na §21 písm. o) zá-

kona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v  znení neskorších predpi-

sov a s §2 ods. 1 vyhlášky Minister-

stva vnútra Slovenskej republiky č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov vyhla-

suje čas zvýšeného nebezpečen-

stva vzniku požiaru na lesných po-

zemkoch a  v  ich ochrannom pásme 

(50 m od hranice lesného pozemku) 

v  územnom obvode okresov Žiar 

nad Hronom, Žarnovica a Banská 

Štiavnica od 15.3.2022 od 07,00 

hod do odvolania.

V  čase zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiaru je každý povinný do-

držiavať zásady protipožiarnej bez-

pečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa §14 ods. 

2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov na lesných po-

zemkoch a  v  ich ochrannom pásme 

zakazuje najmä:

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tle-

júce predmety, alebo používať otvore-

ný plameň na miestach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stro-

mov,

- spaľovať horľavé látky na lesných po-

zemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia 

lesných pozemkov v súvislosti s ochra-

nou lesa pred požiarom sú podľa §6b 

zákona č. 314/2001 Z. z. o  ochra-

ne pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a  podľa §10 vyhlášky Mi-

nisterstva vnútra Slovenskej republi-

ky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej pre-

vencii v  znení neskorších predpisov 

povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochran-

nom pásme hliadkovaciu činnosť; 

pre osoby vykonávajúce hliadkova-

ciu činnosť vypracúvať časový harmo-

nogram s  určením trasy pochôdzok 

a  s  uvedením konkrétnych časov 

a miest, kde sa má hliadkovacia služ-

ba v danom čase nachádzať; zabezpe-

čiť jej vhodný systém spojenia s ohla-

sovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného 

množstva protipožiarneho náradia na 

určenom mieste v závislosti od plochy 

lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové 

cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, 

ktorý umožňuje bezproblémový prí-

jazd hasičských jednotiek a ich využi-

tie na účinný zásah,

- prijímať osobitné opatrenia pre 

priestory postihnuté kalamitou, za-

merané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva 

a  ďalšieho horľavého odpadu z  blíz-

kosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na 

zabránenie šírenia požiaru,

3. prednostné zabezpečenie prejazd-

nosti lesných ciest a zvážnic pre hasič-

skú techniku,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prí-

strojmi pracovné stroje, napríklad les-

né kolesové traktory, harvestory a iné 

vozidlá, ktoré sa používajú na spraco-

vanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto 

pracovné stroje vybaviť účinným za-

chytávačom iskier.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného zboru v Žiari nad Hronom 

upozorňuje, že v čase zvýšeného ne-

bezpečenstva vzniku požiaru bude 

vykonávať v poobedňajších hodinách 

a v dňoch pracovného voľna hliadko-

vaciu činnosť zameranú hlavne na do-

držiavanie zákazu vypaľovania poras-

tov bylín, kríkov a stromov. V prípade 

zistenia páchateľov vypaľovania sa 

bude voči porušovateľom zákona po-

stupovať nekompromisne a  vyvo-

dzovať postih v zmysle §59 resp. 61 

a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochra-

ne pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov.

Ivan Pružina, 

riaditeľ ORHaZZ v ZH

Vyhlásenie 
času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V utorok 8. marca 2022 sa 

stretli o 14.00 hod. členovia 

nefungujúceho Denného centra 

2 Štefultov a Denného centra 

1 z mestskej časti na Nám. 

sv. Trojice spoločne na sláv-

nostnom posedení spojeného 

s obedom a chutnými koláčikmi 

pri príležitosti MDŽ v reštau-

rácií 6/4. 

Iniciátorom tohto milého stretnu-

tia bol pán poslanec mestského za-

stupiteľstva p. Š. Mičura, ktorý nás 

oslovil a požiadal bývalú vedúcu DC 

2 o pomoc pri organizovaní spoloč-

ného stretnutia. Veľmi nás to pre-

kvapilo, ale najmä potešilo, že si po 

dlhej dobe niekto na nás seniorov 

spomenul, nakoľko naše DC 2 nie je 

funkčné, ak nepočítame neformál-

nu aktivitu (opekačka v sep. 2021). 

Menším príhovorom sa nám pán 

poslanec prihovoril, poprial ešte 

mnoho síl a zdravia, na čo sme si aj 

pripili. Poďakovanie dostal aj od čle-

nov DC 2, ktorí si veľmi cenia, že si 

na nich niekto z mesta spomenul.

Medzi našimi členkami a  členom 

vznikla družná komunikácia s člen-

mi DC 1, nakoľko najmä seniorom 

z DC 2 Štefultov veľmi chýbala vzá-

jomná interakcia a  sociálna väzba 

medzi seniormi. Pandémia hlboko 

zasiahla najmä do ich spôsobu živo-

ta, a tým značne oslabila aj ich cel-

kovú kvalitu.

Po chutnom obede a kávičke sme si 

niektoré členky aj spoločne zaspie-

vali a ešte raz sme sa poďakovali za 

príjemné posedenie a občerstvenie.

Veľké poďakovanie zo strany všet-

kých členov obidvoch DC patrí pre-

dovšetkým poslancovi Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici p. 

Mičurovi.

Členovia obidvoch denných 

centier Banská Štiavnica

Spoločné posedenie DC 1 a DC 2 
Banská Štiavnica



8
číslo 10 • 17. marec 2022

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Vidia sa hrady aj dnes? 

Poďte to s nami zistiť!

Hrady Pohronskej hradnej cesty boli 

v minulosti medzi sebou vo vizuál-

nom spojení. Tvorili strážnu a sig-

nalizačnú sústavu, ktorej úlohou 

bola ochrana stredoslovenských 

banských miest pred tureckým ne-

bezpečenstvom. Prostredníctvom 

ohňových signálov sa týmto spôso-

bom informovali o blížiacom sa ne-

priateľovi.

Na každú z vybraných lokalít sa vy-

berie jedna výprava, aby overila, či 

uvidí svetelný signál z  minimálne 

jedného ďalšieho hradu. Do akcie 

sú zapojené hrady Revište, Šášov, 

Pustý hrad, Peťuša, Žakýl a Teplica. 

Pridá sa k nám aj Vartovka Krupina.

Signál vyšleme o  18:15 z  každého 

stanoviska. Nebudeme však zakla-

dať ohne, použijeme refl ektory, či 

silné baterky a čelovky. Ak si zveda-

vý ako to dopadne a máš odvahu na 

ľahkú túru aj v nočných hodinách, 

pridaj sa k nám. Určite si nezabudni 

čelovku či silnú baterku, je možné, 

že aj tvoje svetlo doputuje na ved-

ľajší hrad.

Z  Hradu Žakýl budeme sledovať 

svetelný signál na Pustom Hrade, 

na Sitne a  na zaniknutom hrade 

Teplica. Stretneme sa o  16:30 pri 

Obecnom úrade v obci Podhorie.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Ak sa rozhodnete akcie zúčastniť, 

prihláste sa ideálne potvrdením 

svojej účasti cez Facebook, pod uda-

losťou s názvom „Žakýl – svetelný sig-

nál spojí hrady popri Hrone“.

V prípade, že situácia alebo počasie 

nebude umožňovať podujatie zor-

ganizovať, budeme vás o tom infor-

movať cez sociálne siete. Aktuálne 

informácie budeme uverejňovať na 

facebookovom profi le Pohronská 

hradná cesta.

Teší sa na Vás tím OOCR Región 

Štiavnica, tím Pohronskej hradnej 

cesty a tím BBSK.

OOCR Región Štiavnica

Žakýl – svetelný signál spojí hrady 
popri Hrone

Posledný februárový týždeň 

sa v našej materskej škole 

niesol v znamení fašiangových 

tradícií a karnevalových 

tancovačiek. 

Vzhľadom na stále trvajúce epide-

miologické opatrenia si tento škol-

ský rok usporiadala karneval každá 

trieda jednotlivo.

Pre všetky vekové skupiny detí je ne-

smierne dôležité, aby im témy nebo-

li prezentované abstraktne, a  preto 

sa usilujeme vždy aranžovať výchov-

no-vzdelávacie prostredie autentic-

ky. Dieťa potrebuje vlastnou skúse-

nosťou zažiť a  pochopiť súvislosti 

medzi minulým a prítomným, a tak 

v našej materskej škole častokrát po-

rovnávame, ako sa žilo kedysi a ako 

sa žije dnes. Z  tohto dôvodu sme 

sa rozhodli niesť tohtoročné oslavy 

v duchu čias minulých i súčasných.

Trieda najmenších Dubáčikov si 

s  pani učiteľkami pripravila krátky 

tanček v krojoch. Drobci boli veľmi 

šikovní a deň plný zábavy si užili do-

sýta.

Trieda starších Veveričiek zaspieva-

la známu pesničku Fašiangy Turíce 

a poriadne sa vyšantila v karnevalo-

vých maskách.

Zajačiky si v rámci folklórneho krúž-

ku pripravili tradičné fašiangové di-

vadelno-tanečné vystúpenie pod 

názvom „Ženilo sa motovidlo“. De-

tičky si obliekli kroje, rôzne tradič-

né masky a spolu s pani učiteľkami 

nám predstavili, ako sa fašiangovalo 

kedysi na dedinách. Klasický karne-

val si naplno užili nasledujúci deň.

Najstarší predškoláci sa zabávali na 

bosoráckom karnevale plnom rôz-

nych hier a súťaží. Pripravili si aj tra-

dičné fašiangové tradície v  podobe 

pečenia šišiek a fánok.

Celý týždeň si všetky deti naplno 

užili, vybláznili sa so svojimi pani 

učiteľkami a predviedli nám krásne 

originálne masky. Veľmi pekne ďa-

kujeme všetkým rodičom za výbor-

né občerstvenie a  v  neposlednom 

rade aj tetám kuchárkam za chutný 

fašiangový obed.

Na záver sa nám žiada skonštato-

vať, že s ohľadom na neľahkú situ-

áciu u našich ukrajinských susedov 

si o to viac ceníme, že našim deťom 

stále žiari úsmev v tvári. Je nám ne-

smierne ľúto, že v  21. storočí mu-

sia deti trpieť a uvedomujeme si, že 

mier nie je samozrejmosť. Aj touto 

cestou by sme chceli vyjadriť úprim-

nú ľútosť a spolupatričnosť s Ukra-

jinou.

Kolektív MŠ Bratská

Karneval v Čistinke

Karnevalové masky detí v MŠ Bratská  foto archív MŠ Bratská

Záhradkárske 
okienko
Ostružina malinová – malina 

/Rubus idaeus/

Ostružina malinová sa niekedy na-

zýva tiež malina. Je to ker z čeľade 

ružovitých, väčšinou s  dvojročný-

mi, zriedkakedy viacročnými prút-

mi, ktoré na zimu opadávajú. Listy 

sú trojpočetné až päťpočetné, ob-

čas až sedempočetné, zložené z líst-

kov z vrchu lysých, zospodu bielych 

a ľahko plstnatých, na okraji nepra-

videlne ostro pílovitých. Kvietky 

maliny bývajú previsnuté a  zlože-

né z dosť veľkých kališných lístkov, 

ktoré sú zdola trochu zrastené a po 

odkvitnutí väčšinou späť prehnu-

té. Korunné plátky sú biele a  po-

merne malé. Početné semenníčky 

sú usporiadané na zvýšenom lôž-

ku uprostred kvetu. Každý semen-

níček dozrieva do malej, červenej 

kôstkovičky, spolu tvoria zložený 

plod, ktorý nazývame malina.

Účinky a použitie

Ako liečivo sa zbierajú mladé svieže 

listy, najlepšie bez dlhých stopiek, 

aby zosychanie prebiehalo rých-

lejšie. Najkvalitnejšiu účinnú lát-

ku poskytujú listy zbierané v dobe 

kvetu, môžu sa ale trhať už od mája 

do septembra. Účinná látka je bez 

pachu a  má trpkú, trochu nahor-

klú chuť.

Používa sa predovšetkým ako súčasť 

žlčopudných, močopudných a  sťa-

hujúcich/adstringentných/ čajo-

vých zmesí. Výluh sa používa tiež na 

kloktanie pri zápaloch dutiny ústnej 

a na potieranie pri výskyte kožných 

problémov. Využitie majú aj v potra-

vinárskom priemysle pri výrobe ne-

alkoholických nápojov. V  ľudovom 

liečiteľstve sa okrem vyššie uvede-

ných prípadov používajú aj ako sú-

časť náhrad pravého čaju.

Veľké opodstatnenie má tiež zber 

plodov – zrelých malín. Obsahu-

jú farbivo, ktoré patrí medzi naj-

silnejšie antioxidanty. Čím sýtejšiu 

a tmavšiu farbu maliny majú, tým 

je koncentrácia tohto farbiva vyš-

šia. Plody, šťava a  ďalšie výrobky 

z nich sú najmä kvôli obsahu anti-

oxidantov cenené pri horúčkových 

a zápalových ochoreniach.

Čerstvé plody slúžia na prípravu si-

rupu, používaného na zlepšenie ne-

príjemnej chuti niektorých liekov aj 

ako prostriedok pri chorobách z na-

chladnutia a  poruchách trávenia. 

Môžu sa využiť na výrobu výborné-

ho džemu aj zaváranín.

Michaela Mojžišová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 18.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 20.3. o 18:30 hod.

Betlehemské svetlo
Komédia, 99 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Starnúcemu spisovateľo-
vi Karolovi Šejnohovi (Zdeněk 
Svěrák) už písanie nejde ako 
predtým. Nedokončené poviedky 
sa mu hromadia v hlave a ich po-
stavy vyliezajú na denné svet-
lo a dožadujú sa, aby autor po-
kračoval v deji. Všetci niečo 
chcú. Fotograf Matěj chce zís-
kať nedobytnú magistru z lekár-
ne, pán Bohumil prosí, aby uro-
bil zázrak, automechanik Bakalář 
by chcel byť liečiteľom. Do toho 
vstupuje z reálneho sveta Šej-
nohova manželka, ktorá si mys-
lí, že už by mal písanie nechať 
a konečne sa venovať jej.

Sobota 19.3. o 18:30 hod.
Štvrtok 24.3. o 18:30 hod.

Šťastný Nový rok 2: 
Dobro došli
Romantický, komédia, 93 min., 

MP:12, vstupné: 5€. Príbeh je 
voľným pokračovaním úspešné-
ho fi lmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Za-
čína sa na Silvestra, keď Marek 
(Ján Koleník) požiada Hanu (Táňa 
Pauhofová) o ruku. Jej súhlas 
rozpúta bláznivý kolotoč uda-
lostí, predchádzajúci ich svadbe 
v nádhernom prostredí pri „čes-
koslovenskom“ mori v Chorvát-
sku. Trojica Haniných priateliek 
(Antónia Lišková, Zuzana Nori-
sová, Gabriela Marcinková) a ich 
rodiny opäť vnášajú do zdanli-
vo jednoduchej prípravy svad-
by dobrodružstvo, napätie, zá-
bavu a niekedy aj drámu. Zatiaľ 
čo jedna z nich je momentál-
ne bez partnera, druhá má okolo 
seba hneď dvoch súperiacich so-
kov a tretia manžela, ktorý svo-
jou bezstarostnosťou už naozaj 
prekračuje všetky hranice

Nedeľa 20.3. o 16:00 hod.
Nedeľa 27.3. o 16:00 hod.

Myši patria do neba
Animovaný, dobrodružný, rodin-
ný, 87 min., MP, vstupné: 5€. 

Môže medzi malou myškou a veľ-
kým lišiakom vzniknúť naozajst-
né priateľstvo? Odpoveď nájdu 
nielen tí najmenší, ale aj väč-
ší a aj najväčší diváci v ani-
movanom dobrodružstve Myši pat-
ria do neba.

Utorok 22.3. o 18:30 hod.

Budujeme Slovensko
Dokument, 78 min., MP, vstup-
né: 5€. Industriálne stavby majú 
svoj nezameniteľný pôvab a grá-
ciu. Staré fabriky, pivovary, 
vodojemy, mlyny, vlakové stani-
ce, kultúrne domy či kúpele ne-
odmysliteľne patria do sloven-
skej krajiny a obrazu našich 
miest. Často však končia ako za-
budnuté, vyrabované objekty bez 
dverí a okien, ktoré tu zostali 
z dávnych vekov. Pritom sú je-
dinečnou kronikou premien Slo-
venska v 20. storočí. BUDUJEME 
SLOVENSKO je pásmo troch doku-
mentárnych fi lmov.

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. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 8/2022: 

„Chamtivosť nie je problém peňazí, 

ale vášho srdca.“ Výhercom sa stáva 

Mgr. Janka Sámelová, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2  x  5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

28.03.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Umber-

ta Eca:

A., Ivana, pohnulo, odhad, otep,

B., Začiatok tajničky,

C., Prvé písmeno abecedy, dravé 

vtáky, hmla, spojka, 195 v Ríme,

D., Kyslík, žrď na voze, zn. zubnej 

pasty, dones dnu, sporák,

E., Dvojka, zobral, brat Ábela, hlas 

kukučky,

F., Osobné zámeno, sadil, mačiat-

ko česky, chemický prvok V,

G., Lanza naopak, meno Kolín-

skej, hrot, ozn. áut Talianska 

a Zambie,

H., Ozn. áut Maďarska a  Ra-

kúska, ozn. ruských lietadiel, ne-

dostatok jedla, nástroj na štiepa-

nie dreva, opak dobrí,

I., Štát v  USA, meno Chačatur-

jana, elipsa, druh Evy,

J., Sťa, veľa ľudí, pokop, kraj na 

Slovensku,

K., Stav bez prostriedkov na ži-

vot, hintovy, koniec tajničky.

1., Len, 2. časť tajničky, po-

vzdych,

2., 5 v  Ríme, dávali ich otrokom, 

znova, predložka 3. pád,

3., Bahniakovitý vták, snívajú, 

predložka 2. pád,

4., Oslovenie muža, dul, Adolf,

5., Stred slova Kozel, krém na nohy, 

listnatý strom,

6., Hrýzol česky, zníženie ceny,

7., Bol naviazaný na niekoho, úder 

v boxe, amerícium, v poriadku,

8., Elipsa, meč, orgán zraku,

9., Smola, buničina, buď v drepe,

10., Majetok, šliape česky,

11., Meno macka v rozprávke, iba, 

vsal, oska,

12., Síra, hrôza, brat Ábela, zn. me-

racích jednotiek: Ampér, Röntgen, 

Tesla,

13., Časť dňa, zn. na zlatých ve-

ciach, úspech,

14., Starodávna, mesto na Sloven-

sku,

15., Kvapalina na pácovanie, 3. 

časť tajničky, lišajník.

Pomôcky: Art,Ozal, lipol, punc, 

des, Ilava.

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 15
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Kupón č. 10
Krížovka
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Základná umelecká škola 

Banská Štiavnica po 

úspešných ročníkoch 2017 

a 2019 vyhlasuje celoslo-

venskú výtvarnú a spevácku 

súťaž „Duchovný a umelecký 

odkaz banskoštiavnickej 

Kalvárie 2022“.

Hlavným poslaním súťaže je vzbu-

dzovať v  deťoch a  mládeži kladný 

vzťah ku kultúrnemu a duchovnému 

dedičstvu. Hlbším cieľom je cez jedi-

nečnosť architektonického skvostu 

Banskej Štiavnice - Kalváriu nahliad-

nuť i do duchovného odkazu kalvár-

skych zastavení.

Vo výtvarnej časti súťaže sa jedná 

o  umelecké stvárnenie takých prv-

kov Kalvárie, ako výjavy jedinečne 

naprojektovaných kaplniek krížovej 

cesty či bolestí Panny Márie, patrón-

ky Slovenska. Inšpiráciou môžu byť 

i jednotlivé kostoly v ich neopakova-

teľnom zasadení do prírodnej scené-

rie. Táto súťaž má za cieľ poukázať na 

pravé duchovné hodnoty a pozdvih-

núť informovanosť celej slovenskej 

verejnosti o unikátnosti tohto vzác-

neho architektonického komplexu.

V  roku 2021 banskoštiavnickú Kal-

váriu zobrazil na novej slovenskej 

známke Prof. Dušan Kállay. Oslovi-

li sme ho ako čestného člena poroty 

– s prísľubom, že ak to situácia do-

volí, zúčastní sa osobne vyhodno-

tenia výtvarnej a  speváckej súťaže, 

ktoré sa uskutoční 26. apríla 2022 

o 15:00, pravdepodobne v krásnych 

priestoroch Kammerhofu. Spevácka 

súťaž, ktorá prebieha v dopoludňaj-

ších hodinách v koncertnej sále ZUŠ, 

dáva samotným výberom skladieb 

priestor súťažiacim hlbšie načrieť do 

bohatstva našich slovenských ľudo-

vých piesní a  precítiť hlboké, ume-

lecky hodnotné piesne sakrálneho 

charakteru. Spevácka súťaž žiakov 

základných umeleckých škôl začne 

cca o 9:00 v ZUŠ. Má ambíciu cibriť 

v deťoch a mladých ľuďoch umelec-

ký vkus výberom hodnotných pies-

ní, ktorých duchovný odkaz je nad-

časový. Odborná porota v  zložení 

Mgr. art. Stanislav Bartko, ArtD., 

predseda poroty, PaedDr. Dana Mod-

ranská, členka poroty, obaja Súkrom-

né konzervatórium Pink Harmo-

ny Academy, Zvolen a PaedDr. Petra 

Weissová, členka poroty, ZUŠ BŠ 

bude prihliadať najmä na kultivo-

vaný spevácky prejav podčiarknu-

tý vhodným výberom piesní. Spevá-

čikovia, ktorí sa prihlásia do súťaže, 

budú rozdelení do 4 kategórií podľa 

veku. Spolu so svojimi pánmi učiteľ-

mi spevu a korepetítormi sa po pre-

zentácii v priestoroch ZUŠ pripravia, 

rozospievajú a predvedú svoje ume-

nie pred porotou. Možnú počiatočnú 

trému sa budeme snažiť odbúrať vy-

stúpením nášho ZUŠ-kárskeho Zbo-

ríku. Pri otvorení zaznie hymna ZUŠ 

Kúzelný teáter a  počas dňa viaceré 

gospelové piesne.

Výtvarné práce, ktoré nám po ostat-

né ročníky prichádzali naozaj z  ce-

lého Slovenska, bude hodnotiť od-

borná porota v  zložení: štiavnický 

umelec pán Arpád Pál, predseda poro-

ty Ing. arch. Katarína Vošková, členka 

poroty, Kalvársky fond a  Mgr. Hele-

na Chovanová, členka poroty, KSŠ sv. 

Františka Assiského BŠ. Do výtvarnej 

časti súťaže sa môžu zapojiť žiaci zák-

ladných škôl, špeciálnych škôl a ZUŠ, 

do speváckej časti súťaže len žiaci 

ZUŠ. Výtvarné stvárnenia bansko-

štiavnickej Kalvárie, ako aj prihlášky 

speváčikov prijímame do 8. apríla 

2022. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa 

do súťaže zapoja a  prostredníctvom 

našej súťaže vzdajú hold banskoštiav-

nickej Kalvárii, jedinečnej pamiatke 

zapísanej do svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO.

Ďakujem vopred všetkým partnerom 

a  sponzorom, ktorí nám pomáhajú 

pri organizácii, propagácii a zabezpe-

čení cien a všetkého potrebného pre 

zdarný priebeh tohto podujatia. Za 

všetkých spomeniem Kalvársky fond, 

Rímskokatolícky úrad Banská Štiavni-

ca, Mesto Banská Štiavnica a OZ Pria-

telia banskoštiavnickej ZUŠ. Verím, 

že i v tomto roku vytvorí naša škola 

prostredníctvom svojich zamestnan-

cov príjemnú atmosféru a hodnotný 

program pre všetkých zúčastnených, 

ktorí následne odídu z Banskej Štiav-

nice obohatení a povzbudení v týchto 

neľahkých časoch.

Viac informácií o súťaži nájdete na: 

www.zusbanskastiavnica.edupage.

org. Za organizačný tím 

Irena Chovanová 

a Miroslava Knezovičová

Celoslovenská výtvarná 
a spevácka súťaž

Pracovníčky Komunitného 

centra Prenčov boli dňa 

25.2.2022 pozvané na detský 

karneval, ktorý sa uskutočnil 

v Základnej škole Prenčov. 

Ďakujeme pani riaditeľke Inge 

Kosmeľovej, pani učiteľke Miške Si-

tášovej a deckám zo ZŠ za pozvanie 

na karneval. Žiaci si pre nás pripra-

vili bohatý program plný hier a zába-

vy. Skvele sme sa zbavili, zatancovali 

sme si a na záver nás čakalo prekva-

penie v podobe chutnej pizze zo Svä-

tej Barborky. Srdečne ďakujeme pá-

novi Petrovi Ernekovi za výbornú 

pizzu a  za to, že zavítal medzi nás. 

Tešíme sa nabudúce!

Pracovníčky KC Prenčov

Ďakujeme...

Karneval v KC Prenčov  foto archív KC Prenčov

Súťaž
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.

3. súťažné kolo:

Otázka:

3. O čom je cyklus historických de-

tektívok J. Červenáka?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte do 

redakcie ŠN v termíne do 11.4. 

Šťastných výhercov uverejníme vo 

veľkonočnom čísle ŠN č. 14/2022 

dňa 13. 4. Prajeme všetkým čita-

teľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.3

Beh oslobodenia 
Zvolena
Bezmála dvesto pretekárov si po-

meralo sily na bežeckých prete-

koch Behu oslobodenia Zvolena. 

ŠK Atléti BS reprezentovala Jan-

ka Potančoková, ktorá vo svojej 

kategórii suverénne zvíťazila a se-

zónu odštartovala parádnym spô-

sobom.

Gratulujeme a držíme palce v se-

zóne 2022!

R. Petro
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Na začiatok jarnej časti futba-

lovej sezóny sme sa opýtali 

športového riaditeľa FK Sitno 

Banská Štiavnica Mgr. Lukáša 

Pellegriniho:

Ako pokračovala zimná príprava 

pred začiatkom jarnej časti?

„Po skončení jesennej časti futbalovej 

sezóny sme neskončili s tréningmi a tré-

novali sme ďalej v hale alebo na ume-

lých ihriskách, na menších plochách, 

kde sme si chodili zahrať futbal. Chala-

ni cez vianočné obdobie dostali indivi-

duálne tréningové plány, ktoré boli za-

merané na zlepšenie kondície. Následne 

nato sme 19. januára začali spoloč-

nú prípravu na jarnú časť 2022. Doba 

nám však priniesla aj zdravotné problé-

my a výpadky hráčov v našom mužstve 

v  súvislosti s  pandemickou situáciou. 

Na túto situáciu sme museli zareago-

vať, či v tréningovom procese, ale aj pri 

prípravných zápasoch. Začali sme hrať 

s 3. ligovým kvalitným mužstvom Kal-

ná nad Hronom, kde sme síce prehra-

li 0:4, ale súper začal s tréningom skôr 

ako my. Nasledovali zápasy s FC Nitra 

a  FK Spartak Bánovce nad Bebravou, 

ktoré sme však museli zrušiť kvôli po-

zitivite hráčov, čo nám narušilo plány 

a museli sme prerušiť aj tréningový pro-

ces A  mužstva. Prvý prípravný zápas 

sme mali v  sobotu 26.2. s  MFK Nová 

Baňa, kde to nebolo vôbec jednoduché, 

pretože sme prehrali 0:3 s kvalitným sú-

perom, ale na výsledku sa odzrkadlil aj 

výpadok tréningov hráčov. Potrebujeme 

hrať, trénovať a nemôžeme v tom poľa-

viť.“

Nastal aj pohyb hráčov pred za-

čiatkom jarnej časti?

„V novej sezóne sa v našom 

mužstve už neobjavia 3 

hráči, t. j. Janko Nosko, kto-

rý odišiel do MFK Zvolen 

do 4. ligy, ďalej odišiel Sam-

ko Prokaj do DFK Otrokovi-

ce, 3. českej ligy a skončil aj 

Michal Blaho, ktorý odišiel 

naspäť domov do Voznice. 

Janko Nosko zmenil povo-

lanie, takže odišiel do Ban-

skej Bystrice a  bolo by zlo-

žité dochádzať k  nám do 

Štiavnice na tréningy, zá-

pasy a zároveň dostal aj lep-

šiu ponuku od MFK Zvolen. 

Samko Prokaj, mladý ta-

lentovaný chalan, s ktorým 

sme mali veľké plány, zase 

dostal ponuku z  českého 

poloprofesionálneho tímu, 

čo nás na jednej strane teší, že bude ší-

riť dobré meno nášmu mestu a FK Sit-

no Banská Štiavnica. Michal Blaho zase 

nemal čas na tréningy a  zápasy kvôli 

pracovným povinnostiam a zvolil si svo-

ju cestu. Touto cestou by som chcel tým-

to chlapcom poďakovať a  popriať im 

veľa šťastia a zdravia, nech sa im darí, 

majú u nás vždy dvere otvorené.“

A kedy začína sezóna?

„Sezónu začíname posledným marco-

vým víkendom, v sobotu 28.3., kde by 

sme mali začať hrať doma s TJ Jedno-

ta Málinec. Uvidíme však, že či to odo-

hráme doma, kvôli stavebným prácam 

na štadióne, alebo musíme nájsť ná-

hradné riešenie na umelej tráve v Žia-

ri nad Hronom, alebo niekde na inom 

mieste, uvidíme, ako budú práce prebie-

hať a nato budeme potom reagovať. Čo 

sa týka mládeže, tá trénuje od začiat-

ku januára. Musíme ich zapojiť, aby žili 

športom v tejto ťažkej dobe a dostať ich 

na tréningy, odohrať pár prípravných 

zápasov. Teraz sme sa zúčastnili fi ná-

lového turnaja v Banskej Bystrici, prí-

praviek U10. Bolo pre nás veľkou cťou, 

že sme dostali túto ponuku a chceme sa 

takýchto zápasov zúčastňovať aj naďa-

lej. Chlapci odohrali ťažké zápasy s dob-

rými súpermi ako Dukla Banská Bystri-

ca JUPIE Futbalová akadémia Mareka 

Hamšíka, MFK Zvolen, FC ViON Zla-

té Moravce a MFK Nitra. Chalani skon-

čili na peknom 4. mieste a s pozitívnou 

náladou išli domov. Tešili sme sa spolu 

s rodičmi, že im môžeme takto spríjem-

niť detstvo a mladosť a hlavne, aby sa 

bavili aj naďalej futbalom.“

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov v sezóne

Michal Kríž

FK Sitno Banská Štiavnica 
pred jarnou časťou sezóny

ISSF World Cup, Cairo, Egypt 

(26.2. – 8.3.).

Štiavničan Bc. Patrik Jány na sveto-

vom šampionáte v egyptskej Káhire 

postúpil do boja o  zlato z  prvého 

miesta, no v súboji s Talianom pre-

hral a obsadil celkové druhé miesto.

V  prvej štvorici si poradil s  dvo-

mi Rusmi a  Bielorusom a  postú-

pil z prvého miesta do súboja o zla-

to. Aj tu vidieť nelogickosť daného 

systému fi nále. Z  druhého miesta 

postúpil do súboja o bronz strelec, 

ktorý nastrieľal 153,5 bodu a z tre-

tieho miesta nepostúpil strelec, kto-

rý nastrieľal 154,7 bodu... V súboji 

o zlato sa stretol s českým strelcom 

Privratskym, ktorý vyhral v druhej 

štvorici nástrelom 154,6 bodu pred 

Talianom Sollazzom, ktorý nastrie-

ľal 156,0 bodu. Zase tu je vidieť, že 

lepší nemusí vyhrať. Víťaz v  tejto 

štvorici strelil menej ako nepostu-

pujúci (tretí) v prvej štvorici.

K striebornej medaile Paťovi srdeč-

ne gratulujeme a prajeme veľa úspe-

chov a hlavne pevné zdravie a dob-

rú mušku pri ďalších streleckých 

súťažiach!

Zdroj: Slovenský strelecký zväz

ŠN

Patrik Jány strieborný v Egypte

Deti z Ukrajiny, 
ktoré našli dočasný domov 

v Štiavnici sme privítali na tré-

ningoch

Ani nám, športovcom z  FK Sitno 

nie je ľahostajný osud ľudí z  voj-

nou zmietanej Ukrajiny. Niekoľko 

rodín, prevažne žien s deťmi, našlo 

dočasný domov aj v Banskej Štiav-

nici. Veľmi radi by sme im pomohli 

adaptovať sa v cudzej krajine a as-

poň na malú chvíľu zabudnúť na si-

tuáciu v ich vlasti. Preto sme všet-

ky detičky privítali na tréningoch. 

Dostali od nás komplet tréningo-

vé športové oblečenie aj kopač-

ky. Ale, samozrejme, pokiaľ by ste 

chceli pomôcť aj vy, uvítame špor-

tové oblečenie pre dievčatá aj chlap-

cov vo veku 6 až 17 rokov. V spolu-

práci s  mestom, ktoré organizuje 

zbierku, vieme všetky vyzbierané 

veci poslať na Ukrajinu. V prípade, 

že chcete akokoľvek pomôcť, kon-

taktujte nášho športového riadi-

teľa Lukáša Pellegriniho na čísle: 

0915 788 643. Ďakujeme!

FK Sitno Banská Štiavnica

Oznam
na pomoc voličom

Keďže v tomto roku budú voľby do 

zastupiteľstva BBSK, nášho MsZ, 

obecných zastupiteľstiev aj v našom 

okrese a nie je vylúčené, že budú aj 

predčasné parlamentné voľby, dá-

vam prehľad aspoň o  niektorých 

okresných  predsedoch politických 

strán a hnutí. Sú to všetky 4 koaličné 

strany a hnutia a z opozičných strán 

2 strany, ktorých poslanci majú za-

stúpenie v NR SR a tieto strany dlho-

dobo v prieskumoch verejnej mien-

ky dosahujú z  opozičných strán 

najvýraznejšie výsledky. OĽANO 

– nemá okresnú organizáciu, pred-

sedom krajskej organizácie je Pa-

vol Bartko, SaS – Marcela Zvrškov-

cová, SME Rodina – nemá okresnú 

organizáciu, predsedom krajskej 

organizácie je Ing. Igor Kašper, Za 

ľudí – nemá okresnú organizáciu, 

predsedníčkou krajskej organizácie 

je Alexandra Pivková, HLAS-SD – 

Bc. Miroslava Malatincová, SMER-

SD – Ing. Marian Zimmermann.

Ján Novák

citát

„Mier sa nedá dosiahnuť násilím, 

môže sa dosiahnuť iba pochopením“

Ralph Waldo Emerson
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 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

 56/178 pre nedostatok času by sa 

rád zoznámil so sympatickou žien-

kou, kontakt SMS: 0910 602 707

inzercia

služby

zoznamka

U GAZDU
Vladimír Gazda

J. A. Komenského 3

969 01 Banská Štiavnica

Prevádzka: Trate mládeže 1216/6

Banská Štiavnica

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok – Nedeľa

8:00 – 22:00

Usporiadam pre Vás kary, 

oslavy, rodinné akcie!!!

Zodpovedný vedúci: 

Vladimír Gazda

Kontakt: 0918 241 237

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy 
        v Š  avnických
                        novinách


