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INZERCIA

Jar sa už tradične spája s upra-

tovaním mesta a jeho okolia, 

tento rok máme možnosť si 

vyčistiť naše mesto aj v rámci 

akcie „Dobrovoľnícky maratón 

– vyčistime si naše mesto“.

Účelom „Dobrovoľníckeho maratónu 

– vyčistime si naše mesto“ je vyčiste-

nie verejných priestranstiev. Akciu 

organizačne zabezpečuje: Mesto 

Banská Štiavnica, prostredníctvom 

miestnej skupiny URBACT v rámci 

medzinárodného projektu URBACT 

Volunteering Cities+.

Vážená pedagogická 

verejnosť, panie učiteľky, páni 

učitelia, milí spoluobčania!

Na úvod môjho zamyslenia a poďa-

kovania za Vašu prácu dovoľte, aby 

som si pomohla konštatovaním od-

borníkov, autorov „Milénia“, ako ná-

rodného programu výchovy a vzdelá-

vania: „Sme vzdelaní, ale zlí“.

Čo za posolstvo toto nelichotivé kon-

štatovanie prináša smerom k  nám, 

širokej verejnosti, ale hlavne, ako to 

súvisí s postavením a prácou Vás, uči-

teľov?

Škola má vzdelávať, to je jej prvoradá 

úloha, ale čoraz častejšie počuť názor 

časti verejnosti a rodičov, že má pre-

vziať na seba aj výchovu, akýmsi pre-

sunom výchovného pôsobenia v ro-

dine na plecia školy a Vás, učiteľov. 

Dokonca počúvam, že v  rámci mo-

dernizácie vyučovania a humanistic-

kej edukácie je to Vašou povinnosťou 

a že máte byť deťom dobrým kama-

rátom do každej nepohody, chápa-

júcim a odpúšťajúcim spovedníkom, 

riešiteľom problémov, vychováva-

teľom. Samozrejme, že škola aj vy-

chováva, samozrejme, že učiteľ ako 

aktér vyučovacieho procesu musí 

vhodne reagovať, ak nastanú nároč-

né výchovné situácie, samozerjme, 

že dnes už vzťah učiteľ – žiak je zalo-

žený na princípe priateľstva a dobrej 

klímy v triede.

Ale predsa len mám zato, že učiteľ 

nie je žiakovi rovnocenným part-

nerom, že učiteľ má ostať v  škole 

a triede autoritou, ktorú bude žiak 

rešpektovať, lebo učiteľ je kvalifi ko-

vaný profesionál nesúci zodpoved-

nosť za realizáciu školských vzdelá-

vacívh programov a za čo najlepšie 

zvládnutie štátom určených kom-

petencií, ktoré musí žiak v rôznych 

stupňoch procesu výučby dosiah-

nuť.

Dobrovoľnícky maratón 
– vyčistime si naše mesto

Deň učiteľov – 28.3.

Jarná panoráma mesta  foto Mgr. J. Petrík, ml. 
3.str.
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Hájovňa
Červená 
Studňa

Oznam
Oznamujem vám, že v  dňoch 

23.3.2022 až 15.4.2022, začne 

spoločnosť SecureDirection Busi-

ness Services, s.r.o., v spolupráci so 

spoločnosťou UOS – Uni Outsource 

Services, s.r.o., vykonávať preventív-

nu deratizáciu kanalizačnej sústavy 

v správe Stredoslovenskej Vodáren-

skej prevádzkovej spoločnosti, a.s., 

v nasledujúcich obciach: Zvolen, Ko-

váčová, Sliač, Detva , Hriňová, Kru-

pina, Dudince, Slatina, Žiar nad 

Hronom, Lutila, Kremnica, Hor-

ná Ves, Vyhne, Nová Baňa, Žarno-

vica, Revištské Podzámčie, Hodru-

ša Hámre, Banská Štiavnica, Banská 

Belá. Deratizačné práce budú pre-

biehať v čase od 7:00 hod. do 18:00 

hod. V prípade akýchkoľvek otázok 

ma kontaktujte na nižšie uvedené 

telefónne číslo v čase 8:00 až 16:00 

alebo e-mailom, tel.:0908 283 141.

Tomáš Krnáč

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 12.00-

17.00. št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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DIÁR
z programu

primátorky

15.3. v  Rádiu Regina o  15.32 

a 16.3. o 6.32 a 6.45 bola spomien-

ka na excelentného herca Gustáva 

Valacha v súvislosti s tým, že sa na-

rodil 16.3.1921. Vždy hovoril naži-

vo a v jeho spomienkach stále rezo-

novala B. Štiavnica, kde absolvoval 

gymnaziálne štúdiá. Ako kuriozitu 

uvádzam z jeho osobného rozpráva-

nia, že keď prišiel do B. Štiavnice, že 

sa nevedel vynačudovať, ako môže 

byť dom na dome. Nikdy predtým 

totiž nebol v žiadnom meste a naj-

väčšie čudo preňho predstavovali 

poschodové domy.

15.3. v Rádiu Devín bol, dá sa po-

vedať, „koncert“ pre Exštiavniča-

na prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. 

Od 20 hod. boli uvedené jeho 3 hry 

v reprízach z rokov, ktoré uvádzam: 

Žena menom Syzifos (1988), Vyš-

šie, tam je srdce (1999) a  Domov 

z plastelíny (2008).

16.3. vo viacerých médiách bola 

spomienka na Pavla Dobšinské-

ho, ktorý sa narodil v tento deň v r. 

1828. Bol to evanjelický kňaz, ne-

dostižný zberateľ a  vydavateľ slo-

venských ľudových rozprávok, re-

daktor, publicista. V  r. 1858-1861 

pôsobil ako profesor slovenského 

jazyka a literatúry.

V predchádzajúcom týždni mal opäť 

dominantné postavenie Exštiavni-

čan Jaroslav Naď prakticky vo všet-

kých slovenských médiách v  sú-

vislosti so situáciou na Ukrajine 

a s návštevou ministra obrany USA 

na Slovensku.

18.3. v  Rádiu Regina o  7:20 mala 

opäť podrobnú výpoveď Lucia Tká-

čová o  inšpiráciách ku svojej tvor-

be, charakteristike jej tvorby, ako 

aj o jej výstave, ktorá bude do 1.4. 

v  Galérii Partner BSC na ul. A. 

G.-Göllnerovej 6, B. Štiavnica.

18.3. v Rádiu Regina o 10:00 bola 

informácia o  benefi čnom koncer-

te a  ďalších podujatiach, ktoré sa 

uskutočnia v B. Štiavnici 19.3. pre 

obete a trpiacich na Ukrajine.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Vážená pani primátorka,

s dojatím a poctou som prijal Tvo-

je milé blahoželanie k môjmu život-

nému jubileu spojené s  diplomom 

a  darovanou knihou Chvála zbera-

teľstvu – In Praise of Collecting. Veľ-

mi ma teší, že Ty osobne a rovnako 

aj obyvatelia našej rodnej Banskej 

Štiavnice oceňujete moje účinkova-

nie a literárne dielo.

Spomienka na rodisko trvale po-

značí život každého človeka. Banská 

Štiavnica dýcha slávnymi dejinami. 

Tento dych histórie podnietil aj mňa 

ako spisovateľa, neskôr poslanca 

a  diplomata rozniesť správu o  krá-

se a  sláve tohto mesta všade, kde 

som počas dlhého života pôsobil. 

Bol som svedkom dočasného úpad-

ku mesta, ako novinár som tiež na-

pomohol zachrániť historické jadro.

Dnes mňa a celú rodinu napĺňa hr-

dosť, keď vidím a  počujem, ako sa 

Banská Štiavnica každým rokom 

mení k lepšiemu. Som hrdý, že naše 

rodné mesto sa stalo magnetom tu-

rizmu. Návšteva Banskej Štiavnice 

– hoci len nakrátko – stala sa spo-

ločenskou a  kultúrnou udalosťou 

a  nezabudnuteľným zážitkom pre 

mnohých ľudí nielen na Slovensku, 

ale aj v celej Európe a vo svete. Za 

tento veľký úspech Banská Štiavni-

ca vďačí nielen šikovným občanom 

mesta, ale najmä múdremu spra-

vovaniu mesta mestským úradom 

a Tvojej dlhoročnej činnosti ako pri-

mátorky mesta.

Zaslaný knižný darček o  kleno-

toch Slovenského banského mú-

zea je svojím obsahom a typografi c-

kým vybavením na európskej úrovni 

a všetci môžeme byť naň hrdí.

Ešte raz Ti ďakujem za milé blaho-

želanie. Želám Tebe a Tvojim spolu-

pracovníkom, ale aj všetkým Štiav-

ničanom veľa síl, aby prekonali 

terajšie ťažké časy a  s  novou ener-

giou pokračovali v dobrom diele zve-

ľaďovania mesta.

S úctou a priateľsky

Anton Hykisch,

spisovateľ, býv. veľvyslanec

Poďakovanie

21.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie krízového štábu mesta 

a koordinačnej skupiny pre prácu 

s Ukrajincami.

Pracovné rokovanie so zástupca-

mi Hudobnej a umeleckej akadé-

mie Jána Albrechta Banská Štiav-

nica za účelom výstavby školského 

kampusu v Banskej Štiavnici.

Kontrola prác na rekonštrukcii šta-

dióna.

Redakčná rada ŠN.

22.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie výboru pre otázky za-

mestnanosti ÚPSVaR v  Banská 

Štiavnica.

Pracovné rokovanie k riešeniu pro-

jektov: Kanalizácia Dolná Res-

la, Rekonštrukcia radnice a  po-

kračovanie rekonštrukcie stropu 

v mestskej plavárni.

23.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Irenou Bálikovou.

Stretnutie s  občanmi z  Ukrajiny 

ubytovaných v  Banskej Štiavnici, 

poskytnutie informácií a  riešenie 

potrieb pre utečencov z Ukrajiny.

24.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava úpravy rozpočtu mesta.

25.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie projektov a štúdie úprav 

verejných priestranstiev a  vnút-

roblokov sídliska Drieňová.

Viera Lauková

Pokračujeme 
v očkovaní
Mesto Banská Štiavnica v  spolu-

práci s  Banskobystrickým samo-

správnym krajom vyhlasuje ďalšie 

kolo očkovania proti ochoreniu 

COVID-19,

- očkovať sa bude jednodávkovou 

vakcínou očkovacou látkou Jan-

ssen od spoločnosti Johnson & 

Johnson a  dvojdávkovou vakcí-

nou Pfi zer od spoločnosti Pfi zer 

BionTech,

- očkovať sa môžu dospelé osoby 

a deti od 12 do 18 rokov v sprievo-

de zákonného zástupcu,

- v  prípade záujmu o  očkovanie 

je potrebné kontaktovať Mest-

ský úrad Banská Štiavnica na 

t.č.: 045/694 96 42 alebo mai-

lom na adrese: viera.muchova@

banskastiavnica.sk, prípadne 

osobne: oddelenie právne a sprá-

vy majetku, kontaktná osoba 

PhDr. Muchová Viera,

- očkovať sa môžu aj neregistrova-

ní záujemcovia o očkovanie, ktorí 

si to rozmyslia v poslednej chvíli, 

avšak pre istotu obdržania dávky 

odporúčame registráciu vopred, 

aby bola zabezpečená vakcína pre 

každého.

Očkovanie bude prebiehať v Kul-

túrnom centre, Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica, dňa 28.3.2022 

od 10:00 do 16:00 hod. s  pre-

stávkou od 12:30 hod. do 13:00 

hod.

MsÚ

Kontrola
dodržiavania VZN o odpadoch

Oznamujeme, že v  najbližších 

týždňoch bude prebiehať kon-

trola dodržiavania povinností 

podnikateľských subjektov, kto-

ré im vyplývajú z VZN č. 6/2019 

o nakladaní s komunálnymi od-

padmi a VZN č. 3/2020 o miest-

nom poplatku za komunálne 

odpady. Bude sa kontrolovať 

najmä súlad nahláseného stavu 

nádob na zmesový komunálny 

odpad s  reálnym stavom v  jed-

notlivých prevádzkach a  ukla-

danie zmesového komunálneho 

odpadu do zakúpených označe-

ných vriec v rámci množstvové-

ho zberu komunálneho odpadu 

podnikateľských subjektov (§9, 

VZN č. 6/2019).

Miloš Veverka, Technické služ-

by, m. p., Banská Štiavnica
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Pri realizácii akcie sa 

počíta s  aktívnym zapojením oby-

vateľov mesta, žiakov, študentov 

a dobrovoľníkov.

Akcia „Dobrovoľnícky maratón – vy-

čistime si naše mesto“ je rozdelená do 

týchto lokalít:

1. stanovište 30.3.2022 (streda) 

14:00 – 17:00 hod. – začiatok pred 

budovou radnice – čistenie histo-

rického centra mesta, kontaktná 

osoba: Ing. Jana Klára Petr, tel.: 

+421948/864 999.

2. stanovište 30.3.2022 (streda) 

9:00 – 11:00 hod. - začiatok Špeci-

álna základná škola, (poza Piargsku 

bránu, Dolná Resla, chodník na 

Klinger, kontaktná osoba: Mgr. Bea-

ta Rafajová, tel.: +421908/962 723.

3. stanovište 30.3.2022 (stre-

da) 13:00 – 15:00 hod. – začiatok 

pred ZŠ Jozefa Kollára - čistenie 

sídliska Drieňová (čistenie so žiak-

mi ZŠ Jozefa Kollára), kontaktná 

osoba: Mgr. Mária Pekárová, tel.: 

0903/427 709.

4. stanovište 30.3.2022 (stre-

da)  9:00 – 11:00 hod. – začiatok 

pred MŠ 1. mája – čistenie oko-

lia Materskej školy (čistenie s naši-

mi najmenšími v  okolí škôlky MŠ 

1. mája a okolitých ulíc), kontaktná 

osoba: Mgr. Alexandra Bóková, tel.: 

+421917/201 223.

5. stanovište 30.3.2022 (streda) 

9:00 – 12:00 hod., 16:00 – 18:00 

hod. začiatok Budovateľská 15, 

a  následne 13, 14 - čistenie oko-

lia panelákov Budovateľská 13, 14 

a  15, kontaktná osoba: Mgr. Iveta 

Kováčová, tel.: +421905/780 026.

6. stanovište 30.3.2022 (stre-

da) 9:00 – 11:00  hod. začiatok 

Fara Banský Studenec, čistenie 

okolia, Mgr. Norbert Ďudrík, tel.: 

+421905/281 015.

7. stanovište 30.3.2022 (streda) 

9:00 – 11:00 hod. – začiatok pred 

MŠ Štefultov – čistenie okolia Ma-

terskej školy (čistenie s našimi naj-

menšími v  okolí škôlky Štefultov, 

Pomník na Štefultove, kontaktná 

osoba: Mgr. Alexandra Bóková, tel.: 

+421917/201 223.

8. stanovište 30.3.2022 (streda) 

14:00 - 17:00 hod. – začiatok na Su-

chom tajchu – čistenie okolia, kon-

taktná osoba: Martina Bačíková, 

tel. +421915/212 476.

Svoj záujem o  účasť nahláste na 

uvedených telefónnych číslach 

v termíne do 28. marca 2022.

V uvedených termínoch zabezpečí-

me vrecia, ich dovoz aj odvoz, ruka-

vice, pitný režim.

V  prípade potreby vývozu/pre-

miestnenia veľkoobjemových kon-

tajnerov, poskytnutia ďalších vriec 

na odpad, kontaktujte osobu v čas-

ti, kde sa chcete pridať k čisteniu na 

vyššie uvedené telefónne číslo.

Upozornenie:  V  prípade výrazne 

nepriaznivých podmienok (dážď, 

podmočený terén, silný vietor, sne-

ženie, a  pod.) bude stanovený ná-

hradný termín, o čom Vás budeme 

informovať na internetovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk a na 

facebookovom profi le Mesta Ban-

ská Štiavnica.

MsÚ

NOVINKY
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Tiež som počula sťaž-

nosť dôchodcov, že „čo ich v tej ško-

le učia“, keď im „mladí“ v  autobuse 

neuvoľnia miesto. Ruku na srdce, 

je toto naozaj vina učiteľov a  ško-

ly? Je vina učiteľov, že sa v  rámci 

skupiniek žiakov a  tínedžerov čo-

raz častejšie stretávame s  nevhod-

ným správaním až šikanou? Nevi-

dia náhodou tí „mladí“ negatívne 

vzory správania aj v  rodine (vzá-

jomná neúcta, podceňovanie, pový-

šenecké správanie, pokrivené ideá-

ly hodnôt, otvorená dehonestácia 

slabšie fi nančne hodnotených ľudí 

(aj učiteľov?). Žiaľ, aj to sa deje, ale 

našťastie väčšia časť našej spoloč-

nosti si osobnosť učiteľa a Vašu prá-

cu, milí naši pedagógovia, nesmier-

ne vážia a vzhľadom aj k tomu, že 

mnohí rodičia v  čase dištančného 

vzdelávania zažili úlohu učiteľa na 

vlastnej koži, začali Vašu prácu čo-

raz viac rešpektovať.

A práve tento rešpekt, uznanie Va-

šich profesionálnych kvalít, schop-

nosť udržať už spomínanú dobrú 

klímu v triede, a to popri Vašej hlav-

nej úlohe – učiť a naučiť, robia z Vás, 

milé naše panie učiteľky a páni uči-

telia, OSOBNOSTI nielen týchto 

dní Vášho profesijného sviat-

ku Dňa učiteľov, ale osobnos-

ti na celý život, ľudí, ktorých si 

v pamäti udržiavajú Vaše vďač-

né súčasné aj bývalé generácie 

lekárov, pedagógov, inžinie-

rov, remeselníkov a mnohých, 

mnohých iných profesií, kto-

rým ste vstúpili do života od 

materských škôlok až po vyso-

koškolské štúdiá.

Vážený pedagogický zbor!

Ďakujem Vám v  mene svo-

jom, ale som presvedčená, že 

aj v mene našich spoluobčanov 

a  rodičov za Vašu prácu, kto-

rú nemožno nahradiť nijakou 

inou profesiou, za prácu nároč-

nú, zodpovednú, užitočnú, ktorej 

výsledný produkt nemožno uchopiť 

do ruky a  okamžite zhodnotiť ako 

viac či menej podarený výrobok, za 

Vašu prácu, výsledkom ktorej je ne-

oceniteľná hodnota, ktorá sa uká-

že a je docenená často až po rokoch, 

a to – človek vzdelaný, zorientova-

ný, súcitný, užitočný.

S vďakou Vám, naši vzácni spoluob-

čania – pedagógovia, prajem všetko 

dobré v profesijnom, ale aj súkrom-

nom živote.

Nezabúdame ani na Vás, naše panie 

učiteľky a  páni učitelia dôchodco-

via. Ďakujeme Vám za roky nároč-

nej práce, ktorú ste odviedli vo svo-

jich pedagogických profesiách.

Všetkým Vám spolu, milá naša ban-

skoštiavnická učiteľská verejnosť, 

s veľkou vďakou, z celého srdca že-

lám veľa šťastia , pohody, ale predo-

všetkým pevné zdravie.

Vaša

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

�1.str.

Dobrovoľnícky maratón 
– vyčistime si naše mesto

Deň učiteľov – 28.3.

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že výročná člen-

ská schôdza sa uskutoční dňa 

26. marca 2022 o  8:00 hodine 

v kine Akademik v Banskej Štiav-

nici.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba 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  úlov-

koch 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

Medaila 
pre JUDr. Gejzu Volfa

Dňa 18. marca 2022 si prevzal 

z  rúk predsedu Miestnej organi-

zácie Asociácie policajtov vo vý-

službe Žarnovica Bc. Ľudovíta 

Gregoríka ocenenie „Medailu III. 

stupňa Asociácie policajtov vo výsluž-

be“ JUDr. Gejza Volf, dlhoročný 

člen redakčnej rady Štiavnických 

novín a  zástupca riaditeľa Tech-

nických služieb, m. p., Banská 

Štiavnica. K oceneniu nášmu čle-

novi srdečne blahoželáme a praje-

me hlavne pevné zdravie a úspe-

chy do ďalších rokov života.

Red. ŠN

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Zbierka potravín a  hygienic-

kých potrieb – v  kultúrnom cen-

tre prebieha zbierka potravín, hy-

gienických potrieb, rúšok. Zbierka 

je v  prípade potreby dostupná pre 

utečencov zadarmo. Je vhodné, aby 

si utečenci sami prišli vybrať. Pred-

chádzame tým zneužívaniu pomo-

ci. Mesto zabezpečilo aj čerstvé pe-

čivo a  chlieb, ktoré si môžu každý 

deň prísť vziať.

Adresa je Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica. Vstup z  boku budo-

vy. Otvorené od 9.marca každý pra-

covný deň od 9:00 do 16:00, tel.č.: 

+421 45 694 96 51.

Zbierka oblečenia – Výmenník, 

ktorý funguje lokálne už dlhší čas, 

slúži v  týchto časoch ako zbierko-

vé miesto oblečenia pre utečencov. 

Je tu možný bezplatný výber šat-

stva a  obuvi. Aj tu je vhodné, aby 

si utečenci sami prišli vybrať. Pred-

chádzame tým zneužívaniu pomo-

ci. Adresa je Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica. Vstup z boku budovy.

Výmenník je otvorený v pondelok, 

stredu a piatok od 9:00-12:30 hod.

Po príchode utečenca – Povinnos-

ti a odporúčania bezprostredne po 

príchode.

Prosíme všetkých ubytovateľov, aby 

Mestu Banská Štiavnica prostred-

níctvom hlavného koordinátora 

alebo ohlásením v turisticko-infor-

mačnej kancelárii poskytovali všet-

ky údaje o ubytovaných utečencoch 

za účelom monitorovania a  mož-

nosti poskytnúť im všetky informá-

cie a pomoc.

Dôležité!!!

Evidencia: mesto Banská Štiav-

nica – nahlasovať utečencov je 

potrebné pre evidenciu v  rámci 

mesta Banská Štiavnica prostred-

níctvom hlavného koordinátora 

emailom alebo telefonicky, resp. 

v  Informačnom centre – adresa 

Námestie sv. Trojice 6, 969 01 Ban-

ská Štiavnica, 8:00-17:00, tel.č.: 

+421 45 694 96 53 za účelom mo-

nitorovania a možnosti poskytnúť 

im všetky informácie a pomoc.

COVID test – ubytovateľom vzniká 

povinnosť otestovať

COVID test – ubytovateľom vzni-

ká povinnosť otestovať ubyto-

vaných cudzincov pri príchode 

a  odchode samotestom na Covid, 

samotesty sú bezplatne k  dispo-

zícii v  Informačnom centre, ad-

resa: Námestie sv. Trojice 6, 969 

01 Banská Štiavnica, 8:00-17:00, 

tel.č.: +421 45 694 96 53. Poskyto-

vatelia ubytovania sú priamo zapí-

saní a evidovaní do zoznamu o od-

bere testov. Povinnosť nahlásiť 

výsledky je aj v  samotnom infor-

mačnom centre. Mesto má povin-

nosť evidovať stav prichádzajúcich 

utečencov.

Nahlásenie pozitívnych – Povin-

nosť nahlasovať podozrenie pri 

akomkoľvek ochorení na Regionál-

ny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Žiari nad Hronom (tel.č.: 

+421 45 672 49 67).

Ohlasovacia povinnosť – Pre ho-

tely a  penzióny platí ohlasova-

cia povinnosť nahlásiť cudzinca do 

3 dní na Oddelenie cudzineckej po-

lície v Banskej Bystrici, Sládkovičo-

va 4343/25, 974 05 Banská Bystri-

ca. Hlásenie pobytu sa dá vybaviť 

aj poštou! https://www.minv.sk/

?hlasenie-pobytu-1

Súkromní ubytovatelia túto povin-

nosť síce nemajú (utečenci majú 

v takomto prípade sami povinnosť 

informovať Cudzineckú políciu), ale 

vzhľadom na situáciu je lepšie po-

môcť a nahlásiť za utečencov.

Dočasné útočisko – odídenec. Ak 

plánujú občania Ukrajiny na Slo-

vensku zostať dlhšiu dobu, v súvis-

losti s vojnovým konfl iktom SR po-

núka ľuďom utekajúcim z Ukrajiny 

možnosť požiadať o dočasné útočis-

ko. Momentálne predstavuje naj-

jednoduchší spôsob ochrany pre 

osoby utekajúce pred vojnou a ne-

vyžaduje zdĺhavé úradné procedú-

ry. Ukrajinským občanom umožní 

rýchly a  neobmedzený prístup na 

trh práce, k zdravotnej starostlivos-

ti a ich deťom prístup k vzdelaniu. 

Túto osobitnú formu ochrany mož-

no získať v zásade okamžite.

Žiadosť o dočasné útočisko – po-

môžeme vám s  jeho vypísaním 

a dopravou. Vybavuje sa na Odde-

lení cudzineckej polície v  Banskej 

Bystrici, Sládkovičova 4343/25, 

974 05 Banská Bystrica. V  súčas-

nosti funguje 24 hodín denne, 

7  dní v  týždni. Utečenci tým zís-

kavajú okrem iného nárok na pod-

poru v  hmotnej núdzi, nárok na 

zdravotnú starostlivosť a  možnosť 

pracovať na území SR. Cudzinec-

ká polícia má k dispozícii tlmočníč-

ky do ukrajinského jazyka, ktoré 

sú tam denne cca do 17:00. Tlači-

vá sa vypisujú latinkou, nie azbu-

kou. https://www.ukraineslovakia.

sk/.../manual-ako-poziadat…

Čo priniesť so sebou

Doklad – ak má cudzinec pri sebe 

cestovný PAS, identifi kačný alebo 

iný doklad (napr. rodné listy detí 

a iné), v tomto prípade bude cudzin-

covi dočasné útočisko poskytnuté 

okamžite. Na oddelenie Cudzinec-

kej polície sa musia osobne dostaviť 

aj maloleté deti, keďže je potrebné 

ich odfotiť.

Čestné vyhlásenie ubytovateľa 

– ak má utečenec už zabezpečené 

ubytovanie, je potrebné k  žiados-

ti o  dočasné útočisko doložiť čest-

né vyhlásenie všetkých vlastníkov 

nehnuteľnosti o poskytnutí ubyto-

vania. Podpisy vlastníkov na čest-

nom vyhlásení nemusia byť úradne 

overené! Ale čestné vyhlásenie musí 

byť originál.

Čestné vyhlásenie ubytovateľa 

musí obsahovať – meno ubytova-

teľa/vlastníka/vlastníkov nehnu-

teľnosti, presná adresa ubytovania, 

vrátane čísla bytu. Mená všetkých 

osôb, ktoré sú v  rámci nehnuteľ-

nosti ubytované, v  latinke. Pričom 

musí byť uvedené meno, dátum 

narodenia a  číslo dokladu, vrátane 

detí. Do žiadosti je potrebné uviesť 

dátum príchodu na Slovensko, dá-

tum ubytovania a aj hraničný prie-

chod a zotrvanie do 31.12.2022.

Odvoz na cudzineckú políciu – 

pre utečencov bude zabezpečená 

z  Banskej Štiavnice doprava spo-

lu so sprievodcom. Mesto Banská 

Štiavnica podľa požiadaviek za-

bezpečí dopravu prostredníctvom 

S.O.V.I taxi.

Praktické info v UA: 

h t t p s : / / u a . g o v . s k / ? c s r t

=17304152980993725252Pro

Po udelení dočasného útočiska do-

stane utečenec papierový doklad vo 

formáte A4 s  názvom „Potvrdenie 

o udelení tolerovaného pobytu na úze-

mí Slovenskej republiky“ a získa status 

odídenca.

Ako ďalej po získaní statusu „o-

dídenca”

Dávka v hmotnej núdzi – následne 

sa môžu utečenci s týmto dokladom 

obrátiť na Úrad práce, sociálnych 

vecí a  rodiny Banská Štiavnica, A. 

T. Sytnianskeho 1180, tel.č.: +421 

45 244 45 00 a  požiadať o  dávku 

v hmotnej núdzi a ďalšie príspevky 

s ňou spojené.

formulár UA SK na stiahnutie tu: ht-

tps://docs.google.com/.../1sx2q4X-

TwnmV2ZScDMHH9.../edit...

Žiadosť o  sprostredkovanie za-

mestnania – Takisto je možné 

s  týmto dokladom na Úrade prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny Banská 

Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 

tel.č.: +421 45 244 42 00 požiadať 

o sprostredkovanie zamestnania.

Účet v banke – pre poberanie dá-

vok v hmotnej núdzi je dobré mať 

založený účet v  banke na Sloven-

sku. Možnosti sú v  rámci mesta 

VÚB banka – Radničné námestie 

15, SLPS – Slovenská sporiteľňa – 

Radničné námestie 14.

Materská škôlka – Mesto Banská 

Štiavnica v MŠ 1.mája otvára triedu 

pre ukrajinské deti s ukrajinsky ho-

voriacou učiteľkou.

Integrácia do škôl – Mesto Ban-

ská Štiavnica zabezpečí a poskytne 

všetky potrebné informácie a integ-

ráciu detí do škôl na základe zozna-

mov a priameho kontaktu s utečen-

cami a ich deťmi.

Základná zdravotná starostli-

vosť v  regióne – zabezpečili sme 

zdravotnú starostlivosť pre Ukra-

jincov so statusom odídenec;

všeobecný lekár:

MUDr. Diana Berlanská 

– 0905 834 176

MUDr. Oľga Ferjančíková 

– 045 2901263

pediater: MUDr. Višňovská Katarí-

na – 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 o-

dídenca – 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.

Ohľaduplnosť, empatia, podpo-

ra – Nezabudnite, že ľudia z Ukra-

jiny pochádzajú z vojnovej zóny a sú 

unavení po dlhej ceste a  budú po-

trebovať oddych a  psychickú pod-

poru. Dôležité je poskytnúť im sta-

bilitu, istotu, aby vedeli čo ich čaká 

ďalšie dni. Veľmi dobre spracovaný 

manuál vydaný Ligou za duševné 

zdravie https://dusevnezdravie.sk/

vojna-na-ukrajine-velky.../

Ďakujeme! Vážime si, že pomá-

hate...

MsÚ

Podstatné informácie v regióne pre utečencov, 
ubytovateľov a občanov
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Dňa 16. marca 2022 sa na 

pôde mesta Banská Štiavnica 

konalo stretnutie primátorky 

mesta, riaditeľov základných 

a materských škôl a školských 

zariadení s rodičmi a deťmi 

z Ukrajiny, ktorí v meste našli 

zatiaľ dočasné útočisko po 

opustení ich vojnou zasiah-

nutej vlasti.

Rodičom bol predstavený program na 

podporu pobytu, ale predovšetkým 

im boli predstavené možnosti a pod-

mienky začlenenia ich detí do mater-

ských, základných a stredných škôl na 

území mesta. Rodičia, ktorí doteraz 

možnosť začlenenia detí do škôl nevy-

užili, tak hneď po získaní základných 

informácií o  školách a  zvážení do-

stupnosti do jednotlivých materských 

a základných škôl z miest ich terajšie-

ho bydliska, využili túto príležitosť 

a rovno deti do škôl nahlásili.

Riaditelia škôl zároveň začleneným 

deťom zabezpečia pred samotným 

nástupom do škôl lekárske prehliad-

ky u jednotlivých lekárov, ktorých na 

tento účel zabezpečilo mesto.

Priamo na mieste po vyplnení žia-

dostí mohli prítomní obdržať malú 

fi nančnú hotovosť na zabezpečenie 

najnutnejších potrieb.

Okrem začlenenia do materských 

a stredných škôl, mesto v spolupráci 

s GMN A. Kmeťa, GMN pri Katolíc-

kej spojenej škole a SOŠ služieb a les-

níctva pomohlo začleniť na štúdium 

aj stredoškolákov. Týmto veľmi pek-

ne ďakujeme riaditeľom, PhDr. Miku-

lášovej, PhDr. Gregáňovej a Mgr. Pa-

lášthymu za spoluprácu a  ústretový 

prístup. Samozrejme, v  prípade ďal-

šieho záujmu študentov vieme po-

skytnúť informácie o  možnostiach 

študovať aj v  ostatných stredných 

školách, ktorú mestu ponúkli jednot-

livé riaditeľstvá škôl.

V  ďalšom kroku môžu rodičia svo-

je deti prihlásiť na štúdium v základ-

nej umeleckej škole vo všetkých 4 od-

boroch a na bezplatné navštevovanie 

záujmových krúžkov v centre voľné-

ho času.

Mesto Banská Štiavnica touto cestou 

ďakuje všetkým obyvateľom mesta za 

preukázanú spolupatričnosť voči na-

šim priateľom z Ukrajiny, či už za po-

skytnuté ubytovanie, duchovnú, fi -

nančnú a materiálnu podporu. Zvlášť 

ďakujeme p. Rochovi – Obuv na nohe, 

za jeho bezplatné „obutie“ matky so 

štyrmi dcérami do krásnej, kvalitnej 

jarnej obuvi. Ďakujeme aj Skautské-

mu domu za doteraz prejavenú inicia-

tívu a spoluprácu s mestom.

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si 

tlmočiť veľké poďakovanie od prítom-

ných Ukrajincov obyvateľom nášho 

mesta za vľúdne prijatie, pochopenie 

a pomoc.

MsÚ Banská Štiavnica

Pomoc Ukrajine

Utečencov z Ukrajiny je 

v našom meste už vyše 100, 

len na Skautskom dome je/ 

bolo pár dní ubytovaných 

až 23. Takmer všetko matky 

s deťmi.

Príbehy majú podobné, približne 

7 dní im trvala cesta z  východnej 

Ukrajiny alebo Kyjeva až k nám, ces-

tou spali vo vlaku, aute, na stanici či 

pod stanom. Pri mínusových teplo-

tách to bolo vyčerpávajúce, a tak po-

trebujú niekoľko dní na spamätanie 

sa. Rýchlo sme pochopili, že okrem 

strechy nad hlavou a potravín budú 

potrebovať ľudské slovo, prijatie 

a  časom integráciu, inak budú len 

sedieť na izbe a pripomínať si čo za-

žili a čakať na zlé správy z domova.

Za dva týždne sa pri Eleuzíne 

a  Skautskom dome zorganizovala 

skupina dobrovoľníkov pod názvom 

Štiavnica pre Ukrajinu a  aktuálne 

poskytujeme tieto služby:

- Každý pondelok od 15:00 stretnu-

tie v Integračnom klube. Na prvom 

stretnutí bolo 40 utečencov, na dru-

hom už 51. Na tom dnešnom sa im 

venovalo vyše 10 dobrovoľníkov.

- Pomoc pri vybavovaní policajnej 

registrácie v spolupráci so sociálnym 

taxíkom, ktorý hradí Mesto BŠ.

- Pomoc pri hľadaní vhodného dlho-

dobého ubytovania.

- Pomoc pri hľadaní práce a pri regis-

trácii na sociálnu pomoc.

- Pomoc pri hľadaní školy a škôlky.

- Pomoc pri zorientovaní sa v mes-

te, vypočutie si ich starostí a pomoc 

pri prekonávaní množstva prekážok 

či obáv.

- Jazykové kurzy, ktoré sa konajú 5x 

do týždňa.

Ak viete o  rodine, ktorá sa usadi-

la v Banskej Štiavnici, ale aj na oko-

lí, môžete ich nasmerovať na naše 

stretnutia a  radi im pomôžeme sa 

tu integrovať. Kontakt: stiavnica@

stiavnica.sk, 0905360307.

Toto obdobie je pre rodiny z Ukra-

jiny nočnou morou. Našou misiou 

chce byť to, aby na tento nútený po-

byt u nás spomínali v dobrom. Pre 

väčšinu je to tiež prvá návšteva „na 

západe“, mimo hraníc Ukrajiny a  je 

to pre obe strany veľká príležitosť 

na vzájomné sa spoznanie.

Na záver chcem poďakovať všet-

kým, ktorí pomáhajú, či už darova-

ním potravín, šatstva, poskytnutím 

ubytovania. Špeciálne by som rád 

poďakoval rodine Renáty Antalovej 

a  pánovi farárovi Danielovi Gdovi-

novi, ktorí sa postarali o náročnú ro-

dinu s  dospievajúcou postihnutou 

dcérou na vozíčku.

Martin Macharik,

poslanec MsZ

Nové jarné topánky od p. Rocha  foto MsÚ

Integračný klub na Skautskom dome

Slovensko 
- ukrajinský 
guláš

Sobota o 10:00 – 15:00

Hájovňa - Červená Studňa

Podujatie pre našich hostí z Ukra-

jiny a všetkých, ktorí doteraz ako-

koľvek pomohli. Strávte príjemný 

čas medzi dobrými ľuďmi!

Program:

10.00 zraz na Námestí sv. Trojice 

a  krátka prehliadka mesta v  rus-

kom jazyku. 11.00 presun z  Ná-

mestia sv. Trojice pešo na Červenú 

studňu (pre osoby so zdravotným 

znevýhodnením bude zabezpe-

čená doprava). 12.00 guláš v Há-

jovni na Červenej studni. 13.00 

program pre deti, krátka ukáž-

ka dravcov zo ZŠ s MŠ Štiavnické 

Bane. 15.00 ukončenie podujatia

Organizátor: Mesto Banská Štiav-

nica. Spoluorganizátor: Štiavnica 

pre Ukrajinu, Hájovňa - Kultúr-

no - turistické centrum. Poduja-

tie podporili: Mestské lesy Banská 

Štiavnica, s.r.o., ZŠ s MŠ Maximi-

liána Hella Štiavnické Bane, Pivo-

var Steiger. 

Zmena programu vyhradená!

OKŠaMK

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 29.3. v čase od 7:00 – 11:30 na 

ul.: 29. augusta, B. Němcovej, B. 

S. Timravy, Cintorínska, F. Urbán-

ka, Hutnícka, J. Jesenského, J. C. 

Hronského, J. I. Bajzu, J. Kollá-

ra, J. Škultétyho, Na Mária šach-

tu, Na Matej štôlňu, Na Maximili-

án šachtu, Nám. padlých hrdinov, 

Obrancov mieru, Partizánska, 

Pod Trojickým vrchom, Požiar-

nická, Rakytová, R. Debnárika, S. 

Chalupku, Školská, Š. Krčméryho, 

Š. Moyzesa, Úzka.

- 29.3. v čase 9:30 – 17:30 na ul.: 

Počúvadlianske Jazero.

- 19.4. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Na Zigmund šachtu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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V dňoch 10. – 12. marca 2022 sa 

na SOŠ v Novákoch uskutočnil 

58. ročník celoslovenského 

kola chemickej olympiády. 

Našu školu, SPŠ Samuela Miko-

víniho, reprezentovali štyria žia-

ci: tretiačky odboru biotechnoló-

gia a farmakológia Andrea Líšková 

a  Alexandra Ambrošová a  štvrtá-

ci Benjamín Žemla a Marcel Šípoš. 

Napriek takmer dvojročnému defi -

citu, kedy žiaci nemohli absolvovať 

prax v plnom rozsahu, organizáto-

rov potešila účasť a najmä chuť žia-

kov zúčastniť sa náročnej chemickej 

olympiády.

Najlepšie z  našich reprezentantov 

si počínal Marcel Šípoš zo IV. B, od-

boru biotechnológia a  farmakoló-

gia, ktorému sa podarilo vybojovať 

krásne 3. miesto v kategórii EF. Ben-

jamín Žemla zo IV. B obsadil v uve-

denej kategórii 11. miesto. Obaja sa 

stali úspešnými riešiteľmi a otvori-

li si pomyselné dvere vysokých škôl, 

na ktorých chcú v budúcnosti štu-

dovať. Práve predmetové olympi-

ády sú nenahraditeľným krokom 

v  ceste k  budúcej úspešnej kariére 

žiakov stredných škôl. Okrem slo-

venských univerzít, výsledky pred-

metových olympiád (najmä ich 

medzinárodných kôl) zohľadňujú 

univerzity na celom svete. Sme veľ-

mi radi, že aj v tej-

to náročnej dobe 

nechýba našim 

chemikom en-

tuziazmus, sna-

ha obetovať svoj 

voľný čas na teo-

retickú a  praktic-

kú prípravu, kto-

rú absolvovali pod 

odborným vede-

ním Ing. Jozefa 

Urbana, vyučujú-

ceho chemických 

odborných pred-

metov.

Úlohy boli zostavené z  fyzikálnej 

chémie, analytickej chémie, orga-

nickej chémie a  biochémie a  ché-

mie prírodných látok. Najťažšie boli 

úlohy z analytickej a fyzikálnej ché-

mie. Prax školského kola prebieha-

la v  laboratóriách, kde stanovovali 

triesloviny v zelenom čaji.

V  celoštátnom kole stanovova-

li triesloviny v čiernom čaji pomo-

cou spektrofotometrie a  jodomet-

ricky. Päť hodín práce v laboratóriu 

bolo vyčerpávajúcich, ale odmenou 

pre súťažiacich bola návšteva Boj-

nického zámku a prehliadka vyno-

venej bojnickej ZOO s fundovaným 

sprievodcom.

Sme poctení, že naša škola dostala 

dar od Prievidzskej chemickej spoloč-

nosti: vákuovú rotačnú odparku. SPŠ 

Samuela Mikovíniho takto ocenili 

za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu 

v  celoslovenských kolách chemickej 

olympiády. Vzácny dar nám odo-

vzdal šéf spoločnosti prof. Dr. Michal 

Juríček z University of Zurich.

Vedenie SPŠ Samuela Mikovíni-

ho podporuje účasť v  predmeto-

vých olympiádach, v SOČ a teší sa 

z  každého úspechu. Ďakujeme na-

šim žiakom za dôstojnú a úspešnú 

reprezentáciu v 58. ročníku celoslo-

venského kola chemickej olympiády 

a Ing. Jozefovi Urbanovi za obetavú 

odbornú prípravu, na ktorej konci je 

stabilne pódiové umiestnenie.

Beáta Chrienová, SPŠ S. Mikoví-

niho, Banská Štiavnica

58. ročník chemickej olympiády

z Banskej Štiavnice a Šteful-

tova na chate Lodiar na 

Počúvadlianskom jazere pri 

príležitosti MDŽ dňa 17.3.2022.

Spoločné stretnutie členov z oboch 

klubov bolo veľmi pekné. Mnohí 

sme sa videli po dlhšom čase a mali 

sme spolu o čom hovoriť. Bolo milé, 

že pán Mgr. Peter Ernek prišiel pre 

nás svojím autobusom a  zozbie-

ral nás všetkých smerom od mesta, 

popod Kalváriu, popod Drieňovou 

a  nakoniec sme nastúpili na Kri-

žovatke. Spolu nás bolo 35 členov. 

Už v  autobuse sa rozprúdila deba-

ta, ktorá nasledovala aj v samotnej 

chate. Po privítaní sme si povedali 

základné informácie a mnohí z nás 

sme išli na prechádzku. Bolo slneč-

no, ale fúkal nepríjemný studený 

vietor, ktorý od prechádzky odradil 

viacerých účastníkov.

Pani Anka Peťková nás informova-

la o  výstave kraslíc 

na Štiavnických 

Baniach a  záro-

veň oznámila, sa 

tam pôjdeme po-

zrieť v  utorok 22. 

marca 2022 riad-

nym spojom z  Kri-

žovatky. Mnohí 

členovia prejavili 

záujem, a  myslím, 

že aj táto výstava 

nás mnohých obo-

hatí o  nové tech-

niky výzdoby veľ-

konočných kraslíc. 

Po dobrom obede 

v  popoludňajších 

hodinách nás doviezol pán Mgr. Pe-

ter Ernek do Banskej Štiavnice tak, 

aby aj členovia z okolitých obcí pri-

šli včas na svoje autobusové spoje.

V mene obidvoch DC a v mene svo-

jom chcem poďakovať pánovi Erne-

kovi, pani Ľubke Bačíkovej, za jej 

starostlivosť a obsluhu a v podstat-

nej miere pochvala patrí paniam ku-

chárkam, ktoré nám vždy navaria 

veľmi chutné jedlá.

Helena Šušková

Stretnutie členov denných centier

Ľvov
Ľvov.

Mesto krásy a utrpenia.

Aj keď ťa teraz

iné časy menia,

aj keď čakáš,

čo ešte bude

a pomáhaš tiež druhým,

nech ešte môžu vidieť

pestré farby dúhy.

Nech vráti sa

čoskoro

život do tvojich

krásnych

chrámov a katedrál,

kde nejeden návštevník

sa kochal a v nich stál.

Nech čisté rozprestrie

sa nad tebou už nebo.

Vedz, že stále

aj Štiavnica je s tebou!

Daniela Sokolovičová

Veľkorysá 
pomoc
ukrajinským matkám a deťom.

Sociálny podnik bratov Lukáša 

a  Dominika Mlynárikovcov, kto-

rý má sídlo v  Banskej Štiavnici 

bezprostredne po 24. 2. sa schopil 

iniciatívy a ubytoval zdarma 2 ro-

diny Ukrajincov. Okrem toho do-

spelým príslušníkom poskytol už 

aj prácu, takže príklad hodný na-

sledovania.

Miroslava Malatincová

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

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická Poltura 

v hodnote 10EUR si môžete zakú-

piť v  Informačnom centre mesta 

Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ



7
číslo 11 • 24. marec 2022

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

oznamy, 
spomienky

Oznam
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

Ukážka 
jarného rezu

Dňa 3.4.2022 o 14:00 hod. sa 

bude konať ukážka jarného rezu 

stromkov u p. Bohuša Mojžiša 

na záhrade. Bližšie info v Elektre 

IMO - Domáce potreby alebo na 

tel. čísle: 0903 250 921.

Michaela Mojžišová

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 Banská Štiavnica

Zájazd
Dňa 23. apríla 2022 sa bude ko-

nať zájazd na „Výstavu záhradkár-

stvo-včelárstvo“ do Trenčína. Čle-

novia ZO SZZ Štefultov sa môžu 

prihlásiť na tel. č.: 0903 250 921 

alebo osobne v  predajni IMO 

Elektro- Domáce potreby, Kam-

merhofská 14, Banská Štiavnica.

ZO SZZ Štefultov

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

Pred Vianocami sme podstatne 

rozšírili zbernú sieť použitého 

jedlého oleja v našom meste. 

Zbierame ho už niekoľko rokov, zber-

ná nádoba je dlhodobo na zbernom 

dvore, kde sa dá olej uzavretý vo fľaši 

bezplatne odovzdať. 

Pred sviatkami sme však rozmiestnili 

ďalších 20 sivých plastových nádob na 

fľaše s jedlým olejom, takže ľudia už 

s fľašou oleja nemusia na zberný dvor, 

majú to bližšie.

Sivé nádoby na jedlý olej sa nachá-

dzajú v  nasledovných stojiskách 

kontajnerov na komunálny odpad:

• na sídlisku Drieňová:

- uzamknuteľné stojisko DR003 – ul. 

L. Svobodu 2, 4, 6 (otvorené)

- uzamknuteľné stojisko DR005 – ul. 

Bratská 1, 3, 5 (otvorené)

- uzamknuteľné stojisko DR008 – ul. 

L. Svobodu 14, 16, 18 (zamknuté)

- uzamknuteľné stojisko DR010 – ul. 

L. Svobodu 19, 20, 21, 22 (zamknuté)

- uzamknuteľné stojisko DR011 – ul. 

L. Svobodu 23, 24, 25 (zamknuté)

- uzamknuteľné stojisko DR014 – ul. 

J. Straku 2, 4, 6 (otvorené)

- uzamknuteľné stojisko DR018 – ul. 

Učiteľská 7, 9, 11 (zamknuté)

- uzamknuteľné stojisko DR023 – ul. 

Bratská 10, 11, 12, 13 (otvorené)

• bytovky na ul. L. Exnára 3, 4 – stojis-

ko zvonových kontajnerov za cestou

• časť Križovatka:

- ul. 1. mája 1 – 3 (voľne prístupné)

- ul. Križovatka 9 – stojisko nad Billou 

(voľne prístupné)

- ul. Dolná 36 (voľne prístupné)

- uzamknuteľné stojisko KR007 – ul. 

Dolná 31 (zamknuté)

- uzamknuteľné stojisko KR007 – ul. 

Dolná 28 (zamknuté)

- uzamknuteľné stojisko KR007 – ul. 

Dolná 27 (zamknuté)

- ul. Dolná 21 (voľne prístupné)

• časť centrum mesta a  pod Kalvá-

riou:

- ul. J. Hollého 10 - stojisko pod Bota-

nickou záhradou - „Štajgrubňa“ (voľne 

prístupné)

- uzamknuteľné stojisko PK002 – 

Mierová 4, 5 (otvorené)

- Lesnícka 6 (voľne prístupné)

- stojisko na Mládežníckej ul. pod polí-

ciou (voľne prístupné)

Viaceré stojiská sú otvorené alebo voľ-

ne prístupné aj pre tých, ktorí nádo-

bu na olej vo svojom stojisku nemajú, 

keď že nevyšlo na všetky stojiská. 

Použitý jedlý olej je potrebné ukla-

dať do nádob v  uzatvorených fľa-

šiach, najlepšie vo fľašiach od oleja. Ak 

máte olej vo väčších bandaskách, kto-

ré sa cez otvor zbernej nádoby nemu-

sia zmestiť (napr. 10 l bandasky), po-

stavte bandasku s olejom ku nádobe. 

Nádoby bude vyprázdňovať spoloč-

nosť INTA, s. r. o., majiteľ nádob, pri-

bližne raz za 2 mesiace – podľa plne-

nia nádob.

V  1. polovici januára 2022, necelé 4 

týždne od rozmiestnenia nádob do 

stojísk sme robili kontrolný zber. Cel-

kom sa z nádob vyzbieralo 70 l použi-

tého jedlého oleja. Je to celkom sluš-

ný výsledok, hoci ide o obdobie konca 

roka, kedy vypráža takmer každý. Vo 

väčšine prípadov bol v nádobách olej 

aj voľne vyliaty, čo komplikuje zber. 

Prosím všetkých - jedlý olej z vypráža-

nia dávajte do sivých nádob v uzavre-

tých fľašiach - ideálne od oleja. Nelejte 

olej do nádob voľne. Ak to poveter-

nostné a  iné podmienky umožnia, 

nádoby budú patrične označené, aby 

bolo hneď jasné, že sa olej do nich ne-

vylieva, ale vhadzuje sa v uzatvorenej 

fľaši.

Použitý jedlý olej sa nesmie vylievať 

do kanalizácie, lebo ju zanáša. Tre-

ba ho z panvice zliať do fľaše tak, aby 

tuhé zvyšky z vyprážania sa do oleja 

nedostali (drobné omrvinky nevadia), 

fľašu uzavrieť a odovzdať na zbernom 

dvore alebo vhodiť do sivej nádoby na 

olej vo vyššie uvedených stojiskách. 

Takto vyzbieraný olej bude zhodno-

tený – vyrába sa z neho bio-zložka do 

nafty.

Miloš Veverka, Technické služby, 

m. p., Banská Štiavnica

Jedlý olej nepatrí do výlevky

Dňa 11. marca 2022 v Štiavnic-

kých Baniach na Konferencii 

Vidiek ženám bol slávnostne 

otvorený 12. ročník súťažnej 

výstavy kraslíc Vandrovalo 

vajce...

Výstava je prístupná verejnos-

ti v  kine pri kostole v  Štiavnic-

kých Baniach až do 10.aprí-

la 2022 na základe telefonického 

dohovoru s  organizátormi na čís-

lach: 0904 309 776, 0905 853 479, 

045/6929116, 0915 896  586 ale-

bo mailom na adrese: mestykov@

zoznam.sk.

Na prehliadke máte možnosť odo-

vzdať svoj hlas najkrajšej kraslici.

Tešíme sa na Vašu účasť, lebo na vý-

stave sú nádherné exponáty z celého 

Slovenska.

11. apríla 2022 bude vyhodnotenie, 

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 Štiavnické Bane, 

ZO JDS Štiavnické Bane, New Edu, 

n.o., a Centrom Europe Direct Ban-

skobystrický región.

OZ VIPA SK

Pozvánka

Hlasovanie o najkrajšiu kraslicu  foto OZ VIPA SK
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Dňa 11. marca 2022 sa v Štiav-

nických Baniach uskutočnila 

konferencia Vidiek ženám 

a otvorenie 12. ročníka 

výstavy Vandrovalo vajce...

Konferencia sa uskutočnila pri 

príležitosti MDŽ, ktorý je sviat-

kom žien a boja za ich rovnopráv-

nosť. Vznikol na medzinárod-

nej ženevskej konferencii v  roku 

1910.

Bohatý program sa začal malou 

ukážkou lietania dravcov zo soko-

liarskej ZŠ s MŠ Maximiliána Hel-

la. Ukážku predviedol pán riaditeľ 

Pavel Michal a  oboznámil účast-

níkov s možnosťou navštíviť ško-

lu osobne.

Po registrácii otvorila konferen-

ciu predsedníčka Vidieckeho par-

lamentu na Slovensku (občianske 

združenie), Mária Behanovská, 

spolu so starostom obce Stanisla-

vom Neuschlom. Príjemnú atmo-

sféru vytvoril Samuel Kuka so 

svojou heligónkou.

Sme radi, že opäť medzi nás pri-

šiel pán europoslanec Robert Haj-

šel, ktorý vo svojom príhovore 

pozdravil účastníkov, predstavil 

svoju prácu v  EP aj hlavné prob-

lémy, ktoré sa v súčasnosti riešia. 

Zaujímavou kapitolou sú otázky 

rozvoja vidieka, zelená energia či 

nepopulárne zdražovanie.

Medzi príhovormi odznel aj on-

line pozdrav europoslanca Ivana 

Štefanca, za Ústredie JDS sa pri-

hovorila Valéria Pokorná s  infor-

máciami, aké rokovania prebieha-

jú v prospech seniorov.

Vzhľadom na aktuálny sviatok 

MDŽ bola zaujímavá aj téma – 

„čo robí EÚ pre ženy?“ – od zástup-

cu ED Banskobystrický región, 

Moniky Slaninovej. Potom nasle-

dovalo Uvedenie do života Vízie 

pre atraktívnejší vidiek, Mariety 

Okenkovej.

V rámci konferencie bola predsta-

vená aj aktívna žena, podnikateľ-

ka – Ľudmila Blašková, ktorá už 

dlhé roky robí mnoho činností pre 

rozvoj vidieka a  cestovného ru-

chu, vydala viaceré materiály pro-

pagujúce náš región, recepty spod 

Sitna, robí kurzy varenia, ochut-

návky tradičných jedál a pod.

Po výbornom obede v Kláštornej 

vinárni a ochutnávke napečených 

dobrôt našimi členkami a fantas-

tickej štrúdle od Ľudky Blaškovej 

sme pokračovali v ďalšom progra-

me.

Pripomenuli sme si 100 rokov od 

narodenia Kláry Jarunkovej pro-

stredníctvom Františka Ďurčen-

ku a získali sme informácie o pa-

mätnej izbe v  Červenej Skale. 

Potom nasledovali členky autor-

ského klubu z  Banskej Štiavnice, 

Eva Kolembusová, Katarína Kis-

sová, ktoré predniesli aj vlastnú 

tvorbu venovanú Štiavnici a  že-

nám. Pán Karol Herian predstavil 

publikáciu o výrobe syrov.

Projekt AGATA v  oblasti gastro 

predstavila Zuzana Palková a nie-

ktorí záujemcovia podpísali Dek-

laráciu o partnerstve.

Otvorenie prehliadky Vandrovalo 

vajce... sa uskutočnilo koncertom 

na krištáľových kalichoch Marie-

ty Okenkovej.

Funkciu odbornej garantky pri-

jala Daniela Dulgerová z  Banskej 

Štiavnice a  dvorný poet Jozef 

Garlík opäť prišiel s básničkou ši-

tou presne na mieru.

Sme radi, že o akciu je veľký záu-

jem, zúčastnilo sa 120 ľudí a veľ-

ké množstvo vystavovateľov od 

Bratislavy až po Bardejov s  pri-

bližne 120 exponátmi, čo zname-

ná ešte oveľa viac kraslíc. V  ob-

ľube je aj internetové hlasovanie:

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQL Sdcgmrh_ru0f-

w3hvOFCB-NLmqBJZDVKeQO-

raWtUHj0aSRlJ9g/viewform

Prežili sme úžasný deň, plný ra-

dosti zo stretnutí a  krásy kras-

ličiarskeho umenia, za čo patrí 

veľká vďaka organizátorom 

a  všetkým, čo pomáhali vytvoriť 

tak krásny sviatočný deň.

Eva Šestáková

Konferencia a vernisáž výstavy

Otvorenie výstavy "Vandrovalo vajce..."   foto archív autora

16. ročník podujatia, ktoré 

spája lesných odborníkov 

a laickú verejnosť v zmysle 

ústredného posolstva: „Lesy 

sú mostami pre spoluprácu“. 

Slávnostné otvorenie pre odbornú 

lesnícku verejnosť a  pozvané škol-

ské kolektívy sa uskutoční 22. aprí-

la na Deň Zeme v  Bratislave - ob-

ľúbenom areáli Partizánskej lúky 

v správe Mestských lesov v Bratisla-

ve. Program pokračuje v sobotu 23. 

apríla 2022 pre širokú verejnosť. 

Oba dni budú „žiť“ zážitkovými ak-

tivitami lesnej pedagogiky, tvori-

vej činnosti, technickej práce a hier 

s  drevom. DREVO je tiež jednou 

z tém Lesníckych dní, lebo nás spá-

ja s  prostredím lesa. Podporte nás 

svojou aktívnou prítomnosťou na 

podujatí a strávte s nami príjemné 

chvíle. Lesnícke dni organizuje Ná-

rodné lesnícke centrum a  konajú 

sa pod záštitou Ministerstva pôdo-

hospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

s podporou štátneho podniku Lesy 

SR, ktorého hlavnou úlohou je pes-

tovanie zdravých lesov pre súčasné 

i budúce generácie.

Eva Vakulová, Národné lesnícke 

centrum – Centrum transferu po-

znatkov a lesnej pedagogiky, ZV

Lesnícke dni

kam v BŠ 
a okolí ?

Žakýl – svetelný signál spojí hra-

dy popri Hrone

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, Pus-

tý hrad, Peťuša, Žakýl a Teplica. Pri-

dá 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 nezabud-

ni čelovku či silnú baterku, je možné, 

že aj tvoje svetlo doputuje na vedľaj-

ší hrad.

Z hradu Žakýl budeme sledovať sve-

telný signál na Pustom hrade, na 

Sitne a na zaniknutom hrade Tepli-

ca. Stretneme sa 25.3. o 16:30 pri 

Obecnom úrade v obci Podhorie.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Ak sa rozhodnete akcie zúčastniť, 

prihláste sa ideálne potvrdením svo-

jej účasti cez Facebook, pod udalos-

ťou s názvom „Žakýl – svetelný signál 

spojí hrady popri Hrone“.

V prípade, že situácia alebo počasie 

nebude umožňovať podujatie zor-

ganizovať, budeme vás o  tom in-

formovať cez sociálne siete. Aktuál-

ne 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

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 25.3. o 18:30 hod.

Post Mortem
Horor, triler, 115 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Tomáš počas prvej 
svetovej vojny pozrel za oponu 
záhrobia, keď ho výbuch skoro 
pripravil o život. Mladé dievča, 
ktoré tu chvíľu zbadal, s údi-
vom stretáva o pol roka neskôr, 
keď už pracuje ako potulný foto-
graf posmrtných snímok. Jej po-
nuka navštíviť neďalekú dedinu 
plnú mŕtvych, s ktorých pohre-
bom sa musí čakať na jarné tope-
nie, je zárukou slušného zárob-
ku. Už prvú noc po príchode však 
Tomáš zisťuje, že niečo nie je 
v poriadku…

Sobota 26.3. o 18:30 hod.
Štvrtok 31.3. o 18:30 hod.

Stratené mesto
Komédia, 92 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Autorka populárnych ro-
manticko-dobrodružných noviel 
a model, ktorého fotí na obál-
ky jej knižiek sa vinou sé-
rie nešťastných príhod ocitnú 
uprostred amazonského pralesa. 
Jedna vec je o dobrodružstve pí-
sať, druhá vec je ho zažiť.

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.

Nedeľa 27.3. o 18:30 hod.

Badman
Komédia, 85 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Skrachovaný herec Cedric 
je lúzer na pohľadanie, odsúde-
ný životom na večný neúspech. Od 
priateľky dostane kopačky a jeho 
kamoši, sestra aj vlastný otec 
už nadobro stratili nádej, že 
by raz z neho niečo mohlo byť. 
Keď však Cedric dostane vo fi lme 
hlavnú úlohu superhrdinu Badma-
na, začne sa v jeho živote blý-
skať na lepšie časy. Cedrica 
nová fi lmová rola úplne pohltí, 
jeho nezvratný osud večného smo-
liara však opäť zasiahne do hry. 
Cestou domov z natáčania má au-
tonehodu a stratí pamäť. 

Utorok 29.3. o 18:30 hod.

Drive my car
Dráma, 179 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Júsuke Kafuku je sláv-
ny divadelný herec a režisér, 
ktorý sa vyžíva v šoférovaní 
svojho Saabu 900. Počas angaž-
má v Hirošime musí túto radosť 
nedobrovoľne prenechať mla-
dej a málovravnej šoférke Misa-
ki. Obidvaja v priebehu jázd na 
skúšky nečakane zistia, že ich 
spája nielen záľuba v šoférova-
ní. Spoločne nájdu spôsob, ako 
sa vyrovnať so svojimi trauma-
mi a pocitmi viny a ako pokračo-
vať ďalej. 

Streda 30.3. o 18:30 hod.

Žena novej doby
Dokument, 63 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Dokumentárny fi lm je sú-
časťou cross media projektu Byť 
demokratkou nie je ľahká vec. 
Prináša príbeh slovenskej vedky-
ne, priekopníčky demokracie pre 
ženy aj hrdinky SNP Dr. Alžbe-
ty Gwerkovej-Göllnerovej (1905-
1944), ktorá v roku 1938 pri-
chádza do Banskej Štiavnice za 
rodinným šťastím. 

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, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č. 9/2022: „Dozadu sa má človek po-

zerať iba v aute do spätného zrkadla, ale 

v živote radšej nie.“ Výhercom sa stáva 

Emília Škvarková, Podhorie. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hráte 

o poukážku na konzumáciu v hodno-

te 10€ (2 x  5€) v  pizzerii, reštaurá-

cii 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 04.04.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Gogoľa: 

„Všetko, čo sa odohralo je... (dokončenie 

v tajničke).

A., Veľká stavba, ihličnatý strom, kú-

peľné mesto v Belgicku, popravca,

B., 2. časť tajničky,

C., Český podnik, stred slova bombal, 

číra tekutina, prípravok na umývanie 

riadu,

D., Zn. hodiniek, príjemné posedenie, 

americká speváčka,

E., Hmyz podobný včele, 549 v Ríme, 

odevná tvorba, slon, ozn. zahraničnej 

nákladnej dopravy,

F., Slov. humorista, predložka, ozn. 

ruských lietadiel, orgán zraku,

G., Patriaci Imovi, prepadnutie, slov. 

skupina,

H., Zemľanka, nástroj na štiepanie 

dreva, ohrada, arabské muž. meno,

I., Malé lano, telesná schránka, sprá-

va z väzenia,

J., Zviera s chobotom, pohrebná hos-

tina, Olina, prášok na čistenie,

K., 3. časť tajničky, drahý kov.

1., Komunistická strana Čiech, začia-

tok tajničky, severovýchod,

2., Dub angl., ozn. áut Rumunska, 

Švédska, Uruqaja, jemu, zn. hliníka, 

jedna v Ríme,

3., Čínske meno, satan, biblická po-

stava,

4., Muž. meno, 1500 v Ríme, ampér 

volt, kultúrna komisia, národná rada 

skr.,

5., Existujem, prijímal tekutinu, napí-

nalo, úder v boxe,

6., Iniciálky herca Maštalíra, jestvoval, 

predložka, losovanie,

7., Izabela, opak dole, rímsky cisár,

8., Slov. akadémia vied, snop, výsle-

dok oplodnenia,

9., Schodisko, podaroval, Okresné li-

terárne noviny skr.,

10., Dali do ruky, budova, am-

pér-eman,

11., Čistiaci prostriedok, role, to,

12., Časť knihy, tento,

13., Iniciálky Langerovej, uteká, polia,

14., Ozn. zahraničnej nákladnej do-

pravy, koniec tajničky, Iks.

Pomôcky: Noe, oak, RSU, IL, pink, 

ČKD, plo, Spa.

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
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D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 11
Krížovka
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služby

 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

INZERCIA

Eva Ďurovec: Vojnový denník

Žofi a Dubová: Miesta mimo ciest

V Galérii Jozefa Kollára pripravuje-

me dve výstavy súčasných sloven-

ských umelkýň – Vojnový denník 

Evy Ďurovec a  Miesta mimo ciest 

Žofi e Dubovej. Radi by sme touto 

cestou pozvali Štiavničanov a všet-

kých milovníkov umenia na ich ver-

nišáž dňa 25. marca o 18. hodine.

Eva Ďurovec vyštudovala Raum-

strategien na KunsthochschuleWe-

ißensee v Berlíne. Vo svojej práci sa 

zaoberá životným priestorom a ži-

votným naplnením, v kontexte so-

ciálnej, ekonomickej a  ekologickej 

krízy, otázkami moci korporácií, 

korupcie a ich dôsledkami na kraji-

nu, ľudí a zvieratá. Vytvára objekty 

spájajúc autobiografi cké texty ale-

bo denníkové zápisky s globálnymi 

a lokálnymi témami. Žije a pracuje 

v Berlíne.

V  spolupráci s  kurátorkou Máriou 

Janušovou pripravili výstavu Voj-

nový denník, ktorá refl ektuje na 

výnimočnú situáciu prehlbujúcej 

sa krízy v  dôsledku vojny, na kto-

rú najviac doplácajú tí najzraniteľ-

nejší.

Žofi a Dubová je ma-

liarka, ktorá vo svo-

jom autorskom vý-

skume prekračuje 

hranice maľby nielen 

v zmysle formálnom, 

ale najmä intenzív-

nym skúmaním hra-

níc obrazovej plochy 

a  fyzických danos-

tí maľby na plátne. 

Od prvotného expe-

rimentovania so zlo-

žením a znovu-napí-

naním maľovaného 

plátna sa dnes posúva k priestoro-

vej inštalácii.

V  súčasnosti ukončuje svoje dok-

torandské štúdium na Vysokej ško-

le výtvarných umení v  Bratislave 

prácou Miesta mimo a(lebo) geo-

grafi a imaginácie. Výstava Miesta 

mimo ciest, kurátorkou ktorej je 

Juliana Mrvová, je súčasťou jej di-

zertačného projektu. V  prevažnej 

väčšine diel Žofi a kombinuje maľ-

bu na skle s  plátnom zaveseným 

v priestore. Plátno sa tu stáva poza-

dím, nestabilnou oporou efemérnej 

maľby na skle. Jemné, prchavé maľ-

by na skle transformujú priestor 

v  kombinácii s  plátnom a  majú za 

úlohu transformovať aj spôsob, 

akým nazeráme na maľbu. Pre die-

la Žofi e Dubovej je dôležitý jej vzťah 

k prírode a tiež hĺbka, do ktorej sa 

vo svojom výskume ponára. Jej die-

lu totiž nikdy nechýba silný fi lozo-

fi cký kontext.

Obe výstavy bude v  Galérii Jozefa 

Kollára možné vidieť do 22.5.2022.

Srdečne pozývame!

Tím Galérie Jozefa Kollára

Dvojvernisáž výstav 
v Galérii Jozefa Kollára

Galéria Jula Bindera, 

Nám. sv. Trojice 21, BŠ 

25/3/2022–30/4/2022

Kurátorka: Lenka Binderová

Vernisáž: 25.3.2022 o 17.30

Digitálne technológie menia povahu 

tradičných umeleckých diel. Umel-

ci experimentujú s  programovateľ-

nými médiami, kriticky zhodnocu-

jú už zavedené  systémy poznania 

a  vytvárajú nové estetické  modely. 

Šimon Kuč era patrí medzi nastupu-

júcu generáciu geometrický ch ma-

liarov, ktorá  má  na ú zemí  Sloven-

ska minoritné  zastú penie. Výstavný 

projekt približuje širšej verejnosti 

aktuálne dianie a poukazuje na nové  

problematiky a  spô soby prezentá -

cie abstraktnej geometrie. Vo svo-

jom autorskom programe sa aktívne 

venuje analýze základných výrazo-

vých prostriedkov ako je svetlo, far-

ba, forma a optická  ilú zia.

Predstavenými dielami sa autor vy-

medzuje voči klasickému zobrazova-

niu a predstavuje nový nekonvenč-

ný spôsob, kedy obraz ukotvuje na 

š peciá lnych atypických 

rámoch. Hľadaním novej 

cesty, spôsobu prezentá-

cie maľby posú va jej fy-

zické  obmedzenia a  stie-

ra hranice medzi maľ bou 

a  dizajnom. Vý sledkom 

je séria expresívnej kva-

lity a  nepotlačiteľnej 

energie. Diela svojou dy-

namickosťou a konceptu-

alizovaní m abstraktné ho 

jazyka naznač ujú  po-

hyb a  pripomí najú  aké si 

prí rodné  javy, ktoré  sem 

vstú pili z  digitá lneho prostredia, 

oslobodené  od tradič né ho spôso-

bu budovania kompozí cie. Vlnitou 

skladbou autor odkazuje na kom-

plexnosť priestoru „za obrazovkou“. 

Je to priestor (space) plný  kriviek, 

horizontov a  plô ch, ktoré  sú  pre 

vä č š inu z  ná s neviditeľné a  nedo-

siahnuteľ né .

Hoci predstavené diela sú vytvá-

rané prostredníctvom poč í tač o-

vého softvéru, nejde o  tradič né  

poč í tač om generované  umenie, 

ktoré  pozná me zo 60. rokov, ale 

o symbió zu ľ udské ho umu a esteti-

ky stroja, ktoré  sa spá jajú  v tradič -

ný ch maliarskych postupoch. Séria 

diel sa nesnaž í  o zastieranie prí tom-

nosti poč í tač ové ho mé dia a strojov, 

ale naopak, poukazuje na praktické  

a  efektí vne využ í vanie moderný ch 

technoló gií v sú č asnom maliarstve, 

ktoré  v kombiná cii s autorskou vý-

poveď ou dodá vajú  sú č asný m geo-

metrický m maľ bá m nový  typ aury.

Tím GJB

Šimon Kučera: Space odyssey

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.

4. súťažné kolo:

Otázka:

Kde sa odohráva dej poslednej 

knihy 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.4

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 po-

poludnie“ baníckeho spolku, kto-

ré sa uskutoční 26. marca 2022 

/sobota/ o 10,00 hod. so stretnu-

tím účastníkov v areáli povrchovej 

expozície 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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Absolvovali sme spolu 34 

pretekov a to v atletike, 

duatlone, triatlone, MTB, 

cestnej cyklistike. 

Aktívnych členov klubu v roku 2021 

bolo 65, z toho registrovaní v SAZ 

SZC,TU je 54.

Všetky významné preteky sme ak-

tívne uverejňovali v  ŠN, Facebo-

ok, VIO TV. Významné umiestne-

nia: Účasť Mareka Vidličku na ME 

v  cezpoľnom behu ozbrojených síl 

v  Dánsku, 2.miesto na maratóne 

ČSOB v Bratislave.

4.miesto Jozefa Gibalu na kraj-

ských majstrovstvách v cezpoľnom 

behu v mužskej kat.

Ďalší členovia obsadili v pretekoch 

v behu, cyklistike 13 umiestnení na 

stupňoch víťazov / Potančok, Po-

tančoková, Počai, Prokeš, Rudin-

ský, Gibala, Ursíny, Petro, Bátovský, 

Konôpková, Adamský...

So sezónou 2021 som relatívne spo-

kojný, keďže nemalé fi n. prostried-

ky sme míňali pred pretekmi na 

testovanie...a  keďže opatrenia ne-

dovoľovali naplno rozvinúť systé-

movú činnosť, verím, že rok 2022 

bude priaznivejší.

Plán na rok 2022.

Účasť pretekára Bátovského na sve-

tových hrách mládeže EYOF v  B. 

Bystrici.

Založenie športovej atletickej aka-

démie zameranej na behy, skoky, 

hody a šprinty.

Zorganizovanie dvoch športových 

podujatí / Beh za záchranu štiavnic-

kých tajchov a beh v obci Píla.

Samozrejme plánujeme zapojenie 

sa do pretekov v rámci celého Slo-

venska min 50 pretekov a  plán je 

požiadať SAZ o pridelenie konania 

M SR žiakov v atletike na novozre-

konštruovanom štadióne v B. Štiav-

nici, na rok 2023.

Zároveň sa chcem poďakovať komi-

sii športu a Mestu Banská Štiavni-

ca, za fi nančné prostriedky na prí-

pravu a činnosť klubu v roku 2021.

Róbert Petro, 

predseda ŠK Atléti BS

Zhodnotenie činnosti za rok 2021 
ŠK Atléti BS Banská Štiavnica

Atleti BS na behu v Krupine  foto archív Atleti BS

Naša kategória U11 bola 

pozvaná na fi nálový turnaj 

Bounce park cup, ktorý sa 

konal v Bounce park aréne.

Našimi súpermi postupne boli 

FK Dukla Banská Bystrica, Jupie 

Akadémia Mareka Hamšika, FC 

Vion Zlaté Moravce a MFK Detva. 

Chlapci obsadili 4. miesto vo veľ-

mi silnej konkurencii. „Nás viac ako 

výsledky tešia zážitky, ktoré si z  tur-

naja odniesli a, samozrejme, po turnaji 

si zaskákali a  vyšantili sa v  skákacej 

aréne. Rád by som sa poďakoval or-

ganizátorovi turnaja za pozvanie, ako 

aj rodičom za ich podporu na turnaji,“ 

povedal športový riaditeľ FK Sitno 

Lukáš Pellegrini s tým, že aj naďa-

lej sa chceme a budeme zúčastňo-

vať podobných turnajov a zápasov, 

aby sa naši chlapci a dievčatá bavi-

li športom.

FK Sitno Banská Štiavnica

U11 na turnaji

U11 v Bounce park aréne  foto archív FK Sitno BŠ

Andrij, Artem a Vlad 

na našom tréningu.

Sme veľmi radi, že sa k nám na tré-

ningu pripojili traja chlapci z Ukra-

jiny. 8-ročný Andrij, 9-ročný Ar-

tem a 12-ročný Vlad z mesta Rovno 

(Rivne) skvelo zapadli do nášho ko-

lektívu. Chalanom zabezpečujeme 

dovoz aj odvoz na tréningy, ktoré 

s  nami absolvujú. Sú to naozaj ši-

kovní chalani, ktorí potrebujú za-

budnúť na to, čo sa u nich deje. Ve-

ríme, že sme im v tom pomohli...

Chalanom sme zabezpečili aj špor-

tové klubové oblečenie a  obuv, ale 

potrebovali by toho 

trošku viac, hlav-

ne na vonkajšie tré-

ningy. Pokiaľ máte 

doma nepotrebné 

športové oblečenie 

po deťoch, budeme 

vám za neho vďační. 

Kontaktovať môže-

te nášho športové-

ho riaditeľa Lukáša 

Pellegriniho na čísle 

0915 788 643. 

Ďakujeme!

FK Sitno 

Banská Štiavnica

Futbalisti z Ukrajiny

Vôňa jari
Blíži sa jar, už vonia vo vzduchu.

Po nociach chladných dáva útechu.

Snežienky biele oči otvárajú,

na lúkach všade krásu rozsievajú.

Prvé kvety jarné na úbočiach roz-

kvitajú.

V ranných lúčoch slnka krásou sa 

ligotajú.

Premieňajú kraj na kvitnúce stráne,

ich vôňa nádhernú cítime všade.

Radosť trbliece z konára na konár.

Stromy sa budia zo spánku v ho-

rách.

Jarné hviezdy, čo sa trbliecu na 

nebi,

Vtáci na stromoch veselo štebo-

tajú.

Svet je krásny a všetko v ňom,

noc, čo sa strieda s novým dňom.

Jarné hviezdy čo sa trbliecu na 

nebi,

vlejú radosť do srdca a toľko nehy.

Tma sa kráti, už sa brieždi,

opäť svetlo jarné svieti.

Minula sa už noc tmavá,

jar nám novú nádej dáva.

Na oblohe hviezdy, očarí nás neha.

Cítime Božiu lásku priamo z neba.

Keď slnko jarné lúče zošle v objatí-

ďakujeme v modlitbe za tento dar 

prekrásny.

Eva Kolembusová
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Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických
novinách

inzercia

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

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

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


