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INZERCIA

Súkromné siete nemocníc 

ProCare a Svet zdravia a Agel 

sa dohodli na predaji piatich 

zdravotníckych zariadení 

v Banskobystrickom kraji.

Vzhľadom k  pripravovanej zme-

ne vlastníka a  poskytovateľa zdra-

votníckych služieb sa uskutočnilo 

na radnici spoločné rokovanie zá-

stupcov spoločností MUDr. Rado-

slava Čuhu, MBA, MPH, generál-

neho riaditeľa siete ProCare a  Svet 

zdravia, a.s., a  Ing. Michala Pišo-

ja, MPH, predsedu predstavenstva 

Agel SK, a.s., s  primátorkou mes-

ta Mgr. Nadeždou Babiakovou, kde 

predmetom spoločného rokovania 

bolo zachovanie rozsahu zdravot-

níckych služieb a zároveň požiadav-

ka na rozšírenie lôžkového oddelenia 

ODCH a vytvorenie odborných am-

bulancií, ako napríklad: diabetológia, 

ORL, ortopédia a ďalšie.

Sieť ProCare a  Svet zdravia sa do-

hodla so zdravotníckou sieťou Agel 

na predaji piatich pracovísk bansko-

bystrického regiónu.

Konkrétne sa to týka nemocníc 

v Žiari nad Hronom, Banskej Štiav-

nici, Mammacentra sv. Agáty v Ban-

skej Bystrici a polikliník v Žiari nad 

Hronom a vo Zvolene. 

Celá transakcia podlieha ešte sú-

hlasu Protimonopolného úradu SR. 

Defi nitívne prevzatie sa predpokla-

dá do konca roka 2022.

Michal Kríž

Mesto Banská Štiavnica 

dostalo informáciu o novom 

grafi kone vlakovej dopravy na 

roky 2022 – 2023 týkajúceho 

sa vlakového spojenia medzi 

Hronskou Dúbravou a Banskou 

Štiavnicou, platného od 

11.12.2022, z ktorého vyplýva, 

že vlakové spojenie na 

uvedenej trati nebude počas 

bežných pracovných dní 

žiadne. 

Vlakové spojenie bude zabezpečené 

len počas víkendov, prázdnin, sviat-

kov a letných prázdnin.

Na základe tejto informácie primá-

torka mesta reagovala nesúhlasným 

listom, ktorý zaslala generálnemu 

riaditeľovi ŽSR Ing. Miroslavovi Ha-

vrilovi, ako aj štátnej tajomníčke Mi-

nisterstva dopravy a  výstavby SR 

JUDr. Kataríne Brunckovej a  ge-

nerálnemu riaditeľovi ŽSS Ing. Ro-

manovi Koreňovi. Podľa vyjadrenia 

Jána Farkaša, generálneho riaditeľa 

sekcie železničnej dopravy a dráh Mi-

nisterstva dopravy a výstavby SR, ar-

gumentom tejto zásadnej zmeny je 

stanovisko Úradu hodnoty za penia-

ze, ktoré do dokumentu Plán doprav-

nej obslužnosti, z ktorého záverov sa 

tvorí cestovný poriadok pre ďalšie 

roky, presadilo, že táto a ďalšie trate 

sú z pohľadu pravidelnej dopravy ne-

perspektívne, a to z mnohých dôvo-

dov, napr.:

Rokovanie primátorky mesta 
o zdravotníckych službách

Ďalší boj o „Štiavnickú Anču“?

Prijatie primátorkou na radnici  foto Michal Kríž

	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

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

citát

„Život je to, čo sa vám stane, zatiaľ 

čo ste zaujatý úplne inými plánmi“.

John Lennon

20.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  projektu 

Smart City.

 Redakčná rada Štiavnických 

novín.

21.6.

 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.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

Svetu zdravia, a.s., Žiar nad Hro-

nom.

 Pracovné stretnutie k  právnym 

veciam mesta.

22.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR v  Ban-

ská Štiavnica.

Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

23.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prijatie žiakov zo Súkromnej zá-

kladnej školy Guliver.

24.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Obhliadka a riešenie parkoviska 

pri Belianskom jazere.

Viera Lauková

Dňa 22. júna 2022 sa usku-

točnilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva s programom: 

Kontrola plnenia uznesení, Sprá-

va o  stave majetku mesta Banská 

Štiavnica po vykonanej inventari-

zácii majetku v roku 2021, Závereč-

ný účet mesta Banská Štiavnica, škôl 

a  školských zariadení zriadených 

mestom Banská Štiavnica za roku 

2021, Návrh na rozpočtové opatre-

nia č. 3/2022, Návrh na upustenie 

od vymáhania nevymožiteľných po-

hľadávok, Návrh na upustenie od vy-

máhania pohľadávky, Rozbor hospo-

dárenia TS, m. p., Banská Štiavnica 

za rok 2021, Návrh nového cenníka 

mechanizmov TS, m. p., Návrh plá-

nu práce MsZ na II. polrok 2022, Ná-

vrh plánu práce kontrolnej činnosti 

HK na II. polrok 2022, Určenie počtu 

poslancov MsZ mesta Banská Štiav-

nica a  volebných obvodov v  meste 

Banská Štiavnica na volebné obdo-

bie 2022 – 2026, Určenie rozsahu vý-

konu funkcie primátora pre volebné 

obdobie 2022– 2026, Majetkové veci 

mesta Banská Štiavnica a  Informa-

tívna správa o konaní Valného zhro-

maždenia spojeného so zasadnutím 

Dozornej rady spoločnosti Bytová 

správa, s.r.o., Banská Štiavnica.

Prinášame vám informácie o najdô-

ležitejších bodoch rokovania.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 

Záverečný účet mesta Banská Štiav-

nica, kde vzalo na vedomie stanovis-

ko hlavného kontrolóra k Záverečné-

mu účtu mesta Banská Štiavnica za 

rok 2021 a  s  právu audítora za rok 

2021.

Schválilo:

• prebytok rozpočtu mesta Ban-

ská Štiavnica za rok 2021 v súla-

de s §10 ods.3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov vo výške 692 968,90€

• celoročné hospodárenie za rok 

2021 bez výhrad

• prevod prebytku rozpočtu a  pre-

bytku fi nančných operácií do re-

zervného fondu mesta vo výške 

174 046,37€

Schválený bol návrh rozpočto-

vých opatrení č. 3, kde od schvále-

nia predchádzajúcich rozpočtových 

opatrení došlo k zmenám v príjmo-

vej časti rozpočtu, ale aj k  zvýše-

niu niektorých výdavkových polo-

žiek. Niektoré položky sa zmenili po 

ukončení verejného obstarania, ale-

bo sa vyskytli nové výdavky. V roku 

2022 sa do rozpočtu mesta a  roz-

počtových organizácií premietne aj 

zvýšenie miezd o  3% od 1.7.2022. 

Toto zvýšenie je stanovené vo vyššej 

kolektívnej zmluve a mesto a orga-

nizácie musia vyššie mzdy vyplatiť 

zamestnancom od 1.7.2022. V tom-

to období už mesto dostalo aj nie-

ktoré dotácie, ktoré je potrebné za-

pojiť do rozpočtu.

Príjmy:

Daň za záber verejného priestran-

stva – podľa plnenia rozpočtu oča-

kávame vyššie plnenie na položke, 

a to z dôvodu zvýšeného výberu za 

terasy, parkovacie miesta a  príjem 

za vláčik z roku 2021.

Vzhľadom na pozitívne hospodáre-

nie, Mestské lesy B. Štiavnica uhra-

dia mestu zvýšený nájom za lesy.

V tomto období sa prehodnocuje aj 

výška nájmu za využívanie majetku 

mesta. Predpokladáme nárast aj na 

tejto položke.

Mesto Hünenberg poskytlo mestu 

fi nančný dar, ktorý účelovo určilo 

na spolufi nancovanie výstavby det-

ského ihriska na Drieňovej.

Mesto dostalo dotáciu na ubytovanie 

a stravu pre odídencov z Ukrajiny.

MPSVaR poskytne dotáciu na zvý-

šené energie v  denných centrách 

(kluby dôchodcov) a v komunitnom 

centre.

MK SR z programu Obnovme si svoj 

dom schválilo pre mesto tri dotácie, 

a to:

• dotácia na pokračovanie opravy 

strechy ZUŠ vo výške 45 000€,

• dotácia na odstránenie zavĺhania 

Kaplnky sv. Alžbety (kostolík) vo 

výške 37 000€,

• dotácia na aktualizáciu Ma-

nažmentu plánu lokality UNESCO 

vo výške 18 500€.

Výdavky:

Z rezervného fondu mesta navrhu-

jeme uhradiť PD na vnútrobloky na 

Drieňovej, pričom po

ukončení súťaže je potrebné výda-

vok zvýšiť o 3 600€.

Z dotácie MK SR sa zrealizuje aktu-

alizácia Manažmentu plánu lokality 

UNESCO.

Z  dotácie DHZ sa nakúpi vybave-

nie a ochranné pomôcky pre hasičov 

v B. Štiavnici a na Štefultove.

Zo zvýšených bežných príjmov 

(nájmy, ZVP) sa uhradia všetky 

zvýšenia miezd a  odvodov pre za-

mestnancov mesta a školských za-

riadení.

Z rokovania MsZ

	3.str.

Poďakovanie
Záslužná práca TS, m.p., 

v Banskej Štiavnici.

Čo už s  nami ľuďmi? Sme 

ušomraní, hundreme na Brati-

slavčanov, Nitranov a ďalších, čo 

nám prispievajú k odpadu, atď. 

Bolo by jednoduché odpad ne-

produkovať. Ale ako, keď sa to 

nedá. V  obchodných reťazcoch 

je väčšina tovaru balená v plas-

toch, a tak krabice a kelímky sa 

v rodinách množia. Obchodík na 

Križovatke, kde sa dalo nakúpiť 

do prinesených sáčkov či krabíc 

majiteľka zrušila pre malý záu-

jem. Takže, kde je chyba? Iba sa 

v  dnešné  ráno zamýšľam a  pri-

hováram. Som ranné vtáča, pre-

to veľakrát z  balkóna pozerám, 

čo sa deje na našej Dolnej ulici. 

Veľmi dobre známy oranžový 

voz prechádza našou ulicou nie-

koľkokrát v  týždni. Komunálny 

odpad berie dvakrát, inokedy os-

tatný. Vďaka Technickým služ-

bám, m. p., máme kontajnery na 

všetko, čo domácnosti vyhadzu-

jú. To mnohé iné mestá nemajú. 

Ale keď do nich pozrieme, je tam 

všeličo, čo tam nepatrí. A keď už 

sú v  žltom iba plasty, treba si 

uvedomiť, že plastov je cca 80 

druhov. A to už kto vytriedi? Za-

mestnanci TS, ktorí triedia už 

triedený odpad, nie sú ani od-

borníci, a tiež fi nancií nie je na-

dostač. Takže to ide zrejme do 

ďalšieho triedenia atď. Sleduje-

me televíziu, sledujeme internet 

a bolí nás srdce, ako sú zamore-

né oceány a aký to má dopad na 

morskú faunu. Možno si povie-

te - a  čo ja s  tým? Nuž, možno 

nič. Ale triediť treba. Napríklad 

aj modrý kontajner na papier je 

často poloprázdny, lebo je plný 

krabíc, čo zaberajú veľa miesta. 

Keby boli rozobrané, rozložené, 

nemuselo by ich auto brať dva-

krát. Dalo by sa veľa polemizo-

vať, prečo a ako, je to aj na nás, 

občanoch. Treba sa zamyslieť. 

Všetci máme radi naše mesto 

a  musíme si vážiť prácu všet-

kých, aj zamestnancov TS, kto-

rí ju vykonávajú navzdory poča-

siu. Triedenie je naša občianska 

povinnosť, na ktorú veľmi citli-

vo nabáda aj Ing. Veverka v na-

šich novinách, TS robia zásluž-

nú prácu, preto im pomáhajme 

a nesťažujme. 

Ďakujeme vám!

Viera Balážová
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a) nízky prepravný po-

tenciál s  výnimkou víkendov a  tu-

ristickej sezóny, zlá dostupnosť za-

stávok,

b) problémom tejto železničnej lin-

ky je excentrická poloha železnič-

nej stanice v  Banskej Štiavnici, čo 

spôsobuje, že do najvzdialenejších 

okrajových oblastí mesta, neobslu-

hovaných zvozovými autobusový-

mi spojmi je dochádzková vzdiale-

nosť vyše 3 km. Podobná situácia je 

aj v  druhej najväčšej obsluhovanej 

obci Banská Belá, kde dochádzko-

vá vzdialenosť k  najvzdialenejším 

obydliam je okolo 2 km. Priveľká 

vzdialenosť medzi tarifnými bod-

mi (najmä Kozelník a Banská Belá 

zast.) spôsobuje, že vlak neobslu-

huje všetky tarifné body, ktoré dnes 

obsluhuje autobus. Súbeh s PAD je 

potrebný v celom úseku trate,

c) prúd cestujúcich v línii železnič-

nej trate nie je dostatočný,

d) súčasný rozsah dopravy na trati 

nie je efektívny a v aktuálnej podo-

be nemá žiaden praktický zmysel. 

O  výhodu trošku vyššej cestovnej 

rýchlosti sa železnica v  smere do-

minantného prepravného prúdu 

(do Zvolena, kam smerujú dve tre-

tiny prúdu cestujúcich autobusmi - 

8 spojov z 12) pripravuje potrebou 

zmeny smeru jazdy. Navyše, sú-

hrnný prepravný prúd pozdĺž ce-

lej trate je hlboko pod ekonomic-

kou hranicou efektívnej železničnej 

osobnej dopravy. Odporúča sa úpl-

ná náhrada železničnej dopravy 

systémovou autobusovou dopra-

vou, s využitím jestvujúcej železni-

ce v režime turistickej dopravy.

Vo svojom liste primátorka mesta 

žiada, aby navrhovaný grafi kon vla-

kovej dopravy na uvedenej trati bol 

prehodnotený a bral do úvahy potre-

by obyvateľov nášho mesta a regió-

nu z  dôvodu, že dopravná situácia 

s osobnými automobilmi v meste je 

v ťažko riešiteľnom stave, kapacita 

mesta je naplnená a zrušenie vlako-

vej dopravy bude mať negatívne do-

pady na naše mesto, obyvateľov aj 

životné prostredie. Súčasná situá-

cia a nastavenia v mobilite preferu-

jú verejnú osobnú dopravu, a preto 

obmedzovanie premávania vlakov 

nie je v súlade s cieľmi udržateľné-

ho rozvoja. Mesto Banská Štiavni-

ca ako lokalita svetového dedičstva 

UNESCO s  rozvíjajúcim sa cestov-

ným ruchom potrebuje riešenia, 

ktoré nebudú poškodzovať jej jedi-

nečnú univerzálnu hodnotu, a tým 

zrušenie premávania vlakovej do-

pravy rozhodne nie je.

Podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky 

ministerstva dopravy je potrebné sa 

v tejto veci obrátiť na Ministerstvo 

fi nancií SR, keďže práve ono pro-

stredníctvom Úradu hodnoty za pe-

niaze nesúhlasí s ďalším pokračova-

ním prevádzky vlakovej dopravy na 

tejto trase.

Len pre informáciu uvádzame, že 

v  týždni od 2. do 8.6.2022 sa pre-

pravilo 1  793 osôb, čo je približne 

29 cestujúcich na jednu cestu.

Vlaková doprava na trati Banská 

Štiavnica – Hronská Dúbrava ostá-

va teda do 11.12.2022 zachovaná 

v  rozsahu tak ako doteraz, s  tým, 

že počas letných mesiacov bude vla-

kové spojenie cez víkendy posilne-

né. Koncom júla sa však uskutoční 

osobitné rokovanie so štátnou ta-

jomníčkou ministerstva dopravy, 

generálnym riaditeľom sekcie že-

lezničnej dopravy a  dráh minister-

stva dopravy, ako aj s  generálnym 

riaditeľom ŽSSK. Dúfame, že vý-

sledkom bude zachovanie železnič-

nej dopravy do nášho mesta aj 

v ďalších rokoch.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.

Ďalší boj o „Štiavnickú Anču“?

Z rezervného fondu sa 

uhradí kúpna cena za pozemok od 

Rudných baní, š. p., kde bola v roku 

2021 uhradená len zábezpeka.

Z  rezervného fondu navrhujeme 

nainštalovať elektronický parkova-

cí systém Pod Kalváriou.

Z  rezervného fondu sa uhradia aj 

posledné práce naviac na atletic-

kom štadióne – v  zmysle infor-

matívnej správy, ktorá bola pred-

ložená na ostatnom mestskom 

zastupiteľstve.

Takisto sa zrealizujú práce naviac 

na rekonštrukcii stropu plavárne.

Z dotácií MK SR sa zrealizuje opra-

va strechy ZUŠ a odstránenie zavĺ-

hania Kaplnky sv. Alžbety.

Na vybudovanie detského ihris-

ka na Drieňovej je potrebné vy-

členiť ešte 45  654€. Na tento účel 

bol mestu poskytnutý dar vo výš-

ke 9 997€ a zostatok mesto uhradí 

z rezervného fondu.

Na úhradu zvýšených energií v den-

ných centrách a komunitnom cen-

tre sa  použije dotácia MPSVaR. 

Tým sa uvoľnia prostriedky, ktoré 

už boli schválené na úhradu zvý-

šených energií v  týchto zariade-

niach.

Do rozpočtu sa zaraďujú výdavky 

na ubytovanie a stravu pre odíden-

cov z  Ukrajiny. Tieto prostriedky 

mesto hradí fyzickým osobám, kto-

ré odídencov ubytovali.

V  rozpočte je na spracovanie štú-

die na ul. Dolnú vyčlenená suma 

15  000€. Čiastku je potrebné zvý-

šiť o 10 000€, čo navrhujeme pre-

sunúť zo štúdie IBV a  zo zimnej 

údržby Iní.

Vzhľadom na zvýšené výdavky na 

údržbu strechy na objekte na ul. 

Radničné nám. 5 sa prekročila po-

ložka Údržba budov v majetku mes-

ta. Je potrebné presunúť prostried-

ky, a to z výdavkov na energie, ktoré 

preplatilo MPSVaR.

Mesto zakúpi detské hracie prvky 

do lokality Povrazník.

Zastupiteľstvo schválilo nový cen-

ník mechanizmov a  profesií Tech-

nických služieb, m. p., v ktorom je 

zohľadnený nárast cien PHM, ná-

rast všetkých tovarov a  služieb 

a nárast miezd.

Mestské zastupiteľstvo určilo 

v zmysle §-u 11 ods. 3 písm. f) zá-

kona č. 369/1990 Zb. o  obecnom 

zriadení v znení neskorších predpi-

sov 12 poslancov Mestského zastu-

piteľstva Banská Štiavnica na voleb-

né obdobie 2022- 2026, tiež určilo 

1 volebný obvod na celom území 

mesta Banská Štiavnica pre volebné 

obdobie 2022 - 2026, pričom v 1 vo-

lebnom obvode sa volia 12 poslanci.

Mestské zastupiteľstvo ďalej urči-

lo rozsah výkonu funkcie primátora 

mesta Banská Štiavnica pre volebné 

obdobie 2022 – 2026 na plný pra-

covný úväzok.

O  ostatných bodoch rokovania sa 

dozviete viac, ak si pozriete záznam 

na VIO TV alebo si prečítate zápis-

nicu na stránke mesta.

Celé znenie uznesení nájdete v ďal-

šom čísle Štiavnických novín.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka mestského úradu

Vandalizmus 
Ničenie kvetinovej výzdoby 

(kvetináčov) zavesených na 

zábradlí Trotuára. 

Iste potešila nejedného Štiav-

ničana, kvetinára, výzdoba zá-

vesných kvetináčov na zábradlí 

na Radničnom námestí a na uli-

ci Andreja Kmeťa, na zábradlí na 

povestnom Trotuári. 

Vznikajú pre turistov krásne sce-

nérie a nezabudnuteľné fotogra-

fi e s krásnym pozadím. Evident-

ne však táto kvetinová výzdoba 

prekáža neprispôsobivým ob-

čanom – vandalom, keď zo dňa 

18.6. na deň 19.6.2022 v  noč-

ných hodinách kvetináče pozha-

dzovali z  Trotuáru priamo na 

miestnu komunikáciu (MK) na 

ul. Andreja Kmeťa, čo samozrej-

me ihneď ráno museli pracov-

níci Technických služieb, m.p., 

z MK odpratať, pretože kvetiná-

če na MK ohrozovali plynulosť 

a bezpečnosť v cestnej premávke 

– ľahko mohlo dôjsť pri obchá-

dzaní kvetináčov na MK k  do-

pravnej nehode. Zatiaľ neznámy 

páchateľ svojím konaním napl-

nil skutkovú podstatu trestného 

činu „poškodzovania cudzej veci“ 

podľa §245/1 trestného zákona, 

kde mu hrozí trest odňatia slobo-

dy až na 1 rok. Po páchateľovi in-

tenzívne pátrajú mestskí policaj-

ti a  policajný odbor SR policajti 

z OOPZ v Banskej Štiavnici.

Zástupca riaditeľa Gejza Volf

Z rokovania MsZ
�2.str.

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.



4
číslo 24 • 23. jún 2022

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Spoločnosť Agel prevezme 

prevádzku troch nemocníc 

a dvoch polikliník až po 

schválení Protimonopolným 

úradom SR.

Sieť ProCare a  Svet zdravia sa do-

hodla so zdravotníckou sieťou Agel 

na predaji piatich pracovísk bansko-

bystrického regiónu. Konkrétne sa 

to týka nemocníc v Žiari nad Hro-

nom, Banskej Štiavnici, Mamma-

centra sv. Agáty v  Banskej Bystri-

ci a polikliník v Žiari nad Hronom 

a vo Zvolene. Celá transakcia pod-

lieha ešte súhlasu Protimonopolné-

ho úradu SR. Defi nitívne prevzatie 

sa predpokladá do konca roka 2022. 

Výšku transakcie sa obidve strany 

rozhodli nezverejňovať.

Sieť ProCare a Svet zdravia prevádz-

kuje nemocnice v Žiari nad Hronom 

a  Banskej Štiavnici od roku 2014, 

Mammacentrum sv. Agáty a polik-

liniky vo Zvolene a Žiari nad Hro-

nom od roku 2010. Päť pracovísk 

spolu zamestnáva vyše 700 pracov-

níkov. Po treťom roku pandémie 

COVID-19 slovenské zdravotníctvo 

prechádza obdobím prichádzajú-

cich zmien, ktoré sa primárne týka-

jú schválenej reformy siete nemoc-

níc a ambulantného sektora.

„K  týmto nemocniciam a  poliklinikám 

máme veľmi osobný vzťah. Ich ľudia, 

zdravotníci i  nezdravotníci, v  nich dl-

hodobo odvádzajú obetavú prácu pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivos-

ti pre desiatky tisíc obyvateľov. Pri roz-

hodovaní o  tejto transakcii sme veľmi 

zodpovedne zohľadňovali práve per-

spektívu zamestnancov v novom uspo-

riadaní. Sme presvedčení, že toto rieše-

nie prispeje k stabilizácii ich regionálnej 

pozície v  budúcnosti. Našou prioritou 

ostáva prevádzka nemocníc a  polikli-

ník v regiónoch západného, východného 

a južného Slovenska, kde vidíme ďalšie 

príležitosti pre rast a významné inves-

tičné projekty. Intenzívne pracujeme 

na ambícii z prostriedkov Plánu obno-

vy a odolnosti vybudovať nové nemoc-

ničné pracoviská v  Rimavskej Sobote, 

Spišskej Novej Vsi, Humennom, Micha-

lovciach a  Topoľčanoch. Veríme, že na 

menšie rekonštrukcie jednotlivých od-

delení bude v tejto kapitole priestor aj 

pre ďalšie naše nemocnice. V Bratisla-

ve okrem dostavby Nemocnice Bory plá-

nujeme nové akvizície v ambulantnom 

sektore a sektore jednodňovej zdravot-

nej starostlivosti. Vďaka nim by sme 

rozšírili portfólio našich služieb vo vy-

soko špecializovanej zdravotnej starost-

livosti. O všetkých týchto projektoch sa 

bude priebežne rozhodovať počas toh-

to roka 2022,“ zdôraznil Radoslav 

Čuha, generálny riaditeľ siete Pro-

Care a Svet zdravia.

ProCare a Svet zdravia je najväčšia 

súkromná sieť 17 nemocníc a  13 

polikliník na Slovensku. Zamestná-

va vyše 10-tisíc pracovníkov a zdra-

votnú starostlivosť poskytuje v spá-

dovej oblasti vyše dvoch miliónov 

obyvateľov. V Bratislave sieť dokon-

čuje koncovú nemocnicu Bory, kto-

rá plánuje spustiť svoju prevádzku 

v marci 2023.

„Skupina Agel pôsobí v oblasti zdravot-

níctva vyše 30 rokov, v Čechách a na Slo-

vensku prevádzkuje takmer tri desiatky 

zdravotníckych zariadení a ďalších vyše 

70 spoločností a zabezpečuje všetky pri-

márne aj obslužné činnosti súvisiace 

s poskytovaním zdravotnej starostlivos-

ti. Prevádzkujeme centrá excelentnosti, 

špecializované kliniky, centrá, realizu-

jeme aj vývoj a výskum, ako aj vzdelá-

vanie a rôzne študijné programy. Prio-

ritou Agelu je cielenými investíciami do 

modernizácie, medicínskeho a  techno-

logického vybavenia, do rozvoja odbor-

ného a ošetrovateľského personálu zvy-

šovať kvalitu poskytovaných služieb pre 

pacienta. Snažíme sa v každom našom 

zariadení vybudovať centrum excelent-

nosti v niektorej zo špecializácií. Našou 

ambíciou je prinášať inovácie, naštar-

tovať a  rozvíjať telemedicínu, elektro-

nické zdravotníctvo a využiť skúsenosti 

a  možnosti v  rámci oboch krajín. Pre-

vzatie pätice zdravotníckych zariadení 

v rámci regiónu stredného Slovenska je 

z našej strany logickým krokom v tejto 

snahe s cieľom využiť ich potenciál tak 

medicínsky, ako aj personálny,“ uviedol 

predseda predstavenstva Agel Mi-

chal Pišoja.

Informácie poskytli:

Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny Agel SK

Tomáš Kráľ, hovorca siete 

ProCare a Svet zdravia

Súkromné siete nemocníc 
ProCare a Svet zdravia a Agel sa dohodli na predaji piatich zdravotníckych 
zariadení v Banskobystrickom kraji

Opäť prichádzame na to, že 

sloboda nie je samozrej-

mosťou. 

Mesto Banská Štiavnica pre zacho-

vanie pamätníkov aj pre ďalšie ge-

nerácie venovalo zvýšenú pozor-

nosť týmto objektom. Obnovené 

boli viac či menej známe pamätní-

ky. Obnovené boli:

Ústredný pamätník SNP a osadenie 

novej pamätnej tabule na tomto pa-

mätníku v miestnej časti Počúvad-

lianske Jazero; Pamätník popra-

vených v  SNP v  Banskej Štiavnici 

v lokalite Teplý Potok; Pamätník pri 

železničnej stanici v Banskej Štiav-

nici a  Pamätník padlým vo sveto-

vej vojne v  Banskej Štiavnici 

v miestnej časti Banky. Na pa-

mätníkoch boli vykonané naj-

mä práce: vyčistenie a  špáro-

vanie kamenných obkladov 

a  múrov, pokládka dlažby, vy-

budovanie chýbajúceho záb-

radlia, murárske a  betonárske 

práce, vyčistenie sôch, úprava 

zelene v okolí pamätníkov.

Práce realizovala spoločnosť PE 

Bonum, s.r.o. – sociálny pod-

nik, ktorý pomáha ekonomicky 

slabším spoluobčanom nájsť uplat-

nenie.

Cena obnovy všetkých uvedených 

pamätníkov predstavuje 10  711€. 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

prispel sumou 7 700€ a ostatné fi -

nančné prostriedky boli vyčlenené 

z rozpočtu mesta Banská Štiavnica.

Juraj Chrenko,

odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Obnova pamätníkov padlým 
za našu slobodu

Chcete zmeniť 
Drieňovú?
Mesto Banská Štiavnica pripravu-

je projekt revitalizácie vnútroblo-

kov, ktoré sa nachádzajú

1. medzi MŠ ul. Bratská a ul. Ener-

getikov (bývalé klzisko)

2. medzi supermarketom Tesco 

a  ul. Pátrovskou (čiastočne vyas-

faltovaná plocha)

Radi by sme do projektovej do-

kumentácie zahrnuli aj najlepšie 

nápady obyvateľov sídliska. Pre-

to Vám ponúkame možnosť vy-

jadriť sa prostredníctvom anke-

ty, a to do 27.6.2022, 8.00 hod.  

Odpovede, ktoré budú mať naj-

väčšiu relevanciu použijeme ako 

podklad pri práci s  dodávate-

ľom projektovej dokumentácie 

a plánovaní uvedených verejných 

priestorov. Elektronický formu-

lár nájdete tu: https://forms.gle/

pxQKLwKHSf7XhqyT8. Budeme 

radi, ak k  jeho vypĺňaniu prizve-

te aj svojich rodinných príslušní-

kov a priateľov, za každé zdieľanie 

ďakujeme!

MsÚ

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

Knihy v IC
Informačné centrum mesta Vám 

ponúka: Banská Štiavnica, mesto 

svetového dedičstva UNESCO, 

2. vydanie 15€, Banskoštiavnic-

ká vodohospodárska sústava – 

Tajomstvá štiavnických hôr 20€, 

Banskoštiavnická vodohospodár-

ska sústava 45€, Jozef Lackovič, 

maliar baníkov, vinohradníkov 

a  lesníkov 15€, Odkazy minulos-

ti II 22€, Kvety baní 30€, Šibal-

stvá, huncútstva a príbehy Štiav-

nického Nácka 6€, Zlatá Banská 

Štiavnica 18,90€, Vystrihovačka 

Banská Štiavnica 11€, Bansko-

štiavnický Salamander 10€, Potul-

ky svetom minerálov 9,90€, 

Kontakt: 0456949653.

IC BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Oblastná organizácia cestov-

ného ruchu Región Banská 

Štiavnica pred letnou sezónou 

obnovila obľúbený Náučný 

chodník Milana Kapustu 

a zriadila vychádzkovú trasu 

Okolo Sitna.

Jedným zo strategických cieľov ob-

lastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Štiavnica je rozptýliť návštev-

níkov z centra Banskej Štiavnice do 

bezprostredného okolia mesta. Všet-

ky aktivity, či už projektové alebo 

marketingové, volíme v súlade s tou-

to stratégiou.

Náučný chodník Milana Kapustu po 

žile Terézia je jednou z najobľúbenej-

ších vychádzkových trás Štiavničanov 

aj návštevníkov. Príjemná prechádz-

ka pre malých aj veľkých vedie po les-

ných cestách a chodníkoch, prejdete 

ho asi za 2 hodiny. Ponúka jedinečné 

výhľady na mesto, vedie okolo troch 

tajchov, starých banských dobývok 

a  „prepadliska“. Prepadlisko vznik-

lo v  osemdesiatych rokoch minulé-

ho storočia, keď sa po odpale v pod-

zemí zosunulo cca 100 m  nadložia 

prevŕtaného starými štôlňami. Ná-

učný chodník bol v zlom stave, a tak 

sme sa rozhodli ho obnoviť. Obno-

vili sme konštrukcie tabúľ, vymeni-

li striešky a osadili nové informačné 

panely, ktorých obsah sme revidovali 

v spolupráci so Slovenským banským 

múzeom a Správou CHKO Štiavnic-

ké vrchy. Na 16 zastávkach sa dozvie-

te o prírodných hodnotách a geolo-

gickom vývoji Štiavnických vrchov, 

o banskej činnosti aj technických pa-

miatkach v okolí chodníka.

Zhruba 13 km dlhá, žltá turistic-

ká pešia trasa s  názvom Okolo Sit-

na vedie po dvoch zaniknutých, av-

šak dobre zachovaných banských 

jarkoch. Začína pri obľúbenom taj-

chu Počúvadlo a  tam sa i vracia. Je 

vhodná pre všetky vekové skupiny aj 

horských cyklistov. Krásna prechádz-

ka lesom vedie okolo dvoch vodných 

štôlní, prehrádzky a križovatky ban-

ských jarkov na Krížnej. Zaujímavos-

ťou je, že jedným banským jarkom sa 

dala dopravovať voda obojsmerne, 

teda „hore kopcom“. Ako to fungovalo, 

sa dozviete na troch tabuliach, ktoré 

sme na trase osadili. Vysvetľujú tiež 

princíp štiavnického vodohospodár-

skeho systému, nazývaného aj „naj-

väčší vodný stroj sveta“. Zhruba v polo-

vici trasy možno odbočiť na asfaltovú 

cestu na vrchol Sitna.

Projekt obnovy Náučného chodníka 

M. Kapustu v hodnote cca 8 500eur 

a projekt Okolo Sitna v hodnote cca 

2 250eur boli zrealizované s fi nanč-

nou podporou Ministerstva dopravy 

a výstavby SR, realizáciu zabezpečila 

Oblastná organizácia cestovného ru-

chu Región Štiavnica.

Všetkých srdečne pozývame!

Terézia Sopková, marketingový 

koordinátor OOCR Región 

Banská Štiavnica

Obnoviť náučné chodníky 
v Štiavnických vrchoch sa podarilo ešte pred sezónou

Pred a po rekonštrukcii panorámy mesta  foto archív OOCR Región BŠ

30.5.2022 patrilo charizmatické 

prostredie Hájovne KTC na 

Červenej studni Margarétke.

Chceli by sme aj touto formou po-

ďakovať občianskemu združeniu 

Nad Tým - Červená Studňa, o.z - pá-

novi riaditeľovi Matejovi Lukáčovi, 

ako aj kolegom zo Strednej odbor-

nej školy lesníckej Banská Štiavni-

ca, menovite Ing. Veronike Dudíko-

vej a Ing. Štefanovi Petrikovičovi, za 

pomoc pri organizovaní zábavno- 

súťažného dopoludnia pre klientov 

občianskeho združenia Margarétka. 

Aktivity lesnej pedagogiky, vystú-

penie sokoliarov, veľa otázok aj od-

povedí o živote v lese, súťaže a zá-

verečná opekačka namotivovala 

nás všetkých do ďalších dní. 

Spoločne sme vytvorili, veríme, že 

príjemné, ale aj poučné prostredie 

pre všetkých zúčastnených.

Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Poďakovanie

Klienti DC Margarétka na Červenej studni  foto archív MsL BŠ 

Cyklotrasa – „Mikovíniho zele-

ná jazda“

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Dĺžka: 39,3km

Čas: 3hod.

Asfaltový povrch: 43%

Stúpanie: 572m

Klesanie: - 1156m

Značka: zelená 

(obojsmerne zjazdná)

Cyklotrasa Mikovíniho zele-

ná jazda je nazvaná podľa vý-

znamného slovenského ban-

ského inžiniera, zememerača, 

kartografa, profesora Samuela 

Mikovíniho. Bol to práve on, kto 

stál v 18. storočí pri zrode obdi-

vuhodnej vodohospodárskej sú-

stavy, ktorá zásobovala vodou 

banské jarky v celom okolí Ban-

skej Štiavnice. Mikovíniho ze-

lená jazda vedie vo veľkej časti 

práve popri takomto jarkovom 

systéme.

Začiatok a  koniec cyklotrasy je 

možné zvoliť na ktoromkoľvek 

mieste, ktorým trasa prechádza. 

Odporúčame zvoliť začiatok 

na Červenej Studni. Cyklotra-

sa prechádza napríklad aj popri 

Dolnom hodrušskom jarku, kto-

rý je jedným z  najdlhších ban-

ských jarkov. Križovať budete aj 

zimnú atrakciu – lyžiarsku zjaz-

dovku. Okrem nej však trasa ve-

die aj po lesnej zvážnici, kde uvi-

díte ústia dvoch vodných štôlní, 

či Richňavský a Kopanický (Mo-

derštôlniansky) tajch v  plnej 

kráse. Čakajú na vás krásne vý-

hľady na okolité kopce, malebné 

vŕšky či rovinatú krajinku Levic-

kého okresu.

Presný popis trasy a  záujmové 

body nájdete na: 

https://bajkomktajchom.sk/

mikoviniho-zelena-jazda/ a ďalšie 

tipy na výlety nájdete na: 

https://supervulkanstiavnica.sk/.

Prajeme vám príjemný zážitok.

OOCR Región Štiavnica

Poďakovanie
Pešia vychádzková trasa Oko-

lo Sitna vznikla v  spolupráci 

s OZ Štiavnický tajch. Za grafi c-

ké spracovanie ďakujeme @Pe-

ter Bucek, artwell.sk a za osade-

nie tabúľ ďakujeme @Lesy SR OZ 

Podunajsko.

Región Štiavnica
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Do rámca tohtoročného 

70 - ročného jubilea Fakulty 

baníctva, ekológie, riadenia 

a geológie v Košiciach (Fakulta 

BERG), ktorej história sa 

začala písať v roku 1941, 

začatím výučby baníctva na 

Fakulte špeciálnych náuk SVŠT 

v Bratislave a neskôr vznikom 

samostatnej Baníckej fakulty 

SVŠT v Bratislave v roku 1951, 

ktorá bola v roku 1952 presťa-

hovaná do Košíc pod názvom 

Banícka fakulta Vysokej 

školy technickej v Košiciach 

(BF VŠT), ktorý názov niesla 

až do roku 1994.

Jej história však siaha až do čias 

banskoštiavnickej Baníckej akadé-

mie založenej v roku 1762, čo bolo 

schválené v roku 2001 prijatím „De-

klarácie pokračovateľov duchovného de-

dičstva Baníckej akadémie v  Banskej 

Štiavnici“. Pri príležitosti 10. výro-

čia podpisu deklarácie sa v  rámci 

podujatia „Akademici v Banskej Štiav-

nici 2011“ uskutočnilo 7.10.2011 

prvé stretnutie banských inžinie-

rov – veteránov, teda absolven-

tov starších ako 80 rokov, ktorého 

sa zúčastnilo 16 banských inžinie-

rov – veteránov, neskôr bola veko-

vá hranica znížená na súčasných 

77 rokov. Zorganizovanie poduja-

tia iniciovali dve významné osob-

nosti baníctva, Ing. Ladislav Som-

bathy (1923 – 2020) a  Ing. Peter 

Zámora, CSc. (1928 – 2014), jeho 

nositeľom sa stal Banskoštiavnic-

ko- hodrušský banícky spolok, kto-

rý jeho vlastným organizovaním 

poveril Ing. Milana Urbáneka (1931 

– 2016), po jeho skone štafetu or-

ganizovania prevzala Ing. Athéna 

Smolková. Tohtoročného stretnu-

tia, ktoré sa uskutočnilo vo veľkej 

sále Pizzerie sv. Barborka, sa zúčast-

nilo 21 absolventov, medzi ktorý-

mi nechýbal ani Ing. Eduard Novák 

(*1930), jeden z posledných žijúcich 

prvých absolventov ročníka 1953, 

ktorého pri príležitosti 70-ročného 

jubilea Fakulty BERG ocenil jej de-

kan, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., 

osobitným pozdravným listom. 

Podujatie sa začalo tradičným „cia-

chovaním“, teda prezentáciou účast-

níkov, ktoré vykonala Ing. Smolko-

vá, potom nasledovali príhovory 

Ing. Milana Durbáka, tajomníka ba-

níckeho spolku a  Ing. Erika Som-

bathyho, predsedu Združenia ba-

níckch spolkov a cechov Slovenska 

(ZBSCS). Za absolventov sa organi-

zátorom poďakoval prof. Ing. Ján 

Boroška, CSc., ktorý Ing. Smolko-

vej odovzdal aj kytičku kvetov. Sú-

časťou programu bolo aj prijatie 

účastníkov stretnutia na radnici 

u  primátorky mesta Mgr. Nadež-

dy Babiakovej a  položenie venca 

pri hrobe prvého dekana BF VŠT 

prof. Ing. Emila Nevyjela (1901 – 

1961), pochovaného na bansko-

štiavnickom cintoríne za Piargskou 

bránou. Za zorganizovanie poduja-

tia patrí poďakovanie baníckemu 

spolku, osobitne Ing. Smolkovej. 

Podujatie podporili: Mesto Banská 

Štiavnica, banícky spolok, ZBSCS 

a Mgr. Peter Ernek.

Milan Durbák

12. stretnutie banských inžinierov 
- veteránov v Banskej Štiavnici

Banskí inžinieri veteráni pred radnicou  foto Lubo Lužina

Dňa 7.6. 2022 sa konal Deň 

geoparkov v Bani Staro-

všechsvätých v Hodruši 

Hámroch. 

Žiaci odboru životné prostredie, 

geodézia, kartografi a a  kataster 

zo SPŠ Samuela Mikovíniho a žia-

ci ZŠ M. Hella zo Štiavnických 

Baní so svojimi vyučujúcimi sa sú-

stredili v ranných hodinách v pek-

ných priestoroch múzea. Pán 

Ing. Richard Kaňa st. prezento-

val fi lm o  rozvoji baníctva v  ban-

skoštiavnickom regióne a  živote 

baníkov. Starosta obce Štiavnické 

Bane Stanislav Neuschl a Ing. Pat-

rik Pachinger zo SAŽP z  Banskej 

Bystrice porozprávali žiakom o dô-

ležitosti vzdelávania sa v  oblasti 

ochrany a  tvorby životného pros-

tredia a jedinečnosti Banskej Štiav-

nice. Následne sa žiaci rozdelili 

do skupín a  vystriedali sa pri jed-

notlivých aktivitách. Ing. Richard 

Kaňa st. a doc. RNDr. Stanislav Je-

leň, CSc. predviedli ukážku a  ná-

sledne si aj žiaci vyskúšali ryžovanie 

zlata v simulačných kadiach. Komu 

sa objavili na dne misiek zlaté zrn-

ká, obdržal riadne vysvedčenie. 

Pán Kaňa ml. previedol žiakov ba-

ňou, kde im zaujímavo porozprával 

o práci a ťažkom živote baníkov, ich 

pracovných podmienkach, stravo-

vaní, bývaní, ochoreniach či nešťas-

tiach v bani. Doc. RNDr. Stanislav 

Jeleň, CSc. priblížil krásu minerá-

lov pod mikroskopom. RNDr. Ka-

rol Wais, PhD. predstavil žiakom 

vývoj Zeme a  vznik Štiavnických 

vrchov, predstavil im výstavu ba-

níckeho náradia, svietidiel, fajok, 

geografi ckých prístrojov, výstavu 

pretekov v  ryžovaní zlata, ukáž-

ky čipiek, ktoré utkali hodrušské 

ženy a  krásnu zbierku minerá-

lov zo sveta a Slovenska. Na záver 

Ing. R. Kaňa st. spustil zmenšený 

model banskej stupy na drvenie 

rudy poháňaných vodným zdro-

jom. Pekný slnečný deň sa vyda-

ril a  všetci mali možnosť si niečo 

vyskúšať, čo nie je v  iných múze-

ách bežné.

Slavomíra Kašiarová,

Ingrida Miháliková

Deň geoparkov

Od kostola 
k Draculovi

Keď bol v  13. storočí vybudovaný 

Kostol Panny Márie, ešte ho len ča-

kala dlhá história. Relatívne krátko 

po jeho výstavbe Štiavnicu v  roku 

1442 prepadli vojská na čele so Ši-

monom Rozgonyim, ktorý pat-

ril medzi silných odporcov Alžbe-

ty Luxemburskej, pozostalej vdove 

po Albrechtovi II. Na meste neosta-

la nitka suchá, bolo vyplienené a vy-

pálené. Nešťastie Štiavnice sa tým-

to však neskončilo, o  rok neskôr 

bolo mesto zasiahnuté zemetrase-

ním. Vtedy sa Štiavničania rozhod-

li, že je načase areál farského kosto-

la obohnať múrom. Tatárska hrozba 

začínala byť čím ďalej, tým viac re-

álnejšia. Ako však dnes vieme, Ban-

ská Štiavnica nikdy nebola Turkami 

dobytá, a za to môže ďakovať hlav-

ne svojmu rozsiahlemu protiturec-

kému obrannému systému, medzi 

ktorý patril aj Starý zámok. V roku 

1495 teda začali prerábať kostol na 

pevnosť a tieto rekonštrukcie trva-

li až do roku 1515. Neskôr sa ešte 

pevnosť dorábala v  16. storočí, čo 

sa ukázalo vysoko efektívne, keď-

že v roku 1679 pevnosť odolala po-

vstaleckým vojskám a v roku 1777 

bola prerobená aj vstupná veža. Ďa-

lej už nie je záznam o žiadnom úto-

ku. O Starom zámku sa však hovorí 

aj ako o dočasnom útočisku pre tem-

plárov, a to v čase, keď boli prenasle-

dovaní a obvinenia ich stranou len 

tak lietali. Štiavničania ich mali mať 

radi, keďže templári vraj pomáhali 

s kriminalitou. To však bolo len do 

času, kým zmizli dve ženy z urodze-

ných rodín, ktoré mali byť neskôr 

nájdené v útrobách Starého zámku, 

kde ich uniesli a schovávali templári. 

To si už štiavnický richtár nenechal, 

veliteľa Henricha dal obesiť a ostat-

ní museli opustiť zámok aj mesto. 

Následne už Starý zámok slúžil roz-

dielnym mestským potrebám - ako 

múzeum, mäsiareň, kostol... V  ne-

dávnej minulosti sme dokonca mali 

možnosť vidieť Starý zámok ako do-

časné sídlo grófa Draculu, vo fi lme 

od Netfl ixu a BBC1. Môžeme teda 

skonštatovať, že história Starého 

zámku sa ešte stále len píše.

Zdroje: https://dobrodruh.sk/

banska-stiavnica/banska-stiavnica

-stary-zamok-ako-sa-z-kostola

-hrad-stal

https://www.banskastiavnica.

travel/co-vidiet/miesta-a-pamiat-

ky/stary-zamok/

Barbora Murgačová



7
číslo 24 • 23. jún 2022

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Poďakovanie

Touto cestou 

by sme sa chce-

li poďakovať 

všetkým tým, 

ktorí sa prišli 

rozlúčiť s  naším drahým sy-

nom, vnukom, príbuzným 

a  známym Marekom Fi-

lasom za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary, ktorými ste 

sa snažili zmierniť náš hlboký 

žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku Ďa-

kujeme p. farárovi Mgr. Da-

nielovi Gdovinovi, organistovi 

p. Róbertovi Zacharovskému, 

pohrebnej službe Cháron- 

p. Šaková, p. triednej učiteľke 

Mgr. Patrícii Zorvanovej a bý-

valým spolužiakom. Zvlášť sa 

chceme poďakovať p. starost-

ke Evke Petákovej z  Kozelní-

ka za ochotu, ústretovosť pri 

rozlúčke s  našim drahým zo-

snulým.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Dôležitý 
oznam z MsK
Mestská knižnica oznamuje, že 

v  mesiaci júl bude z  dôvodu re-

vízie fondu zatvorená. Prosíme 

všetkých používateľov knižnice, 

aby si svoje výpožičky aktualizo-

vali do konca júna osobne, alebo 

počas júla telefonicky, príp. mai-

lom. V auguste knižnica pokraču-

je v  letnom výpožičnom režime. 

Ďakujeme za pochopenie a trpez-

livosť.

MsK

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že počas mesiacov 

júl, august bude kancelária zatvo-

rená. Rekondično-liečebný pobyt 

v Hokovciach sa uskutoční od ne-

dele 25.9.2022 do 1.10. Cena je 

215€, zálohu 100€ je potrebné za-

platiť vopred.

Ešte sú voľné miesta, záujem-

covia sa môžu prihlásiť na čísle: 

0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Dňa 14.6.2022 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo pri 

príležitosti 200. výročia 

narodenia A. Pécha, význam-

ného banského a hutníckeho 

odborníka 2. polovice 

19. storočia, spomienkové 

podujatie. 

Zorganizovala ho Maďarská ba-

nícka a  hutnícka spoločnosť 

(OMBKE) v spolupráci so Združe-

ním baníckych spolkov a  cechov 

Slovenska (ZBSCS). Účastníci sa 

stretli pri jeho hrobe v  cintoríne 

„Za Piargskou bránou“. Spomienko-

vý príhovor predniesla Dr. Szom-

batfalvy Anna, zástupkyňa vedú-

ceho tajomníka OMBKE, ktorý 

obsahoval aj nasledovné údaje:

„A. Péch sa narodil 14. júna 1822 

vo Veľkom Varadíne (teraz Oradea 

v  Rumunsku), kde získal základné 

vzdelanie. V  rokoch 1838 až 1842 

študoval na Banskej akadémii v Ban-

skej Štiavnici, ktorú skončil s výbor-

ným prospechom. Po absolvovaní po-

vinnej praxe v  Banskej Štiavnici sa 

zdokonaľoval v  úpravníctve u  Pet-

ra Rittingera (1811 – 1872). V roku 

1847 pôsobil v Jáchymove, v Ostra-

ve a krátko aj v Kremnici.. Počas re-

volúcie 1848/1849 pracoval na Ko-

šútovom ministerstve fi nancií, preto 

neskôr, po potlačení revolúcie, ne-

mohol v  Uhorsku získať zamestna-

nie. Zamestnal sa v Porúrí ako vedú-

ci uhoľnej bane pri Bochume. V roku 

1863 sa vrátil do vlasti a  pracoval 

na geologicko-prieskumných prá-

cach na uhlie v  Novohrade. Po Ra-

kúsko-Uhorskom vyrovnaní v  roku 

1867 pracoval na novom minister-

stve fi nancií a  v  roku 1873 prevzal 

vedenie Hlavného komornogrófske-

ho úradu v  Banskej Štiavnici, ktoré 

sa neskôr pretransformovalo do Štát-

neho banského riaditeľstva. V  roku 

1889 odišiel do dôchodku, zomrel 

v  Banskej Štiavnici 18. septembra 

1895. A. Péch sa pričinil o  pozdvih-

nutie baníctva a  hutníctva aj na te-

rajšom Slovensku, predovšetkým 

v  Banskej Štiavnici. Mal veľkú zá-

sluhu na dokončení monumentálne-

ho banského diela – Dedičnej štôlne 

cisára Jozefa II., neskôr premenova-

nej na Voznickú dedičnú štôlňu. Zú-

častnil sa konštruovania banských 

vŕtacích zariadení, sám skonštruo-

val záchytné zariadenie na ťažných 

klietkach pri vertikálnej banskej do-

prave v  šachtách a  bol aj autorom 

nového spôsobu vypracúvania ban-

ských máp, založenom na jednodu-

chosti v  spôsoboch zakresľovania re-

alít, prehľadnosti a  zrozumiteľnosti. 

Táto nová metóda sa rozšírila nie-

len v Uhorsku, ale aj v zahraničí. Keď 

poklesli ceny striebra, orientoval ba-

níctvo v  Banskej Štiavnici na ťažbu 

olovnato-zinkových rúd, čím prispel 

k  jeho záchrane. Péchovou zásluhou 

prestavali a  premenili banskoštiav-

nickú hutu na centrálnu hutu, v kto-

rej spracúvali aj zahraničné rudy. 

Mimoriadne sa zaslúžil aj o  výstav-

bu železiarní a o rozvoj uhoľného ba-

níctva v Sedmohradsku. Popri týchto 

činnostiach prednášal aj na bansko-

štiavnickej Banskej akadémii. So 

študentmi robil aj exkurzie do baní. 

Ako jeden z mála banských odborní-

kov mal tvorivý záujem aj o históriu 

slovenského, ale predovšetkým ban-

skoštiavnického baníctva. Zozbie-

ral bohatý pramenný materiál a pri-

pravil z neho na vydanie tri zväzky. 

Zostavil pravidlá úpravy rúd, ako 

aj nemecko-maďarský banícky slov-

ník. Publikoval viacero článkov a štú-

dií o baníctve a o vplyve rozvoja vied 

na banskú výrobu v  oblasti Banskej 

Štiavnice. V roku 1868 založil odbor-

ný časopis Bányászati és kohászati 

lapok (Banské a hutnícke listy) a od 

roku 1870 ho aj redigoval. Krátko pô-

sobil aj v politike – v rokoch 1889 až 

1892 bol za Banskú Štiavnicu a Ban-

skú Belú poslancom uhorského sne-

mu. Za svoju činnosť dostal A. Péch 

viacero ocenení. V roku 1870 ho vy-

znamenali rytierskym krížom Radu 

železnej koruny III. triedy a  v  roku 

1878 Leopoldovým radom. V  roku 

1878 sa stal čestným občanom 

Banskej Štiavnice a  Banskej Belej 

a  v  roku 1879 dopisujúcim členom 

Uhorskej akadémie vied.“ 

Po príhovore nasledovalo kladenie 

pamätných venčekov k  jeho hro-

bu. Zástupcovia OMBKE postupne 

položili tri venčeky, za ZBSCS po-

ložili venček Ing. Erik Sombathy, 

RNDr. Lenka Lepeňová a  Ing. Mi-

lan Durbák. V  závere podujatia sa 

Ing. Sombathy poďakoval zástup-

com OMBKE za zorganizovanie 

spomienkového podujatia, ktoré 

bolo následne ukončené spoločným 

zaspievaním baníckej hymny „Zdar 

Boh hore!/Jó Szerncsét!“. Zástupcovia 

baníckeho spolku následne zavesili 

pamätný venček aj pod pamätnú ta-

buľu A. Pécha, osadenú v roku 2011 

na dome č. 20 na ul. Novozámockej, 

v ktorom A. Péch býval počas svojho 

pôsobenia v Banskej Štiavnici. Nás, 

Štiavničanov, čaká do budúcna ná-

ročná úloha, vypílenie vyrastených 

tují pri hrobe A. Pécha, ktorých ko-

reňový systém vychýlil z vertikálnej 

polohy všetky tri pomníky jeho rodi-

ny. Zdar Boh!

Milan Durbák

Spomienka na Antona Pécha 
(1822 – 1895)

Účastníci pred hrobom A. Pécha  foto Lubo Lužina 
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ofi ciálne otvorilo svoje 

pomyselné brány v utorok 

24.5.2022 v ZŠ J. Kollára 

prestrihnutím pásky 

predsedom BBSK Jánom 

Lunterom a poslancom BBSK 

a zároveň riaditeľom ÚPSVaR 

v B. Štiavnici Mikulášom 

Pálom. 

Ako práve on na úvod povedal: „Pra-

jem mu, aby bolo osožné všetkým, ktorí 

sem prídu. Lebo ak sa chceme pozerať do 

budúcnosti, musíme to robiť aj cez také-

to centrá“. Ale priblížme si teda, o čo 

vlastne ide. Ako uvádza tlačová sprá-

va BBSK: „Banskobystrický samosprávny 

kraj s podporou Ministerstva práce, sociál-

nych vecí a rodiny SR spúšťa projekt Cen-

tier práce s mládežou SPACE. Mladí ľudia 

nájdu na jednom mieste odborných pra-

covníkov, kariérnych poradcov, psycholó-

gov či lektorov, ktorí im ponúkajú podporu 

pri ich osobnostnom a kariérnom rozvoji. 

Centrá sú určené pre mladých ľudí od 13 

do 30 rokov s dôrazom na inkluzívne za-

členenie zraniteľných a  znevýhodnených 

mladých ľudí. Služby centier môžu využiť 

žiaci základných a  stredných škôl, absol-

venti, matky bez pracovných skúseností 

a bez ukončeného vzdelania, nezamestna-

ní mladí ľudia, súčasní a bývalí klienti cen-

tier pre deti a rodiny, mladí z marginali-

zovaných rómskych komunít či utečenci 

z Ukrajiny. Projekt sa realizuje vďaka pod-

pore z Európskeho sociálneho fondu a Eu-

rópskeho fondu regionálneho rozvo-

ja v  rámci operačného programu Ľudské 

zdroje vo výške takmer 3,5 milióna eur“.

Ako mi ďalej povedal predseda BBSK 

J. Lunter: „Je to bežná prax v krajinách, 

ktoré išli demokratickou cestou a v reali-

te sa často stáva, že je množstvo mladých 

ľudí v problémoch, ktorým treba pomôcť. 

Preto aj názov SPACE, v  jednom z pre-

kladov ako priestor, kozmos, znamená, 

že každý, kto má nejaký problém si hľa-

dá svoj vesmír a v týchto zariadeniach mu 

vieme pomôcť“.

Akým spôsobom to konkrét-

ne funguje v našom meste, čo už 

je odskúšané, aký je tu pracovný 

tím, aké sú plány, vízie a akí sú sú-

časní klienti? Na túto otázku mi od-

povedala Mgr. Martina Roháriková, 

koordinátorka Centra práce s mláde-

žou SPACE v Banskej Štiavnici: „Pra-

covný tím centra v Banskej Štiavnici tvo-

ria dvaja psychológovia a  dve kariérové 

poradkyne. Všetci sme zároveň odborní 

pracovníci s mládežou. Prvou fázou pro-

jektu bolo mapovanie organizácií pracu-

júcich s mládežou v našom meste a okre-

se. Podarilo sa nám osloviť spolu 51 

organizácií. Cieľom bolo preskúmať sú-

časnú ponuku pre mladých ľudí, zároveň 

zistiť čo už funguje a aké služby prípad-

ne absentujú. Z  toho sme vychádzali aj 

pri nastavovaní našej ďalšej práce. Záro-

veň by sme radi boli nápomocní aj pri pre-

pájaní týchto organizácií navzájom, zdie-

ľaní informácií a sieťovaní. Súčasne sme 

kontaktovali priamo mladých ľudí for-

mou fokusových skupín na školách (spo-

lu 23 skupín - 226 účastníkov). Prostred-

níctvom dotazníkov, kde sme získali 211 

odpovedí a terénneho prieskumu priamo 

v uliciach, na ihriskách, pred internátmi 

a na iných miestach, kde sa obvykle zdr-

žiavajú. Tam sme absolvovali spolu 95 

rozhovorov. Cieľové skupiny, na ktoré za-

meriavame pozornosť sú:

Žiaci ZŠ

• predčasne ukončená školská dochádzka 

• končiace ročníky (8.,9.)

• nerozhodnutí, nevedia čo chcú 

• zdravotne, sociálne, ekonomicky znevý-

hodnení

Študenti SŠ 

• končiace ročníky 

• so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami

• s poruchami správania,

• absolventi SŠ a gymnázií

Ďalej sú to - mladí ohrození sociálno-pa-

tologickými javmi, NEET- mladí ľudia, 

ktorí neštudujú ani nepracujú, uchádzači 

o zamestnanie na úrade práce, mladí ľu-

dia po výkone trestu, súčasní alebo bývalí 

klienti Centier pre deti a rodinu.

Ženy (materská, rodičovská dovolenka, 

nezamestnané, bez ukončeného vzdela-

nia...). Ľudia so zdravotným znevýhodne-

ním (integrácia). 

Cieľom všetkých týchto aktivít bolo zis-

tiť, aké sú konkrétne potreby mladých, čo 

im chýba, ako trávia svoj čas, v čom by sa 

chceli rozvíjať, aké služby by privítali. Zís-

kané údaje sme použili pre lepšie pocho-

penie a nastavenie stratégie Centra práce 

s mládežou. Aby bola jeho ponuka a aktivi-

ty adresné a zodpovedali priamo potrebám 

mladých, prípadne pokrývali alebo posilni-

li aj absentujúce služby“.

Daniela Sokolovičová

Centrum práce s mládežou SPACE 
v Banskej Štiavnici

Centrum práce s mládežou SPACE v B. Štiavnici  foto Marek Mačica

Členovia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých 

v Banskej Štiavnici sa dňa 

14.6.2022 zúčastnili rekondič-

ného zájazdu do Malých Bielic 

v Partizánskom.

Po dlhej prestávke kvôli pandémii sa 

už členovia nevedeli dočkať. Plný au-

tobus kúpaniachtivých seniorov sa 

veľmi tešil na túto akciu. A veru ne-

ľutovali, lebo toto zariadenie s  ter-

málnou liečivou vodou 30 – 39°C, 

s viacerými bazénmi je ideálnym pro-

stredím na boľavé kĺby seniorov.

Pôvodne predpoveď počasia nebo-

la až tak priaznivá, ale nakoniec sa 

to vylepšilo. Aj keď pofukoval chlad-

nejší vetrík, v teplej vode to nevadi-

lo. Seniori si užili tento deň naplno 

a príjemne unavení a zrelaxovaní sa 

vrátili domov.

Zvlášť by sme chceli poďakovať 

Mestu Banská Štiavnica, pretože 

iba vďaka jeho dotácii sme tento zá-

jazd mohli zorganizovať.

Výbor SZTP Banská Štiavnica

Poďakovanie

Festival 
Citadela 
Slovenské banské múzeum a  OZ 

Iniciatíva za živé mesto srdeč-

ne pozývajú na festival Citade-

la, ktorý sa uskutoční v  sobotu 

25.6.2022 na Starom zámku 

v Banskej Štiavnici. 2.ročník mini 

festivalu o  fenoménoch histó-

rie, vedy a každodennosti sa bude 

niesť v téme „Lesk a bieda baroka“.

Čaká vás tvorivá dielnička pre deti, 

zaujímavá prezentácia a prednáš-

ka o  histórii Banskej Štiavnice, 

komentovaná prehliadka a  vstup 

na exkluzívne koncerty v  rámci 

programu Zvuk for Štiavnica.

Program:

15.00 – 18.00 V  zlate rámované. 

Tvorivá dielnička pre deti, výro-

ba recyklovaných rámov v  štýle 

baroka

15.00 Hudobné performance. 

Sólo saxofón Sam Knight (UK)

15.20 Kalvária v  azyle. Komen-

tovaná prehliadka výstavy s Mar-

tinom Macharikom z OZ Kalvár-

sky fond

16.00 Od Jeruzalema po Banskú 

Štiavnicu. Fotoprezentácia Ri-

charda R. Senčeka o vzniku tradí-

cie krížových ciest a morových stĺ-

pov vo svete a na Slovensku

17.00 Boj s epidémiami v baroko-

vej Banskej Štiavnici. Prednáška 

Lucie Krchnákovej o  epidémiách 

a hygiene v období baroka

21.30 Zvuk for Štiavnica/ kon-

cert kapely SOLE (SK) mul-

tižánrová world music, etno jazz 

hudba. 

Vstupné na festival 7€ a  3,50€ 

zľavnený vstup (deti, študenti, dô-

chodcovia, ZŤP)

V cene lístka je aj vstup na večerný 

koncert o 21.30 na Starom zámku.

www.muzeumbs.sk 

Miriam Lenčová,

Marketing SBM
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Aktuálne v kine Akademik
Streda 29.6. o 19.30 hod.

Elvis
Hudobný, dráma, životopisný, 159 
min., MP:12, vstupné: 5€. Veľko-
lepý fi lm Baza Luhrmanna sa po-
nára do života a hudby Elvisa 
Presleyho a jeho vzťahu s jeho 
záhadným manažérom, plukovníkom 
Tomom Parkerom. Príbeh sa poná-
ra do komplexnej dynamiky medzi 
Presleym a Parkerom trvajúcej 
viac ako 20 rokov, od Presleyho 
vzostupu k sláve až po jeho ne-
slýchaný úspech, na pozadí roz-
víjajúcej sa kultúry a straty 
nevinnosti v Amerike. Stredobo-
dom tejto cesty je jedna z naj-
významnejších a najvplyvnej-
ších osôb v Elvisovom živote, 
Priscilla Presley.

Piatok 24.6. o 19.30 hod.
NedeĽa 26.6. o 19.30 hod.

Stan up
Komédia, dráma, 75 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Mišo má životný sen 
– stať sa úspešným stand-up ko-
mikom. Zanecháva zamestnanie, 
aby si tento sen konečne začal 
plniť. Prekvapí ho však jeho ne-

ter Júlia, ktorá neohlásene pri-
cestuje z USA. Spoločne sa tak 
vydajú na stand-up turné po slo-
venských mestách, kde sa ich sny 
stretávajú s realitou. 

Nedeľa 26.6. o 17.00 hod

Buzz Lightyear
Animovaný, komédia, 120 min., 
MP, vstupné: 5€. Príbeh Buzza 
Lightyeara a jeho dobrodružstiev 
do nekonečna a ešte ďalej.

Utorok 28.6. o 19.30 hod.

Kde je Anna 
Franková
Animovaný, 99 min., MP, vstup-
né: 5€. Kde je Anna Franková za-
čína zázrakom: Kitty, imaginárna 
kamarátka, ktorej Anna Franko-
vá napísala svoj slávny denník, 
ožije v dnešnom Amsterdame. Kit-
ty, ktorá si neuvedomuje, že od-
vtedy uplynulo 75 rokov, je pre-
svedčená, že pokiaľ je nažive 
ona, musí byť nažive aj Anna. 
Sledujeme ju, ako sa vydáva na 
cestu do čias Anny Frankovej, 
aby našla svoju milovanú pria-

teľku. Vyzbrojená vzácnym den-
níkom s pomocou svojho priateľa 
Petra, ktorý prevádzkuje tajné 
útočisko pre utečencov bez do-
kladov, sleduje Annine stopy od 
úkrytu až po jej tragický koniec 
v holokauste.

Štvrtok 30.6, o 19.30 hod.

Dežo Hoffman – 
fotograf Beatles
Dokumentárny, 95 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Príbeh Beatles poz-
najú všetci, príbeh Deža Hoff-
manna málokto. Osud to však za-
riadil tak, že ich životné 
cesty sa pretli v najpríhodnej-
šom čase. Oni stáli na prahu 
celosvetovej slávy, on mal päť-
desiat - vek, keď už mnohí po-
mýšľajú na odchod zo scény. Ich 
energia, nespútanosť a radosť zo 
života ho naplno očarili. Pri 
nich omladol, bol sopkou nápa-
dov a robil to, čo vedel najlep-
šie - fotografoval. Urobil viac 
záberov Beatles ako ktokoľvek 
iný, zaznamenal všetky významné 
udalosti ich oslnivej kariéry. 
A nielen ich.

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. 22/2022: 

„Pokorenie ma naučilo oveľa viac ako 

všetky víťazstvá.“ Výhercom sa stá-

va Ma rián Káčer, Št. Bane. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10€ (2 x  5€) v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 4.7.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Beau 

Taplina: „Nočný vzduch, dobrý rozho-

vor... (pokračovanie v tajničke).

A., Ivan, laboratórium skrátene, 

slov. mesto, síra,

B., 3. časť tajničky,

C., Prvé písmená abecedy, podpis 

anonyma, materská škola, ozn. áut 

Česka, pili, ruský súhlas,

D., Zvyšok po ohni, buničina, sever-

ské zvieratá, utekanie,

E., Stred slova kape, sady, moc, ba-

lík, 5 v Ríme,

F., Krížiky, znáša bolesť, žena nár., aj,

G., Miroslava, hrubý povraz, pila, 

vo česky,

H., Žen. meno, boľačka, nádoba na 

kvety, mínus,

I., Staroegyptský Boh Slnka, ris-

kovanie, starší komentátor, literát 

zast.,

J., Obaja, 1. časť tajničky,

K., 5. časť tajničky, meno Marcina.

1., Meno Rapaičovej, 4. časť taj-

ničky, v poriadku,

2., Druh látky, predložka, tlapa,

3., Oblok, prvok zn. S, obilnina,

4., Tál, štíhla stavba, nádoby na va-

renie,

5., Potom, vlastníte, lano s  okom, 

samohlásky v slove múr,

6., Špekáčiky česky, bojové vozidlo, 

citoslovce odporu,

7., Samica barana, lesné zviera, na-

pínala,

8., Mačkovitá šelma, zn. cukríkov, 

benzínka v BŠ,

9., Ozn. áut Bratislavy, pridáva soľ, 

sála česky, citoslovce strašenia,

10., Samohlásky v slove páni, judej-

ský kráľ, jedenkrát, samec kozy,

11., Nelka dom., existovala, zn. áut 

Belgicka, Portugalska a Španielska,

12., Orgány zraku, stará žena, Bal-

tické more,

13., Vnímala očami, autor dobrod-

ružných románov,

14., Ako, 2. časť tajničky, plošná 

miera.

Pomôcky: Voál, Ela, Banov, br, Asa, 

bard, Pilc.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 24
Krížovka
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Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica

Otvorené:

po-ne: 9.00 – 18.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

2. júna 2022 sa konal 

Abonentný koncert ŠKO Žilina 

„Šanca mladým“ v spolupráci 

s Akadémiou umení Banská 

Bystrica a Konzervatóriom 

Žilina. 

V  Dome umenia Fatra v  Žiline zne-

li viaceré nádherné skladby. Kon-

cert otvorila svetová premiéra sklad-

by Armadio concertino pre akordeón 

a  orchester mladučkého autora Iva-

na Laca (1993). Zaznela v  excelent-

nom podaní ešte mladšieho interpre-

ta, nášho talentovaného pána učiteľa 

akordeónu Tomáša Valičeka (1992).

Tomáš Valiček pochádza z Námesto-

va, kde získal základné hudobné vzde-

lanie na ZUŠ Ignáca Kolčíka v triedach 

J. Ďurcu a  P. Kozoňa. Na Žilinskom 

konzervatóriu študoval u Márie Már-

tonovej- Kormanovej a  Ivana Hude-

ca, vysokoškolské štúdium absolvo-

val na AU BB u  známeho virtuóza 

Michala Červienku, v súčasnosti kon-

čí doktorandské štúdium na tejto ško-

le. Počas štúdia sa s úspechom zúčast-

nil medzinárodných súťaží v Poľsku, 

Chorvátsku, ČR, Taliansku, Maďar-

sku, kde získal rad laureátskych titu-

lov a víťazstiev. Aktívne spolupracuje 

s  tenoristom Jaroslavom Dvorským, 

klaviristkou Evou Varhaníkovou, kto-

rá prijala už viackrát našu ponuku, 

byť predsedkyňou poroty v  celoslo-

venskej klavírnej prehliadke Bansko-

štiavnické kladivká. Pán učiteľ Tomáš 

spolupracuje aj so speváčkou, sklada-

teľkou a klaviristkou arménskeho pô-

vodu Karin Sarkisjan. Je členom sú-

boru Rozsutec, s  ktorým účinkuje 

doma i v zahraničí. V roku 2018 vydal 

sólové debutové CD s názvom Virtu-

oso, ktoré je prierezom diel od klasic-

kej vážnej hudby cez varieté až po ar-

gentínske tango.

Je členom súboru Nuevo Quinteto, 

ktorý interpretuje diela A. Piazzollu 

a s ktorým úspešne vystúpil na Bra-

tislavských hudobných slávnostiach 

2021. V posledných rokoch účinkoval 

aj ako sólista na festivale hudby a tan-

ca v Kuala Lumpur v Malajzii, na kon-

certe v Oxforde v spolupráci s Oxford 

Chamber Orchestra, na medzinárod-

nom projekte Angry Birds s  Oska-

rom Rózsom, na projekte Quarantine 

z produkcie v Los Angeles...

Meno Tomáš Valiček sa v rokoch 2019 

a  2020 objavilo v  najvýznamnejších 

publikáciách týkajúcich sa akordeó-

nu a  jeho interpretov „Accordion and 

Worlds Best Contemporary Accordionist“ 

a  „From the Shadow of an Accordion to 

Enternity“, ktoré vyšli v Times Square 

Press Team v New Yorku.

Tešíme, sa, že popri týchto všetkých 

aktivitách pôsobí aj ako pedagóg na 

našej banskoštiavnickej ZUŠ a  spolu 

s  kolegyňami a  žiakmi sa pripravuje 

na reprezentáciu ZUŠ v partnerskom 

meste Hünenberg na oslavách 50. vý-

ročia založenia tamojšej Musikschule. 

V týchto dňoch získal titul ArtD. dok-

tor umenia na Akadémii umení v Ban-

skej Bystrici, ku ktorému mu zo srdca 

blahoželám. Ďakujem pánovi učiteľo-

vi za krásny umelecký zážitok na abo-

nentskom koncerte v Žiline, za vyni-

kajúcu reprezentáciu a  za prácu pre 

dobro našich žiakov.

Irena Chovanová

„Šanca mladým“

Je také zariadenie pre 

seniorov na Pletiarskej ulici 

9 v Banskej Štiavnici pod 

názvom Domov Života.

V  tomto mesiaci nás dal náš syn, 

ktorý nás opatruje na 2 týždne do 

tohto zariadenia, pretože musel 

byť v tomto období v zahraničí. Od 

prvého dňa nášho pobytu v  tom-

to zariadení sme sa cítili naozaj ako 

v našom domove, v súlade aj s ná-

zvom tohto zariadenia. Bolo o  nás 

po každej stránke absolútne prí-

kladne, ba dokonca dojemne po-

starané, ba čo viac, vládla tu medzi 

dlhodobými či krátkodobými užíva-

teľmi tohto zariadenia dokonalá at-

mosféra domova. Nič iné nás v tejto 

súvislosti nenapadlo, akurát to, že 

vyjadríme tomuto zariadeniu a celé-

mu personálu pod vedením mimo-

riadne starostlivej a  obetavej vrch-

nej sestry Mgr. Zdenky Turánekovej 

to najvrelejšie poďakovanie aj v na-

šich novinách, samozrejme aj s do-

poručením pre všetkých tých senio-

rov, ktorí budú mať záujem o služby 

tohto zariadenia, či už dlhodobo ale-

bo krátkodobo. Nech teda neváhajú 

a prídu sem. My sme náš krátkodo-

bý – 2 týždňový pobyt síce ukonči-

li, ale nie je vylúčené, že sa tu ešte 

stretneme, nielen s  terajšími, ale 

možno aj s  budúcimi, určite tými 

najvďačnejšími užívateľmi tohto za-

riadenia. Takže možnože dovidenia!

Vďační užívatelia Domova Života

Domov nielen podľa názvu

Letná príroda
Príroda nás krásou obdarí.

Na lúkach vánkom ovlaží.

Jar už pomaly odchádza,

leto s náručou tepla prichádza.

Letná príroda je čarokrásna.

V nej je sila vždy obrovská.

Každý rok v tom istom čase

prebúdza sa v novej kráse.

Prišlo leto a s ním svieža vôňa,

na poliach vlní sa klas.

Vánok svojou piesňou hojdá,

čuť všade nádherný vtáčí hlas.

Vŕšok v ornamentoch stromov,

tají potok s rozkvitnutou ružou.

Keď padá noc do ríše hviezd,

nezíďme nikdy z dobrých ciest.

Každý s nádejou obrába zem

a čaká hojnú úrodu.

Pane, Ty si požehnania prameň,

dávaš letný dážď, slnko, pohodu.

Slnko z mrakov už vykúka,

teplé lúče nám ponúka.

Vkročme s úctou do prírody

nový život sa v nej rodí.

Eva Kolembusová

Učiteľ akordeónu T. Valiček (v strede)  foto archív ZUŠ

Zariadenie pre seniorov Domov Života  foto Michal Kríž
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FK Sitno Banská Štiavnica sa 

v ročníku 2021/22 stal víťazom 

IV. ligy a postúpil o triedu 

vyššie. 

Je to veľký úspech pre štiavnický fut-

bal, preto sme oslovili športového ria-

diteľa Mgr. Lukáša Pellegriniho a po-

žiadali ho o rozhovor.

P. riaditeľ, čo hovoríte na tento 

veľký úspech štiavnického futbalu, 

čakali ste takýto výsledok?

LP: „Tým, že sme poctivo pracovali na 

tréningu a  máme veľmi kvalitných hrá-

čov, ja osobne som takýto výsledok oča-

kával a som veľmi rád, že sa nám to po-

darilo. Títo chlapci si to, za tvrdú prácu, 

zaslúžia. Určite to nebolo jednoduché, 

pretože sme mali veľa problémov, ktorý-

mi sme sa počas sezóny museli zaoberať, 

napríklad zranenia, kedy sa počas zápa-

su stalo, že musel jeden z brankárov hrať 

v poli. O to si víťazstvo viac vážime, my, 

ktorí sme od začiatku boli pri všetkých zá-

pasoch. Chcel by som sa poďakovať cha-

lanom, ale taktiež fanúšikom za podporu, 

ktorú nám prejavovali počas celej sezóny. 

Mňa najviac teší, že pri poslednom zápa-

se, kedy sa potvrdilo, že postúpime, prišli 

naši fanúšikovia priamo za nami na ihris-

ko, čo bolo veľmi milé. Naďalej chceme, 

tak ako tomu bolo počas celej mojej ka-

riéry, hrať futbal pre ľudí...“

Prosím, zhodnoťte nám jarnú časť 

futbalovej sezóny z  Vášho pohľa-

du, naplnili sa Vaše očakávania?

LP: „Jarná časť bola pre nás určite nároč-

nejšia ako jesenná, pretože jednak súpe-

ri k nám inak pristupovali ako na jeseň, 

každý sa chcel vytiahnuť a poraziť prvé 

mužstvo tabuľky, ale najväčší problém 

z môjho pohľadu bola nevydarená prípra-

va na jarnú časť, kedy sme z 8 príprav-

ných zápasov absolvovali len 2. Taktiež 

to bolo zapríčinené ochoreniami a zrane-

niami, ale aj množstvo tréningov nebolo 

na takej úrovni, ako by som si predstavo-

val, čo sa odzrkadlilo v prvých kolách, kde 

sme dobiehali to, čo sme zameškali v prí-

prave. Samozrejme, nesmiem zabudnúť 

aj na to, že nám odišli dvaja nosní hrá-

či - Janko Nosko a Samo Prokaj. Ale pri 

tom všetkom sme sa s tým perfektne po-

pasovali a sezónu sme doviedli do víťaz-

ného konca.“

Ako budú chlapci tráviť leto a  čo 

Vás čaká v najbližšom období?

LP: „Máme pred sebou posledný zápas, 

ktorý chceme zvládnuť, ale priestor do-

stanú aj chalani, ktorí hrávali menej. No 

a potom nasleduje zaslúžený oddych a prí-

prava na novú sezónu. Počas prípravy sa 

musíme zamerať na príchody, pretože jar-

ná časť nám ukázala, že máme oklieštený 

káder a chalani museli hrať na pozíciách, 

na ktorých zvyčajne nehrávajú, takže rie-

šime aj nejaké príchody, čo však ešte v tejto 

chvíli nechcem konkretizovať.“

Ďakujeme, že sa bavíte futbalom!

Gratulujeme k postupu do vyššej sú-

ťaže a ďakujeme za vynikajúcu repre-

zentáciu mesta Banská Štiavnica!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Futbalisti FK Sitno Banská Štiavnica 
postúpili do III. ligy!

V dňoch 3.6. – 12.6.2022 sa 

zúčastnilo 52 žiakov 1. ročníka 

plaveckého kurzu na ostrove 

Pag v Chorvátsku. 

Účelom plaveckého kurz bol zdokona-

ľovací plavecký výcvik v mori. Plavec-

ký výcvik prebiehal v plytkej vode pri 

hoteli Belveder, kde sme boli aj uby-

tovaní. Voda v mori mala 24 stupňov, 

ale od stredy prišlo ku zhoršeniu po-

časia a voda sa ochladila. Okrem pla-

veckého výcviku žiaci absolvovali kon-

dičnú prípravu, turistiku na opačnú 

stranu ostrova a  fakultatívny výlet 

okolo ostrova Pag. V programe výle-

tu s loďou sme mali plávanie v mori 

na rôznych plážach a na záver adrena-

línový prechod cez 50 metrovú jasky-

ňu plnú vody, pre niektorých žiakov 

po bradu s úzkym prechodom len pre 

jedného človeka. Strava bola zabezpe-

čená 3-krát denne. Ubytovanie a ob-

sluha personálom hotela boli na vý-

bornej úrovni. Plavecký kurz splnil 

účel pobytu pri mori plaveckým výcvi-

kom aj otužovaním, keď sa po silnom 

vetre ochladila morská voda. Kolek-

tív žiakov sa lepšie spoznal, vytvorili 

sa nové priateľstvá a naučili sa tvoriť 

večerný spoločenský program, ktorý 

bol súčasťou kurzu. O  zabezpečenie 

a bezpečnosť plaveckého kurz sa po-

starali. Mgr. Marek Palov, Mgr. Mar-

tina Luptovská, Mgr. Marek Konečný 

a Mgr. Bohuslav Melicherčík.

Bohuslav Melicherčík

Gymnazisti na plaveckom kurze 
v Chorvátsku

Študenti na ostrove Pag v Chorvátsku  foto archív autora

Striebro 
z MSR v triatlone

V sobotu 18.6. sa uskutočnili Maj-

strovstvá Slovenska v šprint triat-

lone všetkých vekových kategó-

rií. Na tratiach 750 m  plávanie, 

20 km cyklistiky a 5 km behu sa 

okrem R. Vargu a  juniorky Vráb-

lovej predstavila kompletná slo-

venská elita. Celkovo 125 mužov 

a  30 žien štartovalo v  dvoch vl-

nách. V  kat.40-44 r. štartoval aj 

Rado Nemčok, keď plávanie zvlá-

dol za 10:22 s., cyklistiku s prie-

merom nad 37km/h  za 32:04 

a  beh za 22:08, v  čase 1:05:43.

Celkovo to stačilo na výborné 

2.miesto.Gratulujeme.V  absolút-

nom poradí zvíťazil M.Smetana 

a L.Drahovská. Ďalšie preteky po-

kračujú nasledujúci víkend 3.7., 

kde sa bude pretekať na šprint 

a  olympijských vzdialenostiach 

v Piešťanoch a opäť by sme chce-

li bodovať v slovenskej triatlono-

vej konkurencii.

KMT BŠ

Dielničky 
v Kammerhofe

Slovenské banské múzeum pozý-

va v júli malých i veľkých na:

• prázdninové tvorenie do Dielnič-

ky v  Kammerhofe 19.–23. júla 

a  26.–30. júla 2022 od 9.30 do 

15.30 hod.

• prehliadku s  baníkom po kam-

merhofskom paláci pre najmen-

ších zvedavcov a ich rodičov kaž-

dý piatok a v sobotu o 14.00 hod.

• stredy v  Geobádateľni do  Berg-

gerichtu o 13.00 hod.

• hravé bádanie vo všetkých expo-

zíciách múzea

Viac informácií na

www.muzeumbs.sk

Všetci ste srdečne vítaní!

Anna Ďuricová, Centrum mar-

ketingu, komunikácie 

a zelených inovácií SBM

Poďakovanie
Ďakujeme... toto slovo chceme 

povedať paniam kuchárkam s p. 

vedúcou Magduškou Kyjovskou 

zo ZŠ J. Horáka za výborné obe-

dy, ktoré nám varia po celý škol-

ský rok. Prajeme im spokojné 

prežitie prázdnin a už sa tešíme 

na september, keď sa zase stret-

neme.

E.U.
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 Ručné výkopové a planírova-

cie práce, cena: 50eur/m3, tel. č.: 

0919 488 868

 Vykonávam kosenie, spiľovanie 

stromov, tel.č.: 0940 306 249

Hľadám nemecky hovoriacu oso-

bu na predaj nehnuteľností s proví-

ziou, kontakt: 0940 306 249

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Predám štiepané drevo 25/33cm, 

kontakt: 0940 870 762

 Prijmem čašníčku na brigádu 

(študentku), aj popri zamestna-

ní, pomocnú silu do kuchyne a po-

mocnú kuchárku, plat od 800,-

EUR, Kantína Tratória BŠ, kontakt: 

0903 506 693

inzercia

služby

práca

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

Obchodný zástupca spol. Allianz je tu pre Vás! V prípade otázok ho kontaktujte: Peter Vician 
tel.č.: 0911 774 908, email: peter.vician2712@gmail.com


