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Kvalitné projekty v Štiavnických Baniach
s presahom za polárny kruh ako výnimočný príklad
rozvoja a spolupráce

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevky Nórska, Lichtenštajnska a Islandu smerované do
15-tich prijímateľských štátov vrátane Slovenska s cieľom odstraňovať regionálne rozdiely a
podporovať bilaterálnu spoluprácu. Aktuálne je implementované tretie programové obdobie
týchto grantov, ktoré prináša na Slovensko približne 113 mil. €. Úrad vlády SR v pozícii
správcu programu realizoval v programovom období 2009-2014, ktoré bolo len nedávno
ukončené, aj program Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva (10,5
mil. €) a program Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha (12,5 mil. €).
Štátny rozpočet SR spolufinancoval tieto programy v objeme 15%. Oba programy pokračujú
aj v aktuálnom programovom období 2014-2021.

Dominantu obce Štiavnické Bane sa podarilo
zachrániť s pomocou Grantov z Nórska, Islandu a
Lichtenštajnska
Obec Štiavnické Bane realizovala
projekt „Rekonštrukcia Bašty a
zriadenie expozície Maximiliána
Hella

Štiavnické

alokovanými
338

051

Bane“

s

prostriedkami
€.

Obec

spolu

financovala projekt aj z vlastných
zdrojov v objeme 50 708 €.
V súlade s heslom programu
„Zachráňme dedičstvo našich
predkov“

bola

realizovaná

záchrana chátrajúceho objektu
poslednej okrúhlej protitureckej
bašty

v

historickou

obci,

ktorá

dominantou.

je

jej
Táto

vzácna pamiatka bola roky v
dezolátnom technickom stave.
Projekt

priniesol

najmä

rekonštrukciu šindľovej strechy,
elektroinštaláciu, bleskozvod či
vonkajšie aj vnútorné osvetlenie.
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Pôvodné omietky boli obnovené umelecko- vybudovanie

prístupovej

cesty

a

nová

remeselným spôsobom. Nové drevené dvere prístavba pamiatky na základe dochovaných
do bašty aj prístavby boli taktiež zrealizované historických

prameňov.

V

bašte

bola

ako historické repliky. Vo vnútri bašty bolo zriadená pamätná izba matematika, fyzika
vymenené schátrané schodisko, rovnako a astronóma Maximiliána Hella, rodáka zo
aj podlahy, ktoré kvôli poškodenej streche Štiavnických Baní, ktorý ako prvý na svete
boli dlhodobo prevlhnuté. Priebežne bol pozoroval prechod Venuše popred Slnko.
vykonávaný aj archeologický výskum, ktorý Projekt priniesol do obce rozvoj cestovného
zmapoval

priestor

prístavby.

Súčasťou

pôvodnej
projektu

historickej ruchu.
bolo

aj

Modrá škola v Štiavnických Baniach s unikátnou
vertikálnou záhradou
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach realizovala
projekt v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha,
pričom alokované prostriedky predstavovali sumu približne 40 tis. €. Projekt bol zameraný na
vybudovanie modelových adaptačných opatrení priamo v areáli školy, prípravu metodických,
učebných a propagačných materiálov k tejto téme a v neposlednom rade na výnimočné
osvetové aktivity v tejto škole. Tá je známou a výnimočnou tým, že ako jediná na svete vo
svojich učebných osnovách vyučuje samostatný predmet sokoliarstvo.
Príznačnou dominantou školy vybudovanej za podpory Grantov EHP je vertikálna záhrada
s vyše 3 500 rastlinami. V areáli školy boli vytvorené aj ďalšie adaptačné opatrenia –
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–

bylinková

záhrada

prepojená

s

dvoma

jazierkami,

mokraďové

biotopy, jazierka s ukážkou
japonskej

a

anglickej

záhrady. Tieto exteriérové
priestory slúžia žiakom
na

výučbu

spôsobov

racionálneho využitia vody,
čiže možnosť zachytávania
dažďovej

vody

a

jej

následného využitia. Celý
priestor je predovšetkým
v letnej sezóne k dispozícii
aj širokej verejnosti, čím
výrazným

spôsobom

prispieva k zmysluplným
voľno časovým aktivitám
pre deti a mládež v obci.
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Spolupráca šíriaca myšlienky oboch projektov až
za polárny kruh
Modrá škola v Štiavnických Baniach a obec Štiavnické Bane nadviazali počas realizácie
projektov spoluprácu so samosprávou v mestečku Vardø v Nórsku, ktoré sa nachádza za
polárnym kruhom a tiež so základnou a strednou školou v tomto meste. V rámci bilaterálneho
fondu, ktorý je inovatívnym
finančným

nástrojom

pre

podporu bilaterálnych vzťahov
medzi Slovenskom, Nórskom,
Lichtenštajnskom a Islandom
bolo zrealizovaných niekoľko
unikátnych aktivít. V rámci prvej
vycestovali pedagógovia školy a
žiaci 8. ročníka za polárny kruh,
kde šírili výsledky projektu
Modrá škola. Práve vo Vardø
pôsobil aj rodák zo Štiavnických
Baní M. Hell, podľa ktorého
dostala meno aj samotná škola
a ktorý tam uskutočnil svoje
významné vedecké pozorovania.
Súčasne niekoľkokrát navštívili
aj slovenské veľvyslanectvo v
Osle.
Séria

bilaterálnych

aktivít

pokračovala vzácnou návštevou
spoza polárneho kruhu, kde
zástupcovia mesta, základnej a strednej školy vo Vardø merali dlhú cestu na Slovensko,
aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia Prírodného (vtáčieho) parku „Aves“ v areáli školy
i náučného chodníka, súčasťou ktorého je aj spomínaná zrekonštruovaná bašta v obci s
vytvorenou expozíciou venovanou práve M. Hellovi. Z predmetných bilaterálnych aktivít vznikla
kniha „Vtáky Slovenska a Nórska“ a tiež krátky desaťminútový film z cesty za polárny kruh.
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Zavŕšením

bilaterálnej

spolupráce

bola bilaterálne aktivity spojené s touto historickou

oficiálna návšteva zástupcov obce Štiavnické osobnosťou, s poznávaním tradícií, spôsobu
Bane spojená so slávnostným odhalením vzdelávania na Slovensku a v Nórsku a v
pamätnej tabule M. Hellovi práve vo Vardø a neposlednom rade podporou turizmu v tomto
do budúcnosti sú plánované ďalšie spoločné regióne.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

