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Mnohí Štiavničania isto 

zaregistrovali čulý stavebný 

ruch na sídlisku Drieňová pri 

Supermarkete Tesco.

Do existujúcej lokality s obchod-

ným reťazcom Tesco vznikne pri-

budne nové obchodné centrum Re-

tail Box Banská Štiavnica, ktoré 

prinesie nové obchody. Jeho polo-

ha je pri frekventovanej dopravnej 

tepne Levice – Zvolen a pri nemoc-

nici, čo zaisťuje dostatočný pohyb 

zákazníkov. Okrem toho sa lokali-

ta nachádza na najväčšom sídlisku 

v Banskej Štiavnici. 

V stredu 11.januára 2017 sa 

konalo v priestoroch hotela 

Grand – Matej už tradičné 

novoročné stretnutie 

samosprávy mesta Banská 

Štiavnica s predstaviteľmi 

inštitúcií, organizácií, riadi-

teľmi škôl, fi riem, starostami 

obcí a poslancami MsZ.

Všetkých prítomných privítal vi-

ceprimátor Ing. Marian Zimmer-

mann v sprievode prednostky MsÚ 

Ing. Ivany Ondrejmiškovej. Hu-

dobným doprovodom spríjemni-

li stretnutie žiaci Hudobnej a ume-

leckej akadémie Jána Albrechta v 

Banskej Štiavnici. Nasledoval prí-

hovor primátorky mesta Mgr. Na-

deždy Babiakovej, v ktorom zbilan-

covala predchádzajúci rok 2016 a 

predstavila vízie pre rok 2017. Z jej 

prejavu vyberáme:

Bilancovanie roku 2016

„Rok 2016 bol pre mesto ekonomicky 

pomerne dobrý. V príjmovej časti roz-

počtu sme zaznamenali nárast v plnení 

niektorých príjmových položiek rozpoč-

tu. Výnos dane z  príjmov bol pouká-

zaný územnej samospráve vo výške 3 

468 107 Eur, čo je o 255 386 Eur viac 

ako sa predpokladalo. Na miestnych 

daniach sa dosiahol príjem o 50 000 Eur 

vyšší ako sa očakávalo v  rozpočte. Aj 

vďaka vyšším príjmom boli realizova-

né významné investičné aj neinvestič-

né akcie, na ktoré mesto dostalo dotá-

ciu resp. boli fi nancované z  vlastného 

rozpočtu.

Mesto v roku 2016 získalo účelové do-

tácie celkove vo výške 2  492 658,47 

Eur.

V roku 2016 boli realizované investič-

né a  neinvestičné akcie mesta, z  naj-

významnejších spomeniem:

Nové obchodné centrum 
Retail Box Banská Štiavnica na sídlisku Drieňová

Novoročné stretnutie

Vizualizácia nového obchodného centra  foto KLM realestate, a.s.
2.str.


3.str.

Premiéra: Premiéra:

Sobota 14.1. o 18:30 hod.Sobota 14.1. o 18:30 hod.
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Nedeľa 15.1. o 18:30 hod.Nedeľa 15.1. o 18:30 hod.
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

VšeTko VšeTko 

             Alebo Nič             Alebo Nič
PAsAžieriPAsAžieri

O novodobej 
histórii ŠN
Vážení čitatelia, úvodom by som 

vám rád zaželal všetko najlepšie 

do nového roka, mnoho zdravia, 

šťastia, spokojnosti. Ako býva-

lý (10 ročný) člen Redakčnej rady 

ŠN a autor príspevkov do Štiavnic-

kých novín, naďalej sledujem všet-

ky vydané čísla a  archivujem ich. 

A tak by som vám rád dal na ve-

domie, že číslo 1 z roku 2017, kto-

ré práve držíte v rukách je v pora-

dí 1 114 výtlačok od novodobého 

vzniku Štiavnických novín v roku 

1990! Patrí tak medzi najstaršie 

a najplodnejšie periodiká, ktoré po 

roku 1989 vydávajú mestá, či obce 

v Slovenskej republike.

Vydavateľovi a tvorcom nášho týž-

denníka želám veľa dobrých ná-

padov, zaujímavých tém, akčnosť, 

dobrú predajnosť a  ako sa medzi 

novinármi hovorí „ostré pero“!

Roman Kuruc

tney Group

Mestská knižnica

v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavni-

ca.sk

MsK

Kultúrne centrum, B. Štiavnica 
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Nakoľko tu absentovali 

obchody (okrem potravín) renomo-

vaných retailových sieťových predaj-

cov na slovenskom trhu, investor sa 

rozhodol vybudovať obchodné cen-

trum. Na túto investičnú akciu sme 

sa opýtali investora z predstavenstva 

spoločnosti KLM realestate, a.s., Ing. 

Rastislava Čačka.

1. Prečo ste sa rozhodli pre vý-

stavbu obchodného centra (OC) 

v lokalite na sídlisku Drieňová v 

Banskej Štiavnici?

Naša spoločnosť už v  tejto lokalite 

postavila obchodný dom Tesco, preto 

sme od Mesta Banská Štiavnica do-

kúpili vedľajší pozemok a  po doho-

de s  budúcimi nájomcami staviame 

aj malé obchodné centrum o rozlohe 

1410 m².

2. Aké prevádzky budú v obchod-

nom centre umiestnené?

V novom obchodnom centre budú 

prevádzky KIK, DM Drogerie a Pep-

co.

3. Koľko parkovacích miest vznik-

ne pri OC?

Cca 30.

4. Kedy by malo dôjsť k ukončeniu 

stavebných prác a otvoreniu OC?

Otvorenie je naplánované na 

16.3.2017.

5. Kde si môžu obyvatelia Banskej 

Štiavnice nájsť vizualizáciu a do-

zvedieť sa bližšie info k projektu?

Ešte nemáme na stránke projekt Re-

tail Box Banská Štiavnica, niekedy až 

cca v mesiaci február.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

z programu
primátorky

9.1.

�1.str.

Nové obchodné centrum 
Retail Box Banská Štiavnica na sídlisku Drieňová

Slávne, vysoké a  neomylné pre-

zídium Vás týmto pozýva na ju-

bilejný „25. reprezentačný baníc-

ky ples – 17. celoslovenský“ 10. 

februára 2017(piatok) o 19 00 hod. 

v priestoroch hotela Grand-Matej v 

Banskej Štiavnici.

Program:

- uvítací skok cez kožu

- otvárací príhovor predsedu spolku

- slávnostný prípitok predsedu   

 komory

- kultúrny program

- slávnostná večera

- plesová zábava pri živej hudbe/

 orchester Pavla Zajáčka 

 z Bratislavy/polnočné občerstvenie

- tombola

Účasť v  baníckych a  iných unifor-

mách vítaná!

Predpredaj vstupeniek: Kami – 

Kammerhofská 20, Banská Štiav-

nica, č. tel.: 045/692 08 66, Hotel 

Grand-Matej Banská Štiavnica, č. 

tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné 33,- €.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pozvánka

Štatistika základných matričných 

úkonov Matričného úradu Mesta 

Banská Štiavnica za rok 2016.

Matričný úrad Mesta Banská Štiavni-

ca v roku 2016 zaevidoval a matrične 

spracoval 103 narodených detí, z toh-

to počtu bolo 22 detí Banskoštiavni-

čanov, ktorí sa narodili v pôrodnici v 

Banskej Štiavnici. 5 najpoužívanej-

ších ženských mien: Emma, Nina, 

Nela, Mia, Zara. - cudzokrajné ženské 

mená: Noema, Yasmin, Lillien, Leona, 

Caroline, Nicol, Emese, Eirin.

5 najpoužívanejších mužských mien: 

Jakub, Michal, Alex, Matúš, Patrik. 

- cudzokrajné mužské mená: Edgar, 

Felix, Damian, Marco, Max, Hugo, 

Leo.

Matričný úrad Mesta Banská Štiav-

nica v  roku 2016 zaevidoval a  mat-

rične spracoval 87 uzavretí manžel-

stva, z ktorých bolo 46 civilných a 41 

cirkevných sobášov. Banskú Štiavni-

cu si za miesto uzavretia manželstva 

okrem Banskoštiavničanov vybralo aj 

5 párov, z ktorých je jeden snúbenec 

cudzí štátny občan a 21 párov, z kto-

rých obaja snúbenci nemajú trvalý po-

byt v Banskej Štiavnici. Matričný úrad 

Mesta Banská Štiavnica v roku 2016 

zaevidoval a  matrične spracoval 150 

úmrtí v  Banskej Štiavnici, z  toho 8 

úmrtí v Banskom Studenci, 1 úmrtie 

na Močiari a 1 úmrtia v Podhorí.

Miroslava Celderová

matrikárka mesta

Matrika v roku 2016

Schody 
na Sitno
Región Banská Štiavnica v  tom-

to roku opravil zdevastované scho-

dy na Sitno, odvodnil okolie Ka-

nej studničky, postavil zástenu pre 

prenosné WC hore na Sitne a osa-

dil nové tabule Náučného chodní-

ka Sitno. Schody na Sitno boli v de-

zolátnom stave. Vymenili sme jedno 

celé rameno schodiska a asi 90 naj-

viac poškodených stupníc. Odvod-

nili sme okolie Kanej studničky na 

chodníku na Sitno zo strany od Po-

čúvadlianskeho jazera, ktoré bolo 

už niekoľko rokov podmáčané no-

vovyvretým prameňom. V  mieste 

vývrevu nového prameňa sme za-

kopali skruž a rúrou stiahli vodu do 

pôvodnej studničky. Staré tabule ná-

učného chodníka Sitno sme odstrá-

nili a  nahradili siedmymi novými. 

Nové tabule sme zvolili tak, aby čo 

najviac zapadli do prírodného pro-

stredia, ale aby poskytovali väčšie 

množstvo informácií. Texty a  gra-

fi ku sme tvorili sami, ale vychádza-

li sme z odborných podkladov a vý-

sledok si dali posúdiť odborníkmi 

na jednotlivú tematiku. Tabule po-

pisujú legendu o Sitne, sopečný pô-

vod Sitna, hovoria o pravekej histó-

rii Sitna, stredovekom hrade aj fl óre 

a faune. Práce realizovala fi rma Ob-

nova s.r.o. s  fi nančným prispením 

Banskobystrického samosprávne-

ho kraja. V budúcom roku chceme 

pokračovať v obnove turistickej in-

fraštruktúry Sitna projektom osade-

nia prenosných WC na vrchole Sit-

na a  rekonštrukciou oddychového 

miesta Granty. O podporu z grantu 

žiadame Ekopolis. Grantovú sché-

mu na rozvoj infraštruktúry cestov-

ného ruchu plánujeme v roku 2017 

využiť na úpravu Dolnohodrušské-

ho jarku a výmenu tabúľ NCH Pa-

radajs vrátane nového obsahu náuč-

ného chodníka.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Región Banská Štiavnica

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy. Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici: 9.2.2016 v čase od 8:30 

– 16:30 hod. na ulici: Kríková – 

časť Sitnianska.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie s  riaditeľom Rudných 

baní, š. p. Banská Bystrica.

  Redakčná rada Vio TV.

10.1.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a  vedúcich oddelení 

MsÚ.

  Pracovné rokovanie k  zabez-

pečeniu projektu na parkovis-

ko.

11.1.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

so zástupcami Úradu podpred-

sedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu k téme Smart 

City.

 Uskutočnilo sa slávnostné No-

voročné stretnutie samosprávy 

mesta Banská Štiavnica s pred-

staviteľmi organizácií, inštitú-

cií a foriem pôsobiacich v Ban-

skej Štiavnici.

12.1.

 Účasť na Novoročnom prijatí 

u prezidenta SR Andeja Kisku 

v Bratislave.

  Pracovné stretnutie s  lekármi 

k zdravotnej starostlivosti.

13.1.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s vedením 

SVP, š.p.

  Posledná rozlúčka s  občian-

kou nášho mesta pani Brigitou 

Hermannovou.

Andrea Benediktyová
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- rekonštrukcia a  úprava 

verejných priestranstiev ukončenie Ul. 

botanická, a Ul. Sládkovičova – 1. eta-

pa, vrátane povrchovej úpravy komu-

nikácie, oporných múrov, chodníkov, 

nového verejného osvetlenia v  nákla-

de 700 tis. Eur. Uvedenou úpravou sa 

dosiahol ďalší zrekonštruovaný verej-

ný priestor v historickom centra mes-

ta Banská Štiavnica v podobe celkovej 

úpravy ťažiskovej komunikácie vrátane 

technickej infraštruktúry,

- rekonštrukcia a zateplenie objek-

tov Materskej školy 1. mája – 2. etapa 

v celkovom náklade 241 038 Eur, kde 

mesto získalo fi nančné prostriedky vo 

výške 200 tis. Eur z Environmentálne-

ho fondu, zvyšná časť bola fi nancovaná 

z rozpočtu mesta,

- na rekonštrukciu v  základných ško-

lách sme získali fi nančné prostriedky 

na základe ktorých bolo zrealizované: 

v ZŠ J. Kollára – rekonštrukcia sociál-

nych zariadení pri telocvični a dovyba-

venie telocvične vo výške spolu 9  100 

Eur a v  ZŠ J. Horáka – rekonštrukcia 

výmenou podláh v prístavbe budovy vo 

výške 29 tis. EUR, ktorá sa bude reali-

zovať v roku 2017

- realizovaná bola celoplošná povrcho-

vá úprava asfaltovaním Ul. J. M. Hur-

bana v náklade 45 tis. Eur ako aj úpra-

vy ďalších miestnych komunikácií Ul. 

Jesenského 1. časť, Ul. Výskumnícka, 

časť Ul. Povrazník, povrchová úpra-

va prístupového chodníka Ul. Svobo-

du, Ul. Vodárenská – 1. časť v celkovej 

sume 60 tis. Eur, ak aj ďalšie vysprávky 

a úpravy miestnych komunikácií spolu 

v sume 142 312 Eur,

- v oblasti pamiatkovej obnovy boli rea-

lizované z dotácie Ministerstva kultúry 

SR s fi nančnou spoluúčasťou mesta ak-

cie – pokračovanie rekonštrukcie objek-

tu Rubigall vo výške 60 tis. Eur, obnova 

ohradového múru cintorína Frauen-

berg - 1. etapa vo výške 30 tis. Eur, ob-

nova objektu Radnice (konzervovanie 

portálu na fasáde objektu, projektová 

dokumentácia krovu a architektonický 

návrh využitia kaplnky sv. Anny) spo-

lu vo výške 15 tis. Eur,

- ukončená bola výstavba nového mul-

tifunkčného ihriska na sídlisku Drie-

ňová v náklade 55 tis. Eur, kde mesto 

obdržalo dotáciu z Úradu vlády SR vo 

výške 40 tis. Eur,

- realizovaná bola oprava oporného 

múru Ul. Dolná Resla vo výške 12 tis. 

Eur, ako aj oprava oporného múru Ul. 

Kammerhofská pred KAS-om vo výške 

29 tis. Eur, ako aj ďalšie menšie opravy 

oporných múrov a schodíšť,

- zrealizovaná bola rekonštrukcia so-

ciálnych zariadení v  kine Akademik 

v sume 10 tis. Eur,

- v  roku 2016 bola zahájená úpra-

va miestnej komunikácie Ul. 8. mája, 

asfaltovanie s  odvodnením v  náklade 

54 tis. Eur, ktorej realizácia bude po-

kračovať v roku 2017, kedy bude ukon-

čená,

- z rozpočtu mesta bola zrekonštruova-

ná plynová kotolňa v objekte Rubigall 

v sume 31 590 Eur,

Mesto Banská Štiavnica vypracova-

lo a  podalo v  roku 2016 22 projektov 

o získanie fi nančných prostriedkov a to 

napr. na modernizáciu majetku mesta, 

multifunkčné ihrisko Drieňová, odstrá-

nenie čiernych skládok, rekonštruk-

cia a zateplenie objektov MŠ 1. mája, 

zhodnocovanie bioodpadu a  stavebné-

ho odpadu v  Banskej Štiavnici a ďal-

šie. Veľmi úspešným bol projekt Moder-

nizácia verejného osvetlenia v  meste 

Banská Štiavnica, kde sme získali fi -

nančné prostriedky na rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia vo 

výške 561 842,84 Eur, pričom celý pro-

jekt bol realizovaný v náklade 608 tis. 

Eur, ktoré boli Mestu uhradené v roku 

2016.

Mesto získalo ďalšie fi nančné pro-

striedky na podporu kultúrnych a špor-

tových podujatí, na modernizáciu 

knižnice, ktorá bola v  roku 2016 pre-

sťahovaná do novozrekonštruovaných 

a upravených priestorov objektu Rubi-

gall. Mesto Banská Štiavnica ukončilo 

projekt vzdelávania seniorov, kde ob-

držalo na celý projekt 177 131 Eur cez 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. V roku 2016 sme úspeš-

ne ukončili projekt fi nancovaný z ESF 

operačného programu Zamestnanosť 

a  sociálna inklúzia s  názvom Podpora 

miestneho obyvateľstva z  lokality Šo-

bov so zriadením Komunitného cen-

tra pre sociálne znevýhodnené skupi-

ny, kde sme získali 109 547 Eur. V roku 

2016 sme mohli aj na základe tohto 

projektu ofi ciálne zaregistrovať Komu-

nitné centrum pre sociálne znevýhod-

nené skupiny. Na základe tohto sme 

pripravili a podali ďalší projekt, ktorý 

bol úspešný a získame ním tri pracovné 

miesta do roku 2019 pre troch odborní-

kov v oblasti sociálnej práce a sociálne-

ho poradenstva.

V  rámci bytovej výstavby, ktorá bola 

zrealizovaná v  roku 2015 bola v  roku 

2016 Mestu poskytnutá dotácia z MD-

VaRR vo výške 721  780 EUR, čím sa 

tieto byty dostali do majetku mesta.

V  roku 2016 sa začali spracovávať  

zmeny a doplnky č. 6 a č. 7 ÚPN Ban-

ská Štiavnica. V roku 2016 bolo usku-

točnené verejné obstarávanie na výber 

spracovateľa na spracovanie územného 

plánu zóny MPR, ktorý bude spracova-

ný v roku 2017 v sume 17 tis. EUR.

V meste bol zaznamenaný značný roz-

voj CR s  mimoriadne vysokou náv-

števnosťou mesta.  V roku 2016 mesto 

z rozpočtu  uhradilo členský príspevok 

vo výške 25  000 Eur do OOCR, kde 

mesto je zakladajúcim členom. Tu tre-

ba povedať, že v  rámci vyhodnotenia 

turistickej sezóny 2016 Informačným 

centrom sa zvýšil počet návštevníkov 

mesta, kde napríklad v mesiaci august 

počet návštevníkov Informačného cen-

tra dosiahol 11 275, čo je najvyššia me-

sačná návštevnosť v histórii. 

Aj v roku 2016 mesto zo svojho rozpoč-

tu hradilo vo verejnom záujme aj časť 

straty na autobusových spojoch, ktoré 

nehradí BBSK v plnej výške a ktoré sú 

z hľadiska prepravy občanov potrebné. 

Pre rok 2016 bola táto strata vyčíslená 

na 28 tis. Eur.

Ďalej mesto v  roku 2016 pripravilo 

a predložilo projekt, ktorý bol úspešný 

a v roku 2017 sa na základe neho bude 

realizovať výmena a  rozšírenie kame-

rového systému v rámci mesta v sume 

23 tis. Eur.

Ku koncu roka bola rozšírená a  nain-

štalovaná ďalšia nová vianočná výzdo-

ba v sume 10 tis. EUR. Tak ako v pred-

chádzajúcich rokoch aj v roku 2016 sme 

dokúpili nové hracie prvky na detské ih-

riská a vybudovali sme fi t zónu v blíz-

kosti jazera Klinger v sume 8 tis. Eur.

V  záujme ukončenia rekonštrukcie ih-

riska na Štefultove boli zrealizované 

práce na odvodnení a vybudovaní sie-

tí pre osvetlenie hracej plochy. Mesto 

Banská Štiavnica podpísalo sponzor-

skú zmluvu na poskytnutie fi nančných 

prostriedkov vo výške 47 tis. Eur na vy-

budovanie ihriska – hracej plochy na 

Štefultove.

Mesto Banská Štiavnica v  roku 2016 

zlepšilo podmienky na futbalovom šta-

dióne a poskytlo fi nančné prostried-

ky na: opravu a rekonštrukciu tribúny, 

opravu a  rekonštrukciu sociálnych za-

riadení a oplotenia. 

Mesto naďalej fi nancovalo prevádz-

kovanie mestských kúpeľov, futbalo-

vý štadión ako aj športoviská v  mes-

te a  prispievalo fi nančne na podporu 

kultúrnych a  športových aktivít pre 

deti, mládež a dospelých.

Pre oblasť kultúry mesto z  rozpoč-

tu vyčlenilo 455 tis. Eur (vrátane 

kina a  knižnice) a   pre oblasť športu 

160  300 Eur (vrátane kúpeľov a  šta-

dióna) čo je spolu 615 300 Eur. Mesto 

fi nancovalo z rozpočtu najvýznamnej-

šie kultúrne podujatia ako Salamander, 

Živé šachy, Akademici, Nezabudnuteľ-

né remeslá a  mnohé ďalšie kultúrne 

a športové podujatia a akcie.

Na plnenie úloh v sociálnej oblasti bolo 

z rozpočtu mesta vyčlenených 152 900 

Eur. V sociálnej oblasti mesto poskyto-

valo opatrovateľskú službu, prevádzku 

zariadenia pre bezdomovcov, komunit-

né centrum. V roku 2016 bola rozšíre-

ná sociálna služba v oblasti prepravnej 

služby (sociálny taxík). 

V  roku 2016 uhradilo mesto úvery 

v  celkovej výške 682  361 Eur, z  toho 

570 tis. Eur bol vyrovnaný  krátkodo-

bý úver za modernizáciu a rekonštruk-

ciu verejného osvetlenia, ostatné ko-

merčné úvery vo výške 99 361 Eur za 

zateplenia a rekonštrukciu základných 

škôl, mestských kúpeľov a  pod. a  po-

slednou splátkou vo výške 13 000 Eur 

bol vyrovnaný celý úver na digitalizá-

ciu kina.

Celý rok 2016 žila Banská Štiavnica 

množstvom kultúrnych podujatí, o kto-

ré bol neutíchajúci záujem zo strany 

domácich aj zahraničných návštevní-

kov. Tu treba vyzdvihnúť pestrú moza-

iku podujatí štiavnického kultúrneho 

leta, kultúrne a odborné podujatia ako 

boli napr. podujatie 15. výročie Akade-

mici 2016 a  samozrejme tradičné Sa-

lamandrové dni za účasti významných 

štátnych a  politických predstaviteľov, 

zahraničných delegácií, stavovských or-

ganizácií ako aj ďalších vzácnych hostí.

V  pôsobnosti VUC BB SK, ktoré fi -

nancuje ako zriaďovateľ stredné školy, 

ako aj Domov Márie v Banskej Štiav-

nici, boli okrem bežného fi nancovania 

stredných škôl a Domova Márie pride-

lené fi nančné prostriedky aj na inves-

tičné akcie z  ktorých uvediem aspoň 

tie najdôležitejšie ako napríklad re-

konštrukcia budovy na Kolpašskej ulici 

pre potreby Gymnázia Andreja Kmeťa 

v sume 400 tis. EUR. Uvedenou rekon-

štrukciou došlo k  vytvoreniu podmie-

nok pre presťahovanie gymnázia, ktoré 

zahájilo školský rok 2016/2017 v novo 

zrekonštruovaných priestoroch.

Taktiež z fi nančných prostriedkov VUC 

BB SK bola realizovaná rekonštrukcia 

telocvične Strednej odbornej školy slu-

žieb a  lesníctva v sume 150 tis. EUR, 

ktorá slúži aj pre potreby gymnázia.

Na Strednej odbornej škole lesníckej 

boli zrekonštruované sociálne zariade-

nia v hlavnej budove školy.

Pre Domov Márie boli v rozpočte 

BBSK  vyčlenené fi nančné prostried-

ky na rekonštrukciu strechy na ob-

jekte na ulici Strieborná vo výške 

277 500 Eur.

�1.str.

Novoročné stretnutie


4.str.
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Zrekonštruované boli celo-

plošne povrchy ciest  III. triedy a to ces-

ta Banská Štiavnica - Hodruša Hámre, 

ktorá je frekventovanou cestou s napo-

jením na R1, v rekonštrukcii tejto cesty 

sa bude pokračovať aj v  roku 2017, 

zrekonštruovaná bola aj  cesta Banská 

Štiavnica – Banský Studenec, rekon-

štrukcie uvedených ciest boli spolu vo 

výške viac ako 500 tis. EUR.

V zmysle VZN BB SK boli v roku 2016 

poskytnuté účelové dotácie 10  000 

Eur pre OOCR na rekonštrukciu scho-

dov na Sitno, realizáciu nového náuč-

ného chodníka, rekonštrukciu studnič-

ky. Ďalej boli poskytnuté dotácie, ktoré 

som ako poslankyňa VUC BB SK rozde-

lila na realizáciu projektov pre mesto 

Banská Štiavnica a obce okresu Banská 

Štiavnica, ako aj ďalších žiadateľov vo 

výške 15 731 Eur.

Všetky tieto výsledky sme dosiah-

li aj napriek tomu, že obyvatelia náš-

ho mesta i  okresu sa nachádzali nie 

vlastnou vinou v zložitej sociálno-eko-

nomickej situácii. Evidovaná miera ne-

zamestnanosti síce oproti roku 2015 

poklesla, avšak k 30.11.2016 v našom 

okrese bola 15,06 %, v  meste Banská 

Štiavnica 14,63 % pričom samosprá-

va mesta a okolité obce plne využívali 

projekty na zníženie nezamestnanosti.

V  rámci aktivačných prác a  malých 

obecných služieb mesto zamestnáva-

lo 178 aktivačných pracovníkov v rám-

ci jednotlivých projektov pre zníže-

nie nezamestnanosti. Na projekty na 

zníženie nezamestnanosti sme získa-

li cez ÚPSVaR sumu vo výške 152 013 

Eur.

Rok 2016 nebol len rokom úspešným, 

ale priniesol mestskej samospráve 

a obyvateľom mesta aj mnohé starosti 

a riešenie dlhoročných problémov. Išlo 

hlavne o riešenie pretrvávajúceho prob-

lému zdravotníctva v Banskej Štiavni-

ci, ktoré vyvrcholilo jednak uzavretím 

interného oddelenia z  personálnych 

dôvodov ako aj gynekologicko–pôrod-

níckeho oddelenia, riešenie problému 

LSPP a RLP v Banskej Štiavnici.

Samospráva v  tejto oblasti robí per-

manentné kroky k  riešeniu situácie, 

ale treba si uvedomiť, že samospráva 

mesta nemá v tejto oblasti kompeten-

cie, nie je zriaďovateľom nemocnice, 

ani nemá iný dosah na túto situáciu. 

Vzhľadom k  tomu, že majetok mesta 

bol daný do akciovej spoločnosti v roku 

2007 a následne v roku 2008 zdravot-

nícke služby. Od tohto obdobia nemá 

samosprávna žiadny vplyv a dosah na 

riešenie zdravotníctva v našom meste. 

Napriek tejto skutočnosti samosprá-

va v tejto oblasti robila a robí perma-

nentne kroky k  riešeniu situácie, čím 

sa podarilo zabezpečiť v meste po viac 

ako trojročnom sústavnom vybavova-

ní RLP (rýchlej lekárskej pomoci), ako 

aj získať a zabezpečiť službu LSPP (le-

kárskej služby prvej pomoci). Mesto je 

a vždy bolo nápomocné pri riešení sta-

bilizácie lekárov a zdravotníckeho per-

sonálu a to prednostným prideľovaním 

bytov. Aj vzhľadom na tieto skutočnos-

ti nestrácame celú túto mimoriadne 

zložitú situáciu zo zreteľa a  prakticky 

denno-denne robíme všetko preto, aby 

sme zlepšili poskytovanie ambulant-

ných služieb s  ich rozšírením v našom 

meste.

Prognózy pre rok 2017

Rok 2017 bude tiež rokom náročným, 

máme však výzvy a ciele, ktoré sme si 

predsavzali a  chceme ich dosiahnuť. 

Určite veľmi pozitívnou správou je aj tá 

skutočnosť, že  sa zvýšilo percento pre 

poskytnutie podielových daní pre sa-

mosprávy, čo znamená ďalšie zvýšenie 

podielových daní aj pre Banskú Štiav-

nicu a  obce okresu. Na druhej strane 

však treba povedať, že z toho plynú aj 

povinnosti a to sú fi nančné prostriedky 

na krytie zvýšenia miezd zamestnan-

cov samosprávy a originálnych kompe-

tencií v oblasti školstva.

Hlavným cieľom našej samosprá-

vy bude zabezpečiť ďalší rozvoj mes-

ta a  potreby občanov pre ich lepší ži-

vot v  Banskej Štiavnici. Aj keď viem, 

že nie je to  vôbec jednoduché, pretože 

aj rok 2017 aj napriek zvýšeniu podie-

lových daní bude rokom náročným, ale 

som presvedčená, že spoločne sa nám 

to podarí. A to dobrou spoluprácou sa-

mosprávy mesta a  s  pomocou inštitú-

cií, organizácií, podnikateľov ako aj ob-

čanov nášho mesta. A k tejto spolupráci 

vás všetkých čo najúprimnejšie verejne 

vyzývam.

Medzi priority našej samosprávy bude 

určite patriť pokračovanie úprav verej-

ných priestranstiev, riešenie statickej 

a dynamickej dopravy, pamiatková ob-

nova, zlepšenie technickej vybavenosti 

Technických služieb m.p. nákupom no-

vej techniky, vytváranie a zlepšovanie 

podmienok pre rozvoj kultúry a  špor-

tu v meste, podpora voľnočasových ak-

tivít, rekonštrukcia materských škôl 

v meste so znižovaním energetickej ná-

ročnosti existujúcich budov vrátane ich 

zatepľovania a to  MŠ Drieňová a  re-

konštrukcia strechy ZŠ J. Kollára.

Ďalej bude to podpora školských pra-

covísk, rozvoj CR, spolupráca s podni-

kateľskými subjektami v  tejto oblasti, 

kde naďalej budeme využívať veľký po-

tenciál, ktorý má mesto Banská Štiav-

nica vo svojej jedinečnosti ako lokalita 

UNESCO. Dôsledne budeme dbať na 

ďalší inštitucionálny rozvoj mesta vyu-

žívajúc Zákon o ochrane a rozvoji úze-

mia mesta Banská Štiavnica a  okolia, 

na rekonštrukciu objektov v MPR, za-

chovávanie jedinečných duchovných 

tradícií nášho v minulosti svetoznáme-

ho baníckeho mesta, budovanie infraš-

truktúry, získavanie externých fi nanč-

ných zdrojov, rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a zlepšenie ich povrcho-

vých úprav, vytváranie podmienok pre 

sociálne znevýhodnené skupiny obyva-

teľstva a seniorov.

Medzi priority bude patriť aj zlepšenie 

životného prostredia a  budovanie od-

dychových zón, pokračovanie moderni-

zácie verejného osvetlenia, ďalšej tech-

nickej infraštruktúry a úprav verejných 

priestranstiev II. etapy Ul. Sládkovičo-

va, rekonštrukcia oporných múrov,  vy-

pracovanie ÚPN zóny MPR, kde sme 

ukončili verejné obstarávanie. Zabez-

pečenie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu verejného priestranstva 

Pomníka padlých. Majetko – právne 

vysporiadanie a  príprava projektovej 

dokumentácie pre vybudovanie zá-

chytného parkoviska v priestore medzi 

ulicami Lesnícka a  Mierová. Zavede-

nie nového systému statickej dopravy 

v  meste. Zlepšenie životného prostre-

dia a  to konkrétne verejnej zelene na 

ulici Dolná a ulici Sládkovičova. Dôle-

žitým faktorom je aj vytváranie pod-

mienok pre voľnočasové a  športové 

aktivity. Rok 2017 bude rokom nároč-

ným nielen pre mesto, ale aj pre pod-

niky, fi rmy, inštitúcie a  podnikateľov. 

Rok 2017  sa bude niesť v znamení via-

cerých významných výročí mesta a to: 

800. výročie od prvej písomnej zmien-

ky o Banskej Štiavnici, 255. výročie za-

loženie Baníckej akadémie, 390. vý-

ročie od použitia prvého podzemného 

banského odstrelu za pomoci pušného 

prachu a  ďalších, ku ktorým sa budú 

viazať aj podujatia v našom meste.

Dovoľte mi, vážení prítomní, milí spo-

luobčania, ako aj vám všetkým ostat-

ným poďakovať sa vám všetkým za sta-

točnú prácu v roku 2016, nech pôsobíte 

na akomkoľvek poste. Ďakujem vám 

za prácu vo vašich fi rmách, podnikoch, 

školách, úradoch, ďakujem vám za sve-

domitú prácu v prospech rozvoja nášho 

mesta, jeho obyvateľov i čoraz počet-

nejších návštevníkov.

Čo najúprimnejšie ďakujem vám všet-

kým za doterajšiu spoluprácu, pomoc a 

dobre mienené rady a prostredníctvom 

vás prajem i vašim spolupracovníkom,  

rodinným príslušníkom, všetkým na-

šim obyvateľom, ale aj tým Štiavniča-

nom, ktorí žijú v iných mestách a srd-

com sú stále s nami po celý rok, ako aj 

obyvateľom všetkých obcí okresu Ban-

ská Štiavnica, pevné zdravie, šťastie, 

spokojnosť a tú najlepšiu pohodu. Ďa-

kujem vám všetkým za úprimný záu-

jem o veci verejné, všetkým Štiavniča-

nom a priaznivcom Banskej Štiavnice 

za pomoc nášmu mestu, našej samo-

správe.

Milí moji Štiavničania, vážení prítom-

ní, zo srdca vám a vašim rodinám pra-

jem veľa šťastia, pevné zdravie, aby vo 

vašich rodinách v osobnom žití prevlá-

dala láska, šťastie, vytrvalosť, spokoj-

nosť a pokoj. Nech sa darí vám všetkým 

a mestu Banská Štiavnica.“

Záver patril opäť vystúpeniu HU-

AJA a nasledoval slávnostný prípi-

tok, po ktorom sa viedli neformál-

ne rozhovory.

Michal Kríž

Novoročné stretnutie
�3.str.

Hostitelia a účinkujúci na novoročnom stretnutí  foto Michal Kríž



5
číslo 1 • 12. január 2017

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Medzisviatočné obdobie je 

vždy priestorom, v ktorom 

sa naše mesto naplní nielen 

obyvateľmi, ktorí sú dlhodobo 

mimo regiónu za prácou či 

štúdiom, ale aj návštevníkmi 

mesta, ktorí si ku nám prichá-

dzajú oddýchnuť a načerpať 

sily do nového roka. Aj preto 

je už zvykom, že v tomto 

období sa v Banskej Štiavnici 

konajú viaceré zaujímavé 

podujatia. Inak tomu nebolo 

ani na prelome rokov 2016 

a 2017 v priestoroch Kultúr-

neho centra.

Už 28. decembra sa tu predstavil 

miestny divadelný súbor Paradajz 

Pikčr so svojou zatiaľ poslednou 

hrou Úschovňa: Pult Fiction. Ne-

treba spomínať, že miestni ochot-

níci majú vybudované pevné di-

vácke zázemie, ktoré ich nezvykne 

sklamať. Ani tentoraz tomu nebolo 

inak a pekne zaplnená sála sa dob-

re bavila počas celého predstave-

nia, v  ktorom nechýbali vtipné 

gagy, brepty, výpadky textu i pou-

čenie na záver. Je skvelé, že záslu-

hou Moniky Maňkovskej a  Doda 

Klimka vzniká v našom meste kaž-

dý rok nové autorské dielo – di-

vadelné i  hudobné. Až čas ocení 

skutočný prínos miestnych diva-

delníkov pre rozvoj miestnej kultú-

ry. My sme ale mimoriadne radi, že 

už v dnešnej dobe ho oceňujú jeho 

súčasníci – vďační diváci.

O  deň neskôr zavítali do Banskej 

Štiavnice muzikanti zo skupiny 

Th e Backwards. Ich vianočné tur-

né bolo vo všetkých mestách vy-

predané a  inak tomu nebolo ani 

u nás. Už viac ako týždeň pred pod-

ujatím sme mohli skonštatovať, že 

sa minula aj posledná vstupenka. 

Každý, kto ju kúpil, iste neľutoval. 

Viac, ako dvojhodinový program 

nás previedol históriou fenoménu 

s  názvom Th e Beatles. Nechýbali 

dobové kostýmy a okrem známych 

hitov aj menej známe skladby z po-

sledného obdobia kapely. Výbor-

né prevedenie jedného z najlepších 

svetových revivalov legendy dopĺ-

ňali aj vizuálne efekty, ktoré z kon-

certu vytvorili komplexný zážitok.

Nový rok sme otvorili iným žán-

rom. 7. januára čakalo na viac ako 

dve stovky návštevníkov vystúpe-

nie tria La Gioia a  ich špeciálne-

ho hosťa – Ivany Bagovej. Pop ope-

ra nie je v našich končinách veľmi 

známy žáner a  trom sympatic-

kým mužom sa práve ním poda-

rilo preraziť vo svete šoubiznisu. 

Ich operné prevedenia známych 

československých i  svetových hi-

tov rozprúdili príjemnú atmosféru 

i pocity u prevažne ženského publi-

ka. Víťazka súťažnej šou Hlas Čes-

ko Slovenska vo svojich vstupoch 

viackrát svojim prejavom vyrazila 

dych, pričom medzi vrcholy celé-

ho večera určite patrilo jej prevede-

nie hitu od Whitney Houston I will 

always love you. Záverečný prída-

vok tria, pochádzajúci z fi lmovej 

Noci na Karlštejne, uzavrel celý 

program, ktorý sme počas sviatkov 

pripravili.

Sme nesmierne radi, že si cestu na 

tieto podujatia našlo dokopy zhru-

ba 900 divákov. Aj to potvrdilo, že 

záujem o  kultúru v  našom meste 

neutícha a povzbudilo nás do prá-

ce v  roku 2017, v  ktorom chystá-

me viacero zaujímavých podujatí. 

Veríme, že návštevníci našich akcií 

nám v ňom ostanú verní a že sa ich 

okruh ešte viac rozšíri. Do nového 

roku Vám preto želáme nielen ob-

ligátne zdravie a šťastie, ale aj veľa 

pozitívnych kultúrnych zážitkov 

v našom meste.

Rastislav Marko

MsÚ – oddelenie kultúry, 

športu a MK

Kultúra mala cez sviatky zelenú

Skupina The Backwards  foto Ján Petrík 

Scéna z divadelného predstavenia Paradajz Pikčr  foto Lubo Lužina 

Monika Maňkovská  

foto Lubo Lužina 

14.1. Podhorie: Obecná zabíjačka.

Zabíjačka o 8:00, ochutnávka špe-

cialít od 15:00. Amfi teáter, Pod-

horie.

14.1. Terra Permonia. Vynálezov-

ňa, mašinkáreň, fosforovňa, bam-

busovňa. Každú sobotu, 13:00-

17:00.

14.1. Divadlo: Jahodový kúpeľ. 

Tragikomédia o dvoch ženách, 

dvoch kamarátkach, dvoch život-

ných príbehoch. Predpredaj vstu-

peniek: Tulsi. Divadielko Concor-

dia, Palárika 4, 19:00.

15.1. Koncert: Ali Caldwell & 

Martin Valihora Band. Koncert 

americkej R&B/soul speváčky. 

Divná pani, 20:00.

20.1. Manipulácia: Ako ju rozpo-

znať a ako sa brániť? Luft Cowor-

king, 18:00.

21.1. Ilija: Obecná zabíjačka. Hra-

jú skupiny Orion, Mi Tri, bra-

tia Zimovci. KD, Ilija, od 13:00, 

ochutnávka od 15:00.

21.1. Svätoantonská heligón-

ka. 14. ročník celoslovenskej pre-

hliadky heligonkárov. KD, Svätý 

Anton, 16:00.

21.1. Divadlo: Miro Gavran: Báb-

ka. Najnovšia hra M. Gavrana ho-

vorí vtipne o súčasných mladých 

mužoch neschopných nadviazať 

seriózny vzťah so ženou. Kultúrne 

centrum, 19:00.

21.1. 2. Poľovnícky bál. Jedineč-

ná večera z diviny, živá hudba a 

tombola. Rezervácie na: 0915 

321 205. Penzión Altmayer, Hor-

ná Roveň, 18:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Oznam
Oznamujeme občanom, že sme 

boli nútení z technický príčin od-

staviť vozidlo MAN, evidenčné 

číslo: BS 278 AO, ktoré vykonáva-

lo zvozy zmesového komunálneho 

odpadu v Meste Banská Štiavnica. 

Oprava vozidla bude dlhodobejšia 

a preto sme posilnili zvozy aj v po-

poludňajších hodinách a na nádo-

by menšie ako 1 100 l využívame 

vozidlo Fumo Multicar, evidenčné 

číslo: BS 245 AO.

Za toleranciu pri odvoze zmesové-

ho komunálneho odpadu Vám ďa-

kujeme.

Peter Heiler,

riaditeľ TS, m.p.
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Brilantnú komédiu o muž-
sko-ženských vzťahoch z pera 
najhranejšieho chorvátskeho au-
tora Mira Gavrana naštudovalo 
Mestské divadlo Trenčín. 

Táto jemne fi lozofi cká komé-
dia pojednáva o mužovi, ktorý nie 
je napriek zrelému veku schopný 
nadviazať plnohodnotný dlhodobý 
vzťah so ženou. Zapojí sa do pro-
jektu experimentálnej vedy a do-
stane na mieru vyrobenú ženu-báb-
ku, ktorá sa hodí k jeho osobe. Nie 
je dokonalá, robí chyby tak ako 
aj on. Učia sa spolu žiť. Bábka sa  
učí správať ako naozajstné ženy - 
„ožíva“. Väčšinu času sa prispôso-
buje svojmu majiteľovi, no v záve-
re ho čaká prekvapenie, ktoré ho 
prinúti zmeniť svoj názor na život, 
vzťahy a ženy.
V hlavných úlohách sa predstavia 

Štefan Richtárech zná-
my z Ďurovčíkovho 
naštudovania Na skle 
maľované a tiež z Tú-
lavého divadla a v úlo-
he bábky Diana Mi-
narovičová, herečka 
MDTn a poslucháčka 
Hudobnej a umeleckej 
akadémie J. Albrech-
ta v Banskej Štiavnici. 
Obaja predstavitelia sú 
držiteľmi ocenenia Li-
terárneho fondu za he-
recké výkony, ktoré im 
bolo udelené v roku 
2016.
Hru uvedie MDTn v 
priestoroch Kultúrne-
ho centra v Banskej 
Štiavnici 21.januára 
(sobota) o 19:00.

Zuzana Mišáková

INZERCIA

Skvelá komédia o mužoch a ženách 
Bábka príde do nášho mesta

Dňa 29.12.2016 sa vo vestibule 

Slovenského banského archívu 

v Banskej Štiavnici (ďalej len 

„SBA“) uskutočnilo slávnostné 

odhalenie pamätnej tabule 

PhDr. Jozefovi Vozárovi, DrSc.

(1926-2010), významnému 

archivárovi a historikovi 

baníctva, pri príležitosti jeho 

nedožitých 90 rokov života. 

Štafáž pri tabuli zabezpečili Jozef 

Osvald a Milan Mertel v baníckych 

uniformách. V  úvode zaznela pie-

seň „Baníkova vlasť“ v podaní spevo-

kolu Štiavničan, potom nasledoval 

príhovor Mgr. Janky Schillerovej, 

vedúcej SBA, v  ktorom priblížila 

osobnosť Dr. Vozára a   prínos na 

budovaní SBA počas jeho pôsobenia 

vo funkcii riaditeľa v období rokov 

1958-1967. Potom nasledovali prí-

hovory Ing. Mariána Zimmerman-

na, viceprimátora Banskej Štiavni-

ce, Ing. Richarda Kaňu, predsedu 

Banskoštiavnicko-hodrušského ba-

níckeho spolku, Ing. Erika Som-

bathyho, predsedu Združenia 

baníckych spolkov a  cechov Slo-

venska,  PhDr. Mikuláša Čelku, ria-

diteľa Štátneho archívu v  Banskej 

Štiavnici a  Mgr. Eleny Kašiarovej, 

bývalej riaditeľky SBA. Manželka 

Dr. Vozára, PhMr. Eva Vozárová, sa 

v  príhovore poďa-

kovala baníckemu 

spolku za pamät-

nú tabuľu, zaspo-

mínala si na pre-

krásne roky prežité 

s manželom v Ban-

skej Štiavnici a po-

tvrdila skutočnosť, 

že pre jej manžela 

sa Banská Štiavni-

ca stala osudovou, 

nielen po pracov-

nej stránke, ale aj 

po osobnej strán-

ke, po odchode 

z  Banskej Štiavni-

ce kúpou historic-

kého domu na Ul. 

remeselnícka, kto-

rý jeho rodina aj 

v  súčasnosti vyu-

žíva na rekreačné 

účely. Po príhovo-

roch nasledovalo vlastné odhalenie 

pamätnej tabule, ktoré spoločne vy-

konali Mgr. Schillerová a Ing. Kaňa. 

Pamätný venček pod tabuľu zave-

sil PhDr. Milan Augustín, podpred-

seda baníckeho spolku. Podujatie 

bolo ukončené zaspievaním piesne 

„Štiavnica je pekné mesto“ a Ing. Milan 

Durbák, ktorý podujatie modero-

val, pozval prítomných na malé ob-

čerstvenie, ktoré zabezpečila rodina 

Dr. Vozára, SBA a  banícky spolok. 

Výklenok vestibulu SBA teda v  sú-

časnosti zdobia tri pamätné tabule, 

okrem aktuálne odhalenej aj pamät-

né tabule venované dvom význam-

ným dejateľom, Ing. Arpádovi Ber-

gfestovi (1883-1964) a Dr. Jozefovi 

Gindlovi, CSc. (1917-1991).

Milan Durbák

Odhalenie pamätnej tabule

Účastníci odhalenia tabule  foto Lubo Lužina

Súťaž o 
vstupenky 
Na divadelné predstavenie Bábka 

môžete získať voľné vstupenky ak 

správne odpoviete na nasledujúcu 

otázku:

V ktorom slovenskom meste 

sa každoročne koná divadel-

ný festival Gavranfest venova-

ný celosvetovo najhranejšiemu 

chorvátskemu autorovi? 

Tento festival je zároveň jediným 

festivalom na svete, ktorý je veno-

vaný žijúcemu autorovi.

Správne odpovede posielajte do 

18. januára 2017!

Vyžrebujeme z nich 5 výhercov, 

ktorí si môžu po 2 vstupenky vy-

zdvihnúť priamo v pokladni pred 

predstavením.

red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón Kupón 

Poďakovanie
Srdečné poďakovanie patrí ha-

sičskému zboru v Banskej Štiav-

nici, ktorý nám pomáhal zmier-

niť škody pri zásahu požiaru dňa 

23.12.2016 na Ul. I. Krasku vo 

večerných hodinách. Druhé po-

ďakovanie patrí všetkým dob-

rým ľuďom – príbuzným, suse-

dom, priateľom, známym, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom prispe-

li, či už  fyzickou prácou, psychic-

kou podporou, materiálne alebo 

fi nančne zmierniť škody vzniknu-

té pri požiari rodinného domu na 

Ul. I. Krasku v Banskej Štiavnici 

23.12.2016. Zároveň vyjadrujem 

vďaku vedeniu mesta – Technic-

kým službám v Banskej Štiavnici 

za ústretový prístup pri likvidácii 

odpadu, ktorý vznikol pri požiari. 

Rodina Michalcová

Mestská knižnica 
Pobočka Drieňová. Oddelenie 

pre deti a mládež v priestoroch ZŠ 

J. Kollára na 1. posch. Otváracie 

hodiny: Po: 8:00 - 12:00, St: 8:00 

– 12:00.                                            MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 16.1.2017 

si pripomína-

me 5. výro-

čie od úmrtia 

nášho drahé-

ho Tibora Siaga. Tí, ktorí 

ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomien-

ku. S láskou spomínajú 

manželka, synovia, dcéra, 

vnuci, vnučka a ostatná 

smútiaca rodina

Spomienka

V hlbokom zár-

mutku ozna-

mujeme priate-

ľom a známym, 

že nás dňa 

27.12.2016 vo veku nedoži-

tých 87 rokov navždy opus-

tila naša milovaná mama 

a stará mama Elena  Lon-

gauerová. Ďakujeme všet-

kým za účasť na poslednej 

rozlúčke, ktorí svojou  prí-

tomnosťou  a prejavmi sú-

strasti zmiernili náš veľký 

žiaľ.

Smútiaca rodina 

Poďakovanie
Sociálna – Senior prepravná 

služba.

Chcela by som sa aj touto ces-

tou poďakovať p. Ivaničo-

vi z  Banskej Štiavnice za pek-

ný prístup k  ľuďom, ktorí sú 

odkázaní na túto prepravnú 

službu. Išla som s  ním prvý-

krát a som rada, že sú ešte me-

dzi nami ľudia, ktorí pomáha-

jú tým, čo to najviac potrebujú. 

Nestačí len previesť ľudí na 

určité miesto, ale správať 

sa k  ním úctivo a  zodpoved-

ne. Myslím, že zriadenie tej-

to služby bolo to najlepšie pre 

nás dôchodcov a ZŤP. Myslím, 

že  nie som sama, ktorá vysloví 

"Ďakujem" p. Ivaničovi a aj jeho 

manželke, ktorá v  prípade po-

treby pomáha manželovi s pre-

pravou osôb. 

Alica Gajanová

Na začiatku roku 2016 múzejnú 

obec ťažko zasiahla správa 

o smrti Doc. PhDr. Zbyňka Z. 

Stránského, CSc. (*26.október 

1926, Kutná Hora, Česká 

republika-†21. Január 2016, 

Banská Bystrica), celosve-

tovo uznávaného odborníka 

v oblasti muzeológie. 

Na konci roku 2016 prišla ďalšia 

smutná správa pre slovenské mú-

zejníctvo a muzeológiu. 20. decem-

bra 2016 zomrel Ing. Marcel Lalko-

vič, CSc.

Ing. Marcel Lalkovič, CSc. sa narodil 

27. januára 1944 v Banskej Štiavni-

ci. V rokoch 1958 – 1962 absolvo-

val Strednú priemyselnú školu sta-

vebnú a zememeračskú v Košiciach. 

V rokoch 1962 – 1967 študoval na 

Baníckej fakulte Vysokej školy tech-

nickej v Košiciach. Po skončení vy-

sokej školy pracoval v rokoch 1967 

– 1969 vo Východoslovenských te-

helniach Košice a v rokoch 1969 – 

1970 v Stredisku geodézie Liptov-

ský Mikuláš. Od roku 1970 sa jeho 

profesijné a profesionálne smero-

vanie spojilo so sférou múzejníctva. 

V rokoch 1970 – 2001 pôsobil v Slo-

venskom múzeu ochrany prírody 

a  jaskyniarstva v Liptovskom Mi-

kuláši (pôvodne:  Múzeum sloven-

ského krasu v Liptovskom Mikulá-

ši). Od roku 1988 do roku 2001 bol 

jeho riaditeľom. V  rokoch 1974 – 

1977 absolvoval na Univerzite Jana 

Evangelistu Purkyňe v Brne post-

graduálne štúdium muzeológie. Od 

roku 1991 pôsobil v  rámci Zväzu 

múzeí na Slovensku. V rokoch 1993 

– 1997 bol jeho predsedom.

Pozornosť si zaslúži aj jeho peda-

gogická činnosť. Vďaka nej sa jeho 

osud opätovne spojil na istý čas so 

svojim rodiskom, Banskou Štiavni-

cou. V  rokoch 1998 – 2007 pôso-

bil v rámci Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Fakulty prírod-

ných vied, na Katedre ekomuzeo-

lógie, ktorá sídlila práve v  Banskej 

Štiavnici (do roku 2001 ako exter-

ný pedagóg). Ešte skôr učil externe 

na Katedre muzeológie Filozofi c-

kej fakulty Masarykovej univerzity 

v Brne (v rokoch 1991 – 1994), ale 

tiež na Katedre histórie a muzeoló-

gie Filozofi ckej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre (v ro-

koch 1996 – 2001).

Mimoriadne bohatá a rozsiahla je 

jeho publikačná činnosť. Je auto-

rom množstva štúdií, odborných 

a popularizačných článkov s temati-

kou, múzejníctva, muzeológie, jas-

kyniarstva, ochrany prírody a kra-

jiny, ale i  histórie jaskyniarstva, 

ochrany prírody alebo slovenské-

ho múzejníctva. V roku 1993 stál 

na počiatku vydávania informač-

ného bulletinu Sinter, v rámci Slo-

venského múzea ochrany prírody a 

jaskyniarstva v Liptovskom Miku-

láši. Bol členom mnohých redakč-

ných rád, autorom scenárov k  vý-

stavám a expozíciám, ale i autorom 

a spolutvorcom viacerých metodic-

kých materiálov. Môžeme ho po-

važovať tiež za spisovateľa. Z  jeho 

pera pochádzajú prózy: Močarisko 

(Ružomberok 2013), alebo Príbe-

hy spod Hradu (Bratislava 2014). 

Je tiež autorom viacerých básnic-

kých zbierok: Disident lásky (Ban-

ská Bystrica 1996), Jaskynná žena 

(Žilina 1997),  alebo Čudný vesmír 

(Ružomberok 2015).

Marcel Lalkovič bol zanieteným jas-

kyniarom, propagátorom jaskyniar-

stva a hlavne krás slovenských jas-

kýň, napríklad i  prostredníctvom 

množstva článkov a viacerých pub-

likácií, ako monografi e Ján Majko, 

životné osudy jaskyniara (Liptov-

ský Mikuláš 2001) alebo obrazo-

vej publikácie Čarovný svet jaskýň 

- sprístupnené jaskyne v Slovenskej 

republike ako súčasť svetového de-

dičstva  (Liptovský Mikuláš 2005).

Z  uvedenej charakteristiky Ing. 

Marcela Lalkoviča, CSc., napriek jej 

stručnosti, je zrejmé, že išlo o  mi-

moriadne činorodého a  aktívneho 

človeka. Bol múzejníkom, muzeoló-

gom, vysokoškolským pedagógom, 

ochranárom, jaskyniarom, histo-

rikom, spisovateľom, publicistom, 

básnikom... Bol skvelým odborní-

kom a výborným človekom.

Česť jeho pamiatke!

Ján Aláč

Zomrel štiavnický rodák, významný 
slovenský muzejník a muzeológ Ing. Marcel Lalkovič, CSc.

Keď sme sa dozvedeli, že 

Mesto Banská Štiavnica 

podporilo náš projekt Kúsok 

Vianoc seniorom a poskytne 

nám fi nančný príspevok na 

jeho realizáciu, veľmi sme sa 

potešili.

Naplánovali sme adventné predvia-

nočné posedenie pre prijímateľov so-

ciálnej služby z Domova Márie, kto-

rým ešte zdravotný stav dovoľuje 

zúčastňovať sa aktivít mimo budov 

zariadenia sociálnych služieb. Našim 

cieľom bolo poskytnúť im niečo viac, 

ako len pravidelnú každodennú sta-

rostlivosť - dopriať im nový zážitok, 

trochu zábavy, predvianočnej atmo-

sféry, pocit spolupatričnosti a podpo-

ry širšieho okolia a svojho mesta. To 

všetko sa nám podarilo 12. decembra 

pri kapustnici  na Ranči Nádej vo Svä-

tom Antone. Klienti Domova Márie  

boli vo výbornej pohode, zaspievali si 

vianočné koledy, pochutnali si na dob-

rom jedle, porozprávali a zabavili sa.

Bol to nový, krásny zážitok, umocne-

ný adventným obdobím a  blížiacimi 

sa Vianocami, za ktorý sú Mestu Ban-

ská Štiavnica veľmi vďační

klienti a zamestnanci

Domova Márie

Kúsok Vianoc seniorom
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Narodil sa v Banskej Štiavnici 

v marci 1985. 

Prvé kroky sa učil robiť v bývalom 

ateliéri svojho deda Sergeja Proto-

popova a  plávať sa naučil na Klin-

geri, kde sa do teraz s láskou vracia. 

Neskôr vyrastal v Banskej Bystrici a 

štyri roky v Budapešti, kde pracoval 

jeho otec Peter Zemaník ako zahra-

ničný korešpondent. V Budapeš-

ti začal navštevovať slovensko-ma-

ďarskú školu a v 94-tom sa vrátila 

celá rodina naspäť do Banskej Bys-

trice. V roku 2000 nastúpil na bilin-

gválne gymnázium v Sučanoch. V 

škole získal nielen vedomosti či ja-

zykové zručnosti, ale aj veľa priate-

ľov a zážitkov, ktoré ho v tom naj-

lepšom pripravili do života.

Marek vedel, že po vstupe Sloven-

ska do Európskej únie má jedineč-

nú šancu pokračovať vo vzdeláva-

ní v zahraničí. Uvedomoval si, že 

to nebude ľahké a možno príde ne-

úspech. Nakoniec sa rozhodol pre 

University of Aberdeen ktorá je tre-

tia najstaršia univerzita v Škótsku 

a piata najstaršia vo Veľkej Britá-

nii. Tu študoval politiku a medzi-

národné vzťahy. Počas štúdia až do 

súčasnosti si však musel privyrá-

bať v reštaurácii alebo kine, aj keď 

rodičia pomáhali ako sa dalo. Toto 

všetko mu však nebránilo skončiť 

túto školu po štyroch rokoch s First 

Class diplomom (obdoba nášho čer-

veného diplomu). Rozhodol sa po-

kračovať na University of Glasgow 

opäť na univerzite založenej v  15. 

storočí. Postgraduálne štúdium 

ukončil s MSc v Politickej komuni-

kácii opäť s vyznamenaním.

Vynikajúce výsledky mu pomohli 

v jeho ďalšej kariére a už počas štú-

dia začal vyučovať na Glasgow In-

ternational College politológiu, so-

ciológiu a dejiny politickej fi lozofi e. 

Po dileme či pokračovať akademic-

kou alebo politickou cestou sa pri-

hlásil na pozíciu asistenta poslan-

ca v Škótskom parlamente. Veľkým 

prekvapením bolo, že bol prijatý aj 

bez politických skúseností  v  sep-

tembri 2011. Po pár týždňoch si ho 

nová predsedkyňa strany vybrala 

v rámci reforiem strany ako politic-

kého poradcu a neskôr ako vedúce-

ho volebného programu.

Otázky:

M.P.: Čo robí vedúci volebného 

programu?

Marek: mám na starosti volebný 

program, ktorý som písal do všet-

kých (štyroch) volieb od roku 2012. 

Spolupracujem s poslancami, kole-

gami v Londýne, konzultujem s ex-

ternými organizáciami, tretím sek-

torom, členmi strany, organizujem 

rôzne komisie, semináre, analyzu-

jem nápady a pozície a radím Ruth 

(Davidson, líderka), ktorá koniec 

koncov má posledné slovo. Zároveň 

ju aj pripravujem na rozhovory, ale-

bo TV debaty, vypracovávam rôzne 

podklady, robím rôzne kalkulácie a 

pomáham s argumentmi atď.

M.P.: A čo osobný život?

Marek: V Aberdeene som sa zozná-

mil s Lisou (v kine, kde sme obaja 

pracovali), zasnúbili sme sa v Ban-

skej Štiavnici pod Piargskou bránou 

v roku 2012, svadba bola v Škótsku 

2013. V apríli 2015 sa nám naro-

dil malý drobec, Th eo. Tým pádom 

už mám dva domovy – Slovensko 

a  Škótsko. S  malým sa rozprávam 

iba po slovensky, dúfam, že sa to na 

neho nalepí.

M.P.: Stíhaš chodiť ešte do Štiav-

nice?

Marek: V Štiavnici sme pomer-

ne často aj s manželkinou rodinou, 

však niektorí ich už asi aj poznajú. 

Štiavnica a najmä Klinger je súčas-

ťou už aj mojej škótskej rodiny. Vždy 

keď sme na Slovensku, tak sme 

v Štiavnici a naozaj iba výnimočne 

chodíme inam. Viac nám netreba.

M.P.: Zmenilo sa niečo v BŠ?

Marek: Najväčšia zmena nastala 

asi za posledných pár rokov – zrazu 

Štiavnicu objavilo oveľa viac ľudí, 

zahraničných a  aj domácich. Ten 

rozdiel v počte turistov je naozaj vi-

diteľný a citeľný a nie len cez letnú 

sezónu. To je samozrejme vynika-

júce, len to treba vedieť využiť a zá-

roveň pripraviť Štiavnicu na to, aby 

dokázala prijať ešte viac návštev-

níkov, ale aj tých, čo sa tu rozhod-

nú zostať a žiť v najkrajšom sloven-

skom meste natrvalo.

M.P.: V čom je iná politická scéna 

v Škótsku?

Marek: Túto otázku dostávam 

často a odpoveď je vždy rovnaká – 

je to jednoducho neporovnateľné. 

Sú medzi nami presne také rozdie-

ly ako medzi väčšinou vyspelých 

demokracií a  postkomunistických 

mladých demokraciách – tam asi 

vidím najväčšie priepasti. Keď na 

Slovensku jednoducho nefungujú 

základné štátne inštitúcie a  každý 

týždeň máme iný korupčný škan-

dál, tak sa to nedá porovnávať.

M.P.: Existuje tam korupcia?

Marek: Určite áno, ale ani zďaleka 

nie na takej úrovni akú vidíme na 

Slovensku. Samozrejme, mať kon-

takty, vedieť komu zavolať, s kým sa 

stretnúť, pomôže aj v Škótsku. Nie-

kedy sa ľudia pokúsia prihodiť neja-

ký ten darček, fľašku, lístky, výlety. 

Všetko je tu ale tak transparentné, 

že sa to málokedy dá zneužiť. Ko-

rupcia na úrovni miliónov EUR, ho-

tovosti v igelitke a podobné veci sú 

absolútne nemysliteľné. Čo je ale 

najväčší rozdiel, že pri akomkoľvek 

čo už len podozrení sa hneď vyvo-

dí zodpovednosť, inak to nejde. Náš 

bývalý predseda strany odstúpil 

lebo si (vraj omylom) nechal prepla-

tiť zopár ciest taxíkom – to bolo pár 

stoviek libier. 

M.P.: Vieš si to predstaviť na Slo-

vensku?

Marek: Neviem!

M.P.: Vieš si predstaviť pracovať 

v politike na Slovensku?

Marek: Odkedy som prišiel do 

Škótska, tak som sa plánoval vrátiť 

na Slovensko a zapojiť sa do aktív-

neho politického života. Nakoniec 

sa to tak nepodarilo, srdce sa mi po-

stavilo do cesty. Stále slovenskú po-

litiku samozrejme sledujem a vždy 

som vravel, že ak by ma požiada-

la skoro ktorákoľvek strana, tak by 

som jej veľmi rad vyjadril svoj ná-

zor. Zároveň si uvedomujem, že na 

Slovensku nežijem už 11 rokov, tak-

že by som mal čo dobiehať. Z fl e-

ku napísať novy program by som si 

momentálne určíte netrúfol a ani 

by to nebolo správne, chýbajú mi 

dostatočné slovenské skúsenosti.

Ďakujem za rozhovor Marekovi Ze-

maníkovi. Prajem mu veľa úspe-

chov v práci ako aj v osobnom živo-

te. Dúfam, že sa raz vráti, nájde si 

prácu na Slovensku a  svojimi skú-

senosťami pomôže kultivovať našu 

domácu politickú scénu.

Mikuláš Pál

Úspešný Banskoštiavničan 
Marek Zemaník

Vianočný 
Hünenberg 

opäť pomáhal

Švajčiarske mesto Hünenberg 

organizuje každoročne v  no-

vembri vianočné trhy. Nebolo 

tomu inak ani tento rok. Spo-

lok priateľov Banskej Štiavnice 

pripravil stánok, ktorý slúžil na 

prezentáciu podporených akti-

vít v  Banskej Štiavnici a predaj 

výrobkov od našich remeselní-

kov. Tento rok návštevníci trhov 

obdivovali dekorácie, pohľadni-

ce, nádherne zdobené medov-

níky, ručne šité hračky, ale aj 

ochutnávali medík a  rôzne de-

likatesy z  nášho regiónu. Zisk 

z  predaja výrobkov pôjde ten-

to rok na materiálne prilepše-

nie vianočných sviatkov klien-

tom Domova na polceste, ktorý 

buduje pán farár Norbert Ďur-

dík a  OZ Martinus v  obci Ban-

ský Studenec.

Návšteva statočných cestova-

teľov – P. Balžanku, M. Pála 

a V. Kováča, ktorí absolvova-

li 11 hodinovú cestu, by sa ne-

mohla uskutočniť bez zaniete-

nia a  podpory čestného občana 

Banskej Štiavnica pána Richar-

da Aeschlimann, ktorý nielen 

vybral všetky výrobky, ale ak-

tívne prispel k  úspešnej pre-

zentácii počas vianočných tr-

hoch. Obrovská vďaka patrí aj 

ostatným členom Spolku priate-

ľov Banskej Štiavnice, a  to naj-

mä pani Pauline Hruza a  Marii 

Eberli, ktoré dobrovoľne predá-

vali v „našom“ stánku.

Michal Pálka, Spolok priateľov 

Mesta Hünenberg

Novoročné 
blahoželanie
„Do nového roku 

silu v každom kroku,

zdravia, šťastia veľa,

to, čo si kto želá!“

To prajeme a ďakujeme za doteraj-

šiu spoluprácu:

Pani primátorke Mgr. Babiakovej, 

Ing. Piliarovi, Bc. Evke Gregáňovej 

z Klientskeho centra, p. Kartíkovi, 

manželom Kukovým, Idke Celde-

rovej, Gizke, Jarkovi Voštiarovi, p. 

Blaškovej a  všetkým priateľom a 

sponzorom!

Seniori a seniorky z Denného 

centra č. 2. Štefultov
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 13.1. o 18:30 hod.Piatok 13.1. o 18:30 hod.

INkArNÁciAINkArNÁciA

Horor/thriller, 86 min., MP:15. Horor/thriller, 86 min., MP:15. 
Vstupné: 4 €. Jedenásťročný Came-Vstupné: 4 €. Jedenásťročný Came-
ron sa zrazu uzaviera sa vo svojej izbe, ron sa zrazu uzaviera sa vo svojej izbe, 
hovorí zvláštnymi pradávnymi jazyk-hovorí zvláštnymi pradávnymi jazyk-
mi a vykazuje aj ďalšie príznaky po-mi a vykazuje aj ďalšie príznaky po-
sadnutosti. Hneď, ako to jeho matka sadnutosti. Hneď, ako to jeho matka 
zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatiká-zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatiká-
nu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialist-nu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialist-
ku na podobné prípady. Tá si na po-ku na podobné prípady. Tá si na po-
moc prizve Dr. Setha Embera a jeho moc prizve Dr. Setha Embera a jeho 
tím. Dr. Ember musí nasadiť všetky tím. Dr. Ember musí nasadiť všetky 
svoje schopnosti a možno i život, aby svoje schopnosti a možno i život, aby 
premohol démona a chlapca zachránil. premohol démona a chlapca zachránil. 

Sobota 14.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 19.1. o 18:30 hod.

VšeTko Alebo Nič

Komédia/romantický, ČR, 107 min., 
MP:12. Vstupné: 4 €. Linda a Vanda 
sú pohľadné tridsiatničky, nerozlučné 
kamarátky a tiež spolumajiteľky malé-
ho kníhkupectva v centre mesta. Lin-
da je rozvedená, vzdelaná, praktická, 
má malú dcéru a pocit zodpovednosti. 

Ten naopak chýba Vande, slobodnej, Ten naopak chýba Vande, slobodnej, 
veselej, nezávislej kráske, ktorá síce veselej, nezávislej kráske, ktorá síce 
muža priťahuje ako magnet, ale jej ži-muža priťahuje ako magnet, ale jej ži-
velnosti žiadny nestačí. A tak hľadá velnosti žiadny nestačí. A tak hľadá 
toho pravého. V obchode s nimi pracu-toho pravého. V obchode s nimi pracu-
je Edo, ktorý tiež túži po láske na veky je Edo, ktorý tiež túži po láske na veky 
vekov, ale ako plachý, citlivý a intro-vekov, ale ako plachý, citlivý a intro-
vertný gay to má ťažké. Životy tejto vertný gay to má ťažké. Životy tejto 
trojice nakoniec rovnako zamotá nie-trojice nakoniec rovnako zamotá nie-
koľko mužov.  koľko mužov.  

Nedeľa 15.1. o 16:00 hod.Nedeľa 15.1. o 16:00 hod.

FANTAsTické bYTosTi FANTAsTické bYTosTi 

A ich výskYTA ich výskYT

Fantasy/dobrodružný/rodinný, 133 Fantasy/dobrodružný/rodinný, 133 
min., Vstupné: 4 €.min., Vstupné: 4 €.

Nedeľa 15.1. o 18:30 hod.Nedeľa 15.1. o 18:30 hod.

PAsAžieriPAsAžieri

Sci-fi /dobrodružný, USA, 116 min., Sci-fi /dobrodružný, USA, 116 min., 
MP:12. Vstupné: 4 €. Pri ceste hlbo-MP:12. Vstupné: 4 €. Pri ceste hlbo-
kým vesmírom za novým domovom sa kým vesmírom za novým domovom sa 
dvaja pasažieri vesmírnej lode z dô-dvaja pasažieri vesmírnej lode z dô-
vodu poruchy prebúdzajú o 90 rokov vodu poruchy prebúdzajú o 90 rokov 
skôr, než bolo v pláne. Jim a Aurora skôr, než bolo v pláne. Jim a Aurora 
sa musia zmieriť so skutočnosťou, že sa musia zmieriť so skutočnosťou, že 

zbytok svojho života budú musieť pre-zbytok svojho života budú musieť pre-
žiť na luxusnej lodi a pomaly zisťujú, žiť na luxusnej lodi a pomaly zisťujú, 
že sa medzi nimi prehlbuje puto. To že sa medzi nimi prehlbuje puto. To 
bude otestované v momente, keď sa bude otestované v momente, keď sa 
celá loď ocitá v nebezpečenstve a len celá loď ocitá v nebezpečenstve a len 
oni dvaja môžu zachrániť životy 5000 oni dvaja môžu zachrániť životy 5000 
spiacich pasažierov. spiacich pasažierov. 

Utorok 17.1. o 18:30 hod.Utorok 17.1. o 18:30 hod.

Až NA severNý pólAž NA severNý pól

Animovaný/dobrodružný, Francúz-Animovaný/dobrodružný, Francúz-
sko, 81 min., MP:12. Vstupné: 3 €. sko, 81 min., MP:12. Vstupné: 3 €. 
/ČSFD 86%/. Pätnásťročná Saša je /ČSFD 86%/. Pätnásťročná Saša je 
dcéra bohatých aristokratických ro-dcéra bohatých aristokratických ro-
dičov v Rusku koncom 19. storočia. dičov v Rusku koncom 19. storočia. 
Sníva o ďalekom severe a smúti nad Sníva o ďalekom severe a smúti nad 
osudom svojho dedka Olukina, vý-osudom svojho dedka Olukina, vý-
znamného vedca a polárnika, ktorý znamného vedca a polárnika, ktorý 
sa doteraz nevrátil zo svojej posled-sa doteraz nevrátil zo svojej posled-
nej expedície, na ktorej sa pokúsil do-nej expedície, na ktorej sa pokúsil do-
byť severný pól. Olukin predal svoje byť severný pól. Olukin predal svoje 
poslanie výskumníka Saše, ale jej ro-poslanie výskumníka Saše, ale jej ro-
dičia to neschvaľujú a už jej dohovára-dičia to neschvaľujú a už jej dohovára-
jú svadbu. Saša sa rozhodne vzoprieť jú svadbu. Saša sa rozhodne vzoprieť 
svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť 
svojho dedka...aj keby mala ísť až na svojho dedka...aj keby mala ísť až na 
severný pól. severný pól. 

VV

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.45/2016: „Ra-

dosti sú naše krídla, bolesti naše ost-

rohy.“ Výhercom sa stáva Simo-

na Krížiková, Železničiarska 6, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 23.1.2017.

V tajničke sa ukrýva novoročné 

prianie redakcie ŠN:

A., Ozn. ruských lietadiel, os, ma-

ďarské ženské meno,

B., Začiatok tajničky,

C., Názov zmrzliny, hrubý povraz, 

100 cm,

D., Park kultúry a  oddychu, padá 

v zime, koniec modlitby, stred slo-

va hotel,

E., Ovečka, obe naopak, iba, opa-

danie,

F., Akí, značky: ampér, liter, meter, 

ojazdil česky, hlas žaby, pojem duše 

u Egypťanov,

G., Ruská rieka, keltský ľudový bás-

nik, tiež, pýtaj, Národná knižnica,

H., Svit, nahlasuj, boh lásky, nič 

česky,

I., Vyhynutý kočovník, južné ovo-

cie, opak dní,

J., Kul, ruská rieka, kus, košík, sa-

mohlásky v slove koza,

K., 3. časť tajničky.

1., Ukazovacie zámeno, 2. časť taj-

ničky, iniciálky hudobníka Wágne-

ra,

2., Časť tváre, hlas prasaťa, barón 

česky,

3., Telovýchovná jednota, český 

spevák, dezinfekčný prostriedok,

4., Unesenie, moslimský boh, roz-

púšťaj kov,

5., Otne, hlísta, čínske meno,

6., Oska, preto, pokračovanie pies-

ne Dínom –,

7., Ako, citoslovce radosti, cudzie 

mužské meno, polomer,

8., Klub zvolenských novinárov, 

aleja, stred slova fenka, kyslík,

9., Adrián mel, citoslovce prasknu-

tia,

10., Obyvateľ Arménska, terénny 

pretek, predložka 3. pád,

11., Cudzie meno, obilnina, nožík,

12., Akciový výpredaj, drahý ka-

meň, batohy,

13., Nie takto, cudzie ženské meno,

14., Textová skratka, Koniec taj-

ničky, prvé písmeno abecedy s dĺž-

ňom.

Pomôcky: Nicol, Raen, Bard, 

Askot, Kocáb, Hoja, Topas.

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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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 1
Krížovka
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Zbierka poézie Antona A. 

Pižurného Pandorina skrinka, 

uzrela svetlo sveta na koci 

uplynulého roka v štiavnickom 

vydavateľstve Paradajz ako jej 

druhé doplnené vydanie. 

Prvé vydanie z roku 2013 bolo li-

mitované. Knihu poézie ilustrovala 

Mária Šeff erová, fotografi e autor, 

Oľga Kuchtová a Miroslav Doleti-

na, ktorého pôsobivá fotka je aj na 

jej obálke.

Iva Kadlečíková v doslove napísala, 

že na dne Pandorinej skrinky je ná-

dej. Celkom s ňou súhlasím. Vo ver-

šoch básnika nájde čitateľ niečo, čo 

iskrí, čo nehrá falošne, čo mení púšť 

na záhradu a človek má pocit, že sa 

ocitol opäť v normálnom svete, kde 

každé slovo má svoj pravý význam 

a hodnotu. Kde na dne skrinky ne-

nájde balast, ale živé slovo, oslavu-

júce lásku. Nenájdu sa tam hrubé 

či oplzlé výrazy, tak poplatné tejto 

dobe, ale slovo čisté a také silné, že 

neberie ale dáva a pôsobí blahodár-

ne aj na nemilovníka poézie. Básne 

majú krásne rýmy, v dnešnej dobe 

tak zaznávané a čo je veľmi sympa-

tické, čitateľ tu nájde aj milú hru 

so slovíčkami. Láskou nás opása aj 

opája takmer každý verš a ostáva v 

človeku pocit ľahkosti a skutočnej 

nádeje. Nádeje, že ak sa ešte rodia 

takéto básne, svet nie je stratený. A 

ako v tej istej knihe napísal už ne-

bohý spisovateľ Ivan Kadlečík „Pred 

nami sú rieky času, netreba sa báť.“

Naozaj sa netreba báť, na dne Pan-

dorinej skrinky nenájdete zaká-

zanú 13. komnatu s rozsekanými 

hnátmi a potokmi krvi, ale než-

nosť a príjemný pocit, ako keď vás 

v sparnom lete ovanie osviežujúci 

vánok.

Antonovi Pižurnému sa podaril hu-

sársky kúsok. Vrátil poéziu tam, 

kam patrí. Na chvíle sviatočné i tie 

obyčajné, aby z nich také urobila. V 

mene milovníkov skutočne dobrej 

poézie mu poblahoželajme.

Oľga Kuchtová

Pandorina skrinkaSalamander
očami detí a mládeže 2016

19. ročník výtvarnej súťaže. Pro-

pozície súťaže výtvarných prác. 

Hlavný organizátor: Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hr. – 

Pracovisko Banská Štiavnica. Spo-

luorganizátor: Mesto Banská 

Štiavnica. Cieľ a poslanie súťaže: 

Viesť deti a mládež k poznávaniu 

a zachovávaniu baníckych tradícií. 

Prezentovať tvorbu talentovaných 

mladých autorov na verejnosti, 

podnietiť ich ku kvalitnejšej tvor-

be, podpora mladých výtvarných 

talentov. Vytvoriť podmienky na 

vzájomnú konfrontáciu, nadviaza-

nie kontaktov, výmenu skúseností, 

zdravú súťaživosť a zmysel pre fair 

play. Téma výtvarných prác: Sa-

lamandrový sprievod a spriedodné 

podujatia Salamandrových dní. Ve-

kové kategórie súťaže: I. kategó-

ria: žiaci MŠ, II. kategória: žiaci 1. 

st. ZŠ, III. kategória: žiaci 2. st. ZŠ, 

IV. kategória: žiaci 1. st. ZUŠ, V. ka-

tegória: žiaci 2. st. ZUŠ, VI. kategó-

ria: študenti SŠ. V každej kategórii 

bude udelená 1., 2. a 3. cena, Cena 

poroty prípadne Čestné uznanie. 

Porota si vyhradzuje právo neude-

liť niektorú z cien. Súťažné pod-

mienky: Súťaže sa môžu zúčast-

niť všetci žiaci MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ v 

SR i zahraniční Slováci, ktorí spĺ-

ňajú podmienky súťaže. Súťaž je 

neanonymná, každý autor môže 

poslať do súťaže najviac 2 súťažné 

práce. Technika súťažných prác: 

ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, 

priestorá práca...). Formát súťaž-

ných prác: min. A4 a väčšie. Sú-

ťažné práce organizátori nevracajú. 

Zaslaním prác do súťaže dáva au-

tor svoj súhlas k ich zverejneniu a 

bezplatnému využitiu formou pro-

pagačných a iných materiálov Po-

hronským osvetovým strediskom a 

Mestom Banská Štiavnica. Víťazní 

autori budú informovaní prostred-

níctvom svojich školských zaria-

dení, ktorým bude poslaná výsled-

ková listina súťaže a pozvánka na 

vyhodnotenie súťaže. Súťažné prá-

ce treba poslať alebo osobne odo-

vzdať najneskôr do 20.1.2017 na 

adrese: POS, Nám. sv. Trojice 7, 

969 01 Banská Štiavnica. Vyhod-

notenie súťažných prác bude v me-

siaci marec 2017. Na každú prá-

cu treba uviesť: meno a priezvisko 

autora, vek, triedu, názov a a dresu 

školy, kontakt – telefón, mail.

Bližšie info na č.t.: 0915 819 989, 

e-mail: petrova@osvetaziar.sk. 

POS

Čas vianočných sviatkov je čas 

pohody a čas, keď sa stretá-

vajú rodiny, blízky. Zastavíme 

sa a užívame si kruh našej 

rodiny. Naše príbytky si 

vyzdobíme stromčekom 

a vianočnou výzdobou.

V  nemocnici v  Banskej Štiavni-

ci sa aj počas sviatkov nezasta-

ví pracovný ruch a  nie všetci pa-

cienti môžu byť v  kruhu svojej 

rodiny. Dňa 21.12. v jedálni ne-

mocnice sme našim pacientom vy-

tvorili vianočnú atmosféru. Ozdo-

bený stromček, na stole vianočné 

pečivo a tóny Tichá noc svätá noc.

Znova za spolupráce súkromnej 

materskej škôlky Guliver a našich 

dobrovoľníkov. Deti si pripravili 

krásne stvárnenie jasličiek aj troch 

kráľov. Spolu s p. učiteľkami nám 

všetkým, pacientom ale aj perso-

nálu, pripravili nádherný zážitok.

Prišli aj dobrovoľníci, ktorí vystú-

pili pre pacientov, ktorí nemohli 

opustiť oddelenie.

Harmonikár nás sprevádzal na 

harmonike a aj chodbou oddelenia 

sa rozliehali vianočné pesničky aj 

modlitbička o čo sa postarali dob-

rovoľníčky.

Touto cestou sa chcem poďakovať 

všetkým, ktorí sa podieľali na prí-

prave a postarali o priebeh týchto 

prekrásnych chvíľ, kde sme si vy-

tvorili jednu veľkú rodinu.

Ukončil sa rok 2016. V našej ne-

mocnici v  Banskej Štiavnici sme 

v  ňom spustili projekt dobrovoľ-

níctva Krajší deň. Tu chceme vy-

tvoriť našim pacientom čo najlep-

šie strávený čas v  nemocničnom 

prostredí, kde sa cítia často osa-

melí. Vlastnou iniciatívou sa nám 

prihlásili dobrovoľníčky, ktoré 

spríjemňujú chvíle našim pacien-

tom pravidelnou dochádzkou. Je-

denkrát v  týždni venujú hodinu 

pacientom. Je to aj jednorazová 

pomocou vystúpením, maľbou 

do našej spoločenskej miestnos-

ti, aj inou nezištnou pomocou pa-

cientom. Niekedy stačí teple slo-

vo, v  lete vychádzka do záhrady. 

Každý kto má záujem zapojiť sa do 

projektu Krajší deň, nájde nás na 

stránke www.krajsi-den.sk, alebo 

na t.č.: 0911 155 334.

Ďakujem ľudom s veľkým srdcom, 

myslím, že sú všade okolo nás.

Jana Smreková, Dom ošetrova-

teľskej starostlivosti BŠ

Posedenie pri stromčeku

21. 01. 2017 o 1600

kultúrny dom Svätý Anton

Vstupné dobrovo né. Tešíme sa na Vás!

14. rocník celoslovenskej prehliadky heligónkárov

Martin Kminiak v spolupráci s Obcou Svätý Anton 

Vás srdecne pozývajú na 

INZERCIA
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Tradičné "Vianočné 

preteky" organizoval tesne 

pred Vianocami Plavecký klub 

MŠK Delfín Žiar nad Hronom 

dňa 17.12.2016. 

Zúčastnilo sa ho 12 klubov. Našim 

plavcom sa poradilo vyplávať 24 me-

dailí. Z toho bolo 9 zlatých, 6 strie-

borných a  9 bronzových. Pretekali 

aj naši najmenší plavci Hanka Kašia-

rová a  Janko Čamaj, ktorým snaha 

nechýbala a  bojovali v  plnom nasa-

dení. Všetkým plavcom gratulujeme 

k úspechom a do novej sezóny želá-

me veľa zdravia, šťastia a úspechov 

na pretekoch.

Prinášame výsledky:

Žiaci:

7-8 roč.

Čamaj Ján 6. 25m VS-25.10; 7. 25m 

Z-28.16; 7. 25m P-28.92;

9-10 roč.

Buzalka Adam 7. 50m Z-48.24; 5. 

100m Z-1:43.30; 5. 50m P-52.51; 3. 

100m P-1:48.12;

Harčár Nicolas 4. 50m VS-36.33; 2. 

100m VS-1:20.59; 3. 50m Z-43.45; 

4. 100m Z-1:35.79; 1. 50m M-38.19;

Maruniak Patrik 3. 50m VS-35.96; 

5. 50m Z-45.25; 1. 50m P-47.02; 1. 

100m P-1:40.98; 4. 50m M-46.30;

11 -12 roč.

Macharík Samuel 9. 50m VS-39.54; 

10. 100m VS-1:31.41; 10. 50m 

Z-47.22; 6. 50m P-46.40; 4. 100m 

P-1:38.22;

13-14 roč.

Balázs Michal 1. 50m VS-26.99; 1. 

100m VS-1:02.01; 4. 50m Z-35.54; 

2. 100m Z-1:14.95; 1. 50m P-36.02; 

1. 100m P-1:19.96;  2. 50m M-32.12;

Berlanský Andrej 3. 50m VS-

29.86; 3. 100m VS-1:07.19; 3. 50m 

Z-34.72; 1. 100m Z-1:13.99; 4. 50m 

P-39.07; 2. 100m P-1:24.19; 5. 50m 

M-33.40;

Šušovica Ľuboš 9. 50m VS-38.36; 9. 

100m VS-1:28.95; 6. 50m Z-40.77; 

6. 100m Z-1:30.70; 8. 50m M-43.97;  

Žiačky:

7-8 roč.

Kašiarová Hana 9. 25m VS-30.01; 

10. 25m Z-32.58; 10. 25m P-31.36;

9-10 roč.

Chladná Stacy 3. 50m Z- 46.71; 6. 

100m Z-1:43.76; 2. 50m P-49.83; 2. 

100m P-1:44.69;

Hocková Alex 18. 50m VS-50.39; 

16. 100m VS-1:59.61; 13. 100m 

P-2:12.18; 7. 50m M-54.77;

Kašiarová Tatiana 10. 50m VS-

42.45; 5. 100m VS-1:34.34; 4. 100m 

P-1:49.74; 1. 50m M-45.47;

Šavoltová Ivana 4. 50 m VS-41.59; 3. 

100m VS-1:33.16; 3. 50m Z- 46.71; 

4. 100m Z-1:42.70; 10. 50m P-57.18;

11-12 roč. 

Hornická Alica 15. 50m VS-35.07; 

12. 100m VS-1:20.26; 18. 50m 

Z-43.00; 11. 100m Z-1:30.09; 14. 

50m M-41.22;

Melicherčíková Lara 25. 50m VS-

38.01; 21. 100m VS-1:30.01; 25. 

50m Z-46.09; 18. 50m P-47.80; 14. 

100m P-1:43.78; 20. 50m M-46.61;

Melicherčíková Timea 11. 50m VS-

33.90; 9. 50m Z-38.64; 9. 100m 

Z-1:29.69; 6. 50m P-42.55; 8. 100m 

P-1:33.61.

Legenda: P-prsia; VS-voľný spôsob; 

M-motýľ; Z-znak; PP-polohové pre-

teky

PKBS

Koniec plaveckej sezóny v roku 2016 
ukončili naši plavci v Žiari nad Hronom

Úspešní plavci PK Banská Štiavnica  foto PK BS 

Dňa 23.12.2016 sa v Detve 

uskutočnil halový turnaj 

mladších žiakov.

Celkom slušná divácka návšteva vi-

dela spolu 25 zápasov, ktoré odo-

hralo 10 mužstiev z 1., 2. a 3.ligy. 

Hneď úvodný zápas sme odohra-

li proti domácemu MFK Detva a 

zvíťazili 5:1. Druhý zápas nás ča-

kal so FK Pohronie, ktorý sme tiež 

zvládli na výbornú 1:0 a tretí zá-

pas s Hamšíkovou akadémiou, čo  

bolo podstate fi nále našej skupi-

ny, skončil nerozhodne 1:1. Povin-

ná jazda cez Dudince nás katapul-

tovala do fi nále, kde sme sa stretli 

z mužstvom, ktoré nás poslalo pred 

týždňom domov s výpraskom 8:0 

a fi lozofi a turnaja "hráme pre ra-

dosť, hráme pre seba, povedané už bolo 

všetko" slávila úspech a naši chlap-

ci suverénne zvíťazili. Turnaja sa 

zúčastnili Adam Valovič, Adrian 

Šimo, Šimon Hikl, Martin Neu-

bauer, Denis Glézl, Matúš Červe-

nák, Filip Kniebugl, Martin Dobák, 

Martin Parilla, Alex Adamov.

V súťaži o najlepšieho strelca tur-

naja nastrieľal Dominik Sabo z 

MFK Detva 5 gólov spolu s Marti-

nom Parillom z FK Sitno B.Štiav-

nica, a tak nasledoval penaltový 

rozstrel, v ktorom zvíťazil Parilla 

a odniesol si sošku a dres Martina 

Škrteľa. Najlepším brankárom tur-

naja sa stal Adrián Šimo. 

Richard Neubauer

Vianočný MFK Detva CUP U13 pre FK Sitno 
Banská Štiavnica

Víťazi futbalového turnaja FK Sitno B.Štiavnica  foto Archív autora

3. liga v šachu 
skupina C2
5. kolo

Opevnenie Banská Štiavnica - Slo-

van Nová Baňa 4:4

Za Banskú Štiavnicu vyhrali Toma 

a Zicho, remizovali Kuchyňa, Pre-

kopp, Koleda a T. Hudec.

ŠK Magnezit Jelšava B - ŠK Mest-

ské lesy Kremnica 4,5:3,5

ŠK Čebovce B - Slávia TU Zvolen 3:5

ŠK Vinica - ŠK Slovan Sliač 7,5:0,5

ŠK Podpoľanie Detva - ŠK Veža 

CVČ Banská Bystrica B 4,5:3,5

PŠK Rimavská Sobota - FTC Fiľa-

kovo Junior 0,5:7,5

Standa Kuchyňa

Mestské kúpele

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub B. Štiavnica

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 14:00 – 20:00

PI: ženy – 14:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00

Bytová správa, BS
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  Slušná rodina s 8 ročným dieťa-

ťom hľadá podnájom v BŠ 2+1 príp. 

3+1, tel.č.: 0919 226 434

  Prenajmem prerobený byt na 

Drieňovej. K dispozícii ihneď, tel.č.: 

0905 834 176

reality

prácappppppppppppp

 Muž ponúka pomoc s údržbou v 

domácnosti, tel.č.: 0919 226 434

Predajňa Baby Julinka, Predajňa Baby Julinka, 
Bratská 6, Banská Š  avnica Bratská 6, Banská Š  avnica 

na sídlisku Drieňová z dôvodu na sídlisku Drieňová z dôvodu 
zrušenia predajne pozýva zrušenia predajne pozýva 

občanov na nákup pánskeho, občanov na nákup pánskeho, 
dámskeho, detského dámskeho, detského 

a kojeneckého zimného a kojeneckého zimného 
aj letného ošatenia aj letného ošatenia 

za výhodné ceny!za výhodné ceny!

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

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


