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INZERCIA

Dňa 9. 1. 2019 sa uskutočnilo 

v hoteli Grand Matej už 

tradičné stretnutie primátorky 

nášho mesta Mgr. Nadeždy 

Babiakovej s mestskou samo-

správou, predstaviteľmi poli-

tických strán a hnutí, podnikov, 

závodov, fi riem, inštitúcií, 

spoločností, občianskych 

združení, ale aj s významnými 

Štiavničankami a Štiavničanmi, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj 

Banskej Štiavnice, ako aj o jej 

zviditeľňovanie a šírenie jej 

dobrého mena v Slovenskej 

republike i vo svete.

Novoročné posolstvo 
primátorky mesta

Slávnostný príhovor primátorky mesta  foto M. Kríž 	3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Piatok, 11. 1. o 18.30 hod.Piatok, 11. 1. o 18.30 hod.

HovorY s TGMHovorY s TGM

ŠN 
v minulosti a budúcnosti

Vážení čitatelia! Úvodom by som 

Vám i tvorcom ŠN rád zaželal v tom-

to roku mnoho zdravia, šťastia, 

osobných i  pracovných úspechov 

a  uviedol pár informácií o  našom 

mestskom týždenníku. V minulom 

roku, rovnako ako aj v  predminu-

lom, bolo pod vedením Mgr. Micha-

la Kríža vyprodukovaných 45 čísel. 

Takže od vzniku týchto novín v no-

vodobej histórii (od roku 1990) bolo 

vyrobených 1204 čísiel v nepretrži-

tom slede! A ešte jedna informácia: 

v marci si pripomenieme 30. výro-

čie vydania 1. čísla ŠN (v novodobej 

histórii), vydavateľ a autori sľubujú 

pripraviť špeciálnu prílohu. Do číta-

nia milí čitatelia! 

Roman Kuruc

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z dôvodu 

odstraňovania porúch na zariade-

niach distribučnej sústavy prevádz-

kovateľa distribučnej sústavy spo-

ločnosti Stredoslovenská energetika 

– Distribúcia, a.s.. Bez el. energie 

budú v Banskej Štiavnici: 6.2.2019

v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: Dreve-

ná, Ľ. Štúra, P. Dobšinského, Stanič-

ná a Železničiarska.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE – Distribúcia, a.s.

Rodinné striebro
otvorenie Mesta kultúry 2019

19. január 2019
17:00 hod., Nám. sv. Trojice

Vaša Excelencia, vážený pán 

prezident!

V týchto dňoch, keď si pripomína-

me spolu s Vami Vaše vzácne život-

né jubileum, dovoľte mi, aby som sa 

k tým najúprimnejším vinšom pri-

pojila aj ja, v mene vďačných Štiav-

ničanov, ako aj obyvateľov nášho 

okresu.

Nezabúdame na to, že ste nám už 

ako predseda SNR venovali mimo-

riadnu pozornosť pri zviditeľňovaní 

nášho mesta, ale hlavne pri krokoch 

vedúcich k záchrane a obnove his-

torického jadra jedinečného mesta 

Banská Štiavnica. Viackrát ste prija-

li už v prvých týždňoch Vašej funk-

cie predsedu SNR predstaviteľov 

nášho mesta a v rovnako hektickom 

období ste prišli dokonca 23. janu-

ára 1990 do Banskej Štiavnice me-

dzi našich spoluobčanov, aby sme 

sa spoločne zamysleli nad jej ďalšou 

budúcnosťou.

Výsledky Vášho hlbokého záujmu 

o  naše mesto i  celý región nedali 

na seba dlho čakať a už 12. marca 

1990 Výbor SNR pre kultúru a vý-

chovu poveril Ministerstvo kultúry 

SR zabezpečiť spracovanie prísluš-

ných podkladov na zaradenie his-

torického mesta Banská Štiavnica 

a technických pamiatok v jeho oko-

lí do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. 

V  konečnom dôsledku k  tomu 

došlo v  kolumbijskej Cartagene 

11. decembra 1993. Nebyť Vášho 

eminentného záujmu o naše vzác-

ne kultúrno – historické dedič-

stvo, nikdy by sa nestalo, aby sme 

boli zaradení do tohto najprestíž-

nejšieho celosvetového Zoznamu 

UNESCO.

Životné jubileum Rudolfa Schustera

	3.str.
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7.1.

„Kôň má štyri nohy a potkne sa. Neču-

dujme sa preto, že my, dvojnohí sa potom 

tak často potkýname.“              Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

 Príprava Novoročného stretnu-

tia 2019.

8.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

 Príprava stavebných akcií pre 

rok 2019.

Rokovanie k podmienkam pro-

jektu rekonštrukcie Pomníka 

padlých.

9.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  ekono-

mike Mestských lesov, spol. 

s r.o., Banská Štiavnica.

Uskutočnilo sa slávnostné No-

voročné stretnutie samosprávy 

mesta Banská Štiavnica s pred-

staviteľmi organizácií, inštitú-

cií a fi riem pôsobiacich v Ban-

skej Štiavnici. 

10.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  progra-

mu URBACT.

11.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre Mest-

skú radu a Mestské zastupiteľ-

stvo v Banskej Štiavnici.

Viera Lauková

Už tradične medzi Vianocami 

a sviatkom Troch kráľov 

(6.1.) excelovali 2 slovenské 

herečky a 2 herci, všetko 

slovenské herecké celebrity, 

ktoré majú významnú 

a neodmysliteľnú súvzťažnosť 

s Banskou Štiavnicou. 

Nebolo dňa, aby v  tomto obdo-

bí nebol aspoň jeden z nich, aspoň 

v  jednom celoslovenskom médiu – 

Emília Vášáryová (detstvo a  mla-

dosť prežila v  B. Štiavnici), Magda 

Vášáryová (rodáčka z  B. Štiavni-

ce, kde taktiež prežila svoje detstvo 

a mladosť), Gustáv Valach a Július 

Pántik (obaja absolventi bansko-

štiavnického gymnázia). Pred Via-

nocami vo viacerých médiách ho-

voril Miroslav Lajčák, minister 

zahraničných vecí a európskych zá-

ležitostí SR o svojej novej publikácii 

spomienok na jeho ročné pôsobenie 

vo funkcii predsedu Valného zhro-

maždenia OSN (od 12.9.2017 do 

konca septembra 2018). M. Lajčák 

bol absolventom banskoštiavnické-

ho gymnázia pre prípravu študen-

tov na štúdium v zahraničí. Od Via-

noc do Nového roku vo viacerých 

médiách bola venovaná pozornosť 

3 unikátnym betlehemom bansko-

štiavnickej proveniencie. Bol to bet-

lehem Ing. arch. Petra Chovana, 

betlehem zo začiatku 19.stor., ktorý 

bol na reprezentačnej výstave slo-

venských betlehemov v Diecéznom 

múzeu na Nitrianskom hrade a bet-

lehem štefultovského rezbára Jána 

Šulca, ktorý bol vystavený v Starom 

zámku. 1.1. v RTVS na Jednotke od 

20:30 bol veľkolepý program z vy-

hlasovania výsledkov celoštátnej 

ankety o najväčšieho Slováka. Defi -

lovali tu postupne profi ly osobností 

od 60. miesta až po prvú 10 – tku. 

Aj tu sa zjavili osobnosti s význam-

nou súvzťažnosťou k  B. Štiavnici. 

Na 22.mieste sa umiestnila panov-

níčka Mária Terézia (1740 – 1780), 

o ktorej mimo iného odznelo aj to, 

že založila v B. Štiavnici „prvú tech-

nickú univerzitu v Európe“. Pravda je 

však taká, že to nebola univerzita, 

ale Banícka akadémia, ktorá nema-

la primát len v Európe, ale na celom 

svete, pretože to bola prvá vyso-

ká škola technického charakteru 

na svete. Na 24.mieste sa umiest-

nil Jozef Dekrét Matejovie (1774 

– 1841) vynikajúci lesnícky odbor-

ník, o ktorom okrem iného odzne-

lo aj to, že sa zaslúžil „o zalesňovanie 

v  okolí B. Štiavnice“. Pravda je však 

taká, že to nebolo v okolí B. Štiav-

nice, ale na Horehroní. Vynikajú-

ca relácia o ňom bola následne 4.1. 

v Rádiu Regina od 5:05 až do 6:00 

(hovoril v nej aj PhDr. Jozef Labu-

da,CSc., riaditeľ SBM), kde boli veci 

uvedené na pravú mieru. J. D. Ma-

tejovie ako komorský lesmajster 

Banskej komory v  B.Bystrici mal 

najvyššiu nadriadenú inštanciu na 

Hlavnom Komorskogrófskom úra-

de v B. Štiavnici a okrem toho mal 

mimoriadne blízky vzťah k  sve-

toznámemu vedcovi Dávidovi Hein-

richovi Wilckensovi, prvému pro-

fesorovi lesníctva na Lesníckom 

ústave Baníckej akadémie v  B. 

Štiavnici. V prvej 50 – tke osobností 

sa umiestnil ešte herec Július Pán-

tik, absolvent banskoštiavnické-

ho gymnázia. Aj jeho profi l bol pre-

zentovaný 1.1. v RTVS na Jednotke 

od 20:30. 2., 3. a 4.1. v Rádiu De-

vín, vždy od 13:30 bola dramati-

zácia historických povestí štúrov-

ského spisovateľa Jána Kalinčiaka, 

ktorý v r.1845 – 46 pôsobil v Štiav-

nických Baniach. 2.1. v Rádiu Regi-

na o 9:15 bola pomerne podrobná 

informácia o  výnimočnej hodnote 

tej časti Štiavnických vrchov s epi-

centrom v Št. Baniach. V jednej – je-

dinej vete však bolo toľko nezmys-

lov, čo nemá obdobu. Odznelo tu, že 

Hell zaviedol tu prvý odstrel s dyna-

mitom. Samozrejme, že to nebol 

Hell, ale Gašpar Weindl 8.2.1627, 

nebol to odstrel dynamitom, ale 

pušným prachom. 2.1. v Rádiu Re-

gina o 16:45 bolo podrobné priblí-

ženie starodávneho novoročného 

zvyku na Slovensku „chodenia s ha-

dom“, ktoré malo v  minulosti ne-

odmysliteľnú tradíciu aj v B. Štiav-

nici. 3.1. v Rádiu Regina o 5:05 do 

6:00 bola mimoriadne podrobná re-

portáž o „Epicentre lásky“ v B. Štiav-

nici. 3.1. v Rádiu Devín o 7:15 bola 

spomienka na svetoznámeho čes-

kého spisovateľa Jaroslava Haška, 

ktorý práve v  tento deň v  r.1923 

odišiel do večnosti. Zvláštna po-

zornosť bola venovaná jeho cestám 

po Slovensku, čo všetko zanechal aj 

vo  svojom literárnom odkaze. Ke-

ďže samozrejme pri svojich potul-

kách nevynechal ani B. Štiavnicu, 

o čom v relácii nebola žiadna zmien-

ka, uvádzam preto túto súvzťažnosť 

na pravú mieru. 3.1. v Rádiu Devín 

od 7:45 mala podrobnú informáciu 

Zuzana Bodnárová z  OZ Štokovec 

o aktivitách Banskej St a nice v B. 

Štiavnici, ale aj o niektorých aktivi-

tách, ktoré budú realizovať v  tom-

to roku v  rámci plnenia programu 

nášho „Mesta kultúry 2019“. 5.1.

v  Rádiu Slovensko v  repríze relá-

cie „Dvojbodky“ od 5:05 si zaspo-

mínali na „štiavnického Nácka“ – Jo-

zefa Vášáryho jeho dcéra herečka 

Emília Vášáryová, ako aj Milan La-

sica. 5.1. v  Rádiu Devín od 17:00 

bolo literárno – dramatické pásmo 

o B. Štiavnici a jej bezprostrednom 

okolí – o histórii, kultúrno – histo-

rickom dedičstve, pamätihodnos-

tiach a  pozoruhodnostiach, ktoré-

ho spoluautorkou bola aj Mgr. Rút 

Lichnerová, banskoštiavnická spi-

sovateľka. 5.1. v  Rádiu Regina od 

20:00 bola relácia zameraná na An-

dreja Kmeťa (1841 – 1908), katolíc-

keho kňaza, národovca, archeológa, 

botanika, ale aj iniciátora založe-

nia Slovenského národného múzea 

v Martine a etnografa. Tento absol-

vent banskoštiavnického gymná-

zia aj zozbieral jedinečnú kolekciu 

„prostonárodných“ vianočných pies-

ní zo Slovenska, ktoré v tejto relácii 

odzneli v hudobnej úprave Svetozá-

ra Stračinu. 5.1. v Rádiu Slovensko 

od 12:10 a 6.1. v RTVS na Jednotke 

v bilancii roka 2018 bolo spomenu-

té aj to, že v tomto roku odišiel do 

večnosti Ivan Mjartan, prvý veľvy-

slanec SR v ČR, ktorý bol absolven-

tom banskoštiavnického gymnázia 

pre prípravu študentov na štúdium 

v zahraničí. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti
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Prejav primátorky z toh-

to podujatia prinášame v  plnom 

znení.

Moje milé Štiavničanky, moji 

milí Štiavničania, vážení poslan-

ci MsZ, ctení hostia, vážení prí-

tomní!

Už po 10. raz sa Vám prihováram 

na už pravidelnom a tradičnom no-

voročnom stretnutí, ale dnes pred-

stupujem pred Vás určite s najväč-

šou pokorou a dojatím. Byť tretíkrát 

zvolená do funkcie primátorky prá-

ve takého jedinečného mesta, akým 

je moje a  určite aj Vaše milované 

mesto je úžasná pocta, ale súčas-

ne aj záväzok na celé nadchádzajú-

ce funkčné obdobie. Je to záväzok 

pred Vami, pred všetkými mojimi 

spoluobčanmi, ale aj pred obyvateľ-

mi Slovenska i sveta – veď málokto-

ré mesto na zemeguli je už stáročia, 

ale hlavne natrvalo zafi xované v po-

vedomí svetovej kultúrnej verejnos-

ti ako práve naša svetoznáma Ban-

ská Štiavnica. Zachovať, ale hlavne 

ešte viac rozvíjať ten najvzácnejší 

kredit nášho mesta, starať sa o to, 

aby naše mesto bolo čoraz krajšie 

a  žilo sa v  ňom nám všetkým čím 

ďalej tým viac plnohodnotnejšie, 

bude mojim každodenným hlav-

ným poslaním. A práve v tejto súvis-

losti, už teraz a z tohto miesta si do-

voľujem požiadať všetkých, ktorým 

záleží na ďalšom, čoraz priaznivej-

šom osude nášho mesta o tú najú-

činnejšiu pomoc, podporu a spolu-

prácu. Spolu dokážeme prekonať aj 

tie najnáročnejšie prekážky a splniť 

aj tie najnáročnejšie predsavzatia 

a  ciele. Práve takýto prístup a  žia-

den iný si plne zaslúži práve naše 

mesto. Už teraz patrí moja najvre-

lejšia a najúprimnejšia vďaka všet-

kým tým, ktorí akýmkoľvek spô-

sobom priložia svoje ruky, um, ale 

hlavne srdce ku nášmu spoločnému 

nanajvýš zmysluplnému a ušľachti-

lému dielu.

Moje milé Štiavničanky, moji 

milí Štiavničania, vážení poslan-

ci MsZ, ctení hostia, vážení prí-

tomní!

Dovoľte mi teraz malú bilanciu na 

prahu roka 2019. S oprávnenou hr-

dosťou a  s  úprimným potešením 

môžem konštatovať, že aj v uplynu-

lom roku sme spoločne opäť dosiah-

li pozoruhodné výsledky.

V roku 2018 sme dokázali z peňazí 

mestského rozpočtu, dotácií a fon-

dov zrealizovať projekty pre zvý-

šenie kvality života, zlepšiť infra- 

štruktúru, občiansku vybavenosť 

a  technickú infraštruktúru, dofi -

nancovať vnútromestskú dopravu, 

dofi nancovať základné školstvo, fi -

nančne pokryť materské školy, zá-

kladnú umeleckú školu a  centrum 

voľného času, ako aj zlepšiť kvalitu 

podmienok pre výchovno – vzdelá-

vací proces, kúpiť pozemok na ulici 

Dolná za účelom vybudovania par-

koviska, majetkovo – právne vy-

sporiadať plochu pre potreby vy-

budovania záchytného parkoviska 

pri ulici Mierová, udržať a  skvalit-

niť kultúrne podujatia, vybudovať 

novú multifunkčnú plochu s  mož-

nosťou využitia pre potreby ľado-

vej plochy v  časti mesta Štefultov, 

zrekonštruovať a rozšíriť detské ih-

riská, vybudovať fi t zónu pri tajchu 

Klinger, zvýšiť štandard zariadenia 

kina Akademik výmenou nových 

sedadiel, zabezpečili sme dovyba-

venie knižnice, ktorá pôsobí v cen-

tre mesta v  novozrekonštruova-

ných priestoroch, upraviť ďalšie 

verejné priestranstvá vrátane opor-

ných múrov a  ostatnej infraštruk-

túry, opraviť, zrealizovať celoplošnú 

opravu ďalších miestnych komuni-

kácií. Vyriešiť dlhodobý problém 

vybudovania kanalizácie v  čas-

ti mesta pod Kalváriou s  úpravou 

miestnych komunikácií. Zrealizova-

li sme I. etapu výstavby vodovodu 

Jergyštôlňa, získali sme fi nančné 

prostriedky na realizáciu projek-

tu na zlepšenie odpadového hos-

podárstva s  vybudovaním kompo-

stárne a zakúpili sme nové vozidlo 

pre zabezpečenie a zlepšenie kvali-

ty zimnej údržby, zrealizovali sme 

opravu oporných múrov a ohrado-

vého múru cintorína Frauenberg, 

vytvárali sme podmienky pre roz-

voj cestovného ruchu. Zlepšili sme 

životné prostredie, upravili sme ve-

rejné priestranstvá výsadbou novej 

zelene a mnohé ďalšie oblasti. 

Mesto Banská Štiavnica v  roku 

2018 hospodárilo s  rozpočtom 

mesta vo výške 9 469 817EUR.

Zrekonštruovali sme ďalšie ve-

rejné priestranstvá v  sume 

700  000EUR, a  to ulice Andreja 

Sládkoviča, Antona Pécha I. etapa, 

vrátane povrchovej úpravy komu-

nikácií, oporných múrov, chodní-

kov, verejného osvetlenia a  inži-

nierskych sietí.

V  statickej doprave pre rieše-

nie parkovania sme odkúpili po-

zemok na ulici Dolná v  sume 

158  000EUR za účelom výstavby 

záchytného parkoviska.

Zrealizovali sme opravy a rekon-

štrukcie oporných a ohradových 

múrov na uliciach Jozefa Karola 

Hella v sume 29 788EUR a Farská 

v sume 71 535EUR.

Uskutočnili sme celoplošné povr-

chové úpravy ďalších miestnych 

komunikácií v  sume viac ako 

174 600EUR.

Vypracované boli projektové do-

kumentácie:

- PD vybudovanie parkoviska na uli-

ci Dolná 16 500EUR.

- PD rekonštrukcie hasičských 

zbrojníc (Banská Štiavnica, Šte-

fultov) 2  730EUR, na ktorých re-

konštrukciu sme získali fi nanč-

né prostriedky z  MV SR vo výške 

60 000EUR, rekonštrukcia bude re-

alizovaná v roku 2019.

- Realizovaný bol Geologický 

prieskum záchytné parkovisko uli-

ca Mierová 12 126EUR.

- PD zníženie stropu plaváreň 

v sume 7 980EUR.

V pamiatkovej obnove sme zrea-

lizovali:

– ďalšiu časť obnovy objektu (Rubi-

gall), v sume 85 402EUR.

Obnovu objektu budova radni-

ce, oprava krovu I. etapa v  sume 

36 000EUR, obnovu premostenia 

na ulici Farská medzi kultúrnym 

centrom a Kostolom Nanebovzatia 

Panny Márie v sume 5 600EUR.

V  roku 2018 na múre pred radni-

cou pribudol ďalší keramický reliéf 

od akad. sochára V. Oravca a akad. 

maliarky M. Oravcovej prezentujú-

ci zápis Banskej Štiavnice do Zozna-

mu svetového dedičstva UNESCO 

pri príležitosti 25. výročia od zá-

pisu v  sume 14  000EUR. Zároveň 

bola realizovaná s tým súvisiaca re-

konštrukcia podkladových plôch vo 

výške 12 756EUR.

Mesto Banská Štiavnica v  rám-

ci zriaďovateľskej pôsobnosti pre 

školy a  školské zariadenia poskyt-

lo v  roku 2018 zo svojho rozpoč-

tu fi nančné prostriedky vo výške 

2 641 543EUR.

Pre zlepšenie výchovno-vzdeláva-

cieho procesu bolo mesto úspeš-

né pri získaní dotácií a  to na 

projekt „Zlepšenie technického vy-

bavenia učební a  knižnice ZŠ J. Horá-

ka“, na ktorý sme získali dotáciu 

139  753,55EUR a  bude realizova-

ný so spolufi nancovaním v  sume 

147 109EUR, v súčasnosti prebieha 

proces VO a tiež na projekt „Budova-

nie a modernizácia technického vybave-

nia špecializovaných učební Základnej 

školy J. Kollára v Banskej Štiavnici“ vo 

výške NFP 124 607,45EUR a celko-

vá výška oprávnených výdavkov je 

131 165,74EUR.

Zrealizovali sme v  Základnej 

škole J. Kollára:

– výmenu okien v sume 17 300EUR 

a zakúpenie konvektomatu v sume 

9 000EUR.

Realizovaná bola rekonštrukcia so-

ciálnych zariadení v MŠ ul. Bratská 

v sume 11 700EUR.

V súčasnosti modernizujeme mest-

skú knižnicu a jej priestory o vytvo-

renie čitárne v podkroví objektu Ru-

bigall v sume 23 000EUR.

Zrealizovali sme výmenu seda-

čiek v  kine Akademik v  sume 

29 800EUR.

NOVINKY

�1.str.

Novoročné posolstvo primátorky mesta

Našli sme u  Vás vždy aj 

v ďalších súvislostiach ten najhlbší zá-

ujem a  potrebné porozumenie, kon-

krétnu pomoc a podporu, či ste už boli 

vo funkcii predsedu SNR alebo aj vo 

funkcii prezidenta SR. Nezabudli sme 

na to a banskoštiavnická mestská sa-

mospráva Vám z hlbokej a úprimnej 

vďačnosti udelila v roku 2003 čestné 

občianstvo mesta Banská Štiavnica.

Vaša Excelencia, vážený pán pre-

zident, dovoľte mi zapriať Vám 

z  úprimného srdca v  mene mo-

jom, mestskej samosprávy, všetkých 

vďačných Štiavničanov i obyvateľov 

nášho okresu do ďalších rokov čo naj-

pevnejšie zdravie, radosť z  každého 

prežitého dňa, rodinnú pohodu, tr-

valú úctu u všetkých obyvateľov na-

šej vlasti, ako aj veľa tvorivých a pra-

covných úspechov.

V trvalej úcte

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.

Životné jubileum Rudolfa Schustera

	4.str.
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Poskytli sme dotáciu 

z rozpočtu mesta na mestskú pla-

váreň vo výške 100  000EUR na 

rok 2018 a  príspevok na údržbu 

plavárne.

Opravili a  zrekonštruovali sme 

tribúnu na futbalovom štadióne 

v sume 29 000EUR a zakúpili sme 

nové sedadlá na tribúnu v  sume 

3  000EUR ako aj dovybavenie 

multifunkčného ihriska na Šteful-

tove v sume 7 338EUR.

Mestská samospráva po celý čas 

vytvárala podmienky pre bezplat-

né využívanie športovísk a športo-

vých zariadení pre deti a mládež.

Mesto prevádzkovalo tri detské 

ihriská, ktoré prešli rozsiahlou re-

konštrukciou a boli vybavené no-

vými hracími prvkami. V  rekon-

štrukcii detských ihrísk sa bude 

pokračovať aj v roku 2019 a to roz-

šírením nových prvkov na sídlis-

ku Drieňová, na ktoré sa nám po-

darilo získať fi nančné prostriedky 

z Úradu vlády SR.

Aj v  roku 2018 z  rozpočtu mes-

ta sme podporili kultúrne súbory, 

športové kluby a  kultúrnospolo-

čenské a  športové podujatia for-

mou poskytnutia dotácií.

Mesto venovalo veľkú pozornosť aj 

sociálnej oblasti a oblasti seniorov.

V  plnej miere podľa požiada-

viek a  potrieb občanov mesto za-

bezpečovalo pre klientov činnosť 

opatrovateľskej služby vo výške 

130 000EUR.

Zabezpečovali sme činnosť a akti-

vity denných centier pre seniorov 

(klub dôchodcov) v Banskej Štiav-

nici a v časti mesta Štefultov.

Podporovali a fi nančne sme zabez-

pečili službu sociálny taxík v sume 

10 000EUR.

Opravili a zmodernizovali sme bu-

dovu klubu dôchodcov v časti mes-

ta Štefultov v sume 30 000EUR.

V  oblasti životného prostre-

dia sme boli úspešní a  realizuje-

me projekt „Zhodnocovanie biood-

padu a stavebného odpadu v Banskej 

Štiavnici – technické a  technologic-

ké vybavenie“, vybudovanie kom-

postárne vrátane technológie 

v  sume 1  940  474,29EUR. Zre-

alizovali sme prvú etapu výstav-

by vodovodu Jergyštôlňa v  sume 

256  071EUR z  Environmenálne-

ho fondu a rozpočtu mesta.

Pre zlepšenie skvalitnenia zimnej 

údržby mesto v rámci svojho roz-

počtu zakúpilo špeciálne moto-

rové vozidlo pre TS, m.p., v sume 

214 680EUR.

Tiež bola dokúpená vianočná vý-

zdoba na ďalšie ulice v  meste 

v sume 8 285EUR.

Boli sme úspešní v  projekte mo-

dernizácia a  rekonštrukcia ha-

sičských zbrojníc Banská Štiav-

nica a  Štefultov v  sume spolu 

63 000EUR, ktorých realizácia 

prebehne v roku 2019.

Aj v  roku 2019 z  rozpočtu mesta 

bol uhradený členský príspevok 

vo výške 25 000EUR do Oblast-

nej organizácie cestovného ruchu, 

kde mesto je zakladajúcim čle-

nom. Mesto Banská Štiavnica bolo 

úspešné v  projekte na rozvoj ces-

tovného ruchu v  štiavnickom re-

gióne Geopark, kde sme získali na 

realizáciu projektu fi nančné pro-

striedky na projekt „Komplexné vy-

užitie potenciálu baníckeho dedičstva 

v  lokalite Banská Štiavnica prostred-

níctvom produktov zážitkového turiz-

mu“ vo výške 46 932EUR.

Celý rok 2018 žilo naše mesto 

množstvom kultúrnych podu-

jatí, o  ktoré bol neutíchajúci zá-

ujem zo strany domácich aj za-

hraničných návštevníkov, medzi 

ktoré neodmysliteľne patria tra-

dičné Salamandrové dni, ktorých 

vyvrcholením je banskoštiavnický 

Salamandrový sprievod. Vyzdvih-

núť by som chcela aj 12. regionál-

nu konferenciu OMSD, pre členské 

mestá strednej a východnej Euró-

py, ktorá sa konala pod záštitou 

ministra zahraničných vecí a  eu-

rópskych záležitostí Miroslava 

Lajčáka v  Banskej Štiavnici. Kon-

ferencia bola významným podu-

jatím z dôvodu, že v roku 2018 si 

Banská Štiavnica pripomenula 25. 

výročie zápisu do Zoznamu sveto-

vého dedičstva UNESCO.

Mesto opäť opeknelo a  stalo sa 

príťažlivejšie pre nás, ktorí tu tr-

valo žijeme, ale aj desaťtisíce náv-

števníkov zo Slovenska i  z  rôz-

nych krajín Európy i  sveta. Vlani 

sme žili v znamení 25. výročia zá-

pisu historického mesta Banská 

Štiavnica a  technických pamiatok 

v meste a  jeho okolí do toho naj-

prestížnejšieho celosvetového zo-

znamu – Zoznamu svetového de-

dičstva UNESCO. Stalo sa tak 

11. decembra 1993, kedy v kolum-

bijskej Cartagene najprezentatív-

nejší predstavitelia kultúry z celé-

ho sveta rozhodli, že sme sa pod 

poradovým číslom 400 dostali na 

tú istú najprestížnejšiu svetovú 

úroveň ako Rím, Vatikán, Jeruza-

lem, či egyptské pyramídy alebo 

čínsky múr. Uplynulé štvrťstoro-

čie presvedčilo celý kultúrny svet, 

že túto poctu, ocenenie a uznanie 

sme si naozaj zaslúžili. Teraz pôj-

de už len o to, aby sme v takomto 

sústredenom úsilí pokračovali aj 

naďalej. Som presvedčená, že tie-

to, ako aj ďalšie aktivity budú ešte 

zmysluplnejšie a  účinnejšie ako 

v roku 2018. V novembrových ko-

munálnych voľbách sme si zvolili 

novú mestskú samosprávu. Popri 

mne dôveru dostala aj prevažná 

väčšina poslancov MsZ z predchá-

dzajúceho funkčného obdobia. Tak 

ako pre mňa, aj pre nich to bol nie-

len prejav veľkej dôvery, ale pre 

nás všetkých je to aj veľký závä-

zok pokračovať v  rozbehnutých, 

ako aj v  nových aktivitách, spolu 

s novozvolenými poslancami MsZ, 

ktorí určite prinesú do práce mest-

skej samosprávy nové, ešte činoro-

dejšie impulzy a motívy.

Naše mesto je výnimočné, jedineč-

né a  je iné. V  minulosti bolo naj-

významnejším banským mestom 

na svete. Pôsobilo tu množstvo 

svetoznámych vedcov, vynález-

cov a  konštruktérov, vzniklo tu 

a  v  bezprostrednom okolí toľko 

svetových vynálezov a priorít, ako 

málokde na svete. Mesto má vý-

znamné aj národnobuditeľské a li-

terárne tradície. Má aj vynikajúcich 

vedcov, odborníkov a hlavne ľudí, 

ktorí svoj um, vedomosti, erudí-

ciu, skúsenosti i  celé svoje srdce 

venujú pre rozvoj Banskej Štiav-

nice, zachovanie jej jedinečného 

kultúrnohistorického dedičstva 

a svetoznámych tradícií, ale aj zvi-

diteľňovanie tohto všetkého v Slo-

venskej republike i  vo svete. Ako 

trvalý dôkaz a  svedectvo z  minu-

lého roka uvediem aspoň 3 príkla-

dy. Publikáciu „Banská Štiavnica - 

mesto svetového dedičstva UNESCO“ 

zostavovateľov PhDr. Mikuláša 

Čelku a  Mgr. Márie Čelkovej, do 

ktorej prispeli okrem nich aj ďal-

ší naši významní vedci a odborní-

ci, inštaláciu výstavy „Banská Štiav-

nica – 25 rokov svetovým dedičstvom 

UNESCO“ priamo v  sídle Európ-

skeho parlamentu v  Štrasburgu, 

ako aj ukončenie najpodstatnejšej 

časti opráv a  reštauračných prác 

národnej kultúrnej pamiatky Kal-

várie, ktorá ešte nie tak dávno pat-

rila medzi 100 najohrozenejších 

pamiatok na svete, na čom má naj-

väčšiu zásluhu Kalvársky fond pod 

vedením Mgr. Martina Macharika 

za súčinnosti s Rímskokatolíckym 

farským úradom.

Naozajstnou pýchou nielen náš-

ho mesta, ale celkom zaslúžene aj 

v  Slovenskej republike sú jediné 

inštitúcie svojho druhu na Sloven-

sku – SVP, š.p., HBÚ, SBM a Štát-

ny ústredný banský archív v Ban-

skej Štiavnici. Určite sme hrdí aj na 

Combin, SimKor, ÚPSVaR, Okres-

ný úrad, Správu CHKO Štiavnické 

vrchy, Oblastnú organizáciu CR, 

naše hotely, ubytovacie zariade-

nia, reštaurácie, kaviarne, školy, 

sociálne zariadenia, našich leká-

rov a zdravotníckych pracovníkov, 

ale aj zamestnancov MsÚ a  ďal-

ších inštitúcií spravovaných naším 

mestom, ktorí dennodenne zabez-

pečujú všetko potrebné pre zdar-

ný chod všetkých funkcií Banskej 

Štiavnice.

Prognózy na rok 2019

Rok 2019 bude mimoriadne ná-

ročný pre nás všetkých, ale hlav-

ne zaväzujúci. Aj tu a teraz zdôraz-

ňujem, že naše mesto, ako žiadne 

iné v  Slovenskej republike bude 

žiť v znamení až 5 jedinečných ce-

losvetových, celoeurópskych, či 

celoslovenských atribútov. Popri 

tom, že sme mestom svetového 

dedičstva UNESCO a  Európskym 

mestom reformácie od r. 2017 bu-

deme aj tohto roku plniť, ako jedi-

né mesto na Slovensku program 

„Podzemná Európa“ pod ingeren-

ciou UNESCO, Európskej únie 

a  National Geographic. V  našom 

meste budú aj Dni európskeho 

kultúrneho dedičstva. Čo je však 

najpodstatnejšie, Banská Štiavni-

ca je celý tento rok aj „Mestom kul-

túry 2019“, ako zatiaľ prvé a jediné 

mesto na Slovensku v  doterajšej 

histórii.

Samozrejme, čaká na nás v  tom-

to roku a  následne v  rokoch ďal-

ších množstvo ďalších úloh, cie-

ľov a plánov. Pevne verím, že tak, 

ako neraz doteraz, všetko spoloč-

ným úsilím zvládneme. Poprajme 

si všetci navzájom do ďalších dní 

v prvom rade dobré zdravie, poho-

du a  tú najúprimnejšiu spolupat-

ričnosť. Aby sme o rok pri našom 

bilancovaní boli s  naším spoloč-

ným dielom spokojnejší nielen 

my, ale aby na nás boli hrdí a nám 

povďační aj naši spoluobčania.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Novoročné posolstvo primátorky mesta
�3.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Pred Vianocami boli do 

užívania odovzdané 2 nové 

murované stojiská kontaj-

nerov na komunálny odpad. 

Jedno na Šobove a druhé na 

sídlisku Drieňová.

Stojisko SB001 na Šobove bolo ob-

čanom odovzdané 12.12.2018. 

Keďže obyvatelia Šobova vyku-

rujú svoje domácnosti drevom, 

bolo stojisko následne dovybave-

né kovovým kontajnerom na po-

pol a  kontajnery na zmesový od-

pad boli označené zákazom sypať 

popol. Do kontajnera na popol 

patrí výlučne studený popol, z pre-

ventívnych protipožiarnych dô-

vodov však bol tento kontajner 

umiestnený vedľa stojiska. Prosí-

me občanov Šobova, aby sa riadi-

li informáciami napísanými na ná-

dobách a nesypali popol do iných 

nádob, ako do určeného kontaj-

nera. Stojisko je tiež vybavené ná-

dobami na triedený zber, takže už 

aj Šobovčania majú možnosť trie-

diť odpad. Stojisko bolo vybudova-

né v rámci projektu: „Nové stojiská 

v lokalite Šobov pre zdravší život róm-

skych komunít“ (kód ITMS 2014+: 

312061J022), fi nancovaného 

z  Európskeho fondu regionálne-

ho rozvoja, spolufi nancované zo 

zdrojov Mesta Banská Štiavnica.

Druhé nové stojisko DR025 je na 

sídlisku Drieňová a  bolo vybudo-

vané na žiadosť obyvateľov ul. 

Energetikov 2, 4, 6, 8. Pre obme-

dzené možnosti výstavby na mest-

skom pozemku musel byť zvolený 

podlhovastý typ stojiska a  daná 

orientácia v  teréne. Stojisko bolo 

niekoľko dní pred Vianocami do-

končené, označené a  vybavené 

kontajnermi na odpad vrátane 

kompletnej sady nádob na trie-

dený zber, aby obyvatelia už po-

čas vianočných sviatkov mohli pl-

nohodnotne triediť odpad. Nové 

drieňovské stojisko bolo fi nan-

cované zo zdrojov Mesta Banská 

Štiavnica.

Verím, že občania, ktorým tieto 

nové stojiská prináležia, sa budú 

o ne patrične starať, aby im vydr-

žali čo najdlhšie.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Štiavnica má ďalšie murované 
stojiská na komunálny odpad

Nové stojisko na sídlisku Drieňová  foto Archív autora

Železničná spoločnosť 

Slovensko obnovila premávku 

vlakov medzi Zvolenom 

a Banskou Štiavnicou už 

v pondelok 7. januára 2019.

Na vzniknutú situáciu sme sa 

opýtali hovorcu Železničnej spo-

ločnosti Slovensko Tomáša Ko-

váča:

„Vlaky na tejto trase od dnes jazdia, 

tak ako sme avizovali minulý týž-

deň. Medzi sviatkami, keď je doprava 

minimálna, sme vykonávali viacero 

opráv HKV (hnacích koľajových vo-

zidiel – rušne a motorové jednotky). 

Súviselo to s celkovou situáciou HKV 

v  regióne. Bolo nariadených viacero 

mimoriadnych kontrol, ktoré sa vy-

konali teraz, navyše mali v  uplynu-

lých dňoch aj dve tzv. „bagety“ (HKV 

813) kolízie so zverou, s  padnutým 

stromom a podobne. Termín opätov-

ného spustenia avizovaný na 7.1. 

sme dodržali. Situácia s  náhradnou 

autobusovou dopravou trvala len od 

2.1. do 6.1. 2019.“

red. 

Vlaky opäť na trati

Vynovená „Štiavnická Anča“ opäť premáva  foto Ján Petrík 

12.1. Vernisáž Hany Mikulen-

kovej. Výstava obrazov a kresieb 

pod názvom Before. Now. La-

ter. Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

17:00 – 20:00.

12.1. Obecná zabíjačka. Ochut-

návka zabíjačkových špecialít na 

amfi teátri v  obci Podhorie, od 

14:00.

12.1. Salamandra Snow Party. 

Skvelá zábava a bohatý program 

priamo na svahu. Salamandra 

Resort, Hornohodrušský tajch, 

od 9:00.

12.1. Dark n´Voices. House 

a techno párty s DJ Mark Rave. 

Spojár Kafe&Klub, Kammerhof-

ská 181/6, BŠ, 22:00.

13.1. Vianoce v  starožitnos-

tiach. Posledná šanca vidieť je-

dinečnú predajnú výstavu. Ara-

gorn gallery, A. Sládkoviča 1, BŠ, 

od 11:00.

15.1. Ein Kinderspiel. Komorné 

koncerty a klavírno – skladateľ-

ský workshop. ZUŠ BŠ, Nám. sv. 

Trojice 8/4, BŠ, od 10:00.

17.1. Scandi_2019. Prehliadka 

súčasných severských fi lmov. KC 

Eleuzína, Horný ružová 1, BŠ, 

19:00.

Región Banská Štiavnica

Zbierka
Sme OZ Murko, Kakalík a  Miš-

ka, ktoré zachraňuje túlavé, 

opustené a  týrané mačky. Pro-

síme priaznivcov, aby nás pod-

porili symbolickými 2eura-

mi na náš transparentný účet 

č.: SK68 0900 0000 0051 4712 

8597. Ďakujeme všetkým, kto-

rí nám pomáhajú a  podáva-

jú pomocnú ruku! Bližšie info: 

www.ozmurko.sk. 

OZ Murko

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny:

každý deň

január: 8:00 hod. – 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53
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Sviatky pokoja a radosti vždy 

nemusia znamenať len to, čo 

sa o nich hovorí. 

Síce sa všetci tešíme na dobré pokr-

my, oddych od práce, chvíle s rodi-

nou. Avšak niekedy nás vedia v tej 

nepravej chvíli zaskočiť rôzne si-

tuácie, ktoré sme nútení riešiť za 

pochodu. Len otázkou zostáva, či 

máme s kým. Poznáte to, že všetko 

by bolo OK, keby nás zrazu nezača-

lo niečo bolieť a zuby zvlášť. Dajú 

nám pokoj celý rok a  zrazu hop, 

príde čas, keď sa prihlásia v najne-

vhodnejšej chvíli. Tieto Vianoce 

som si zažila na vlastnej koži, keď 

nie žiadny kaz, ale zápal ďasien mi 

znepríjemnil sviatky až tak, že som 

bola nútená kontaktovať stomato-

lóga. Ale po poriadku. Je mi jasné, 

že ten môj má dovolenku. Skúšam 

pátrať po zubnej pohotovosti v na-

šom meste. Postupne sa dozvedám, 

že také niečo tu už dávnejšie ne-

existuje. Dostávam radu, že snáď vo 

Zvolene. Hľadám teda na interne-

te kontakty, kam mám vlastne ísť. 

Medzitým ale kontaktujem aj svoj-

ho zubára, či by to len predsa ne-

doriešil on, ak sa nachádza v mes-

te. Ochotne mi ponúkne poobedný 

termín. Lebo, ako vidím, nie som 

jediná, kvôli ktorej prišiel v  čase 

svojej dovolenky do ordinácie. Ale 

tam zisťujem, že nie som ani po-

sledná. Počas môjho pobytu vnútri 

mu opakovane zvoní telefón, v kto-

rom ho niekto tiež prosí o  pomoc 

v akútnej situácii. Dr. Hric dáva pa-

cientovi termín na ďalší deň. Mňa 

vybaví k spokojnosti, bez toho, aby 

si vzal fi nančnú úhradu. Nedá mi to 

a pátram ďalej. Doma znovu otvá-

ram internet, kde sa z rôznych člán-

kov dozvedám toto:

V  minulosti slúžievali lekári v  re-

gióne počas zubnej pohotovosti 

každý vo vlastnej ambulancii. To 

sa však už skončilo, legislatíva to-

tiž ukladá povinnosť poskytovať ta-

kúto starostlivosť v na to určenom 

zdravotníckom zariadení. Teda 

v  ambulancii poskytovateľa lekár-

skej služby prvej pomoci, ktorý má 

na to potrebné oprávnenie.

Takáto ambulancia musí byť len pre 

lekársku službu prvej pomoci a ne-

smie sa tam poskytovať bežná sta-

rostlivosť, hoci ide o takmer rovna-

ké výkony. Na zriadení spoločnej 

ambulancie sa zubári zatiaľ nedo-

hodli.

Župa, ktorá  vydáva povolenie na 

prevádzkovanie takejto ambulan-

cie potvrdila, že žiaden zo zubárov 

v okresoch Žiar nad Hronom, Ban-

ská Štiavnica a Žarnovica neprejavil 

záujem o prevádzkovanie zubno – 

lekárskej služby prvej pomoci. Úze-

mia Žiar nad Hronom, Žarnovica 

a Banská Štiavnica preto boli pričle-

nené k spádovému územiu okresu 

Zvolen, pričom verejná minimál-

na sieť ostala zachovaná. Pacien-

ti sú teda ošetrovaní vo Zvolene. 

Problém pri organizovaní stomato-

logickej pohotovosti je aj z dôvodu 

fi nancovania, ktoré majú v rukách 

zdravotné poisťovne.

Celý tento obsah mi potvrdí aj pri-

mátorka mesta, p. Babiaková. Na-

vyše dodáva, že aj jej osobnou sna-

hou bolo zriadiť takúto pohotovosť. 

Ale bohužiaľ, naozaj sa nenašiel od-

borný garant, ktorý by to z  lekár-

skych radov – stomatológov, v na-

šej spádovej oblasti zastrešoval.

Pýtam sa teda ďalej. Čo by sme my, 

obyčajní smrteľníci robili, keby ešte 

neexistovali ochotní zubárikovia, 

ktorí vo svojom voľnom čase ošet-

ria svojich pacientov. Dokedy bude 

takáto situácia pokračovať a  nao-

zaj sa nenájde v  blízkej budúcnos-

ti nikto z kompetentných, kto by si 

to vzal pod svoje ochranné krídla? 

Veď náš spád predstavuje tri okre-

sy. Okrem B. Štiavnice je to aj Žar-

novica a Žiar nad Hronom. Neviem 

si celkom predstaviť, ako z  tých 

najvzdialenejších kútov obcí na-

šich okresov, majú „boľavci“ bežať 

do Zvolena. Síce pomoc, ale za akú 

cenu, keď vezmeme do úvahy diaľ-

ku, ordinačné hodiny, počasie, zlé 

cesty a pod. Naša spoločnosť stá-

le dozrieva. Tak, ako musia zrejme 

dozrieť rozhodnutia v  niektorých 

z nás.

Daniela Sokolovičová 

Posvieťme si na „zúbky“ 
zubnej pohotovosti v B. Štiavnici

Čas splnených prianí, čas, 

kedy sa na chvíľu zastavíme 

a máme k sebe bližšie viac ako 

inokedy počas roka.

Jedno vianočné želanie sa splnilo aj 

deťom z  materskej školy Ilija. Au-

tobusom sa odviezli na jazero Po-

čúvadlo do penziónu Pod Sitnom. 

Tam ich čakal srdečný personál 

a  vianočne vyzdobené priestory. 

Deti si užili dopoludnie v  bazéne 

a vo vírivke. Niektoré z detí si vy-

skúšali aj saunovanie. Detské očká 

svietili radosťou a  nadšením. Po 

kúpaní deti čakal chutný obed. Po 

obede sa deti odviezli autobusom 

späť do školy.

Toto vianočné prekvapenie sa 

nám podarilo uskutočniť vďaka 

človeku s  dobrým srdcom, páno-

vi Mgr. Petrovi Ernekovi. Preto sa 

chceme Mgr. P. Ernekovi aj touto 

cestou srdečne poďakovať.

Prajeme Vám a  Vašim rodinám, 

nech nasledujúci rok prežijete spo-

ločne, v pohode, zdraví a šťastí. Aby 

ste mali na blízku len ľudí s dobrým 

srdcom. Šťastný nový rok 2019!

Iveta Zorvanová

Ľudia s dobrým srdcom

Relaxačné dopoludnie detí v bazéne  foto Archív autora

Blahoželanie
Ing. Ladislavovi Sombathymu

Dňa 29.12.2018 sa dožil úctyhod-

ného veku 95 rokov Ing. Ladislav 

Sombathy – bez akýchkoľvek po-

chybností jedna z  najvýznamnej-

ších osobností Banskej Štiavnice 

v jej novodobých dejinách.

Jeho mimoriadne široký pracovný 

diapazón je viac ako obdivuhodný 

a navyše všetka jeho pracovná ak-

tivita mala vždy značku tej najvyš-

šej kvality. Bol vynikajúcim ban-

ským odborníkom, iniciátorom 

výstavby najmodernejšieho ban-

ského a  úpravníckeho komplexu 

v  Banskej Štiavnici, iniciátorom 

a  hlavným organizátorom gran-

dióznych osláv 200. výročia Ba-

níckej akadémie v  Banskej Štiav-

nici v  auguste 1964, iniciátorom 

vzniku Slovenského banského 

múzea a Banského múzea v príro-

de v Banskej Štiavnici (skanzenu) 

a  aj jeho budovateľom, iniciáto-

rom založenia Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku 

a  dodnes jeden z  jeho najaktív-

nejších členov, významným ban-

ským historikom, autorom a spo-

luautorom viacerých publikácií 

a množstva odborných štúdií, ex-

pertíz a  posudkov, mimoriadne 

aktívnym poslancom MsZ v Ban-

skej Štiavnici. Všetko, čo doteraz 

robí, bolo to vždy s jeho plným na-

sadením, čím priamo a  doslovne 

fascinoval a bol žiarivým a poväč-

šine nedostižným vzorom pre kaž-

dého.

Vážený pán inžinier, úprimná 

vďaka za toto všetko. Nech Vám 

zdravie slúži, majte trvalú rodin-

nú pohodu v kruhu Vašich najmil-

ších a verte mi, že spravím všetko, 

aby Vaše dielo bolo navždy zapísa-

né zlatými písmenami v  análoch 

Vášho milovaného mesta.

Zdar Boh!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK



7
číslo 1 • 10. január 2019

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

Čas nelieči bo-

lesť ani rany, 

iba nás učí žiť 

bez tých, čo 

sme mali radi.

Dňa 9.1. sme si pripomenu-

li 3. výročie, čo nás navždy 

opustil milovaný syn, man-

žel, otec a starký Miloš Spi-

šiak. Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 

mama, manželka, syn, 

vnúčik a ostatná rodina

Spomienka

8.1.2019 sme 

si pripome-

nuli 1. smut-

né výročie od-

vtedy, čo nás 

opustil náš drahý Anton 

Bukňa. Tí, ktorí ste ho po-

znali a mali radi, venujte mu 

spolu s nami tichú spomien-

ku. S láskou spomínajú 

manželka Drahomíra, 

syn Juraj s manželkou, 

vnúčence Saška a Aďko, 

dcéra Olinka s priateľom, 

švagriná Dáša s priateľom 

a švagor Ľubomír s rodinou

oznamy, 
spomienky

19. decembra 2018 sa 

v obradnej miestnosti 

historickej radnice konalo 

slávnostné prijatie p. Jána 

Valentíka. Prítomných 

privítala a jubilantovi zablaho-

želala primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková so 

slovami:

„Vážený jubilant, ctení hostia!

Životné jubileum každého človeka dáva 

možnosť nahliadnuť na jeho životnú 

púť a zároveň vysloviť úctu, hold životu, 

všetkým tým, ktorí prispeli k spoločen-

skému pokroku, podieľali sa na záchra-

ne a  rozvoji historického mesta, obdiv 

za ich životné postoje, za ich vykonané 

dielo pre spoločnosť.

Dnes, do obradnej siene našej radnice 

sme pozvali významnú osobnosť náš-

ho spoločenského a  kultúrneho života 

v našom meste. Chceme tieto slová vďa-

ky a  úcty vysloviť vynikajúcemu špor-

tovcovi, trenérovi, bývalému poslancovi 

MsZ, pri príležitosti jeho významného 

životného jubilea 80 rokov života.

Vysoko si vážime, že vlastné záujmy 

vždy chápal v  jednote so záujmami 

spoločenskými. Svojimi vedomosťami 

a skúsenosťami dokázal tak veľa vytvo-

riť a zostať priateľský ku všetkým nám.

Vážený jubilant, prežili ste šťast-

né i ťažké roky, pre lepší a krajší život 

v  Banskej Štiavnici. Pootvorme knihu 

Vášho plodne prežitého života a spolu si 

zaspomínajme.

Náš jubilant p. Ján Valentík sa narodil 

10. decembra 1938 v Žarnovici. Už od 

mladosti sa venoval športu, hlavne fut-

balu, kde zaznamenával vynikajúce vý-

sledky ako žiak, dorastenec, nielen na 

Slovensku, ale i  v  zahraničí. Počas vo-

jenskej prezenčnej služby, ale aj po nej 

viac rokov hrával v  mužstve Banská 

Bystrica. Po návrate do rodnej Žarnovi-

ce pôsobil v mužstve Preglejky ako hra-

júci tréner. V  roku 1974 posledný raz 

menil dres a osud ho zavial do Banskej 

Štiavnice, kde zastával ten istý post ako 

na predchádzajúcom pôsobisku. V  na-

šom meste žije so svojou rodinou a rád 

sa stretáva so svojimi priateľmi. Sú to 

spoluhráči futbalových ihrísk. Jeho dru-

hou láskou sú exotické vtáky, andulky 

a papagáje.

Na všetkých miestach svojou obeta-

vou prácou iniciatívnym a  zodpoved-

ným prístupom k  plneniu úloh aktív-

ne prispel k úspešnému rozvoju športu 

na Slovensku. Svojimi pracovnými vý-

sledkami, odbornými a  organizačný-

mi schopnosťami a  spoločenskou an-

gažovanosťou patril medzi najlepších 

pracovníkov. Vždy stál v  popredí dia-

nia. Vždy na dôležitých úsekoch živo-

ta. Neuspokojoval sa len s pracovnými 

povinnosťami, vždy ukrajoval zo svojho 

voľného času rôznym funkciám. Popri 

svojich pracovných povinnostiach zo-

stával vždy mimoriadne citlivý a ľudský 

človek, ktorý bol vždy ústretový a tole-

rantný.

Za obetavú prácu dostal náš jubilant 

mnoho ocenení a vyznamenaní.

Sme hrdí na to, že v našom meste žije 

takýto čestný a  statočný človek, ktorý 

svojou prácou dokázal, ako rád má naše 

mesto, ako mu na ňom záleží. Jeho hú-

ževnatosť, jeho tvorivý prístup k práci 

sa stal príkladom mnohých našich spo-

luobčanov. Náš jubilant v rokoch 1994 

– 1998 bol poslancom mestského zastu-

piteľstva, aktívne pracoval, pomáhal pri 

revitalizácii nášho mesta.

Náš jubilant je ženatý, vychoval svoje 

milované deti, ktoré učil milovať Ban-

skú Štiavnicu a z ktorých vychoval čest-

ných a úspešných ľudí. Je milujúcim ot-

com a starým otcom.

Vážený jubilant,

nedá sa mi v mojom slávnostnom prí-

hovore vymenovať všetko, čo ste v  ži-

vote urobili a  vytvorili. Chcem Vám 

v mojom mene, ako i v mene poslancov 

MsZ a všetkých pracovníkov samosprá-

vy, ako i občanov nášho mesta poďako-

vať za aktívnu prácu pre našu Banskú 

Štiavnicu, za Vašu ústretovosť, šľachet-

nosť a ľudskosť.

Do ďalších rokov Vám želáme hlavne 

zdravie, radosť a  pohodu v  kruhu Va-

šej milovanej rodiny a Vašich priateľov.“

K blahoželaniu sa pripája aj

Redakcia ŠN

Životné jubileum Jána Valentíka

Blahoželanie primátorky mesta jubilantovi  foto Michal Kríž 

Pozvaní hostia v obradnej miestnosti radnice  foto Michal Kríž

Šport v kronike 
mesta?
Vážení naši štiavnickí športovci. Ak 

máte záujem zvečniť Vaše športové 

výsledky za rok 2018 v kronike mes-

ta, pošlite ich v prehľadnej podobe 

na IC@banskastiavnica.sk s  pred-

metom Kronika vo formáte Word. 

Uzávierka príspevkov je 31.3.2019. 

Kronikár mesta si vyhradzuje právo 

na selekciu a upravenie príspevkov.

Peter Chytil,  kronikár mesta 

Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a  inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!  red.
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Na sklonku minulého roka sme 

si pripomenuli 200. výročie 

narodenia osobnosti geológie, 

ktorá má spätosť s Banskou 

Štiavnicou, montanistu, 

geológa a univerzitného 

profesora Otta Bernarda 

Gottlieba von Hingenau. 

Študoval v Banskej Štiavnici na 

Baníckej a lesníckej akadémii. 

Otto von Hingenau sa vypra-

coval na cisársko kráľovského 

ministerského radcu.

Narodil sa 19.12.1818 v  Terste. 

Okrem štúdia montanistiky v Ban-

skej Štiavnici študoval aj právo na 

viedenskej univerzite. Po ukonče-

ní škôl nastúpil do štátnych slu-

žieb monarchie v  Kutnej Hore 

a Lubne. V roku 1846 bol zamest-

naný v  Dvorskej komore vo Vied-

ni v obore baníctva a mincovníctva. 

V  roku 1847 nastúpil v  Banskom 

súde v Brne. V roku 1848 vyšla jeho 

paleontologická práca „Zvyšky dino-

térií na Morave“. Za banského haj-

tmana pre Moravu a  Sliezsko bol 

menovaný v roku 1850. Svoje geo-

logické poznatky spracoval v  roku 

1852 v  diele „Prehľad geologických 

pomerov na Morave a  v  rakúskom 

Sliezsku“. Od roku 1853 predná-

šal banské právo na Univerzite vo 

Viedni a v tom istom roku získal ti-

tul dvorského radcu.

V roku 1848 vyšla jeho paleontolo-

gická práca „Zvyšky dinotérií na Mo-

rave“.

V roku 1868 pripravil správu o vý-

skyte a  využití draselných solí 

v soľných dištriktoch Haliča. Pod-

netom na výskum draselných solí 

v  Haliči bolo prehodnotenie eko-

nomického významu tejto nerast-

nej suroviny v  Stassfurte v  Prus-

kom kráľovstve. Táto hoci predtým 

považovaná za odpad, získala výz-

nam pre chemický priemysel. Otto 

von Hingenau informoval aj o vý-

skumoch solí v rakúskych Alpách, 

ktoré vykonal v  rokoch 1863 – 

1865 Karl von Hauer, so zistením 

ekonomicky nedostatočného vý-

skytu draselných solí.

Skúmané boli haličské ložiská soli 

(halitu) z  ložísk Laczko, Stebnik, 

Kossow a  Kalusz. Analýzami bol 

poverený chemik pán O. Kripp, 

hlavný skúšobník v Tirolsku. Pozi-

tívny výsledok na draselné soli pri-

niesli len analýzy niektorých ob-

zorov ložiska Kalusz. 

Z  tohto ložiska uvá-

dza kryštály čistého 

chloridu draselného – 

číže sylvínu.

Otto von Hingenau 

vzdal hold riaditeľo-

vi Arcivojvodských 

železiarní v  Tešíne 

Ludwigovi von Hohe-

neggerovi (1807 – 

1863), po smrti kto-

rého zhodnotil jeho 

profesionálnu karié-

ru na zasadaní Ríšskeho geologic-

kého ústavu rozsiahlym nekro-

lógom. Vyzdvihol najmä jeho 

uplatnenie geologických znalostí 

v banskej a hutníckej praxi. Hohe-

neggerovvou zásluhou bol vy-

konaný geognostický prieskum 

severných Karpát v Sliezsku a hra-

ničných oblastiach Moravy a Hali-

ča. Podnetom na tento počin bolo 

zabezpečenie dostatočných ložis-

kových zásob železných rúd pre 

tešínske železiarne. Zistil, že zlo-

ženie rúd viazaných na rovnaké ge-

ologické formácie je pomerne jed-

notné, čo malo enormný praktický 

význam pre ťažbu aj hutnícke vyu-

žitie miestnych železných rúd.

V roku 1867 vyšla je ďalšia odborná 

práca „Pojednanie o  pomeroch olove-

ných baní a rudných ložísk pri Mežici“.

Pozoruhodným príspevkom Otta 

von Hingenau je jeho Správa o zá-

plave soľných baní vo Wielicz-

ke. K udalosti došlo 22. novembra 

1868 na prekope Kloski severne od 

šachty Františka Jozefa, kde v hĺb-

ke 110 siah pod povrchom došlo 

k  prielomu mútnej, pieskom zne-

čistenej vody z  vrstvy bezsoľného 

ílu. Voda stekala z chodby do šach-

ty Wodnagura a ňou do bane o 19 

siah hlbšej. Do jej naplnenia, kto-

ré sa predpokladalo na 30. novem-

bra, sa museli vybudovať ochran-

né hrádze. Pri budovaní hrádzí sa 

bralo do úvahy aj možné vyluhova-

nie okolitých stien a obchvat vody 

bokom. Tu uvádza Hingenau po-

zoruhodný poznatok, že pevná 

kamenná soľ je voči vyluhovaniu 

odolnejšia ako vrstvy ílu zmiešané-

ho so soľou. Príčina prielomu vody 

v tom čase nebola známa, pretože 

štôlňa bola zamurovaná a  vyšet-

rovanie bolo možné vykonať až po 

odstránení nebezpečia.

V roku 1870 podal Otto von Hin-

genau hospodársku správu o  c. k. 

a ťažiarskej bani na striebro a olovo 

v Příbrame v rokoch 1867 – 1869. 

Z nej sa dozvedáme veľa zaujíma-

vého o rozvinutej a úspešnej ban-

skej činnosti v  Příbrame. Rozloha 

baníctvom využívaného územia 

sa rozšírila o  nové bane na vrchu 

Květná, ktoré sledovali rudy idú-

ce paralelne so žilami dobývaný-

mi na Březových Horách. Koncom 

roka 1869 bola otvorená a na ťažbu 

pripravená žilná plocha 279  000 

štvorcových siah, ktorá pri dote-

rajšej rýchlosti ťažby by zabezpe-

čovala prácu na 24 rokov. Hodno-

ta žilnej výplne sa odhadovala na 

42 000 000 fl orénov. Oproti záso-

bám pripraveným na ťažbu ale pri-

búdali stále nové zásoby. V štádiu 

prieskumných prác boli nové reví-

ry Květná, Sádek, Kozičín a Hatě. 

Hĺbka baní dosiahla viac než 420 

siah a  aj v  nej bolo naďalej kon-

štatované drahokovové zrudne-

nie. Zlepšováky v  hutníctve viedli 

k väčšej výťažnosti a menším stra-

tám. Plánovaná prestavba huty sa 

mala zamerať aj na získavanie zin-

ku zo sfaleritu tvoriaceho súčasť 

rudy. Úspešné a progresívne baníc-

tvo v Příbrame bolo podľa slov Otta 

von Hingenau zásluhou schopných 

banských úradníkov; ako aj  usi-

lovných baníkov a hutníkov v tom 

čase o počte 4 400 mužov.

Osobnosť Otta von Hingenau, kto-

rého diela nám umožňujú nah-

liadnuť do dejín geologických vied 

a montanistiky Rakúsko – uhorskej 

monarchie patrí k  tým, ktorých 

„odchovala“ banskoštiavnická aka-

démia, na čo môžu byť obyvatelia 

mesta právom hrdí.

Otto von Hingenau umrel 

22.5.1872 vo Viedni, no jeho dielo 

a odkaz žijú naďalej. 

Peter Jancsy, SBM

Otto von Hingenau – 200. výročie 
narodenia

Poďakovanie
Milí priatelia, záhradkári! Rok 

sa s  rokom stretol a  naša orga-

nizácia sa chce poďakovať všet-

kým členom SZZ – ZO v Štefulto-

ve za aktívne a pasívne práce, za 

vynikajúce výsledky a za celoroč-

nú prácu v záhradkách, ktorá sa 

odzrkadlila na krásnej a  bohatej 

výstave záhradkárov. Teší nás, že 

zväz sa pomaly, ale isto rozrastá 

a že majú záujem aj mladí obča-

nia o  pestovanie zdravej zeleni-

ny a ovocia. Teší nás, že zapájate 

svoje deti do ťažkej, ale o to viac 

srdce hrejivej práce v záhradkách. 

Ďakujeme členom, ktorí úspeš-

ne prezentovali Banskú Štiavnicu 

ako aj SZZ – ZO v Štefultove na 

rôznych súťažiach. A hlavne chce-

me poďakovať všetkým spon-

zorom a  podporovateľom nášho 

zväzu. Prajem všetkým záhrad-

károm a sponzorom veľa zdravia 

v novom roku 2019 a hlavne veľa 

úspechov v pestovaní a aj v práci. 

Šťastný nový rok 2019 Vám pra-

je výbor

SZZ – ZO v Štefultove

Absolutórium 
pre L – Optik

Keď sa mi „rozsypali“ moje oku-

liare, bez ktorých by som bol ne-

možný, s malou dušičkou som za-

vítal do L – Optik na Dolnej ul. 

dňa 28.12.2018. Podonášal som 

rôzne rekvizity z  iných okulia-

rov a stal sa zázrak. Za niekoľko 

minút sa moje okuliare opäť za-

skveli v  ich niekdajšej funkčnos-

ti a  používateľnosti, to bol prvý 

šok, druhý nasledoval, keď som 

sa opýtal, čo za túto reparáciu 

budem platiť. Odpoveď znela, že 

nič. Takže dvojnásobná vďaka aj 

touto cestou a najvrelejšie odpo-

rúčam každému, aby v  prípade 

potreby sa v plnej dôvere obrátil 

na L – Optik. 

Vďačný zákazník

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok, 11. 1. o 18.30 hod.Piatok, 11. 1. o 18.30 hod.
HovorY s TGM HovorY s TGM 

Historický, dráma, 80 min., MP:12, Historický, dráma, 80 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Karel Čapek vyhľa-vstupné: 5€. Karel Čapek vyhľa-
dá v záhrade zámku v Topoľčiankach dá v záhrade zámku v Topoľčiankach 
Masaryka. Chce mu ponúknuť časť Masaryka. Chce mu ponúknuť časť 
honorára za knihu ich hovorov, kto-honorára za knihu ich hovorov, kto-
rá vzniká k 10. výročiu mladej Česko-rá vzniká k 10. výročiu mladej Česko-
slovenskej republiky. Prezident ale nie slovenskej republiky. Prezident ale nie 
je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž 
zakázala knihu vydať. Toto stretnutie zakázala knihu vydať. Toto stretnutie 
nebude ľahké. nebude ľahké. 

Sobota, 12.1. o 18:30 hod.Sobota, 12.1. o 18:30 hod.
PAšerÁkPAšerÁk

Triler, dráma, krimi,116 min., MP:15, Triler, dráma, krimi,116 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Eastwooda spoznávame 
v úlohe Earla Stonea, muža, ktorý je 
vo svojich osemdesiatich rokoch zlo-
mený, opustený a navyše čelí prepad-mený, opustený a navyše čelí prepad-
nutiu majetku svojej fi rmy kvôli ne-nutiu majetku svojej fi rmy kvôli ne-
plateniu hypotéky. V  tejto situácii je 
mu ponúknutá príležitosť k zárobku – mu ponúknutá príležitosť k zárobku – 
miesto vodiča. Brnkačka. Lenže Earl miesto vodiča. Brnkačka. Lenže Earl 
nevie, že sa práve upísal ako kuriér nevie, že sa práve upísal ako kuriér 
drogovému Mexickému kartelu.drogovému Mexickému kartelu.

Nedeľa, 13.1. o 16:00 hod.Nedeľa, 13.1. o 16:00 hod.
RAlph búrA iNTerNeTRAlph búrA iNTerNeT

Animovaný, komédia, 102 min., Animovaný, komédia, 102 min., 
MP:7, vstupné: 5€. Vo fi lme opúšťa-MP:7, vstupné: 5€. Vo fi lme opúšťa-
me Litwakovu videoherňu a vydáva-me Litwakovu videoherňu a vydáva-
me sa do rozsiahlych, nezmapovaných me sa do rozsiahlych, nezmapovaných 
a vzrušujúcich vôd internetu, na kto-a vzrušujúcich vôd internetu, na kto-
rých urobí Ralphovo ničenie poriadne rých urobí Ralphovo ničenie poriadne 
vlny. Známy videoherný záporák Ral-vlny. Známy videoherný záporák Ral-
ph a  jeho malá poruchová kamarát-ph a  jeho malá poruchová kamarát-
ka Vanilopka musí podniknúť riskant-ka Vanilopka musí podniknúť riskant-
nú cestu po svetovej počítačovej sieti nú cestu po svetovej počítačovej sieti 
a nájsť náhradné časti do Vanilopkinej a nájsť náhradné časti do Vanilopkinej 
videohry s názvom Candycrush. videohry s názvom Candycrush. 

Nedeľa, 13.1. o 18:30 hod.Nedeľa, 13.1. o 18:30 hod.
VšechNo bUde /VšechNo bUde /

WiNTer fl iesWiNTer fl ies

Dráma, Road Movie, 85 min., MP:12, Dráma, Road Movie, 85 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Typický outsider, štr-vstupné: 5€. Typický outsider, štr-
násťročný Mára a jeho kamarát, dva-násťročný Mára a jeho kamarát, dva-
násťročný Heduš podnikajú cestu za násťročný Heduš podnikajú cestu za 
slobodou. Mára ukradne auto a svoji-slobodou. Mára ukradne auto a svoji-
mi trapasmi ohromí i mladú stopárku. mi trapasmi ohromí i mladú stopárku. 
Všetci sú na úteku, na dobrodružnej Všetci sú na úteku, na dobrodružnej 
ceste, užívajú si náhlu slobodu, ktorú ceste, užívajú si náhlu slobodu, ktorú 

už možno nikdy nezažijú. Až do oka-už možno nikdy nezažijú. Až do oka-
mihu, kedy Máru chytí polícia. mihu, kedy Máru chytí polícia. 

Utorok, 15.1. o 18:30 hod.Utorok, 15.1. o 18:30 hod.
BeAUTifUl boYBeAUTifUl boY

Dráma, 120 min., MP:12, vstupné: 3€Dráma, 120 min., MP:12, vstupné: 3€
Osemnásťročný Nic má na prvý po-Osemnásťročný Nic má na prvý po-
hľad všetko – skvelú rodinu, krásu, hľad všetko – skvelú rodinu, krásu, 
talent a práve ho prijali na univerzitu. talent a práve ho prijali na univerzitu. 
Napriek tomu je v jeho živote trhlina, Napriek tomu je v jeho živote trhlina, 
ktorú vypĺňa drogami. Kde sa vzala ktorú vypĺňa drogami. Kde sa vzala 
a ako mu môže pomôcť jeho otec Da-a ako mu môže pomôcť jeho otec Da-
vid vo chvíli, keď sa Nic ocitá nad prie-vid vo chvíli, keď sa Nic ocitá nad prie-
pasťou? pasťou? 

Štvrtok, 17.1. o 18:30 hod.Štvrtok, 17.1. o 18:30 hod.
ZložkA 64ZložkA 64

Triler, krimi, mysteriózny, 119 min., Triler, krimi, mysteriózny, 119 min., 
MP:15, vstupné 5€. Do rúk detektíva MP:15, vstupné 5€. Do rúk detektíva 
Carla Mørcka a jeho asistenta Assada Carla Mørcka a jeho asistenta Assada 
z kriminálneho Oddelenia Q sa dostá-z kriminálneho Oddelenia Q sa dostá-
va ďalší nevyriešený prípad súvisiaci va ďalší nevyriešený prípad súvisiaci 
s tromi mumifi kovanými telami sedia-s tromi mumifi kovanými telami sedia-
cimi okolo jedálenského stola. Pátra-cimi okolo jedálenského stola. Pátra-
nie po majiteľovi apartmánu, kde sa nie po majiteľovi apartmánu, kde sa 
múmie našli ich privádza na opustený múmie našli ich privádza na opustený 
ostrov Sprogø. ostrov Sprogø. 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.44/2018: „Tomu, kto mnoho 

žiada, mnoho chýba.“ Výhercom sa 

stáva Ľudmila Húsková, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o  poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10eur v pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

21.01.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Cata:

A., Pohni, hviezdička, stretnutie,

B., Začiatok tajničky, papagáj,

C., Pštros, nemecké žen. meno, 

niečo špinavé detsky, nemocen-

ská, nit,

D., Číslica, utrpenie, suchá tráva, 

5 v Ríme,

E., Ročné obdobie, pohrebné hos-

tiny, prežíva muky, foneticky H,

F., Mužské meno, sála, biograf, 

ročné obdobie,

G., Valuta, meno Urbánkovej, 

úder, buničina,

H., Ženské meno, väčšie množ-

stvo, stoka,

I., Výrobca kožušín, rastlinné 

maslo, ovčia koža, toto,

J., Zápor, torta česky, hudobná 

skupina, ruská rieka,

K., 3. časť tajničky, koniec taj-

ničky.

1. Pohne, 2. časť tajničky, dusík 

a kyslík,

2., Má výhrady, odtučnený angl.,

3., Aj, nie riedko, neplač,

4., Pohlo, meno Gregorovej, ve-

nuje,

5., Rastlinné maslo, sud, plť čes-

ky,

6., Ivana, vlastnila, Miroslava,

7., Ozn. áut Španielska a  Ra-

kúska, sliepka, zvyšujú sa,

8., Označenia, pokladnica, ozn. 

áut Banskej Štiavnice,

9., Rezné zbrane, naša speváčka, 

pery básn.,

10., Predajňa áut, srnka, lesné 

zviera,

11., Spoluhlásky v  slove zore, 

pevný podpaľovač, žen. meno,

12., Skorí, Ján, predložka,

13., Arnold, hatí, krúť,

14., 4. časť tajničky, vlani čes-

ky.

Pomôcky: Lait, Vanda, Visa, Uta, 

kaka, Kara

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
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 1
Krížovka
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Opäť skúšali dôverčivosť 

seniorov – tentoraz v okrese 

Žiar nad Hronom

Polícia v  Banskobystrickom kraji 

opäť zaznamenala prípady, kedy sa 

neznámi páchatelia pokúsili o pod-

vod na senioroch. Na túto proti-

právnu činnosť, pri ktorej sú seniori 

okrádaní alebo uvádzaní do omylu 

sme za ostatné obdobie upozornili 

občanov opakovane. Prípadov kedy 

je zneužívaná dôvera starších ľudí 

však napriek tomu neustále pribú-

da. Nakoľko pri dokonaných skut-

koch nešlo o „malé“ peniaze, pova-

žujeme za dôležité na tieto prípady 

neustále upozorňovať naďalej. Nie-

koľko prípadov sme za posledné dni 

zaznamenali v okrese Žiar nad Hro-

nom. V dvoch prípadoch išlo o po-

kusy zo strany podvodníkov, pri 

ktorých si seniori informácie naj-

skôr overili u  svojich príbuzných, 

a tak zistili, že ide o pokus získať od 

nich podvodným spôsobom penia-

ze. A to je jeden zo správnych spô-

sobov, ako postupovať v prípade, že 

Vám zavolá cudzia osoba na pevnú 

linku alebo mobil. Podvodníci však 

môžu používať rôzne iné „fi nty“. 

Napríklad v  stredu (2.1.) zatele-

fonoval na pevnú linku 79 – roč-

nej dôchodkyne muž, ktorý sa vy-

dával za jej synovca a  oznámil jej, 

že je práve v banke a potrebuje po-

žičať nejaké peniaze, ktoré jej vrá-

ti, len čo si ich vyberie z banky. Po-

škodená, nakoľko ho považovala za 

svojho príbuzného povedala, že mu 

môže poskytnúť 8 – tisíc eur, kto-

ré má doma. Krátko na to aj vyš-

la pred bytovku, kde však neprišiel 

synovec, ale neznámy muž. Dôver-

čivej žene oznámil, že synovec prísť 

nemôže, že sedí u  riaditeľa v  ban-

ke, a že on mu peniaze odovzdá. 79 

– ročnej žene dal k telefónu osobu, 

ktorá jej toto potvrdila a neznáme-

mu mužovi v obálke odovzdala 8 – 

tisíc eur. Vzápätí však osobne zašla 

do pobočky banky, kde zistila, že sa 

stala obeťou podvodníkov.

Toto skúšajú na seniorov:

Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú 

linku alebo mobil, predstaví sa ako 

Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcé-

ra, brat) a žiada o fi nančnú pomoc. 

Neskôr Vám opäť zavolá, že pre pe-

niaze nemôže prísť osobne a popro-

sí Vás, aby ste peniaze odovzdali 

jeho sekretárke, kamarátovi či inej 

osobe.

Niekto Vás osloví na ulici, že nie je 

tunajší, milo Vás poprosí, aby ste 

mu ukázali cestu do nemocnice, 

následne Vás úpenlivo prosí, aby 

ste mu požičali peniaze na zaplate-

nie operácie pre jeho známeho ale-

bo príbuzného, ktorý mal ťažkú ne-

hodu a leží v nemocnici vo vážnom 

stave. Ako zálohu Vám ponúkne pe-

niaze v inej mene.

Cudzia osoba Vám zazvoní pri dve-

rách, predstaví sa ako pracovník is-

tej spoločnosti a tvrdí, že Vám pri-

šiel odovzdať výhru alebo Vám 

niekto telefonicky oznámi, že ste sa 

stali výhercom.

Niekto Vám zazvoní pri dverách 

a prestaví sa ako pracovník plynár-

ní, elektrární, vodární či iných spo-

ločností a  tvrdí, že prišiel odpísať 

stav plynomeru, vodomeru alebo 

elektromeru alebo Vám prišiel vy-

platiť preplatok či inkasovať nedo-

platok.

Niekto Vám zazvoní pri dverách 

a ponúka na predaj rôzny tovar za 

výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, 

deky, stavebné náradie).

Nevpúšťajte takéto osoby do svo-

jich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, 

že ide o skutočných zamestnancov 

spoločností. Snažte sa overiť túto 

skutočnosť u  ich zamestnávateľa 

či na obecnom úrade alebo požia-

dajte svojho suseda či príbuzného, 

aby bol prítomný pri vstupe takej-

to osoby do Vášho príbytku. V žiad-

nom prípade nedávať peniaze oso-

be, ktorú nepoznáte, ani keď Vám 

tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný. Nik-

dy na takéto či podobné požiadavky 

nepristupujte, vyhýbajte sa komu-

nikácii s týmito osobami. Ak máte 

čo i len podozrenie, že by mohlo 

ísť o  podvodníkov, kontaktujte 

ihneď políciu na čísle 158.

OR PZ v ZH

Upozorňujeme občanov

zamýšľam sa nad týmito 

kategóriami a hľadám poctivý, 

zrozumiteľný vzťah medzi 

nimi. 

Radón a fajčenie cigariet sú rizikové 

faktory, vyvolávajúce rakovinu pľúc. 

O  tom nikto nepochybuje. Otázka 

je koľko fajčenie, koľko radón a ako 

s tým súvisí Banská Štiavnica.

Pravdepodobnosť ochorenia rako-

vinou pľúc obyvateľa Slovenska za 

všetky faktory dokopy má hodno-

tu 5×10–4 . To znamená v priemere 

5 z 10 000 ľudí za rok ochorie rako-

vinou pľúc. Z epidemiologickej štú-

die (1991–95) vieme, že priemerná 

objemová aktivita radónu vo všet-

kých obydliach Slovákov má hod-

notu 175 Bq/m3 a v rodinných do-

moch 360 Bq/m3. Tá prvá hodnota 

je suverénne najvyššia v  Európe, 

priemernú hodnotu v  rodinných 

domoch agentúry neuvádzajú.

Pravdepodobnosť ochorenia z  ex-

pozície objemovej aktivity radónu 

175 Bq/m3 má hodnotu 3,5×10–4 

a to je 70% z 5×10–4  a nie 14%, ako 

ľuďom nahovárajú úradníci verej-

ného zdravotníctva. Pravdepodob-

nosti účinkov jednotlivých faktorov 

sú aditívne, môžu sa sčitovať, resp. 

odčítať. Na fajčenie ostáva 1,5×10–4. 

Je to málo? Nie, fajčí iba 19% oby-

vateľov. Potom pravdepodobnosť 

ochorenia každého fajčiara z  faj-

čenia má hodnotu 7,9×10–4 , čo je 

dvojnásobok rizika nefajčiarov z ra-

dónu. Nakoľko fajčiari sú tiež oža-

rovaní radónom, pripočítame im ri-

ziko z  radónu a  pravdepodobnosť 

ochorenia stúpne na 11,4×10–4 a to 

je priemerný koefi cient rizika Slo-

venského fajčiara.

Ako to je pri rodinných domoch? 

Expozícia 360 Bq/m3 vyvolá prav-

depodobnosť ochorenia 7,1×10–4 

pre nefajčiarov a  15×10–4  pre faj-

čiarov, lebo tých 7,9×10–4  za fajče-

nie im musíme k radónu pripočítať.

Podľa údajov Národného onkolo-

gického registra má koefi cient rizi-

ka rakoviny pľúc Štiavničanov hod-

notu 9,9 – 11,5×10–4 . To vyzerá asi 

tak, ako by národ pod Sitnom od 

nemluvňaťa po starcov fajčil jednu 

cigaretu za druhou. Fajčenie tu je 

rozšírené tak, ako na ostatnom Slo-

vensku. Je za tým radón z podložia 

stavieb.

Riziko z  radónu, bagatelizované 

verejným zdravotníctvom, na Slo-

vensku číha najmä v rodinných do-

moch, to vieme z  epidemiologic-

kej štúdie z konca milénia. Ukázali 

sme, že radón zodpovedná za 70% 

ochorení rakovinou pľúc. Vieme, že 

nebezpečne rizikových rodinných 

domov je na Slovensku asi 260 tisíc, 

ale nepoznáme ich adresy. Keď po-

známe adresu, situáciu vieme riešiť 

a koncentráciu radónu v dome zní-

žiť pod 100 Bq/m3. To má rovnaký 

význam pre fajčiarov ako pre nefaj-

čiarov. Koefi cient rizika z  radónu 

spadne pod 1,96×10–4  a to je veľký 

prínos pre všetkých.

Ešte stále si ste istí, že meranie ra-

dónu nepotrebujete? Že Váš dom je 

z hľadiska rizika rakoviny pľúc bez-

pečný? Aká je vaša aktuálna OAR? 

Ak neviete, potrebujete monitoro-

vacie meranie.

Petr Škrabálek, predseda ZRRR

Radón, fajčenie, rakovina pľúc, 
okres Banská Štiavnica

Nový rok

Vítam ťa

ty Nový

zasnežený či zamatový

so srieňom na konároch

spúšťaš svoje blýskajúce vločky

v mokrom závese

ja čakám

čo mi prinesieš

štýlové šaty

ľúbostné zvraty

tanečné sólo v rytme vĺn

šteklenie v bruchu

donášku vzduchu

prechádzku v lete

keď je spln

aj iné časy

aj nové vlasy

aj počítanie do noci

aj dlhé reči

to mi vždy svedčí

keď skúšam

detské ponosy

vítam ťa

ty Nový

zasnežený či zamatový

čo prinesieš nám

keď začínaš tak sám

Daniela Sokolovičová
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31. ročník Zoborského 

silvestrovského behu.

Do 31. ročníka Zoborského sil-

vestrovského behu sa zapojil re-

kordný počet bežcov (326), ktorý 

organizovala nezisková organizácia 

Čakanka.

19 – ročný junior Peter Ursíny zo 

Športového klubu Atléti BS zopa-

koval vlaňajší triumf, ale pokoril aj 

traťový rekord. „V Nitre som bol štvr-

týkrát. To, že prekonám traťový rekord, 

som vôbec nečakal, keďže tri dni pred 

pretekmi som mal horúčku. Veľmi milo 

ma to prekvapilo a teším sa, že som rok 

2018 zakončil takýmto pekným výsled-

kom,“ povedal skromný chalan, kto-

rý v roku 2018 získal dva juniorské 

tituly majstra SR – v behu na 10 km 

na ceste a v behu do vrchu.

„Bežalo sa parádne. Oproti minulému 

roku počasie vyšlo na výbornú a boli lep-

šie aj podmienky, menej blata. Trať sa 

mi veľmi páči, pretože je tu pekné pro-

stredie. Beží sa úzkym chodníčkom cez 

les a  odmenou po dobehnutí je krásny 

výhľad,“ pokračoval Peter.

Keďže pochádza z Banskej Štiavni-

ce, beh do vrchu mu nerobí prob-

lém. „Doma máme kopcovitý terén, 

som na to naučený odmala. Mám rád 

behy v teréne a v prírode,“ dodal v trič-

ku na Pyramíde uzimený víťaz muž-

skej kategórie.

Foto a zdroj: Martin Kilian

Ursínyho traťový rekord

Vážení čitatelia!

Na fotografi i je tím hokejového 

mužstva z Banskej Štiavnice. Vašou 

úlohou je zistiť, kto sa na fotografi i 

nachádza. Ten, ktorý z Vás správne 

uhádne čo najviac mien našich bý-

valých hokejistov a  pošle nám ich 

do redakcie, vhodí do schránky ŠN, 

príp. (poštou, e-mailom) v  termí-

ne do 21.1.2019, vyhráva vecnú 

cenu! Tak pamätníci hor sa do bá-

dania a hádania, tešíme sa na Vaše 

odpovede! 

Vaša redakcia

Hádanka

Obchodno verejná súťaž
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica ako správca majetku BBSK vyhlasuje 
týmto obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom VI. č.11 Zásad 

hospodárenia s majetkom BBSK. Špecifi kácia predmetu obchodnej verejnej súťaže: 
Predaj osobného Auta FABIA, rok výroby 2004, pojazdná, STK platná, nabehané 193 232 km, hodnota: 600, – EUR.
Podmienky súťaže a bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži sú zverejnené na úradnej tabuli SOŠL Banská 

Štiavnica, na internetovej stránke BBSK, www.bbsk.sk.
Obhliadku predmetu je možné dohodnúť s Ing. Marianom Plentom na tel. č.: 0903 393 470.

INZERCIA

Jarný kemp
ŠK Atléti BS a ZŠ Jozefa Horáka 

usporiadajú

Jarný športový kemp 2019.

Termín: 

Jarné prázdniny – 4.3. – 8.3.2019

Zameranie: 

1/ Loptové hry – telocvičňa ZŠ

2/ Lyžiarsky kurz – Salamandra 

resort

Forma: Denná 8:00 hod. – 16:00 

hod.

Zabezpečenie kempov: 3x denne 

strava, pitný režim, ovocie, dopra-

va, skipas

Poplatok: Loptové hry 100€, ly-

žiarsky kurz 130€

Podmienka otvorenia kempov 

je min. počet 10 detí v  každom 

a sneh. 

Vhodné pre deti od 6 rokov/nie 

pre nelyžiarov.

Zodpovední vedúci Jarného špor-

tového kempu:

PaedDr. Róbert Petro, tel.: 

0915815669 a  Mgr. Gabriela 

Kravcová.

Uzávierka prihlášok: 1.3.2019. 

Tešíme sa na vašu účasť!

Usporiadatelia

Mestské 
kúpele 
– plaváreň. Otváracie hodiny:

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 – 20:30

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Cenník bazén:

Dospelí: 2€/hod.

Deti 3 – 10 rokov: 1€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP: 1,50€/hod.

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník sauna:

Dospelí: 3,70€/hod., 7€/2hod.

Deti 3 – 10 rokov: 1,70€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov: 2,70€/hod.

Členovia SZPB, ZŤP: 2€/hod.

Posledný vstup do budovy je 

o 19:15 hod.!
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 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu tel.č.: 

0907 710 630

 Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

Pedikúra
Denisa Pavlíková

Ludvíka Svobodu 14
969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 0915 269 966

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

inzercia

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

U nás máte pizze už od 3,90€3,90€
a denné menu od a denné menu od 3,30€.3,30€.
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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


