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Bilancovanie roku 2015 a 

prognózy na rok 2016

13. januára 2016 sa v priestoroch 

Grand Matej v Banskej Štiavnici 

slávnostné novoročné stretnutie sa-

mosprávy mesta Banská Štiavnica s 

predstaviteľmi organizácií, inštitú-

cií a fi riem pôsobiacich v Banskej 

Štiavnici a okolí. Všetkých prítom-

ných privítal zástupca primátorky 

Ing. Marian Zimmermann. S hu-

dobným doprovodom sa predstavi-

li pedagógovia Základnej umeleckej 

školy v Banskej Štiavnici Mgr. art. 

Martin Jánošík, ArtD. a Mgr. Zuza-

na Kovárová – Ladzianska. 

Mestský úrad – oddelenie 

kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie pripravuje 

v spolupráci s Faber Dance na 

sobotu 6.2.2016 prvý mestský 

maškarný bál pre deti. 

Podujatie sa uskutoční od 15.00 

hod. v priestoroch Kultúrneho cen-

tra a  zvýhodnený vstup budú mať 

deti, ktoré prídu s maskami.

Ak preto chcete zažiť so svoji-

mi deťmi niečo netradičné, určite 

sa pustite už teraz do výroby ma-

siek. V  programe na 

vás budú čakať skve-

lé tanečné čísla i tance 

v  podaní Faber Dan-

ce, súťaže, pripravo-

vané v  spolupráci so 

štiavnickými skautmi, 

maskoti, malé občer-

stvenie i iné prekvape-

nia. Bližšie informá-

cie nájdete už čoskoro 

na http://kultura.ban-

skastiavnica.sk.

R. Marko

Samospráva mesta 
na novoročnom stretnutí

Chystá sa maškarný bál pre deti

Príhovor primátorky mesta  foto Michal Kríž 	3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že uzávierka príspevkov,  

občianskej inzercie a politickej 

inzercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red

PRVÝ MESTSKÝ DETSKÝ MAŠKARNÝ BÁL
6. február 2016 

15:00–18:00, Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, B. Štiavnica
JURAJ FÁBER DANCE * KÚZELNÍK * MASKOTI 

HRY A SÚŤAŽE O CENY * SKVELÁ ZÁBAVA
Rezervácie stolov: http: //kultura.b� skastiavnica.sk

Sobota vanovaná deťom
Bábkové divadlo na Rázcestí:

Dobrú chuť, vlk!
30.1.2016 o 16:00 v kine Akademik

 Vstupné: 3 €

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, 

že v  období od 1.1.2016 do 

31.1.2016 bude z prevádzkových 

dôvodov zatvorené Interné od-

delenie Nemocnice Banská Štiav-

nica. V tomto období je potrebné 

v  akútnych prípadoch volať RZP 

č.155, prípadne navštíviť LSPP 

v Žiari nad Hronom alebo vo Zvo-

lene. Za pochopenie ďakujeme. 

Vedenie spoločnosti 

Svet zdravia, a.s.

Prvá 
Štiavničanka
Prvou obyvateľkou nášho mesta 

v roku 2016 sa stala Soňa Truba-

nová, ktorá sa narodila 11.1.2016 

o 13:27 hod. Jej váha bola 3240 g 

a dĺžka 51 cm. Malej Banskoštiav-

ničanke prajeme veľa zdravia a ro-

dičom veľa energie pri výchove ich 

dcérky, ako aj osobných i pracov-

ných úspechov.  red
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18. 1.

Slávnostné prijatie japonského veľvyslanca na radnici  foto M. Kríž

...počas volebnej kampane 

do NR SR v r. 2016 v meste 

Banská Štiavnica

Pravidlá propagácie politických strán, 

hnutí a koalícií (ďalej aj subjektov) ur-

čuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Banská Štiavnica č. 3/2014. 

V zmysle uvedeného VZN a § 16 zá-

kona č.181/2014 Z.z. o volebnej kam-

pani a o zmene a doplnení zákona č. 

85/2005 Z.z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskor-

ších predpisov je Mesto povinné vy-

hradiť pre všetky subjekty rovnaký 

priestor a  vytvoriť im rovnaké pod-

mienky na realizáciu svojej kampane.

Kandidujúce subjekty sú rámci voleb-

nej kampane do NR SR v r. 2016 po-

vinné riadiť sa na území mesta Ban-

ská Štiavnica nasledujúcimi pokynmi:

1. Mesto poskytne na vylepovanie 

plagátov plagátovacie betónové plo-

chy – skruže, umiestnené v jednotli-

vých lokalitách mesta podľa platného 

VZN 3/2014, §2; na každú takúto plo-

chu si môže kandidujúca strana alebo 

hnutie umiestniť max. 1 ks plagátu so 

šírkou 42 cm a výškou 59,4 cm, alebo 

viacero menších plagátov nepresahu-

júcich v súčte uvedené rozmery.

2. Kandidujúce politické strany a hnu-

tia si môžu na plochy uvedené v bode 

1) umiestňujú plagáty samostatne 

a  bezodplatne tak, aby nepoškodili, 

príp. neprekryli už existujúce plagáty 

iných kandidujúcich politických sub-

jektov.

3. Mesto Banská Štiavnica nevyhra-

dzuje pre volebnú kampaň v  zmys-

le VZN 3/2014, §3 žiadne iné ďalšie 

miesta určené na plagátovacie plochy 

pre kandidujúce subjekty.

4. Mesto Banská Štiavnica ako vyda-

vateľ týždenníka Štiavnické noviny 

zároveň neposkytne žiadnemu sub-

jektu bezplatný priestor pre realizáciu 

volebnej kampane. Politické subjek-

ty si ale priestor môžu zakúpiť v  ľu-

bovoľnom rozsahu v zmysle platného 

cenníka inzercie Štiavnických novín, 

zverejneného na www.banskastiavni-

ca.sk s podmienkou doručenia inzer-

cie v čase uzávierky príslušného čísla 

Štiavnických novín, uvedenej v tiráži 

tohto periodika.

5. V  ostatných náležitostiach sú po-

vinné politické subjekty rešpekto-

vať VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.3/2014.

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka mesta

Pravidlá propagácie 
politických strán, hnutí a koalícií...

Spoločenská 
kronika 
Banská Štiavnica – moje rodisko

2.11. Ondrej Rohárik, 1.11. Mar-

tin Gábor, 6.11. Andrej Ivanco, 

9.11. Nela Chreňovská, 26.11. Sa-

bina Kandráčová, 28.11. Viktória 

Kapošová, 30.11. Braniskav Ko-

váč, 23.11. Ľuboš Ulbrík, 1.12. Te-

reza Moudá, 7.12. Hana Bartíko-

vá, 11.1. Soňa Trubanová, 12.1. 

Nela Kundrová, 13.1.Matúš Ko-

váčik.

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

14.11. Marek Zelinka a Oľga Le-

boczová, 20.11. Radovan Hoschek 

a Mária Pyšná, 8.1.2016 Marián 

Brigant a Ľubica Kováčová.

Navždy nás opustili

5.11. Jarmila Šimková vo veku 59 

rokov, 5.11. Michaela Nečasová vo 

veku 60 rokov, 6.11. Ján Jakubík 

vo veku 80 rokov, 8.11. Klára Ba-

logová vo veku 74 rokov, 10.11. 

Martin Lukáč vo veku 93 rokov, 

13.11. Anna Henželová vo veku 

85 rokov, 13.11. Jaroslav Exnár 

vo veku 77 rokov, 15.11. Radoslav 

Jakubík vo veku 38 rokov, 22.11. 

Juraj Petruška vo veku 56 rokov, 

23.11. Daniel Benco vo veku 61 

rokov, 28.11. Ján Turčan vo veku 

62 rokov, 29.11. Božena Košíko-

vá vo veku 89 rokov, 2.12. Ján 

Mojička vo veku 10 rokov, 6.12. 

Marián Bartko vo veku 55 rokov, 

15.12. Pavol Ulbrík vo veku 53 ro-

kov, 19.12. Ján Sloboda vo veku 

67 rokov, 23.12. Mgr. Marta Bu-

daiová vo veku 80 rokov, 5.1.2016 

Mgr. Karol Rendla vo veku 67 ro-

kov, 5.1. Rozália Nováková vo 

veku 78 rokov, 6.1.2016 Margita 

Mokošová vo veku 82 rokov, 8.1. 

Mária Ečeková vo veku 68 rokov, 

9.1. Miloš Spišiak vo veku 62 ro-

kov, 12.1.2016 Estera Šinková vo 

veku 74 rokov, 13.1. Miroslav Pa-

vúk o veku 54 rokov.

J. Simonidesová

Ekumenický 

modlitebný týždeň

V dňoch 18.- 25. januára pre-

bieha medzinárodný ekumenic-

ký modlitebný týždeň za jednotu 

kresťanov. Tohtoročná téma má 

názov  Povolaní zvestovať veľké 

skutky Pánove  (1P 2,9).  Kresťan-

ské cirkvi a spoločenstvá v Banskej 

Štiavnici sa stretávajú v láske a trá-

via čas v spoločných modlitbách.

Janka Bernáthová

V piatok 15.1.2016 navštívil 

naše mesto veľvyslanec 

Japonska J. E. p. Akio Egawa v 

doprovode kultúrnej attaché 

sl. Tomoe Kamatsu. 

Na radnici MsÚ ich slávnostne prija-

la primátorka nášho mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková. Pán veľvyslanec sa 

zaujímal v priateľských rozhovoroch 

o históriu Banskej Štiavnici a možnú 

vzájomnú spoluprácu v budúcnosti. 

Primátorka mesta by rada privítala 

investora z Japonska, ktorý by vy-

tvoril v našom meste nové pracovné 

miesta. Návšteva pokračovala verni-

sážou výstavy „Rich, Chocolaty Good-

ness“, japonského umelca Shinji Ta-

kine v Kultúrnom centre.

Michal Kríž

Návšteva 
japonského veľvyslanca

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k zabezpečeniu parkova-

nia pri Belianskom jazere.

  Pracovné rokovanie zamera-

né na oblasť školstva v meste 

Banská Štiavnica.

  Redakčná rada VIO TV.

19. 1.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

  Príprava a organizačné zabez-

pečenie 49. zimného stretnu-

tia Klubu slovenských turistov 

a účasti mesta na veľtrhu ces-

tovného ruchu Slovakiatour 

2016 v Bratislave.

20. 1.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Vý-

boru pre otázky zamestnanos-

ti pri ÚPSVaR v Banskej Štiav-

nici. 

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa prvé zasadnu-

tie komisií pre voľby do NR SR 

2016.

21. 1.

  Pracovné stretnutie s veľvy-

slancom Ruskej federácie v SR.

22. 1.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie na VÚC 

BBSK.

 Účasť na slávnostnom otvore-

ní reštauračno-ubytovacieho 

zariadenia Penzión Altmayer, 

Štiavnické Bane – Horná Ro-

veň 431.

Andrea Benediktyová
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Nasledoval novoročný 

príhovor primátorky mesta Banská 

Štiavnica, ktorá zbilancovala pred-

chádzajúci rok a načrtla prognózy 

samosprávy mesta pre rok 2016. 

Záver patril slávnostnému prípitku 

a neformálnym rozhovorom.

Michal Kríž

Prinášame vám 

príhovor primátorky 

nášho mesta:

Vážené panie poslankyne a páni po-

slanci MsZ, vážené panie starostky 

a starostovia, vážení predstavitelia 

organizácií, inštitúcií a škôl, podni-

katelia, vážení prítomní, moji milí 

Štiavničania!

Stalo sa už mimoriadne dobrou 

a užitočnou tradíciou, že na začiat-

ku každého roku sa stretávame tu, 

na tomto mieste, aby mestská sa-

mospráva s  najvýznamnejšími 

predstaviteľmi a osobnosťami náš-

ho mesta a okresu sa zamyslela nad 

tým, čo sme dosiahli v roku minu-

lom, čo nás čaká v novom roku a sú-

časne, aby sme si všetci navzájom 

v  dobrej a  slávnostnej novoročnej 

pohode popriali len to najlepšie. Je 

tomu tak aj teraz, keď je za nami 

rok 2015 a pred nami rok 2016.

Je mi cťou, že ste prijali moje po-

zvanie na toto novoročné stretnu-

tie, a že sa vám môžem opäť priho-

voriť na začiatku nového roka 2016 

v mene mojom i samosprávy mesta. 

Vždy na konci každého roka si člo-

vek bilancuje svoju prácu, svoje činy 

a zároveň s prichádzajúcim novým 

rokom si dáva nové predsavzatia, 

úlohy a takto akosi je to aj v živote 

a činnosti samosprávy. Aký to bol 

teda ten uplynulý rok a  aké stopy 

zanechal v našom starobylom mes-

te a u našich spoluobčanov? Bol to 

rok, v ktorom mesto opäť opeknelo,   

konalo sa mnoho významných pod-

ujatí, výstav a kultúrnych akcií. Bol 

to rok, kedy Banskú Štiavnicu na-

vštívili mnohé významné osobnos-

ti a to prezident Slovenskej repub-

liky Andrej Kiska, bývalý prezident 

Slovenskej republiky Ivan Gašpa-

rovič, predseda Národnej rady Pe-

ter Pellegríni, poslanec Európskeho 

parlamentu Vladimír Maňka, pod-

predseda vlády a  minister vnútra 

SR Róbert Kaliňák, podpredsedníč-

ka NR SR Jana Laššáková, podpred-

seda NR SR Miroslav Číž, niekoľko-

krát  minister životného prostredia 

Peter Žiga a minister školstva, vedy, 

výskumu a športu Juraj Draxler, 

mnohí ďalší poslanci NR SR, veľ-

vyslanci akreditovaní v  SR, mnohí 

štátni tajomníci a mnohé ďalšie vý-

znamné osobnosti nášho politické-

ho, kultúrneho a spoločenského ži-

vota, ako aj mnohí vzácni hostia zo 

zahraničia.

Bilancovanie roku 2015

Rok 2015 bol prvým rokom čin-

nosti novej mestskej samosprávy 

a jej orgánov po komunálnych voľ-

bách v roku 2014. Ak máme hodno-

tiť výsledky, ku ktorým sme dospe-

li v roku 2015 môžem konštatovať, 

že predsavzatia v roku 2015 aj na-

priek mnohým ťažkostiam sa poda-

rilo naplniť. V  príjmovej časti roz-

počtu sme zaznamenali výpadok 

v plnení niektorých príjmových po-

ložiek rozpočtu. Najvyšší prepad 

bol v plnení príjmov z predaja pre-

bytočného majetku mesta. Nao-

pak, priaznivé plnenie sme dosiahli 

v daňových príjmoch. Značnú kom-

plikáciu nám robila aj skutočnosť 

neskorých úhrad za projekty fi nan-

cované zo zdrojov EÚ a  iných fon-

dov. Preto pre udržanie fi nančnej 

stability muselo mesto prijať úspor-

né opatrenia. Aj napriek úsporným 

opatreniam si mesto plnilo všet-

ky povinnosti, ktoré mu vyplýva-

jú zo zákona o  obecnom zriadení, 

tzn. že bola zabezpečená zimná aj 

letná údržba komunikácií, odvoz 

a  likvidácia komunálneho odpa-

du, verejné osvetlenie, starostlivosť 

o verejnú zeleň, mestské cintoríny 

a verejné priestranstvá, teda v plnej 

miere boli zabezpečené všetky zák-

ladné služby pre občanov a zároveň 

realizované aj rozvojové investície. 

Vo zvýšenej miere mestská samo-

správa musela dofi nancovať čin-

nosť školstva a školských zariadení.

Rok 2015 bol pre mesto ekonomic-

ky pomerne dobrý. V príjmovej čas-

ti rozpočtu sme zaznamenali nárast  

v plnení niektorých príjmových po-

ložiek rozpočtu. Výnos dane z príj-

mov bol poukázaný územnej samo-

správe vo výške 3 055 908 Eur, čo 

je o 61 850 Eur viac ako predpokla-

dalo Ministerstvo fi nancií SR. Na 

miestnych daniach sa dosiahol prí-

jem o 37 000 Eur vyšší ako sa oča-

kávalo v rozpočte. Aj vďaka vyšším 

príjmom boli realizované význam-

né investičné aj neinvestičné ak-

cie, na ktoré mesto dostalo dotáciu 

resp. boli fi nancované z  vlastné-

ho rozpočtu. Mesto v  roku 2015 

získalo účelové dotácie celkove vo 

výške 3  138  629,59 Eur, čo bolo 

o  1  083  412 Eur viac ako v  pred-

chádzajúcom roku. Aj napriek tej-

to skutočnosti boli realizované tie-

to investičné a  neinvestičné akcie 

mesta:

- rekonštrukcia a úprava verejných 

priestranstiev uliciach: Botanická, 

Mierová, vrátane povrchovej úpra-

vy komunikácie, oporných mú-

rov, chodníkov, nového verejného 

osvetlenia v  náklade 700 tis. Eur. 

Uvedenou úpravou sa dosiahol zre-

konštruovaný vstup do historické-

ho centra mesta Banská Štiavnica 

a úprava komunikácie pri Botanic-

kej záhrade

- vypracovaná bola projektová do-

kumentácia na realizáciu úprav ve-

rejných priestranstiev ulíc: Sládko-

vičova a Pécha, kde s realizáciou I. 

etapy sa započne v roku 2016

- zrealizovaná bola celoplošná úpra-

va Budovateľskej ulice vyasfalto-

vaním a odvodnením v  náklade 

67  105 Eur, ul. Kysihýbelská, časť 

ulice Slovanská a časť ulice Moyze-

sa a vysprávky miestnych komuni-

kácií a opravy vo výške 295 000 Eur

- v  oblasti pamiatkovej obnovy sa 

zrealizovali práce – pokračovanie 

rekonštrukcie objektu Rubigall vo 

výške 45 tis. Eur, oprava strechy 

ZUŠ, v náklade 32 346 Eur, vypra-

covanie projektovej dokumentácie 

Obnova Belházyovského domu 

- realizovaná bola rekonštrukcia – 

zateplenie MŠ 1. mája prvá etapa 

v náklade 250 tis. Eur,  kde mesto 

obdržalo fi nančné prostriedky  

z Environmentálneho fondu vo výš-

ke 200 000 Eur. Zároveň z Environ-

mentálneho fondu mesto obdrža-

lo aj fi nančné prostriedky vo výške 

29 435 Eur na odstránenie čiernych 

skládok na území mesta Banská 

Štiavnica.

- započalo sa s  výstavbou nového 

multifunkčného ihriska na sídlisku 

Drieňová v náklade 58 000 Eur, kde 

mesto obdržalo dotáciu z Úradu vlá-

dy SR vo výške 40 000 Eur

- ukončený bol projekt Zavedenie 

efektívneho systému separovaného 

zberu a došlo k záverečnému zúčto-

vaniu NFP s Ministerstvom ŽP SR  

- realizovaná bola oprava oporné-

ho múru Katova ulica, oprava opor-

ného múru na uliciach: Robotníckej 

a na Ul. Horná ružová

Mesto Banská Štiavnica vypracova-

lo v roku 2015 21 projektov o zís-

kanie fi nančných prostriedkov a to 

napr. na modernizáciu majetku 

mesta, nákup snežnej frézy, „Neseď 

doma, športuj!“ - multifunkčné ihris-

ko Drieňová, odstránenie čiernych 

skládok, rekonštrukcia strechy MŠ 

1. mája, zateplenie ZŠ J. Kollára. 

Veľmi úspešným bol projekt Mo-

dernizácia verejného osvetlenia 

v meste Banská Štiavnica, kde sme 

získali fi nančné prostriedky na re-

konštrukciu a  modernizáciu verej-

ného osvetlenia vo výške 608  000 

Eur. Mesto získalo ďalšie fi nančné 

prostriedky na podporu kultúrnych 

a športových podujatí, na moderni-

záciu knižnice a na vydanie publiká-

cie Banskoštiavnický Salamander 

a Život a dielo Sergeja Protopopova. 

Mesto Banská Štiavnica realizovalo 

aj projekt vzdelávania seniorov, kde 

obdržalo na celý projekt 177  131 

Eur cez Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Pre sociálne 

znevýhodnené skupiny obyvateľ-

stva mesto v roku 2015 realizovalo 

projekt fi nancovaný z  ESF operač-

ného programu Zamestnanosť a so-

ciálna inklúzia s  názvom Podpora 

miestneho obyvateľstva z  lokality 

Šobov so zriadením Komunitného 

centra pre sociálne znevýhodnené 

skupiny, kde sme získali 109  547 

Eur. V  rámci bytovej výstavby 

v  roku 2015 pribudlo 40 bytových 

jednotiek vrátane novej technickej 

infraštruktúry a parkovísk s využi-

tím štátnej dotácie poskytnutej MD-

VRR a ŠFRB. V roku 2015 sa úspeš-

ne podarilo zúčtovať fi nancovanie 

projektu Zavedenie efektívneho sys-

tému separovaného zberu odpadov 

v  meste Banská Štiavnica a  týmto 

defi nitívne ukončiť spomínaný pro-

jekt. V rámci občianskej vybavenosti 

na základe vypracovanej projektovej 

dokumentácie, 

NOVINKY

�1.str.

Vážené panie poslankyne a páni po-

slanci MsZ, vážené panie starostky 

a starostovia, vážení predstavitelia 

organizácií, inštitúcií a škôl, podni-

katelia, vážení prítomní, moji milí 

Štiavničania!

Samospráva mesta na novoročnom stretnutí

	4.str.
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ktorú fi nancova-

lo mesto bola ukončená kanalizácia 

ulíc: 8. mája a SNP, kde na jej realizá-

ciu sa podarilo získať fi nančné pros-

triedky vo výške 1 407 725 Eur. Cel-

kový náklad stavby 1 848 180 Eur. 

Investorom stavby bola StVS, a. s. 

a dodávateľom stavby spol. Combin 

Banská Štiavnica. V roku 2015 bol 

MsZ schválený PHSR. Ide o strate-

gický dokument, ktorý je rozhodu-

júci pri získavaní fi nančných pros-

triedkov v ďalšom programovacom 

období. Tiež boli schválené zmeny 

a doplnky č. 3 ÚPN Banská Štiavni-

ca. V meste bol zaznamenaný znač-

ný rozvoj CR. V  roku 2015 mesto 

z  rozpočtu uhradilo členský prí-

spevok vo výške 25 000 Eur do OO 

CR, kde mesto je zakladajúcim čle-

nom. Mesto realizovalo aj projekt 

Podpora infraštruktúry CR, ktorý 

bol v roku 2015 ukončený a násled-

ne fi nančne zúčtovaný. Z Minister-

stva pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka bola mestu Banská Štiavnica 

poskytnutá dotácia pre rozvoj CR 

vo výške 169 283,79 Eura. Tu tre-

ba povedať, že v rámci vyhodnote-

nia turistickej sezóny 2015 Infor-

mačným centrom sa zvýšil počet 

návštevníkov mesta, kde napríklad 

v  mesiaci august počet návštevní-

kov kancelárie Informačného cen-

tra dosiahol 10 959, čo je najvyššia 

mesačná návštevnosť v histórii In-

formačného centra.

Aj v roku 2015 mesto zo svojho roz-

počtu hradilo aj časť straty na au-

tobusových spojoch, ktoré nehradí 

BBSK v plnej výške a ktoré sú z hľa-

diska prepravy občanov potrebné. 

Pre rok 2015 bola táto strata vyčís-

lená na 18 903 Eur.

Ďalej mesto z prostriedkov MV SR 

realizovalo rozšírenie kamerového 

systému, vypracovaná bola štúdia 

Rozvoj lokality Červená studňa, vy-

budované bolo nové detské ihrisko 

na Štefultove. Ku koncu roku bola 

kúpená a nainštalovaná nová via-

nočná výzdoba, zakúpená snežná 

fréza. Z prostriedkov rozpočtu mes-

ta bolo hradené rozšírenie verejné-

ho osvetlenia na Ul. J. Horáka. Pre 

oblasť kultúry mesto z rozpočtu vy-

členilo 271 100 Eur na organizo-

vanie a  spolufi nancovanie kultúry 

a pre oblasť športu 207 500 Eur čo 

je spolu 478 600 Eur. V roku 2015 

pribudlo premietanie na Počúvad-

lianskom jazere počas letnej sezóny. 

Mesto fi nancovalo z  rozpočtu naj-

významnejšie kultúrne podujatia 

ako Salamander, Živé šachy, Aka-

demici, Nezabudnuteľné remeslá 

a ďalšie mnohé iné.

Mesto naďalej fi nancovalo prevádz-

kovanie mestských kúpeľov, fut-

balový štadión ako aj športoviská 

v  meste a  prispievalo fi nančne na 

podporu kultúrnych a  športových 

aktivít pre deti a mládež.

V  sociálnej oblasti poskytovalo 

opatrovateľskú službu, prevádzku 

zariadenia pre bezdomovcov, róm-

sky klub. V rámci aktivačných prác 

a  malých obecných služieb mesto 

zamestnávalo 175 aktivačných pra-

covníkov v rámci jednotlivých pro-

jektov pre zníženie nezamestna-

nosti.

V  roku 2015 boli v  meste zrekon-

štruované aj ďalšie pamiatkové ob-

jekty inými investormi a to čiastoč-

ná rekonštrukcia objektu Prachárne 

a  areálu Starého zámku, ktorá za-

hŕňala výmenu šindľov, výmenu 

a opravu okien, vymaľovanie areálu, 

úpravu podkrovia zámku pre depo-

zitárne a výstavné účely, ktorá bola 

realizovaná SBM v  celkovom obje-

me 1,5 mil. Eur. Pokračovala rekon-

štrukcia banskoštiavnickej kalvárie 

Kalvárskym fondom. Zrekonštruo-

vané boli aj mnohé ďalšie objekty, 

vrátane fasád objektov, ktoré cel-

kovo významne prispeli k  zlepše-

niu výzoru mesta, a preto aj touto 

cestou chcem úprimne poďakovať 

všetkým právnickým aj fyzickým 

osobám, vlastníkom pamiatkových 

objektov, ktorí prispeli rekonštruk-

ciou, obnovou, alebo akýmkoľvek 

iným spôsobom k  obnove a  zlep-

šeniu výzoru  mesta. Aj tu na tom-

to mieste chcem vyzdvihnúť re-

konštrukciu historických tajchov, 

ktorú realizuje SVP, š. p. v Banskej 

Štiavnici a  to rekonštrukciu taj-

chu Richňava, ktorá bola slávnost-

ne odovzdaná 8. septembra 2015 

aj za prítomnosti ministra ŽP Petra 

Žigu, ako aj zahájenie rekonštruk-

cie vodnej nádrže Červená studňa. 

Tiež treba vyzdvihnúť zrealizova-

nie náučného chodníka po Starom 

meste po archeologickom výsku-

me z  aktivity SBM v  spolupráci 

s Mestom, Mestskými lesmi, s.r.o., 

Banskoštiavnicko-hodrušským ba-

níckym spolkom a OZ Kruh.

Celý rok 2015 žila Banská Štiavni-

ca množstvom kultúrnych poduja-

tí, o ktoré bol neutíchajúci záujem 

zo strany domácich aj zahraničných 

návštevníkov. Tu treba vyzdvih-

núť pestrú mozaiku podujatí štiav-

nického kultúrneho leta, kultúrne 

a odborné podujatia ako boli napr. 

ERBE sympózium, podujatie Aka-

demici 2015 a  samozrejme tradič-

né Salamandrové dni za účasti vý-

znamných štátnych a  politických 

predstaviteľov a  to prezidenta SR 

Andreja Kisku, prezidenta Ivana 

Gašparoviča, poslanca Európskeho 

parlamentu, poslancov NR SR, mi-

nistra ŽP, ministra školstva, štát-

neho tajomníka MPSVaR, štátneho 

tajomníka MH SR, štátneho tajom-

níka MŽP SR, zahraničných delegá-

cií, stavovských organizácií ako aj 

ďalších vzácnych hostí.

V  našom meste sa už po tretíkrát 

konalo podujatie odovzdávanie „Vy-

znamenaní ministra školstva, vedy, vý-

skumu a športu za mimoriadny prínos 

v  oblasti vedy a  techniky“ – cena Sa-

muela Mikovíniho, kde z  rúk mi-

nistra školstva si prevzali toto oce-

nenie osobnosti z  oblasti vedy, 

výskumu a  techniky za účasti vý-

znamných predstaviteľov univerzít 

a SAV.

V Banskej Štiavnici bola ako v jed-

nom z 5 – tich vybraných okresoch 

Slovenska v  rámci projektu „Digi-

tálne učivo na dosah“ (TT, BS, BB, 

SN, SV) vybudovaná optická sieť, 

do ktorej boli pripojené všetky MŠ, 

ZŠ a aj SŠ. Jedná sa o spoločný pro-

jekt Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a  športu SR a  Úradu vlády 

SR. Primárne tak ide o pomoc ško-

lám efektívne a komfortne využívať 

existujúci bohatý digitálny vzdelá-

vací obsah.

Všetky tieto výsledky sme dosiahli 

aj napriek tomu, že obyvatelia náš-

ho mesta i okresu sa nachádzali nie 

vlastnou vinou v  mimoriadne ťaž-

kej sociálno-ekonomickej situácii. 

Evidovaná miera nezamestnanosti 

k 30.11.2015 v našom okrese bola 

16,11%, v  meste Banská Štiavni-

ca15,04% pričom samospráva mes-

ta a okolité obce plne využívali pro-

jekty na zníženie nezamestnanosti.

Rok 2015 nebol len rokom úspeš-

ným, ale priniesol mestskej sa-

mospráve a  obyvateľom mesta aj 

mnohé starosti a  riešenie dlhoroč-

ných problémov, ktoré spôsobujú 

na čele vrásky. Išlo hlavne o  rieše-

nie pretrvávajúceho problému zdra-

votníctva v Banskej Štiavnici, ktoré 

vyvrcholilo jednak zatiaľ jednome-

sačným uzavretím interného odde-

lenia z  personálnych dôvodov, ako 

aj  riešenia problému RLP v Banskej 

Štiavnici. Samospráva v tejto oblasti 

robí permanentné kroky k riešeniu 

situácie, ale treba si uvedomiť, že 

samospráva mesta nemá v tejto ob-

lasti kompetencie, nie je zriaďova-

teľom nemocnice, ani nemá iný do-

sah na túto situáciu. Mesto Banská 

Štiavnica je nápomocné pri riešení 

situácie, a  to tým, že vytvára pod-

mienky pre stabilizáciu získaného 

personálu, a  to prednostným pri-

deľovaním bytov. Aj vzhľadom na 

tieto skutočnosti nestrácame celú 

túto mimoriadne zložitú situáciu 

zo zreteľa a  prakticky denno-den-

ne robíme všetko potrebné k trva-

lej spokojnosti všetkých tých, ktorí 

sú odkázaní na zdravotnícke služby 

v našom meste.

Prognózy na rok 2016

Rok 2016 bude tiež rokom nároč-

ným, máme však výzvy a ciele, kto-

ré sme si predsavzali a chceme ich 

dosiahnuť. 

�3.str.
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Pohľad na mesto z Novozámockej ulice  foto Michal Kríž
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kam v BŠ 
a okolí ?

Určite veľmi pozitív-

nou správou je aj tá skutočnosť, že 

sa zvýšilo percento pre poskytnutie 

podielových daní pre samosprávy, 

čo znamená zvýšenie podielových 

daní aj pre Banskú Štiavnicu. Na 

druhej strane však treba povedať, 

že z toho plynú aj povinnosti, a to 

sú fi nančné prostriedky na krytie 

zvýšenia miezd pracovníkov v  ob-

lasti samosprávy a  školstva. Rok 

2016 je aj rokom volebným, keď sa 

5. marca 2016 uskutočnia voľby do 

NR SR. Pevne verím, že sa ich v na-

šom meste i okrese zúčastní čo naj-

viac voličov, aby odovzdali svoj hlas 

tým kandidátom, o  ktorých budú 

presvedčení, že budú najlepšou zá-

rukou ďalšieho rozvoja SR, nášho 

mesta aj okresu.

Hlavným cieľom našej samosprávy 

bude zabezpečiť ďalší rozvoj mes-

ta a  potreby občanov pre ich lep-

ší život v Banskej Štiavnici. Aj keď 

viem, že nie je to  vôbec jednodu-

ché, pretože aj rok 2016 aj napriek 

zvýšeniu podielových daní bude ro-

kom náročným, ale som presvedče-

ná, že spoločne sa nám to podarí. 

A to dobrou spoluprácou samosprá-

vy mesta a  s  pomocou inštitúcií, 

organizácií, podnikateľov, ako aj 

občanov nášho mesta. A k tejto spo-

lupráci vás všetkých čo najúprim-

nejšie verejne vyzývam.

Medzi priority našej samosprá-

vy bude určite patriť pokračovanie 

úprav verejných priestranstiev, rie-

šenie statickej a dynamickej dopra-

vy, pamiatková obnova, presťaho-

vanie mestskej knižnice, vytváranie 

a zlepšovanie podmienok pre roz-

voj kultúry a športu v meste, pod-

pora voľnočasových aktivít, rekon-

štrukcia materských škôl v meste so 

znižovaním energetickej náročnos-

ti existujúcich budov vrátane ich za-

tepľovania, pokračovanie zateple-

nia MŠ 1. mája a MŠ Drieňová.

Ďalej bude to podpora školských 

pracovísk, rozvoj CR, spoluprá-

ca s  podnikateľskými subjektami 

v  tejto oblasti, kde naďalej bude-

me využívať veľký potenciál, ktorý 

má mesto Banská Štiavnica vo svo-

jej jedinečnosti ako lokalita UNE-

SCO. Dôsledne budeme dbať na 

ďalší inštitucionálny rozvoj mesta 

využívajúc Zákon o ochrane a roz-

voji územia mesta Banská Štiavnica 

a okolia, na rekonštrukciu objektov 

v  MPR, zachovávanie jedinečných 

duchovných tradícií nášho v  mi-

nulosti svetoznámeho baníckeho 

mesta, budovanie infraštruktúry, 

získavanie externých fi nančných 

zdrojov, rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a zlepšenie ich povr-

chových úprav, vytváranie podmie-

nok pre sociálne znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva a seniorov.

Medzi priority bude patriť aj zlep-

šenie životného prostredia a budo-

vanie oddychových zón, realizácia 

modernizácie verejného osvetle-

nia, ďalšej technickej infraštruktú-

ry a úprav verejných priestranstiev 

I. etapy Ul. Sládkovičova – Pécha, 

rekonštrukcia oporných múrov Ul. 

Kammerhofská, Sládkoviča - Dol-

ná resla, vypracovanie ÚPN zóny 

MPR, kde sme započali verejné ob-

starávanie v  roku 2015. Zabezpe-

čenie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu verejného priestran-

stva Pomníka padlých. Dôležitým 

faktorom je aj vytváranie podmie-

nok pre voľnočasové a športové ak-

tivity. Rok 2016 bude rokom ná-

ročným nielen pre mesto, ale aj pre 

podniky, fi rmy, inštitúcie a  podni-

kateľov.

Nech žijeme v  akejkoľvek zložitej 

dobe, mali by sme si vždy najviac 

vážiť ľudské hodnoty a hľadať spo-

ločné riešenia pre zvládnutie nároč-

ných úloh a  zlepšenie podmienok, 

na ktorých nám záleží. Preto pevne 

verím, že vzájomná súčinnosť me-

dzi mestskou samosprávou, vami 

a  občanmi mesta bude ešte užšia, 

účinnejšia ako  v  predchádzajúcom 

roku. Vyzývam vás všetkých k  tej-

to súčinnosti a spolupráci, vyzývam 

vás všetkých, aby sme spoločne hľa-

dali riešenia ako pomôcť mestu pre 

lepší život v ňom, ale aj ako pomôcť 

niektorým našim obyvateľom.

Dovoľte mi, vážení prítomní, milí 

spoluobčania, ako aj vám všetkým 

ostatným, poďakovať sa vám všet-

kým za statočnú prácu v roku 2015, 

nech pôsobíte na akomkoľvek po-

ste. Ďakujem vám za prácu vo va-

šich fi rmách, podnikoch, školách, 

úradoch, ďakujem vám za kus sve-

domitej práce v prospech nášho 

mesta, jeho obyvateľov i čoraz po-

četnejších návštevníkov.

Čo najúprimnejšie ďakujem vám 

všetkým za doterajšiu spoluprá-

cu, pomoc a dobre mienené rady a 

prostredníctvom vás prajem i vašim 

spolupracovníkom,  rodinným prís-

lušníkom, všetkým našim obyvate-

ľom, ale aj tým Štiavničanom, ktorí 

žijú v iných mestách ako aj obyva-

teľom všetkých obcí okresu Banská 

Štiavnica a srdcom sú stále s nami 

po celý rok, pevné zdravie, šťastie, 

spokojnosť a tú najlepšiu pohodu. 

Ďakujem vám všetkým za úprim-

ný záujem o veci verejné, všetkým 

Štiavničanom a priaznivcom Ban-

skej Štiavnice za pomoc nášmu 

mestu, našej samospráve.

Nakoniec si dovoľujem vysloviť ešte 

jedno najvrúcnejšie želanie - vyna-

ložme a zmobilizujme všetky naše 

sily, schopnosti, skúsenosti, um i 

talent pre to, aby život v našom pre-

krásnom a jedinečnom historickom 

meste bol zo dňa na deň plnohod-

notnejší, spokojnejší, pretože naši 

spoluobčania si to určite zaslúžia.

Milí moji Štiavničania, vážení prí-

tomní, určite mi dáte všetci za prav-

du, že najväčšiu cenu má vždy to-

lerancia, korektný ľudský vzťah, 

pochopenie a pomoc človeka člo-

veku. Preto zo srdca vám a vašim 

rodinám prajem veľa šťastia, pev-

né zdravie, aby vo vašich rodinách 

v osobnom žití prevládala láska, 

šťastie, vytrvalosť, spokojnosť a 

pokoj. Nech sa darí vám všetkým 

a mestu Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Samospráva mesta 
na novoročnom stretnutí
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Pozvaní hostia na novoročnom stretnutí  foto Michal Kríž

22.1. Štiavnický kvíz. Príďte sa 

zabaviť a otestovať si svoje vedo-

mosti. Zostavte tím s max. poč-

tom 5 súťažiacich a prihláste sa 

na 0917 824 514. Vila Magnolia, 

19:00

22.1. Basie Frank Band. Spieva 

Barbora Švidraňová. Trotuar Cafe, 

20:00 

23./30.1. Terra Permonia 

Počas januára a februára sú diel-

ničky otvorené každú sobotu, 

13:00-17:00.

23.1. Kino: Ako baník k zlatu pri-

šiel. Prvá banskoštiavnická fi l-

mová rozprávka. Kino Akademik, 

16:00, vstupné 2 €.

30.1. Tradičná dedinská zabíjač-

ka. Ako sa robia domáce klobásky, 

jaternice, laloky - pavuštiky, slani-

na a samozrejme bude aj koštov-

ka. Banský Studenec, 10:00-22:00

30.1. Zima v Salamandre: Tradič-

ná zabíjačka s top šéfkuchárom 

Ľubom Herkom. Salamandra re-

sort, Hodruša-Hámre. 

30.1. Sokoliarstvo na britských 

ostrovoch. Hosť večera Bob Dal-

ton, vydavateľ časopisu Th e World 

of Falconry a  autor kníh o  soko-

liarstve. Cosmopolitan-vežička, 

15:00. 

30.1. Detské divadelné predstave-

nie: Dobrú chuť, vlk! Pre deti od 3 

rokov. Kino Akademik, 16:00. 

30.1. Food-Cult. Zdravie, krása 

a chuť. Degustácia nového menu + 

novinky pre štíhlu líniu, a stretnu-

tie s  poradcom Ketodiet. Za-

hrá kapela Klons. Cosmopolitan-

-bowling, od 18:00. 

30.1. Koncert: Ivan Mihok Band - 

Vrana na stožiari. Kaviareň Divná 

pani, 20:00, vstup voľný. Kaviareň 

Divná pani, 20:00

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Vernisáž 
výstavy
SPŠ S.Mikovíniho a Státní ob-

lastní archiv v Třeboni Vás pozý-

vajú na vernisáž výstavy „Krása 

knižných väzieb“, ktorá sa uskutoč-

ní 2.2.2016 o 14:30 vo vestibule 

SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 

13, Banská Štiavnica. Výstava po-

trvá do 29.2.2016. V prípade záuj-

mu o odborný výklad kontaktujte: 

radovan.blaho@gmail.com.

SPŠ SM BŠ
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Oznam

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici pozýva všetkých záujem-

cov o štúdium na Dni otvorených 

dverí UMB, ktoré sa uskutočnia 

12. a  13. februára 2016. Začia-

tok programu počas oboch dní 

je o 9:30 hod. na jednotlivých fa-

kultách univerzity. Návštevníci 

sa dozvedia všetky potrebné in-

formácie, absolvujú prehliadku 

priestorov fakúlt, budú mať mož-

nosť vidieť prednášky, semináre a 

praktické ukážky výučbových ak-

tivít (práca tlmočníka v tlmočníc-

kej kabíne, vstup do pojednávacej 

miestnosti na simulované súdne 

spory, otvorený výtvarný ateliér a 

iné). Pripravená je aj diskusia so 

študentmi UMB. Viac informácií 

nájdete na www.umb.sk.   UMB BB

Už od roku 1994 majú žiaci 

Strednej odbornej školy 

lesníckej v Banskej Štiavnici, 

za fi nančnej podpory Riadi-

teľstva lesov v Tübingene, 

možnosť zúčastniť sa pobytu 

v Spolkovej republike 

Nemecko. 

Tento rok bol pre 25 lesákov pripra-

vený veľmi bohatý program. Svo-

je lesnícke zručnosti si vyskúšali pri 

stavbe posedov, výsadbe mladých ja-

vorov a akostnej úrovňovej prebierke 

metódou cieľových stromov. Súčas-

ťou pobytu boli aj exkurzie v lesníc-

kych zariadeniach, prednášky o  les-

níctve v SRN, poznávanie nemeckých 

reálií a nemeckého jazyka. Obavy žia-

kov, či sa dohovoria, boli zbytoč-

né. Po počiatočných bojazlivých ve-

tách, hoci s chybami, bez problémov 

komunikovali. Žiaci boli ubytovaní 

v škole prírody, v priestoroch nádher-

ného barokového kláštora Schöntal, 

na severe spolkovej krajiny Báden-

sko-Württembersko. Počas poby-

tu navštívili okrem iného zariadenie 

„Dom lesa,“ zamerané na lesnícku pe-

dagogiku. Tu mali možnosť nielen vi-

dieť, ale aj dotýkať sa vecí, ktoré súvi-

sia s prírodou a prácou lesníka. Žiaci 

s úžasom obdivovali vývin automo-

bilového koncernu Mercedes-Benz v 

Daimlerovom múzeum v Stuttgarte.  

V meste Heidelberg si prezreli zná-

me pamiatky, ktoré priťahujú turis-

tov z celého sveta, napríklad zámok 

a univerzitu, ktorá je najstaršou vy-

sokou školou v Nemecku. Inšpirujú-

ca a zaujímavá bola aj prechádzka po 

vianočných trhoch v mestách Schwä-

bisch Hall, Heidelberg  a  Stuttgart. 

Pán Th omas Dietz, ktorý sa už roky 

venuje organizovaniu týchto poby-

tov, vyzdvihol záujem a odborné zna-

losti našich žiakov a  nezabudol ich 

upozorniť na dôležitosť ovládania cu-

dzích jazykov a v európskom regióne 

najmä nemeckého jazyka.

Eleonóra Valovičová,

 Jana Lavríková

Žiaci Strednej odbornej školy lesníckej 
na praxi v Nemecku

Žiaci SOŠL na odbornej praxi v SRN  foto Kevin Tartott 

Na začiatku nového roka je 

dobré venovať pozornosť 

kľúčovým otázkam života. 

Jednou z nich je aj otázka slobody. 

Istý výrok hovorí: “Sloboda slova nie 

je všetko. Treba ešte objaviť slovo, kto-

ré dáva slobodu nám.“ Sú slová, ktoré 

zotročujú a  sú slová, ktoré oslobo-

dzujú. Žijeme v dobe, keď sa musí-

me orientovať v záplave množstva 

slov, informácií, správ a najrôznej-

ších ponúk. Ako môžeme rozpoznať 

to pravé slovo od falošných? Ako 

rozpoznať zrno od pliev? Ako sa vy-

hnúť nástrahám, ktoré s  touto zá-

plavou prichádzajú?

Všetky vysoké hodnoty sa ťažko zís-

kavajú, ale ľahko strácajú. Podob-

ne, ako naša národná sloboda spod 

nadvlády iných národov a systémov 

stála mnoho obetí, tak aj naša osob-

ná, vnútorná sloboda od najrôznej-

ších závislostí, žiadostivostí, neres-

tí, aj spod moci diabla, smrti a pekla 

bola draho vydobytá živým Slovom 

v  osobe Božieho Syna Ježiša Kris-

ta na kríži. On sám je tým Slovom, 

ktoré dáva slobodu aj nám. (pozri 

Ján 1,14 a Ján 8, 36). Skutočná slo-

boda je spojená so zodpovednosťou. 

Človek sa môže rozhodovať, ale zá-

roveň by mal myslieť na to, aké dô-

sledky jeho rozhodnutia prinesú, 

a  to nie len krátkodobo, ale hlavne 

z  dlhodobého hľadiska - budúcnos-

ti. Ku strate slobody totiž dochádza 

postupne a  nenápadne. Najprv od-

pútaním pozornosti od pravých cie-

ľov k falošným. Potom nasledujú vá-

bivé ponuky. A keď je myseľ a srdce 

zotročené, nasleduje postupná stra-

ta zdravia, rodiny, živobytia a nako-

niec aj života. Takáto je žiaľ  perspek-

tíva napríklad alkoholikov, drogovo 

závislých a podobne, ak sa včas ne-

spamätajú. Skúsil som, ako ťažko 

a bezvýsledne bolo pomáhať   člove-

ku, ktorý si vzal pôžičku a potom mu 

chodili listy zo súdov, od exekútorov 

a nakoniec, keďže nič takého nevlast-

nil, tak mu siahli na dôchodok. To je 

len jeden z  mnohých dôkazov, ako 

ľahko je stratiť slobodu v jednej chví-

li, jedným podpisom, jedným zlým 

rozhodnutím. Na druhej strane som 

skúsil aj moc Slova, ktoré mi dalo slo-

bodu napríklad v  tom, aby som ve-

del odpustiť ľudom, ktorí mi v živo-

te ublížili. Bolo to pre mňa vnútorne 

oslobodzujúce, blahodarné. Vieme, 

že život je plný nástrah. Preto potre-

bujeme viac, ako sú iba ľudské slová, 

sľuby, alebo fi lozofi e. Potrebujeme 

Slovo, ktoré je naozaj dôveryhodné 

i keď je neraz nad naše chápanie. Je 

to Božie slovo. V ňom je kľúč do ži-

vota a udalostí, ktoré sú pred nami 

aj v tomto roku. V ňom sú zároveň aj 

najlepšie kritériá pre rozpoznávanie 

pravého slova od falošných, zrna od 

pliev. Nie je pravda, že ako jednotliv-

ci sme iba nuly, a preto jeden nič ne-

zmôže. Slovo má veľkú moc. Ak by 

sme ho pripodobnili napríklad k čís-

lu a dali mu prednosť pred sebou, aj 

jedna nula tak zrazu získava slušnú  

hodnotu a vplyv. Vnútorná sloboda 

spojená s  múdrosťou a  zodpoved-

nosťou, poskytuje väčšiu slobodu i 

ľuďom v našom okolí a istou mierou 

tiež napomáha k  upevňovaniu slo-

body aj v širšej spoločnosti. Mnoho 

záleží od našich rozhodnutí. Zme-

ny k lepšiemu začínajú od každého 

z  nás. Mojim prianím je, aby sme 

v tomto roku všetci čo najviac zakú-

sili oslobodzujúcu moc našich dob-

rých rozhodnutí. 

Ľubomír Počai

Sloboda

ponuka
práce

Okres Banská Štiavnica

1. Vedúci/a zmeny, Tesco sto-

res SR, a.s., L.Svobodu 1, 969 01  

Banská Štiavnica, p. Blahová, tel.: 

0904410334, e-mail: 24121dir@

sk.tesco-europe.com, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

2. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, kamiónu, BS Trans 

s.r.o., SNP 815/13, 969 01 Banská 

Štiavnica, tel.: 0905749355, USO 

– 1 VPM, nástup ihneď

3. Čašníčka, Tulsi s.r.o., Rad-

ničné nám. 13, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Cerovská, tel.: 

0910932083, e-mail: cerovska.

emilia@gmail.com, USO – 1 VPM, 

nástup ihneď.

Spracovala: Zuzana Paškayová

Zmena
výpožičných hodín 

v mestskej knižnici

Pondelok: 8.30 - 15.00 hod.

Utorok: 8.30 - 17.00 hod.

Streda: 8.30 - 15.00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8.30- 16.30 hod.

Kontakt: 045/290 90 35, 

email: kniznica@banskastiavnica.

sk                                                     MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 24.1.2016 uplynie 10. 

rokov, čo nás opustil a odi-

šiel na večnosť Štefan Ka-

cian. Kto ste ho poznali, 

venujte mu, prosím, tichú 

spomienku. S láskou spo-

mínajú 

manželka, dcéra 

a vnúčatá s rodinami

Spomienka

Dňa 25.1.2016 

si pripomíname 

8. výročie úmr-

tia nášho zo-

snulého Jána 

Sliackeho. Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu tichú spo-

mienku. 

Manželka a deti 

s rodinami

Spomienka

Dňa 28.1.2016 

uplynie 10 ro-

kov, čo nás 

navždy opus-

til Štefan Sé-

key. Tí, čo ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

Poďakovanie

Dňa 8.1.2016 

sme sa na-

vždy rozlúčili 

s p. Rozáliou 

Novákovou. 

Úprimne ďakujeme všet-

kým, ktorí svojou účasťou 

a slovami útechy sa snaži-

li zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Zvlášť ďakujeme za ľudský 

prístup a prejav Mgr. Na-

dežde Babiakovej, primátor-

ke mesta a Jarmile Simoni-

desovej. 

Smútiaca rodina

Každý občan mesta už mal tú 

bolestnú skúsenosť, že musel 

pochovať svojho najbližšieho 

člen rodiny.

Obrady poslednej rozlúčky pohreb-

nej služby Requiem – či už cirkevné 

alebo civilné, mali v Banskej Štiav-

nici svoju dôstojnosť, aká prináleží 

nebožtíkovi na jeho poslednej ces-

te. Pohrebná služba p. Šakového 

obrady vykonávala s  maximálnou 

profesionalitou, za priemerné ceny 

a k úplnej spokojnosti smútiacej ro-

diny. Pri nohách nebožtíka bol vždy 

stolík, na ktorý mali možnosť uk-

ladať kvetiny priatelia a známi ne-

božtíka, ktorého prišli odprevadiť 

na jeho poslednej ceste a vzdať mu 

úctu. Pri rakve horeli sviece a pri fo-

tografi í boli uvedené nebožtíkove 

údaje o  dátume narodenia a  úmr-

tia. K  dispozícii bolo i  kropítko so 

svätenou vodou, bez ohľadu na to, 

či sa jednalo o cirkevnú, alebo civil-

nú rozlúčku. Po akte, pred prikry-

tím truhly si rodina kvety zo stolíka 

upratala, aby nezavadzala nosičom 

odnášajúcim rakvu. Po ukončení 

obradu majitelia pohrebnej služby, 

ktorí sa osobne zúčastnili na kaž-

dej poslednej rozlúčke, poďakovali 

všetkým prítomným. Po vynesení 

truhly sa za dojímavej hudby rakva 

naložila do pripraveného auta, 

smútočný sprievod zostal potichu 

stáť, kým hudba nedohrala, dvere 

auta odvádzajúceho nebožtíka sa 

doznením poslednej piesne na roz-

lúčku zatvorili a s krátkym zatrúbe-

ním sa auto s nebožtíkom pohlo na 

jeho poslednú cestu.

Bohužiaľ, našej zosnulej pani Ro-

zálii Novákovej, milovanej mamky, 

starej mamky sa takejto dôstojnej 

rozlúčky nedostalo. Pohrebná služ-

ba, u  ktorej sme si my zabezpeče-

nie pohrebu objednali, vykonávala 

pohrebný akt bez akejkoľvek pro-

fesionality a dôstojnosti. Pri chýba-

júcej fotografi i našej zosnulej, bol 

zle uvedený dátum narodenia, pri 

rakve nehoreli sviece, chýbal stolík 

na kvety, a tak sa tieto kvety kládli 

po zemi, o kvety sa kondolujúci ľu-

dia potkýnali. Naša rodinná kytica 

bola hodená na zemi a cudzia kyti-

ca patriaca inému nebožtíkovi bola 

umiestnená na truhle našej nebož-

ky. Po akte – bez hudby – sa naloži-

la rakva do auta a za nezmyselného, 

nervy drásajúceho vytrubovania sa 

auto s  nebožkou pohlo na posled-

nú cestu. Zamestnanec pohrebnej 

služby bol nepríjemný. Kyticu za-

bezpečili len pár minút pred zača-

tím obradu. Nám, najbližšej rodine, 

po samotnom akte zostala nielen 

bolesť nad stratou milovanej oso-

by, ale celoživotná trauma z  toho, 

že sme našej zosnulej nedokázali 

zabezpečiť takú dôstojnú rozlúčku, 

akú si vždy priala mať a hlavne akú 

si zaslúžila.

Bola to práve pani primátorka Mgr. 

Nadežda Babiaková a pani Simoni-

desová, ktoré svojou dojímavou re-

čou, prednesom a  výberom piesní 

dodali pohrebnému aktu patričnú 

dôstojnosť a stíšili náš žiaľ, a preto 

im patrí poďakovanie za celú pozo-

stalú rodinu.

Náš pohrebný akt sa zopakovať 

nedá, trauma v  nás zostane. Ten-

to článok zverejňujeme preto, aby 

si pohrebná služba vstúpila do sve-

domia, skvalitnila svoju prácu na 

takú úroveň, na akú sú Štiavničania 

zvyknutí. Túto našu skúsenosť odo-

vzdávame vám – milí spoluobčania 

– keď už príde čas pochovávať va-

šich blízkych.

Smútiaca rodina

Posledná rozlúčka 
s Rozáliou Novákovou

V sobotu 16. januára 2016 sa 

v Kultúrnom centre v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo premie-

tanie dokumentárneho fi lmu 

„Železník“. 

Film vznikol ako spolupráca OZ 

Skryté poklady Slovenska a kame-

ramana Pavla Troppa. „Cieľom doku-

mentu je priblížiť divákovi, že i zdanli-

vo neznáme miesta na Slovensku majú 

svoju históriu a krásu. Na základe roz-

právania ľudí, ktorí tu žili a pracovali, 

sme chceli zachytiť posledné fragmen-

ty toho, čo tu z banskej činnosti osta-

lo“. Povedal o dokumente predseda 

OZ Skryté Poklady Slovenska La-

dislav Bene. Dokument sa v  Ban-

skej Štiavnici stretol s  výbornými 

ohlasmi, ktoré svedčia o neustáva-

júcom záujme o banícku históriu. 

Druhou časťou premietania bol ex-

kurz do hlbín hodrušských štôlní 

vo fotografi ách Luba Lužinu s  ko-

mentárom Richarda Kaňu. V  roz-

siahlej prezentácii návštevníci 

premietania odhalili krásy a veľko-

leposť stredovekých banských diel, 

do ktorých sa bežný človek nedo-

stane. 

Ďakujem autorom dokumentárne-

ho fi lmu a  fotografi í hodrušských 

štôlní, ktorých zanietenosť je nes-

miernym prínosom k dokumento-

vaniu baníckej minulosti. 

Ján Petrík, OZ Fotoklub Blur

Úspešné premietanie 
s baníckou tematikou

Autori dokumentu so štiavnickým pamätníkom Ľ.Dupalom  

foto Ján Petrík 
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Občianske združenie Marga-

rétka vzniklo v roku 2003 

z iniciatívy rodičov detí so 

zdravotným a telesným 

postihnutím. 

OZ Margarétka je zamerané na po-

moc osobám so zdravotným a  te-

lesným postihnutím a ich rodinám. 

Predmetom činnosti občianskeho 

združenia je integrácia zdravotne 

a  telesne postihnutých do spoloč-

nosti, pomoc pri ochrane ich práv 

a právom chránených záujmov, po-

skytovanie sociálnych služieb, mi-

moškolská záujmová  činnosť, 

ale i  klubová činnosť – podpor-

né skupiny rodičov. Od roku 2013 

OZ Margarétka prevádzkuje den-

ný stacionár pre osoby so zdra-

votným a  telesným postihnutím. 

Denný stacionár funguje v pre-

najatých priestoroch Materskej 

školy v Banskej Štiavnici na Brat-

skej ulici 9. Denný stacionár je urče-

ný pre osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby v zariade-

ní, na určitý čas počas dňa. V den-

nom stacionári sa podľa zákona č. 

448/2008 Z.z poskytuje pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociál-

na rehabilitácia, stravovanie, zabez-

pečuje sa pracovná terapia a záuj-

mová činnosť. V dennom stacionári 

je zabezpečená aj zdravotná rehabi-

litácia, ktorú jedenkrát do týždňa 

realizuje kvalifi kovaná fyzioterape-

utka. V  ostatných dňoch pravidel-

nú pohybovú terapiu zabezpeču-

je rehabilitačný prístroj Motomed 

Viva2 , ktorý je určený k precvičo-

vaniu horných a  dolných končatín 

a  dokáže sa prispôsobiť individu-

álnym potrebám klientov. Odbor-

ní zamestnanci denného stacionára 

pomáhajú klientom prostredníc-

tvom rôznych tvorivých činností a 

aktivít rozvíjať motorické, kognitív-

ne, komunikačné, sociálne a osob-

nostné kompetencie. Tieto činnos-

ti vedú klientov k  prosociálnemu 

správaniu, vzájomnej tolerancii, ko-

operácii a predovšetkým im pomá-

hajú v integrácii do bežného života 

v spoločnosti. V dennom stacionári 

nás nájdete každý pracovný deň od 

7:00 do 16:30. Cena za poskytnu-

tú sociálnu službu je 0,50 €/1 deň. 

Všetci ste srdečne vítaní!

Od roku 2016 je OZ Margarétka aj 

poskytovateľom opatrovateľskej 

služby. Zároveň sa OZ Margarét-

ka zapojilo do Národného projek-

tu podpora opatrovateľskej služby, 

ktorého cieľom je podporiť rozvoj 

opatrovateľskej služby za účelom 

predchádzania umiestňovania 

klientov do pobytových zariadení. 

Opatrovateľská služba je určená ob-

čanom v  okrese Banská Štiavnica, 

ktorí potrebujú pomoc pri riešení 

nepriaznivej sociálnej situácie z dô-

vodu ťažkého zdravotného postih-

nutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dô-

chodkového veku. Ponúkame od-

bornú kvalifi kovanú pomoc a  sta-

rostlivosť priamo v  domácom 

prostredí osoby, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby. Opat-

rovateľská služba zahŕňa základnú 

starostlivosť o klienta, starostlivosť 

o domácnosť, základné sociálne ak-

tivity, dohľad, sprievod. Prostred-

níctvom opatrovateľskej služby 

chceme umožniť občanom s  ŤZP, 

občanom s  nepriaznivým zdravot-

ným stavom a  seniorom, zotrvať 

v ich domácom prostredí a vytvoriť 

primerané podmienky pre zachova-

nie, obnovu a rozvoj schopnosti sa-

mostatného života. Cena opatro-

vateľskej služby počas pracovných 

dní je 1,20 €/hod, počas víkendov 

a sviatkov 2,20 €/hod opatrovateľ-

skej služby.

V  prípade záujmu, alebo otázok 

ohľadom prezentovaných sociál-

nych služieb, nás neváhajte kontak-

tovať. Tešíme sa na spoluprácu!

Kontaktné osoby v prípade záujmu:

Mgr. Lucia Jokalová, tel.č. 0917 

517  703, e-mail : luciajokalova@

margaretka.sk 

Helena Koťová, tel.č. 0907 272703, 

e-mail : veduca.ds@margaretka.sk 

OZ Margarétka

OZ Margarétka ponúka sociálne služby 
pre občanov

Klienti denného stacionára v tvorivej dielni  foto OZ Margarétka

Pripomíname všetkým žiakom 

MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, že termín 

uzávierky výtvarnej súťaže 

Salamander očami detí a mládeže 

je predĺžený do 1. 3. 2016.

Svoje súťažné práce s tematikou Sa-

lamandrového sprievodu a  sprie-

vodných podujatí Salamandrových 

dní  posielajte, alebo osobne odo-

vzdajte na adr: POS, Nám. sv. Troji-

ce 7, 969 01 Banská Štiavnica (mod-

rý dom).

Technika prác: ľubovoľná, rozme-

ry: min. A4. Na zadnú stranu každej 

práce treba uviesť: Meno a priezvis-

ko autora, školu (aj adresu školy), 

ročník. Prosíme tiež kontakt na vy-

učujúcich, resp. rodičov, alebo vedú-

cich krúžkov, ktorí deti sa súťaž pri-

pravovali.

Vyhodnotenie súťaže bude v marci 

2016. Tešíme sa na vaše pekné prá-

ce. Bližšie informácie: Mgr.  Mária 

Petrová, č.t.:  0915 819 989, mail: 

petrova@osvetaziar.sk. 

POS

Výtvarná súťaž 
Salamander očami detí a mládeže

Predchádzanie 
vzniku 
požiarov 
v období vykurovacej sezóny

Začiatok roku 2016 priniesol na 

naše územie výrazné ochladenie, 

ktoré bolo sprevádzané mrazivými 

teplotami, kedy sa začína v domác-

nostiach intenzívnejšie kúriť a pri-

kurovať.

Zimné obdobie je obdobím, ktoré si  

vyžaduje pozornosť zo strany obča-

nov na úseku ochrany pred požiar-

mi, kedy vzniká vysoká pravdepo-

dobnosť vzniku požiarov.

Od 1.1. do 12.1.2016 vzniklo na 

území Banskobystrického kraja 

už 20 požiarov v dôsledku vyhore-

nia sadzí v komíne, nedodržiavania 

predpísaných bezpečných vzdiale-

ností horľavých materiálov od spot-

rebičov, požiarov striech a požiarov 

kotolní.

Pri spaľovaní dreva, či iného tuhé-

ho paliva sa komín zanáša sadzami 

omnoho rýchlejšie ako pri spaľova-

ní plynu. Nánosy sadzí pritom nie-

len zhoršujú ťah komína, ale aj zvy-

šujú riziko požiaru.

Pri komínoch treba venovať zvý-

šenú pozornosť najmä pravidelnej 

kontrole a  čisteniu samotných ko-

mínov, taktiež údržbe palivových 

spotrebičov. Pri neodbornom „svoj-

pomocnom“ zhotovovaní, prípadne 

oprave komínov vznikajú netesnos-

ti, ktoré sú mnohokrát taktiež príči-

nou vzniku požiarov.

Bezpečné vzdialenosti spotrebiča 

a dymovodu je potrebné dodržiavať 

v závislosti od druhu používaného 

paliva do spotrebiča. Pri spotrebi-

čoch na tuhé palivo je to 800 mm, 

na kvapalné 400 mm a plynné 200 

mm vo všetkých smeroch.

Kvalitná a odborná prevencia v ob-

jektoch súkromného vlastníctva 

znamená dôkladnú prípravu na na-

stávajúce zimné vykurovacie obdo-

bie.

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa vám určite oplatí 

a  následne ochráni zdravie a  majetok 

vás a vašich blízkych.“

Odd. požiarnej prevencie

KR HaZZv BB
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 22.1. o 18:30 hod.Piatok 22.1. o 18:30 hod.

PiATA vlNAPiATA vlNA

Dobrodružný/Sci-Fi/Thriller, USA, Dobrodružný/Sci-Fi/Thriller, USA, 
2016,108 min., vstupné: 4 €. Najskôr 2016,108 min., vstupné: 4 €. Najskôr 
vzali ľudom elektrinu a uvrhli svet do vzali ľudom elektrinu a uvrhli svet do 
chaosu. Potom ovládli mestá a všet-chaosu. Potom ovládli mestá a všet-
ko zničili. Tretia vlna prišla v podobe ko zničili. Tretia vlna prišla v podobe 
smrtiaceho vírusu, ktorý nakazil státi-smrtiaceho vírusu, ktorý nakazil státi-
síce. V štvrtej vlne nepozorovane pre-síce. V štvrtej vlne nepozorovane pre-
nikli medzi ľudí. Cassie je jedna z hŕst-nikli medzi ľudí. Cassie je jedna z hŕst-
ky, čo prežila. Potom, ako unesú jej ky, čo prežila. Potom, ako unesú jej 
malého brata, musí pozbierať všetky malého brata, musí pozbierať všetky 
sily a odvahu, aby ho včas vyslobodila.sily a odvahu, aby ho včas vyslobodila.

Sobota 23.1. o 18:30 hod.Sobota 23.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 28.1. o 18:30 hod.Štvrtok 28.1. o 18:30 hod.

Dedo je loTorDedo je loTor

Komédia, USA, 2016,100 min., Komédia, USA, 2016,100 min., 
vstupné: 4 €. Jason Kelly (Zac Efron) 
má pred sebou skvelú budúcnosť. Je má pred sebou skvelú budúcnosť. Je 
na najlepšej ceste stať sa partnerom na najlepšej ceste stať sa partnerom 
v prestížnej advokátskej kancelárii 
a o týždeň si berie za manželku dcé-a o týždeň si berie za manželku dcé-
ru svojho šéfa. Dobre vychovaný mla-ru svojho šéfa. Dobre vychovaný mla-
dý muž však neuvážene súhlasí, že od-dý muž však neuvážene súhlasí, že od-
vezie svojrázneho starého otca Dicka 

(Robert DeNiro) na jarné prázdniny-(Robert DeNiro) na jarné prázdniny-
...a svadba je zrazu v nedohľadne! ...a svadba je zrazu v nedohľadne! 

Nedeľa 24.1. o 16:00 hod.Nedeľa 24.1. o 16:00 hod.

Kikirikí A pÁr vAjecKikirikí A pÁr vAjec

Animovaný, Mexiko, 2015, 98 min., Animovaný, Mexiko, 2015, 98 min., 
vstupné: 4 €. Riky sa narodil ako za-vstupné: 4 €. Riky sa narodil ako za-
krsnuté kura. Ale keď chce zlý rančer krsnuté kura. Ale keď chce zlý rančer 
zničiť jeho domov a rodinu, tak sa musí zničiť jeho domov a rodinu, tak sa musí 
z plachého mladého kuraťa stať odváž-z plachého mladého kuraťa stať odváž-
nym kohútom. nym kohútom. 

Nedeľa 24.1. o 18:30 hod.Nedeľa 24.1. o 18:30 hod.

Už TerAz Mi chýbAšUž TerAz Mi chýbAš

Komédia/Dráma/Romantický, VeľKomédia/Dráma/Romantický, Veľká ká 
Británia, 2015, 112 min., vstupné: 4 Británia, 2015, 112 min., vstupné: 4 
€. Milly (Toni Collette) a Jess (Drew €. Milly (Toni Collette) a Jess (Drew 
Barrymore) boli odjakživa najlepšími Barrymore) boli odjakživa najlepšími 
kamarátkami. Od detstva spolu zdieľa-kamarátkami. Od detstva spolu zdieľa-
li absolútne všetko.V živote ale raz na-li absolútne všetko.V živote ale raz na-
stane chvíľa, kedy sa každý musí začať stane chvíľa, kedy sa každý musí začať 
správať dospelo... Každá zábava však správať dospelo... Každá zábava však 
raz skončí a pre Milly s Jess to pla-raz skončí a pre Milly s Jess to pla-
tí dvojnásobne. Jess po mnohých ne-tí dvojnásobne. Jess po mnohých ne-
úspešných pokusoch, kedy sa pokúsi-úspešných pokusoch, kedy sa pokúsi-
la otehotnieť, konečne prelomila smolu la otehotnieť, konečne prelomila smolu 
a chce s Milly osláviť radostnú správu. a chce s Milly osláviť radostnú správu. 

Tá má bohužiaľ úplne opačnú novin-Tá má bohužiaľ úplne opačnú novin-
ku - bola ňou zistená rakovina prsní-ku - bola ňou zistená rakovina prsní-
ka. Dlhoročné kamarátky sa tak ocita-ka. Dlhoročné kamarátky sa tak ocita-
jú pred životnou skúškou.jú pred životnou skúškou.

Utorok 26.1. o 18:30 hod.Utorok 26.1. o 18:30 hod.

TAkovej bArevNej TAkovej bArevNej 

vocAs leTící koMeTYvocAs leTící koMeTY

Dokumentárny, Česko, 2015, 101 Dokumentárny, Česko, 2015, 101 
min., vstupné: 4 €. Celovečerný doku-min., vstupné: 4 €. Celovečerný doku-
mentárny fi lm rozpráva o Filipovi To-mentárny fi lm rozpráva o Filipovi To-
polovi, skladateľovi, textárovi, klavi-polovi, skladateľovi, textárovi, klavi-
ristovi a spevákovi skupiny Psí vojáci, ristovi a spevákovi skupiny Psí vojáci, 
ktorého tvorba zasiahla tri generácie.  ktorého tvorba zasiahla tri generácie.  
Celým fi lmom prestupujú piesne, kto-Celým fi lmom prestupujú piesne, kto-
ré sám Filip označoval za formu svo-ré sám Filip označoval za formu svo-
jich robotníkov.jich robotníkov.

Špeciálne pre seniorov:
Štvrtok 28.1. o 10:00 hod.Štvrtok 28.1. o 10:00 hod.

Ako bANík Ako bANík 

k zlATU prišielk zlATU prišiel

Vstupné: 2 €Vstupné: 2 €

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, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.45/2015: „Istého priateľa pozná-

me v neistej situácii.“ Výhercom sa stáva 

Alica Talajová, Dr. Straku 11, Ban-

ská Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, 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 1.2.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Marka 

Twaina: 

A., Ovocie z  palmy, navíjal, štát na 

juhu Európy,

B., Hlavné jedlo dňa, našiel pri kopa-

ní, slanina česky,

C., Začiatok tajničky, koncovka 

ženských žen. priezvisk, koniec taj-

ničky,

D., Pánske šaty, škaredá žena, povala,

E., Síra, 12 mesiacov, USA, samohlás-

ky v slove víla, vnútri, 

F., Zemina, prvý muž, tona, švaj-

čiarska rieka, dávaj hlas,

G., Povzdych, tvorca epiky, naša pla-

néta, česká rieka, popevok,

H., Pracoval motykou, druh jeleňa, 

chudobný človek, 

I., Zohol, trieď odpad, meno papa-

gája,

J., Stred tajničky,

K., Úradovňa, spolu, časť Viedne, 

trávnatá step.

1., Produkt z  kokosového orecha, 

zasypú zemou,

2., Obidve, miesto vedľa rieky, opál 

sa,

3., Ak, baňa na kameň, časť histórie,

4., Spúšťanie snehu, otec, ľud česky,

5., Strýko, Lida naopak, strážna 

služba,

6., Drobný hlodavec, pochutnanie, 

názov,

7., Obrobím motykou, pripevnil za-

pnutím,

8., Predáva sa v  obchodoch, rovná 

strecha,

9., Nechutenstvo, ľahostajnosť, má 

meniny 29.7.,

10., Chyť, hovoril akavsky, cudzie 

muž. meno (Amstrong),

11., Ozn. áut Bratislavy a Rimavskej 

Soboty, obyvateľ Arábie, iniciálky Ho-

ráka, aj,

12., Odeje, oslovenie kňaza v cudzi-

ne, polovačka,

13., Zn. sekunda a pond, hovor, pat-

riaca Edovi,

14., Nedaj povolenie, jedovatá rast-

lina,

15., Ampér, vrchná časť stavby, vec 

po Esperantsky,

Pomôcky: Para; Abé; Šmak; Áron; 

Apatia.

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 2
Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Autorský klub literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov 

v Banskej Štiavnici je otvorené 

spoločenstvo ľudí, ktorí sa 

nezmierili so všednosťou 

a prostredníctvom umeleckej 

tvorby nechávajú prehovoriť 

svoje srdcia.

A-klub sa stretáva už osem rokov 

v ,,modrom dome“ na Trojičnom ná-

mestí. Má osemnásť stálych a nie-

koľko čestných členov, množstvo 

priaznivcov a  priateľov. Členovia 

klubu sú ľudia rôznych povolaní, 

rôzneho veku, vo voľnom čase ak-

tívni nielen ako autori a interpreti. 

Rozvíjajú tvorivé priateľstvá s  ne-

profesionálnymi umelcami a  ume-

leckými klubmi z  iných miest, 

podnikajú poznávacie zájazdy, po-

máhajú pri organizovaní kultúr-

nych podujatí v  Banskej Štiavnici, 

najmä v  spolupráci s  Pohronským 

osvetovým strediskom, čo je cel-

kom prirodzené, pretože zaklada-

teľkou a  predsedníčkou klubu je 

Mgr. Mária Petrová. 

V  krátkosti si pripomeňme čin-

nosť A-klubu v roku 2015:

/19.2.Láska nám sneží do spomie-

nok - valentínske pásmo/ 7.4.Ve-

selosti - prezentácia knihy Márie 

Petrovej s ilustráciami  Stanislava 

Remeselníka/ 10.4.Sládkovičova 

Štiavnica v  umeleckom prednese/ 

22.5. Poznávací zájazd po stopách 

osobností Liptova/29.5. Noc kosto-

lov a pásmo v evanjelickom kosto-

le/ 2.6. Paberky - prezentácia tvor-

by Daniela Šovca/ 16.6. Sládkovič, 

Dobšinský, Lukáč – pásmo venova-

né osobnostiam  regiónu/ 14.10. 

Pocta, in memoriam, a  spomienka 

na zakladajúcu členku klubu Ele-

onóru Bujnovú/ 21.10. Poetické 

mosty s  Literárnym klubom Dúha 

v  Leviciach/ 23.10. Ľudská tvár - 

prezentácia knihy Milana Augustí-

na/ 8.10. Jesenné poetické mosty a 

návšteva autorov zo Šale/ 6.11. ARS 

URBUM- vernisáž účastníkov ma-

liarskeho sympózia, medzi ktorými 

nechýbala  naša členka Oľga Kuch-

tová/Hlasy slávnych nezaniknú - 

umelecké pásma k 200.výročiu na-

rodenia Ľudovíta Štúra/ 4.12. Dni 

Milana Rúfusa v  Závažnej Porube 

a Štebot v  rodnom hniezde s  po-

éziou Janky Bernáthovej/ 10.12. 

Zimné vyznania - vianočne ladená 

prezentácia knihy Márie Petrovej 

a  Lubomíra. Lužinu/. K  tomu prí-

jemné stretnutia pri kávičke, poézii 

a próze v obývačke KD, za čo patrí 

úprimné poďakovanie predsedníč-

ke KD pani Marte Boroškovej, ktorá 

sa v úlohe pozornej hostiteľky stará 

o naše pohodlie.

A na čo sa tešíme v roku 2016? 

Plánujeme nadviazať na pred-

chádzajúcu spoluprácu s  autormi 

z  Banskej Bystrice, Nových Zám-

kov, Levíc, Šale, tešíme sa na nové 

umelecko- priateľské stretnutia. 

Čaká nás poznávací výlet na trase 

Ostrá Lúka - Zvolen, chceme sa in-

špirovať malebnými  krásami Ora-

vy,  ak sa nám podarí zaobstarať 

potrebné fi nancie, radi by sme vy-

dali v poradí tretiu knižnú zbierku z 

tvorby členov klubu. Je veľa plánov, 

chuti a radosti naďalej  pokračovať 

v tom, čo máme  radi, čo nás vnú-

torne obohacuje, čo robí svet okolo 

nás krajším a kultúrnejším. Dvere A 

- klubu sú otvorené každému, kto 

v sebe objaví radosť z tvorby a chce 

sa o ňu podeliť s priateľmi. Najbliž-

šie spoločné podujatie o láske plá-

nujeme vo februári.

Janka Bernáthová

Nechajme prehovoriť srdcia

Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov  foto J. Bernáthová 

1200 turistov 
v Štiavnici
V našom regióne boli zimné zrazy 

Klubu slovenských turistov uspo-

riadané niekoľkokrát na Skalke 

pri Kremnici. V  Štiavnických vr-

choch je to po prvýkrát.

Z poverenia ústredia KST zor-

ganizujú Regionálne združenie 

KST Žiar nad Hronom v spolu-

práci  Mestom Banská Štiavnica, 

KST Dr. Téryho Banská Štiavni-

ca, Odborom KST Vyhne a Ob-

lastnou organizáciou cestovného 

ruchu Región Banská Štiavnica v 

dňoch 28. až 31.1.2016 tradičný, 

už 49. ročník Zimného zrazu KST 

a stretnutia Turistických oddielov 

mládeže v Banskej Štiavnici a re-

gióne Štiavnických vrchov. Je to 

nielen veľká česť privítať tu naj-

väčšiu turistickú akciu na Sloven-

sku, ale aj výzva. Zatiaľ sa na zraz 

prihlásilo viac ako 1200 účastní-

kov. Podľa údajov Región Banská 

Štiavnica je v meste do 1400 po-

stelí, a  to vo všetkých triedach, 

vrátane internátov. Organizátori 

museli teda zabezpečiť všetky do-

stupné ubytovacie kapacity, stra-

vu pre účastníkov, vyriešiť logis-

tiku, dopravu a  mnoho ďalších 

úloh. Pripravili 5 trás pre bežec-

ké lyžovanie, 3 pešie trasy, a 6 fa-

kultatívnych výletov autobusmi 

k  atraktivitám blízkeho okolia. 

K  tomu v Štiavnických vrchoch 

upravili celkom 117 km trás 

a chodníkov a obnovili ich turis-

tické značenie. Oceniť treba nie-

len odvahu a odhodlanie organi-

zátorov, ale aj ekonomický prínos 

podujatia pre región, nezanedba-

teľný je aj jeho prínos pre imidž 

Štiavnice ako zimnej destinácie. 

Držíme im palce a  aby im vyšlo 

počasie. Obyvateľov prosíme, aby 

návštevníkom vyšli v ústrety, ná-

por pocítime všetci.

Program stretnutia nájdete na 

banskastiavnica.travel/podujatia

Igor Kuhn

Moje stretnutie s japonským 

umelcom Shinji Takine bolo 

trošku rozpačité. 

Iná kultúra, iné zvyky, iné chápa-

nie sveta. Aj cez tieto veľké rozdie-

ly sme vytvorili v Kultúrnom centre 

výstavu plnú emócií, neskutočných 

pohľadov a  inovatívneho prístupu 

k tvorbe v maľbe. Otvoreniu výsta-

vy predchádzal workshop, v ktorom 

umelec viedol v  tvorivom procese 

študentov zo Strednej priemyselnej 

školy S.  Mikovíniho, a uviedol ich 

do tajov japonského spôsobu ume-

leckej grafi ckej techniky tlače z hĺb-

ky. Počas neformálnych rozhovorov, 

sme sa dozvedeli aj o tom, prečo ja-

ponci pracujú od rána do noci, prečo 

japonské deti dostávajú netradičné 

mená vyskladané z pocitov svojich 

rodičov, ako ich kultúra nemá vo 

svojom ponímaní možnosť odpo-

vedať záporne, a podobné zaujíma-

vosti, ktoré by sme vám radi ponú-

kli v ďalšom stretnutí. O podobách 

Japonska sa môžete dozvedieť viac 

19.2.2016 o 17:00 hod. vo výstav-

nej miestnosti KC a priamo v bese-

de sa môžete dozvedieť všetko čo 

vás zaujíma.

Nosnou témou výstavy „Rich, Cho-

colaty Goodness“ je „potenciál stopy“. 

S pojmom stopa sú bytostne spä-

té viaceré dôverne známe aspek-

ty japonskej kultúry. V štruktúre 

diel prezentovaných na výstave sa 

tak autor skryto snaží uchopiť také 

umelecké výzvy, aké ponúka naprí-

klad originalita gjotaku (rybia tlač),  

dvoj a trojrozmernosť origami ale-

bo metamorfózy znakov kanji. Pán 

Shinji Takine ukončil v  roku 2008 

magisterské štúdium na Aichi Uni-

versity of Education. Absolvoval 

študijný pobyt na katedre grafi ky 

Vysokej školy výtvarných umení v 

Bratislave u prof. D. Kállaya.

Termín konania výstavy:

18. január – 18. marec 2016 (stre-

da – piatok: 11.00 – 16.00, sobota: 

13.00 – 16.00)

Miesto konania:

Kultúrne centrum Mesta Banská 

Štiavnica, Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica

Zuzana Patkošová

Ako sa volajú deti v Japonsku
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Na naše otázky odpovedá 

Richard Neubauer, tréner 

futbalového družstva SŽ a MŽ:

S akými cieľmi ste vstupovali do 

súťažného ročníka?

Pre hráčov v tejto vekovej kategó-

rií je jesenná časť špecifi cká, keď 

prechádzajú z malého ihriska (keď-

že predtým hrávali v U-12 na šírku 

ihriska) na veľké ihrisko. Okrem 

pokračovania v rozvoji pohybo-

vých schopností a zručností, zlep-

šovania sa v herných činnostiach 

jednotlivca, bolo našou snahou aj 

aklimatizovať hráčov na veľkosť 

ihriska.

Ako hodnotíte výkony družstva 

v jesennej časti?

Za sebou máme už  polovicu zák-

ladnej skupiny, čiže 3 zápasov, v 

ktorých sme 0 zvíťazili, 13 prehra-

li a ani raz neremizovali so skóre 

3:60. Určite sme čakali lepšie po-

stavenie v tabuľke, odohrali sme 

dobré aj slabé zápasy, no musíme 

si úprimne povedať, že po našich 

predvedených výkonoch právom 

patríme na momentálne posledné 

miesto.

Ktorí hráči podávali najlepšie 

výkony počas jesene?

Niektorí chlapci sa skôr a lepšie pri-

spôsobili ihrisku a tomu, čo od nich 

vyžadujeme. Niektorým to trvalo 

dlhšie, od niektorých chlapcov som 

očakával viac, keďže už mali skú-

senosti so zápasmi či už v minulej 

U-15 alebo som ich poznal dávnej-

šie a nenaplnili moje očakávania. 

Ale boli aj chlapci, ktorí ma milo 

prekvapili a postupne sa vypraco-

vali na slušných hráčov v našom 

tíme ako napríklad brankár Matej 

Palov alebo stopér Marek Gallo.         

S akými predsavzatiami vstupu-

jete do zimnej prípravy a odvet-

nej časti súťažného ročníka?

Jesenná časť nám ukázala, že nás 

čaká kopec roboty. Ja verím, že 

chlapci pristúpia k svojim povin-

nostiam, či už v tréningovej jednot-

ke, alebo v majstrovských zápasoch 

ešte viac koncentrovanejšie a s väč-

šou snahou. Hlavne naši útočníci 

začnú premieňať šance. 

ŠN

Hodnotenie jesennej časti 
- starší žiaci U-15

Starší žiaci futbalového družstva  foto Richard Neubauer 

Dňa 12.12.2015 sa náš klub 

zúčastnil turnaja U12 v Badíne.

FK Sitno Banská Štiavnica - Sloven-

ska Ľupča 9:1

Naše mužstvo nedalo súperovi šan-

cu a nepožičalo loptu počas celého 

zápasu.

FK Sitno Banská Štiavnica - Jupí 

Banská Bystrica 1:1

Prvoligový súper vsadil na tvrdú 

obrannú hru, kde nám zranil na-

šich najlepších hráčov pri naraze-

ní o mantinel - Parillu Glezla ale aj 

tak sme dokázali v závere vyrovnať 

malé „deadly attacks“ zápasu Dávida 

Kováčika.

FK Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Kováčová 6:4

Zápas, ktorý rozhodoval o šanci 

hrať vo fi nále, lepšie začala Ková-

čová, ktorá bola doplnená o staršie 

ročníky. Lepšie vybehli na našich vo 

veľkom štýle, ale naši chlapci zau-

jali taktiku kobry, kde sledovali hru 

súpera a útočili presne mierenými 

gólovými útokmi v závere zápasu 

Parilla Glézl zdvíhali divákov zo se-

dadiel svojou krásnou hrou "tiki-taki" 

FK Sitno Banská Štiavnica - Dukla 

Banská Bystrica 2:4

Sklamanie, alebo radosť obsa-

diť druhé miesto a prehrať vo fi ná-

le s  mužstvom, ktoré malo dopo-

siaľ skóre 24:2 o dva góly je pre mňa 

radosť. Ročník 2004 doplnený o  3  

hráčov 2005 a  2 hráčov 2006 jed-

noznačná radosť a nádej do budúc-

nosti. Koľko radosti nás ešte čaká. 

Je potešujúce, že aj naši benjamín-

kovia sadli našej hre ako „riť na šer-

beľ“ a s určitosťou vieme, že konku-

renciu tomuto mužstvu môžeme 

hľadať len a len medzi prvoligový-

mi mužstvami, každý jeden hráč si 

zaslúži poďakovanie. Mrzí ma, že 

vo fi nálovom zápase nedohrali Pa-

rilla, Kováčik a Neubauer, ktorí ešte 

včera bojovali s virózou. Je pravda, 

že týchto hráčov zatiaľ nemáme 

ako nahradiť. Hikl, Glezl, Šimo ne-

zvládnu takýto extrémne ťažký zá-

pas sami, i keď Červenák, Kniebügl 

majú pred sebou veľmi dobre roz-

behnutú kariéru. Len pokračovať v 

tréningoch na 100% a postupne pri-

dávať do konca roka. Náš klub odo-

hral ešte jeden turnaj 20.12 v Du-

dinciach prípravka a taktiež 20.12. 

doma v telocvični - J. Kollára na 

Drieňovej, kde sme ukončili tohto-

ročnú sezónu. Do výberu okresov 

Žiar nad Hronom, Žarnovica, Ban-

ská Štiavnica bolo nominovaných 

13 hráčov nášho klubu, čo sa v do-

terajšej histórií  nikdy nestalo. Ďa-

kujem za to trénerovi Chochlíkovi, 

prezidentovi klubu Barákovi, hos-

podárovi Javorskému, manažérovi 

Ninovi Barákovi, ale aj obetavým ro-

dičom Šimovej, Parillovej, Hiklovi, 

Menušovi, Pavlendovej, Palolovej, 

Kováčikovcom, Valovičovej aj všet-

kým ostatným.

Richard Neubauer

Ukončenie futbalovej sezóny

Stolný tenis
Dňa 6.12.2015 o 10 hod. odohral 

ŠKST Banská Štiavnica ďalší domá-

ci majstrovský zápas s mužstvom 

Žarnovica "B". ŠKST Banská Štiav-

nica porazilo mužstvo zo Žarnovi-

ce výsledkom  12:6. Body: Dobro-

vič Martin 4.5, Farbiak Marek 4.5, 

Buzalka Michal 1.5, Marko Daniel 

1.5. Výborný zápas odohrali naši 

"juniori" Dobrovič a Farbiak, ktorí 

perfektnými výkonmi vyhrali všet-

ky svoje zápasy. Dňa 13.12.2015 

o 10 hod.  odohral ŠKST Banská 

Štiavnica ďalší majstrovský zápas 

s mužstvom Vyhne "A". ŠKST Ban-

ská Štiavnica prehralo s mužstvom 

Vyhne "A" na ich domácej pode vý-

sledkom  10:8. Z nášho mužstva 

podali veľmi dobrý výkon hlavne 

hráči Martin Dobrovič a Marek Far-

biak, ale výborne si počínali aj do-

máci hráči a to najma Marián Šur-

ka ml. a Dušan Pacher, ktorí medzi 

sebou odohrali veľmi zaujíma-

vé zápasy, o čom svedčí aj celkový 

čas stretnutia, kde toto trvalo sko-

ro 3,5 hodiny. Týmto víťazstvom 

potvrdilo mužstvo z Vyhieň svoje 

prvé miesto pred našim mužstvom 

z Banskej Štiavnice. Body: Dobro-

vič Martin 3.5, Farbiak Marek 2.5, 

Buzalka Michal 0.5, Marko Daniel 

1.5. Posledný zápas prvej polovi-

ce súťaže sme odohrali so stolno-

tenisovým oddielom zo Žarnovice 

dňa 20.12.2015 o 10 hod. v telo-

cvični cirkevnej základnej školy v 

Banskej Štiavnici. Tabuľka: http://

www.pinec.info/htm/tabulka/?so-

utez=3629 Daniel Marko

Mestské 
kúpele 
Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 3 dráhy)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 3 dráhy)

SO – NE: 14:00 – 20:00 

PK – Plavecký klub Banská 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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služby

  Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

 Dám do prenájmu 1 ½ izbový byt 

ma Povrazníku, cena 230,-Eur, te-

l.č.: 0904 511 120

  Prenájom bytu na Budovateľskej 

ulici 15 v Banskej Štiavnici, (na Pov-

razníku), 1-izbový + kuchyňa, kúpel-

ňa. Tel. kontakt: 0902 790 535

 Na prenájom 2-izbový kompletne 

zariadený byt v úplnom centre mes-

ta. Tel.č.: 0903 255 677, volať pro-

sím po 19.00 hod.

  Požičiam karnevalové masky, te-

l.č.: 0908 190 312

reality

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
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

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

Hlasuj za detské ihrisko 
v Banskej Štiavnici

V lete vyrastie na Slovensku desať detských ihrísk Žihadielok. 
Získajme jedno z nich hlasovaním na:

www.zihadielko.sk

Hlas pre Štiavnicu je radosťou pre naše deti!

21.1. - 29.2.2016

Štiavnica
deťom

Pozvánka
Slovenská banská komora so síd-

lom v Banskej Štiavnici, Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spolok v 

Banskej Štiavnici a Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na „24. repre-

zentačný banícky ples“ a „16. celosloven-

ský ples“, ktorý sa uskutoční 5. febru-

ára 2016 o 19,00 hod. v priestoroch 

hotela Grand – Matej v  Banskej 

Štiavnici. 

Program:

- uvítací skok cez kožu

- otvárací príhovor predsedu spolku

- slávnostný prípitok predsedu ko-

mory

- kultúrny program

- slávnostná večera

- plesová zábava pri živej hudbe

- polnočné občerstvenie

- zlosovanie tomboly

Do tanca hrá: 

Hudobná skupina Black Band

Vstupné: 33,- €

Predpredaj vstupeniek: Kami – Kam-

merhofská 20, BŠ, č. tel.: 045/692 

0866, hotel Grand-Matej, BŠ. č. tel.: 

045/692 1213. Na Vašu účasť sa te-

šia organizátori.  Zdar Boh!


