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INZERCIA

Poďme spolu osláviť historický 

úspech nášho mesta a vyroz-

právať svoje príbehy, aby sa 

stali súčasťou dejín Štiavnice.

Už túto sobotu 19. januára 

o  17.00 slávnostným ceremoniá-

lom na Námestí sv. Trojice štar-

tujeme Mesto kultúry SR 2019. 

Tento prestížny titul získala Ban-

ská Štiavnica ako prvé mesto na 

Slovensku vďaka projektu, kto-

rého cieľom je umelecky zachy-

tiť skutočné príbehy našich oby-

vateľov, vytvoriť nové priestory 

na kultúrne vyžitie a prostredníc-

tvom umenia oživiť kedysi silné 

väzby Štiavničanov na mesto a na 

seba navzájom. 

Od 1.1.2019 sa stala po PhDr. 

Mikulášovi Čelkovi, ktorý 

odišiel na dôchodok novou 

riaditeľkou Štátneho archívu 

v Banskej Bystrici, pracoviska 

Banská Štiavnica Mgr. Janka 

Schillerová. 

Keďže do konca minulého roka 

veľmi úspešne vykonávala funk-

ciu Slovenského banského archí-

vu v  B. Štiavnici a  pred prícho-

dom do tohto archívu pracovala aj 

na jej novom pôsobisku, 

sú všetky predpoklady 

k tomu, aby aj novú funk-

ciu zastávala úspešne 

a  s  najväčšou zodpoved-

nosťou. Za všetkých, kto-

rí budú využívať archívne 

materiály a ďalšie služby 

archívu jej čo najúprim-

nejšie praje v novej funk-

cii v mene všetkých všet-

ko najlepšie 

Ján Novák

Otvárame Mesto kultúry SR 2019

Nová riaditeľka archívu
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a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993
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od 10:00-16:00 hod.od 10:00-16:00 hod.
Kultúrne centrum, Kultúrne centrum, Kammerhofská č.1, Kammerhofská č.1, 

Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnicah  p://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Oznam
Slovenská pošta, a. s., pracovis-

ko Pošta Banská Štiavnica 1 do-

časne mení poskytovanie služieb 

pre verejnosť s  účinnosťou: od 

14.1.2019 do 31.7.2019.

Služby pošty budú v  tomto ter-

míne poskytované: v pondelok až 

piatok v čase od 8:30 – 16:30 hod..

Dôvodom dočasnej zmeny ho-

dín pre verejnosť je rekonštrukcia 

priestorov pošty, služby budú po-

skytované v  náhradných priesto-

roch v budove pošty.

Slovenská pošta, a.s.
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„Aj prechádzkou ružovou záhradou 

sa môžeme zraniť.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

6. – 8.1. vo viacerých médiách sa 

skloňovalo meno JUDr. Michala 

Trubana, predsedu špecializované-

ho trestného súdu SR, banskoštiav-

nického rodáka v súvislosti s tým, 

že je jedným zo 40 kandidátov na 

funkciu sudcu Ústavného súdu SR. 

6.1. v Rádiu Lumen o 6:23 odzne-

lo, že Milan Šášik bol v  tento deň 

v r. 2003 vysvätený na gréckokato-

líckeho biskupa na Ukrajine. Pred-

tým pôsobil ako rímskokatolícky 

kňaz v  B. Belej a  vo Vysokej. 6.1. 

v  Rádiu Devín od 7:00 bolo lite-

rárno – dramatické pásmo o  troj-

kráľových tradíciách na Slovensku 

v umeleckom podaní herca Gustáva 

Valacha (1921 – 2002), absolventa 

banskoštiavnického gymnázia, pri-

čom bolo zdôraznené, že o zozbie-

ranie a zachovanie týchto tradícií sa 

významne zaslúžili aj Ján Seberini 

(1716 – 1789), Andrej Radlinský 

(1817 – 1879) a  Pavol Dobšinský 

(1828 – 1885), ktorí všetci pôso-

bili aj v B. Štiavnici. 8.1. prezident 

SR Andrej Kiska udeľoval tradične, 

ako vždy na začiatku roka štátne 

vyznamenania. Medzi 30. vyzna-

menanými bola aj banskoštiavnic-

ká rodáčka Magda Vášáryová, kto-

rá dostala Rad Ľudovíta Štúra I. 

triedy, čo bolo aj medializované vo 

viacerých médiách. M. Vášáryo-

vá bola najprv excelentnou hereč-

kou, ovenčenou aj prestížnou ce-

nou z  Medzinárodného fi lmového 

festivalu v Cannes za fi lm „Krotká“, 

kde stvárnila hlavnú postavu, bola 

našou prvou ponovembrovou veľ-

vyslankyňou v  Rakúsku a  násled-

ne v  Poľsku, štátnou tajomníčkou 

na Ministerstve zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, poslan-

kyňou NR SR, prvou predsedníč-

kou Slovenskej spoločnosti pre za-

hraničnú politiku a v súčasnosti je 

predsedníčkou Živeny – spolku slo-

venských žien. B. Štiavnici veno-

vala publikáciu „Krátke lisy jedné-

mu mestu“ a  je aj patrónkou jednej 

z  obnovených a  zreštaurovaných 

kaplniek našej Kalvárie, k čomu sa 

neraz hrdo vyznala vo viacerých 

médiách. 8.1. v  Rádiu Slovensko 

od 22:20 do 24:00 v  „Nočnej pyra-

míde“ bola Anna Grusková, režisér- 

ka, divadelná a  rozhlasová autor-

ka, ale aj prekladateľka. Potešiteľné 

bolo nielen, že sa vyznala zo svojho 

obdivu k B. Štiavnici, ale hlavne to, 

že pripravuje fi lm o  významných 

Štiavničanoch – akad. maliarovi 

Edmundovi Gwerkovi (15.2.1895 – 

4.12.1956) a jeho manželke PhDr. 

Alžbete Göllnerovej – Gwerkovej 

(19.10.1905 – 18.12.1944). 9.1. 

v  Rádiu Regina o  5:46 bola spo-

mienka na tento deň v r.1571, keď 

bola založená v  rozsiahlom ban-

skoštiavnickom rudnom revíre 

Brennerova spoločnosť, čo malo 

veľký význam na ďalší rozvoj ba-

níctva. 9.1. v TA3 od 19:50 v relá-

cii „V politike“ k zahranično – politic-

kej orientácii SR hovorili Miroslav 

Lajčák, minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, absol-

vent banskoštiavnického gymnázia 

pre prípravu študentov na štúdium 

v zahraničí, ako aj banskoštiavnic-

ký rodák Jaroslav Paška, poslanec 

NR SR. 10.1. v  nielen v  sloven-

ských, ale aj v mnohých renomova-

ných európskych médiách odzne-

lo vystúpenie Miroslava Lajčáka 

v  jeho novej mimoriadne prestíž-

nej funkcii výkonného predsedu 

Stálej rady Organizácie pre bezpeč-

nosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 

v  súvislosti s  tým, že SR sa stala 

v  tomto roku predsedníckou kra-

jinou tejto organizácie, združujú-

cej 57 členských a 12 pridružených 

štátov. M. Lajčák hovoril o  priori-

tách, ktoré bude v mene SR presa-

dzovať. 10.1. v Rádiu Lumen viac 

razy odznela spomienka na tento 

deň v r. 1951, keď začal vykonštru-

ovaný nezákonný súdny proces s 3 

slovenskými biskupmi, medzi kto-

rými bol aj svätoantonský rodák 

Th Dr. Michal Buzalka, ktorý bol 

odsúdený na doživotie, konfi škáciu 

majetku, pokutu 200 000 korún 

a  stratu občianskych práv. V  sú-

časnosti je v procese blahorečenia. 

10.1. v Rádiu Devín o 9:00 odzne-

la informácia, že B. Štiavnica sa 

stala v tomto roku prvýkrát vôbec 

v histórii SR „Mestom kultúry 2019“. 

Nasledovalo vystúpenie spoluau-

torky tohto projektu Zuzany Bod-

nárovej o tom, aké podujatia budú 

v B. Štiavnici v tomto roku. Bohu-

žiaľ, bolo to len vo všeobecnosti. 

Určite mal odznieť už aj konkrét-

ny program podujatí – minimál-

ne v januári. 10.1. v Rádiu Sloven-

sko v „Nočnej pyramíde“ od 22:20 do 

24:00 Viera Benediková dramatur-

gička v Slovenskom rozhlase okrem 

iného sa vyznala zo svojho vzťahu 

k B. Štiavnici, ktorej vyslovila svoje 

absolutórium. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ambulancia 
pohotovostnej služby pre do-

spelých

Ambulancia sa nachádza na uli-

ci Bratská 17, v areáli nemocnice 

v Banskej Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok (od 16:00 po-

poludní – do 22:00 večera)

Víkendy a sviatky 

(od 7:00 – 22:00)

Ambulancia pohotovostnej služ-

by pre dospelých nie je návštevná. 

To znamená, že pri akýchkoľvek 

zdravotných ťažkostiach Vás ošet-

ria len priamo v ambulancii poho-

tovostnej služby. Deti do 19 rokov 

sa neošetrujú, ošetrenie posky-

tuje Detská pohotovostná služ-

ba Zvolen. V  prípade akýchkoľ-

vek informácií volať na tel. číslo: 

0910 864 864. 

Ochotne Vám poradíme!

H.A.M. Academy, s.r.o.

Hlasujte!
Milí Štiavničania! Občianske 

združenie Nad tým – Červená 

studňa pôsobiace v  sedle Červe-

ná Studňa v Banskej Štiavnici má 

rozbehnutý projekt komunitného 

turisticko – kultúrneho uzla. Cie-

ľom projektu je výmena nebez-

pečnej eternitovej strešnej kry-

tiny na Hájovni, ako prvý krok 

k  následnej rekonštrukcii objek-

tu pre celoročné využitie. Cieľom 

projektu je „zastrešiť“ aktivity – 

prednášky, workshopy, čítačky, 

výstavy pod jednou strechou. Ak-

cie sa poriadajú prevažne von-

ku. Od 15.1. do 31.1. sa rozbeh-

lo SMS hlasovanie o zisk z grantu 

na výmenu strechy. Cena SMS je 

bežná cena SMS Vášho operáto-

ra (teda buď zdarma alebo za pár 

centov), 1 telefónne číslo môže 

hlasovať len raz = 1 hlas. Text SMS 

HLAS (medzera) 860 na tel. číslo: 

0902 020 292. Pomôžte, robíme 

to pre nás všetkých! Ďakujeme za 

každý Váš hlas! 

OZ Nad tým – Červená studňa

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  riaditeľ-

kou Krajského pamiatkového 

úradu Banská Bystrica k obno-

ve pamiatok v meste a riešenie 

podkladov pre prípravu projek-

tovej dokumentácie Úprav ve-

rejného priestranstva „Pomník 

padlých hrdinov“.

 Účasť na zasadnutí Riadiacej 

skupiny lokality svetového de-

dičstva UNESCO „Historické 

mesto Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jeho okolí“.

15.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Rokovanie s  riaditeľom Tech-

nických služieb, m. p., Banská 

Štiavnica k  zabezpečeniu prác 

v meste.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku k  spo-

ločným podujatiam v  roku 

2019.

16.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v  Banskej Štiav-

nici.

 Zasadnutie Rady Združenia 

miest a obcí – Žiarsky región.

17.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na novoročnom stretnu-

tí s prezidentom Slovenskej re-

publiky.

18.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre Mest-

ské zastupiteľstvo v  Banskej 

Štiavnici.

 Riešenie zabezpečenia staveb-

ných akcií v meste.

Viera Lauková



3
číslo 2 • 17. január 2019

sn@banskastiavnica.sk

„Je dôležité, aby ľudia 

stáli pri sebe – či im život nadelí radostné 

chvíle alebo zlé. To je dôležité nielen v ži-

vote, ale aj z hľadiska rozvoja mesta,“ ho-

vorí primátorka Nadežda Babiaková.

Na Trojici stretneme svojich pred-

kov

Slávnostné otvorenie, na ktoré po-

tom nadviaže podujatie Rodinné 

striebro v Kultúrnom centre, sľubu-

je pozoruhodné momenty: „Tešiť sa 

môžete napríklad na netradičné vizuálne 

performance, počas ktorého z tmy odhalí-

me unikátnu historickú fotografi u z mies-

ta, kde v  tom momente budeme všetci 

stáť a  kde kedysi stáli všetky komunity 

mesta spoločne, zjednotené kultúrnou 

udalosťou,“ prezrádza jeden z  ťahá-

kov z dielne Lukáša Matejku režisé-

rka podujatia Jana Mikitková. Počas 

polhodinového ceremoniálu uvedie 

moderátorka Lujza Garajová Schra-

meková aj patrónku projektu Emí-

liu Vášáryovú či riaditeľa Fondu na 

podporu umenia Jozefa Kovalčíka. 

Horúcim punčom si pripijeme na ví-

ťazstvo Štiavnice v boji o titul Mesto 

kultúry a  energickou bubnovačkou 

štiavnických detí pod vedením Ed-

dyho Portellu sa naladíme na ďal-

ší program, ktorý sa o  18.00 začne 

v kultúrnom centre. Bližšie o ňom in-

formujeme v prílohe Almázia.

Mesto kultúry je výrazom hlboké-

ho vzťahu k Banskej Štiavnici

Projekt, ktorým Štiavnica získala ti-

tul Mesto kultúry SR, vznikal takmer 

rok za intenzívnej spolupráce pred-

staviteľov mestskej a nezávislej kul-

túry pôsobiacich v  našom meste: 

Rastislava Marka, Svätopluka Mi-

kytu, Jána Faklu, Alexandry Pastor-

kovej, Daniela Harvana, Františka 

Krähenbiela, Tomáša Lazara, Jany 

Mikitkovej, Zuzany Bodnárovej, Ive-

ty Chovanovej, Zuzany Patkošovej 

a  Michala Pálku. Príprava jednotli-

vých podujatí, na ktoré sa v  tomto 

roku môžeme tešiť, si vyžiadala ne-

smierne množstvo energie a  je vý-

razom hlbokého vzťahu ich autorov 

k  nášmu mestu: „Obnovíme divadel-

né tradície, zozbierané príbehy oživíme 

na atraktívne pouličné divadlo,“ hovorí 

J. Fakla. „Prinesieme súčasnú literatúru 

na nečakané miesta,“ avizuje T. Lazar. 

„Spolu s mestom vytvoríme mestskú re-

zidenciu, kde budú umelci žiť, tvoriť a vy-

stavovať,“ plánuje S. Mikyta. „Založíme 

fi lmový ateliér, v ktorom sa amatéri budú 

učiť od profesionálov a  dokumentovať 

štiavnickú históriu,“ sľubuje F. Krähen-

biel. „Cez hudbu, spev a  tanec chceme 

viac pochopiť rómsku kultúru,“ dodáva 

A. Pastorková.

Almázia: Nech je nám dobre 

a nech je nám málo

Spoločným názvom pre všetky ak-

tivity projektu Mesto Kultúry SR 

2019 je štiavnický výraz „almázia“, 

ktorý vyjadruje „dobre, ale málo.“ „To 

je presne pocit, ktorý by sme chceli na-

ším projektom na konci roka dosiahnuť. 

Aby si účastníci našich kultúrnych pod-

ujatí povedali, že to bolo dobré, ale bolo 

toho málo. Rokom 2019 nechceme skon-

čiť. Chceme, aby bol štartom,“ hovorí ve-

dúci oddelenia kultúry, športu a me-

diálnej komunikácie mesta Rastislav 

Marko. Almázia je zároveň názvom 

novej kapely zloženej z legendárnych 

štiavnických hudobníkov pod vede-

ním Doda Klimka. Premiéru bude 

mať práve v sobotu 19. januára.

Aby sme nezabudli na svojich blíz-

kych

Významnou súčasťou projektu 

Mesto kultúry SR 2019 je zber prí-

behov, fotografi í či dobových pred-

metov Štiavničanov, ktoré obohatia 

archív mesta, no predovšetkým sa 

stanú základom divadelných insce-

nácií, fi lmov, piesní, literárnych útva-

rov, pohybových vystúpení či výstav 

realizovaných v priebehu tohto roka. 

„Budem sa tešiť, ak tento projekt dobre 

dopadne a ľudia pochopia jeho podstatu. 

Banská Štiavnica je jedinečná nielen tým, 

že tu pôsobili významní dejatelia. Ona je 

jedinečná aj v tom, že tu žijú ľudia, ktorí 

majú svoje príbehy a svoje osudy – často 

o nich ani nevieme, ale tvoria vnútorné 

dejiny mesta. A  je dôležité, aby sme na 

svojich blízkych nezabudli, aby ich pozna-

li aj ďalšie generácie,“ zdôrazňuje pri-

mátorka Nadežda Babiaková.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Nie-

len na slávnostnom otvorení Mes-

ta kultúry SR 2019, ale na každom 

z jeho podujatí. Nech je to naša spo-

ločná Almázia.

Alica Hrnčiríková, 

Gashpar Creative

Projekt Banská Štiavnica 2019: Re-

novácia identity z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia.

NOVINKY
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Otvárame Mesto kultúry SR 2019 Upozornenie 
pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia – 

právnické osoby.

Podľa zákona NR SR č.137/2010 

Z.z. o ovzduší, zákona č.401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečiste-

nie ovzdušia a  VZN č.7/2017 §5 

písm. k) má prevádzkovateľ ma-

lého zdroja znečistenia (ďalej 

len „MZZO“) povinnosť ozná-

miť každoročne do 15. februára 

Mestu Banská Štiavnica úda-

je potrebné na zistenie množstva 

a škodlivosti znečisťujúcich látok 

vypúšťaných do ovzdušia a údaje 

potrebné na určenie výšky poplat-

ku podľa skutočnosti uplynulého 

roka, a  to za každý samostatný 

MZZO osobitne. Ide najmä o úda-

je o druhu paliva, spotrebe paliva 

a surovín, z ktorých znečisťujúce 

látky vznikajú, počet prevádzko-

vých hodín, druh a účinnosť odlu-

čovacích zariadení, atď.

Tlačivo „Oznámenie údajov po-

trebných pre určenie výšky poplat-

ku za znečisťovanie ovzdušia“ tvo-

rí prílohu č.1 tohto VZN, ktoré 

si môžete nájsť na stránke mes-

ta www.banskastiavnica.sk v sek-

cii nariadenia mesta alebo v sek-

cii dokumenty a  tlačivá (tlačivá 

k  ochrane životného prostredia 

– Oznámenie údajov potrebných 

pre určenie výšky poplatku za 

znečistenie ovzdušia).

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že za ne-

splnenie povinností uvedených 

v  §6 ods. 4 zákona č.401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečiste-

nie životného prostredia a  ur-

čených v  rozhodnutí obce vyda-

nom podľa §6 ods. 6, uloží obec 

v  prenesenom výkone štátnej 

správy prevádzkovateľovi ma-

lého zdroja pokutu do výšky 

663,87eura.

RRaMV

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jo-

zefa Kollára na 1. posch. 

Otváracie hodiny: 

Po: 8:00 – 12:00, 

St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Milí návštevníci mestskej 

krytej plavárne – kúpeľov!

Pozývame vás do priestorov mest-

ských kúpeľov – plavárne v  Banskej 

Štiavnici nad „Starým ihriskom“, kde 

si môžete prísť zaplávať v 25m bazé-

ne s  maximálnou hĺbkou vody 4m. 

Okrem plávania v  bazéne sa môže-

te zrelaxovať v priestoroch sauny (su-

chá, parná) s ochladzovacím bazénom 

a odpočivárňou. Plaváreň vám okrem 

týchto služieb ponúka ďalšie mož-

nosti relaxu a športového vyžitia, ako 

sú aj profesionálne  masérske služby 

a posilňovňa. Novinkou v priestoroch 

sauny je nová vírivka (vírivá vaňa), 

ktorá nahradila bazén s teplou vodou, 

čím sa skvalitnili služby na plavárni. 

Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie 

a dostaňte sa do životnej formy!

Plaváreň sa nachádza na Mládež-

níckej ul. 10 v Banskej Štiavnici a je 

otvorená: 

UT: 11:00 – 20:30 hod., 

ST – PI: 13:00 – 20:30 hod., 

SO – NE: 14:00 – 20:30 hod. 

V pondelok je sanitárny deň a plavá-

reň je pre verejnosť uzatvorená. K dis-

pozícii máte možnosť zakúpenia per-

manentných kariet na 10 vstupov, 

príp. 20 vstupov na bazén aj do sauny. 

Vo vestibule plavárne nájdete aj dva 

automaty s nápojmi a občerstvením.

Bližšie informácie ohľadom cien 

a služieb Vám veľmi ochotne po-

skytnú zamestnankyne pla-

várne osobne alebo na tel.č.: 

045/6912724. Tešíme sa na Vašu 

návštevu!  Michal Kríž

Plaváreň a jej služby
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Už takmer polstoročie je 

Slovenské banské múzeum 

nielen pýchou Banskej 

Štiavnice a slovenského 

múzejníctva so svojimi 

jedinečnými celoslovenskými 

expozíciami v tých najvzácnej-

ších pamiatkových objektoch 

a priestoroch. 

Bolo však aj obdobie, keď sa múze-

um ocitlo dokonca na hranici svo-

jej existencie. Bolo to na samom 

konci 20. stor., keď múzeum spo-

lu s  Múzeom vo Sv. Antone ako 

súčasť Podsitnianskeho kultúrne-

ho centra v  B. Štiavnici nepatrilo 

pod ústredný orgán štátnej sprá-

vy, ale len Krajský úrad v Banskej 

Bystrici. Jediným východiskom 

mohlo byť len to, aby sa múzeum 

opäť dostalo pod riadenie Minis-

terstva kultúry. Keďže múzeum 

o  tom nechcelo ani len počuť, je-

diným riešením mohlo byť iné mi-

nisterstvo. Jediné ministerstvo, 

ktoré malo záujem o  múzeum, 

bolo Ministerstvo životného pro-

stredia, aj to len vďaka jeho mi-

nistrovi prof. RNDr. Lászlo Mik-

lósovi, DrSc., pretože celé vedenie 

ministerstva bolo zo začiatku rezo-

lútne proti tomu, aby si pod seba 

vzalo veľkú fi nančnú záťaž a navy-

še inštitúciu, ktorá svojím zamera-

ním a  aktivitami vôbec nekonve-

novala so zameraním ministerstva. 

Ako vtedajší riaditeľ múzea som 

mal nielen s  ministrom, ale aj 

s prednostom Krajského úradu v B. 

Bystrici JUDr. Mariusom Hrmom 

dovtedy už dlhoročný veľmi blíz-

ky vzťah, po doporučení M. Hrmu 

mal minister už lepšiu východisko-

vú situáciu. A tak sa konečne sta-

lo, že múzeum sa od 1.1.1999, teda 

presne pred 2. desaťročiami, do-

stalo pod priame riadenie Minis-

terstva životného prostredia, pod 

ktorého blahodarným riadením sa 

nachádza nepretržite až do súčas-

nosti. Netrvalo dlho a  po nároč-

ných zmáhacích a  následne inšta-

lačných prácach sme sprístupnili 

ďalšiu unikátnu podzemnú expozí-

ciu priamo v meste – dedičnú (od-

vodňovaciu) štôlňu Glanzenberg 

zo 16. stor.. O význame tejto pod-

zemnej expozície múzea svedčí aj 

to, že slávnostného sprístupnenia 

6.6.2001 sa zúčastnil dokonca aj 

prezident SR Rudolf Schuster, čo 

sa nestalo nikdy predtým, ani po-

tom, aby sa prezident zúčastnil po-

dobnej udalosti.

Ján Novák

Významné výročie múzea

Od pondelka 14.1.2019 došlo 

na našej pošte k zmene 

otváracích hodín v nových 

provizórnych priestoroch. 

O  vyjadrenie sme preto požiadali 

hovorkyňu Slovenskej pošty, a. s., 

špecialistku pre styk s verejnosťou, 

Mgr. Evu Rovenskú:

Prečo došlo k  zmenám otvára-

cích hodín, čo sa plánuje realizo-

vať a odkedy bude pošta v Ban-

skej Štiavnici opäť v  pôvodnom 

režime a  priestoroch otvorená 

pre verejnosť?

Priestory pobočky Slovenskej pošty 

v  Banskej Štiavnici sú v  technicky 

nevyhovujúcom stave, ktorý nepo-

núka zákazníkom a zamestnancom 

Slovenskej pošty bezpečné prostre-

die pre poskytovanie služieb.

Pre zvýšenie pohodlia pre zákaz-

níkov a  zamestnancov Slovenskej 

pošty a zabezpečenie plynulej pre-

vádzky pobočky budú priestory 

kompletne zrekonštruované.

Ukončenie stavebných úprav a cel-

kovej rekonštrukcie priestorov po-

bočky Slovenskej pošty je napláno-

vané v polovici leta 2019.

Náklady na celkovú rekonštruk-

ciu priestorov, ktorá zahŕňa všet-

ky stavebné úpravy interiéru, vý-

menu dverí a  okien, vybudovanie 

novej elektrickej siete, vykurova-

cích a vzduchotechnických zariade-

ní, rekonštrukciu vodovodnej siete 

a celkovú vonkajšiu úpravu budovy 

pobočky, sú takmer 450 tisíc €.

Zavedenie vyvolávacieho systé-

mu pre Poštu Banská Štiavnica 1 

k  ukončeniu rekonštrukcie pošty 

nie je plánované.

Pošta Banská Štiavnica 1 má 

aktuálne hodiny pre verejnosť 

v rozsahu:

• pondelok až piatok: 8.30 – 16.30 

hod.

• sobota: 8.00 – 10.00 hod.

Z  dôvodu prípravy rekonštruk-

cie a  počas rekonštrukčných 

prác došlo k nasledovným pláno-

vaným obmedzeniam prevádzky 

pošty:

• 11.1.2019 (piatok) 8.00 – 13.00 

hod.

• 12.1.2019 (sobota) zatvorená

Od 14.1.2019 do ukončenia re-

konštrukcie pošty budú hodiny 

pre verejnosť upravené nasle-

dovne:

• pondelok až piatok: 8.30 – 16.30 

hod.

• sobota: 8.00 – 10.00 hod.

Zoznam pobočiek pôšt spo-

lu s  otváracími hodinami môžete 

nájsť na internetovej stránke Slo-

venskej pošty 

https://otvaraciehodiny.posta.sk/

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Rekonštrukcia pobočky 
Slovenskej pošty, a. s., v našom meste

Budova pobočky Slovenskej pošty, a.s.  foto Michal Kríž 

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika – Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v  Banskej 

Štiavnici:

– 6.2.2019 v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Drevená, Ľ. Štúra, P. Dob-

šinského, Staničná a  Železničiar-

ska.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár,

SSE – Distribúcia, a.s.

Fialôčka
Rozkvitol kvietok prenežný

hlávku malú k slnku skláňal

lež krásne ruže tônili jeho ceste

a kvietoček krásu svoju skrýval.

Prostota a nevina

prečistá duša

tŕne a lupne jak zamat

falošná krása prednosť máva

a pravá v kroví sa ukrýva.

Hľa svet,

či dlho už netrpíš túto krivdu,

že slušnosť a dobrotu

prekrásna zloba a pýcha zabíja?

Fialôčka

sirôtka

samučká

lístím zakrytá

vzácna

a predsa nikdy neobjavená.

Koľkože nôh kolom nej prejde!

Koľko očú uprie sa v jej smer!

Lež nik jej krásu nevidí!

Ach, koľko to slepých ľudí!

Umelú krásu svet má za poživeň!

Ach, svet či nie si toho vinen?!

Že nežná fi alôčka krásu svoju v sl-

zách zmáča

a pyšná falošná ruža hrdo a s obdi-

vom si kráča?!

Katarína Mojžišová

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

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

18./19./20.1. – Scandi_2019. 

Prehliadka súčasných severských 

fi lmov. KC Eleuzína, Horná ružo-

vá 1, BŠ, od 19:00.

18./19.1. – Hudba robí človeka. 

Bubenícky workshop s  Eddym 

Portellom. ZUŠ, Nám. sv. Trojice 

8/4, BŠ, od 14:00.

18.1. – Pavol Seriš: Samko Tále. 

Divad. monodráma o tom, čo ne-

návidíme. Art Cafe, Akademická 

2, BŠ, 19:00.

18.1. – Conquet u  Templárov. 

Koncert nového štiavnic. hudob-

ného projektu. Libressobar, Rad-

ničné nám. 13, BŠ, 20:00.

18.1. – Talent Transport. Koncert 

najlepšej slovenskej inštrum. ka-

pely. Archanjel caff e bar, Radničné 

nám. 10 B, BŠ, 21:00.

19.1. – Turistika. Zimná túra oko-

lím B. Štiavnice. Stretnutie pred 

Billou, Križovatka 1, BŠ, 13:00.

19.1. – Biela skrinka. Prezentácia 

knihy Antona Pižurného. Archan-

jel caff e bar, Radničné nám. 10 B, 

BŠ, 16:00.

19.1. – Rodinné striebro. Otvo-

renie Mesta kultúry SR 2019. Ná-

mestie sv. Trojice, BŠ, 17:00

19.1. – Elizabete Balčus /LAT/. 

Audiovizuálna šou speváčky s mi-

mozemským hlasom. KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 20:00.

19.1. – Afterparty otvorenia Mes-

ta kultúry 2019. Koncert Pospiš/

Sillay/Nikitin a párty s DJ – om. 

Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 20:30.

20.1. – Smutné jazyky. Premieta-

nie dokum. fi lmu Anny Grusko-

vej. Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

10:30.

Región Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica 

ako zriaďovateľ ZŠ J. Kollára 

získalo nenávratný fi nančný 

príspevok na modernizáciu 

vybraných učební.

Nenávratný fi nančný príspevok 

na projekt s  názvom Budovanie 

a  modernizácia špecializovaných 

učební Základnej školy J. Kollá-

ra v  Banskej Štiavnici nám bude 

poskytnutý z  IROP (Integrova-

ný regionálny operačný program) 

prostredníctvom Ministerstva 

hospodárstva a  rozvoja vidieka 

SR. Projekt sa týka modernizácie 

a  vybavenia polytechnickej, che-

micko – biologickej a  IKT učeb-

ní. Učebne budú vybavené no-

vým nábytkom, pomôckami na 

vyučovanie pre žiakov a  učiteľov. 

V  rámci projektu budú realizova-

né aj nevyhnutné stavebné úpra-

vy. Realizácia projektu zabezpečí 

skvalitnenie vyučovacieho proce-

su, prispeje k  rozvoju zručností 

žiakov v  oblasti IKT, praktických 

zručností v biológii a chémii, ako 

aj v práci s drevom, kovmi a inými 

materiálmi. Žiaci budú vyučova-

cí proces absolvovať v modernom, 

čistom a  bezpečnom prostredí. 

Učitelia i žiaci budú mať k dispo-

zícii motivujúce prostriedky, kto-

ré im pomôžu posilniť zručnos-

ti v  uvedených oblastiach, čím 

sa zvýšia šance žiakov na zlepše-

nie výsledkov národných, resp. 

medzinárodných meraní a  tiež aj 

úspešnosť pri výbere strednej ško-

ly a  napokon uplatniteľnosť na 

trhu práce. Celkový rozpočet pro-

jektu predstavuje 131  165,74€, 

výška NFP je 119  764,27€, spo-

lufi nancovanie Mesta Banská 

Štiavnica je vo výške 11 656,38€. 

Aktivity projektu sú plánované re-

alizovať v druhom polroku 2019. 

MsÚ

ZŠ J. Kollára čaká modernizácia

Rok 2019 je rokom viacerých 

výročí, ktoré sú priamo 

spojené s červenokrížskou 

históriou.

Pred 160 rokmi bol Henry Du-

nant, zakladateľ Červeného kríža 

svedkom bitky pri Solferíne.

O päť rokov neskôr bola na svete 

nielen jeho kniha Spomienka na 

Solferíno, ale aj založený Červe-

ný kríž (1863). 22. augusta 1864, 

teda pred 155 rokmi bol podpísa-

ný prvý Ženevský dohovor.

Historickým míľnikom pre červe-

nokrížsku históriu Slovákov a Če-

chov je 6. február 1019 – čosko-

ro ubehne 100 rokov od založenia 

Československého Červeného 

kríža – prvej národnej spoločnos-

ti Červeného kríža Čechov a Slo-

vákov. Prvou prezidentkou Čes-

koslovenského Červeného kríža 

bola Alica Masaryková.

V roku 1919 vznikla tiež Liga ná-

rodných spoločností Červeného 

kríža a  Červeného polmesiaca, 

neskôr premenovaná na Medzi-

národnú federáciu Červeného krí-

ža a Červeného polmesiaca neskôr 

premenovaná na Medzinárodnú 

federáciu Červeného kríža a Čer-

veného polmesiaca. 5.mája 2019 

oslávi svoju storočnicu.

Tu sa však významné výročia ne-

končia – pred 70 rokmi 12.augus-

ta 1949 diplomatická konfederá-

cia v  Ženeve potvrdila, rozšírila 

a  revidovala predchádzajúce tri 

konvekcie a prijala štvrtú konvek-

ciu o  ochrane civilných občanov 

počas vojny.

„Či sa počas mieru a  pokoja nenáj-

de nejaký spôsob, ako založiť orga-

nizácie, ktoré by sa prostredníctvom 

nadšených, obetavých a  na tento 

účel spôsobilých odborníkov stara-

li o vojakov, ranených vo vojne? Ľudí 

ochotných k takejto dobrovoľnej obe-

tavej práci nájdeme viac, ako si mys-

líme… Skutočnosti, ktoré nám po-

skytuje história dokazujú, že rátať 

s  takouto dobrovoľnou obetavosťou 

nie je nijaké rojčenie, vzdialené od re-

álneho sveta...“ 

Henry Dunant

SČK

Rok červenokrížskych výročí

Vstupná budova ZŠ J. Kollára  foto Archív ŠN

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Bohemian Rhapsody

2. Zrodila sa hviezda

3. Grinch

4. Fantastické zvery: Grindelwal-

dove zločiny

5. Johnny English znovu zasahuje

6. Keď draka bolí hlava

7. Luskáčik a štyri kráľovstvá

8. Snehová kráľovná: Krajina zr-

kadiel

9. Návrat Mary Poppins

10. Piadinôžka

OKŠaMK
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Poďakovanie

Dňa 21. 12. 

2018 nás na-

vždy opus-

til náš dra-

hý manžel, 

otec, starý otec a  prastar-

ký Ing. Michal Volčko. 

Chceme vyjadriť poďakova-

nie Pohrebníctvu Cháron, 

prednostke MsÚ pani On-

drejmiškovej, pani Simo-

nidesovej, pánu Turčanovi 

a  bývalým kolegom za dôs-

tojné odprevadenie nášho 

drahého zosnulého a taktiež 

všetkým, ktorí boli prítomní 

za účasť na rozlúčke a za kve-

tinové dary. Ktorí ste ho po-

znali, venujte mu tichú spo-

mienku. S láskou spomína 

smútiaca rodina

Dňa 28.12.2018 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnili tri 

významné podujatia. 

Prvým bolo slávnostné odhale-

nie pamätnej tabule Matthaeuso-

vi Zipserovi ( 1709 – 1768) v  ob-

jekte Berggerichtu Slovenského 

banského múzea. Podujatie mode-

roval Mgr. Peter Danáš, po piesni 

„Zdar Boh hore!“ v podaní spevokolu 

Štiavničan, nasledoval otvárací prí-

hovor Ing. Durbáka, ktorý obsaho-

val aj nasledovné údaje: „V tomto roku 

uplynulo štvrť tisícročie od úmrtia tohto 

významného banského odborníka a kar-

tografa, verejnosti známeho pod krst-

ným menom Matej. Historický výskum, 

vykonaný v posledných rokoch však do-

spel k zisteniu, že jeho skutočným krst-

ným menom je Matúš. Dokladom je aj 

dokument, ktorý sa v tomto roku poda-

rilo nájsť Mgr. Janke Schillerovej, ve-

dúcej Slovenského banského archívu 

v  Banskej Štiavnici, v  matrike krste-

ných evanjelickej cirkvi v Banskej Štiav-

nici z roku 1709, že dňa 21. septembra 

bol krstený Matthaeus, syn Gottfrieda 

Zipsera, správcu banského závodu štôl-

ne Windischläuten a  matky Agnesy. 

Uvedený dokument preukazuje aj rok 

jeho narodenia 1709, ktorý taktiež do-

teraz nebol jasný, keďže vo viacerých 

prameňoch je uvádzaný rok 1710. Ban-

skoštiavnicko – hodrušský banícky spo-

lok si tohto dejateľa uctil aj zorganizo-

vaním odborného seminára, ktorý sa 

uskutočnil 17.10.2018 v priestoroch po-

vrchovej expozície Bane Starovšechsvä-

tých v  Hodruši – Hámroch“. Po ňom 

nasledovali príhovory Ing. Mariá-

na Zimmermanna, Ing. Richarda 

Kaňu, PhDr. Jozefa Labudu, CSc. 

a Doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., de-

kanky Fakulty materiálov, metalur-

gie a recyklácie TU Košice. Vlastné 

odhalenie pamätnej tabule potom 

spoločne vykonali Ing. Zimmer-

mann, Dr. Labuda. Pamätný ven-

ček pod tabuľu zavesila Ing. Dalma 

Štepáneková. Na záver tabuľu, ako 

aj ďalšie štyri už skôr umiestnené 

pamätné tabule, požehnal pán fa-

rár ICLic. Ing. Ľudovít Frindt. Po 

baníckej hymne „Banícky stav“ sa 

účastníci presunuli do Turistickej 

informačnej kancelárie, kde sa vyko-

nala prezentácia publikácie Ing. La-

dislava Sombathyho „Štiavnickô ná-

rečia – Banícke, hutnícke a iné výrazy“, 

ktorú vydal banícky spolok pri prí-

ležitosti 95. výročia narodenia auto-

ra (*29.12.1923), najstaršieho člena 

baníckeho spolku. Vlastné uvede-

nie publikácie bolo vykonané tradič-

ným baníckym spôsobom, keď prvý 

výtlačok, ktorý držal Ing. Erik Som-

bathy, syn autora, ktorý sa prezentá-

cie nemohol zúčastniť pre zdravotné 

problémy, poklepal baníckym foko-

šom Ing. Kaňa. Publikácia, ktorej gra-

fi ckú úpravu zabezpečil RNDr. Ka-

rol Weis, PhD., vyšla v náklade 200 

výtlačkov, má 58 strán,  okrem re-

gistra výrazov obsahuje aj 21 bás-

ní Ing. Štepánekovej, v  ktorých sa 

vyznala zo svojej lásky k  baníctvu 

v Banskej Štiavnici a k niektorým vý-

znamným osobnostiam, ktoré písali 

novodobú históriu baníctva v  tom-

to najstaršom baníckom meste na 

Slovensku. Publikácia je obohatená 

17 fotografi ami Ing. Lubomíra Luži-

nu. Tlač zabezpečil Aprint, s.r.o., Žiar 

nad Hronom. Po prezentácii sa as-

poň na diaľku zablahoželalo Ing. L. 

Sombathymu k  jeho významnému 

životnému jubileu, pripilo sa mu na 

zdravie a zaspievalo sa mu „Živió, ži-

vió“. Následne sa v reštaurácii Galle-

ry uskutočnilo tradičné „staroročné 

zasadnutie“ riadiaceho výboru baníc-

keho spolku, na ktorom boli zvolení 

aj funkcionári spolku pre rok 2019 

v  nasledovnom zložení: 4 podpred-

sedovia: Dr. Weis, Ing. Jozef Karabel-

ly, Ing. Marián Adamský a Ing. Erik 

Sombathy, tajomník Ing. Durbák, 

hospodár Ing. Milan Ferenc, kon-

trolná komisia: Ing. Štepáneková, 

Ing. Ondrej Michna, Dr. Labuda, ve-

dúca vzdelávacej sekcie RNDr. Má-

ria Gubrianska, vedúci publikačnej 

sekcie Dr. Weis, vedúci štafážnej 

skupiny Vladimír Nemčok, vedú-

ci starostlivosti o  banské technické 

pamiatky Ing. Karsten Ivan, kroni-

kár Jozef Osvald a zástavník Michal 

Špunta.

Milan Durbák

Tri významné koncoročné podujatia 
baníckeho spolku

Uvedenie publikácie do života  foto Lubo Lužina

Odhalenie pamätnej tabule  foto Lubo Lužina

Záhradkárske 
okienko
Milí záhradkári, viem, že ešte je 

zima v plnom prúde, ale nezabú-

dajme na jarné štepenie a vrúbľo-

vanie. Máme obdobie na rezanie 

kôstkovín, na odloženie vrúbľov 

(matiek) z  jednoročných výhon-

kov stromov, ďalej nezabúdajme 

do 15.2. odobrať vrúble aj z jadro-

vín. Vrúble odkladáme do tmavej 

a  chladnej miestnosti, najlepšie 

do vedra alebo debničky s vlhkým 

pieskom (nie mokrým). Ak ne-

máme tmavú miestnosť, môže-

me vrúble zakryť tmavým vrec-

kom tak, aby mali vrúble vzduch, 

nesmie byť dosah svetla na vrú-

ble, inak zapučia a potom nie sú 

vhodné na štiepenie a očkovanie. 

Záruka istého a úspešného prija-

tia matky je vhodné uskladnenie 

vrúbľov.

Michaela Mojžišová

Zbierka
Sme OZ Murko, Kakalík a  Miš-

ka, ktoré zachraňuje túlavé, opus-

tené a  týrané mačky. Prosíme 

priaznivcov, aby nás podpori-

li symbolickými 2eurami na náš 

transparentný účet č.: SK68 0900 

0000 0051 4712 8597. Ďakuje-

me všetkým, ktorí nám pomáhajú 

a podávajú pomocnú ruku! Bližšie 

info: www.ozmurko.sk. 

OZ Murko
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Spomienka

„Bolesťou una-

vený tíško za-

spal, zanechajúc 

všetkých a  všet-

ko, čo mal rád. Márne ho naše 

oči hľadajú, márne po lícach slzy 

stekajú. Už ho slnko neprebudí, 

nepoteší krásny deň, na cintorí-

ne sníva svoj večný sen.“

Dňa 22.1.2019 uplynie rok, 

čo nás navždy opustil Ma-

rian Mikloš. Kto ste ho po-

znali, venujte mu tichú spo-

mienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Výbor SZTP v  B. Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že dňa 

29.1.2019 usporiada rekondičný 

zájazd do Kováčovej. Odchod au-

tobusu z Križovaky o 11:00. Pri-

hlásiť a  zaplatiť poplatok 10eur 

môžete v kancelárii zväzu v stre-

du od 8:00 – 12:00. 

Ivana Madara

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  B. Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje 3 

– dňový zájazd do poľského Kra-

kowa cez CK Píriová Darina Ho-

kovce na 11. – 13. júna 2019 za 

135eur/osobu. Bližšie info v kan-

celárii zväzu, alebo u p. predsed-

níčky 

ZO SZTP Anny Peťkovej.

Aj v živote pracovného 

kolektívu prichádzajú míľniky, 

v ktorých sa treba zastaviť 

a venovať im osobitnú 

pozornosť. 

Niekedy totiž nie sú narodeniny len 

sviatkom oslávenca a  jeho rodiny, 

ale sú významným dňom pre všet-

kých – v tomto prípade pre nás, za-

mestnancov Základnej školy Jozefa 

Horáka. Spája nás totiž významné 

životné jubileum človeka, ktorého 

si všetci nesmierne vážime.

Hovorí sa, že 60 rokov je obdobím 

v živote, kedy sa človek už pozerá za 

seba, jeho život je už naplnený rôz-

nymi zážitkami, spomienkami, skú-

senosťami a  životným poznaním. 

Človek prehodnocuje svoj osobný aj 

pracovný život, začína sa pozerať na 

svoju minulosť ako na príbeh, ktorý 

sám vytvoril. A Mgr. Ján Maruniak 

vytvoril riadky v knihe svojho živo-

ta, na ktoré môže byť právom hrdý. 

Celý jeho profesijný život je spoje-

ný s našou školou. O tom, že svoju 

prácu má rád, vykonáva ju s nadše-

ním, láskou a obetavosťou svedčí to, 

že v nej nikdy nepozná „sviatok ani 

piatok“, že pod jeho vedením ško-

la úplne zmenila svoju podobu, že 

bola v  mnohých smeroch priekop-

níkom a  inovátorom vo vzdeláva-

cích programoch či technologickom 

napredovaní. Vždy bol a stále je pre 

nás všetkých vzorom pracovitého, 

čestného, spravodlivého človeka, 

ktorý nás neustále motivuje a  na-

báda k tomu, aby sme mali pred se-

bou veľké vízie a ciele. Jeho energia, 

neúnavná práca a pozitívny prístup 

je hnacou silou, ktorá z pozície ria-

diteľa školy už 28 rokov motivu-

je a stmeľuje náš kolektív. Stále má 

pred sebou mnoho plánov a  dob-

rých nápadov, ktoré chce v  blízkej 

budúcnosti zrealizovať.

My, zamestnanci ZŠ Jozefa Ho-

ráka, mu chceme aj touto cestou 

zaželať veľa zdravia, šťastia, tr-

pezlivosti a  pracovného nadše-

nia, aby všetky túžby v jeho srdci 

boli naplnené a nech mu budúce 

roky prinesú spokojnosť a poho-

du v kruhu rodiny i kolegov.

Kolektív zamestnancov

Základnej školy Jozefa Horáka

Významné životné jubileum

Združenie na podporu 

umenia – terra artis a Galéria 

Schemnitz pozývajú Bez 

opony: Martin Knut

Združenie na podporu umenia – 

terra artis pokračuje v januári v re-

alizácii svojho vzdelávacieho cyklu 

„bez opony“, v ktorom interaktívnym 

spôsobom predstavuje význam-

ných súčasných vizuálnych umel-

cov. Prezentáciu realizuje vždy ku-

rátor spolu so samotným umelcom 

a  jej súčasťou je debata s  divákmi. 

V  prvej prezentácii predstavil Ju-

raj Čarný umelkyňu Kateřinu Šedú, 

v druhej Zuzana Duchová umelecké 

zoskupenie Kundy Crew a  v  tretej 

nám Richard Gregor predstaví tvor-

bu Martina Knuta.

Richard Gregor je historik, kurátor 

a kritik výtvarného umenia. Študo-

val na Katedre dejín a teórie ume-

nia na Trnavskej univerzite v Trna-

ve (Universitas Tyrnaviensis), kde je 

aktuálne interným študentom dok-

torandského štúdia. Pracuje ako ku-

rátor v  Krajskej galérii výtvarného 

umenia v Zlíně.  

Martin Knut je maliar, výtvarník, 

marketingový stratég a  fi lantrop. 

Už viac než 20 rokov pracuje aj pre 

3. sektor ako komunikačný konzul-

tant. Pätnásť rokov viedol zastú-

penie nadnárod-

nej komunikačnej 

agentúry na Sloven-

sku Publicis/Knut. 

V  roku 1999 spo-

luzakladal a dodnes 

vedie Ligu za dušev-

né zdravie. Aktívne 

vystavuje doma aj 

v zahraničí. Bol čle-

nom správnej rady 

Galerie Danubiana 

a dnes zastupuje ve-

rejnosť v  správnej 

rade VŠVU.  

Martin Knut sa vrá-

til k  maľbe po pri-

bližne dvadsať-

ročnej pauze, a  to 

v  roku 2011. Nad-

viazal na svoju pred-

chádzajúcu poetiku, 

no už na prvý po-

hľad vidíme odliš-

nú ľudskú zrelosť, s ktorou k novým 

plátnam pristupuje. Centrom jeho 

malieb je spravidla subtílna komik-

sová postava, ktorá, ako nám napo-

vedajú názvy diel, je účastná fi lozo-

fi cko – moralistických situácií. Dalo 

by sa povedať, že zlomových, alebo 

hraničných. V humanistickom éto-

se spočíva najväčší prínos Knutov-

ho návratu k  maľbe. Farebná šká-

la, ktorú Knut používa, t.j. zemité 

odtiene vo vyváženej koloristickej 

harmónii, majú miestami až terape-

utickú hodnotu.

Dátum konania: 24.1.2019

Čas: 16:00 hod.

Miesto: Galéria Schemnitz

Projekt z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Galéria Schemnitz

Vzdelávací cyklus

Šport v kronike 
mesta?
Vážení naši štiavnickí športovci. 

Ak máte záujem zvečniť Vaše špor-

tové výsledky za rok 2018 v kroni-

ke mesta, pošlite ich v prehľadnej 

podobe na IC@banskastiavnica.sk 

s  predmetom Kronika vo formá-

te Word. Uzávierka príspevkov je 

31.3.2019. Kronikár mesta si vy-

hradzuje právo na selekciu a upra-

venie príspevkov.

Peter Chytil,  kronikár mesta 

Banská Štiavnica
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Stredoškolské štúdium chémie 

v Banskej Štiavnici má na 

Slovensku najdlhšiu tradíciu. 

My sme študovali na SPŠCH v Ban-

skej Štiavnici v  šesťdesiatych ro-

koch, kedy vďaka rozvíjajúcemu 

sa chemickému priemyslu i  úro-

veň štúdia chémie bola na vyso-

kom stupni. Napr. do nášho prvého 

ročníka bolo prihlásených zo ZDŠ 

720 žiakov a prijatých bolo iba 180. 

V  našom ročníku boli vytvorené 

dve triedy s potravinárskym zame-

raním (odbor kvasná technológia 

a odbor cukor a cukrovinky) a 3 trie-

dy s  technologickým zameraním. 

Naša trieda IV.C bola zameraná na 

tento posledný odbor s  názvom 

chemická technológia. Po skončení 

stredoškolského štúdia takmer po-

lovica triedy pokračovala v ďalšom 

štúdiu na vysokých školách, hlavne 

na Chemicko – technologickej fa-

kulte STU. Ostatní spolužiaci sa za-

mestnali v  chemických podnikoch 

hlavne v  Považských chemických 

závodoch v Žiline, v Slovenských lu-

čebných závodoch Hnúšťa – Likier, 

v Biotike Slovenská Lupča, v Dimit-

rovke, v Dusle Šaľa a v Slovnafte.

Prekrásna atmosféra starobylého 

banského mesta Banskej Štiavni-

ce a  silné priateľské kontakty zís-

kané počas 4 rokov nás každých 5 

rokov vracajú na miesta nášho štú-

dia, aby sme si obnovili spomienky 

na obdobie, ktoré sme tu spolu strá-

vili. Okrem spomienkovej knihy 

s názvom Triedna kniha v tlačenej 

(Nakladateľstvo STU v  Bratislave, 

2013; ISBN 978 – 80 – 227 – 4036 

– 4) aj v elektronickej podobe, ktorú 

sme vydali pri  príležitosti uplynu-

lých 50 rokov od príchodu do Ban-

skej Štiavnice sme  hľadali i  ďalšie 

formy, ako zvečniť naše spomienky. 

Bola vytvorená fotokniha Banská 

Štiavnica – spomienkový happe-

ning a v elektronickej forme Banská 

Štiavnica: spomienky a stretnutia.

V rámci 50. výročia našej maturity 

sme sa na prípravných stretnutiach 

snažili hľadať zase niečo nové, čo by 

súviselo s našim triednym kolektí-

vom a celkove so životom v Banskej 

Štiavnici. Rozmýšľali sme vytvoriť 

niečo, čo bude spojené s  chémiou, 

ktorej sme sa 4 roky venovali v ško-

le a väčšina z nás zostala s ňou spo-

jená aj v ďalšom profesijnom živote. 

Predmetom štúdia v 1. ročníku na 

priemyslovke bola i analýza vtedaj-

ších poznatkov významu Mendele-

jovej periodickej sústavy. Periodická 

tabuľka, ktorá by bola rozšíreným 

tablom na chemickom podklade sa 

nám zdala tým, čo nás oslovilo a re-

zonovalo v našom myslení.

Usporiadanie jednotlivých prvkov 

do zostavenej Mendelejevovej ta-

buľky na základe periodického zá-

kona je základom výučby v  anor-

ganickej chémii a opierame sa o ňu 

i  v  iných chemických disciplínach. 

Mendelejev pri jej tvorbe vychá-

dzal z vtedajších poznatkov o stav-

be hmoty a  vo vytvorenej tabuľ-

ke rezervoval miesto pre nové, do 

tej doby neobjavené prvky. Ve-

decký výskum mu dal za pravdu 

a  jednotlivé prvky, ktoré predpo-

vedal a  v  jeho tabuľke chýbali, sa 

postupne objavovali. Mendelejevo-

va periodická tabuľka má tým hlb-

ší význam, pretože veľkou mierou 

prispela k poznaniu hmoty a sveta. 

Z pôvodného počtu 63 prvkov veda 

dnes pozná 118 prvkov.

Za základ vytvorenia Periodickej 

tabuľky IV.C triedy sme zvolili naj-

novšiu Periodickú tabuľku prvkov 

obsahujúcu 118 prvkov. Do tejto 

tabuľky sme vkladali z tabla najprv 

priezviská spolužiačok (dievčenské 

priezviská), spolužiakov a  profeso-

rov IV.C triedy, ktorých sme pod-

ľa písmen priraďovali k  jednotli-

vým prvkom. Snažili sme sa hľadať 

v jednotlivých priezviskách skratky, 

aby korešpondovali s názvami jed-

notlivých prvkov, napr. Bartoleno-

vá Ba, Rentka Re a rovnako u pro-

fesorov napr. Hohoš H, Bencko Be. 

Tam, kde to bolo ťažšie, sme hľada-

li zhodu v inej časti priezviska alebo 

mena napr. Doubková Db, Kordík 

Kr, Margita Mt. Na základe toho, 

že periodická tabuľka má dnes 118 

prvkov a chceli sme obsiahnuť šir-

šiu škálu nášho života v  Banskej 

Štiavnici, dopĺňali sme k  jednotli-

vým prvkom reálie Banskej Štiav-

nice (napr. Trojica, Piarska brána, 

Banícka akadémia, Ružová ulica, 

Starý a Nový zámok, Grand hotel, 

Pischlov dom, Počúvadlo, Klinger, 

Botanická záhrada, Lesnícka ško-

la, atď.), druhy internátov (Učite-

lák, Lýceum, Centrálka) a  priváty. 

Ďalej tabuľka obsahuje spomien-

ky na brigády (zemiakové brigá-

dy, výsadba stromčekov) a  odbor-

né praxe (v Žiari nad Hronom alebo 

v  CHZWP v  Novákoch). Venova-

li sme sa v nej  i ďalším postavám, 

s  ktorými sme zdieľali naše obdo-

bie štúdia (doc. Šturdík, riaditeľ in-

ternátov JUDr. Beneš, riaditeľ školy 

Ing. Lauroško, školník Gejza) alebo 

spolužiakom, ktorí s  nami chodi-

li do triedy na SPŠCH kratšie obdo-

bie. Finálna forma tabuľky vyžado-

vala kreatívnou formou pomocou 

počítača doplniť fotografi e z  tabla, 

obrázky jednotlivých spomínaných 

miest z  Banskej Štiavnice, označiť 

veľmi jemne krížikom spolužiakov, 

ktorí už nie sú medzi nami a  ďal-

šie úpravy. Celá tabuľka, ktorú sme 

tvorili takmer pol roka po  neustá-

lej komunikácii je vkusne spraco-

vaná na CD v obale na jednej strane 

s  naším tablom a  na druhej stra-

ne pohľadom na Banskú Štiavnicu 

(obr 2).

Na stretnutí každý zo spolužiakov 

dostal v  tubuse zväčšenú farebne 

vytlačenú tabuľku na kriedovom pa-

pieri a CD. Výhodou tabuľky je, že po 

otvorení CD na počítači a po kliknu-

tí na príslušné miesto prvku je mož-

né sa dostať k  informáciám o  jed-

notlivých spolužiakoch, profesoroch 

a  i  k  jednotlivým reáliám, ako aj 

k ďalším spracovaným pojmom. Do-

konca kliknutím na wolfrám môžu 

zaznieť i tóny známej piesne od Wal-

demara Matušku, na Ytrium pieseň 

Yvety Simonovej alebo na Neodým 

Beatles, všetko piesne, ktoré súvisia 

s dobou nášho štúdia.

V interaktívnej podobe s pohľadom 

na Banskú Štiavnicu nám tabuľka 

umožní vzájomne sa viac spoznať, 

pripomenie nám miesta v  Banskej 

Štiavnici, kde sme strávili najkraj-

šie roky nášho života, roky dospie-

vania. Zámer vystihuje i motto ta-

buľky: Boli sme spolužiakmi štyri 

roky a zostali sme priateľmi po celý 

život.

Pri práci na tabuľke v menšej mie-

re okrem 4 hlavných autorov pomá-

hali i ďalší spolužiaci, ktorým patrí 

naša vďaka.

Čižmáriková R., Rentka J., Pola-

kovičová D., Hirošová M.

Zvečnené spomienky nášho študentského života 
v Banskej Štiavnici

Periodická sústava prvkov  foto Archív autora

Budova SPŠ S. Mikovíniho  foto Archív SPŠ SM BS
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok, 18.1. o 18:30 hod.Piatok, 18.1. o 18:30 hod.
CeNA zA šťAsTieCeNA zA šťAsTie

Komédia, dráma, 120 min., MP:12, Komédia, dráma, 120 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Obyčajné ľudské šťastie vstupné: 5€. Obyčajné ľudské šťastie 
môže mať mnoho podôb. Niekedy jas-môže mať mnoho podôb. Niekedy jas-
ných, niekedy neočakávaných. Film ných, niekedy neočakávaných. Film 
ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu 
k svojmu šťastiu niekde stratili a po-k svojmu šťastiu niekde stratili a po-
kúšajú sa ju znova nájsť. Vzťah, láska, kúšajú sa ju znova nájsť. Vzťah, láska, 
moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu 
prinášať nádej a radosť, ale oveľa čas-prinášať nádej a radosť, ale oveľa čas-
tejšie nakoniec pykajú za naše chy-tejšie nakoniec pykajú za naše chy-
by. Film začína rozvíjať samostatné by. Film začína rozvíjať samostatné 
osudy niekoľkých hrdinov, tak, aby sa osudy niekoľkých hrdinov, tak, aby sa 
ich cesty začali postupne krížiť a nako-ich cesty začali postupne krížiť a nako-
niec mohli spolu zložiť jeden veľký prí-niec mohli spolu zložiť jeden veľký prí-
beh života. beh života. 

Sobota, 19.1. o 18:30 hod.Sobota, 19.1. o 18:30 hod.
ZložkA 64ZložkA 64

Triler, krimi, mysteriózny, 119 min., Triler, krimi, mysteriózny, 119 min., 
MP:15, vstupné 5€. MP:15, vstupné 5€. 

Nedeľa, 20.1. o 16:00 hod. Nedeľa, 20.1. o 16:00 hod. 
RAlph búrA iNTerNeTRAlph búrA iNTerNeT

Animovaný, komédia, 102 min., Animovaný, komédia, 102 min., 

MP:7, vstupné: 5MP:7, vstupné: 5€. €. Vo fi lme Ralph Vo fi lme Ralph 
búra internet opúšťame Litwakovu vi-búra internet opúšťame Litwakovu vi-
deoherňu a vydávame sa do rozsiah-deoherňu a vydávame sa do rozsiah-
lych, nezmapovaných a  vzrušujúcich lych, nezmapovaných a  vzrušujúcich 
vôd internetu, na ktorých urobí Ral-vôd internetu, na ktorých urobí Ral-
phovo ničenie poriadne vlny. Známy phovo ničenie poriadne vlny. Známy 
videoherný záporák Ralph a jeho malá videoherný záporák Ralph a jeho malá 
poruchová kamarátka Vanilopka musí poruchová kamarátka Vanilopka musí 
podniknúť riskantnú cestu po svetovej podniknúť riskantnú cestu po svetovej 
počítačovej sieti a nájsť náhradné čas-počítačovej sieti a nájsť náhradné čas-
ti do Vanilopkinej videohry s názvom ti do Vanilopkinej videohry s názvom 
Candycrush. Candycrush. 

Nedeľa, 20.1. o 18:30 hod.Nedeľa, 20.1. o 18:30 hod.
KUrskKUrsk

Historický, dráma, 117 min., MP:12, Historický, dráma, 117 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film zobrazuje skutoč-vstupné: 5€. Film zobrazuje skutoč-
nú katastrofu, ku ktorej došlo v roku nú katastrofu, ku ktorej došlo v roku 
2000 na palube jadrovej ponorky K – 2000 na palube jadrovej ponorky K – 
141 Kursk. Počas námorného cvičenia 141 Kursk. Počas námorného cvičenia 
v auguste 2000 sa na palube nachá-v auguste 2000 sa na palube nachá-
dzalo 118 členov posádky. 12. augus-dzalo 118 členov posádky. 12. augus-
ta otrasú trupom Kurska mohutné ex-ta otrasú trupom Kurska mohutné ex-
plózie, ktoré plavidlo pošlú do hĺbky plózie, ktoré plavidlo pošlú do hĺbky 
108 metrov, na dno arktických vôd 108 metrov, na dno arktických vôd 
Barentsovho mora. Pre námorníkov Barentsovho mora. Pre námorníkov 
začína zúfalý boj s časom.  začína zúfalý boj s časom.  

Utorok, 22.1. o 18:30 hod.Utorok, 22.1. o 18:30 hod.
JAck sTAviA doMJAck sTAviA doM

Triler, 155 min., MP:18, Vstupné: 3€Triler, 155 min., MP:18, Vstupné: 3€
Nový fi lm kontroverzného génia Larsa Nový fi lm kontroverzného génia Larsa 
von Triera ponúka zostup do temnej von Triera ponúka zostup do temnej 
mysle sériového vraha, ktorý postupne mysle sériového vraha, ktorý postupne 
„vylepšuje“„vylepšuje“ svoje vraždy, aby vytvoril  svoje vraždy, aby vytvoril 
dokonalé umelecké dielo. Ponurý, in-dokonalé umelecké dielo. Ponurý, in-
teligentný i groteskne humorný príbeh teligentný i groteskne humorný príbeh 
je situovaný do USA 70 – tych rokov je situovaný do USA 70 – tych rokov 
20 – teho storočia. Dej fi lmu je inšpi-20 – teho storočia. Dej fi lmu je inšpi-
rovaný obrazom Danteho bárka, zná-rovaný obrazom Danteho bárka, zná-
meho aj pod názvom Dante a Virgil meho aj pod názvom Dante a Virgil 
v pekle, ktorý v roku 1822 namaľoval v pekle, ktorý v roku 1822 namaľoval 
Eugéne Delacroix. Eugéne Delacroix. 

Štvrtok, 24.1. o 18:30 hod.Štvrtok, 24.1. o 18:30 hod.
NÁvrAT doMovNÁvrAT doMov

Rodinný, dobrodružný, 92 min., Rodinný, dobrodružný, 92 min., 
MP:12,vstupné: 5€. Bella bola len šte-MP:12,vstupné: 5€. Bella bola len šte-
niatko, keď si ju Lucas adoptoval a od-niatko, keď si ju Lucas adoptoval a od-
vtedy boli najlepší priatelia. Jedného vtedy boli najlepší priatelia. Jedného 
dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 
600 km od svojho pána. Láska k nemu 600 km od svojho pána. Láska k nemu 
je však silnejšia ako nepriazeň osudu je však silnejšia ako nepriazeň osudu 
a Bella je rozhodnutá sa vrátiť domov.a Bella je rozhodnutá sa vrátiť domov.

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 konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.45/2018: „Kto 

chce za deň zbohatnúť, do roka chce 

odvisnúť.“ Výhercom sa stáva Mar-

cel Oravec, BŠ. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

28.01.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:

A., Prihovor sa, krátke šoty, meno 

Amstronga,

B., 4. časť tajničky,

C., Osobné zámeno, bočná strana, 

kvet obilia, častica,

D., Tabličky, Miroslav, vráta,

E., Láska taliansky, oznamuje úra-

dom, niekto mu daroval,

F., Baktéria, Začiatok tajničky, 

stred slova makal,

G., Koncovka zdrobnenín, česká 

TV, zavlaž vodou, nie dnu,

H., Púšťal po vode, obaja, produkt 

včiel, textová skratka,

I., Chytal zver, meno Mikušeka, 

papagáj,

J., Hovoril akavčinou, dookola, 

ryba,

K., Koniec tajničky.

1. Orgán zraku, 2. časť tajničky, 

had,

2., Starší, premoklo, kultúrny 

dom,

3., Lobovanie skr., strana, uvar 

jedlo,

4., Dravý vták, meno Jürgensa, 

honosný dom,

5., Doba, Edo splietal veniec, 

okresný výbor,

6., Stredoslovenský klub skr., ký-

val na pozdrav, otázka na spôsob,

7., Drevo na kúrenie, polámaný 

les,

8., Herpes, strieborná fólia, urán,

9., Časť trávy, nadula, ponáraj,

10., Tiy naopak, ukončím jedenie, 

sťa,

11., Patriaci Leovi, dáva obilie do 

pôdy, jedenkrát,

12., Vyučujte, roztápaj, 4. pád 

mena Dara,

13., 3 v Ríme, zn. pracích práškov, 

meno Chačaturjana,

14., Zvratné zámeno, 3. časť taj-

ničky, ozn. áut bývalého ZSSR.

Pomôcky: Totiž, Su, Aram, Udo, 

Rako

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 2
Krížovka
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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

V kultúrnom centre sa v stredu 

19. decembra uskutočnil 

Adventný koncert žiakov 

a pedagógov ZUŠ.

Priniesli pestrý program. Taneč-

ný odbor sa predstavil klasickým, 

scénickým i jazzovým tancom, lite-

rárno-dramatický odbor povzbudil 

k pomoci a obdarúvaniu vianočným 

príbehom „Posledný strom“, hudob-

níci predviedli svoje umenie hrou 

na gitary. Vydarenou čílskou ľudo-

vou piesňou „El Cachimbo“ sa pre-

zentovalo krásne gitarové kvarteto 

Daniela Marková, Amélia Tarando-

vá, Veronika Verešíková spolu s ich 

p. učiteľkou Karolínou Rumano-

vou. Tá sa následne zaskvela v  gi-

tarovom duete s  p. uč. Róbertom 

Borodajkevyčom v  technicky a  vý-

razovo náročnej skladbe Jongo od 

Paula Bellinatiho. Koledy hrané 

i spievané striedali výstupy klaviris-

tov, fl autistov, Orchestríka a  Zbo-

ríka. V ňom sa zjednotili žiaci spe-

váckych tried, aby potešili rodičov, 

priateľov a známych zhudobnenými 

básňami Milana Rúfusa Trojkráľová 

a  Zimná modlitbička ako i  "radost-

nou zvesťou" vo „Vianočnej omši“ au-

torov Halmo/Hlinka. Zborové časti 

omše striedali sóla Daniely Kminia-

kovej a  Pavla Chovana. Na hudob-

nom sprievode sa aktívne podieľa-

li: trúbka Aleš Turčan, priečne fl auty 

Zuzka Kovárová Ladzianska a Aëla 

Hasbach, klarinet Monika Lipovská, 

kontrabas Michal Timko, klavír Ire-

na Chovanová. Koledy a  vianočné 

piesne zazneli na xylofóne, akorde-

óne, klavíri, či fl aute. Pôsobivo vy-

znela pieseň „I have a dream“ autora 

Benny Anderssona od známej sku-

piny ABBA, ktorú ponúkla Katarí-

na Freigertová (p. uč. Weisová). Or-

chestrík zložený zo žiakov, pánov 

učiteľov a  hostí (pán Dušan Kabi-

na, pani Marianna Jánošíková – ďa-

kujeme) ponúkol dve skladby Mor-

riconeho „Gabriel’s Oboe“ s Aëliným 

fl autovým sólom a celý koncert za-

končili už 200 rokov hranou a spie-

vanou „Tichou nocou“. K prítomným 

sa prihovorila i  primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková a p. farár 

ICLic. Ing. Ľudovít Frindt.

Poďakovanie patrí oddeleniu kultú-

ry Mesta Banská Štiavnica za poskyt-

nuté priestory, Petrovi Sliackemu za 

pomoc pri realizácii, rade rodičov za 

fi nančnú podporu potrieb spojených 

s organizáciou koncertu. Pánom uči-

teľom: Matúšovi Piatrovi za ozvuče-

nie a  nasvietenie koncertu, Róber-

tovi Borodajkevyčovi za pomoc pri 

organizácii, Dodovi Klimkovi za vý-

robu plagátu, pozvánky, programu 

a  vedenie generálky, Martinovi Já-

nošíkovi a  Lubkovi Lužinovi za fo-

todokumentáciu, pani Anne Petrže-

lovej za výborné pagáčiky a  fánky, 

pánom učiteľom za prípravu a  žia-

kom za predvedené výkony. Citátom 

z Radostnej zvesti „Dušu z viny očisti-

me, vzájomne si odpustime, Ježiško náš 

brat, už stojí u vrát“ sme koncert zača-

li a aj zo srdca prajeme, aby sme v no-

vom roku 2019 dokázali všetci svor-

ne nažívať.

Irena Chovanová

Radostná zvesť zo ZUŠ – ky

Zborík Zuš-ky v kultúrnom centre  foto Archív ZUŠ BS

cez pomlčky
čo všetko riešime cez pomlčky

otázky

odpovede

v prvom

aj v druhom slede

básne

citáty

smutní

ustatí

médiá aj kampane

čo kedy z prachu povstane

za jednu malú pomlčku

kto chytí si ju za rúčku

a prevedie na druhú stranu vety

cez interpunkcie aj celé svety

chce oddialiť

aj stlmiť význam slov

chce zdôrazniť

kto mal tu byť a kto tu bol

čo všetko riešime cez pomlčky

ticho

veselo

aj mlčky

Daniela Sokolovičová

O šťastnom 
človeku
Pre neho je každý deň krásny,

lebo si v  ňom nájde zdravie, 

šťastie, lásku,

prežíva ho v pokoji a bázni.

Keď jeho ruka čokoľvek vezme,-

vždy sa jej darí a radosť

z  dobre vykonanej práce mu nič 

nezmarí.

On poklad hľadať nemusí, má ho 

v srdci ukrytý šťastím,

rozdáva ho svojím drahým plným 

priehrštím.

Aj optimizmus sa ho drží, spája sa 

vždy s humorom,

on ho má na rozdávanie a ešte mu 

aj ostane.

Bohatstvo má veľmi veľké v rodi-

ne sa skrýva,

to je radosť, to je šťastie,ozaj to tak 

býva.

Božka Javorská

Súťaž Robohranie 2019
Fakulta environmentálnej 

a výrobnej techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene Vás 

pozýva na súťaž Robohranie 

2019 určenú pre žiakov základ-

ných a stredných škôl, ktorí 

sa zaoberajú programovaním 

robotov zo stavebnice Mind-

storms Education EV3/NXT. 

Pre študentov stredných škôl sa sú-

ťaž uskutoční 29. 1. 2019 v dvoch 

disciplínach. V  prvej s  názvom 

Sumo bude úlohou tímu zostaviť 

a  naprogramovať robota tak, aby 

samostatne, bez ovládania vytlačil 

súpera z kruhového ringu. V druhej 

disciplíne Reklama je úlohou sú-

ťažiacich pripraviť si krátke video 

alebo výstižnú fotografi u zachytá-

vajúcu Vášho robota a  ľubovoľný 

výrobok alebo aktivitu niektorého 

sponzora našej akcie. Pre žiakov zá-

kladných škôl je termín súťaže 30. 

1. 2019 v disciplínach free style na 

tému „Roboty budúcnosti“ a Rekla-

ma, kde platia rovnaké pravidlá ako 

pre študentov stredných škôl. Vo 

free stylovej disciplíne si súťažné 

tímy prinesú hotového naprogra-

movaného robota, ktorý môže vy-

užívať akúkoľvek elektronickú 

a  mechanickú platformu (Lego, 

Fischertechnik, Merkur,...). Robot 

by mal byť konštruovaný tak, aby 

koncepčne spadal do oblasti pod-

ľa názvu disciplíny. Kompletné pra-

vidlá sú uvedené na webovej adre-

se http://www.robohranie-profevt.

wz.sk, prihlášky je možné posie-

lať do 18. 1. 2019 na adresu pivar-

ciova@tuzvo.sk. Tešíme sa na súťa-

žiacich a prajeme im veľa tvorivých 

myšlienok.

Peter Koleda
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Keď sa povie slovo memoriál, 

v prvom okamihu nám 

napadne asi slovo spomienka, 

v slovníku cudzích slov pod 

týmto pojmom nájdete 

vysvetlenie, že ide o súťaž na 

pamiatku športovca. 

Obidva tieto pojmy sa spojili v jed-

no a  uskutočnil sa 3. ročník tur-

naja vo fl orbale dňa 12.1.2019 v te-

locvični ZŠ J. Kollára na pamiatku 

nášho kamaráta a spolužiaka. Tur-

naja, ktorý zorganizovalo Centrum 

voľného času v  B. Štiavnici, sa zú-

častnilo 94 detí v  podobe hráčov 

a  taktiež množstvo hostí z  radov 

učiteľov, trénerov, rodičov a  priaz-

nivcov fl orbalu a  v  neposlednom 

rade sme privítali rodinu Janka. 

Odohralo sa 12 zápasov v dvoch 

kategóriách chlapcov a  dievčat 

s nasledovným umiestnením:

V kateg. dievčat :

1. miesto: ZŠ J. Kollára, ktorá si už 

tretí rok obhájila putovný pohár

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: ZŠ s MŠ Š. Bane

V kateg. chlapcov:

1. miesto: Katolícka spojená škola

2. miesto: ZŠ J. Kollára

3. miesto: ZŠ J. Horáka

4. miesto: ZŠ s MŠ Š. Bane

5. miesto: ZŠ s MŠ Sv. Anton

6. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

Najlepší ocenení brankári:

Barborka Kobeláková – ZŠ J. Kol-

lára

Paľko Chovan – Katolícka spojená 

škola 

Najlepší hráči, ktorých sme vyloso-

vali podľa návrhu tímov a ktorým 

p. JUDr. Lukačko venoval vstup do 

Vodného raja vo Vyhniach:

Lenka Mojičková – ZŠ J. Kollára

Juraj Vandák – ZŠ J. Kollára

Maťko Antošík – ZŠ s MŠ B. Belá

Veľká vďaka patrí rodičom Janka 

a  ich rodine, ktorí sa už tretí rok 

snažia o  to, aby každý hráč dostal 

pamätnú medailu a vecné ceny.

O  spravodlivé súťažné zápolenie 

na palubovke sa postarali naši dva-

ja rozhodcovia: Mgr. T. Szendrei 

a Mgr. J. Minka.

Myslím, že každý kto sa turnaja zú-

častnil či už ako hráč, divák alebo 

organizátor, odchádzal z  turnaja 

so svetielkom v srdci, ktoré svietilo 

na pamiatku a spomienku na Jan-

ka Mojičku.

za CVČ: J. Machilová

3. ročník Memoriálu Janka Mojičku 
vo fl orbale

Víťazné družstvo chlapcov  foto Archív CVČ BS

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 den-

ne strava, pitný režim, ovocie, do-

prava, 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 ro-

kov/nie pre nelyžiarov.

Zodpovední vedúci Jar-

ného športového kempu: 

PaedDr. Róbert Petro, tel.: 

0915815669 a  Mgr. Gabriela 

Kravcová.

Uzávierka prihlášok: 1.3.2019. 

Tešíme sa na vašu účasť!

Usporiadatelia

Príjemným štartom do nového 

roku je aj nová kniha básní 

z pera Janky Bernáthovej 

– Lehotskej, doplnená 

o autorské fotografi e Mariana 

Garaia. 

Dielo je v  poradí druhým tvori-

vým stretnutím dvoch bansko-

štiavnických autorov a  zároveň 

voľným pokračovaním knihy Lis-

tové tajomstvá z roku 2012. A aká 

je vlastne Nádej na dne slzy? Na-

miesto zdĺhavých odborných re-

cenzií ponúkame reakciu jednej 

čitateľky:

„Nádej na dne slzy je nádherná! Ďa-

kujem! Teším sa, že som vďaka vám 

našla takýto krásny darček, či skôr 

dar, pre mňa aj moju dobrú priateľ-

ku, ktorá vždy stála pri mne...Celá 

tá kniha, to si ty, Janka. Tvoje vnút-

ro, láskavosť, bolesť a  nádej. Vždy 

stáť a  s  vierou v  Boha kráčať pria-

mo a  čestne, to je veľká sila, ktorá 

si zaslúži našu úctu, lebo konať a žiť 

pre dobro, to chce čisté srdce a krás-

nu dušu. Veď konať zlo je tak jedno-

duché, ale ľudia ako ty si volia cestu 

kamenistú, plnú ústrkov a vnútorný 

kompas ich neomylne vedie k  svet-

lu...“

D. Ambrózová

Nádej na dne slzy

Tiráž novej básnickej zbierky  foto Archív Janky Bernáthovej
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 Prenajmem 1 – izbový byt na Kri-

žovatke, 250eur/mesačne, tel.č.: 

0915 884 599

 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu tel.č.: 

0907 710 630

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Reštaurácia 4 sochy hľadá po-

mocnú silu do kuchyne/na brigá-

du, info v  kaviarni, príp. na tel.č.: 

0910 496 230

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

práca
Prijmeme do príjemného prostredia 

a rodinného podniku mladú sympatickú čašníčku 
(študentku) aj bez praxe do dlhodobého pracovného 

pomeru a pracovnú silu do kuchyne (iba s praxou) 
do prevádzky reštaurácie v meste BS/ZH. 

Nástupný plat 600 – 800eur v čistom. 

Kontakt: 0903 506 693 

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

Pedikúra
Denisa Pavlíková

Ludvíka Svobodu 14
969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 0915 269 966

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


