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INZERCIA

Dňa 13. 1. 2020 sa uskutočnilo 

v hoteli Grand Matej stretnutie 

primátorky nášho mesta 

Mgr. Nadeždy Babiakovej 

s mestskou samosprávou, 

predstaviteľmi politických strán 

a hnutí, zástupcami podnikov, 

závodov, fi riem, inštitúcií, 

spoločností, občianskych 

združení, ale aj s významnými 

Štiavničankami a Štiavničanmi, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj Banskej 

Štiavnice, ako aj o jej zviditeľňo-

vanie a šírenie jej dobrého mena 

doma i v zahraničí. 

Podujatie otvoril viceprimátor 

Ing. Marián Zimmermann. 

Blíži sa koniec prvého mesiaca 

v roku 2020 a s ním aj prvý 

dôležitý termín pre splnenie 

si povinností vyplývajúcich 

zo Zákona 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých vlast-

níkov nehnuteľností na území mes-

ta je podanie daňového priznania 

na daň z  nehnuteľností. Priznanie 

je povinný podať vlastník, u ktoré-

ho nastali zmeny vo vlastníctve ne-

hnuteľností k 1.1.2020. Takou zme-

nou je napr. kúpa domu, pozemku, 

bytu, získanie nehnuteľnosti v  de-

dičskom konaní a pod. Ale zmenou 

je aj predaj nehnuteľností, to zna-

mená, že vlastník dom, pozemok 

alebo byt predá ďalšej fyzickej alebo 

právnickej osobe. Vlastník, u ktoré-

ho nenastali zmeny, daňové prizna-

nie nemusí podať.

Daňové priznania sa podávajú 

v  Klientskom centre Mestského 

úradu alebo priamo na ekonomic-

kom oddelení MsÚ do 31.1.2020.

Priznanie je možné poslať aj poštou.

Daňové priznanie musí daňovník 

podať aj počas roka, ak nadobudne 

nehnuteľnosť dedením alebo vydra-

žením.

Daňové priznanie sa podáva aj v prí-

pade, že daňovník nadobudol psa, 

a to aj v prípade, že daňová povin-

nosť zanikla – pes zmenil vlastníka 

alebo uhynul.

V  januári je už možnosť doručenia 

dokladov preukazujúcich nárok na 

úľavu alebo odpustenie poplatku 

za komunálny odpad. Ide väčšinou 

o doklady preukazujúce pobyt, štú-

dium alebo prácu v zahraničí, mimo 

nášho mesta a pod.

Podnikateľské subjekty, ktoré vy-

užívajú vrecový systém zberu ko-

munálneho odpadu si od 2.1.2020 

môžu označené vrecia kúpiť 

v Klientskom centre mesta na Ná-

mestí sv. Trojice.

Kamila Lievajová, 

vedúca ekon. odd. MsÚ

Novoročné stretnutie 
so samosprávou mesta

Daňové povinnosti občanov do 31.1.2020

Slávnostný prejav primátorky mesta  foto Michal Kríž 	3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Utorok 21.1. o 18:30 hod.

Parazit
Komédia, dráma, krimi, 132 min., MP:15

vstupné: 5€

16.2.2020
17:00

Kultúrne centrum
Banská Štiavnica

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a.s.. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 22.1. v čase od 8:30 – 14:30 na ul.: 

Brezová, Budovateľská, G. Z. Lasko-

merského, Horná Huta, L. Exnára, 

Lintich, Obchodná, Obrancov mie-

ru, Povrazník, Špitálska.

– 23.1. v čase od 8:30 – 14:30 na ul.: 

A. T. Sytnianskeho, J. Horáka, L. Ex-

nára, M. Benku, Na Mária šachtu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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z programu

primátorky

Ján Petrík a Banská Štiavnica.

V  predchádzajúcom čísle ŠN bol 

uverejnený síce mimoriadne eru-

dovaný nekrológ o  Jánovi Petrí-

kovi od Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

primátorky nášho mesta, keďže 

však dôverne poznám aj všetko 

podstatné, o čo sa zaslúžil v našom 

meste, podávam o  tomto vzác-

nom človekovi ešte aj nasledovné 

svedectvo. Ján Petrík bol predse-

dom Mestského národného výbo-

ru (MsNV) v Banskej Štiavnici v r. 

1976 – 1990. Banská Štiavnica sa 

v roku jeho nástupu do funkcie na-

chádzala v  žalostnom, ba dokon-

ca vo viacerých prípadoch v hava-

rijnom stave, hlavne čo sa týkalo 

pamiatkových objektov, mestskej 

kanalizácie, ako aj v  havarijnom 

stave hrádzí tajchov a  ich prívod-

ných jarkov. Historické jadro mes-

ta nebolo plynofi kované, nemohlo 

byť reči ani o komplexnej bytovej 

výstavbe a  ďalšej technickej a  so-

ciálnej infraštruktúre mesta. Keď-

že od r. 1960 mesto prestalo byť 

okresným sídlom, všetky fi nanč-

né prostriedky boli sústreďované 

do vtedajšieho sídla okresu Žia-

ru nad Hronom, do ktorého pat-

rila aj Banská Štiavnica. Stranícki 

a  štátni funkcionári zo Žiaru nad 

Hronom absolútne nehľadeli aj na 

tie najakútnejšie problémy Ban-

skej Štiavnice. Jediným riešením 

mohlo byť len to, aby celý systém 

záchrany, obnovy a  revitalizácie 

mesta sa dostal na rokovanie slo-

venskej vlády. V r. 1976 som spra-

coval obsiahly písomný materiál 

„Rozbor súčasného stavu a predpokla-

dov ďalšieho rozvoja Banskej Štiavni-

ce“, ktorý sa v  konečnom dôsled-

ku stal základným podkladovým 

materiálom pre rokovanie sloven-

skej vlády dňa 22.2.1978 a prijatie 

historického uznesenia tejto vlá-

dy o obnove pamiatok a budovaní 

technickej a sociálnej infraštruktú-

ry Banskej Štiavnice. A tu prvý raz 

vstúpil aktívne do tejto grandióz-

nej hry vtedajší predseda MsNV 

Ján Petrík. Veľmi ochotne mi po-

skytol všetko, čo som potreboval 

k napísaniu môjho materiálu, aby 

všetko, čo v ňom bolo, bolo viero-

hodné a nespochybniteľné. V tom-

to období však bola taká všeobecne 

platná prax v  Československu, že 

akýkoľvek materiál, ktorý mal byť 

obsahom rokovania celoslovenské-

ho štátneho orgánu, musel prejsť 

rokovaním a  odobrením prísluš-

ných okresných a  krajských stra-

níckych a  štátnych orgánov. Môj 

materiál o Banskej Štiavnici pova-

žovali za bezpredmetný, tak stra-

nícke a  štátne orgány v  Žiari nad 

Hronom, ako aj krajské stranícke 

a  štátne orgány v  Banskej Bystri-

ci. Prvý, u koho som našiel pocho-

penie v tomto smere, bol prvý pod-

predseda slovenskej vlády Július 

Hanus. Nasledoval minister kul-

túry Miroslav Válek, predseda slo-

venskej vlády Peter Colotka a  na 

koniec aj prvý tajomník ÚV KSS Jo-

zef Lenárt. Nič už potom nebráni-

lo tomu, aby poverení pracovní-

ci Úradu vlády SSR začali spolu so 

mnou pripravovať uznesenie vlá-

dy č. 58/1978 o  Banskej Štiavni-

ci. Druhý raz vstúpil do tejto roz-

behnutej hry Ján Petrík 22.2.1978, 

keď sme sa spolu zúčastnili toh-

to historického zasadnutia sloven-

skej vlády v Bratislave. Tretí a ná-

sledne nesčíselnekrát vstupoval 

Ján Petrík ako predseda MsNV do 

hry po prijatí uznesenia slovenskej 

vlády č. 58/1978 zo dňa 22.2.1978. 

Všetko, čo vyplývalo z  tohto širo-

ko koncipovaného uznesenia by 

sa nemohlo diať bez priamej zain-

teresovanosti „otca mesta“, predse-

du MsNV Jána Petríka. Konali sa 

pravidelné kontrolné dni na úrovni 

mesta, okresu, kraja i  na celoštát-

nej úrovni, na ktorých Ján Petrík 

nikdy nechýbal. Nielen však to, 

statočne a neoblomne vždy stál za 

tými najoptimálnejšími riešeniami, 

aj keď mu to privodzovalo niekedy  

vážne problémy, najmä zo strany 

okresných, straníckych a  štátnych 

orgánov. Vždy bol tiež ochotný po-

skytovať príslušné podkladové ma-

teriály pre unikátny seriál o  Ban-

skej Štiavnici „Záchrana pokladu“, 

ktorý bol pravidelne uverejňovaný 

v Novom slove od r. 1979 a spora-

dicky aj v Smene od r. 1980 až do r. 

1990. Bolo teda historickou záslu-

hou Jána Petríka, že ako „otec mes-

ta“ sa mimoriadne zaslúžil o to, že 

už v tomto období Banská Štiavni-

ca razantne a v predstihu vstúpila 

do svojich novodobých dejín, o čom 

je množstvo viditeľných svedectiev 

až dodnes.

Takže, milý Janko, som presved-

čený, že svoj sen vo večnosti budeš 

snívať s maximálnym uspokojením 

a  súčasne pevne verím, že aj toto 

moje svedectvo prispeje k  tomu, 

aby Tvoje meno ostalo navždy za-

písané zlatými písmenami v  aná-

loch Tvojho tak vrúcne milovaného 

mesta – Banskej Štiavnice.

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

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 znečistenie ovzdušia 

a VZN č. 7/2017 §5 písm. k) má pre-

vádzkovateľ malého zdroja znečis-

tenia (ďalej len „MZZO“) povinnosť 

oznámiť každoročne do 15. februára 

mestu Banská Štiavnica údaje potreb-

né na zistenie množstva a škodlivosti 

znečisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia a  údaje potrebné na urče-

nie výšky poplatku podľa skutočnos-

ti uplynulého roka, a to za každý sa-

mostatný MZZO osobitne. Ide najmä 

o údaje o druhu paliva, spotrebe pa-

liva a surovín, z ktorých znečisťujúce 

látky vznikajú, počet prevádzkových 

hodín, druh a účinnosť odlučovacích 

zariadení, atď.

Tlačivo „Oznámenie údajov potreb-

ných pre určenie výšky poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia“ tvorí prílo-

hu č. 1 tohto VZN, ktoré si mô-

žete stiahnuť na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk v sekcii na-

riadenia mesta alebo v  sekcii doku-

menty a  tlačivá (tlačivá k  ochrane 

životného prostredia – Oznámenie 

údajov potrebných pre určenie výš-

ky poplatku za znečistenie ovzdušia).

Mesto Banská Štiavnica upozorňu-

je prevádzkovateľov, že za nesplne-

nie povinností uvedených v §6 ods. 

4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplat-

koch za znečistenie životného pros-

tredia a určených v rozhodnutí obce 

vydanom podľa §6 ods. 6, uloží obec 

v prenesenom výkone štátnej správy 

prevádzkovateľovi malého zdroja po-

kutu do výšky 663,87eura.

MsÚ

Upozornenie

13.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa slávnostné no-

voročné stretnutie samosprávy 

mesta Banská Štiavnica s  pred-

staviteľmi organizácií, inštitúcií 

a  fi riem pôsobiacich v  Banskej 

Štiavnici.

14.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie k parkovaniu v meste.

15.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  projektu 

Úprava verejných priestranstiev, 

ulica Mierová.

Rokovanie s rektorom Akadémie 

umení v B. Bystrici.

16.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Jánom Kmetí-

kom.

17.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so šéfredak-

torkou časopisu Slovenka.

18.1.

 Slávnostné prijatie občana náš-

ho mesta p. Pavla Kulíšeka pri 

príležitosti životného jubilea.

Účasť na slávnostnom ukončení 

Mesta kultúry SR 2019 – Rodin-

né striebro II.

Viera Lauková
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Pedagógovia zo ZUŠ 

Banská Štiavnica pripravili hudob-

ný program. Po príhovore primá-

torky mesta nasledoval slávnostný 

prípitok a vzájomné osobné rozho-

vory pozvaných hostí.

Michal Kríž

Prejav primátorky mesta, kto-

rý predniesla na tomto stretnutí 

prinášame v plnom znení:

Vzácni naši hostia, 

moji milí Štiavničania!

Je pre mňa veľkou cťou, že sa už 

po 11. krát nachádzam začiatkom 

roka pred tými najvýznamnejšími 

a  najreprezentatívnejšími predsta-

viteľmi nášho mesta, aby sme zbi-

lancovali rok minulý a zamysleli sa 

nad rokom 2020. Som nesmierne 

rada, že ste prijali naše pozvanie 

a že Vás všetkých prítomných mô-

žem privítať.

Bilancia roku 2019

Aký bol teda rok 2019, ktorý sa 

31. decembra stal už nenávratnou 

históriou? Bol to rok výnimočný 

a jedinečný, ako žiaden iný v dote-

rajšej histórii mesta. Ku svetové-

mu atribútu – mesta zapísaného na 

tom najprestížnejšom svetovom zo-

zname – Listine svetového kultúr-

neho dedičstva UNESCO a  európ-

skeho atribútu – Európskeho mesta 

reformácie pribudol v  roku 2019 

Banskej Štiavnici ďalší, v tomto prí-

pade celoslovenský primát. Ban-

ská Štiavnica sa stala po absolvo-

vaní celoslovenskej súťaže prvýkrát 

Mestom kultúry 2019. Mesto hýrilo 

celý minulý rok takým množstvom 

rôznorodých kultúrnych poduja-

tí ako nikdy predtým. Chcem aj pri 

tejto príležitosti čo najúprimnej-

šie poďakovať všetkým, ktorí pri-

pravili víťazný projekt Mesta kultú-

ry 2019 a následne organizátorom, 

ako aj aktívnym účastníkom množ-

stva kultúrnych podujatí, ktorými 

mesto žilo po celý rok 2019. Ban-

skej Štiavnici sa dostalo cti, keď 

Valné zhromaždenie Združenia eu-

rópskych baníckych a  kultúrnych 

spolkov odsúhlasilo predbežný ná-

vrh o  konaní 17. európskych ba-

níckych a  hutníckych dní v  roku 

2022 v  Banskej Štiavnici. Uvede-

ný návrh sa stretol s veľmi pozitív-

nym ohlasom usporiadať túto akciu 

spoločne so Salamandrovými dňa-

mi 9. – 11.9.2022. Banská Štiavni-

ca má všetky predpoklady úspešne 

toto podujatie zorganizovať, a  tak 

po prvýkrát byť centrom Európ-

skych baníckych a hutníckych dní.

V roku 2019 sme žili aj v znamení 

viacerých významných výročí. Pri-

pomenuli sme si storočnicu Gym-

názia Andreja Kmeťa – školy, kto-

rá sa zlatými písmenami zapísala 

do histórie nielen nášho mesta, ale 

aj Slovenska. V  laviciach tejto ško-

ly sedelo množstvo študentov, kto-

rí sa neskôr významne preslávili 

nielen na Slovensku, ale aj vo sve-

te. Na samom vrchole tejto pyra-

mídy sa nachádza Miroslav Lajčák, 

minister zahraničných vecí a  eu-

rópskych záležitostí SR, predseda 

Komisie UNESCO na Slovensku, 

ktorý však od septembra 2017 do 

septembra 2018 bol aj predsedom 

Valného zhromaždenia OSN a celý 

minulý rok bol predsedom Organi-

zácie pre bezpečnosť a  spoluprácu 

v  Európe. Z  nášho gymnázia vyšli 

aj excelentní herci – Gustáv Valach, 

Július Pántik, Emília Vášáryová, 

Magda Vášáryová, ktorá po ukonče-

ní svojej hviezdnej hereckej kariéry 

bola slovenskou veľvyslankyňou vo 

Viedni, následne vo Varšave, neskôr 

štátnou tajomníčkou Ministerstva 

zahraničných vecí SR, poslanky-

ňou NR SR a v súčasnosti predsed-

níčkou Živeny – spolku slovenských 

žien. Gymnázium absolvovali aj eu-

roposlanci Miroslav Číž a  Róbert 

Hajšel, ale aj minister fi nancií SR 

Ladislav Kamenický,  mnohí veľ-

vyslanci a mnoho ďalších význam-

ných osobností.

Storočnicu si v minulom roku pri-

pomenula nie menej významná 

škola ako gymnázium – Stredná 

odborná škola lesnícka. Škola za 

celé svoje 100 ročné obdobie mala 

vynikajúcu odbornú úroveň a  vy-

chovala množstvo excelentných 

lesníckych odborníkov, ktorí našli 

uplatnenie nielen na Slovensku, ale 

aj v Čechách.

V  roku 2019 uplynuli aj štyri de-

saťročia odvtedy, čo boli Štiavnické 

vrchy vyhlásené za chránenú kra-

jinnú oblasť. Obidve školy aj Sprá-

va CHKO Štiavnické vrchy si svoje 

významné výročia pripomenuli mi-

moriadne významnými podujatia-

mi a  čo je chvályhodné, všetky tri 

jubilujúce inštitúcie vydali aj vzác-

ne publikácie sumarizujúce ich do-

terajší vývoj a význam.

V roku 2019 uplynulo aj 45 rokov, 

čo SBM sprístupnilo verejnosti uni-

kátne Banské múzeum v  prírode, 

ale aj areál šachiet Weiden a Terézia.

Rok 2019 však bol aj posledným 

rokom života viacerých osobností, 

ktoré sa zlatými písmenami zapísali 

do života Banskej Štiavnice. V mar-

ci odišiel do večnosti Albert Maren-

čin, jeden z  iniciátorov a  následne 

jeden z hlavných protagonistov uni-

kátneho medzinárodného festivalu 

Capalest v Banskej Štiavnici, ktorý 

sa v r. 2019 dožil svojho 17. roční-

ka. V  októbri nás navždy opustila 

Ing. Dalma Štepáneková, s  ktorej 

menom bolo od r. 1974 neodmys-

liteľne spojené organizovanie Ban-

skoštiavnického Salamandra, jedi-

nečného podujatia svojho druhu 

na svete. V decembri odišiel do več-

nosti aj Ján Petrík, predseda MsNV 

od r. 1976 do roku 1990. S jeho me-

nom a  aktivitou je spojený po ro-

koch stagnácie a  úpadku Banskej 

Štiavnice jej veľký rozvoj.

Prosím Vás teraz, aby sme si mi-

nútou ticha uctili trvalú pamiat-

ku týchto troch osobností, ale aj 

všetkých ďalších, ktorí nás navždy 

opustili v minulom roku.

Ak máme hodnotiť rok 2019 vo 

všeobecnosti, môžeme povedať, 

že bol opäť mimoriadne úspešný, 

na čom sa podieľalo nielen vedenie 

mesta, poslanci MsZ, podniky, in-

štitúcie, cirkvi, ale aj mnohí podni-

katelia.

Dovoľte mi teraz malú bilanciu 

roku 2019 na prahu roka 2020. 

S oprávnenou hrdosťou a s úprim-

ným potešením môžem konšta-

tovať, že aj v uplynulom roku sme 

spoločne opäť dosiahli pozoruhod-

né výsledky.

V roku 2019 sme dokázali z fi nanč-

ných prostriedkov mestského roz-

počtu, dotácií a  fondov zrealizovať 

projekty pre zvýšenie kvality života, 

zlepšiť infraštruktúru, občiansku 

vybavenosť a technickú infraštruk-

túru, dofi nancovať vnútromestskú 

dopravu, základné školstvo, fi nanč-

ne pokryť materské školy, základnú 

umeleckú školu a  centrum voľné-

ho času, ako aj zlepšiť kvalitu pod-

mienok pre výchovno-vzdelávací 

proces, vybudovať moderné parko-

visko na ul. Dolná, zvýšiť počet kul-

túrnych podujatí v nadväznosti na 

Mesto kultúry 2019, zrekonštru-

ovať a  rozšíriť detské ihriská, zvý-

šiť štandard zariadenia mestskej 

knižnice vybudovaním priestoru 

čitárne a klubu v objekte Rubigall, 

upraviť ďalšie verejné priestran-

stvá vrátane oporných múrov a os-

tatnej infraštruktúry, opraviť, zre-

alizovať celoplošnú opravu ďalších 

miestnych komunikácií. Vyrie-

šiť dlhodobý problém v  zásobova-

ní pitnou vodou vybudovaním vo-

dovodu v  časti mesta Jergištôlňa, 

zlepšenie odpadového hospodár-

stva s  vybudovaním kompostárne 

s  technickým vybavením, ukonči-

li sme rekonštrukciu objektu Rubi-

gall na Námestí sv. Trojice vrátane 

komplexnej rekonštrukcie fasády, 

vytvárali sme podmienky pre roz-

voj cestovného ruchu. Zlepšili sme 

životné prostredie, upravili sme ve-

rejné priestranstvá výsadbou novej 

zelene, zrealizovali sme komplexnú 

rekonštrukciu VO v mestských čas-

tiach Sitnianska a Štefultov a mno-

hé ďalšie oblasti.

Mesto Banská Štiavnica v  roku 

2019 hospodárilo s  rozpočtom 

mesta vo výške 9 864 970€ na stra-

ne príjmov a  na strane výdavkov 

6 554 318€. Výnos dane z príjmov 

bol poukázaný územnej samosprá-

ve vo výške 4  449  485€, čo bolo 

o 177 734€ viac ako sa predpokla-

dalo. Na miestnych daniach sa do-

siahol príjem 851 130€. 

NOVINKY

�1.str.
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Aj napriek mnohým 

opatreniam, ktoré zasiahli ekono-

miku samospráv miest a  obcí sa 

nám podarilo získať formou dotá-

cií, grantov a projektov do rozpoč-

tu mesta fi nančné prostriedky vo 

výške 1 660 000€. Zároveň chcem 

poukázať aj na to, že v roku 2019 

sme vypracovali a  podali 28 pro-

jektov pre získanie fi nančných pro-

striedkov.

Zrekonštruovali sme ďalšie verej-

né priestranstvá v sume 527 111€ 

a to ulicu Antona Pécha II. etapa, 

vrátane povrchovej úpravy komu-

nikácií, oporných múrov, chodní-

kov, verejného osvetlenia a  inži-

nierskych sietí.

V  statickej doprave sme vybudo-

vali nové moderné záchytné par-

kovisko na ul. Dolná v  náklade 

398 165€, čím sme získali 93 par-

kovacích miest.

Zrealizovali sme opravy a  rekon-

štrukcie oporných múrov.

Uskutočnili sme celoplošné po-

vrchové úpravy ďalších miest-

nych komunikácií v sume viac ako 

170 000€. Pre zlepšenie bezpeč-

nosti chodcov sme realizovali pro-

jekt Zvýraznenie prechodov pre 

chodcov vo výške 25 282€.

Vypracované boli projektové doku-

mentácie:

PD Ul. Dolná Resla, PD Vodovod 

Banky a  pokračovalo sa v  spraco-

vaní ÚPN zóny Pamiatková rezer-

vácia – časť historické jadro Banská 

Štiavnica a v dopracovaní architek-

tonickej štúdie úpravy verejného 

priestranstva Pomníka padlých hr-

dinov.

Zrekonštruovali sme hasičské 

zbrojnice v sume 62 500€, na ktoré 

sme získali dotáciu z MV SR vo výš-

ke 56 400€.

V  pamiatkovej obnove sme zreali-

zovali:

Zmenu účelu stavby Kultúrne cen-

trum, rekonštrukciu okien v  ob-

jekte Belházyovský dom 47  850€, 

z toho z dotácie hradené 40 000€, 

rekonštrukcia na objekte Žembe-

rovský dom 21 947€, z toho z dotá-

cie hradené 20 000€, osadenie sokla 

na objekte ZUŠ 10  821€, z  toho 

z dotácie hradené 6 000€, ukončili 

sme obnovu objektu Rubigall, vrá-

tane komplexnej rekonštrukcie fa-

sády a  vybudovanie bezbariérové-

ho vstupu v sume 104 588€, z toho 

hradené z dotácie 59 328€.

Mesto Banská Štiavnica v  rám-

ci zriaďovateľskej pôsobnosti pre 

školy a školské zariadenia v rámci 

prenesených a  originálnych kom-

petencií poskytlo v  roku 2019 zo 

svojho rozpočtu fi nančné pro-

striedky vo výške 3  269  674€, 

z  toho pre cirkevné a  súkromné 

zariadenia 479  663€. Pre zlepše-

nie výchovno-vzdelávacieho proce-

su bolo mesto úspešné pri získaní 

dotácií a to na projekt Modernizá-

cia učební ZŠ J. Horáka vo výške 

139 753€.

Zmodernizovali sme mestskú kniž-

nicu a jej priestory, čím boli vytvo-

rené moderné priestory čitárne 

v podkroví objektu Rubigall, vráta-

ne technického vybavenia v  sume 

19 800€, z toho z dotácie z Fondu 

na podporu umenia 19 400€.

Poskytli sme dotáciu z  rozpočtu 

mesta na mestskú plaváreň vo výš-

ke 110 000€ na rok 2019 a príspe-

vok na údržbu plavárne.

Z  rezervy predsedu vlády SR sme 

získali 20 000€ na vybudovanie za-

vlažovacieho systému pre futbalo-

vé ihrisko, ktoré bude realizované 

v roku 2020.

Mestská samospráva po celý čas 

vytvárala podmienky pre bezplat-

né využívanie športovísk a športo-

vých zariadení pre deti a  mládež. 

Mesto prevádzkovalo tri detské 

ihriská. Zabezpečili sme dovyba-

venie detského ihriska Drieňová 

v sume 15 830€ s dotáciou Úradu 

vlády SR vo výške 9 500€. Aj v roku 

2019 z rozpočtu mesta sme podpo-

rili kultúrne súbory, športové kluby 

a kultúrno-spoločenské a športové 

podujatia formou poskytnutia do-

tácií.

Mesto veľkú pozornosť venovalo 

aj sociálnej oblasti a oblasti senio-

rov. V  plnej miere podľa požiada-

viek a  potrieb občanov mesto za-

bezpečovalo pre klientov činnosť 

opatrovateľskej služby vo výške 

199 000€. Zabezpečovali sme čin-

nosť a aktivity denných centier pre 

seniorov v Banskej Štiavnici a v čas-

ti mesta Štefultov. Podporovali sme 

a  fi nančne sme zabezpečili službu 

sociálny taxík v sume 15 000€. Zre-

konštruovali sme priestory nocľa-

hárne pre ľudí bez prístrešia.

V oblasti životného prostredia sme 

ukončili projekt „Zhodnocovanie bio-

odpadu a stavebného odpadu v Banskej 

Štiavnici – technické a  technologické 

vybavenie“ vybudovaná bola kom-

postáreň, vrátane technológie a za-

kúpenia zvozovej techniky v sume 

1 940 474,29€.

Zrealizovali sme druhú eta-

pu výstavby vodovodu Jergištôl-

ňa v sume 225 050€, z toho z do-

tácie Environmentálneho fondu 

180 000€.

V roku 2019 sme zrealizovali aj re-

konštrukciu VO v  mestskej čas-

ti Sitnianska – Štefultov vo výške 

171 474€.

Aj v roku 2019 z rozpočtu mesta bol 

uhradený členský príspevok vo výš-

ke 25 000€ do OOCR, kde mesto je 

zakladajúcim členom. Mesto Ban-

ská Štiavnica bolo úspešné v  pro-

jekte na rozvoj cestovného ruchu 

v štiavnickom regióne a bol vypra-

covaný projekt „Komplexné využitie 

baníckeho dedičstva v  lokalite Banská 

Štiavnica prostredníctvom zážitkového 

turizmu“ v sume 50 621€.

Celý rok 2019 žilo mesto bohatou 

škálou kultúrnych podujatí a  to 

o  to viac, že Banská Štiavnica sa 

stala ako prvé mesto na Slovensku 

Mestom kultúry 2019. V roku 2019 

náklady na uvedený projekt Mesto 

kultúry – Renovácia identity pred-

stavovali 317  893€, z  toho hrade-

né z FPU bolo 286 925€. Zároveň 

bol realizovaný aj projekt Filmový 

ateliér vo výške 21 117€ s dotáciou 

AVF vo výške 16 382€. Naše mesto 

žilo množstvom kultúrnych po-

dujatí, o ktoré bol neutíchajúci zá-

ujem zo strany domácich aj zahra-

ničných návštevníkov, medzi ktoré 

neodmysliteľne patria aj tradičné 

Salamandrové dni, ktorých vyvr-

cholením je banskoštiavnický Sala-

mandrový sprievod. Súčasťou tra-

dičných Salamandrových dní 2019 

boli aj Dni Európskeho kultúrneho 

dedičstva, v rámci ktorých sa konal 

v  Banskej Štiavnici otvárací cere-

moniál a odovzdávanie ocenení re-

vue Pamiatky a múzeá.

Naše mesto je výnimočné, jedineč-

né a  je iné. Patrí medzi najnavšte-

vovanejšie mestá Slovenska a  je 

vyhľadávanou lokalitou. K  dobré-

mu menu určite prispieva aj tá sku-

točnosť, že v roku 2019 bolo Infor-

mačné centrum v Banskej Štiavnici 

vyhlásené za najlepšie IC na Sloven-

sku. V roku 2019 navštívilo IC Ban-

ská Štiavnica 64 538 návštevníkov, 

čo je o 3589 návštevníkov viac ako 

v  roku 2018. K  zvýšenej návštev-

nosti mesta určite prispieva aj uni-

kátny model banskoštiavnického 

betlehemu – dielo Ing. arch. Petra 

Chovana a Dom Maríny, ktorý ožil 

láskou ako epicentrum lásky mla-

dého básnika A. Sládkoviča k  mi-

lovanej Maríne, za čo sa chcem po-

ďakovať vlastníkom tohto objektu 

za ich originálny nápad, rok 2020 

bude v znamení osláv 200. výročia 

narodenia A. Sládkoviča a Maríny. 

Dovolím si povedať, že k zvýšenej 

návštevnosti významnou mierou 

prispievajú Slovenské banské mú-

zeum a unikátna Banskoštiavnická 

Kalvária, celkové zlepšenie vzhľadu 

mesta, rekonštrukcia objektov, ve-

rejných priestranstiev, ale aj množ-

stvo kultúrnych podujatí v  meste 

a  tiež rozšírenie a  zlepšenie uby-

tovacích a  stravovacích služieb zo 

strany podnikateľov, ako aj rekon-

štrukcia tajchov v  okolí Banskej 

Štiavnice.

Aj v roku 2019 mesto zo svojho roz-

počtu hradilo vo verejnom záujme 

aj časť straty na autobusových spo-

joch, ktoré sú z  hľadiska potreby 

občanov potrebné, pretože nahrá-

dzajú MHD. Pre rok 2019 bola táto 

strata vyčíslená na 24 000€.

V roku 2019 boli v meste zrekon-

štruované aj ďalšie pamiatkové 

objekty inými investormi. Pokra-

čovala výstavba hotela ERB ako 

aj rekonštrukcia Kalvárie Kalvár-

skym fondom, areál botanickej 

záhrady SOŠL a  komplexná re-

konštrukcia Piargskej brány Pa-

miatkovým úradom SR, pozornosť 

mesto venovalo aj obnove pamät-

níkov – obnovený bol Ústredný pa-

mätník SNP.

Novoročné stretnutie so samosprávou mesta
�3.str.

	5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Tiež v  meste pribud-

li nové stavby a to Detské centrum 

na Povrazníku, luxusný Glamping 

na Počúvadlianskom jazere, ale aj 

mnohé ďalšie objekty, ktoré dosta-

li nový šat v podobe fasády. A pre-

to, aj touto cestou chcem úprimne 

poďakovať všetkým právnickým 

a fyzickým osobám, vlastníkom pa-

miatkových objektov, ktorí prispe-

li rekonštrukciou, obnovou, alebo 

akýmkoľvek spôsobom k  obnove 

a zlepšeniu výzoru mesta.

V roku 2019 bolo vydaných 49 sta-

vebných povolení na výstavbu ro-

dinných domov a  skolaudovaných 

bolo 54 rodinných domov.

Pre sociálne znevýhodnené sku-

piny obyvateľstva pokračoval pro-

jekt fi nancovaný z ESF operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia s názvom Podpora miest-

neho obyvateľstva z lokality Šobov 

so zriadením Komunitného centra 

pre sociálne znevýhodnené sku-

piny, kde sme získali v  roku 2019 

/32  716€. Evidovaná miera neza-

mestnanosti k 30.11 2019 v našom 

okrese bola 7,78% a v meste Ban-

ská Štiavnica 7,50%, pričom samo-

správa mesta a  okolité obce plne 

využívali projekty pre zníženie ne-

zamestnanosti.

Pre zníženie nezamestnanosti 

a v rámci aktivačných prác a malých 

obecných služieb mesto zamestná-

valo 81 aktivačných pracovníkov 

v rámci jednotlivých projektov. Na 

projekty na zníženie nezamestna-

nosti boli poskytnuté mestu cez 

ÚPSVR fi nančné prostriedky vo 

výške 21 100€.

Tak ako som už uviedla, Banská 

Štiavnica v roku 2019 bola Mestom 

kultúry. Celkove vrátane uvedené-

ho projektu bolo z  rozpočtu mes-

ta vyčlenených pre oblasť kultúry 

545 573€ na organizovanie a spo-

lufi nancovanie kultúry.

Všetky tieto výsledky sme dosiah-

li s pomocou nášho obyvateľstva, 

pretože bez pomoci obyvateľov 

nášho mesta by samospráva nik-

dy takéto výsledky nedosiahla, za 

čo sa im chcem aj touto cestou po-

ďakovať.

Prognózy na rok 2020

Rok 2020 bude tiež rokom nároč-

ným, máme však výzvy a ciele, kto-

ré sme si predsavzali a chceme ich 

dosiahnuť. V  decembri 2019 MsZ 

schválilo rozpočet mesta na rok 

2020. Pozitívne určite treba prijať 

správu, že mestu Banská Štiavnica 

na úpravu verejných priestranstiev 

pre rok 2020 sa podarilo získať 

a bola schválená dotácia, prvýkrát 

za existenciu v sume 1 640 000€, čo 

predstavuje 100% navýšenie opro-

ti predchádzajúcim rokom. Tieto fi -

nančné prostriedky sú určené pre 

mestskú pamiatkovú rezerváciu lo-

kality UNESCO a  v  roku 2020 sa 

z nich bude realizovať úprava verej-

ných priestranstiev Ul. Palárika a I. 

etapa Mládežnícka ulica.

Na druhej strane treba povedať aj 

to, že od 1. januára 2020 je potreb-

né z rozpočtu mesta vykryť zvýše-

nie miezd zamestnancov v  oblasti 

samosprávy a školstva, ako aj zvý-

šené náklady súvisiace so zvozom 

a uskladnením komunálneho odpa-

du. Preto aj tejto oblasti je potreb-

né venovať zvýšenú pozornosť, čo 

bude aj predmetom zmeny štruk-

túry Technických služieb mesta 

Banská Štiavnica.

Hlavným cieľom našej samosprávy 

bude zabezpečiť ďalší rozvoj náš-

ho mesta a potreby občanov pre ich 

lepší život v Banskej Štiavnici. Me-

dzi priority našej samosprávy bude 

určite patriť pokračovanie úprav 

verejných priestranstiev, riešenie 

statickej a dynamickej dopravy, pa-

miatková obnova, zlepšenie čin-

nosti Technických služieb, m.p., vy-

tváranie a  zlepšovanie podmienok 

pre rozvoj kultúry a športu v mes-

te, podpora voľnočasových aktivít, 

znižovanie energetickej náročnos-

ti existujúcich budov, obnova byto-

vého fondu a zlepšenie podmienok 

pre šport. Ďalej bude to podpora 

školských pracovísk, rozvoj cestov-

ného ruchu, spolupráca s podnika-

teľskými subjektmi a  samozrejme 

naďalej budeme využívať veľký 

potenciál, ktorý má mesto Ban-

ská Štiavnica vo svojej jedinečnos-

ti ako lokalita UNESCO. Dôsledne 

budeme dbať na ďalší inštitucionál-

ny rozvoj mesta využívajúc zákon 

o  ochrane a  rozvoji územia mes-

ta Banská Štiavnica a okolia, na re-

konštrukciu objektov mestskej pa-

miatkovej rezervácie, zachovávanie 

jedinečných duchovných tradícií, 

budovanie infraštruktúry, získa-

vanie externých fi nančných zdro-

jov, rekonštrukciu miestnych ko-

munikácií, vytváranie podmienok 

pre sociálne znevýhodnené skupi-

ny obyvateľstva a seniorov.

Sú pred nami náročné úlohy, ale 

mali by sme si vždy najviac vážiť 

ľudské hodnoty. Hľadať spoločné 

riešenia pre zvládnutie náročných 

úloh a  zlepšenie podmienok, na 

ktorých nám spoločne záleží.

Pevne verím, že vzájomná súčin-

nosť medzi mestskou samosprá-

vou, Vami a  občanmi mesta bude 

ešte užšia a účinnejšia ako v pred-

chádzajúcich rokoch. Ako som spo-

mínala, 18. januára odovzdávame 

pokračovanie Mesta kultúry mestu 

Nové Zámky, ale kultúra tu zostá-

va. Myslím si, že aj vďaka tomuto 

projektu sa podarilo prehĺbiť hr-

dosť na Banskú Štiavnicu u väčšiny 

obyvateľov, ktorí ju milujú, považu-

jú sa za jej súčasť a sú ochotní po-

máhať samospráve, čo si nesmier-

ne vážim.

Veľmi si vážim, že sme dokáza-

li, ako sa hovorí, odhaliť rodinné 

striebro, odhaliť príbehy ďalších 

ľudí, pretože treba si uvedomiť, že 

príbeh každého jedného z  nás je 

príbehom Banskej Štiavnice. Kaž-

dý jeden tvorí dejiny mesta. Urči-

te aj tento projekt prispel k tomu, 

čo súčasná spoločnosť najviac po-

trebuje a  to je hodnota ľudskosti, 

aby mal človek k človeku bližšie. Čo 

najúprimnejšie ďakujem všetkým, 

ktorí sa o toto všetko, ako aj ďalšie 

aktivity zaslúžili. Pevne verím, že 

podobne úspešný bude aj rok 2020.

Vzácni naši hostia, vážení poslan-

ci MsZ, moji milí Štiavničania, čo 

najúprimnejšie a  najvrelejšie Vám 

všetkým ďakujem za doterajšiu 

spoluprácu a  pevne verím, že as-

poň taká ako bola doteraz, bude aj 

v roku 2020. Ďakujem Vám za prá-

cu vo Vašich fi rmách, podnikoch, 

školách, úradoch, inštitúciách a or-

ganizáciách, ďakujem Vám za prá-

cu v prospech rozvoja nášho mesta, 

jeho obyvateľov i  čoraz početnej-

ších návštevníkov.

Ďakujem Vám všetkým za úprimný 

záujem o veci verejné, ďakujem za 

pomoc nášmu mestu a jeho samo-

správe.

Prajem Vám všetkým a  prostred-

níctvom Vás i  Vašim spolupracov-

níkom, rodinným príslušníkom, 

všetkým našim obyvateľom, pev-

né zdravie a každý deň v roku 2020 

plné priehrštie radosti, šťastia a po-

hody.

Nech sa darí nám všetkým a mestu 

Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Novoročné stretnutie 
so samosprávou mesta

�4.str. 17.1. Workshop: Umenie impro-

vizácie. Základná umelecká škola, 

Nám sv. Trojice 4, BŠ, 14:00.

18.1. Retro lyžovačka s  rádiom 

Vlna. Salamandra Resort, Hor-

ný Hodrušský tajch, Hodru-

ša-Hámre, 07:00.

18.1. Workshop: Umenie impro-

vizácie. Základná umelecká škola, 

Nám sv. Trojice 4, BŠ, 10:00.

18.1. Rodinné striebro II. Sláv-

nostné ukončenie Mesta kultúry 

SR 2019, KC, Kammerhofská 1. 

16:00.

18.1. Rodinné striebro II. Nový 

Zámok do árendy mestu Nové 

Zámky, Nový Zámok, BŠ, 18:30.

18.1. Koncert : Duo uO uO. KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20:00.

20.01. Premiéra dokumentov 

z Filmového kurzu #02, Kino Aka-

demik, Námestie svätej Trojice 3, 

BŠ, 20:00.

19.1. #RUINgames Jenga, Jed-

noduchá hra, ktorú milujú nielen 

deti, ale aj dospelí. Ruinbar, Ná-

mestie sv. Trojice 5, 96901 BŠ, 

16:00.

21.1. Moderovaná prezentácia: 

Bez Opony – Igor Peter Meluzin. 

Schemnitz Gallery, Andreja Slád-

koviča 2, BŠ, 16:00.

23.1. Literárny brloh: Dcéra sne-

hu. Kumšt UM – štúdio kultúry 

a umenia, Radničné námestie 14, 

BŠ, 18:00.

24.1. Rozprávkový brloh: Deti 

Astrid Lindgren – zimný vý-

ber, Kumšt UM – štúdio kultúry 

a umenia, Radničné námestie 14, 

BŠ, 16:30.

Región Banská Štiavnica

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
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počas volebnej kampane 

v Štiavnických novinách 

pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, ktoré 

sa budú konať v sobotu 

29. februára 2020.

(ďalej „Pravidlá“)

Mesto Banská Štiavnica ako vyda-

vateľ periodika Štiavnické noviny 

týmito Pravidlami určuje v  zmysle 

zákona č.181/2014 Z.z. o  volebnej 

kampani a o zmene a doplnení záko-

na č.85/2005 Z.z. o politických stra-

nách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zá-

kon o volebnej kampani“) nasledovné:

1. Týmito pravidlami sa určujú pod-

mienky zverejňovania oznamov, po-

litickej inzercie politických strán 

a  politických hnutí v  Štiavnických 

novinách v období volebnej kampa-

ne.

2. Pod oznamom, politickou inzer-

ciou sa rozumie akákoľvek písom-

ná forma prezentácie politickej stra-

ny alebo hnutia, ako sú pozvánky na 

stretnutia, reklama, tematicky lade-

né články, rozhovory a pod.

3. Volebná kampaň podľa §2 ods. 2 

zákona č.181/2014 Z. z. o volebnej 

kampani a o zmene a doplnení záko-

na č.85/2005 Z.z. o politických stra-

nách a  politických hnutiach v  zne-

ní neskorších predpisov  (ďalej len 

„zákon o  volebnej kampani“) začína 

dňom zverejnenia rozhodnutia 

o  vyhlásení volieb v  Zbierke záko-

nov Slovenskej republiky (ďalej len 

„vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín 

predo dňom konania volieb.

Volebná kampaň je akákoľvek čin-

nosť politickej strany, politického 

hnutia, koalície politických strán 

a  politických hnutí a  kandidátov 

(ďalej len „politická strana alebo koa-

lícia“), (§ 2 ods. 1 zákona o volebnej 

kampani), za ktorú sa obvykle platí 

úhrada, smerujúca k propagácii ich 

činnosti, cieľov a programu za úče-

lom získania funkcie volenej pod-

ľa osobitného predpisu. Rozumie sa 

tým činnosť v prospech aj v nepro-

spech uvedených subjektov.

4. Počas obdobia uvedeného v bode 

6, majú politické strany, politic-

ké hnutia a  tretie strany možnosť 

umiestniť v  Štiavnických novinách 

oznam, politickú inzerciu v  zmys-

le vzorkovníka a  cenníka inzercie 

Štiavnických novín.

5. Oznam, politickú inzerciu je mož-

né rozdeliť na niekoľko častí do via-

cerých čísiel Štiavnických novín, ale 

jej celkový rozsah v jednom čísle ne-

môže prekročiť veľkosť max. 268 x 

190 mm.

6. Oznam, politickú inzerciu zadá-

vanú na základe týchto Pravidiel je 

politický subjekt povinný objednať, 

dodať a uhradiť do termínu uzávie-

rok, t.j. vždy v pondelok do 14:00 

hod. od 13. januára až do 17. feb-

ruára 2020, do redakcie Štiavnic-

kých novín. Cenník inzercie v Štiav-

nických novinách je voľne prístupný 

na www.banskastiavnica.sk, prípad-

ne si ho je možné vyžiadať na adre-

se: michal.kriz@banskastiavnica.sk.

7. Uvedený oznam, politická inzer-

cia bude následne v  Štiavnických 

novinách uverejnený vždy vo štvr-

tok od 16. januára do 20. febru-

ára 2020.

8. Akýkoľvek oznam, politická in-

zercia v  zmysle týchto Pravidiel 

musí byť dodaný v  štandardnom 

formáte určenom pre použitie v no-

vinovej tlači (pdf, bez orezových 

značiek).

9. Redakcia Štiavnických novín ne-

poskytuje pre oznamy, politickú in-

zerciu v  zmysle týchto Pravidiel 

žiadne nadštandardné služby, napr. 

grafi ckú úpravu a spracovanie inzer-

cie.

10. Za oznam uverejnený v  zmys-

le týchto Pravidiel nesie plnú zod-

povednosť jeho zadávateľ (politická 

strana alebo hnutie).

11. Nerešpektovanie týchto pravi-

diel môže viesť k zamietnutiu uve-

rejnenia oznamu na základe pochy-

benia zo strany zadávateľa a nemôže 

byť považované za porušenie horeu-

vedeného zákona.

Schválil: Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Spracoval: Mgr. Michal Kríž, 

redaktor Štiavnických novín

V Banskej Štiavnici, 13.1.2020

Pravidlá zverejňovania inzercie
a oznamov politických strán, hnutí, kandidátov a tretích strán

Dňa 29.2.2020 sa uskutočnia 

voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky. 

Pre účely volebnej kampane sú zare-

gistrovaným kandidátom na umiest-

ňovanie volebných plagátov na verej-

ných priestranstvách v meste Banská 

Štiavnica vyhradené miesta na verej-

noprospešných zariadeniach: betó-

nová skruž na ulici Križovatka, Lud-

víka Svobodu, Učiteľská a  Obrancov 

mieru. Skruže sú označené nápisom 

„Miesto na umiestňovanie volebných pla-

gátov: Voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky 29.2.2020“ a rozdelené očíslo-

vanou mriežkou, pričom každý kandi-

dát má priestor 42x42 cm na pridele-

nom čísle:

1. Slovenská ľudová strana Andreja 

Hlinku

2. Dobrá voľba

3. Sloboda a Solidarita

4. Sme rodina

5. Slovenské Hnutie Obrody

6. Za ľudí

7. Máme toho dosť!

8. Hlas pravice

9. Slovenská národná strana

10. Demokratická strana

11. Obyčajní ľudia a  nezávislé osob-

nosti (OĽANO), Nova, Kresťanská 

únia (KÚ), Zmena zdola

12. Koalícia Progresívne Slovensko 

a SPOLU – občianska demokracia

13. Starostovia a nezávislí kandidáti

14. 99% – občiansky hlas

15. Kresťanskodemokratické hnutie

16. Slovenská liga

17. Vlasť

18. Most – Híd

19. Smer – sociálna demokracia

20. Solidarita – hnutie pracujúcej chu-

doby

21. Hlas ľudu

22. Magyar Közösségi Összefogás – 

Maďarská komunitná spolupatrič-

nosť

23. Práca slovenského národa

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše 

Slovensko

25. Socialisti.sk

Umiestňovanie volebných plagá-

tov počas volebnej kampane na ve-

rejných priestranstvách mimo vy-

hradených miest na umiestňovanie 

volebných plagátov je zakázané. 

Podrobné informácie nájdete na 

www.banskastiavnica.sk.

OKŠaMK

Podmienky umiestňovania 
volebných plagátov v Banskej Štiavnici

Na Rodinné 
striebro II.
s lístkom alebo do kaviarne.

Podujatie Rodinné striebro II. 

ukončí projekt Mesta kultúry 

2019. Vzhľadom na obrovský zá-

ujem o  úvodné podujatie projek-

tu sa organizátori rozhodli na zá-

verečné podujatie s  obmedzenou 

kapacitou vydávať verejnosti líst-

ky. Tie je možné získať v  infor-

mačnom centre a  sú bezplatné. 

Vstup na podujatie bude možný 

len s platným lístkom. Pre tých, na 

ktorých lístky nevyjdú sme v spo-

lupráci so zariadeniami Art Café 

a  Archanjel Café pripravili živé 

prenosy, ktoré v  týchto zariade-

niach začnú o 16.00 hod. Závereč-

né podujatie bude možné sledovať 

aj z  pohodlia domova na facebo-

okovom a youtube kanáli Almázia 

Štiavnica.

Ukončenia podujatia pred Novým 

zámkom (začiatok približne me-

dzi 18.45 – 19.00 hod.) je možné 

zúčastniť sa aj osobne, prípadne 

ho sledovať aj z väčšej vzdialenos-

ti. Ďakujeme za pochopenie a teší-

me sa na stretnutie s Vami.

R. Marko

Hlasovanie
za terapeutický chodník

Občianske združenie Senior pri 

Domove Márie je nezisková or-

ganizácia, ktorá sa snaží zlepšo-

vať kvalitu života v  našom za-

riadení. Preto sme sa zapojili do 

projektu Tesco – „Vy rozhodujete, 

my pomáhame“, kde by sme radi 

získali fi nančnú dotáciu na vy-

budovanie Terapeutického chod-

níka. Terapeutický chodník bude 

upravená časť záhrady a jeho jed-

notlivé časti budú zložené z pre-

chodov rôznych materiálov: dre-

va, kameňa, piesku, stromovej 

kôry, drevených podstavcov, 

guľôčok, štrku. Tento chodník 

bude slúžiť na pravidelné pre-

chádzky našich klientov s Alzhei-

merovou chorobou a  demencia-

mi s  cieľom dopriať im kontakt 

s rôznymi materiálmi, zlepšiť ich 

fyzickú zdatnosť, psychickú po-

hodu a celkovo prispieť k zlepše-

niu kvality ich života. Hlasovať 

môžete v  štiavnicom Tescu pro-

stredníctvom žetónov, ktoré zís-

kate za svoj nákup. Ďakujeme za 

podporu!

OZ Senior pri Domove Márie
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oznamy, 
spomienky

Ponuka
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystú-

penia súboru Applause na plesy, 

večierky, spoločenské akcie. V po-

nuke máme tance národné, mo-

derné, ľudové a pod. Bližšie infor-

mácie v CVČ na č. t. 0907 598 567.

J. Machilová

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje zá-

jazd do Kováčovej v utorok 28. ja-

nuára 2020. Odchod autobusu je 

o 11:00 z BŠ Križovatka. Poplatok 

je 10€ za vstupenku a  cestovné. 

V prípade záujmu je potrebné pri-

hlásiť sa v kancelárii SZTP na tel. 

čisle 045/ 692 08 75.

Výbor SZTP

Technické služby, m. p. Banská 

Štiavnica oznamujú obyva-

teľom mesta, že zvozy separo-

vaného odpadu sa v roku 2020 

uskutočnia nasledovne:

– ul. A. Bernoláka, P. Dobšinského, 

Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu, 

I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, L. 

Novomestského, Slovanská, Stanič-

ná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltésovej, Tra-

te mládeže, Železničiarska – raz za 

dva týždne v dňoch: 13.01., 27.01., 

10.02., 24.02., 09.03., 23.03., 06.04., 

20.04., 04.05., 18.05., 01.06., 15.06. 

29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 

07.09., 21.09., 05.10., 19.10., 02.11., 

16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

– ul. Drieňová, Kysihýbelská, Kol-

pašská, Okrajová, Ovocná, Poľovníc-

ka, Roľnícka a Bratská 22, 23, 24, 25, 

26 – raz za mesiac v dňoch: 13.01., 

10.02., 09.03., 06.04., 04.05., 01.06., 

29.06., 27.07., 24.08., 21.09., 19.10., 

16.11., 14.12.

– ul. 1. mája 13, Antolská, M. Benku, 

Brezová, Budovateľská, V. Clementi-

sa, L. Exnára, Horná Huta, J. Horá-

ka, J. A. Komenského, G. Z. Lasko-

merského, Rakytová 8, Lintich, 

Kremenisko, Obchodná, Povrazník, 

A. T. Sytnianskeho, Šmidkeho, Špi-

tálska – raz za dva týždne v dňoch: 

14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 10.03., 

24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 

02.06., 16.06., 30.06., 14.07., 28.07., 

11.08., 25.08., 08.09., 22.09., 06.10., 

20.10., 03.11., 18.11., 01.12., 15.12., 

29.12.

– ul. 29. augusta, J. I. Bajzu, Cintorín-

ska, R. Debnárika, J. C. Hronského, 

Hutnícka, S. Chalupku, Ilijská, J. Je-

senského, J. Kollára, Š. Krčméryho, 

Kríkova, Š. Moyzesa, Na Mária šach-

tu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián 

šachtu, B. Němcovej, Obrancov mie-

ru, Nám. padlých hrdinov, Partizán-

ska, Podhájska, Potočná, Požiarnic-

ká, Rakytová (okrem č. 8), Srnčia, 

Školská, J. Škultétyho, J. G. Tajovské-

ho, B. S. Timravy, F. Urbánka, Úzka – 

raz za mesiac v dňoch: 03.01., 30.01., 

27.02., 26.03., 23.04., 21.05., 18.06., 

16.07., 13.08., 11.09., 08.10., 05.11., 

03.12., 31.12.

– ul. Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. 

Podjavorinskej, Poľnohospodárska, 

SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. 

mája, Akademická, Malé trhovisko 

(okrem č. 18), Robotnícka, Reme-

selnícka, Na Zigmund šachtu – raz 

za mesiac v  dňoch: 22.01., 19.02., 

18.03., 16.04., 13.05., 10.06., 08.07., 

05.08., 03.09., 30.09., 28.10., 25.11., 

23.12.

– ul. J. Augustu, Botanická, Belian-

ska, Belianske jazero, J. Bottu, Dol-

ná a  Horná Resla, Dolná a  Horná 

ružová, Družicová, J. Gagarina, Há-

jik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. M. 

Hurbana, Kamenná, M. Kukučí-

na, Ď. Langsfelda, D. Licharda, Malá 

Okružná, Mierová, Michalská, A. 

Pécha, Radničné nám., Staromest-

ská, Staronová, Starozámocká, Vilo-

vá, Vodárenská, Výskumnícka, Pod 

Červenou studňou, Úvozná 1 – raz 

za mesiac v  dňoch: 02.01., 29.01., 

26.02., 25.03., 22.04., 20.05., 17.06., 

15.07., 12.08., 09.09., 07.10., 04.11., 

02.12., 30.12.

– ul. 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovis-

ko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Bočná, 

Katova, Spojná, Zvonová 11, Strie-

borná, Š. Višňovského, Novozámoc-

ká, Farská, J. Hollého, A. G. Göllne-

rovej, J. Palárika, Záhradná, Úvozná 

(okrem č. 1), Nad Rozgrundom, Kut-

nohorská, S. Mikovíniho, V. Václave-

kovej, Pod Trojickým vrchom 6 – raz 

za mesiac v  dňoch: 15.01., 12.02., 

11.03., 08.04., 06.05., 03.06., 01.07., 

29.07., 26.08., 23.09., 21.10., 19.11., 

16.12.

Prosíme o  vyloženie vriec do 7:00 

hod. V  prípade zlých poveternost-

ných podmienok sa zvoz uskutoční 

v náhradnom termíne, o ktorom Vás 

budeme včas informovať.

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Zvozy SZ v roku 2020

Slovenská banská komora 

v Banskej Štiavnici, Bansko-

štiavnicko-hodrušský banícky 

spolok, Banská Štiavnica 

a mesto Banská Štiavnica Vás 

pozývajú na reprezentačný 

banícky ples do Banskej 

Štiavnice.

„Baníci na Slovensku boli aj budú“

Slávne, vysoké a  neomylné pre-

zídium Vás týmto pozýva na „28. 

reprezentačný banícky ples – jubi-

lejný 20. celoslovenský“ 14. febru-

ára 2020(piatok) o  1900 hod. 

v priestoroch hotela Grand-Matej 

v Banskej Štiavnici.

Program:

– uvítací skok cez kožu

– otvárací príhovor predsedu 

spolku

– slávnostný prípitok predsedu 

komory

– kultúrny program

– slávnostná večera

– plesová zábava pri živej hudbe 

/orchester Pavla Zajáčka z  Brati-

slavy/

– polnočné občerstvenie

– tombola

Účasť v baníckych a iných unifor-

mách vítaná!

Predpredaj vstupeniek: Kami – 

Kammerhofská 20, Banská Štiav-

nica, č. tel.: 045/692 08 66, Hotel 

Grand-Matej Banská Štiavnica, 

č. tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné 

35€.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičma-

nec, PhD., predseda 

predstavenstva SBK,

Ing. Richard Kaňa, 

predseda spolku,

Mgr. Nadežda Babiaková,

 primátorka mesta

Pozvánka

Pozvánka
Odpočet činnosti poslancov za 

SPOLU, KDH a nezávislých.

Vážení občania, pozývame vás na 

stretnutie s poslancami mestské-

ho zastupiteľstva. Poslanci sľu-

bovali robiť ročný odpočet svojej 

činnosti, a  preto radi predstavia 

svoje aktivity za rok 2019 a  radi 

podiskutujú s  občanmi na témy, 

ktoré nás spoločne trápia. Z  vy-

bratých tém vyberáme aktuálne 

plány v oblasti dopravy či nočné-

ho kľudu. Na stretnutie Vás pozý-

vajú Martin Macharik, Helenka 

Koťová, Štefan Mičura, Mikuláš 

Pál, Matej Michalský a Milan Ka-

bina. Stretnutie bude v Reštaurá-

cii Kerling na Dolnej ulici, v pon-

delok, 20. 1. 2020 od 17,00 hod.. 

Pre účastníkov bude pripravené 

aj malé občerstvenie a novoročný 

darček. Tešíme sa na stretnutie! 

Viac info: 0905 360 307.

Martin Macharik

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.
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Pred Vianocami som písal do 

Štiavnických novín o tom, ako 

sa dá znižovať odpad a že by 

sme mohli dať darček aj nášmu 

životnému prostrediu – menej 

odpadov. 

Vianočná nádielka odpadov od na-

šich občanov však bola mimoriadne 

štedrá. Vyvážali sme cez sviatky a aj 

pomedzi sviatky – aj triedený zber, 

aj zmesový odpad, takmer každo-

denne. A ľudia vyhadzovali a vyha-

dzovali. Kontajnery sa plnili netra-

dične rýchlo. Keď sme vyviezli napr. 

plasty, na druhý deň už boli žlté 

kontajnery dopoly plné.

Keď sme týždeň nevyviezli zme-

sový odpad na Drieňovej, stojis-

ká kolabovali. Odpad vypadával 

z kontajnerov, vrecia sa kopili oko-

lo kontajnerov, spolu plastové fľa-

še so zákuskami a sklom, papierové 

krabice, bioodpad, jedno cez druhé. 

Pritom 80 % z toho by sa dalo vy-

triediť, keby sa chcelo. Ľudia sa sťa-

žovali, nadávali na Technické služ-

by, neuvedomujúc si, že práve oni 

sú pôvodcami problému, ktorý by 

ani nemusel vzniknúť, keby opustili 

starý zlozvyk hádzať všetko do jed-

ného koša a keby sa trochu viac zau-

jímali o veci okolo.

Aj kontajnery na triedený zber boli 

preplnené, hoci sme ich priebežne 

vyvážali. Nestlačené plastové fľa-

še alebo prázdne kartónové krabice 

vyplnia zbernú nádobu veľmi rých-

lo. A pritom stačí tak málo. Aby kaž-

dý spravil len trochu viac ako oby-

čajne. Rozobral krabicu, stúpil na 

fľašu, vhodil všetko do toho správ-

neho kontajnera. Je to predsa jeho 

odpad, za ktorý nesie istú zodpo-

vednosť, keďže si tie výrobky pred-

tým kúpil, resp. ich využíval.

Chcel by som sa poďakovať všetkým 

tým, ktorí poriadne triedia, vráta-

ne bioodpadu. Som rád, že väčšina 

Štiavničanov prijala zber kuchyn-

ského bioodpadu z domácností po-

zitívne a môžeme vidieť už aj prvé 

výsledky. Nájdu sa však aj takí, kto-

rí do hnedých nádob hádžu aj to, čo 

tam nepatrí. Napr. sklenené fľaše, 

plastové (nekompostovateľné) vrec-

ká a igelitky, či dokonca umelé (plas-

tové) vetvičky zo stromčeka. Všetky 

tieto nečistoty musíme v  kompo-

stárni vyberať, aby sa nedostali do 

kompostovacieho procesu.

Chcel by som dementovať nepravdi-

vé fámy, ktoré kolovali nedávno na 

facebooku, že miešame všetky vy-

triedené odpady dokopy a ešte na-

vyše spolu so zmesovým odpadom. 

Nie je to pravda. Niekedy sa môže 

stať, že zoberieme spolu s plastami 

aj tetrapaky (červené kontajnery), 

ale nie je to pravidlo. Toto techno-

logicky nevadí, pretože aj v plastoch 

sa nachádza veľa plechoviek a  tet-

rapakov a oba tieto prúdy odpadov 

sa ručne dotrieďujú na linke. Ak by 

sme spolu miešali iné vytriedené 

odpady – napr. plasty so sklom ale-

bo s papierom, sami by sme si zby-

točne vyrobili problém. To, čo nie-

kto videl, nafotil a potom pretriasal 

na fb, bolo čiste-

nie stojiska, kedy 

naši pracovníci vy-

užili prázdne fa-

rebné nádoby, aby 

do nich nahádza-

li zmesový odpad 

zo stojiska, ktorý 

takto nakladali do 

zberového vozidla.

Keď Avia zbie-

ra všetky komodi-

ty z rodinných do-

mov naraz, je to 

kvôli ekonomike 

zberu, ale k  zmie-

šavaniu tu nedo-

chádza. Auto po-

tom na zbernom 

dvore zvlášť vyloží sklo, zvlášť pa-

pier a nakoniec plasty s tetrapakmi.

Od 01.01.2020 sa zvyšuje ročný 

poplatok za odpad z  23€/obyv. na 

34,31€/obyv. Keď tak pozerám, čo 

všetko je v kontajneroch na zmeso-

vý odpad, napadá mi, že mnohí by 

si zaslúžili aj 50€/obyv. Zatiaľ však 

nevieme odmeniť tých, ktorí vzorne 

triedia, a tak bohužiaľ musia doplá-

cať na tých ľahostajných. Verím, že 

ich bude čo najmenej!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Odpadov cez Vianoce bolo neúrekom

Neporiadok a množstvo odpadu v stojiskách počas Vianoc  foto Archív TS, m.p., BS

Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici vypisuje 

výberové konanie na funkciu 

vedúceho oddelenia Galérie 

Jozefa Kollára.

Podmienky :

Vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa v odbore – História výtvarného 

umenia a architektúry

Minimálne 5 rokov praxe

Organizačné a riadiace schopnosti

Komunikačné schopnosti

Ovládanie cudzieho jazyka je výho-

dou

K žiadosti je potrebné priložiť :

- profesijný životopis

- doklad o vysokoškolskom vzdelaní

- potvrdenie o odbornej praxi

- výpis z registra trestov /nie starší 

ako 3 mesiace/

Žiadosť spolu s  požadovanými do-

kladmi doručte na sekretariát SBM, 

Kammerhofská 2 do 15. 2. 2020.

Bližšie informácie na úseku perso-

nálnej práce, č.t.: 045/6949411.

SBM

Výberové konanie

RoboHra-
nie 2020
Fakulta techniky Technickej uni-

verzity vo Zvolene Vás pozýva 

na 4. ročník súťaže RoboHranie 

2020 určenú pre žiakov základ-

ných a stredných škôl, ktorí sa za-

oberajú programovaním robotov. 

Pre študentov základných škôl 

sa súťaž uskutoční 28. 1. 2020 

v  disciplínach free style na tému 

„Zachráňme planétu“ a  „Reklama“, 

kde je úlohou súťažiacich pripra-

viť si krátke video alebo výstiž-

nú fotografi u zachytávajúcu Váš-

ho robota a  ľubovoľný výrobok 

alebo aktivitu niektorého spon-

zora našej akcie. Vo free stylovej 

disciplíne si súťažné tímy prine-

sú hotového naprogramovaného 

robota, ktorý môže využívať akú-

koľvek elektronickú a  mechanic-

kú platformu (Lego, Fischertech-

nik, Merkur,...). Robot by mal byť 

konštruovaný tak, aby koncep-

čne spadal do oblasti podľa názvu 

disciplíny. Pre žiakov stredných 

škôl je termín súťaže 30. 1. 2020 

v dvoch disciplínach. V prvej s ná-

zvom Zberač paliet bude úlohou 

tímu zostaviť a  naprogramovať 

robota tak, aby v  čo najkratšom 

čase dokázal prejsť zadanú dráhu 

a počas jej prejazdu zobrať paletu, 

ktorá je pripravená na odvoz a do-

praviť ju do skladu na konci dráhy. 

V tejto kategórii si so študentami 

stredných škôl zmerajú sily aj štu-

denti Fakulty techniky. V  druhej 

disciplíne Reklama platia rovna-

ké pravidlá ako pre študentov zák-

ladných škôl. Kompletné pravidlá 

sú uvedené na webovej adrese 

http://www.robohranie-profevt.

wz.sk, prihlášky je možné po-

sielať do 20. 1. 2020 na adresu 

pivarciova@tuzvo.sk. Tešíme sa na 

súťažiacich a prajeme im veľa tvo-

rivých myšlienok.

Pavol Koleda

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

január: 8:00 – 16:00

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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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 17.1. o 18:30 hod.

Pod vodou
Horor, sci – fi , akcia, 120 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Skupina ved-
cov pracujúcich v špecializova-
nom podmorskom laboratóriu sedem 
kilometrov pod hladinou oceá-
nu sa snaží dostať do bezpečia 
po ničivom zemetrasení. Pre túto 
posádku však nie je temnota ne-
preskúmaného morského dna to je-
diné, čoho sa majú obávať…

Sobota 18.1. o 18:30 hod.
Streda 22.1. o 18:30 hod.
Štvrtok 23.1. o 18:30 hod.

Príliš osobná 
známosť
Komédia, 107 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Film prináša príbe-
hy troch žien, ktoré sa pozna-
jú, alebo sa spoznajú. Spája ich 
priateľstvo, muž a malé, päť-
ročné dievčatko. Simona si na-
novo buduje život po tom, čo sa 
rozvedie a syn sa rozhodne žiť 
s otcom. Natáliu si nájde lás-
ka v podobe vdovca s malou dcér-
kou a obetavou babkou. A Eva aj 

v dôchodkovom veku zisťuje, že 
do jej života stále patrí lás-
ka partnerská, nielen tá k vnuč-
ke. Úsmevný, miestami dojímavý 
príbeh je dôkazom toho, že spô-
sobov lásky je toľko, koľko je 
ľudí na zemi.

Nedeľa 19.1. o 16:00 hod.

Dolittle
Rodinný, komédia, fantasy, 110 
min., MP, vstupné: 5€. Príbeh 
výnimočného muža, pozoruhodného 
najmä tým, že si oveľa viac ro-
zumel so zvieratami ako s ľuďmi. 
A to doslova. Náš doktor Dolit-
tle avšak nie je nudný veteri-
nár, ale stopercentný dobrodruh, 
po ktorého boku sa nudiť urči-
te nebudete.

Nedeľa 19.1. o 18:30 hod.

Na nože
Komédia, dráma, mysteriózny, 130 
min., MP:12, vsutpné: 5€. Sati-
rická krimi komedie „Na nože“
zábavným způsobem ukazuje, jak 
může dopadnout vyšetřování zá-
hadného úmrtí autora tajemných 

detektivních příběhů, když jsou 
všichni v jeho blízkosti po-
dezřelí. Svérázný detektiv Da-
niel Craig  pojme řešení přípa-
du po svém a vyšetřování každého 
člena této excentrické rodiny se 
ukáže býti složitější, než se 
zpočátku zdálo. V napínavém de-
tektivním příběhu, v duchu nej-
lepší tradice Agathy Christie, 
rozehrají herecký koncert Chris 
„Captain America“ Evans, Jamie 
Lee Curtis, Michael Shannon, 
a Don Johnson.

Utorok 21.1. o 18:30 hod.

Parazit
Komédia, dráma, krimi, 132 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Čierna komé-
dia sleduje chudobnú, ale prefí-
kanú štvorčlennú rodinu, ktorá 
sa rozhodne infi ltrovať do boha-
tej domácnosti biznismena Parka. 
Čo sa môže stať, keď sa stretnú 
dva odlišné svety? Originálne 
dielo majstrovsky pracuje s prv-
kami thrilleru, drámy ale aj sa-
tiry a prináša vtipný a nepred-
vídateľný divácky zážitok. Mnohí 
ho označili za najzábavnejšieho 
víťaza festivalu v Cannes.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur 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.46/2019: „Lás-

ka nie je to, čo hovoríte, láska je to, čo 

robíte.“ Výhercom sa stáva Mar-

tin Vician, Banský Studenec. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii 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 27.01.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Cer-

vantesa: „Pravda skôr lieči než bolí 

a vždy… (dokončenie v tajničke)

A., Určená, sil, rival, sonograf,

B., 2. časť tajničky,

C., Modlitba latinsky, vykúpal si, 

seriálová postava,

D., Toto, bolo mu dobre prenesene, 

ubytovňa turistov, oska,

E., Vrch v  Turecku, v  poriadku, 

viedla slepého,

F., Vek naopak, Anno Domini, Dom 

kultúry, používa sa pri joge, preš, 

iniciálky českého spisovateľa Bassa,

G., Listnatý strom, vidina, tráp, 

stred slova latkuj,

H., Kálaj, prezývka Tabačeka, Adri-

án, koniec angl.,

I., Otravné látky, priehľadná látka 

v okne, spotrebné družstvo, Rado-

slav, samohlásky v slove kone,

J., Iniciálky Dančiaka, potok, 8, 

spoluhlásky v slove lavák, moderný,

K., Požívaj tekutinu, koniec tajnič-

ky, predložka,

L., Frankovka, nepridával soľ, hora,

1., Spodok nádoby, 3. časť tajnič-

ky, belgické mesto,

2., Lietadlo, polica, 549 v Ríme,

3., Dusík, zakýval, stoj,

4., Súhlas, vyhynutý kočovník, bu-

dova, kde sa vyučuje,

5., Naložený tovar, solmizačná sla-

bika, partner Barby,

6., Strmina, prípravok na zavára-

nie, žrď na voze,

7., Nadávka, oblok, hlas hada,

8., Stiahnutie, bezvedomie, deva 

česky,

9., Prihovor sa, titul lekára, druh 

stupnice,

10., Chrám, štikútal, 501 v Ríme,

11., Snoria, daj hlas do urny,

12., Prebrali ste sa k životu, okoval,

13., Citoslovce pohrozenia, vodná 

rastlina, kráča,

14., Samohlásky v slove koruna, 1. 

časť tajničky, časť tváre.

Pomôcky: Spa, EB, Arat, úšust, 

ťapa, agat, Šoko, Ora.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 2
Krížovka
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Aspoň takýmto prívlastkom 

ho na začiatku nazval jej 

manžel Oskar Rózsa. 

Podľa jeho slov je to v poradí dru-

há aktivita, ktorú spolu od svadby 

podnikli v priestore KC v B. Štiav-

nici. A vlastne prvý väčší hudobný 

spoločný projekt oboch manželov. 

Je to len logická následnosť krokov, 

ktoré prišli po tom, čo Zdenka končí 

materskú. Preto sa veľmi prirodze-

ne rozhodli usporiadať takéto nie-

čo aj pre domáce publikum. Všetko 

sa to vlastne začalo už v minulosti, 

hraním na schodoch ešte pred sta-

rým „Archanjelom“. Na konci podu-

jatí sa zvyknem pýtať náhodných 

divákov, na ich dojmy. Tu sa to ply-

nulo vyriešilo samo. Stála som ne-

ďaleko speváčky, keď sa odchádza-

júci ľudkovia pri nej zastavovali 

a  ďakovali jej za príjemný zážitok. 

Ona na oplátku ďakovala im. Toto 

hovorí za všetko. A tak Zdenka, ob-

jímajúc a  „upozorňujúc“ milým spô-

sobom svojho staršieho syna, ktorý 

bol mimochodom, hravo spontán-

ne zapojený do celého koncertu, ne-

mala úniku. Bol tam však aj iný dô-

vod. Kým iní umelci po takýchto 

akciách bežia do svojich šatní, toto 

drobné žieňa s  úžasným hlasom 

ostalo medzi nami, kým jej man-

žel balil hudobnú techniku. Totiž-

to aj spôsob sedenia prítomných, čo 

by mohli mnohí namietať, bol tro-

chu netradičný. Otvorená scéna na 

boku sály a ich rovnocennosť a blíz-

kosť k  publiku. Áno, určite je lep-

šie, keď umelca každý vidí na vyvý-

šenom pódiu. Zvlášť, keď naša sála 

neponúka terasovité sedenie. Ale 

bola to ich voľba a možno sa v bu-

dúcnosti dočkáme aj inej. A tak, aj 

keď začali s menším oneskorením, 

následný efekt stál za to. Ako som 

sa dozvedela, dôvodom bola ne-

skoro ukončená zvuková skúška. 

Bolo treba podoťahovať nejaké veci. 

Hlavne nerátali s  tým, že príde až 

toľko ľudí a to už hodinu pred kon-

certom. Ak si teda títo dvaja známi 

umelci, 30. december 2019 vybra-

li ako predpremiéru svojich ďalších 

hudobných eventov, môžu ísť sme-

lo do toho. Nehovoriac aj o skvelom 

Oskarovom výkone na klavíri a bas-

gitare. Trojicu dopĺňal tiež výbor-

ný gitarista a  perkusionista Dodo 

Klimko. V  takejto formácii sa vraj 

osvedčil. Ráta sa s ním aj do budúc-

nosti. Zatiaľ im vyhovuje takéto po-

kľudnejšie zoskupenie. Vzhľadom 

na to, že všetci podstatnú časť živo-

ta predtým strávili s pomerne hluč-

nými kapelami. Atmosféra celého 

koncertu sa niesla skôr v  komor-

nom štýle, s  autorskými piesňami 

o  láske, vzťahoch a  bytí. Uspávan-

ka, Vzdialená, Poletím, Ovce a ďal-

šie známe aj menej známe tituly. 

Nedalo mi, nespýtať sa, ako fungu-

je hudobná spolupráca oboch man-

želov. Odpoveď je veľmi zaujímavá. 

Piesne DoleDole vznikali vždy na 

Oskarovu hudbu, prípadne to bola 

improvizácia. Mnohé texty však 

vznikajú priamo na pódiu. V  tom 

je čaro aj riziko takéhoto projektu, 

keď nič nie je dopredu dané. Počas 

koncertu sa obaja odovzdávajú si-

tuácii a nechávajú sa unášať. Dôka-

zom toho boli aj dva prídavky, ktoré 

nám ešte na záver ponúkli. Za po-

zornosť špeciálne stojí pieseň Come 

bright day. Je súčasťou projektu An-

gry Birds on Ice. Hudbu k nej zložil 

Oskar Rózsa a  text Štefan Benčík. 

Na projekte ju spieva Ali Caldwell 

(fi nalistka súťaže Voice a vokalistka 

Cristiny Aquileri) a  Dan Bárta. Vo 

februári tohto roku bude premié-

ra tejto ľadovej revue v  Bratislave. 

Zdenka nahrávala pre Oskara demá 

všetkých pesničiek pre túto show. 

Preto nám ju v  jej podaní ponúk-

li aj na úplný záver. A ako oni sami 

hodnotia atmosféru celej akcie? „Cí-

tili sme sa veľmi príjemne. Ja som sa už 

veľmi tešila na koncert a veľmi ma pre-

kvapilo, koľko ľudí a kamarátov prišlo“. 

Nech im tento entuziazmus vydrží 

aj do ďalších podobných aktivít.

Daniela Sokolovičová 

„Testovací“ koncert Zdenky Prednej 
dopadol na výbornú

Koncert Zdenky Prednej v kultúrnom centre  foto Archív autora

INZERCIA

Galéria 
Schemnitz 
pozýva
na stretnutie „Bez opony“ o Pet-

rovi Meluzinovi

Združenie na podporu umenia 

– terra artis a Galéria Schemnitz 

v  Banskej Štiavnici pozývajú na 

prezentáciu a  diskusiu o  umelec-

kej tvorbe a  živote nedávno zo-

snulého významného súčasného 

slovenského vizuálneho umelca 

Petra Meluzina.

Igor Peter Meluzin (1947 – 2019) 

bol priekopníkom videoume-

nia a významným organizátorom 

a autorom akcií. Jeho diela reagu-

jú na súčasné socio-kultúrne fe-

nomény sprítomňované optikou 

každodenného života jednotlivca. 

Tvorba Petra Meluzina, či už ide 

o jeho príspevky do akčného ume-

nia z  osemdesiatych rokov alebo 

o oblasť nových médií ako objek-

ty, inštalácie a  videodiela, ktoré 

začal vytvárať v deväťdesiatych ro-

koch, odráža vplyv sociálnej reali-

ty na jedinca a jej následky, komu-

nikované typickou dikciou umelca 

s prídychom humoru, irónie, sar-

kazmu a jedinečným talentom pre 

vytváranie vizuálnych i  obsaho-

vých paradoxov.

V  roku 2017 v  Považskej galérii 

umenia v  Žiline predstavil Peter 

Meluzin na výstave v-idea v retro-

spektívnom formáte svoje ťažis-

kové videoobjekty a  videoinšta-

lácie. Považská galéria umenia je 

zároveň  vydavateľom obsiahlej 

monografi e jeho tvorby, ktorá su-

marizuje jeho diela v ťažiskových 

kategóriách: videoumenie, akcia 

a akčno-konceptuálne projekty.

Popredný predstaviteľ sloven-

ského súčasného umenia Peter 

Meluzin náhle zomrel v  augus-

te 2019. O tvorbe umelca, jej vý-

zname, ale aj o dôležitosti aktivít 

výtvarníka v  rámci neofi ciálneho 

umenia osemdesiatych rokov sa 

budú v  Galérii Schemnitz v  Ban-

skej Štiavnici rozprávať Vladimír 

Kordoš – výtvarník a priateľ Pet-

ra Meluzina a  Mira Sikorová-Pu-

tišová – kurátorka výstavy v-idea 

a editorka monografi e.

Miesto: Galéria Schemnitz, Andre-

ja Sládkoviča 2, Banská Štiavnica

Dátum: 21. 1. 2019

Čas: 16:00 hod.

Projekt z  verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Mira Sikorová-Putišová

Silvia Herianová
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Na jednej strane mĺkva 

spomienka, na strane druhej 

športová rivalita, lietajúca 

loptička, zvuk búchajúcich 

hokejok a povzbudzujúce 

pokriky.

11. januára 2020 centrum voľné-

ho času za bezvýhradnej pomo-

ci rodiny Mojičkovcov a  ich ro-

dinných priateľov uskutočnili IV. 

ročník Memoriálu Janka Mojičku 

vo fl orbale. Stretla sa stovka detí, 

ktoré si v športovom duchu uctili 

jeho pamiatku.

V kategórii chlapcov súťažilo 7 

družstiev.

1. miesto a  Putovný pohár zís-

kalo družstvo zo ZŠ J. Horáka, 

2miesto ZŠ J. Kollára a 3. miesto 

ZŠ s  MŠ B. Belá. Ďakujeme zú-

častneným družstvám zo ZŠ Sv. 

Anton, Katolíckej spojenej školy, 

ZŠ Bakomi a ZŠ s MŠ Š. Bane.

V  kategórii dievčat: 1. miesto 

a  Putovný pohár získalo opäť 

družstvo ZŠ J. Horáka, 2. miesto 

ZŠ J. Kollára a 3. miesto ZŠ s MŠ 

Š. Bane.

Úprimné poďakovanie patrí ro-

dičom Jankovi a Gitke Mojičkov-

com, ktorí už po 4.x odovzdali od-

meny a  vecné ceny pre všetkých 

hráčov nielen víťazným, rozhod-

com turnaja Mgr. T. Szendreiovi, 

Mgr. J. Minkovi a riaditeľovi ZŠ J. 

Kollára Mgr. J. Kružlicovi za po-

skytnutie telocvične. 

za CVČ: J. Machilová

IV. ročník Memoriálu Janka Mojičku 
vo fl orbale

1. miesta ZŠ J. Horáka s trénerom Mgr. J. Minkom  foto Archív CVC BS

Banská Štiavnica ako Mesto 

kultúry 2019 sa v minulom 

roku zaskvela mnohými vyni-

kajúcimi projektami a kultúr-

nymi počinmi, ku ktorým sa 

svojou troškou snažila prispieť 

aj mestská knižnica. 

V rámci projektu Revitalizácia kniž-

ného fondu – 2. etapa a Živá kniž-

nica, ktoré v balíku projektov mesta 

Banská Štiavnica mestskej knižnici 

schválil a podporil ich Fond na pod-

poru umenia spolu sumou 4.500€, 

sme mohli doplniť knižný fond 

o 229 kníh viac ako nám to umož-

ňuje bežný rozpočet a pripraviť nie-

koľko zaujímavých prezentačných 

a  komunitných podujatí. Na pod-

poru čítania detí a  mládeže nielen 

v  našom regióne sme usporiadali 

obľúbený Celoslovenský snem krá-

ľov čitateľov, v  rámci ktorého sme 

mohli malým hosťom zo všetkých 

kútov Slovenska ponúknuť von-

kajšie i skryté krásy Banskej Štiav-

nice a ktorý poctila svojou návšte-

vou a svojim zdieľaním sa s malými 

kráľmi, ale i žiakmi banskoštiavnic-

kých ZŠ legenda medzi slovenský-

mi spisovateľmi pán Ľubomír Fel-

dek s dcérou Katarínou Feldekovou. 

Pod gesciou OKŠaMK sme otvori-

li Klub Rubigall za účasti hlavných 

predstaviteľov mestskej samosprá-

vy, hostí a žiakov ZŠ, ktorým sa po 

úvodnom slávnostnom akte veno-

vala v rámci literárnej besedy nami 

pozvaná obľúbená detská spisova-

teľka Gabriela Futová. Pre komu-

nitu „čítajúcich“ detí sme pripravili 

počas roka literárne besedy i s ďal-

šími autormi, ako Andrea Gregu-

šová, Kristína Baluchová, Stanislav 

Repaský, ale aj banskoštiavnická au-

torka Naďa Kvaková, ktorá prinies-

la ako mikulášsky darček deťom 

novú knihu plnú baníckych básni-

čiek. Milovníkom literatúry rôz-

nych žánrov z komunity dospelých 

čitateľov sme pripravili literárne 

stretnutia s  obľúbenými známymi 

i  menej známymi spisovateľkami, 

ako Jana Pronská, autorka histo-

rickej romance, Monika Macháčko-

vá, ktorá píše súčasnú spoločenskú 

prózu, Anna Garbinská, autorka 

zemplínskeho regiónu, ktorej voj-

nové poviedky sú situované do náš-

ho regiónu a odzrkadľujú skutočné 

udalosti, a tiež naši domáci autori: 

Mária Petrová so svojou novou bás-

nickou zbierkou poézie ilustrova-

nou emotívnymi fotografi ami Lu-

bomíra Lužinu, v rámci vianočného 

podujatia naša nežná a  obľúbená 

poetka Janka Bernáthová a  Majka 

Beňová, ktorá sa venuje zhudobne-

nej poézii. Ďakujeme touto cestou 

Fondu na podporu umenia, ktoré 

významnou mierou umožňuje rôz-

nym kultúrnym subjektom reali-

zovať zaujímavé aktivity a ktorý aj 

mestskej knižnici v  minulom roku 

pomohol obohatiť bohatú mozaiku 

kultúrnych podujatí v našom mes-

te o literárny rozmer a tiež doplniť 

všetky oddelenia MsK o nové hod-

notné a  čitateľsky zaujímavé kniž-

né tituly.

/MsK/

Rok 2019 v mestskej knižnici
ožil množstvom nových kníh a komunitných podujatí

Marek Vidlička 
v zimnej sérii Tatry v pohybe 

na 3. mieste.

Po dvoch kolách Tatry v  pohy-

be je bežec z  ŠK Atléti BS, na 

výbornom treťom mieste, keď 

si v pretekoch v T. Lomnici vy-

bojoval taktiež pekné tretie 

miesto. Posledné kolo bude Beh 

na Sliezsky dom, kde sa roz-

hodne o celkovom poradí. Drží-

me palce!

R. Petro

Informácie pre 
rodičov
na Jarný športový kemp 2020 

v dňoch 24.2. – 28.2.

Jarný kemp, jarné prázdniny 

2020: pondelok poprosím všet-

kých rodičov od 7:30 hod, aby 

prišli do telocvične školy, kde sa 

budú podpisovať informované 

súhlasy /iba tí, ktorí nepodpiso-

vali predtým/ a zrealizuje sa do-

platenie za kemp.

Loptové a  športové hry: 

Program je už pripravený a bude 

sa prispôsobovať dopytu a  pes-

trosti kempu. /fl orbal, preha-

dzovaná, volejbal, basketbal, 

tenis, futbal/. Obedy sú zabez-

pečené na hotelovej akadémii.

Kemp bude od 8 hod. – 16 hod.

Desiata a olovrant , ovocie, slad-

kosti a pitný režim budú zabez-

pečené v škole.

Podľa poveternostných podmie-

nok prispôsobíme aktivity aj 

vonku /sánkovanie, korčuľova-

nie a podobne/.

Robo Petro
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 Predám 2-izbový byt s balkónom, 

63m², Križovatka, 72 500€, tel.č.: 

0915 815 669

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Pivovar ERB prijme pracovní-

ka do výroby. Nástup ihneď. Po-

núkame stabilné pracovné miesto 

v  jednozmennej prevádzke bez po-

žiadavky na prax. Nástupný plat 

650€ v  hrubom. Po zapracova-

ní je súčasťou platu aj prémiový 

príplatok. Viac informácií na tel.č. 

0905 446 901
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reality

inzercia

práca

K milovanej babičke hľadáme 
milú, ochotnú opatrovateľku a spoločníčku z BS a okolia. 

Pomoc potrebujeme na noc od 17.00 do rána 7.00. 
Babička je chodiaca s pomocou, nekonfl iktná, usmievavá… 

Víkend voľný. Ozvite sa, prosím, určite sa dohodneme. 

Info: 0905/855 372.

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Tepovanie 
Banská Štiavnica a okolie

Priamo u Vás doma! 
Domácnosti, penzióny, hotely, kancelárie...

0918 427 004
Tepovanie sedačiek, stoličiek, kobercov a pod. 

Čistenie kože, koženého nábytku 

Impregnácia kože 

Kantína TratóriaKantína Tratória
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Prijme čašníčku Prijme čašníčku s praxou s praxou 
do TPP. Plat 4,-Eurá/hod.do TPP. Plat 4,-Eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Pozvánka
Živena, MO Banská Štiavnica Vás 

srdečne pozýva na Ples štiavnickej 

Živeny dňa 1.2.2020 v reštaurácii 

Ametyst.

Vstupenky v hodnote 25€ sú v pre-

daji od 10.1. do 24.1. u členiek vý-

boru alebo na t.č.: 0907 794 180, 

0911 608  524. V  cene vstupen-

ky je kultúrny program, hudba, 

prípitok, večera, dezert, 0,5l vína, 

studené misy. Spievať Vám bude 

speváčka Božidara a  čaká Vás aj 

tombola. Všetci páni sú na tomto 

plese vítaní, dokonca žiadaní, ale 

nie sú – milé dámy – podmienkou 

účasti. Keďže počet miest je ob-

medzený, zabezpečte si vstupen-

ku čo najskôr! Tešíme sa na vás!

Živena, MO BŠ

Tu môže byť práve 
váš inzerát


