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INZERCIA

30. výročie vydávania ŠN.

V pondelok 28.1.2019 sa kona-

lo slávnostné vyhodnotenie Štiav-

nických novín. Po úvodných slo-

vách a privítaní hostí redaktorom 

ŠN nasledoval príhovor primátorky 

mesta, ktorá všetkým prítomným 

poďakovala za prácu, ktorú vykoná-

vajú pre našich čitateľov. Tento rok 

si pripomíname 30. výročie vydáva-

nia ŠN a v tejto súvislosti nás okrem 

špeciálnej prílohy ŠN čaká aj pre-

kvapenie, o ktorom sa včas dozviete 

na stránkach našich novín.

Michal Kríž, redaktor ŠN

Vyhodnotenie Štiavnických novín

Tvorcovia mestských novín  foto Archív ŠN

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Burza Burza 
šatstva a vecíšatstva a vecí 2.2.20192.2.2019

od 10:00-16:00 hod.od 10:00-16:00 hod.
Kultúrne centrum, Kultúrne centrum, Kammerhofská č.1, Kammerhofská č.1, Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

h  p://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Šialené nožničky

9. marec 2019 (sobota)
17:00 hod., Banská Štiavnica

Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1

http://kultura.banskastiavnica.sk

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 6. február 2019 (stredu) 

o  13:00. Zasadnutie sa uskutoč-

ní v  zasadacej miestnosti histo-

rickej radnice, prízemie, č. dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Dôležitý 
oznam
Od 29. januára 2019 až do od-

volania Železničná spoločnosť 

Slovensko, a. s., zavádza na  tra-

ti  v  úseku Hronská Dúbrava 

– Banská Štiavnica z  prevádz-

kových dôvodov náhradnú au-

tobusovú dopravu (NAD). Všet-

ky vlaky osobnej dopravy na trati 

Hronská Dúbrava – Banská Štiav-

nica a  späť a Zvolen osobná sta-

nica – Banská Štiavnica a späť sú 

nahradené náhradnou autobu-

sovou dopravou. NAD zastavuje 

pred budovou železničnej stanice 

Banská Štiavnica.

Anna Jarábeková, vedúca 

zmeny Centra predaja Zvolen, 

ZSSK, a.s. 

Samospráva Mesta Banská 

Štiavnica pod mojím vedením 

nesúhlasí s presťahovaním 

generálneho riaditeľstva 

Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., z Banskej 

Štiavnice.

V  polovici roka 2018 začala neo-

fi ciálne rezonovať téma presťa-

hovania generálneho riaditeľstva 

Slovenského vodohospodárske-

ho podniku, š.p., Banská Štiavni-

ca z  Banskej Štiavnice do Banskej 

Bystrice. Ako primátorka mesta 

som sa začala o  túto tému inten-

zívne zaujímať. A  od júla minulé-

ho roka intenzívne na celej proble-

matike pracovať, keďže v  žiadnom 

prípade nesúhlasím s  odsťahova-

ním GR SVP, š.p., z Banskej Štiavni-

ce. Osobným listom som sa obrátila 

s  vyjadrením nesúhlasného stano-

viska na predsedu vlády SR, minis-

tra životného prostredia SR, predse-

du národnej rady a ďalších čelných 

predstaviteľov. Na základe tejto sku-

točnosti som sa stretla s  GR SVP, 

š.p., a  predstaviteľmi ministerstva 

životného prostredia SR a  žiadala 

som zdôvodnenie, pre ktoré má byť 

zmena sídla realizovaná. Odpoveď, 

ktorú som dostala bola nasledov-

ná, na základe vykonaného auditu, 

ktorého cieľom bolo identifi kovať 

oblasť úspor bol vypracovaný ná-

vrh na zmenu sídla GR SVP, š.p.. Pri 

prezentácii zmien som vyslovila svoj 

absolútny nesúhlas za seba ako pri-

mátorku mesta, samosprávu a všet-

kých občanov nášho mesta a okresu. 

Na uvedenom stretnutí som požia-

dala o sprístupnenie uvedeného au-

ditu, na čo mi bola daná odpoveď 

z  GR SVP, š.p., že uvedený doku-

ment mi sprístupniť nemôžu, a pre-

to som sa písomne v zmysle zákona 

č. 211/2000 Z. z.

Rezolútny nesúhlas s presťahovaním!

3.str.
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28.1.

„Všetci stojíme v rade a čakáme na 

svoj koniec, len chvalabohu nevieme 

koľkí sme v poradí.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

Mesto Banská Štiavnica 

podľa §8, ods. 1 – 3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskor-

ších predpisov oznamuje, že

1. Voľby prezidenta Slovenskej 

republiky sa konajú v  sobotu 

16. marca 2019 od 7.00 hodiny 

do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na pre-

zidenta Slovenskej republiky ne-

získa nadpolovičnú väčšinu plat-

ných hlasov oprávnených voličov, 

bude sa druhé kolo volieb konať 

v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 

hodiny do 22. hodiny.

2. Miestom konania volieb pre-

zidenta Slovenskej republiky:

a) v okrsku č. 1 je volebná miest-

nosť v zasadačke Mestského úra-

du, Radničné námestie č. 1, pre 

voličov s trvalým pobytom na uli-

ci:

Akademická, Andreja Kmeťa, An-

dreja Sládkoviča, Antona Pécha, 

Bočná, Botanická, Daniela Li-

charda, Dolná Resla, Dolná ru-

žová, Družicová, Horná Resla, 

Horná ružová, Ing. Štefana Viš-

ňovského, Jána Bottu, Jaroslava 

Augustu, Jozefa Karola Hella, Ka-

menná, Katova, Klinger, Konco-

vá, Kutnohorská, Malá okružná, 

Martina Kukučína, Nad Rozgrun-

dom, Námestie sv. Trojice, Novo-

zámocká, Pavla Kyrmezera, Pod 

Červenou studňou, Pod Paradaj-

zom, Radničné námestie, Samu-

ela Mikovíniho, Staromestská, 

Staronová, Starozámocká, Strie-

borná, Úvozná, Viery Václaveko-

vej, Vilová, Vodárenská a  voliči 

s trvalým pobytom na mesto Ban-

ská Štiavnica,

b) v okrsku č. 2 je volebná miest-

nosť v  Hoteli Kerling, Dolná č. 

12/A, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

Dolná, Farská, Jána Hollého, 

Jána Palárika, Kammerhofská, 

Ľudmily Podjavorinskej, Malé tr-

hovisko, Mládežnícka č. 11 – 25, 

Na Zigmund šachtu, Remeselníc-

ka, Robotnícka, Spojná, Športo-

vá, Tabaková, Záhradná a Zvono-

vá,

c) v okrsku č. 3 je volebná miest-

nosť v  Domove mládeže SOŠL, 

Mládežnícka č. 4, pre voličov s tr-

valým pobytom na ulici:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göll-

nerovej, Banícka, Belianska, Be-

lianske jazero, Dr. Imricha Tótha, 

Družstevná, Ďurka Langsfelda, 

Hájik, Jozefa Miloslava Hurbana, 

Jurija Gagarina, Lesnícka, Mie-

rová, Michala Miloslava Hodžu, 

Michalská, Mládežnícka č. 1 – 9, 

Osadná, Pavla Országha Hviezdo-

slava, Petra Jilemnického, Pod 

Kalváriou, Poľnohospodárska, 

Pustá, SNP č. 1 – 21/B, Svätozára 

Hurbana Vajanského, Šobov,  Vý-

skumnícka a volič s trvalým poby-

tom na adrese 2675,

d) v okrsku č. 4 je volebná miest-

nosť v  ZŠ Jozefa Horáka, Pav-

la Dobšinského č. 17, pre voličov 

s trvalým pobytom na ulici:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-

tina Hattalu, Pavla Dobšinského, 

Pletiarska, Slovanská, Staničná, 

Údolná a Železničiarska,

e) v okrsku č. 5 je volebná miest-

nosť v  Materskej škole – horná 

budova, 1. mája č. 4, pre voličov 

s trvalým pobytom na ulici:

1.mája, Andreja Trúchleho Syt-

nianskeho, Dr. Vladimíra Cle-

mentisa, Drevená, Eleny Maróthy 

– Šoltésovej, Jozefa Horáka, Ka-

rola Šmidkeho, Kolpašská, La-

dislava Novomeského, Martina 

Benku, Okrúhla, Pod Trojickým 

vrchom, Trate mládeže, miest-

na časť Počúvadlianske Jazero, 

miestna časť Banky a to ulice: Ha-

dová, Hlavná, Horná, Majer, Na 

jazero a Vyhnianska,

f) v okrsku č. 6 je volebná miest-

nosť v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka 

Svobodu č. 40, pre voličov s trva-

lým pobytom na ulici:

Ludvíka Svobodu,

g) v okrsku č. 7 je volebná miest-

nosť v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka 

Svobodu č. 40, pre voličov s trva-

lým pobytom na ulici:

Bratská, Drieňová, Energetikov, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka,

h) v okrsku č. 8 je volebná miest-

nosť v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka 

Svobodu č. 40, pre voličov s trva-

lým pobytom na ulici:

MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 

22 až 40 a Učiteľská,

ch) v  okrsku č. 9 je volebná 

miestnosť v  Domove Márie – 

vchod z Budovateľskej ulice, Špi-

tálska č. 3, pre voličov s  trvalým 

pobytom na ulici:

Antolská, Brezová, Budovateľ-

ská, G. Z. Laskomerského, Horná 

Huta, Jána Amosa Komenského, 

Kremenisko, Ladislava Exnára, 

Lintich, Obchodná, Povrazník, 

Rakytová, Špitálska a  voliči s  tr-

valým pobytom na adrese 1908,

j) v okrsku č. 10 je volebná miest-

nosť v Požiarnej zbrojnici na Šte-

fultove, Požiarnická č. 8, pre vo-

ličov s trvalým pobytom na ulici:

29. augusta, Boženy Němcovej, 

Boženy Slančíkovej – Timravy, 

Cintorínska, Ferka Urbánka, Hut-

nícka, Ilijská, Janka Jesenského, 

Jozefa Cígera Hronského, Joze-

fa Gregora Tajovského, Jozefa Ig-

náca Bajzu, Jozefa Kollára, Jozefa 

Škultétyho, Kríková, Krížna, Na 

Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 

Na Maximilián šachtu, Námestie 

padlých hrdinov, Obrancov mie-

ru, Partizánska, Podhájska, Po-

točná, Požiarnická, Rudolfa Deb-

nárika, Sama Chalupku, Srnčia, 

Stratená, Školská, Štefana Krč-

méryho, Štefana Moyzesa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Informácia o čase a mieste konania 
voľby prezidenta Slovenskej republiky 

VOĽBA
PREZIDENTA SR 2019 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie k prí-

prave stavebných akcií pre rok 

2019.

Rokovanie k ekonomickému fi -

nancovaniu OZ Margarétka.

Vyhodnotenie Štiavnických no-

vín za rok 2018.

29.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie primátor-

ky mesta Banská Štiavnica so 

starostami obcí okresu Banská 

Štiavnica.

30.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  rekon-

štrukcii objektu Rubigall.

 Pracovné rokovanie k zabezpe-

čeniu bežkárskych tratí – Čer-

vená studňa.

31.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na 30. sneme Združenia 

miest a obcí – Žiarsky región.

1.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici.

2.2.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková
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Vyhlásenie 
výberového konania

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou vypisuje výberové ko-

nanie na obsadenie funkcie: Odbor-

ný zamestnanec na oddelenie vý-

stavby ÚP a ŽP. 

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce: Samostatná 

odborná práca vo vecne vymedze-

nej oblasti samosprávy, samostatne 

vykonáva investorsko-inžiniersku 

činnosť na stavbách fi nancovaných 

zo zdrojov mesta a mimorozpočto-

vých zdrojov, spracovávanie pod-

kladov k rozpočtu mesta na staveb-

né akcie mesta, rozpočtová činnosť 

v oblasti stavebníctva, vypracovanie 

odborných podkladov pre žiados-

ti o fi nančné príspevky z Minister-

stva kultúry SR, enviromentálnych 

fondov a  iných mimorozpočtových 

zdrojov, príprava rozpočtov sta-

vebných akcií v programe Cenkros, 

príp. obdobný. Kvalifi kačné pred-

poklady: Vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa, resp. stredoškolské vzde-

lanie stavebného zamerania. Iné 

požiadavky a  osobnostné pred-

poklady: Občianska bezúhonnosť. 

Ovládanie práce s PC. Prax v odbore 

a  znalosť legislatívy. Komunikatív-

nosť, zmysel pre zodpovednosť, dô-

slednosť a  samostatnosť. Zoznam 

požadovaných dokladov: Žiadosť 

o prijatie na uvedenú pozíciu (mo-

tivačný list) spolu s uvedenými kon-

taktnými údajmi (e-mail, adresa, 

číslo telefónu), stručný profesijný 

životopis, overený doklad o dosiah-

nutom stupni vzdelania, výpis z re-

gistra trestov nie starší ako 3 mesia-

ce. Písomný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov pre účely výbero-

vého konania podľa zák. č. 18/2018 

Z.z. o  ochrane osobných údajov 

v  znení neskorších predpisov. Po-

núkaný plat: Plat v zmysle zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní za-

mestnancov pri výkone práce vo ve-

rejnom záujme v  znení neskorších 

predpisov. 

Predpokladaný nástup 1.3.2019. 

Žiadosť o  prijatie do pracovné-

ho pomeru je potrebné doručiť 

do 20.2.2019 osobne alebo poš-

tou na adresu: Mestský úrad Ban-

ská Štiavnica, Radničné nám. 1, 

969 24 Banská Štiavnica s  ozna-

čením „Výberové konanie – odd. vý-

stavby ÚP a  ŽP“. Bližšie info: tel. 

č.: 0907 722 840 – Ing. Kladivíková, 

ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

o  slobodnom prístupe 

k  informáciám obrátila priamo na 

Ministerstvo životného prostredia 

SR, ktoré mi nakoniec uvedený au-

dit poskytlo.

Po preštudovaní celého materiálu 

som dospela k záveru, že síce nie-

ktoré ekonomické úspory je po-

trebné urobiť a presne sú špecifi ko-

vané v uvedenom audite, ale medzi 

nimi nie je presťahovanie GR SVP, 

š.p., z Banskej Štiavnice. Ďalej som 

sa opätovne obrátila na ministra ži-

votného prostredia SR poukazujúc 

na skutočnosť, že nie náhodou sme 

podnik v roku 1997 etablovali prá-

ve v Banskej Štiavnici z dôvodu, že 

v  doterajších dejinách Slovenska 

z vodohospodárskeho hľadiska ne-

bolo nič významnejšie a svetozná-

mejšie ako unikátny a  jedinečný 

systém tajchov, ale poukázala som 

aj na to, že tento podnik bol zriade-

ný v Banskej Štiavnici aj pre ekono-

mické posilnenie lokality UNESCO 

a následne v roku 2002 bol prijatý 

aj zákon č. 100/2002 Z. z. o ochra-

ne a rozvoji územia Banskej Štiav-

nice a okolia, v ktorom sa kladie dô-

raz aj na adekvátnu inštitucionálnu 

základňu mesta a  jej ďalší rozvoj, 

a tento predpokladá, že vláda a jed-

notlivé ministerstvá by mali, nie 

likvidovať, ale posilňovať inštituci-

onálny rozvoj mesta, v čom je skry-

té aj riešenie zamestnanosti a posil-

nenie postavenia mesta ako lokality 

UNESCO, s vysokou ochranou nie-

len historických skvostov, ale aj vo 

vysokej ochrane životného prostre-

dia, kde nie je možné etablovať vý-

robné podniky.

Následne mi bola doručená odpo-

veď ministra životného prostredia 

SR, v  ktorom mi pán minister na 

moju žiadosť o prehodnotenie zme-

ny sídla GR SVP, š.p., odpisuje s vy-

svetlením, že je zjavný môj záujem 

na ďalšom rozvoji a prosperite náš-

ho unikátneho mesta a ako dôvod 

na presťahovanie uvádza, že ide 

predovšetkým o  opatrenia týkajú-

ce sa nakladania s hnuteľným a ne-

hnuteľným majetkom a  racionali-

zácie počtu zamestnancov GR SVP, 

š.p.. A ako jeden z hlavných dôvo-

dov uvádza konkrétny prínos a to, 

že presťahovanie prispeje k zlepše-

niu situácie zamestnancov GR SVP, 

š.p., keďže z celkového počtu 119 

zamestnancov až 70 zamestnan-

cov dochádza do Banskej Štiavni-

ce. Niektorí z  týchto zamestnan-

cov sú nútení využívať ubytovanie 

mimo svoj domov, čo predstavu-

je pre mnohých odlúčenie od rodín 

a  zároveň zvyšuje ich náklady na 

cestovné a ubytovanie. Na základe 

uvedenej odpovede som reagova-

la na odpoveď ministra životného 

prostredia SR, kde som mu napísa-

la, citujem:

„Vážený pán minister,

obdržala som Vašu odpoveď k prehod-

noteniu zmeny sídla generálneho ria-

diteľstva Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., s  ktorou sa však 

nemôžem stotožniť, ani vzhľadom na 

Vami uvádzané dôvody.

Vážený pán minister,

opätovne Vás žiadam o  prehodnote-

nie zmeny sídla generálneho riaditeľ-

stva Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., Banská Štiavnica. To, že 

pre toto sídlo bolo vybraté mesto Ban-

ská Štiavnica nebola náhoda, ale opod-

statnené dôvody, ktoré vtedy viedli 

ministerstvo a vládu Slovenskej repub-

liky k  takémuto rozhodnutiu. Banská 

Štiavnica po roku 1990 stratila všetky 

významné podniky a závody, ktoré za-

bezpečovali viac ako 4000 pracovných 

miest pre región Banská Štiavnica, a to: 

Rudné bane, závod Banská Štiavnica, 

Pleta, n.p., Banská Štiavnica, Tabako-

vý priemysel, Závod SNP a ďalšie závo-

dy. V roku 1993 bolo historické mesto 

Banská Štiavnica a  technické pamiat-

ky v okolí zapísané ako prvá lokalita na 

Zoznam svetového dedičstva UNESCO 

pre svoju jedinečnosť, unikátnosť, his-

torickú hodnotu a medzi cennými tech-

nickými pamiatkami je aj unikátny vo-

dohospodársky systém pozostávajúci 

z historických tajchov, ktoré Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p., spravu-

je. Vláda Slovenskej republiky v  záuj-

me záchrany historických jedinečností 

sa snažila udržať úroveň mesta, kto-

ré sa stalo svetovo chráneným aj nie-

len obnovou historických, architekto-

nických a  technických skvostov, ale aj 

inštitucionálnym postavením, ktoré 

súvisí s ekonomickým posilnením mes-

ta formou zamestnanosti. A táto sku-

točnosť sa nezmenila ani dnes. Národ-

ná rada Slovenskej republiky prijala za 

týmto účelom aj rozhodnutie, že Ban-

ská Štiavnica sa stala opäť sídlom okre-

su a následne prijala viaceré uznesenia 

týkajúce sa rozvoja územia a  rozvoja 

mesta Banská Štiavnica a v neposled-

nom rade osobitný Zákon č. 100/2002 

Zb. o ochrane a rozvoji územia Banskej 

Štiavnice a okolia § 4 napomáha pri za-

chovaní a  rozvoji administratívneho, 

hospodárskeho a  kultúrneho postave-

nia Banskej Štiavnice v  rámci Sloven-

skej republiky.

Ani jedna vláda Slovenskej republiky 

a  ani jedno ministerstvo nepristúpilo 

k tomu, aby likvidovali inštitúcie v Ban-

skej Štiavnici, ale naopak robili všetko 

preto, aby aj za ťažkých a nevýhodných 

podmienok pomohli mestu Banská 

Štiavnica, ktoré je svetovým unikátom. 

A  je až zarážajúce, že práve minister-

stvo pod Vaším vedením a súčasná vlá-

da ide pristupovať k  takémuto kroku, 

pričom ja osobne som hlboko presved-

čená, že sa jedná o  jeden z najhorších 

politických krokov. Tu neobstoja dô-

vody, že konkrétny prínos bude pred-

stavovať ekonomickú úsporu a zlepše-

nie situácie jeho zamestnancov, keďže 

z celkového počtu zamestnancov gene-

rálneho riaditeľstva SVP, š.p., zo 119 

zamestnancov až 70 zamestnancov do-

chádza do Banskej Štiavnice. Niektorí 

z týchto zamestnancov sú nútení vyu-

žívať ubytovanie mimo svoj domov, čo 

predstavuje pre mnohých odlúčenie od 

rodín, a zároveň zvyšuje ich náklady na 

cestovné a ubytovanie. Tu by som moh-

la poukázať aj na skutočnosť, koľko ľudí 

dochádza za prácou do Bratislavy a tiež 

koľko ľudí dochádza z Banskej Štiavni-

ce za prácou v rámci Slovenskej repub-

liky, ba dokonca do zahraničia, aby do-

kázali ekonomicky zabezpečiť svoje 

rodiny a tiež sú odlúčení od svojich ro-

dín a tiež je pre nich cestovanie nároč-

né. To nie je iba problém zamestnancov 

GR SVP, š.p..

V  odpovedi nie je zodpovedané, ako 

bude naložené s budovami, ktoré sú his-

torickými pamiatkami, lebo aj táto sku-

točnosť by ma zaujímala, v akej výške 

budú vynaložené prostriedky na rekon-

štrukciu nového sídla a aké na presťa-

hovanie.

Napriek tomu vážený pán minister, že si 

Vás vysoko vážim, s uvedeným riešením 

nesúhlasím a  trvám na prehodnotení 

rozhodnutia o  zmene sídla generálne-

ho riaditeľstva Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p., Banská Štiav-

nica. Zároveň s  touto požiadavkou sa 

obraciam aj na predsedu vlády SR.“

O ďalších krokoch a aktivitách bu-

deme čitateľov Štiavnických novín 

ďalej informovať.

Mgr. Nadežda Babiaková ,

primátorka mesta 

Rezolútny nesúhlas s presťahovaním!
�1.str.
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Tak ako po minulé roky, aj 

tento rok sa naše občianske 

združenie snaží o úpravu 

bežkárskych tratí v lokalite 

Červená studňa – Sedlo Pleso.

Snehové podmienky sú priaznivé, 

takže sa nám pre vás podarilo pri-

praviť približne 30 km trás. Na svo-

je si prídu či už klasici, ale aj voľ-

noštýliari. Ak sa niekomu zdá na 

Červenú studňu priďaleko, je mož-

nosť prebehnúť sa na bežkách aj na 

futbalovom štadióne. 

Na úpravu tratí používame snež-

ný skúter so závesnou radlicou 

a žehličkami, po väčšej snehovej ná-

dielke vychádza do terénu ratrak. 

Snažíme sa tieto trate udržiavať 

v čo najlepšom stave a stojí to ne-

malé prostriedky. Dovoľte mi preto 

aj na tomto mieste apelovať na všet-

kých návštevníkov Červenej stud-

ne, aby prosím rešpektovali tzv. ne-

písané pravidlá a neničili, verím že 

nevedomky, svojou činnosťou be-

žecké stopy. Aktuálny stav tratí mô-

žete sledovať na našej fcb stránke. 

Budeme radi za každú vašu fotogra-

fi u či komentár, ktorý na túto strán-

ku pridáte.

Na záver by som chcel poďakovať 

Mestu Banská Štiavnica za fi nanč-

ný príspevok na úpravu tratí, všet-

kým dobrovoľníkom, ktorí pomá-

hajú udržiavať tieto trate nielen 

v zimnom období, ale aj mimo se-

zóny. Ďakujeme aj prispievateľom 

formou 2% z  vašich daní či priaz-

nivcom, ktorí posielajú príspevky 

na náš účet. 

Naozaj si vážime každú takúto pod-

poru. Verím, že zima nie je na kon-

ci a  dopraje nám ešte pár týždňov 

pohybu v bielej stope. Športu zdar, 

priatelia!

Prehľad upravovaných trás:

Červená studňa – zjazdovka – Sedlo 

Pleso (HH banský jarok)

Červená studňa – Pamätník – zjaz-

dovka (DH banský jarok)

Červená studňa – Zadné Rosniarky 

– Veterné sedlo

Červená studňa – ponad Otter-

grund – Horná Roveň

Horná Roveň – Farárova hôrka – 

Sedlo Pleso – Richňava

Miloš Janovský

Červená studňa, úprava bežkárskych tratí

Koncom decembra minulého 

roka návštevníci mestskej krytej 

plavárne v Banskej Štiavnici 

zaregistrovali v priestoroch 

wellness centra nové zariadenia, 

ktoré majú zvýšiť kvalitu 

poskytovania služieb. 

O  týchto inováciách sme sa poroz-

právali s konateľom Bytovej správy, 

s.r.o., RNDr. Pavlom Bačíkom:

1. Pán konateľ, o  aké zmeny 

v priestoroch wellness centra ide?

„V  minulom roku sme zmodernizovali 

parnú saunu. Inštalovali sme novú par-

nú pec. Jej inštalácia si vynútila aj drob-

né stavebné úpravy. V suchej saune tiež 

dosluhovala pec, jej výkon bol už nevyho-

vujúci. Na dosiahnutie optimálnej teplo-

ty bolo potrebné spúšťať pec už niekoľko 

hodín pred otvorením prevádzky. Inštalo-

vaním novej pece sa nielen zvýšila kvali-

ta poskytovaných služieb, ale sa aj zníži-

la spotreba energie a tým sa zefektívnila 

prevádzka.“

2. Koľko tieto pece sáun stáli 

a z čoho boli fi nancované?

„Parná pec – parný generátor Har-

via HGP 22 stál 2949,17€. Pec do su-

chej sauny – Harvia Vega PRO stála 

1284,00€. Nákup sme realizovali z  do-

tácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 

ale aj z tržieb za poskytované služby. Sta-

vebné úpravy sme realizovali vlastnými 

zamestnancami. Okrem pecí, ktoré môžu 

zákazníci vidieť na prevádzke sme zakú-

pili aj vysoko účinný automatický vysá-

vač Dolphin Wave 50 dna a stien plavec-

kého bazéna za 3120,00€. Vysávač zvýši 

čistotu vody v plaveckom bazéne, nakoľ-

ko využíva duálnu fi ltráciu a zbiera nie-

len bežné nečistoty, ale aj riasy a bakté-

rie, čím sa zvýši kvalita vody bez použitia 

chemikálií.“

3. Aké rekonštrukčné práce plá-

nujete uskutočniť v tomto roku?

„Z  dotácie z  rozpočtu mesta a  z  vlast-

ných tržieb po zabezpečení fi nancovania 

nákladov na prevádzku veľa fi nančných 

prostriedkov na rekonštrukčné práce ne-

ostane. Od roku 2009, odkedy je Bytová 

správa, s.r.o., prevádzkovateľom plavár-

ne, je dotácia z  rozpočtu mesta takmer 

nezmenená. Za toto obdobie enormne 

stúpli náklady na energie a  minimálna 

mzda stúpla z 295€ na 520€.

Mesto Banská Štiavnica, ako vlastník 

budovy plavárne, dalo vypracovať pro-

jekt zníženia stropu nad bazénovou čas-

ťou a výmenu vzduchotechniky budovy. 

Realizácia tohto projektu zvýši kom-

fort pre zákazníkov a  zníži aj náklady 

na prevádzku. Projekt bude možné rea-

lizovať z fondov EU, štátu, alebo z roz-

počtu mesta.

Z dotácie a z tržieb máme v pláne v roku 

2019 okrem každoročnej nevyhnutnej 

údržby (vyspravenie a náter bazéna, hy-

gienické nátery šatní a  podobne) inšta-

lovať k  aktuálnej suchej a  parnej saune 

aj infrasaunu. Chceli by sme postupne 

zrekonštruovať aj sanitárne zariadenia 

v časti plaveckého bazéna (sprchy a WC), 

čo však predstavuje nemalé fi nančné pro-

striedky. Na prevádzke sa nachádza ešte 

veľa priestorov, ktoré bude v blízkej bu-

dúcnosti potrebné opraviť, zrekonštruo-

vať alebo vymeniť.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Modernizácia sáun vo wellness centre

Pec do suchej sauny

Parný generátor 

Automatický vysávač 

Oznam
Základná škola Jozefa Horáka 

v  Banskej Štiavnici oznamuje, že 

ľadová plocha bude v  prevádzke 

pre verejnosť v popoludňajších 

hodinách: pracovné dni: od 15:00 

do 17:00 hod., víkend: od 14:00 

do 17:00 hod.

V  prípade záujmu o  poskytnu-

tie ľadovej plochy pre hokejo-

vé zápasy je potrebné si vopred 

rezervovať termín na tel. čísle: 

0911 921 463.

Korčuľovanie je na vlastné riziko. 

Základná škola Jozefa Horáka ne-

zodpovedá za stratené a odcudze-

né osobné veci.

Adriana Balážová

Oznam
Slovenská po-

šta, a. s., pra-

covisko Pošta 

Banská Štiav-

nica 1 dočas-

ne mení po-

skytovanie 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., sobota v  čase 

od 8:00 – 10:00.

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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kam v BŠ 
a okolí ?

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 popo-

ludní – do 22:00 večera)

Víkendy a sviatky (od 7:00 – 22:00)

Ambulancia pohotovostnej služby 

pre dospelých nie je návštevná. To 

znamená, že pri akýchkoľvek zdra-

votných ťažkostiach Vás ošetria len 

priamo v  ambulancii pohotovost-

nej služby. Deti do 19 rokov sa ne-

ošetrujú, ošetrenie poskytuje Det-

ská pohotovostná služba Zvolen. 

V  prípade akýchkoľvek informácií 

volať na tel. číslo: 0910 864 864. 

Ochotne Vám poradíme!

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

OOCR Región Banská Štiavnica 

v spolupráci s Mestom Banská 

Štiavnica, ktoré reprezentovali 

zamestnanci turistického 

informačného centra, sa už 

tradične predstavili na veľtrhu 

cestovného ruchu ITF Slova-

kiatour 2019 v bratislavskej 

Inchebe.

V  uplynulých dňoch výstavisko In-

cheba patrilo nadšencom cestova-

nia a turizmu. Konal sa tam totiž už 

25. ročník medzinárodného veľtrhu 

cestovného ruchu, ktorý patrí me-

dzi najvýznamnejšie podujatia svoj-

ho druhu v strednej Európe. Aj tento 

rok prilákal množstvo návštevníkov, 

ktorí majú záujem o  cestovanie do 

zahraničia, ale aj o spoznávanie krás 

Slovenska a  Čiech. Práve na tomto 

veľtrhu majú kraje a  regióny mož-

nosť prezentovať jednotlivé atrakti-

vity a nadviazať nové kontakty a spo-

luprácu.

Tento ročník ITF Slovakiatour 2019 

bol však ešte o  čosi výnimočnejší, 

pretože sme sa spoločne s ostatnými 

7 regiónmi (Dudince, Gemer, Gron, 

Horehronie, Novohrad a  Podpoľa-

nie, Stredné Slovensko), stali súčas-

ťou spoločného stánku Banskobys-

trického samosprávneho kraja, ktorý 

tu predstavil spoločnú identitu kraja 

pod názvom Za horami, za dolami. 

Táto značka vyzdvihuje výnimočné 

miesta, zaujímavé zážitky, charak-

teristické zvyky, tradície a  zastrešu-

je komunikáciu jednotlivých turis-

tických destinácií Banskobystrického 

kraja.

Súčasťou uvedenia značky Za ho-

rami, za dolami bolo aj predstave-

nie ambasádorov, ktorí svojou ak-

tívnou prácou prispievajú k  rozvoju 

jednotlivých regiónov. Región Štiav-

nica reprezentujú Katarína Vošková, 

podpredsedkyňa Kalvárskeho fon-

du, ktorá sa vo veľkej miere zaslúži-

la o záchranu banskoštiavnickej Kal-

várie a dlhodobo sa venuje aj ochrane 

ďalších pamiatok v meste a Miroslav 

Bahna, miestny výrobca a  predajca 

lokálneho vína a  spoluorganizátor 

podujatia Štiavnická vínna špacírka. 

Súčasťou veľtrhu bolo aj pravidelné 

stretnutie riaditeľov OOCR s minis-

terstvom dopravy, pod ktoré cestov-

ný ruch spadá.

Počas štyroch dní si návštevníci zo 

stánku okrem informácii mohli od-

niesť propagačné materiály a  mno-

ho zážitkov z  bohatého programu, 

v  ktorom sa okrem iného v  sobotu 

na úvod dňa predviedli aj sokoliari 

zo Základnej školy Maximiliána Hel-

la zo Štiavnických Baní. Všetkým zú-

častneným ďakujeme za spoluprácu.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Región Banská Štiavnica 

Región Banská Štiavnica 
na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave

Stánok BBSK  foto Archív OOCR

Centrum voľného času 

v B. Štiavnici otvorilo začiatkom 

nového školského roka posil-

ňovňu pre deti a mládež. 

V rámci celého týždňa majú možnosť 

v poobedňajších hodinách si zacvičiť 

s cieľom nielen si zašportovať a uro-

biť niečo pre svoje zdravie ale aj aktív-

ne využívať svoj voľný čas, čo je naším 

prvoradým cieľom. K dispozícii je be-

žecký pás, rotoped, stepper, trampo-

líny, boxovacie vrece, posilňovacia la-

vička so závažím, činky jednoručné, 

obojručné. Každý utorok od 17.00 – 

20.00 hod. môžu našu posilňovňu 

navštíviť aj dospelí, menej nároč-

ní záujemcovia. Nájdete nás v budo-

ve ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová, 

zadným vchodom do telocvične. Bliž-

šie informácie na tel. č.: 0907598567.

J. Machilová, CVČ BŠ

Posilňovňa v Centre voľného času

Posilňovacie stroje v CVČ  foto Archív CVČ

1.2. Amanda a Gus. Divadelná ko-

média so Z. Furkovou a F. Ková-

rom. Pivovar Erb, Novozámocká 

132/2, BŠ, 19:00.

1.2. Gonsofus. Koncert energickej 

a živej hudby. Archanjel caff e bar, 

Radničné nám. 10 B, BŠ, 20:00.

2.2. Farebný workshop Chalk Pa-

int. Naučte sa techniky úpravy ná-

bytku. sFarbami.sk, Kammerhof-

ská 2, BŠ, 9:30.

2.2. Polročná lyžovačka na svahu. 

Prázdninová zábava pre malých 

aj veľkých. Salamandra Resort, 

Hodruša – Hámre, od 10:00.

2.2. Burza šatstva a vecí. Zber ob-

lečenia pre tých, ktorí to najviac 

potrebujú. KC, Kammerhofská 1. 

BŠ, od 10:00.

2.2. Kvantovanie a vedomé bytie 

v  lone prírody. Víkendový semi-

nár. Penzión Na slnečnej stráni, 

Vyhne, od 10:00.

7.2. Za hipíky a  budhisty do Hi-

maláje. Diskusia o cestovaní a vý-

chodnej fi lozofi i. KC Eleuzína, 

Horná ružová 1. BŠ, 18:00.

7.2. Jam Sessions. Pravidelná 

dávka skvelej muziky. Archanjel 

caff e bar, Radničné nám. 10 B, BŠ, 

20:00.

Región Banská Štiavnica
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Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

február: 

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

Pozvánka
Fašiangová paráda s ochutnáv-

kou zabíjačkových špecialít.

Kde: Kultúry dom Beluj

Kedy: 9.2.2019 o 15:00

Potešíme sa každému, kto nás 

príde podporiť svojou fašiango-

vou maskou. Sprievodné akcie: 

od 13:00 sprievod masiek, hrá 

ĽH Mateja Kováča z Hrochote, od 

20:00 fašiangová zábava, DJ An-

drew & hosť. Vstup voľný. Srdeč-

ne pozývame! 

Obec Beluj

V Banskej Štiavnici turizmus 

medziročne rastie približne 

o 10 – 15%. 

V  meste sa tak za 7 rokov počet 

prenocovaní približne zdvojná-

sobil, počet jednodenných náv-

števníkov sa zvýšil viacnásobne. 

To prináša zvýšenú záťaž najmä 

v hlavnej turistickej sezóne.

OOCR Región Štiavnica, kto-

rá v  regióne pôsobí už 8. rok, re-

alizuje 4 základné okruhy aktivít. 

Za prvé podáva informácie: tlačí 

a návštevníkom distribuuje letáky 

o meste aj obciach, mapy a cyklo-

mapy, predáva bedeker, informá-

cie podáva tiež na webovej strán-

ke banskastiavnica.travel, ktorú 

v  roku 2018 navštívilo 130 000 

ľudí. V meste, v obciach a tiež na-

príklad na Červenej studni sme 

tiež umiestnili informačné tabule 

s mapami.

Druhou oblasťou činnosti je mar-

keting. Aby sme čitateľa nenudi-

li spomenieme len, že kampaňami 

na facebooku podporujeme náv-

števnosť podujatí. V  roku 2018 

mali kampane asi 2,5 mil. zobra-

zení. Ale produkujeme aj videá, 

články, aplikáciu pre mobily a po-

dobne. Treťou oblasťou je tvorba 

turistickej infraštruktúry, v skrat-

ke uvádzame iba zelenú plochu za 

morovým stĺpom, opravu scho-

dov na Sitno, nové náučné chod-

níky na Sitne, na Paradajse a  vo 

Vyhniach, budovanie cyklotrás, 

úprava chodníka pri Počúvad-

lianskom jazere, úprava Dolno-

hodrušského banského jarku, na 

Nám. sv. Trojice sme umiestnili 

dva predajné stánky na podporu 

regionálnych výrobcov a  ďalších 

projektov. Infraštruktúru fi nancu-

jeme z grantov, priemerne vo výš-

ke cca 30 000eur ročne. Štvrtou 

je podpora a  tvorba podujatí. Za 

dobu existencie RBŠ sme podpori-

li podujatia mesta a členských obcí 

vo výške 128 907eur, niekoľko ro-

kov sami organizujeme Štiavnickú 

vínnu špacírku, divadelný festival 

Vlnoplocha a  gastronomickú Sit-

niansku paškrtu. Na tento rok na 

jar chystáme nový vínny festival 

Vulkán, akúsi jarnú verziu “špacír-

ky” zameranú na vína, ktoré rástli 

na sopečnej pôde. Cieľom je rozší-

riť sezónu.

V  minulom roku sa stala naším 

členom novovzniknutá Regionál-

na rozvojová agentúra BBSK, a my 

sme sa stali zakladajúcim členom 

Krajskej organizácie cestovného 

ruchu, ktorá tiež vznikla pri BBSK. 

RA BBSK nám poskytlo ako výpo-

moc dvoch pracovníkov, ktorí pra-

cujú na našich úlohách aj na úlo-

hách spoločných s BBSK, RA BBSK 

tiež v  roku 2018 vložilo členský 

príspevok vo výške 52 500eur. 

Táto pomoc zvýšila naše mož-

nosti rozvoja. Na základe dohody 

a  v  spolupráci s  Mestom Banská 

Štiavnica, SVP, š.p., OZ Sitnianski 

rytieri a ďalšími subjektmi plánu-

jeme ako investor zrealizovať prvú 

etapu výstavby Promenády na Po-

čúvadle – lávky pozdĺž východné-

ho brehu obľúbeného tajchu a tiež 

vybudovať vyhliadkovú trasu s od-

počinkovými bodmi Štiavnica 

z nadhľadu, oba projekty s podpo-

rou BBSK. O  projektoch budeme 

podrobnejšie informovať v  samo-

statnom príspevku.

Hlavnými dlhodobými cieľmi roz-

voja CR v regióne sú však zvládnu-

tie náporu turistov v sezóne, zvý-

šenie návštevnosti mimo sezóny, 

a  tiež zvýšenie návštevnosti re-

giónu. Táto úloha vyžaduje spojiť 

sily a pripraviť realizovateľný plán. 

V tomto roku chceme teda v spo-

lupráci s  našimi členmi – podni-

kateľmi, mestom a ostatnými do-

tknutými subjektmi vypracovať 

Koncepciu rozvoja cestovného ru-

chu s  prihliadnutím na jeho udr-

žateľnosť a kapacity mesta a regió-

nu. Spolupracujeme tiež s mestom 

na zaujímavom projekte Príbeh 

Štiavnice, ktorého výstupom bude 

multimediálna prezentácia devia-

tich tém z histórie Štiavnice a re-

giónu, dotykové obrazovky, na 

ktorých bude príbeh prezento-

vaný a  stratégia, ktorá navrhne, 

ako z  príbehov urobiť konkrétne 

atraktivity, kto by ich mal zriadiť, 

prevádzkovať a udržiavať. V tom-

to roku tiež pripravíme nový turis-

tický portál, ktorý by zodpovedal 

rýchlo sa meniacim trendom v IT, 

spustiť by sme ho chceli na budú-

ci rok.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ OO 

CR Región Banská Štiavnica

Región Štiavnica: plány a novinky 
pre rok 2019

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

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

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.

Informačná tabuľa s mapou  foto Archív OOCR
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že organizuje 3-dňo-

vý zájazd do poľského Krakowa 

cez CK Píriová Darina Hokovce na 

11. – 13. júna 2019 za 135eur/

osobu. Bližšie info v  kancelárii 

zväzu, alebo u p. predsedníčky 

ZO SZTP Anny Peťkovej

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica oznamujú 

obyvateľom mesta, že zvozy 

separovaného odpadu sa 

v roku 2019 uskutočnia 

nasledovne:

• ul. A. Bernoláka, P. Dobšinského, 

Drevená, J. Fándlyho, M. Hatta-

lu, I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, 

L. Novomestského, Slovanská, 

Staničná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltéso-

vej, Trate mládeže, Železničiar-

ska – raz za dva týždne v dňoch: 

11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 

08.04., 23.04., 06.05., 20.05., 

03.06., 17.06. 01.07., 15.07., 

29.07., 12.08., 26.08., 09.09., 

23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 

18.11., 02.12., 16.12., 30.12.

• ul. Drieňová, Kysihýbelská, Kol-

pašská, Okrajová, Ovocná, Poľov-

nícka, Roľnícka a Bratská 22, 23, 

24, 25, 26 – raz za mesiac v dňoch: 

11.02., 11.03., 08.04., 06.05., 

03.06., 01.07., 29.07., 26.08., 

23.09., 21.10., 18.11., 16.12.

• ul. 1. mája 13, Antolská, M. Ben-

ku, Brezová, Budovateľská, V. 

Clementisa, L. Exnára, Horná 

Huta, J. Horáka, J. A. Komen-

ského, G. Z. Laskomerského, Ra-

kytová 8, Lintich, Kremenisko, 

Obchodná, Povrazník, A. T. Syt-

nianskeho, Šmidkeho, Špitál-

ska – raz za dva týždne v dňoch: 

12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 

09.04., 24.04., 07.05., 21.05., 

04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 

30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 

24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 

19.11., 03.12., 17.12., 31.12.

• ul. 29. augusta, J. I. Bajzu, Cinto-

rínska, R. Debnárika, J. C. Hron-

ského, Hutnícka, S. Chalupku, Ilij-

ská, J. Jesenského, J. Kollára, Š. 

Krčméryho, Kríkova, Š. Moyzesa, 

Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 

Na Maximilián šachtu, B. Němco-

vej, Obrancov mieru, Nám. pad-

lých hrdinov, Partizánska, Pod-

hájska, Potočná, Požiarnická, 

Rakytová (okrem č. 8), Srnčia, 

Školská, J. Škultétyho, J. G. Ta-

jovského, B. S. Timravy, F. Urbán-

ka, Úzka – raz za mesiac v dňoch:

03.01., 31.01., 28.02., 28.03., 

25.04., 23.05., 20.06., 18.07., 

15.08., 12.09., 10.10., 07.11., 

05.12.

• ul. Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, 

Ľ. Podjavorinskej, Poľnohospodár-

ska, SNP, Športová, I. Tótha, Údol-

ná, 8. mája, Akademická, Malé 

trhovisko (okrem č. 18), Robot-

nícka, Remeselnícka, Na Zigmund 

šachtu – raz za mesiac v  dňoch: 

23.01., 20.02., 20.03., 17.04., 

15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 

04.09., 02.10., 30.10., 27.11., 

27.12.

• ul. J. Augustu, Botanická, Be-

lianska, Belianske jazero, J. Bot-

tu, , Dolná a  Horná Resla, Dol-

ná a Horná ružová, Družicová, J. 

Gagarina, Hájik, J. K. Hella, M. 

M. Hodžu, J. M. Hurbana, Ka-

menná, M. Kukučína, Ď. Lang-

sfelda, D. Licharda, Malá Okruž-

ná, Mierová, Michalská, A. Pécha, 

Radničné nám., Staromestská, 

Staronová, Starozámocká, Vi-

lová, Vodárenská, Výskumníc-

ka, Pod Červenou studňou, 

Úvozná 1 – raz za mesiac v dňoch: 

04.01., 30.01., 27.02., 27.03., 

26.04., 22.05., 19.06., 17.07., 

14.08., 11.09., 09.10., 06.11., 

04.12.

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

ko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Boč-

ná, Katova, Spojná, Zvonová 11, 

Strieborná, Š. Višňovského, Novo-

zámocká, Farská, J. Hollého, A. G. 

Göllnerovej, J. Palárika, Záhradná, 

Úvozná (okrem č. 1), Nad Rozgrun-

dom, Kutnohorská, S. Mikovíni-

ho, V. Václavekovej, Pod Trojickým 

vrchom 6 – raz za mesiac v dňoch: 

16.01., 13.02., 13.03., 10.04., 

09.05., 05.06., 03.07., 31.07., 

28.08., 25.09., 23.10., 20.11., 

18.12. 

Prosíme o  vyloženie vriec do 7:00 

hod. V  prípade zlých poveternost-

ných podmienok sa zvoz uskutoč-

ní v náhradnom termíne, o ktorom 

Vás budeme včas informovať.

Heiler Peter, 

riaditeľ podniku

Zvozy separovaného zberu 
v roku 2019

Rozličné rastové formy:

Strom, ker a poloker

Ovocné stromy: väčšina odrôd 

ovocných stromov sa vzhľadom na 

cudzo opelenie musí štepiť. To nás 

núti na rozmnožovanie vegetatív-

nym spôsobom. Musia sa vhod-

né podpníky zaštepiť, či už očko-

vaním (vložením vhodného očka) 

alebo vrúbľovaním (prenášaním 

vrúbľa ušľachtilej odrody na pod-

pník). Oboje sa robí v  blízkosti 

zeme, nie ale veľmi nízko. Pre rast 

stromu je rozhodujúca tvorba no-

vých výhonkov v 2. roku. Na konci 

2. roka sa zo zaštepených výhon-

kov vytvorili stromčeky vhodné na 

presádzanie. Pri zaštepení strom-

čekov sa v 2. roku robí len málo zá-

sahov: odstrihnú sa konkurenčné 

výhonky, aby sa nevytvorilo nežia-

duce rozkonárenie.

V  auguste pred presádzaním sa 

urobí odstrihnutie slabých výhon-

kov pod výhonkami tvoriacimi ko-

runu, aby sa zachovala dĺžka kme-

ňa. To čo sa vytvorilo v 2. roku sa 

tvorí a opakuje každý rok, ale dĺž-

ky už dvojročných výhonkov sa 

rýchlo zmenšujú. Preto je jedno-

ročný dlhý výhonok rozhodujúcim 

prvkom pri vytváraní koruny. Šte-

pením stromov sa dosahuje lepšia 

úroda a kvalita odrôd.

Ker = rast kríka je úplne odlišný. 

Kríky ríbezlí, egreša a  josty do-

pestované z  odrezkov nevytvori-

li v škôlke nijaké kmienky, ale nie-

koľko približne rovnako hrubých 

výhonkov, ktoré rástli z  „podzem-

ku“. (Kmienky stromčekových rí-

bezlí a  egrešov nie sú dôkazom 

opačného tvrdenia, pretože ide 

o  zaštepenie požadovanej úrody 

na podpník vytvorený z  výhon-

kov). Pri ďalšom raste výhonkov 

na pestovateľskom stanovišti pre-

dlžujú mladé kríčky tiež každoroč-

ne svoje osi, okrem toho vytvárajú 

aj bočné výhonky, ale tieto ročné 

prírastky sa rýchlo znižujú, zrej-

me pre tvorbu bočných výhonkov 

v  oblasti spodných prízemných 

častí, teda na báze kríka. Preto je 

pochopiteľné, že sa krík bobuľovín 

môže stále obnovovať koreňovými 

výhonkami. To strom nedokáže. 

O polokroch v ďalšom čísle. 

Michaela Mojžišová

Záhradkárske okienko

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok, Banská Štiavnica, 

Vinocentrum Banská Štiavnica 

a  Slovenská Banícka spoločnosť 

v  Banskej Bystrici Vás pozýva 

na zasadnutie vzdelávacej sekcie 

„Utorkové popoludnie“ baníckeho 

spolku, ktoré sa uskutoční v pia-

tok 8. februára 2019 o  17,00 

hod. v  objekte Vinocentrum na 

ul. Kammerhofská 2 v  Banskej 

Štiavnici.

Program:

Prednáška: «Strieborné bane v Poto-

sí (Bolívia)»

Lektor: Ing. Richard Kaňa

Richard Kaňa,

predseda spolku

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

Oznámenie
Vážení spoluobčania, dovoľujeme 

si Vám oznámiť, že 7. - 8. 2 .2019 

bude na cintoríne „Frauenberg“ vy-

konávaný výrub drevín. Žiadame 

Vás preto o trpezlivosť a dodržia-

vanie maximálnej bezpečnosti pri 

návšteve cintorína.

MsÚ
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V priestoroch Art Cafe sa 

v sobotu uskutočnila diskusia 

s názvom Bod zlomu? 

Slovensko a Európa v roku 

2019 venovaná globálnym 

politickým témam, ktoré 

rezonujú v celospoločenskom 

diskuze.

Organizátori z Art Cafe sa zamerali 

a priori na potrebu diskutovať o sú-

časných politických témach na od-

bornej úrovni a umožnili tak verej-

nosti konfrontovať expertov s  ich 

otázkami.

„Pred blížiacimi sa voľbami do Eu-

rópskeho parlamentu považujeme za 

veľmi dôležité, aby mali obyvatelia 

Banskej Štiavnice možnosť položiť od-

borníkom na zahraničnú politiku otáz-

ky týkajúce sa fungovania EU, hrozieb 

spojených s  nárastom extrémizmu, či 

následkov (tvrdého) Brexitu na našu 

krajinu,“ vysvetľuje Zuzana Barge-

rová, iniciátorka podujatia.

Diskusie sa zúčastnili odborní-

ci Rastislav Káčer, bývalý veľvy-

slanec Slovenskej republiky vo 

Washingtone, Bruseli a  Budapeš-

ti, predseda organizácie Globsec 

a  Michal Šimečka, expert na za-

hraničnú politiku a  podpredse-

da hnutia Progresívne Slovensko. 

Podujatie moderoval Ondrej Gažo-

vič, ktorý označil diskusiu za vyso-

ko podnetnú. „Účastníci sa zaujímali 

o Brexit, migráciu, vzťah vlastenectva 

a  európanstva, prezidenta USA D. 

Trumpa, hrozbu ruskej propagandy, 

ale aj ďalšie témy,“ dodal.

K  téme nadchádzajúcich volieb do 

Európskeho parlamentu a ich mož-

nom zatraktívnení sa vyjadril prvý 

z pozvaných hostí, Rastislav Káčer, 

ktorý apeloval práve na potrebu 

lepšej komunikácie dôležitosti Eu-

rópskej únie pre Slovensko a to nie-

len zo strany politických predstavi-

teľov štátu, no každého jednotlivca 

v našej spoločnosti. „Európsky parla-

ment prijíma rozhodnutia, ktoré majú 

priamy dopad na každého z nás. Potre-

bujeme, aby sme mali kvalitné a aktív-

ne zastúpenie všade, kde sa rozhoduje 

aj o našej budúcnosti. Slovensko z člen-

stva profi tuje veľmi výrazne, je aj na 

našich zástupcoch, aká bude spoločná 

budúcnosť.“

Aktuálnou témou, ktorá bola rov-

nako tak živo diskutovaná i počas 

podujatia v Art Cafe, je téma Brexi-

tu. Na danú tému sa vyjadril expert 

na zahraničnú politiku Michal Ši-

mečka, ktorý vníma Brexit ako istú 

formu varovania pre Slovensko. 

„Dnes je zjavné, že obhajcovia Brexi-

tu, ktorí sľubovali, že odchod z Európ-

skej únie bude jednoduchý a že Británia 

na ňom získa, vedome klamali. Nema-

jú žiaden plán a zaviedli svoju krajinu 

na pokraj politického rozkladu a ekono-

mického kolapsu.“

"Na prípade Británie je dobre vidno, 

kde vedie referendum v  spojení s  po-

pulizmom, klamstvom a  politikou, 

ktorá rozdeľuje a  nie zjednocuje spo-

ločnosť. Členstvo Spojeného kráľov-

stva v  EU bolo prospešné pre krajinu, 

ale aj pre Úniu,“ dodal Rastislav Ká-

čer. Rovnako tak vyslovil aj osobné 

presvedčenie, že realizovanie refe-

renda nebolo správnym rozhodnu-

tím. Na druhej strane však nevidí 

ako ideálnu možnosť ani jeho opa-

kovanie.

Podujatie vo svojom priebehu otvo-

rilo mnohé témy, o ktorých je nut-

né hovoriť a poskytlo priestor od-

bornej diskusii.

Miroslava Luptáková 

Bod zlomu? 
Slovensko a Európa v roku 2019 

V piatok 25. 1. 2019 sa DSS 

pri SČK v B. Štiavnici podarilo 

nadviazať úspešnú spolu-

prácu s Domovom mládeže 

v B. Štiavnici. 

Vďaka študentkám stredných škôl 

a ich vychovávateľkám sme spoloč-

ne s  našimi klientmi prežili jedno 

príjemné predpoludnie s  hudbou, 

spevom, tancom a spoločnými roz-

hovormi.

Ďakujeme všetkým zúčastneným 

a budeme sa tešiť na ďalšie stretnu-

tia.

Andrea Kočalková,

sociálna pracovníčka DSS

Úspešná spolupráca DSS
pri SČK v B. Štiavnici s Domovom mládeže

Klienti DSS so študentami  foto Archív DSS

Zvýšili nám 
penzie
Dôchodcovia moji milí, super sa 

nám žije.

Zvýšili nám naši páni úbohé pen-

zie.

Kukám na to rozhodnutie, veru 

žiadna sláva

to sa iba v našom štáte chudáko-

vi stáva.

Odrobili sme si rôčky a zbytočne 

asi.

Tá chudoba každú chvíľu sa ku 

nám vždy hlási.

Choroba nás prikvačila? To je naša 

chyba,

keď na lieky každý mesiac euríčko 

nám chýba.

Dajako už vyžijeme kým príde zu-

batá,

ale tá neskoro chodí, bo vždy je 

ožratá.

Pripravme sa na tie roky „blaženej“ 

chudoby.

Občas treba aj vínečkom energiu 

dobiť.

Na to recept nie je treba,  že vraj 

samé lieči,

aj keď mnohých táto rada veľmi 

nepresvedčí.

Každý deň nám potichučky eurá 

utekajú,

ale možno o pár rôčkov zase nám 

pridajú.

Keď netečie,aspoň kvapká. Chu-

doba sa chechce...

a  že sa to všetko zmení, veriť sa 

nám nechce.

A  vy mladší netešte sa veľmi do 

dôchodku,

nespravili naši páni za tým všet-

kým bodku…

Alica Gajanová

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. Luskáčik a štyri kráľovstvá

6. Snehová kráľovná: Krajina zr-

kadiel

7. Návrat Mary Poppins

8. Ralph búra internet

9. Mimi & Líza: Záhada vianočné-

ho svetla

10. Ten, kto ťa miloval

OKŠaMK

Miroslav Šimečka  foto AA

Rastislav Káčer  foto AA
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 1.2. o 18:30 hod.Piatok 1.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 3.2. o 18:30 hod.Nedeľa 3.2. o 18:30 hod.
Utorok 5.2. o 18:30 hod.Utorok 5.2. o 18:30 hod.
Štvrtok 7.2. o 18:30 hod.Štvrtok 7.2. o 18:30 hod.
TrhliNATrhliNA

Triler, mysteriózny, 110 min., Triler, mysteriózny, 110 min., MP:15, MP:15, 
vstupné: 5€vstupné: 5€
Nezamestnaný absolvent Igor objaví Nezamestnaný absolvent Igor objaví 
záznamy výpovedí psychiatrického pa-záznamy výpovedí psychiatrického pa-
cienta Waltera Fischera. Ten pred se-cienta Waltera Fischera. Ten pred se-
demdesiatimi rokmi záhadne zmizol v demdesiatimi rokmi záhadne zmizol v 
pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch 
mesiacoch rovnako záhadne objavil, mesiacoch rovnako záhadne objavil, 
mal na tele čudné popáleniny a zrane-mal na tele čudné popáleniny a zrane-
nia. Bol dezorientovaný, nedokázal vy-nia. Bol dezorientovaný, nedokázal vy-
svetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa ne-svetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa ne-
spamätal. Igor pátra ďalej a s údivom spamätal. Igor pátra ďalej a s údivom 
zisťuje, že Fischerov prípad nie je oje-zisťuje, že Fischerov prípad nie je oje-
dinelý – zmienky o tajomnom miznu-dinelý – zmienky o tajomnom miznu-

tí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko tí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko 
do histórie. Hrôzostrašných prípadov do histórie. Hrôzostrašných prípadov 
pribúda. Igor s priateľkou Miou, kon-pribúda. Igor s priateľkou Miou, kon-
špirátorom Andrejom a tvrdým skep-špirátorom Andrejom a tvrdým skep-
tikom Dávidom preniká čoraz hlbšie tikom Dávidom preniká čoraz hlbšie 
a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú ove-a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú ove-
ľa desivejšie, než akákoľvek fantázia. ľa desivejšie, než akákoľvek fantázia. 
Vyberú sa na výpravu priamo do tri-Vyberú sa na výpravu priamo do tri-
bečských lesov, kde zažijú čosi vymy-bečských lesov, kde zažijú čosi vymy-
kajúce sa chápaniu. Spočiatku nevinné kajúce sa chápaniu. Spočiatku nevinné 
pátranie sa končí tragicky. Toto ta-pátranie sa končí tragicky. Toto ta-
jomstvo má totiž príšerne ostré zuby.jomstvo má totiž príšerne ostré zuby.
Réžia: Peter Bebjak Réžia: Peter Bebjak 

Sobota 2.2. o 18:30 hod.Sobota 2.2. o 18:30 hod.
SchiNdlerov SchiNdlerov 

zozNAMzozNAM

Dráma, 195 min., MP15, vstupné: 5€Dráma, 195 min., MP15, vstupné: 5€
Pred dvadsiatimi rokmi vznikol Schin-Pred dvadsiatimi rokmi vznikol Schin-
dlerov zoznam, jeden z najzásadnej-dlerov zoznam, jeden z najzásadnej-
ších fi lmov všetkých čias. Pri príle-ších fi lmov všetkých čias. Pri príle-

žitosti tohto výročia sa znovu vracia žitosti tohto výročia sa znovu vracia 
do kín, doplnený o predhovor režiséra do kín, doplnený o predhovor režiséra 
Stevena Spielberga.Stevena Spielberga.

Nedeľa 3.2. o 16:00 hod.Nedeľa 3.2. o 16:00 hod.
ĽAdovÁ sezóNA 2ĽAdovÁ sezóNA 2

Animovaný, detský, 90 min., vstup-Animovaný, detský, 90 min., vstup-
né: 5€né: 5€
Ľadový medveď Norm si na zimný Ľadový medveď Norm si na zimný 
spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. 
Keď sa vonku ochladí, začína pre neho Keď sa vonku ochladí, začína pre neho 
a pre celú partiu jeho kamarátov zo se-a pre celú partiu jeho kamarátov zo se-
veru tá pravá Ľadová sezóna, sezóna veru tá pravá Ľadová sezóna, sezóna 
plná dobrodružstiev a  zábavy. Norm plná dobrodružstiev a  zábavy. Norm 
najprv spôsobí riadny rozruch na ceste najprv spôsobí riadny rozruch na ceste 
do New Yorku, aby ho po návrate do-do New Yorku, aby ho po návrate do-
mov čakala jedna dôležitá úloha. Musí mov čakala jedna dôležitá úloha. Musí 
z ostatných zvierat severu postaviť ho-z ostatných zvierat severu postaviť ho-
kejový tím a v jednom veľkolepom zá-kejový tím a v jednom veľkolepom zá-
pase zachrániť drahocenný ľad a  ich pase zachrániť drahocenný ľad a  ich 
ľadový domov.ľadový 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 vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.2/2019: „Veľká láska 

si niekedy dovoľuje také želania, ktoré sa 

priečia zdravému rozumu.“ Výhercom 

sa stáva Jozefa Kališeková, Štiavnic-

ké Bane. Srdečne blahoželáme! Ten-

to týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu 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 kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 11.02.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu: 

A., Žni, úval bez dĺžňa, samec kozy, 

1000kg,

B., Začiatok tajničky, Koniec taj-

ničky,

C., Iniciálky spisovateľa Lukáča, 

montovaný dom, zn. zubnej pasty, 

dá sa s ním disponovať,

D., Nemúť, hlas hada, moderný, 

muž. meno Vavrinec dom.,

E., Hovoril A, spracovával mletím, 

Sára s prehodeným prízvukom, rus-

ká rieka,

F., Poľovačka, polám, príbuzná, bo-

rovica,

G., Otravné látky, dopravný prostrie-

dok, peňažníctvo, orateľní,

H., Doletenie, rastlinné maslo, mod-

litba latinsky, keď,

I., Škrabka na pluhu, zeleninové 

jedlo, skvasené ovocie, vnútri,

J., Samohlásky v slove ruže, 5. časť 

tajničky, patriaci Maovi, zvinutá lát-

ka,

K., 4. časť tajničky, krídlo odborne.

1. Krajský národný výbor, 3. časť 

tajničky, ampér,

2., Olej, ekologická prísada do septi-

kov, rodič,

3., Druh žaby, lesné zviera, ozn. áut 

Trnavy,

4., Urobil na krosnách, špatne, odd. 

v nemocnici,

5., Druh látky, miesto kde sa mlátilo 

obilie, hora,

6., Ozn. áut Rakúska a  Holandska, 

sláčik, vo česky, zn. starších bulhar-

ských cigariet,

7., 51 v Ríme, osmička, kord, texto-

vá skratka,

8., Preciedzal, teta česky, babylonská 

bohyňa Zeme,

9., Ostrov vo Východosibírskom 

mori, suchá tráva, kde,

10., Býva v kvetoch, buničina, obil-

nina,

11., Tuto, bydlisko kňaza, časť Slo-

venska,

12., Dedina pri B. Bystrici, cudzie 

mužské meno, áno,

13., Nie nárečovo, ozn. áut Nitry, 

meno Chaplinovej manželky, hŕba 

pri ceste,

14., Nech česky, 2. časť tajničky, ne-

alkoholický nápoj.

Pomôcky: Fond, Ajon, Oil, Ekol, 

Bras, Oona, Otka.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka 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. 4
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

Ján Sedilek alias Hymy, žijúca 

legenda najúžasnejších 

študentských diskoték, muž 

neprehliadnuteľný svojím 

výzorom a otvorenosťou svetu 

prostredníctvom všetkého, 

čomu sa kedy venoval. 

Lingvistika, hudba, šport, cesto-

vanie, fotografovanie... Ponúkame 

vám do pozornosti jedinečnú výsta-

vu jeho umeleckých fotografi í v prí-

jemnom prostredí kaviarne Trotu-

ar café v Banskej Štiavnici, ktorá je 

sprístupnená od 14.12.2018 – do 

14.2.2019.

Môžete nám o sebe povedať viac?

„Som z rodiny v podstate jediný, ktorý 

sa narodil v  Banskej Štiavnici a  spojil 

som s ňou celý život, či už ako pracovník 

marketingu bývalého štátneho podniku 

Pleta, alebo neskôr ako učiteľ nemecké-

ho jazyka na bývalej „baníckej“ škole, 

neskôr na súkromnej hotelovej akadé-

mii či chemickej škole. V súčasnosti pra-

cujem v turistickom informačnom cen-

tre v Banskej Štiavnici.“

Ktorá z vašich životných ,,vášní“ 

je najvytrvalejšia?

„Aj keď teraz momentálne rezonuje moja 

záľuba vo fotení, je to nesporne hudba, 

ktorej som sa ako „dídžej“ venoval, resp. 

ešte sem tam venujem už vyše 40 rokov.“

Čo vám osobne prináša fotogra-

fovanie?

„Pocit radosti. Možno je zaujímavé, že 

nie som typ „lovca“ ,ktorý chodí za zá-

bermi, ale fotím hlavne na dovolen-

kách, ktoré si možno aj schválne plánu-

jem tak, aby som mal vhodný objekt na 

fotenie. Preto sú to hlavne mestá, ktoré 

mi svojou rozmanitosťou poskytujú veľ-

ké množstvo námetov.“

Myslím, že patríte k ľuďom, kto-

rí si plnia aj svoje najodvážnejšie 

sny. Ostal vám ešte nejaký nespl-

nený?

„Väčšinu mojich snov sa mi podarilo spl-

niť – súťažne som športoval, bol aktív-

ny „dídžej“, vydal som si zbierku básní, 

a  pod. K  niektorým veciam, ako napr. 

písaniu alebo športu sa už nevraciam, 

ale snáď by som raz chcel vydať knihu 

mojich fotografi í, ak nafotím dostatoč-

ný počet kvalitných záberov, aby ob-

siahli celú knihu.“

Po vzhliadnutí vašej výstavy sa už 

teraz na tú knihu teším. Ďakujem 

za rozhovor a prajem vám, aby ste 

mali vždy o  čom snívať, ako aj ra-

dosť, chuť a odvahu splniť si to.

Janka Bernáthová

Banskoštiavničan so srdcom 
otvoreným svetu

Ing. Ján Sedilek  foto Archív autora

Radón v okrese Banská 

Štiavnica.

Úrad miestnej samosprávy mesta 

Banská Štiavnica a  Združenie pre 

reguláciu rizika z radónu vám ponú-

ka program Občianskej sebaobra-

ny pred účinkami radónu, ktorý sa 

vyskytuje v  ovzduší Vašich obyd-

lí. S pani primátorkou, p. Mgr. Ba-

biakovou, sme podmienky vstupu 

mesta Banská Štiavnica do progra-

mu dohodli v  piatok 25.1.2019. 

O  konkrétnych termínovaných 

krokoch spolupráce budeme roko-

vať s p. Ing. Piliarom, vedúcim or-

ganizačného odd. MsÚ vo štvrtok 

31.1.2019. Výsledok bude uverej-

nený na infostránkach Mesta Ban-

ská Štiavnica a v Štiavnických novi-

nách.

Projekt Občianskej sebaobrany vy-

volali tri skutočnosti. Poznatky 

o  vysokých hodnotách koncentrá-

cie radónu v  obydliach najmä vi-

dieckeho obyvateľstva, ustanovenia 

zákona 87/2018 Z.z., ktoré vyluču-

jú z ochrany pred účinkami radónu 

vlastníkov bytov a  rodinných do-

mov a rozdelenie intenzity výskytu 

rakoviny pľúc na území Slovenskej 

republiky. Okres Banská Štiavnica 

patrí medzi 15 okresov s  viac ako 

dvojnásobným výskytom ocho-

renia rakovinou pľúc v  porovna-

ní s celoštátnym priemerom. Leták 

o programe Občianska sebaobrana 

proti radónu si čoskoro nájdete vo 

svojich poštových schránkach.

Radón je po fajčení najsilnejší špe-

cifi cký karcinogén, vyvolávajúci ra-

kovinu pľúc. Nakoľko na Slovensku 

fajčí len 19% obyvateľov, expozícia 

radónu v obydliach je príčinou 70% 

ochorení rakovinou pľúc.

Účasť občanov na programe občian-

skej sebaobrany je dobrovoľná a má 

dve etapy. Monitorovanie obydlí 

ľudí integrálnymi dozimetrami ra-

dónu Ramarn a zmierňovanie účin-

kov radónu tam, kde si aktivity žia-

dajú optimalizáciu.

Službu dozimetrie Ramarn naku-

pujeme od Štátneho ústavu jadro-

vej, chemickej a  biologickej ochra-

ny Českej Republiky, lebo podobný 

produkt v  SR nikto nenúka. Kal-

kulácia koncovej ceny pre užívate-

ľa vyšla na 15€/dozimeter. Vďa-

ka dohode medzi Mestom a ZRRR 

o spoločnom postupe pri naplňova-

ní programu Sebaobrany sme mohli 

koncovú cenu dozimetra znížiť na 

12€/kus. Poplatok sa vyberá pri 

prevzatí dozimetra odberateľom.

V rodinných domoch sa monitoru-

jú kuchyne, obývačky, spálne a det-

ské izby situované na prízemí domu 

3–6 mesiacov. Doba monitorovania 

má zachytávať časť vykurovacej se-

zóny a prechodné obdobie.

Vo viacbytových domoch mohli 

vplyvom zateplenia vzrásť koncen-

trácie radónu na hodnoty, ktoré tiež 

stojí za to optimalizovať. Doba mo-

nitorovania môže byť kratšia, ale 

musí vystihovať charakteristické 

celoročné ventilačné pomery bytu. 

Preto napriek tomu, že projekt je 

orientovaný na rodinné domy, ne-

odmietneme žiadneho žiadateľa 

o monitorovanie, lebo obavy z ožia-

renia sú psychická zdravotná ujma.

Petr Škrabálek, predseda ZRRR

Projekt Občianskej sebaobrany

Pozvánka
Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – pracovisko 

Banská Štiavnica, Autorský klub 

literátov, hudobníkov a výtvarní-

kov v  Banskej Štiavnici a Mesto 

Banská Štiavnica srdečne pozý-

vajú Vás a Vašich priateľov na po-

dujatie Láska nie je len slovo. Po-

ézia, hudba, spev, anekdoty, vtipy 

o láske, tombola, "pampúchy lásky", 

dobrá nálada....

Štvrtok, 14. 2. 2019 o  16.00 

hod. Reštaurácia Gallery (u p. Ba-

ráka), Nám. sv. Trojice, Banská 

Štiavnica. Na Vašu účasť sa tešia 

účinkujúci a organizátori.

POS

Domov
Život plynie tíško, kučery mám 

pretkávané striebrom,

zavriem oči a sníva sa mi o Tebe 

synček len v dobrom.

Ubehli dni, rok za rokom, každý 

odchod je smutný,

aj keď oči mi žiaria, aj keď úsmev 

má moja tvár,

osud je nezvratný.

Si už dávno dospelý.

Vždy keď prídeš v  čase, nečase, 

smutný, veselý...

domov Ťa čakať bude,

ubieha ten čas rýchlo prevratne.

Stisneš ma s láskou v náručí,

až moje srdce šťastím poskočí,

usmeješ sa a povieš

Mami, ľúbim Ťa, rád sa domov 

vraciam.

Božka Javorská

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!                  red.
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Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v  priestoroch Základnej ško-

ly Jozefa Kollára na 1. posch. 

Otváracie hodiny: Po: 8:00 – 

12:00, St: 8:00 – 12:00. Kon-

takt: 045/321 44 61. Email: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

46. ročník Bielej stopy SNP 

absolvoval na 50 km trati 

voľným štýlom aj Peter Kozák, 

reprezentujúci ŠK Atléti BS. 

V kategórii 46. – 55. ročných obsa-

dil v  skvelej konkurencii výborné 

5. miesto. V cieli trochu nespokoj-

ný, nakoľko natrénované bolo aj na 

Top trojku, žiaľ veda o mazaní be-

žiek rozhodla, ale v konečnom dô-

sledku spokojný, nakoľko v absolút-

nom poradí skončil na výbornom 

23. mieste. Verím, že po pretekoch 

v Taliansku, ktoré o dva týždne Pe-

ter absolvuje bude spokojnejší. Dr-

žíme palce a gratulujeme!

R. Petro

Peter Kozák piaty na Bielej stope SNP

Športovec Peter Kozák  foto Archív autora

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 re-

sort.

Forma: Denná 8:00 hod. – 16:00 

hod.

Zabezpečenie kempov: 3x denne 

strava, pitný režim, ovocie, dopra-

va, skipas.

Poplatok: loptové hry 100€, lyžiar-

sky kurz 130€.

Podmienka otvorenia kempov 

je min. počet 10 detí v  každom 

a sneh. Vhodné pre deti od 6 rokov/

nie pre nelyžiarov.

Zodpovední vedúci Jarného špor-

tového kempu: PaedDr. Róbert Pet-

ro, tel.: 0915815669 a Mgr. Gabrie-

la Kravcová.

Uzávierka prihlášok: 1.3.2019. 

Tešíme sa na vašu účasť!

Usporiadatelia

Otváracie hodiny – plavecký bazén

Deň Verejnosť
Plavecký klub 

celý bazén

Pondelok zatvorené

Utorok 11.00 -15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Streda 13.00 -15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Štvrtok 13.00 -15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Piatok 13.00 - 15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Sobota 14.00 - 20.30 –––

Nedeľa 14.00 - 20.30 –––

Mestské kúpele - plaváreň

Otváracie hodiny – sauna

Deň

Pondelok zatvorené

Utorok 13.00 - 20.30 muži

Streda 13.00 - 20.30 ženy

Štvrtok 13.00 - 20.30 muži

Piatok 13.00 - 20.30 ženy

Sobota 14.00 - 20.30 spoločná

Nedeľa 14.00 - 20.30 spoločná

Posledný vstup do budovy je o 19:15 hod.! Bytová správa, s.r.o., BŠ

Jarný kemp

Míting 
olympijských nádejí V4

V Bratislave sa konal medzinárodný 

atletický míting olympijských nádejí 

V4. Náš klub, ŠK Atléti BS a Sloven-

sko reprezentoval v  medzinárod-

nej konkurencii Boris Bátovský na 

1500m trati. V  čase 4:54,14 min. 

atakoval osobný rekord a  dobehol 

na slušnom 6.mieste. Pretekov sme 

sa zúčastnili za fi nančnej podpory 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.

R. Petro

AD: Riešenie 
hádanky
Ďakujem veľmi pekne za výhru v sú-

ťaži Štiavnických novín. A  zároveň 

by som chcel poďakovať M. Kyjov-

skému za informácie, ktoré mi po-

skytol k danej problematike, keďže 

sám bol členom spomínaného ho-

kejového tímu – ako brankár. Roz-

hodol som sa, že túto vecnú cenu ve-

nujem Mirovi ako poďakovanie za 

poskytnutie týchto informácií.

Roman Kuruc

Kúpele – 
plaváreň
Mládežnícka 9, Banská Štiavnica

Poskytujeme služby:

• plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, 

dôchodcov a  osoby so zdravot-

ným postihnutím

• prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

• oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a  víriv-

kou

• predaj jednorazových vstupeniek 

a permanentiek

Kontakt: 045/6912724

Bytová správa, BS
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 Ponúkam rizikové pílenie 

a  orezávanie stromov, kontakt: 

0940 870 762

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu, tel.č.: 

0907 710 630

 Výkup parožia, tel.č. 

0904 834 937

Hľadám maliara na súkrom-

né hodiny olejomaľby, tel.č.: 

0910 138 180

KADERNÍCTVO KADERNÍCTVO 
DOMINIKADOMINIKA

DÁMSKE - PÁNSKE - DETSKÉDÁMSKE - PÁNSKE - DETSKÉ

Pátrovská 7Pátrovská 7
969 01 Banská Štiavnica969 01 Banská Štiavnica

Kontakt: 0908 694 734Kontakt: 0908 694 734

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

inzercia

služby
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€
a denné menu od a denné menu od 3,30€.3,30€.
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 
045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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 

Od 1.3.2019 prenájom originálneho 
podnikateľského priestoru: 

 gotická izba 25 m štvorcových, 

podlahové vykurovanie, toaleta, 
teplá voda, cena 300€ mesačne 

vrátane energií. 

Dom – kultúrna pamiatka 
 sa nachádza priamo v centre mesta 
Banská Štiavnica, na Novozámockej 

ulici 6, v blízkosti VÚB banky 
a reštaurácie Erb. 

Mobil: 0910 138 180


