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INZERCIA

Dňa 5.2. 2019 som rokovala 

v dôsledku mojich predchá-

dzajúcich aktivít s ministrom 

životného prostredia 

Slovenskej republiky Lászlom 

Sólymosom o zachovaní 

Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., v Banskej 

Štiavnici. 

Spolu so mnou sa rokovania zúčast-

nil aj jediný poslanec NR SR z nášho 

okresu JUDr. Miroslav Číž, rodák 

a  čestný občan Banskej Štiavnice. 

Ministrovi som vyjadrila opäť rezo-

lútny nesúhlas s presťahovaním Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku, š.p., z  Banskej Štiavnice do 

Banskej Bystrice. Uviedla som všet-

ky dôvody, o ktorých som presved-

čená, prečo je potrebné tento krok 

nerealizovať a  zachovať SVP, š.p., 

v Banskej Štiavnici.

Na rokovaní Mestského zastu-

piteľstva v mesiaci február 

bola prerokovaná informatívna 

správa týkajúca sa výstavby 

parkoviska na Dolnej ulici.

Plocha na ulici Dolná pod hotelom 

„Kerling“, ako aj priľahlé pozemky 

boli v minulosti vlastníctvom mesta. 

V roku 2008 ich Mesto predalo súk-

romnému investorovi.

Snahou súčasnej samosprávy mes-

ta Banská Štiavnica je riešiť problém 

nedostatku parkovacích miest najmä 

v mestskej pamiatkovej rezervácii, čo 

bolo aj hlavný dôvodom kúpy.

Na základe uvedeného sa uskutočnili 

rokovania a uvedenú plochu odkúpilo 

Mesto Banská Štiavnica opäť do svoj-

ho vlastníctva v sume 158 000EUR.

Na ploche, ktorá je toho času neupra-

vená, zaburinená a nachádza sa na nej 

neregulovaná odstavná plocha plánu-

je samospráva vybudovať plnoauto-

matizované parkovisko. Parkovisko 

bude realizované na pozemkoch vo 

vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.

Ihneď po odkúpení pozemkov do 

vlastníctva Mesta v  júni 2018 bola 

vypísaná v  zmysle zákona o  verej-

nom obstarávaní súťaž na spracova-

teľa projektovej dokumentácie.

V súťaži bola úspešná fi rma Dopra-

voprojekt, Bratislava, ktorá v  prie-

behu jedného mesiaca PD vypraco-

vala. 

Rokovanie s ministrom 
životného prostredia k SVP š.p. Banská Štiavnica

Parkovisko na Dolnej ulici

Sídlo SVP, š.p. v Banskej Štiavnici  foto Michal Kríž
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United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Štvrtok 21.2. o 18:30 hod.Štvrtok 21.2. o 18:30 hod.

LeTo LeTo 

s geNTleMAs geNTleMANoMNoM

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň, oznamuje obyvate-

ľom a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 16.2.2019 (so-

bota), bude prevádzka plavecké-

ho bazéna pre verejnosť zatvorená, 

z dôvodu konania sa plaveckých pre-

tekov. Otváracie hodiny pre saunu 

a vírivú vaňu ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Pozvánka
na vystúpenie detského taneč-

ného súboru Applause. Centrum 

voľného času v  Banskej Štiavnici 

Vás pozýva na vystúpenie detské-

ho tanečného súboru Applause, kto-

ré sa uskutoční dňa 1. marca 2019 

o 16.00 hod. v jedálni ZŠ J. Kollára 

na sídlisku Drieňová v B. Štiavnici.

J. Machilová

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
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DIÁR
z programu

primátorky

Slovenská banská komora so 

sídlom v Banskej Štiavnici, 

Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok, Banská 

Štiavnica a Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na 

reprezentačný banícky ples do 

Banskej Štiavnice.

„Optimistické tisícročie baníctva na 

Slovensku“

Slávne, vysoké a  neomylné prezí-

dium Vás týmto pozýva na „27. re-

prezentačný banícky ples – 19. ce-

loslovenský“ 15. februára 2019 

(piatok) o  19:00 hod. v  priesto-

roch hotela Grand-Matej v Banskej 

Štiavnici.

Program:

– uvítací skok cez kožu

– otvárací príhovor predsedu spol-

ku

– slávnostný prípitok predsedu ko-

mory

– kultúrny program

– slávnostná večera

– plesová zábava pri živej hudbe /

orchester Pavla Zajáčka z  Bratisla-

vy/

– polnočné občerstvenie

– tombola

Vstupné 35€

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.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičma-

nec, PhD., predseda predsta-

venstva SBK, Ing. Richard Kaňa, 

predseda spolku, Mgr. Nadežda 

Babiaková, primátorka mesta

Pozvánka na banícky 
ples

4.2. bolo vo viacerých médiách frek-

ventované meno režiséra Stanislava 

Barabáša v súvislosti s 95. výročím 

od jeho narodenia, ktoré pripadlo na 

tento deň. Samozrejme, že zvláštna 

pozornosť bola venovaná jeho fi lmu 

„Krotká“, ktorý bol v r. 1968 ocene-

ný na Medzinárodnom fi lmovom 

festivale v  Monte Carlo. Zdôraz-

ňujem, že hlavnú postavu v  tom-

to fi lme nestvárnil nikto iný ako 

banskoštiavnická rodáčka Magda 

Vášáryová. 4.2. v  Rádiu Slovensko 

o  12:00 v  relácii „Rádiožurnál“, po 

hovorcovi Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p., Mariánovi 

Bocákovi a  hovorcovi Ministerstva 

životného prostredia SR Tomášo-

vi Ferenčákovi, ktorí zdôvodňovali 

presťahovanie podniku do Banskej 

Bystrice, Mgr. Nadežda Babiaková 

opäť podrobne ako aj 30.1. v  TA3 

vyslovila rezolútny nesúhlas s  pre-

sťahovaním podniku a informovala 

tiež, aké ďalšie kroky podnikne na 

Ministerstve životného prostredia 

SR a u premiéra. 4.2. v TA3 v relá-

cii „Téma dňa“ vystúpil banskoštiav-

nický rodák Robert Hajšel, riaditeľ 

Kancelárie Európskeho parlamentu 

na Slovensku v Bratislave o význa-

me volieb do Európskeho parlamen-

tu, ktoré budú v SR 25.5.2019. 5.2.

v  Rádiu Regina o  16:45 bola info-

mácia k hre o sv. Dorote, ktorá bola 

zaužívaná ešte aj v 1. pol. 20. stor. 

v B. Štiavnici. 6.2. v TA3 vo viace-

rých spravodajských reláciách, ako 

aj v Hlavných správach o 18:30 bola 

reportáž o už 3 – násobnom zasta-

vení prevádzky na železničnej trati 

Hronská Dúbrava – Banská Štiavni-

ca (začiatkom januára, koncom ja-

nuára a  v  týchto dňoch). V  1., ako 

aj v 3. prípade bola vraj príčinou les-

ná zver, v  2. prípade porucha vla-

kovej súpravy. 6.2. v  Rádiu Devín 

od 20:00 do 21:30 opäť hovoril Ju-

raj Kuniak básnik, prekladateľ a vy-

davateľ vydavateľstva „Skalná ruža“, 

v ktorom vyšla nedávno aj najnovšia 

zbierka básní „Páter noster“ Dany 

Podrackej, banskoštiavnickej rodáč-

ky, významnej slovenskej poetky, 

spisovateľky a  esejistky, pričom J. 

Kuniak tejto zbierke básní vyslovil 

absolutórium. 7.2. v Rádiu Sloven-

sko v rannej téme od 5:05 do 8:50 

bola venovaná pozornosť svetozná-

mej skupine „Th e Beatles“. V  súvis-

losti s tým, že v tento deň pred 55 

rokmi prišli do New Yorku, a tak sa 

začala ich chýrna „Betlesmánia“ v ce-

lom svete. Čo je potešiteľné, zdôraz-

nené bolo, že už v  New Yorku, ale 

aj v ďalšom období nikdy nechýbal 

banskoštiavnický rodák Dežo Hoff -

mann (24.5.1912 – 26.3.1986), kto-

rý bol ich taktiež svetoznámym fo-

tografom. 7.2. v RTVS na Dvojke od 

8:45 v seriáli „Miestopis cechov a ma-

nufaktúr“ bol dokumentárny fi lm 

„Štiavnickí fajkári“. Prezentované 

boli v ňom svetoznáme tradície vý-

roby fajok v Banskej Štiavnici, zvlášť 

v 2. pol. 19. a v 1. pol. 20. stor., keď 

fajky vyrobené v B. Štiavnici „Štiav-

ničky“ boli obľúbeným artiklom nie-

len v Európe, ale aj na iných konti-

nentoch. 10.2. v  Rádiu Regina od 

6:20 bola spomienka na význam-

ného národovca Jána Seberíniho 

(1.1.1780 – 10.2.1857) pri príleži-

tosti výročia jeho úmrtia v B. Štiav-

nici. Bol spisovateľom, fi lológom, 

v r.1819 – 34 evanjelickým farárom 

a  v  r.1834 – 50 superinterdantom 

Banského dištriktu v  B. Štiavnici, 

inicioval fi nančnú zbierku na stav-

bu novej budovy Evanjelického lý-

cea, ktorej výstavba bola ukončená 

v  r.1830 (študoval tu okrem iných 

aj Andrej Sládkovič), ale v r.1842 za-

ložil aj evanjelickú ľudovú školu pre 

„haviarske deti.“ 10.2. v RTVS na Jed-

notke v relácii „O 5 minút 12“ bol Mi-

roslav Číž, jediný poslanec NR SR 

z nášho okresu. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  riešeniu 

pozemkov v mestskej časti Po-

čúvadlianske jazero – bývalý 

areál školy v prírode a riešenie 

parkoviska.

Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s  riaditeľmi stred-

ných škôl k príprave usporiada-

nia Valetantského sprievodu.

Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie ku komplexnej obnove 

Radnice v Banskej Štiavnici.

12.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

13.2.

 Pracovné rokovanie na Minis-

terstve kultúry SR s  generál-

nou riaditeľkou Sekcie rozpoč-

tu a správy.

14.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami  StVPS v Banskej Bystri-

ci.

15.2.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

Oznam

Na základe rozhodnutia Regio-

nálneho úradu verejného zdra-

votníctva so sídlom v Žiari nad 

Hronom platí od stredy 13. 

februára zákaz návštev na 

všetkých lôžkových oddele-

niach nemocníc v  Žiari nad 

Hronom a  v  Banskej Štiav-

nici. Dôvodom je vzostup hlá-

senej chorobnosti akútnych 

respiračných ochorení chríp-

ky a  chrípku napodobňujúcich 

ochorení v  daných okresoch. 

Zákaz návštev platí až do odvo-

lania.

Jana Fedáková

Komunikačný špecialista

Info o knihe
Vážení čitatelia, publikáciu Banská 

Štiavnica. Mesto svetového dedič-

stva si môžete zakúpiť v Informač-

nom centre mesta Banská Štiavni-

ca, Trotuarte a v Kníhkupectve p. 

Drbohlavovej za cenu 10€. 

red
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Nadviazala som na našu 

doterajšiu viacnásobnú komuniká-

ciu, kde som ministrovi životného 

prostredia vyjadrila vždy jednoznač-

ný nesúhlas k  pripravovanému zá-

meru, ako aj nesúhlas s  dôvodmi, 

ktorými toto presťahovanie zdôvod-

ňuje. Zároveň som opäť zdôraznila, 

na podľa mňa nesúlad auditu v SVP, 

š.p., a následne navrhovaných opat-

rení. To, že ekonomicky treba šet-

riť aj v tomto podniku a racionalizo-

vať určité veci nepopieram, ale ani 

sám audit nedáva v  záveroch ná-

vrh na presťahovanie Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., 

z  Banskej Štiavnice. Dôvodom pre 

ekonomickú racionalizáciu podniku 

predsa nie je dochádzka zamestnan-

cov. Opäť som zdôraznila aj problém 

s dochádzajúcimi zamestnancami do 

SVP, š.p., ktorý problém doteraz nie-

koľkonásobne pertraktoval nielen 

minister životného prostredia SR, 

ale najmä jeho podriadení. Doteraz 

problém s dochádzaním do Banskej 

Štiavnice nebol, pretože boli zamest-

naní v SVP, š.p., iba tí, ktorí mali o to 

eminentný záujem a  ktorí mali pre 

túto prácu samozrejme aj vzdelanie. 

Podľa mňa tento dôvod nemá žiadne 

opodstatnenie. Je predsa všeobecne 

známe, že ľudia dochádzajú za prá-

cou v rámci celej republiky a nesťahu-

jeme ani inštitúcie, ani automobilky. 

Umiestnenie Slovenského vodohos-

podárskeho podniku, š.p., v Banskej 

Štiavnici malo nezvrátiteľné opod-

statnenie. Nikde inde na svete ako 

práve v  Banskej Štiavnici a  jej oko-

lí vznikol v 18. stor. taký jedinečný, 

dômyselný a  efektívny vodohospo-

dársky systém ako práve tu. To roz-

hodlo, že sa podnik etabloval v Ban-

skej Štiavnici v r. 1997, pretože bolo 

všeobecne známe, že od r. 1993 bola 

Banská Štiavnica a technické pamiat-

ky v okolí zaradené do Zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO, hlavne 

kvôli tomuto fenoménu. Kde je záru-

ka, že toto naše „zlaté vajce“ sa v Ban-

skej Bystrici nenávratne rozplynie. 

Druhým, následne nadväzujúcim dô-

vodom je, aby bol podnik etablovaný 

v Banskej Štiavnici, aby sa zvýrazni-

lo ekonomické a inštitucionálne po-

silnenie Banskej Štiavnice a  celého 

regiónu ako lokality UNESCO jedi-

nečnej a v celom svete známej. Zdô-

raznila som aj tú skutočnosť, že aj za 

Bratislavou je viac ako plnohodnot-

ný život a žijú tam ľudia, sú tam re-

gióny, ktoré majú to najväčšie právo 

rozvíjať sa nielen z regionálneho a ce-

loslovenského, ale aj celosvetového 

hľadiska. Je potešiteľné, že Vláda SR 

rieši principiálne zaostalé regióny SR, 

lenže keď SVP, š.p., odíde z Banskej 

Štiavnice, aj to bude jedným z pred-

pokladov, aby sa Banská Štiavnica 

a celý región stal taktiež zaostalým. 

A presne absolútne na prvom mies-

te na Slovensku v tomto smere nie je 

žiadna iná lokalita ako Banská Štiav-

nica. Vyjadrila som presvedčenie, že 

Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky nebude práve 

tým ministerstvom, ktoré výrazne 

poškodí Banskú Štiavnicu a celý re-

gión. Chcem sa súčasne aj na tomto 

mieste poďakovať za výraznú pod-

poru poslancovi NR SR Miroslavovi 

Čížovi, ktorý jednoznačne podporil 

moju rezolútnu argumentáciu a po-

žiadal ministra životného prostredia 

SR o  prehodnotenie celej záležitos-

ti s tým, aby SVP, š.p., raz a navždy 

ostal v Banskej Štiavnici. Svoju argu-

mentáciu podložil aj s tým, že čo Ban-

ská Štiavnica v minulosti stratila a čo 

všetko bolo treba pre záchranu a ob-

novu mesta doteraz urobiť. Zdôraz-

nil tiež, že to neprišlo samo od seba, 

koľko práce musela a stále musí ro-

biť mestská samospráva, akú pomoc 

museli poskytnúť jednotlivé minis-

terstvá, Vláda SR a to nielen v záleži-

tosti SVP, š.p.. Na rokovaní za Minis-

terstvo životného prostredia SR bola 

prítomná aj JUDr. Ľubomíra Kubišo-

vá, generálna tajomníčka služobného 

úradu Ministerstva životného pros-

tredia a zástupca generálneho riadi-

teľa Slovenského vodohospodárske-

ho podniku, š.p., Banská Štiavnica 

Ing. Bruno Patúš, ekonomický riadi-

teľ. Minister životného prostredia SR 

prisľúbil, že celú vec ešte prehodno-

tia vo väzbe na Banskú Štiavnicu.

Vážení spoluobčania, 

od júla minulého roka som najväč-

šiu pozornosť venovala práve tomu, 

aby SVP, š.p., ostal naďalej a natrvalo 

v Banskej Štiavnici. Informovala som 

Vás o  tom v  Štiavnických novinách 

zo dňa 31.1.2019 v  mojom článku 

„Rezolútny nesúhlas s  presťahovaním!“ 

Doteraz všetci, s  ktorými som ko-

munikovala, neprisľúbili konkrétnu 

pomoc. Prísľub ministra životného 

prostredia je prvou konkrétnou ná-

dejou, že sa bude vecou zaoberať. Sa-

mozrejme, nie som naivná a  ak by 

jeho prísľub nedospel k pozitívnemu 

riešeniu v  náš prospech, mám pre-

myslené ďalšie kroky, o čom všetkom 

Vás budem samozrejme informovať 

v našich novinách.

Na záver ešte odporúčam občanom 

nášho mesta, ako aj všetkým zain-

teresovaným, aby si urobili celko-

vý obraz o  presťahovaní SVP, š.p., 

z  Banskej Štiavnice a  to nasledov-

ným: v  centrálnom registri zmlúv 

bola dňa 11.02.2019 zverejnená 

zmluva medzi Slovenským vodohos-

podárskym podnikom, š.p. a  spo-

ločnosťou AVG group a.s., vo výške 

3.302.464,16EUR vrátane DPH tý-

kajúca sa rekonštrukcie administra-

tívnej budovy v Banskej Bystrici, kde 

sa má podnik presťahovať.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

NOVINKY

1.str.

PD bola v  sume 

16 980EUR. Projektová dokumentá-

cia bola verejne prezentovaná v  ok-

tóbri 2018 v kine Akademik za účasti 

spracovateľa. Dňa 16.10.2018 o 15:30 

hod. sa v priestoroch sály kina Akade-

mik uskutočnila verejná prezentácia 

projektovej dokumentácie parkoviska 

na ulici Dolná za účasti zodpovedné-

ho projektanta Ing. Petra Bednárika, 

zamestnancov z  oddelenia výstavby, 

ÚP a ŽP a členov vedenia Mesta Ban-

ská Štiavnica. Zároveň sme uskutoč-

nili verejné obstarávanie na PD sado-

vé úpravy parkoviska a PD elektrická 

prípojka parkoviska a  rampy s auto-

matizovaným systémom a osvetlenia. 

(1220EUR + 360EUR). 

Požiadavky pre vypracovanie PD zo 

strany Mesta boli nasledovné: riešiť 

parkovacie státia s  komunikáciami, 

oddelené a rozčlenené zeleňou s efek-

tívnym využitím plôch pre samotné 

státia, maximálne do 99 áut, riešiť ná-

vrh chráničiek pre možnosť budúce-

ho vybudovania verejného osvetle-

nia a parkovacieho systému pri vjazde 

na parkovisko, preriešiť v  súčasnos-

ti komplikovaného vjazdu z  odpá-

jajúcim pruhom z  ulice Dolná, rie-

šiť odvodnenie predmetnej plochy 

a dopravné značenie. Projektovú do-

kumentáciu vypracovať v súlade s po-

žiadavkami Krajského pamiatkového 

úradu Banská Bystrica. 

Vybudovaním uvedeného parkoviska 

sa najmä zabezpečí ďalšia vhodná plo-

cha, ktorú budú môcť využívať obyva-

telia mesta, resp. návštevníci na od-

stavenie svojich motorových vozidiel, 

skultúrni sa uvedený priestor. Do bu-

dúcnosti aj táto plocha vytvorí mož-

nosti pre odťaženie mesta od dopravy.

Konečná suma samotnej realizácie 

bude výsledkom procesu verejného 

obstarávania. Výška fi nančných pro-

striedkov na samotnú realizáciu bude 

z  rozpočtu mesta a  mimorozpočto-

vých zdrojov. 

V súčasnosti bolo vydané územné roz-

hodnutie pre uvedenú stavbu, hneď 

po ukončení sa začne s vybavovaním 

stavebného povolenia pre vodnú stav-

bu (odkanalizovanie uvedeného par-

koviska) a dopravnú stavbu samotné-

ho parkoviska. Vynaložené fi nančné 

prostriedky z rozpočtu mesta do sú-

časnosti: 176 560EUR. Predpoklada-

ný termín realizácie: 2019. 

Súčasťou tejto správy bola aj infor-

mácia týkajúca sa parkoviska na ulici 

Mierová a dočasnej pešej zóny na Ná-

mestí sv. Trojice.

MsÚ

1.str.

Koordinačný výkres stavby  foto Archív MsÚ

Rokovanie s ministrom životného prostredia 
k SVP š.p. Banská Štiavnica

Parkovisko na Dolnej ulici
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Zimné obdobie je pre lesnú 

zver veľká skúška a boj 

o prežitie. Práve teraz je 

starostlivosť lesníkov o ňu 

prioritná a nevyhnutná. 

Na činnosť Mestských lesov v Ban-

skej Štiavnici sme sa opýtali ich ria-

diteľa Ing. Jaroslava Dudíka:

„Nachádzame sa na území mestských 

lesov Mesta Banská Štiavnica v  doli-

ne Dolná kýzová v katastrálnom území 

Banky. Skôr ako prejdeme k informácii 

ako sa lesníci starajú o lesnú zver, kto-

rá žije v našich lesoch, rád by som pove-

dal pár slov o rozpracovanej ťažbe v les-

nom poraste, v ktorom sa nachádzame. 

Čitatelia ho síce nemôžu vidieť, ale ak 

si pozrú magazín VIO TV, tak tam ho 

uvidia. Dnešní lesníci sa snažia obno-

vovať lesné porasty, ktoré máme zve-

rené do užívania, pomocou prirodzenej 

obnovy. Nie je to nová metóda hospo-

dárenia v lesoch, je to metóda používa-

ná už v minulosti, ku ktorej sa slovenské 

lesníctvo vrátilo ako k prírode blízkemu 

hospodárskemu spôsobu. Z lesného po-

rastu sa v prvej fáze vyberie určitá časť 

stromov, ktoré sú buď poškodené, ale-

bo sa jedná o menej hodnotné dreviny 

a nechajú sa v lese len kvalitnejšie stro-

my. Stromy zostanú v takom spone, čiže 

rozostupe, aby vytvárali ochrannú clo-

nu následnej generácii mladých strom-

čekov, ktoré vyrastú zo semena lesných 

drevín uvoľneného stojacími stromami. 

Mladé porasty, rastúce pod ochranou 

materského porastu, sú teda chráne-

né starými stromami. Na tomto mieste 

môžete vidieť rozpracované rúbanisko, 

kde už vidno prirodzene obnovené mla-

diny zmiešaného lesného porastu tvo-

reného bukmi, dubmi a  jedľou. Je tu 

mladé rúbanisko, ktoré časom odrastie 

a po vyťažení materského porastu budú 

stromčeky schopné dobre rásť. Na plo-

chách, kde zmladenie nemá dostatočnú 

hustotu, doplníme dreviny, ktoré v po-

raste chýbajú, umelou sadbou. Výhody 

tejto metódy spočívajú v tom, že tento 

spôsob je vlastne zadarmo, mladý lesný 

porast je tvorený vhodnými drevinami, 

ktoré si na dané stanovište vlastne pýta 

sama príroda, stromčeky sú prispôso-

bené podmienkam, v ktorých budú rásť 

a zväčša ich býva dostatok, takže v ďal-

ších zásahoch sa lesníci môžu venovať 

podporovaniu tých najkvalitnejších.

Príroda teraz v zime vyzerá veľmi krás-

ne, idylicky pre návštevníkov lesa, ale 

pracovať v lese v tomto období je ťažké. 

Sú zložité klimatické podmienky. Čo sa 

týka lesnej zveri, tá toto obdobie veľmi 

neobľubuje, je to pre ňu najťažšie obdo-

bie v roku. Zver trpí zimou a vynakla-

dá množstvo energie na to, aby prežila 

a  dostala sa k  potrave. Ľudia si mož-

no naivne myslia, že poľovníctvo je len 

o love zveri, ale nie je to celkom tak. Po-

ľovníci v  tomto období majú aj povin-

nosť sa o túto zver starať, čiže je potreba 

v priebehu roka zabezpečiť krmivo pre 

jednotlivé druhy zveri. V tomto období 

je to trošku sťažené, pretože od východu 

sa na Slovensko približuje africký mor 

ošípaných, ktorý sťažuje aj starostli-

vosť o diviačiu zver. Veterinárne opatre-

nia na celom území Slovenska zakázali 

zver prikrmovať. Je možné prikrmovať 

len na vnadiskách a len z toho dôvodu, 

aby mohla byť na vnadiskách zver love-

ná. Veterinárne opatrenia sú postave-

né nad poľovnícky zákon a ich cieľom je 

znížiť počet diviačej zveri, aby sa africký 

mor na našom území nerozšíril a nespô-

sobil škody v chove ošípaných. Je teda 

treba ochrániť jednak diviačiu populá-

ciu i takýmito, pre niekoho možno nepo-

chopiteľným opatrením, ale na druhej 

strane aj domáce a fi remné chovy ošípa-

ných, aby sa africký mor do nich nedo-

stal a aby nebolo potrebné tieto zvieratá 

utratiť a znehodnotiť v kafi lérii.

V poľovníckych zariadeniach máme pre 

prežúvavú zver pripravené seno a  kú-

pili sme určité množstvo senáže, kto-

rá je v balíkoch a postupne ju rozváža-

me. Tieto balíky sú hodnotnejšie ako 

lúčne seno. Ďatelinová senáž je kva-

litná a  potrebná pre prežúvavú zver, 

z ktorej berie viacej živín ako zo sena. 

Cez leto, pokiaľ je dobré počasie, ko-

síme na území, ktoré máme v  správe 

a kde vykonávame aj poľovníctvo. Tie-

to lúky sú v majetku mesta. Z pokose-

ného sena staviame priamo na lúkach 

kopy, príp. toto seno dávame do kŕm-

nych zariadení, kde sa táto zver sú-

streďuje a  chodí si ho sem brávať. Čo 

sa týka jadrového krmiva, vykladáme 

ho len v  súlade s  veterinárnymi opat-

reniami v množstve, ktoré to dovoľujú 

a len za účelom lovu, pretože pre prežú-

vavú zver je jadrové krmivo problema-

tické pri trávení. Je lepšie, keď sa srnčia 

a jelenia zver prikrmuje objemovým kr-

mivom, teda senom, príp. sušenou ďa-

telinou. Čo sa týka celkového spôsobu 

prežitia zveri, niektorí vedci hovoria, že 

srnčia zver nepotrebuje prikrmovanie, 

pretože si dokáže v prírode sama nájsť 

potravu aj v takomto období. Obhrýza 

napr. kroviny ako černice, maliny, ktoré 

síce uschnú, ale lístky zostanú na rast-

linách. Dôležité je, aby lesná zver nebo-

la nadmerne vyrušovaná, pretože vte-

dy spotrebuje veľké množstvo energie. 

Stres je aj v  prípade divej zveri veľký 

smrtiaci faktor. Bohužiaľ, často stretá-

vame ľudí neuvedomujúcich si túto sku-

točnosť. Keď som minulý týždeň videl 

nadšených bežkárov, ktorí s  čelovými 

lampami veselo vyrážali na nočnú be-

žeckú trať, spomenul som si na slová 

môjho otca, ktorý sa vždy hneval keď 

zver nemala pokoj ani v  noci. Zrejme 

si neuvedomili, že ich zábava prinesie 

do lesa nepokoj a strach. Podobne je to 

i s nelegálnymi zberačmi parohov kon-

com zimy. V tom období sa vždy zamýš-

ľam prečo nie sme schopní dať mandát 

ľuďom, ktorí by v Národnej rade tvori-

li zákony pre ľudí a také, podľa ktorých 

sa dá žiť. I nezodpovední majitelia psov 

sú veľkou skupinou, ktorí stresujú les-

nú zver. Mnohí púšťajú v  noci svojich 

chlpáčov aby „sa prebehli“ a tie potvo-

ry samozrejme idú do lesa a naháňajú 

zver. Len božechráň chlpáčika zastre-

liť! Zver takto stráca zbytočne energiu 

a ťažšie prezimuje a koncom zimy sa to 

prejaví jej zvýšeným úhynom.

Čo sa týka jelenej zveri tá má dlhé nohy 

a vie prejsť väčšie vzdialenosti v štiav-

nickom pohorí a  často prechádza na 

južné strany kopcov, kde je snehu me-

nej a je tam i viac slnečných lúčov. Srn-

čia zver však trpí zo všetkých najviac, 

je vernejšia svojmu domovskému úze-

miu a  skôr podľahne šelmám a  psom. 

V tejto zime máme šťastie v tom, že les-

né stromy mali dobrú úrodu, duby – ža-

lude a buky – bukvice. Je ich napada-

ných popod stromy veľa, zver ich nájde 

pomocou čuchu a rada konzumuje túto 

vysoko výživnú potravu. Zima je prá-

ve teraz v polovičke a poľovníci musia 

v  tomto období najintenzívnejšie po-

máhať zveri prikrmovaním, aby mala 

dostatok potravy a prežila do jari.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Hospodárenie v mestských lesoch 
a starostlivosť o lesnú zver

Dolná kýzová  foto Michal Kríž

Mestské lesy Mesta Banská Štiavnica  foto Archív MsL 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste 

Banská Štiavnica a v deň konania vo-

lieb nebude môcť voliť v mieste svojho 

trvalého pobytu vo volebnom okrs-

ku, v ktorého zozname voličov je zapí-

saný, môže požiadať mesto o vydanie 

hlasovacieho preukazu. 

Takýto volič bude zo zoznamu voličov 

vyčiarknutý s  poznámkou o  vydaní 

hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zá-

pis do zoznamu voličov v  ktorom-

koľvek volebnom okrsku.

Mesto vydá voličovi hlasovací preu-

kaz len na ten deň konania volieb pre-

zidenta Slovenskej republiky, ktorý 

volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič 

môže požiadať mesto o vydanie hlaso-

vacieho preukazu na prvé i druhé kolo 

volieb prezidenta Slovenskej republi-

ky súčasne. Táto požiadavka musí byť 

zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hla-

sovacieho preukazu:

• osobne, najneskôr posledný pra-

covný deň predo dňom konania vo-

lieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre 

druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 

2019) v úradných hodinách,

• v  listinnej forme tak, aby žia-

dosť o  vydanie hlasovacieho preu-

kazu bola doručená obci najneskôr 

15 pracovných dní predo dňom ko-

nania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 

2019; pre druhé kolo volieb najne-

skôr 11. 3. 2019),

• elektronicky tak, aby žiadosť o vy-

danie hlasovacieho preukazu bola 

doručená mestu najneskôr 15 pra-

covných dní predo dňom kona-

nia volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 

2019; pre druhé kolo volieb naj-

neskôr 11. 3. 2019). Žiadosti mô-

žete zasielať na e-mailovú adresu: 

jana.benova@banskastiavnica.sk

alebo katarina.harvanova@

banskastiavnica.sk.

Žiadosť musí obsahovať tieto úda-

je o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, 

číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na ktorú 

obec doručí hlasovací preukaz (ak je 

odlišná od adresy trvalého pobytu).

Prostredníctvom osoby splnomoc-

nenej žiadateľom možno požiadať 

o vydanie hlasovacieho preukazu naj-

neskôr v  posledný deň predo dňom 

konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 

2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 

29. 3. 2019).

Ak volič v  písomnej žiadosti ale-

bo elektronickej žiadosti uvedie, 

že hlasovací preukaz prevezme 

iná osoba, musí v  žiadosti uviesť 

okrem svojich údajov aj jej meno, 

priezvisko a číslo občianskeho pre-

ukazu. Podpis voliča na žiadosti ne-

musí byť úradne osvedčený. Táto oso-

ba je povinná prevzatie hlasovacieho 

preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlaso-

vací preukaz, môže voliť aj vo vo-

lebnej miestnosti príslušnej podľa 

miesta jeho trvalého pobytu, avšak 

len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len 

pre ten deň konania volieb, ktoré-

ho dátum je na ňom uvedený a len 

spolu s občianskym preukazom.

Jana Beňová, MsÚ

Informácie k vydaniu 
hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR

Komisia cestovného ruchu a kultúry 

pri MsZ v Banskej Štiavnici sa na svo-

jom prvom zasadnutí rozhodla zno-

vu obnoviť tradíciu oceňovania toho 

najlepšieho, čo u  nás zarezonovalo 

v oblasti kultúrneho diania v našom 

meste v uplynulom roku 2018. 

Komisia CR a kultúry vyhlasuje an-

ketu Kultúra 2018 v troch kategó-

riách: osobnosť kultúry, umelecký 

kolektív (súbor), kultúrne poduja-

tie. Vyzývame Vás, aby ste sa zapo-

jili do hlasovania o  ocenenie vašich 

najobľúbenejších osobností, umelec-

kých kolektívov a kultúrnych podu-

jatí. Svoje tri nominácie v každej ka-

tegórii môžete posielať do 5.3.2019

vyplnením anketového lístka v Štiav-

nických novinách, ktorý odovzdáte 

na MsÚ, oddelenie regionálneho roz-

voja a medzinárodných vzťahov vzťa-

hov u RNDr. Zuzany Šuškovej, alebo 

pošlete na adresu: zuzana.suskova@

banskastiavnica.sk

Veríme, že sa zapojíte do ankety 

a  podporíte svojich favoritov, ktorí 

budú ocenení na slávnostnom podu-

jatí. Ďakujeme za spoluprácu.

Dušan Lukačko, 

predseda Komisie CR a kultúry

Výzva/Kultúra 2018

ú y

ANKETA KULTÚRA 2018

OSOBNOSŤ ROKA 2018                                    KOLEKTÍV (SÚBOR) ROKA 2018

1. ..………………………………………... 1. ..………………………………………...

2. ..………………………………………... 2. ..………………………………………...

3. ..………………………………………... 3. ..………………………………………...

                                         PODUJATIE ROKA 2018

1. ..………………………………………...

2. ..………………………………………...

3. ..………………………………………...

15.2. – Farmári naberajú na sile. 

Region. stretnutie Spolku farmá-

rov SR. Budovateľ. 1334/12, BŠ, 

14:00. 15.2. – Enseble Ricera-

ta. Komorné koncerty v  Štiavni-

ci. ZUŠ BŠ, Nám. sv. Trojice 8/4, 

18:00. 15.2. – 27. reprezentačný 

banícky ples. Tradič. ples Bansko-

štiav. – hodruš. baníckeho spol-

ku, Hotel Grand Matej 180/5, BŠ, 

19:00. 16.2. – Testovanie lyží Völ-

kl. Skúšobné jazdy a súťaž o atrak-

tívne ceny. Salamandra Resort. 

Hornohodruš. tajch, H. Hámre, 

9:00. 16.2. – Obecná zabíjačka. 

Tradič. fašiangová zabíjačka s  ľu-

dovou hudbou. KD v Iliji, od 13:00. 

16.2. – Čarovný Klinger. 3. ročník 

zimného plávania v  tajchu. Jaze-

ro Klinger, BŠ, 14:00. 16.2. – Sta-

nislav Piatrik: Čakanie na svetlo. 

Otvorenie výstavy. Art Cafe, Aka-

dem. 2, BŠ, 17:00. 16.2. – Party 

ples 4. Tradič. mládežnícky ples so 

známymi Dj – mi. KC, Kammer. 1, 

BŠ, 17:00. 16.2. – Nebojme sa di-

vadla: Neprebudený. Predstavenie 

Divadla Commedia Poprad. Kino 

Akademik, Nám. sv. Trojice 1, BŠ, 

18:00. 16.2. – Valentínska degus-

tácia vín. Ochutnajte vína zo štiav-

nickej sopky. Vinocentrum, Kam-

mer.2, BŠ, 19:00. 16.2. – Koncert 

Davida Bíleka. Akustic. Vystúpenie 

mladého hudobníka. Hotel Termál, 

Vyhne, 19:00. 16.2. – Koncert: Fi-

lip Jánošík. Valentínsky hudob-

ný večer. Hotel Daro, Hod. Hámre, 

19:00. 16.2. – Kristan U Templá-

rov. Koncert akustického dua Kris-

tína a Stano. Libressobar, Radnič. 

nám. 13, BŠ, 20:00. 19.2. – Pred-

náška Prírodný turizmus. Šan-

ca pre prírodu a región. KC, Kam-

mer. 1, 15:00. 19.2. – Bubenícky 

koncert. Predstav. malých bubení-

kov. ZUŠ BŠ, Nám. sv. Trojice 8/4, 

15:30. 19.2. – Budú všetci kurá-

tori mediátormi? Prednáška Ju-

raja Čarného. Schemnitz Gallery, 

A. Sládkoviča 2, BŠ, 16:00. 20.2. 

– Hráme sa na remeselníkov. Tvo-

rivé dielne v  SBM. Kammerhof, 

Dielnička, BŠ, od 12:00. 20.2. – 

Nič nebude ako predtým. Premie-

tanie fi lmu. KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 18:30. 21.2. – Man-

trovanie. Liečebná meditácia. Dom 

Gaia, Starozámocká 2, BŠ, 18:00. 

21.2. – Sviečka za Martinu a Jána. 

Neformálne spomienkové stretnu-

tie. Nám. sv. Trojice, BŠ, 18:00.

Región Banská Štiavnica
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Blahoželanie

Ľubomírovi Ďu-

rianovi k 70. na-

rodeninám.

Nech každý deň je 

pre Teba slávnost-

ný a  z  pier nevy-

mizne Ti úsmev radostný. Zdravie 

nech Ti slúži ešte dlhé roky, šťast-

né nech sú všetky Tvoje ďalšie kro-

ky. Všetko najlepšie prajú 

manželka Katarína, dcéry Ľu-

bica, Janka s rodinou, synovia 

Marián a Slavomír

Poďakovanie
Ďakujeme hasičom z  B. Štiavni-

ce, ktorí nám 4. februára 2019 

zachránili nášho vystresované-

ho a  premrznutého domáceho 

miláčika. Ten bol zrejme lesnými 

zvermi zahnaný na vysoký smrek 

na konci nášho pozemku. Ani po 

dvoch daždivých a mrazivých no-

ciach sa nevedel sám, ani s našou 

pomocou dostať do bezpečia. Ha-

siči dokázali, že aj zdanlivo malé 

akcie sú veľkými činmi. Vďaka im 

za citlivý a profesionálny prístup! 

Jozef a Zdenka z Klingera

Poďakovanie
Výbor SZTP v  B. Štiavnici ďakuje 

pani Betke Cibulovej z  príležitos-

ti jej ukončenia práce v kancelárii 

zväzu za jej vynikajúci profesionál-

ny prístup k nej a tiež za zaisťova-

nie rôznorodých akcií poriadaných 

pre členov zväzu. Do ďalšieho živo-

ta jej praje veľa zdravia a úspechov.

Zároveň oznamuje, že od 1. feb-

ruára pracuje v  kancelárii zväzu 

p. Oľga Zigová, ktorá bude v úrad-

ných hodinách vybavovať všetky 

stránky v  plnom a  nezmenenom 

rozsahu a priebežne zaisťovať akcie 

poriadané v priebehu roka. Tel. č. 

do kancelárie: 045/6920875. 

Výbory OC a ZO BŠ

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svoj-

im 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

medzi nimi aj celkom nový 

slovenský dokument 

Hrané, dokumentárne i  experi-

mentálne fi lmy prinesie 8. ročník 

Zimného fi lmového festivalu 4 ži-

vly do Banskej Štiavnice v dňoch 

22. – 24. februára 2019. Sním-

ky v jeho programe bude tentoraz 

spájať téma Nula.

„Vlani sme venovali dvadsiaty ročník 

letnej verzie nášho podujatia téme 

Happy End a povedali sme si, že bude 

na mieste po ňom – trochu nadnese-

ne – začať od nuly,“ objasňuje vý-

ber témy výkonný riaditeľ festiva-

lu Ondrej Starinský. „Zimná téma 

tradične predznamenáva tému letné-

ho festivalu, ktorou budú v  auguste 

Čísla. Nula je podtémou, ktorá si za-

slúži väčšiu pozornosť, aj preto sme 

jej venovali zimné 4 živly.“

Festival ponúkne 3 

dni naplnené kva-

litnými fi lmami pre 

všetky typy divá-

kov. Vedľa seba sa 

v  programe obja-

via také rozdielne ti-

tuly ako výnimoč-

ný sovietsky fi lm 

Mesto Zero (r. Karen 

Šachnazarov, 1989), 

jeden z  celkom pr-

vých horolezeckých 

fi lmov Pavla Barabáša 

– dokument 118 dní 

v  zajatí ľadu (1998), 

alebo celkom nový 

fi lm Dobrá smrť slo-

venského dokumen-

taristu Tomáša Krupu 

(2018), ktorý 4 ži-

vly uvedú v  exkluzív-

nej predpremiére za účasti tvorcov 

a tvorkýň. Film sleduje osud nevy-

liečiteľne chorej ženy, ktorej po-

sledným želaním je zomrieť dôs-

tojne a  rozhodne sa naplánovať 

svoju cestu za eutanáziou z  Veľ-

kej Británie do Švajčiarska, kým jej 

ešte zostávajú zvyšky síl.

Rôznorodých snímok je priprave-

ných oveľa viac, program zimných 

4 živlov však doplnia aj sprievod-

né podujatia – koncert zoskupenia 

Teatro Fatal s Jakubom Ursínym, 

večerné párty, výstava „štrikova-

ného“ umenia zoskupenia Stitches 

Bitches, obľúbený fi lmový kvíz či 

nedeľná diskusia „Raňajky s...“. Tá 

predstaví inšpiratívne projekty zo 

Štiavnice a okolia, ktoré sa vypra-

covali podľa známeho hesla „From 

Zero to Hero“. Informácie o  pod-

ujatí a  o  možnostiach vstupné-

ho nájdete na jeho webstránke – 

www.4zivly.sk.

Peter Gašparík, OZ 4 živly

Zimný fi lmový festival 4 živly 
predstaví fi lmy s témou Nula, 

Slovenské banské múzeum 

pozýva do svojich expozícií 

špeciálne počas jarných 

prázdnin.

Starý zámok pozýva na zimnú ro-

dinnú hru s  názvom Hravý Sta-

rý zámok, ktorá sa uskutoční 2. 

marca 2019 v  čase od 9:00 do 

15:00 hod.

Kontakt: Mgr. Ivana Čen-

gerová, tel.: 045/694 94 72, 

staryzamok@muzeumbs.sk 

Dielnička v  Kammerhofe po-

núkne tvorivé aktivity 7.mar-

ca 2019: batikovanie, tvarovanie 

z  hliny, miesenie a  pečenie chle-

ba a  8. marca 2019: malé šitie, 

smaltovanie príspevkov a  náuš-

níc, miesenie a  pečenie chleba, 

vždy od 12:00 do 16:00 hod.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Expozícia Baníctvo na Sloven-

sku, Kammerhof  pozýva zažiť 

špeciálny vstup pre rodiny s deť-

mi pod názvom  Kammerhof de-

ťom, ktorý sa uskutoční v stredu 

6. marca 2019 

o 14:00 hod.

Kontakt: Mgr. Gabriela Mar-

ková, tel.: 045/694 94 18, 

hramesa@muzeumbs.sk

Mineralogická expozícia, Ber-

ggericht  pozýva do  Geobádateľ-

ne na aktivitu: Čačky – mačky pre 

detičky a možno aj pre mamičky – 

výroba náramkov z  rôznych dru-

hov minerálov podľa vlastného 

výberu

Kontakt: tel.: 045/692 05 36, 

geobadatelna@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: Štiavnické no-

viny

Tešíme sa na stretnutie.

Petra Páchniková

Vedúca Odboru marketingu a en-

vironmentálnej výchovy 

SBM

Prázdniny v múzeu
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Poďakovanie

Zo srdca ďaku-

jeme všetkým, 

ktorí sa prišli 

rozlúčiť s  na-

ším milova-

ným ockom, manželom, ded-

kom, švagrom, príbuzným 

a  známym Ing. Odom Ko-

lembusom, ktorý nás náhle 

opustil dňa 2.2.2019 vo veku 

72 rokov. Za dôstojnú roz-

lúčku v chráme, za slová spo-

luúčasti a  povzbudenia i  za 

množstvo kvetinových darov 

s láskou ďakuje celá veľká

smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 15.2.2019 

si pripomína-

me 1. výročie 

úmrtia našej 

drahej Vierky 

Macejchovej, rod. Sepovej. 

Tí, ktorí ste ju poznali a mali 

radi, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku.

Spomína dcéra Michaela, 

syn Martin 

a priateľ Jaroslav

Spomienka

Ťažko je uveriť, 

srdce nebije, 

ťažko je pocho-

piť, že už nežije. 

Čas plynie a bo-

lesť trápi, lebo sa nám už nik-

dy nevráti. Dňa 15.2.2019 si 

pripomíname 3. výročie, keď 

nás opustil Stanislav Labu-

da. S láskou, úctou a vďakou 

si na neho v modlitbách spo-

mínajú 

manželka, dcéra Andrea 

s manželom, vnuci Erik, 

Patrik a pravnúčik Samko

oznamy, 
spomienky

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a  inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!  red.

Združenie na podporu 

umenia – terra artis a Galéria 

Schemnitz pripravili pre 

verejnosť vzdelávací cyklus 

„Načo nám je umenie?“, 

zámerom ktorého je 

odpovedať na otázky: „Kto 

dnes potrebuje umelcov?“ 

a „Načo sú nám výstavy, 

kurátori či galérie?“.

Obsahovo projekt refl ektuje nedo-

statočnú možnosť zažiť v stredoslo-

venskom regióne kontakt s  profe-

sionálnym súčasným umením, ako 

i  inšpirovať sa ním a jeho témami. 

Prvé stretnutie v rámci tohto krát-

keho vzdelávacieho cyklu bolo s Mi-

rou Sikorovou – Putišovou, kurá-

torkou Považskej galérie umenia 

v  Žiline a  druhé, zároveň posled-

né, bude s Jurajom Čarným, kurá-

torom, historikom umenia a kultúr-

nym manažérom pod názvom Budú 

všetci kurátori mediátormi?

Dátum konania: 19.2. 2019

Čas: 16:00

Miesto: Galéria Schemnitz

Juraj Čarný k prednáške

Nové technológie priniesli v  po-

sledných rokoch radikálne zmeny 

do mnohých oblastí nášho života. 

Zdieľame byty, elektrické autá, kto-

ré budú čoskoro jazdiť autonómne, 

slobodne a často aj bez pasu sa po-

hybujeme po veľkej časti sveta, le-

gálne vlastníme takmer celú hu-

dobnú knižnicu sveta vo svojich 

mobilných telefónoch. Žijeme živo-

ty na sociálnych sieťach a  zabúda-

me, že okolo nás sa odohrávajú hyb-

ridné vojny a  naše životy sa nám 

snažia ukradnúť populistickí politi-

ci, tešiaci sa na nastolenie diktatúr. 

Utečenecká kríza zmenila rozlože-

nie politických síl na viacerých kon-

tinentoch. Najväčšia revolúcia nás 

ale zatiaľ iba čaká a  je ňou nástup 

umelej inteligencie. Aká je v  tejto 

neprehľadnej situácii úloha umelca, 

umenia a kurátora?

Vo svojej prednáške predstavím via-

ceré podoby práce kurátora. Free-

lance kurátora, kurátora v  galérii, 

múzeu, kunsthalle, šéfredaktora 

časopisu, kritika, ale aj manažéra 

a mediátora.

Predstavím aj koncepciu mediáto-

rov, ktorú sme iniciovali v Kunsthal-

le Bratislava a  tiež participatívne 

kurátorské projekty o  utečeneckej 

kríze, xenofóbii, rasizme a  extré-

mizme, Potulnú galériu nomadSpa-

ce, Crazycurators Biennale – Au-

gmented Reality a  projekt TRAM 

– galéria/kultúrne centrum vo vla-

ku medzi Viedňou a Bratislavou.

Projekt z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Juraj Čarný

Silvia Herianová

Galéria Schemnitz pozýva 
na stretnutie s kurátorom Jurajom Čarným

INZERCIA
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Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej Štiavnici 

oznamuje svojim členom a  všet-

kým ďalším priaznivcom a  záu-

jemcom o  informácie k  členstvu 

a  pod, že od februára sú úrad-

né hodiny v  kancelárii zväzu 

stanovené takto: pondelok, uto-

rok v čase od 7:30 – 14:00 a streda 

v čase od 7:30 – 14:30. Bližšie info 

na tel. č.: 045/692 08 75.

Ivan Madara, predseda OC SZTP

Dňa 30. januára 2019 /streda/ 

o 14:00 hod. Vladimír Poprac 

predseda Základnej orga-

nizácie Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov 

otvoril výročnú členskú 

schôdzu SZPB, ktorá sa konala 

v Klube seniorov na Trojici 

v Banskej Štiavnici. 

Privítal členky a  členov organizá-

cie a zvlášť privítal hostí: p. Jaro-

slava Bulku, predsedu Oblastného 

výboru SZPB v Žiari nad Hronom 

spoločne s  pánom Mgr. Ľubomí-

rom Jančom z ObV SZPB, poslan-

ca MsZ p. RNDr. Pavla Bačíka. Po 

odsúhlasení programu zasadnu-

tia bola zvolená mandátová a  vo-

lebná komisia, na čele s Antonom 

Gregussom. Kontrolu uznese-

ní predniesol tajomník organizá-

cie p. Ing. Jaroslav Dudík. Správu 

o činnosti za rok 2018 predniesol 

podpredseda zväzu p. RNDr. Pavel 

Bačík. Plán hlavných úloh prečíta-

la najmladšia členka organizácie, 

sl. Bc. Deniska Popracová. Poklad-

ničnú správu a  správu kontroló-

ra organizácie predniesla p. Ruže-

na Melcerová. Predseda volebnej 

komisie p. Anton Greguss, vyko-

nal voľbu nového výboru ZO SZPB 

v zložení: Vladimír Poprac, predse-

da, RNDr. Pavel Bačík, podpredse-

da, Ing. Jaroslav Dudík, tajomník, 

Ing. Vladimír Kotilla, člen, Ružena 

Melcerová, pokladníčka, Júlia Po-

pracová kultúrna a organizačná re-

ferentka, MUDr. Filip Danninger, 

predseda zdravotnej komisie. Ďa-

lej vykonal voľbu za člena predsed-

níctva ObLV SZPB V Žiari nad Hro-

nom p. Ing. Vladimíra Kotillu, ako 

aj kandidátov na Oblastnú kon-

ferenciu SZPB, pp. Pavla Bačíka, 

Ruženu Melcerovú, Júliu Popra-

covú a  Matildu Rezníčekovú. Pri-

jali sme nového člena p. Martina 

Kminiaka, starostu obce Sv. Anton 

a p. Blanku Čamajovú. Najmladšej 

členke našej organizácie sl. Bc. De-

niske Popracove, nar. (16.6.1994) 

bol odovzdaný preukaz. Jaroslavo-

vi Bulkovi bol odovzdaný Pozdrav-

ný list k jeho 75 výročiu narodenín. 

V bode rôznom Pavel Bačík posla-

nec MsZ oboznámil s  pripravova-

ním generálnej opravy Pomníka 

padlých hrdinov ako aj Pamätníka 

SNP oproti MsÚ v  Banskej Štiav-

nici, takisto aj Pomníka SNP na 

Počúvadlianskom jazere. Vladimír 

Poprac informoval o  návšteve pa-

mätného miesta vojnových obetí 

na Jankovom vršku zo dňa 11. sep-

tembra 2018 v počte 40 členov zo 

ZO SZPB spoločne s členmi denné-

ho centra a Únie nevidiacich a sla-

bozrakých v  Banskej Štiavnici. Fi-

nancie za autobus v  sume 200eur 

zaplatil ObV SZPB v Žiari nad Hro-

nom. Jaroslav Bulko informoval 

o  pripravovanej Oblastnej konfe-

rencii, ktorá sa bude konať 20. mar-

ca 2019. Po odsúhlasení Uznese-

nia, predseda organizácie Vladimír 

Poprac, po vyčerpaní všetkých bo-

dov zasadnutia poďakoval sa prí-

tomným za účasť, poprial chorým 

členkám a  členom skoré uzdra-

venie, sponzorom podujatia me-

novite Ing. Jaroslavovi Dudíkovi, 

RNDr. Pavlovi Bačíkovi. Júlii Po-

pracovej a Ľubovi Barákovi za uva-

rený guláš. Dňa 6. marca 2019 

stretneme sa pri Pomníku padlých 

hrdinov, kedy si pripomenieme 74. 

výročie oslobodenia mesta Ban-

ská Štiavnica vojakmi Červenej ar-

mády, vojakmi Rumunskej armády 

a partizánmi.

Vladimír Poprac

Odbojári hodnotili svoju činnosť 
za rok 2018

Otvorenie výročnej členskej schôdze  foto Archív autora

V dnešnej dobe si nevieme 

predstaviť život bez internetu, 

ktorého užívateľom sú predo-

všetkým mladí ľudia a deti. 

Deti sú pritom najzraniteľnejšou 

skupinou užívateľov, a  preto je po-

trebné, aby sme ich chránili pred ná-

strahami internetu.

V  rámci dňa bezpečného interne-

tu zrealizovali príslušníci Policajné-

ho zboru v dňoch od 4. 2. 2019 do 

8. 2. 2019 preventívne aktivity pre 

žiakov základných škôl, ktoré boli 

zamerané na bezpečné používanie 

internetu. Cieľom preventívnych ak-

tivít bolo zvýšenie povedomia o ná-

strahách on-line sveta, ako aj o pra-

vidlách, ktoré je potrebné dodržiavať 

pri používaní internetu. Počas aktivít 

bol žiakom distribuovaný leták pod 

názvom „Viem, ako sa „nezamotám“ 

do sociálnych sietí“, ktorý upozorňu-

je deti a mladých ľudí na zodpoved-

né používanie internetu a nových in-

formačných technológií, mobilných 

telefónov, ako aj na ochranu súkrom-

ných údajov na webových stránkach 

a na sociálnych sieťach.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Deň bezpečného internetu

Záhradkárske 
okienko
Rozličné rastové formy:

Poloker = maliny a  ostružiny pat-

ria medzi tzv. polokry. Ich výhon-

ky majú životnosť jeden až dva 

roky, odumierajú po úrode alebo 

v druhom roku majú bočné vytvo-

renie súkvetia. Keďže každoročne 

vytvárajú dostatok nových výhon-

kov, sú neustále k dispozícii jedno-

ročné a dvojročné prúty. Jednoroč-

né výhonky sa prinášajú úrodu už 

v prvom roku. Po zbere sa zrežú ako 

maliny, napríklad odrody = „Ada“ 

prináša úrodu už v  prvom roku. 

Ako je odroda „Miral“ alebo „Sajana“ 

dozrieva v júli a rodí na dvojročnom 

výhonku. Dozrievajú skoro a majú 

veľké plody. Rez robíme hneď po 

zbere úrody. Obidve rastové formy 

potrebujú rez už v jesennom obdob-

ný po úrode. 

Michaela Mojžišová

Oznam
Z á k l a d n á 

škola Jo-

zefa Horá-

ka v  Ban-

skej Štiavnici 

oznamuje, 

že ľadová plocha bude v prevádz-

ke pre verejnosť v  popoludňaj-

ších 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
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 15.2. o 18:30 hod.Piatok 15.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 17.2. o 18:30 hod.Nedeľa 17.2. o 18:30 hod.
AliTA: Bojový ANjelAliTA: Bojový ANjel

Scifi , akcia, 122 min., MP:12, dabing, Scifi , akcia, 122 min., MP:12, dabing, 
vstupné: 5€. Alita je normálne dievča vstupné: 5€. Alita je normálne dievča 
s robotickým telom, predurčená k veľ-s robotickým telom, predurčená k veľ-
kým veciam. Len o  tom zatiaľ nevie. kým veciam. Len o  tom zatiaľ nevie. 
James Cameron a Robert Rodriguez, James Cameron a Robert Rodriguez, 
dve výnimočné mená svetovej kinema-dve výnimočné mená svetovej kinema-
tografi e, vás pozývajú na neobyčajný tografi e, vás pozývajú na neobyčajný 
príbeh o páde anjela a zrodení bojov-príbeh o páde anjela a zrodení bojov-
níčky.níčky.

Nedeľa 17.2. o 16:00 hod.Nedeľa 17.2. o 16:00 hod.
Lego príbeh 2

Akcia, krimi, 116 min., MP, vstupné: 
5€. Uplynulo takmer 5 rokov, odke-
dy bolo „všetko super“„všetko super“, a teraz musia , a teraz musia 
čeliť novej obrovskej hrozbe, nájazd-
níkom z  Lego Duplo®, ktorí ničia 
všetko rýchlejšie, ako to stíhajú oby-
vatelia znova vystavať. V  snahe po-
raziť nepriateľov a  nanovo vyskladať 
harmóniu v  Lego svete sa Emmet, 
Lucy, Batman a  ich priatelia vydajú 

do vzdialených a neprebádaných gala-do vzdialených a neprebádaných gala-
xií. Na spoločnej ceste otestujú svoju xií. Na spoločnej ceste otestujú svoju 
odvahu, kreativitu, majstrovské sta-odvahu, kreativitu, majstrovské sta-
viteľské schopnosti a  v  neposlednom viteľské schopnosti a  v  neposlednom 
rade odhalia, akí sú v skutočnosti vý-rade odhalia, akí sú v skutočnosti vý-
nimoční. nimoční. 

Utorok 19.2. o 18:30 hod.Utorok 19.2. o 18:30 hod.
NA sTrecheNA sTreche

Komédia, dráma, 100 min., mp:12, Komédia, dráma, 100 min., mp:12, 
vstupné: 5€. Soužití nevraživého vstupné: 5€. Soužití nevraživého 
pána, rozzlobeného na celý svět, kte-pána, rozzlobeného na celý svět, kte-
rý mu neuchopitelně uniká a mladíka, rý mu neuchopitelně uniká a mladíka, 
který hledá východisko ze zoufalé situ-který hledá východisko ze zoufalé situ-
ace v neznámém městě, přináší mnoho ace v neznámém městě, přináší mnoho 
třecích ploch, tragikomických situa-třecích ploch, tragikomických situa-
cí, ale i překvapivých nápadů a  řeše-cí, ale i překvapivých nápadů a  řeše-
ní. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej ní. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej 
někdo potřeboval. A  Song potřebuje někdo potřeboval. A  Song potřebuje 
kromě teplého oblečení a střechy nad kromě teplého oblečení a střechy nad 
hlavou někoho, kdo mu bude důvěřo-hlavou někoho, kdo mu bude důvěřo-
vat. Lze však důvěřovat neznámému vat. Lze však důvěřovat neznámému 
klukovi? Profesor Rypar se o  to po-klukovi? Profesor Rypar se o  to po-
kusí i za cenu, že musí sem tam slevit kusí i za cenu, že musí sem tam slevit 
ze svých zásad a jeho střecha se musí ze svých zásad a jeho střecha se musí 

trochu rozšířit. Ale dokáže Song tuto trochu rozšířit. Ale dokáže Song tuto 
důvěru skutečně oplatit? důvěru skutečně oplatit? 

Štvrtok 21.2. o 18:30 hod.Štvrtok 21.2. o 18:30 hod.
LeTo s geNTleMANoMLeTo s geNTleMANoM

Romantická komédia, 98 min., Romantická komédia, 98 min., MP:12, MP:12, 
vstupné: 5€. Anna prežíva so svojím vstupné: 5€. Anna prežíva so svojím 
manželom každé leto v chatovej oblasti manželom každé leto v chatovej oblasti 
pár kilometrov za Prahou. Manželia sú pár kilometrov za Prahou. Manželia sú 
už snáď celú večnosť, takže ich vzťah už snáď celú večnosť, takže ich vzťah 
skĺzol, ako to tak už býva, do rutiny skĺzol, ako to tak už býva, do rutiny 
a stereotypu. Jej muž svoj čas už dl-a stereotypu. Jej muž svoj čas už dl-
hodobo a spravodlivo delí medzi hodobo a spravodlivo delí medzi „mas-„mas-
tením“tením“ kariet s  kamarátmi v  krčme.  kariet s  kamarátmi v  krčme. 
Jeho žena je pre neho prakticky nevi-Jeho žena je pre neho prakticky nevi-
diteľná. Jedného dňa sa na dedine ob-diteľná. Jedného dňa sa na dedine ob-
javí muž nazývaný Artur. Elegantný, javí muž nazývaný Artur. Elegantný, 
šarmantný gentleman, ktorý je, ako šarmantný gentleman, ktorý je, ako 
všetci predpokladajú, novým majite-všetci predpokladajú, novým majite-
ľom miestneho zámku. Medzi Arturom ľom miestneho zámku. Medzi Arturom 
a Annou preskočí iskra. Anna zažíva a Annou preskočí iskra. Anna zažíva 
pocity už dlhodobo nepoznané. Anna pocity už dlhodobo nepoznané. Anna 
s ním čoraz častejšie uniká zo svojej s ním čoraz častejšie uniká zo svojej 
životnej reality a to v podobe roman-životnej reality a to v podobe roman-
tických výletov a zážitkov… tických výletov a zážitkov… 

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.4/2019: „Nik-

to nie je dobrý náhodou a cnostiam sa 

treba učiť.“ Výhercom sa stáva Eva 

Bartolovicová, Banská Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

25.02.2019.

V tajničke sa ľudová múdrosť:

A., Prvé písmeno abecedy, časť bý-

valej Juhoslávie, druh skoku do výš-

ky, potom, skratke v liste,

B., Preš, tiene, v  poriadku, vrkoč, 

textová skratka,

C., Mimozemšťan, 2. časť tajnič-

ky, diopria,

D., Citoslovce rezignácie, hliník, 

vtáčik, brat Ábela, tam,

E., Ampér, moderný, rev, český slá-

vik, podaj,

F., Staroegyptský boh slnka, 

stretnutie na burze, kosáky česky, 

najväčší slovenský vták,

G., Eman, sláčik, kýbeľ,

H., Čmeliak zriedkavo, nebdel, 

kýva, iniciálky Zápotockého,

I., Elektricky nabitý atóm, nebdieť, 

štipľavé papričky, Ivan,

J., Klepal, samice jeleňov, vzor,

K., Začiatok tajničky, rod.

1. 3. časť tajničky, kilometer,

2., Trestaná bitkou, dvojhláska, 

dechty,

3., Turek, listnatý strom, oska,

4., Stolík, panovník, spoluhlásky 

v slove sypal,

5., Nožík, potopená loď, francúzske 

kúpele, jedna v Ríme,

6., Tena naopak, 4. pád slova oni, 

horúčavy,

7., Pekný muž, časť článku, iniciál-

ky spisovateľa Ťažkého,

8., Čínske meno, červený kríž, ta-

jomný kalich, určené hodiny,

9., Orgán zraku, úder v boxe, plurál, 

krátka móda,

10., Počítač skr., chatky, slovenský 

spisovateľ,

11., Pocitové vnímanie, dievčatá, 

tlak,

12., Otvorené angl., český spisova-

teľ,

13., Úrad na odosielanie správ, oby-

vateľ Oravy,

14., Koniec tajničky s  výkriční-

kom na konci.

Pomôcky: Drda, klen, ich, srpy, 

drop, open.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K !

Kupón č. 6
Krížovka
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Dňa 19.1.2019 sa v priesto-

roch caffe bar Archanjel 

v Banskej Štiavnici konal krst 

zaujímavého dielka od autora 

Antona Pižurného s názvom 

Biela skrinka. 

Dej knihy sa odohráva v  autoro-

vom rodisku, v Želiezovciach. Mys-

lím si, že podstatu knihy najlepšie 

vystihla spisovateľka a  publicist-

ka Gabriela Rothmayerová, ktorá 

o nej napísala: „Knižka Biela skrinka, 

nadväzuje v  istom zmysle na básnic-

kú tvorbu Antona Pižurného, básnickú 

tvorbu – nie formou, ale schopnosťou 

hovoriť v skratke, zato obsažne. Pocti-

vo vydolovanou citovou pamäťou mo-

deluje kultúrnu mapu Slovenska, lebo 

z  jeho zážitkov zistíme, že sme vlast-

ne na tomto kúsku sveta všetci mali 

rovnaké bicykle, rovnaké hrnčeky na 

kakao, či rovnaké obedy v  školskej je-

dálni. Len detstvo sme mali každý iné, 

jedinečné.“

Kniha Biela skrinka je nielen púta-

vo napísaná, ale navyše vyvoláva 

v  čitateľovi spomienky na vlastné 

detstvo, na svoje prvé lásky, svoje 

malé, či veľké úspechy, ale i sklama-

nia a životné lekcie. Som presvedče-

ná, že v knihe sa určitým spôsobom 

naozaj každý nájde a  spomenie si 

na svoje dávno zabudnuté detské 

túžby a sny. Spomenie si ako voňali 

rána a večery detských liet.

Autor si pre svoj krst v  Banskej 

Štiavnici, ku ktorej má silné cito-

vé puto, vybral príhodný dátum. 

Krst sa konal hodinu pred ofi ciál-

nym otváracím ceremoniálom Ban-

skej Štiavnici, mesta kultúry 2019, 

kde autorom ústrednej piesne Ro-

dinné striebro bol tiež Anton Pi-

žurný. V  určitom zmysle môžeme 

teda krst Bielej skrinky považovať 

za predskokana akcie Banská Štiav-

nica, mesto kultúry 2019. Krsti-

lo sa netradične poctivou domácou 

pálenkou, klenotom z osobnej piv-

ničky Ivetky Totkovičovej. „Pálenô“ 

po babke Albínke sa na krst pamä-

tí detských čias veľmi hodilo. Iveta 

bola zároveň jednou z  troch sudi-

čiek Bielej skrinky.

Príjemná atmosféra s milými a zau-

jímavými ľuďmi s dobrými pagáčik-

mi a ešte lepším vínkom. Príhovor 

charizmatického autora a predsta-

venie troch sudičiek. Takým bol 

krst knihy Biela skrinka. Zo zná-

mych tvárí som tu zahliadla foto-

grafa Petra Haasa, Zdena Potyša 

zo Žiliny, Joža Bóňu, výtvarníčku 

Oľgu Kuchtovú, Danicu Košiaro-

vú a i.

Simona Macegová

Biela skrinka v Banskej Štiavnici

Knižná novinka  foto Oľga Kuchtová

INZERCIA

O zaľúbených
Zaľúbení sú chránení, spieva sa 

v jednej pesničke.

V  mladom veku, keď sa ľúbi, veľa 

vecí sa tam snúbi.

Páči sa im vzhľad, oči, vlasy, posta-

va,

učia sa jeden druhého poznávať.

Aj v staršom veku dá sa ľúbiť, každý 

deň, 365 dní v roku.

Aj ja ľúbim Tvoje srdce, kde vinieš 

mi zlatú niť,

utkanú z lásky, úcty, šťastia, radosti,

prosím, najvyššieho, nech sa to nik-

dy neskončí.

Už je to klbko väčšie ako svet, ne-

smie sa tam dostať žiadna smeť.

Aj ľúbim Tvoje ruky pracovité, ktoré 

utrú mi slzu v oku,

aj to sa stáva niekoľko krát v roku.

V každom dni je krásne, aj keď mra-

ky sú,vystrieda ich slnko jasné.

A tak ľúbim aj Tvoju vrásku maličkú 

na čele, aj chrbát boľavý,

aj keď sme obidvaja niekedy smut-

ní, unavení a šomraví.

Aj tak ľúbim Teba, pre oporu Tvoju, 

keď stojíš pri mojom boku,

dlane sa spoja a  vykročíme spolu 

v rovnakom kroku.

Božka Javorská

Oznam
Slovenská pošta, a. s., pracovisko 

Pošta Banská Štiavnica 1 dočasne 

mení poskytovanie služieb pre ve-

rejnosť v termíne: 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.

Šport 
v kronike mesta?

Vážení naši štiavnickí špor-

tovci! Ak máte záujem zveč-

niť Vaše športové výsledky za 

rok 2018 v  kronike mesta, po-

šlite ich v  prehľadnej podobe na 

IC@banskastiavnica.sk s  predme-

tom Kronika vo formáte Word. Uzá-

vierka príspevkov je 31.3.2019. 

Kronikár mesta si vyhradzuje právo 

na selekciu a upravenie príspevkov.

Peter Chytil, kronikár mesta 

Banská Štiavnica
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V super atmosfére a skvelej 

kulise našich hôr zorganizo-

vala SOŠ služieb a lesníctva 

dňa 5.2.2019 na bežeckej 

dráhe futbalového štadióna 

v Banskej Štiavnici 37. ročník 

Memoriálu Dušana Višňovca 

v bežeckom lyžovaní. 

Príroda zasypaná bielym snehom, 

spoločnosť priateľov a  slniečko, 

ktoré sledovalo všetkých súťažia-

cich a šťastlivo ich priviedlo do cie-

ľa, to bol sen organizátorov, ktorý 

sa aj splnil.

Vymeň sedenie v škole alebo doma 

za zábavu na snehu a pridaj sa do 

nášho tímu, takto uvažovali tí, kto-

rí sa prihlásili na preteky. Nie je na 

škodu zmerať svoje sily s ostatnými 

a vedieť, ako sme na tom a navyše 

máme radi tú pravú pretekársku at-

mosféru spoločne strávených chvíľ 

plných pohybu a radosti.

Na štart napokon nastúpilo 50 pre-

tekárov, ktorí súťažili v behu na ly-

žiach voľnou alebo klasickou tech-

nikou, pretože trate boli perfektne 

pripravené o.z. Červená studňa 

strojovou technikou. V hlavnej ka-

tegórii – dorastenci – obsadil prvé 

miesto Marek Mikláš, v  kategórii 

– dorastenky – Andrea Trubanová, 

obaja z  usporiadateľskej školy, ka-

tegóriu mužov vyhral Peter Kozák, 

žien Martina Machová a veteránov 

Karol Turoň, všetci z Banskej Štiav-

nice. Víťazom gratulujeme.

Nie všetci sa zmestili na stupne ví-

ťazov. Ostatní zvíťazili už len tým, 

že na preteky prišli. Nezaobišlo sa 

to bez pádov, ale každopádne sa to 

oplatilo. Kde – tu sa našli nejaké 

modrinky na nohách, alebo boľa-

vé kolená, ale nijaké vážnejšie zra-

nenia sa nekonali. Dôležité je, že 

všetci účastníci zhodnotili pretek 

ako pohodový, zábavný, prekvapi-

vý, či „super“ a zdokonalili sa v tom-

to krásnom zimnom športe.

Marian Novák

ŠPORT

Účastníci bežeckého lyžovania  foto Archív autora

37. ročník Memoriálu Dušana Višňovca 
v bežeckom lyžovaní

V piatok 8.2.2019 o 18:30 sa 

uskutočnil priateľský hokejový 

zápas na zimnom štadióne 

v časti Podsitnianska za 

prítomnosti 120 – 150 divákov. 

Za oba tímy nastúpili aj starší páni. 

Klobúk dole pred ich výkonmi. Zá-

pas sa hral slušne, za čo patrí veľ-

ká vďaka rozhodcom. Zápasu sa 

zúčastnili aj bývalí hokejisti ako 

čestní hostia. Góly za domácich 

dali: Dušan Lukačko 4, Jozef Kon-

drát 1, Igor Lipták 1, Ján Verešík 1. 

Góly hostí dali: Juraj Binder 2, Ja-

roslav Kosorín 1, Marián Kružlic 1 

a Michal Skarba 1. Samostatné ná-

jazdy oboch mužstiev všetkých hrá-

čov skončili v  prospech domácich 

2:0, na čom majú zásluhu brankári 

oboch mužstiev. Zároveň mi dovoľ-

te poďakovať všetkým organizáto-

rom špeciálne Dušanovi Lukačko-

vi, ktorý bol aj najlepších strelcom 

a hráčom tohto zápasu.

Zostava domácich: František Deb-

nár, Lambert Dobšovič Pipko, Jozef 

Kondrát, Igor Lipták, Dušan Lukač-

ko, Gabriel Ševeček, Dušan Vahlan-

dt, Ján Verešík, a  Jaroslav Jucha, 

brankár: Slavomír Blahút.

Zostava hostí: Jaroslav Kosorín, 

Juraj Binder, Milan Veselovský, Ján 

Hikl, Miroslav Halaj, Vladimír Bara-

nyi, Marián Kružlic, Michal Skar-

ba, Ľubomír Palášthy, Erik Binder, 

brankár: Jozef Sekej.

Komentár stretnutia poskytol

Miroslav Kyjovský

Hokej
Banská Štiavnica – Sv. Anton7:5

Jarné prázdniny
v Centre voľného času

Centrum voľného času v B. Štiav-

nici organizuje počas jarných 

prázdnin 3 – dňové aktivity.

4.3. Korčuľovanie – Salamandra 

Resort

5.3. Mixiland – detský svet vo 

Zvolene

6.3. Jazdenie na koňoch

Poplatok na každý deň je 8eur 

v ktorých je zahrnutá doprava, po-

istenie a vstupné. Na uvedené ak-

tivity sa musia prihlásiť najneskôr 

do 26.2.2019. Bližšie informácie 

v CVČ na č.tel.: 0907 598 567.

J. Machilová

Posilňovňa 
v Centre voľného času

Centrum voľného času v B. Štiavni-

ci otvorilo začiatkom nového škol-

ského roka posilňovňu pre deti 

a  mládež. V  rámci celého týždňa 

majú možnosť v poobedňajších ho-

dinách si zacvičiť s cieľom nielen si 

zašportovať a urobiť niečo pre svo-

je zdravie, ale aj aktívne využívať 

svoj voľný čas, čo je naším prvora-

dým cieľom. K dispozícii je bežec-

ký pás, rotoped, stepper, trampo-

líny, boxovacie vrece, posilňovacia 

lavička so závažím, činky jednoruč-

né a obojručné. Každý utorok od 

17.00 – 20.00 hod. môžu našu po-

silňovňu navštíviť aj dospelí, menej 

nároční záujemcovia. Nájdete nás 

v budove ZŠ J. Kollára na sídlisku 

Drieňová, zadným vchodom do te-

locvične. Bližšie informácie na tel. 

č.: 0907598567.

J. Machilová, CVČ BŠ

Výzva 
športovcom
Komisia športu bude vyhodno-

covať športovú sezónu 2018. Aby 

mohla komisia vybrať a oceniť tých 

najlepších a najúspešnejších špor-

tovcov z  Banskej Štiavnice, po-

trebuje od športových klubov 

nasledovné informácie: zhodno-

tenie sezóny 2018, nomináciu na 

najlepšieho športovca mesta Ban-

ská Štiavnica roku 2018 a predbež-

ný plán činnosti klubu na rok 2019. 

Informácie posielajte na e-mail: 

petrik@banskastiavnica.sk. 

Termín na zaslanie informácií je 

28. február 2019.

Ján Petrík, OKŠaMK

INZERCIA
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 Ponúkam na prenájom kancelár-

ske, obchodné, skladové a  výrob-

né priestory v  rôznych veľkostiach 

v  rámci Banskej Štiavnice. Tel. č.: 

0944 410 636

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbytie 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

 Reštaurácia/bar 4sochy hľadá 

čašníka a  pomocnú silu do kuchy-

ne, hod. mzda od 3-5EUR, kontakt: 

0915 740 261

realityinzercia

služby

práca

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

Dovoľujem si Vám oznámiť, že je znovu otvorená  

MARTA – VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, s.r.o.
prevádzka: Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica,

tel: 045/694 2205
Pondelok – Piatok, 7,30 – 15,00 hod.

Radi Vás tam uvítame.

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


