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INZERCIA

V piatok 29.3.2019 sa konalo 

v obradnej miestnosti radnice 

slávnostné prijatie bývalých 

a súčasných redaktorov novín 

pri príležitosti vydávania jubi-

lejného 30. ročníka týždenníka 

Štiavnických novín. 

Po úvodných slovách a  privítaní 

vzácnych hostí primátorkou mesta 

Mgr. Nadeždou Babiakovou nasle-

doval príhovor primátorky mesta, 

ktorá všetkým prítomným vyjad-

rila v mene občanov mesta Banská 

Štiavnica, 

Mestu Banská Štiavnica bola 

aj na rok 2019 poskytnutá 

fi nančná dotácia, prostredníc-

tvom Ministerstva fi nancií SR 

na rekonštrukciu verejných 

priestranstiev Ulice A. Pécha, 

ktorá je súčasťou MPR 

Banská Štiavnica ako lokality 

svetového dedičstva UNESCO. 

Predmetom riešenia bude rekon-

štrukcia úseku miestnej komuni-

kácie ul. Pécha od skončenia v roku 

2018 nad bývalou nemocnicou až po 

vjazd do ulice z Radničného námes-

tia pri Slovenskom vodohospodár-

skom podniku. V roku 2019 sa teda 

zrekonštruuje druhá a posledná eta-

pa úpravy Ulice A. Pécha. Účelom re-

konštrukcie verejných priestranstiev 

na Ulici A. Pécha je realizovať úpra-

vu cesty a chodníkov s uvedením do 

pôvodného historického vzhľadu, 

vrátane vybudovania nového histo-

rického osvetlenia. Súčasťou projek-

tu je rekonštrukcia oporných mú-

rov, kamenných múrov, odstránenie 

betónových a asfaltových konštruk-

cií, vybudovanie podzemných sietí 

(dažďová kanalizácia), trasy pre von-

kajšie oznamovacie rozvody a  elek-

trické vedenia VO. Rekonštrukcia 

Ulice Antona Pécha sa bude realizo-

vať od 1. apríla najneskôr do 15. júna 

2019. Stavebné práce na uvedených 

úsekoch sa budú realizovať za úplnej 

uzávierky dopravy. Občania z  Ulice 

A. Pécha, Václavekovej a Mikovíniho, 

ktorí potrebujú jazdiť denne, si budú 

môcť odstaviť svoje vozidlá na dočas-

ne zriadenom parkovisku pri Starom 

zámku, alebo budú môcť použiť na 

nevyhnutný prejazd komunikáciu po 

ulici Kutnohorská, ktorej ale technic-

ký stav nie je dokonale uspôsobený 

na premávku po pozemných komu-

nikáciách.

MsÚ

30. ročník Štiavnických novín

Od 1. apríla sa začala úprava 
verejných priestranstiev na Ulici Antona Pécha

Tvorcovia Štiavnických novín  foto Martina Ottinger 
3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Starý zámok
v  Banskej Štiavnici v  modrom 

svetle

2. apríl – Svetový deň povedo-

mia o autizme

Banská Štiavnica sa pripojila 

ku  kampani „Slovensko svieti na 

modro“. Druhý apríl bol rezolúciou 

Organizácie spojených národov 

prijatý ako Svetový deň povedo-

mia o autizme. Cieľom kampane je 

zvýšiť povedomie o autizme a sna-

ha začleniť ich medzi seba a vytvo-

riť im podmienky pre zmysluplný 

život.

Autizmus

Modré svetlo pomáha zacieliť 

pozornosť verejnosti na autiz-

mus – vývinovú poruchu, ktorá 

ovplyvňuje v  súčasnosti viac ako 

70 miliónov ľudí na celom svete. 

Autizmom trpí viac ľudí ako cuk-

rovkou a  AIDS dohromady. Jeho 

symbolom je modrá farba, teda 

farba komunikácie a ústredná far-

ba celej kampane Rozsvieť modrú.

Veríme, že v budúcnosti sa k tej-

to kampani podarí pridať aj ďal-

šie dominanty a  zapojiť aj ďalšie 

subjekty.

Zuzana Šušková, RRaMV

„Trávte čas s ľuďmi, ktorí Vám umož-

ňujú vidieť svet inak.“ 

neznámy autor

myšlienka
dňa
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1.4.

DIÁR
z programu

primátorky

23.3. v  Rádiu Lumen od 15:15 

a v  repríze 26.3. od 01:30 hovori-

la o svojej tvorbe spisovateľka Eri-

ka Jarkovská, absolventka Stred-

nej priemyselnej školy chemickej 

v  Banskej Štiavnici. 26.3. bola 

vo viacerých médiách spomienka 

na svetoznámeho fotografa Deža 

Hoff manna ešte svetoznámejšej 

hudobnej skupiny Th e Beatles v sú-

vislosti s tým, že v tento deň zomrel 

v  Londýne roku 1986. Narodil sa 

24.5. v B. Štiavnici. 27.3. v Rádiu 

Slovensko o  5:35 hovorila speváč-

ka Jana Kirschner, ktorá striedavo 

žije v Londýne, ale aj v B. Štiavni-

ci o jej ceste na medzinárodný pie-

destál. 28.3. v Rádiu Devín o 8:30 

hovorila Ing. arch. Iveta Chovano-

vá, vedúca Galérie Jozefa Kollára 

o sérii výtvarných kurzov zamera-

ných na plenér, ktoré galéria orga-

nizuje v dňoch 29. – 30.3., 5. – 6.4. 

a 6. – 7.9.. 29.3. vo viacerých mé-

diách bolo, že centrálne oslavy 75. 

výročia SNP budú v  Banskej Bys-

trici, ale oslavy tohto výročia budú 

aj v B. Štiavnici. Upresňujem, že to 

nebude v B. Štiavnici, ale na Sitne, 

pričom záver osláv bude vo Sv. An-

tone. 30.3. bola vo viacerých médi-

ách spomienka na Andreja Sládko-

viča, ktorý sa narodil v  tento deň 

v r. 1820. Počas štúdií na Evanjelic-

kom lýceu v B. Štiavnici sa zaľúbil 

do Maríny, ktorú zvečnil vo svojej 

nedostižnej ľúbostnej básni „Marí-

na“.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločnos-

tí a vedúcich oddelení MsÚ.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

2.4.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Riešenie investičných akcií 

a úprav verejných priestranstiev.

Pracovné stretnutie so zástup-

com rímskokatolíckej cirkvi pá-

nom farárom Ľudovítom Frind-

tom k riešeniu kultúrnych a spo-

ločenských podujatí v  meste 

Banská Štiavnica.

3.4.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR Banská 

Štiavnica.

Pracovné stretnutie k  riešeniu 

problematiky v  súvislosti s  rie-

šením nočného pokoja, znečisťo-

vaním verejných priestranstiev 

návštevníkmi prevádzkarní, kto-

ré poskytujú reštauračné služby 

v Banskej Štiavnici.

Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta pánom Jozefom 

Krajčovom.

4.4.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

5.4.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie so Sloven-

skou inšpekciou životného pro-

stredia.

6.4.

Občiansky obrad – zlatý sobáš.

Viera Lauková

k zachovaniu sídla Sloven-

ského vodohospodárskeho 

podniku, š. p., v Banskej 

Štiavnici.

Mestské zastupiteľstvo mes-

ta Banská Štiavnici na svojom po-

slednom zasadnutí dňa 21.3. 2019 

prijalo uznesenie č. 62/2019, kto-

ré uvádzame v plnom znení:

MsZ vyzýva Vládu Slovenskej re-

publiky, aby zmenila rozhodnutie 

Ministerstva životného prostre-

dia SR a rozhodla o zachovaní síd-

la Slovenského vodohospodárske-

ho podniku, š. p., (ďalej ako „SVP, 

š. p.“) v B. Štiavnici.

Presťahovanie SVP, š. p., je v  prí-

krom rozpore so zákonom NR SR 

č.100/2002 o  ochrane a  rozvoji 

územia Banskej Štiavnice a okolia, 

najmä s §4 citujem:

§4 Zabezpečenie ochrany a roz-

voja vymedzeného územia

(1) Vláda Slovenskej republi-

ky v  súčinnosti s  ústrednými or-

gánmi štátnej správy utvára tech-

nicko-organizačné a  ekonomické 

podmienky na ochranu a  rozvoj 

vymedzeného územia (§2), najmä 

a) napomáha pri zachovaní a roz-

voji administratívneho, hospo-

dárskeho a kultúrneho postavenia 

Banskej Štiavnice v rámci Sloven-

skej republiky.“

Umiestnenie SVP, š.p., v B. Štiavni-

ci má nezvrátiteľné opodstatnenie. 

Nikde inde na svete ako práve v B. 

Štiavnici a jej okolí nevznikol v 18. 

stor. taký jedinečný, dômyselný 

a  efektívny vodohospodársky sys-

tém ako práve tu.  Aj to rozhodlo, 

že sa podnik etabloval v B. Štiavni-

ci v r. 1997, pretože bolo všeobec-

ne známe, že od r. 1993 bola Ban-

ská Štiavnica a technické pamiatky 

v okolí zapísané do Zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO, hlavne 

kvôli tomuto fenoménu.

Tu sa však deje úplný opak, je tu 

snaha a zámer vziať z B. Štiavnice 

sídlo SVP, š.p., a predať zrekonštru-

ované historické budovy.

Okrem toho, že ide o jedného z naj-

väčších zamestnávateľov v regióne, 

SVP, š.p., je aj ekonomickým prí-

nosom v meste a týka sa to najmä 

stravovacích, dopravných a  iných 

služieb v  odhadovanom objeme 

niekoľko stotisíc eur ročne a  to 

v priebehu celého roka.

Banská Štiavnica prišla v  posled-

ných dekádach postupne o banský, 

textilný a tabakový priemysel, ako 

aj o vysoké školstvo a s ním peda-

gogický zbor a stovky študentov.

Hoci mesto má povesť kultúrneho 

klenotu Slovenska, počet jeho rezi-

dentov neustále klesá a odsťahova-

nie sídla SVP, š.p., k tomuto trendu 

výrazne prispeje.

Preto samospráva mesta na čele 

s  primátorkou mesta, poslan-

ci Mestského zastupiteľstva 

v  Banskej Štiavnici, ako vole-

ní zástupcovia občanov Banskej 

Štiavnice, vnímajúc ich názory 

a postoje, aj formou prebiehajú-

cej petície vyzývame Vládu Slo-

venskej republiky, aby v  tejto 

veci zakročila a zabránila výko-

nu rozhodnutia odsťahovať sídlo 

SVP, š.p., z Banskej Štiavnice.

ŠN

Výzva pre Vládu 
Slovenskej republiky

Poďakovanie
Som veľmi prekvapená a  veľmi 

ma teší, že mnohí ľudia ma oslo-

vujú a  zasielajú mi e-mailom aj 

poštou podnety a ďalšie zaujíma-

vé  materiály týkajúce sa činnosti 

Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., (ďalej len SVP, š.p.) 

v Banskej Štiavnici a ďalšie argu-

menty k  zachovaniu sídla SVP, 

š.p., v Banskej Štiavnici.

Aj prostredníctvom Štiavnických 

novín sa im chcem všetkým po-

ďakovať a chcem ich ubezpečiť, že 

so všetkými týmito podnetmi sa 

budem ďalej zaoberať a využijem 

ich pri argumentácii k zachovaniu 

sídla SVP, š.p., v Banskej Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 5.4. v  čase od 8:30 – 14:00 na 

ul.: Dolná, Višňovského, Kam-

merhofská, Mládežnícka, Reme-

selnícka, Robotnícka, Športová, 

Zvonová.

– 8.4. v  čase od 7:30 – 16:30 na 

ul.: L. Svobodu, Učiteľská.

– 30.4. v čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Akademická, J. Hollého, J. Pa-

lárika.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Výsledky II. kola volieb prezidenta SR dňa 30.03.2019 v meste Banská Štiavnica

Text/okrsok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu

Počet oprávnených voličov 
zapísaných v zozname voličov

1202 701 944 719 625 876 807 872 661 788 8195

Počet voličov, ktorí sa 
zúčastnili hlasovania

520 333 340 352 256 348 367 372 241 377 3506

Počet odovzdaných obálok 520 333 339 352 256 348 367 371 241 377 3504

Počet platných hlasov pre 
všetkých kandidátov

505 330 333 348 251 337 357 362 235 372 3430

Kandidáti:

Zuzana Čaputová 401 187 181 166 127 183 215 182 123 229 1994

Maroš Ševčovič 104 143 152 182 124 154 142 180 112 143 1436

Účasť voličov v  II. kole volieb prezidenta bola v meste Banská Štiavnica 42,78%. Oproti I. kolu bola nižšia 
o 7,54%, kedy k urnám prišlo 50,33% voličov.

Celoslovenská volebná účasť bola 41,79%. Mgr. Zuzana Čaputová získala 1 056 582 hlasov – 58,40% 
a JUDr. Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov – 41,60%.

Výsledky II. kola volieb prezidenta v okrese Banská Štiavnica

obec spolu Zuzana Čaputová Maroš Šefčovič

Banská Štiavnica 3 430 1 994 1 436

Baďan 62 26 36

Banská Belá 395 234 161

Banský Studenec 145 78 67

Beluj 55 30 25

Dekýš 89 47 42

Ilija 142 81 61

Kozelník 49 22 27

Močiar 51 9 42

Počúvadlo 49 24 25

Podhorie 126 55 71

Prenčov 216 96 120

Svätý Anton 374 212 162

Štiavnické Bane 335 191 144

Vysoká 54 31 23

Spolu 5 572 3 130 2 442

Mestského zastupiteľ-

stva v  Banskej Štiavnici vďaku za 

dlhoročnú prácu, za precízne a dôs-

tojné zaznamenávanie a  spracová-

vanie materiálov zo života mesta, za 

aktívnu činnosť v prospech kultúr-

neho a  spoločenského života mes-

ta Banská Štiavnica. Zaželala všet-

kým do ďalších rokov pevné zdravie 

a veľa osobných a pracovných úspe-

chov. Po jej slovách odovzdala prí-

tomným ďakovné listy, publikácie 

a všetci sa zapísali do pamätnej kni-

hy Mesta Banská Štiavnica. Nasle-

dovali príhovory súčasného redak-

tora Mgr. Michala Kríža a bývalých 

šéfredaktorov Štiavnických novín, 

prvého PhDr. RNDr. Jána Nová-

ka, CSc. a Mgr. Petra Danáša, kto-

rí vyzdvihli skutočnosť, ktorá je ra-

ritou na Slovensku, že existuje ešte 

týždenník ako naše Štiavnické novi-

ny, ktoré vychádzajú nepretržite už 

skoro 30 rokov! Zaželajme si, aby 

sme ešte dlho mohli prinášať našim 

cteným a verným čitateľom aktuál-

ne informácie z diania nášho krás-

neho historického mesta Banská 

Štiavnica, zapísaného do prestížne-

ho Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO a jeho okolia.

Michal Kríž, redaktor ŠN

30. ročník Štiavnických novín
�1.str.

Prezidentkou Slovenskej 

republiky sa stala Mgr. Zuzana 

Čaputová.

V sobotu 30.3. sa konalo na Sloven-

sku 2. kolo voľby prezidenta Slo-

venskej republiky. Do 2. kola po-

stúpili 2 najúspešnejší kandidáti na 

prezidenta SR Mgr. Zuzana Čapu-

tová a JUDr. Maroš Šefčovič. V na-

šom meste sa volebné miestnosti 

otvorili o  7:00 a  zatvorili o  22:00. 

V  10 okrskoch mohlo voliť 8 195 

oprávnených voličov zapísaných do 

zoznamu voličov. Svoje právo odo-

vzdať svoj hlas využilo 3 506 voli-

čov, t.j. o 609 menej ako v 1. kole, 

čo predstavovalo 42,78% účasť na 

voľbách. Výsledky volieb za mesto 

Banská Štiavnica a  okres Banská 

Štiavnica prinášame v prehľadných 

tabuľkách.

Michal Kríž

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

Vyhlásenie 
výberového konania

Mesto Banská Štiavnica,  zastúpe-

né primátorkou mesta Mgr. Na-

deždou Babiakovou vypisuje výbe-

rové konanie na obsadenie funkcie: 

Odborný zamestnanec na odd. vý-

stavby ÚP a ŽP. Informácie o pra-

covnom mieste – stručná ná-

plň práce: Samostatná odborná 

práca vo vecne vymedzenej oblas-

ti samosprávy, samostatne vyko-

náva investorsko-inžiniersku čin-

nosť 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, vypracova-

nie odborných podkladov pre žia-

dosti o fi nančné príspevky z MK SR, 

enviromentálnych fondov a  iných 

mimorozpočtových zdrojov, prí-

prava rozpočtov stavebných akcií 

v programe CENKROS, príp. obdob-

ný. Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., resp. SŠ vzdelanie 

stavebného zamerania. Iné požia-

davky a  osobnostné predpokla-

dy: občianska bezúhonnosť, ovlá-

danie 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, Stručný profesijný 

životopis,  Overený doklad o dosiah-

nutom st. vzdelaní, Výpis z RT nie 

starší ako 3 mes., Písomný súhlas 

pre spracovanie osobných údajov 

pre účely výberového konania pod-

ľa zák. č. 18/2018 Z.z. o  ochrane 

osobných údajov v  znení neskor-

ších predpisov. Ponúkaný plat: Plat 

v zmysle Zák. č. 553/2003 Z.z. o od-

meňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v  znení 

neskorších predpisov (platová trie-

da – 6, platový st. – podľa odpraco-

vaných rokov v odbore, platový ta-

rif podľa platovej tr. a platových st. 

688,50€ až 826,50€). Predpokla-

daný nástup: 1.5.2019.

Žiadosť o  prijatie do pracovné-

ho pomeru je potrebné doručiť do 

18.4. osobne alebo poštou na adre-

su: MsÚ Banská Štiavnica, Radnič-

né nám. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, s označením „VK – odd. V, ÚP a ŽP

Bližšie info: tel. č. 0907/722 840 – 

Ing. Kladivíková, ved. odd. výst., ÚP 

a ŽP.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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Ako sme už viackrát informo-

vali prostredníctvom Štiavnic-

kých novín a stránky mesta, 

aj v roku 2019 naplánovalo 

Mesto Banská Štiavnica pokra-

čovanie v sadových úpravách 

verejných priestranstiev na 

ulici Dolná. 

Riešeným priestorom sú tri plo-

chy medzi miestnou komunikáciou 

a  chodníkom pre peších na Dol-

nej ulici. Celková plocha riešeného 

priestoru je 812 m2.

Pôvodný stav ulice Dolná tvori-

li jarabiny, jaseň štíhly a  svíb bie-

ly v celkovom počte 29 kusov a trá-

va. Uvedené dreviny boli takmer 

všetky napadnuté jadrovou hnilo-

bou, niektoré celkom a niektoré len 

čiastočne, pričom jadrová hniloba 

bola smerom od koruny ku kme-

ňom. Vek týchto drevín bol približ-

ne 40 rokov a viac. Na všetky uvede-

né dreviny vyžiadalo Mesto Banská 

Štiavnica súhlas s  výrubom, kto-

rý bol vydaný v  I. stupňovom roz-

hodnutí Okresným úradom Banská 

Štiavnica, na ktoré bolo podané od-

volanie, a toto rozhodnutie bolo po-

tvrdené Okresným úradom Banská 

Bystrica, odvolanie bolo zamietnu-

té v plnom rozsahu.

V  1. etape boli vysadené tieto 

druhy:

stromy: 6 ks – čerešňa pílkatá (stro-

my vo výške 3,2 m), 

trvalky: 60 ks – astra krovitá, 35 ks 

– kráska praslenová, 50 ks – echi-

nacea purpurová, 30 ks – gaura, 40 

ks – kukučka, 70 ks – margarétka, 

35 ks – kocúrnik záhradný, 30 ks – 

pupalka, 45ks – levandula, 40 ks – 

rudbekia, 45 ks – rozchodníkovec, 

18 ks – bezkolenec belasý (tráva), 

23 ks – perovec psiarkovitý (tráva).

V rámci 2. a 3. etapy je napláno-

vaná výsadba týchto druhov:

stromy: čerešňa pílkatá a  slivka 

okrasná v  počte 22 kusov drevín 

(stromy vo výške 3,2 m),

trvalky: v počte 1 429 kusov z toho: 

astra krovitá, kráska praslenová, 

echinacea purpurová, gaura, kukuč-

ka, margarétka, kocúrnik záhrad-

ný, pupalka, levanduľa, rudbekia, 

rozchodníkovec, bezkolenec belasý 

(tráva), perovec psiarkovitý (tráva).

Projekt uvedených sadových úprav 

na ulici Dolná začal v  roku 2018, 

kedy bola urobená 1. etapa. Pred 

uvedenou akciou sa uskutočnilo 

pracovné stretnutie s  občanmi bý-

vajúcimi na ulici Dolná za účasti 

architektky, ktorá projekt pripra-

vovala. Ďalšie pracovné stretnutie 

s občanmi bývajúcimi na ulici Dol-

ná sa uskutočnilo v  auguste 2018 

v  budove radnice, kde boli v  rám-

ci fi nančných prostriedkov a  akcií 

v rozpočte mesta prerokované aj sa-

dové úpravy ulice Dolná. Na týchto 

stretnutiach neboli k  spracované-

mu a predloženému projektu žiad-

ne pripomienky od občanov žijú-

cich v tejto časti mesta.

Cieľom sadových úprav bolo a je no-

vou výsadbou zabezpečiť skrášle-

nie ulice, vytvorenie izolácie medzi 

miestnou komunikáciou a  chodní-

kom pre peších pomocou stromov, 

krov, trvaliek a okrasných tráv. Na-

vrhované stromy svojím kvitnutím 

zabezpečia oživenie plochy v  jar-

ných mesiacoch. Následne po od-

kvitnutí stromov preberie funk-

ciu oživenia a  pestrosti verejného 

priestoru počas leta až do jesene 

okrasný záhon z  trvaliek, okras-

ných tráv a  kvitnúcich kríkov. Vý-

sadbou záhonu sa vytvorí estetická 

izolácia medzi chodníkom pre pe-

ších a miestnej komunikácie.

Okrem toho sa na uvedených plo-

chách vymieňa zemina a  čiastoč-

ne vyrovnáva terén. Výsadbou sa 

taktiež docieli jednotný a  uprave-

ný vzhľad tejto časti mesta. Použitie 

štrkového kameniva je z  hľadiska 

funkčnosti a  údržby najvhodnej-

šie aj vzhľadom k  tomu, že z  jed-

nej strany je v blízkosti cesta, kto-

rá je v rámci zimnej údržby solená 

a  posýpaná. Novovysadené stro-

my boli takisto vysadené vo vyššej 

vzrastovej výške (3,2 m), aby čím 

skôr obyvateľom doplnili a nahradi-

li pôvodné dreviny. Takisto trvalko-

vé záhony sú vysadené rôznofareb-

nými a pestrými kvetmi a trávami, 

ktoré dotvoria celkový vzhľad zele-

ne. Podobným spôsobom bola upra-

vená aj ulica Mierová a následne aj 

časť Ulice Andreja Sládkoviča, kto-

ré takisto potrebovali a ešte aj po-

trebujú čas na rozrastenie. Všetky 

stromy aj rastliny nasadené na tie-

to ulice potrebujú trochu času, aby 

sa rozrástli a zakorenili a aby mohli 

počas ďalších rokov byť pre obyva-

teľov potešením.

V roku 2019 ďalej plánujeme na uli-

ci Dolná úpravu parkovacej plochy 

pred objektom tzv. Šindlerky, kto-

rá takisto prispeje k  skultúrneniu 

prostredia a  zadefi novaniu parko-

vania, namiesto parkovania „na di-

voko“, zároveň v  roku 2019 plánu-

jeme výmenu verejného osvetlenia 

v počte 23 kusov svietidiel na ulici 

Dolná. Zároveň chceme riešiť kom-

plexnú PD tejto ulice až po časť Kri-

žovatka. Na ulici Dolná sme v roku 

2019 z  mimorozpočtových zdro-

jov osvetlili priechod pre chodcov 

a osadili tabuľu 30.

Zároveň samospráva podala pro-

jekt na SAŽP, kde sme sa zapojili do 

národného projektu „zelené obce“, 

ktorý bol schválený a v rámci neho 

bude vysadených 99 kusov drevín 

na sídlisku Drieňová (pri ZŠ J. Kol-

lára, vnútroblok Energetikov, Park 

Drieňová, Pátrovské schody, MŠ 1. 

mája, Šobov).

Zuzana Šušková, odd. RRaMV

Pokračovanie sadových úprav 
na Dolnej ulici

Dolná ulica opeknie novou sadovou výsadbou  foto Michal Kríž

Rozmiestnenie 
VKK 
určených na zber objemného 

odpadu a bioodpadu

Technické služby, mestský pod-

nik, oznamujú, že sa rozmiest-

ňujú veľkokapacitné kontajne-

ry (ďalej VKK ) oddelene na zber 

objemného odpadu a bioodpadu, 

tieto druhy odpadov sa nesmú 

vzájomne miešať.

Zber objemného odpadu:

VKK na objemný odpad budú pri-

stavené nasledovne:

– 5.4.2019 – ul.: E. M. Šoltésovej, 

Ľ. Podjavorinskej, Pátrovská

– 8.4.2019 – ul. Križovatka 15, 16

Do VKK na objemný odpad patrí 

len objemný odpad (20 03 07), čo je 

komunálny odpad, ktorý kvôli svo-

jim rozmerom a hmotnosti nie je 

možné umiestniť do štandardných 

zberných nádob, napríklad náby-

tok, staré matrace, koberce, okná, 

dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK na objemný odpad ne-

patria druhotné suroviny (želez-

ný šrot, papier, sklo, plasty), ne-

bezpečný odpad a  elektroodpad 

(farby, domáca chémia, chladnič-

ky, pračky, televízory, počítače, 

telefóny, batérie, žiarivky,...) bio-

logicky rozložiteľný komunálny 

odpad (zvyšky potravín, tráva, ko-

náre, lístie) a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor ul. Antolská 

46, Banská Štiavnica, v  čase od: 

pondelok – piatok: 06:00 – 18:00 

hod., sobota: 08:00 – 12:00 hod.

Zber bioodpadu:

V  zmysle požiadaviek občanov 

pristavujeme VKK na bioodpad 

nasledovne:

– 5.4.2019 – ul. Pátrovská

Do VKK na bioodpad patrí len 

záhradný bioodpad (20 02 01), 

čo sú konáre, orezy stromov, krí-

kov, suché lístie či stará tráva.

Do VKK na bioodpad nepatria 

iné odpady, ako druhotné surovi-

ny, nebezpečný odpad a  elektro-

odpad, objemný odpad a ani sta-

vebný odpad.

Prosíme občanov, aby do VKK 

na bioodpad dávali iba záhrad-

ný bioodpad a nedávali sem iné 

druhy odpadov.

Ak majú občania požiadavky na 

pristavenie VKK na objemný od-

pad alebo záhradný bioodpad, 

treba to nahlásiť na dispečing 

Technických služieb, m. p., tel. č. 

0908 272 630.

Peter Heiler, riaditeľ podniku
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kam v BŠ 
a okolí ?

S príchodom jarných slnečných 

lúčov otvára Mesto Banská 

Štiavnica aj svoje tri detské 

ihriská. 

Po zimnej sezóne a rozmrazení pôdy 

ich v apríli čaká niekoľko krokov, kto-

ré sú zamerané na ich kvalitnú pre-

vádzku. Na ihriskách bude vykonané 

základné vyčistenie, odstránenie ale-

bo oprava poškodených prvkov a ná-

sledne bude realizovaná pravidelná 

ročná inšpekcia. Do 15. mája záro-

veň prebehne rozširovanie ihriska na 

Drieňovej, ktoré sa udeje s podporou 

Úradu vlády SR. Počas leta tak budú 

mať deti z tejto lokality k dispozícii 

rozšírené ihrisko v  plnom rozsahu. 

V roku 2019 by sme radi spracovali 

aj návrh zelene pri detskom ihrisku 

Drieňová, ktorá by ešte viac skultúr-

nila prostredie a prípadne aj vytvorila 

tieň v niektorých jeho častiach.

Detské ihriská, ako aj športovisko 

na Drieňovej sú otvorené denne od 

9.00 do 18.00 hod., v prípade dob-

rého počasia správcovia jednotli-

vých ihrísk pravidelne prispôsobujú 

otváracie hodiny záujmu obyvate-

ľov. Občasnou otázkou obyvateľov 

je aj to, či je nutné, aby areál ihris-

ka bol oplotený a fungoval tak v ob-

medzenom režime. Prax ukazuje, že 

práve vďaka vymedzeniu areálu sa 

darí tieto miesta pre deti nielen udr-

žiavať, ale aj rozširovať. Aj preto nie 

sú plánované žiadne zmeny v nasta-

venom móde.

Radi by sme zároveň upozornili 

obyvateľov mesta a užívateľov det-

ského ihriska, že tieto sú určené pre 

deti do 10 rokov v sprievode dospe-

lej osoby. Zároveň oceníme, keď aj 

rodičia prispejú k  ochrane spoloč-

ného majetku a zdravia osôb komu-

nikáciou medzi sebou a deťmi v prí-

pade, že dochádza k nedodržiavaniu 

pravidiel uvedených na prevádzko-

vých tabuliach. Prípadné poškode-

nia prvkov alebo iné závažné nedo-

statky je možné nahlásiť na tel. čísle 

045 694 96 51, prípadne   e-mailom  na 

peter.sliacky@banskastiavnica.sk.

R. Marko

Detské ihriská otvorené

Súťaž v materských a základ-

ných školách Banskej Štiavnice

Aj tento rok vyhlasujú Technické služ-

by, m. p., Banská Štiavnica v  spolu-

práci s Mestom Banská Štiavnica a o. 

z. Cepta už 10. ročník súťaže v  trie-

denom zbere „Zbieraj body za odpady“ 

pre materské a  základné školy Ban-

skej Štiavnice. Súťaž trvá od 1.4.2019 

do 31.5.2019. Žiaci zbierajú pre svo-

ju triedu body za vytriedené suroviny. 

Body sa prepočítavajú na počet žiakov 

triedy. Ak napr. materská škola ide do 

súťaže ako celok, body sa prepočíta-

jú na celkový počet žiakov škôlky. Pr-

vých 10 tried/škôlok, ktoré budú mať 

najviac bodov na žiaka získa zaujíma-

vé fi nančné aj vecné ceny.

Pre získanie 1 bodu je potrebné na-

zbierať:

– 2 kg papiera (noviny, kancelársky 

papier a pod.), alebo

– 1 kg kartónu, alebo

– 0,5 kg nápojových kartónov (tetra-

pakov), alebo

– 0,1 kg hliníkových fólií, alebo

– 0,1 kg hliníkových plechoviek.

Vytriedené a čisté suroviny žiaci môžu 

priniesť na zberný dvor - Antolská 46 

(oproti ČOV) cez prac. dni od 6:00 do 

18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Na 

zbernom dvore je potrebné kontakto-

vať pri vstupe obsluhu zberného dvo-

ra, ktorá suroviny preberie a vystaví 

vážny lístok.

Druhou možnosťou je, že škola bude 

suroviny sústreďovať vo  svojich 

priestoroch. Škatule, vrecia, tašky 

a pod. musia byť označené, aby bolo 

jasné, ku ktorej triede a škole patria. 

Technické služby po vzájomnej doho-

de vykonajú zvozy zo škôl a zaevidujú 

suroviny.

Podľa počtu bodov sú pre triedy 

pripravené zaujímavé fi nančné od-

meny:

– 1. miesto: 50€

– 2. miesto: 40€

– 3. miesto: 30€

– 4. – 5. miesto: 20€

– 6. – 7. miesto: 10€

– 8. – 10. miesto: 5€

Vyhranú sumu môže trieda využiť 

napr. na koncoročný výlet.

Zo súťaže bude mať úžitok aj škola, 

ktorej triedy sa zapoja. Za každú trie-

du, ktorá sa umiestni na 1. – 10-mies-

te, škola dostane 10€. Navyše škola 

získa za vyzbieraný papier 0,04€/kg.

Čo patrí a  čo nie medzi jednotli-

vé suroviny, to žiaci zistia vo svo-

jej škole – z  plagátu na nástenke 

alebo na spomínanej web stránke 

odpady.banskastiavnica.sk. Chcem 

upozorniť, že najviac bodov je mož-

né získať za hliníkové nápojové ple-

chovky a fólie (patria sem viečka z jo-

gurtov, fólie z čokolád, kovové tégliky 

z paštét a pod.). Samozrejme, všetko 

musí byť čisté bez zvyškov obsahu, 

aby to nezapáchalo. Medzi hliníkové 

fólie nepatria plastové („šušťavé“) vieč-

ka/obaly z niektorých jogurtov či slad-

kostí a ani obaly z masla.

Aby boli suroviny prevzaté a body pri-

delené, musia byť odpady čisté a vy-

triedené podľa uvedených kritérií. Pri 

nedodržaní požadovanej kvality su-

rovín si technické služby vyhradzujú 

právo neprevziať dodávku, alebo zní-

žiť jej hmotnosť a  teda triede pripí-

sať menej bodov. V prípade nejasnos-

tí kontaktujte koordinátora súťaže na 

milos.veverka@inter-net.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Zbieraj body za odpady

5./6.4. Plenér: Urban legends. Vý-

tvarné kurzy plenérskej maľby. Ban-

ská Štiavnica, 9:00.

5.4. Koncert: Sickpicnic. Džez od 

budapešt. kapely. KC Eleuzína, Hor. 

ružová 1, BŠ, 20:00.

6.4. Železný hasič. O putovný po-

hár Salamandra resort, Hornohod. 

tajch, H. Hámre, 8:00.

6./7.4. Jazdecký kurz s B. Tureko-

vou. Kurz jazdenia na koni. Ranč 

Nádej, Obec Svätý Anton, 8:00.

6.4. Tradičný trh s  ochutnávkou 

pôstnych jedál. Terasa u Blaškov, Po-

čúvadlo, BŠ, 10:00.

6.4. Swap v B. Štiavnici. Výmena ob-

lečenia. Spojár Kafe&Klub, Kam-

mer. 181/6, BŠ, 11:00.

6.4. Beseda o pôvode Rómov. O pô-

vode a zvyklostiach. Komun. obý-

vačka, CKO Povrazník, BŠ, 15:30.

6.4. Otvorenie 4 výstav naraz: Dia-

lóg, Primárna vibrácia, Toto je ka-

binet ilustrácie VIII., Krajina so 

snom. Galéria J. Kollára, Nám. sv. 

Troj. 6, BŠ, 17:00.

6.4. Zima je tu. Vytvorme komu-

nitu! Diskus. o seriále Hra o tróny. 

Barcadam, Nám. sv. Troj. 17, BŠ, 

17:00.

6.4. Koncert: Lenka Filipová. Vy-

stúpenie českej pesničkárky. KC, 

Kammer. 1, BŠ, 18:00.

6.4. Koncert: Trilobeat. Jarné tur-

né 2019. Archanjel, Radnič. nám. 

10B, BŠ, 20:00.

6.4. Koncert: Strigôň. Fantasy me-

dieval music. U  Templárov- Lib-

ressobar, Radnič. nám. 13, BŠ, 

20:00.

6.4. Koncert: Szabó/Turcerová/

Maceček. Hudob. vystúpenie. KC 

Eleuzína, Hor. ružová 1, BŠ, 21:00.

6.4. Dancing night by DJ Maťa. 

Párty s  klub. muzikou. Pražovňa, 

Kammer. 31, BŠ, 21:30.

7.4. Malý farmársky trh. Predaj re-

gionál. výrobkov. Penzión Starý 

hostinec. Obec Svätý Anton, 11:00.

9.4. Worskshop: Je to v nás. S W. 

Wuačkowcom a  D. Klimkom. Ko-

mun. centrum Šobov, BŠ, 17:00.

10.4. Geobádateľňa pre všetkých. 

Ponuka aktivít pre všetkých báda-

teľov. SBM- Mineral. expo., Nám. 

sv. Trojice 6, BŠ, 13:00.

10.4. Art Pódium 2019. Prehliadka 

tvoriv. mládeže. Internát pri SOŠ 

služ. a les., Kolpaš. 9, BŠ, 17:00.

10.4. Šamanizmus: Ako cesta sily 

slúži ceste srdca. Diskusia. Archan-

jel, Radnič. nám. 10B, BŠ, 18:00.

Región Banská Štiavnica



6
číslo 13 • 4. apríl 2019

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Primátorka mesta, Mgr. Nadež-

da Babiaková, dňa 27. marca 2019 

pri príležitosti Dňa učiteľov pozvala 

60 banskoštiavnických pedagógov 

na priateľské stretnutie do priesto-

rov Súkromnej hotelovej akadémie, 

aby súčasným učiteľom a  ich kole-

gom v  zaslúženom „pedagogickom“ 

dôchodku ako prejav úcty a  vďaky 

za ich náročnú prácu poďakovala za 

výchovu a vzdelávanie detí, žiakov 

a študentov našich škôl a školských 

zariadení.

Viera Ebert, školský úrad

Deň učiteľov

Poďakovanie pedagógom primátorkou mesta  foto Michal Kríž

Mesto Banská Štiavnica ako 

zriaďovateľ, v školskom roku 

2018/19 fi nančne podporil ZŠ 

Jozefa Kollára v rámci inovácie 

výučby predmetu informatika. 

Výučba prebieha u žiakov 

8.ročníka.

Škola sa tak zapojila do projektu na 

zvýšenie gramotnosti v  oblasti IKT 

„Inovácia výučby v  rámci predmetu in-

formatika“ – s cieľom pripraviť žiakov 

na trh práce budúcnosti – zvládnutie 

očakávaných zmien pracovného trhu 

pri nástupe automatizácie a  umelej 

inteligencie pri vytváraní pracovných 

pozícií ako operátor výroby, progra-

mátor, nastavovač a  pod., keď naj-

väčší zamestnávatelia, ako sú Kia, 

Volkswagen a  iné potrebujú práve 

ľudí v  týchto profesiách. Výučba by 

mala naplniť cieľové kompetencie 

výučbou programovania pre Andro-

id. Nakoľko sa tomuto trendu už pri-

spôsobuje čoraz viac stredných škôl, 

budú práve takto pripravení absol-

venti základnej školy zvýhodnení na 

ďalšie budovanie znalostí v  proble-

matike informatiky.

V. Ebert, školský úrad

V súčasnej dobe výučba prebieha 

už 8.mesiac, preto sme požiada-

li vyučujúceho-odborníka z praxe 

s adekvátnou kvalifi káciou o jeho 

názor, postrehy a  zhodnotenie 

doterajšej práce žiakov:

Pri prvotnom stretnutí so žiak-

mi a vysvetlení, ako budeme pra-

covať tento školský rok na hodine 

informatiky som u  nich spozo-

roval strach z  neznámeho, keď-

že žiaci neboli zvyknutí na hodi-

ne pátrať po informáciách samy. 

Prvé hodiny začali slovami „ne-

viem čo mám robiť“, aj keď mali jas-

ne napísané zadania. Nevedeli, 

ako majú vytvoriť veci, keď im to 

predtým niekto neukázal. Po vyše 

pol roku práce vidím u nich pok-

roky a to najmä:

– Komunikatívnosť – nemajú 

problém komunikovať medzi se-

bou a zároveň ani so mnou ako so 

zadávateľom úloh.

– Práca v tíme – tu som dlhú dobu 

sledoval, ako si žiaci medzi sebou 

tolerovali, že niekto pracuje a nie-

kto sa len „zviezol s tímom“. Posled-

né hodiny sa niektorí žiaci ozva-

li, že by sa chceli vymeniť, pretože 

časť tímu nespolupracuje, ako by 

si predstavovali.

– Vytrvalosť – aj keď nie vždy sa 

im podarí každá úloha spraviť na 

prvýkrát, nikdy sa nevzdávajú 

a skúšajú nájsť odpoveď na prob-

lém, ktorý práve riešia.

Žiaci vnímajú hodinu pozitívne 

a  páči sa im, keď prídu na niečo 

samy. Hodina sa im zdala trochu 

stresová, ale zistili, že to nie je 

nič, čo by nevedeli zvládnuť. Je to 

pre nich niečo nové, čo ešte nikde 

nezažili a zistili, že sa naučili via-

cej ako na akejkoľvek inej hodine 

informatiky, čo doteraz mali.

Je veľmi na žiakoch vidieť, že nie 

sú navyknutí riešiť problémy, ale-

bo učiť sa niečo samy. Pri množ-

stve informácií, ktoré sa nachá-

dzajú na internete zadarmo a  sú 

dostupné bez akejkoľvek námahy, 

je podľa môjho názoru dnes veľmi 

dôležité, aby si deti vedeli nájsť 

odpovede na akýkoľvek problém 

zadaný v  škole. Bohužiaľ, toto 

stále vidím ako najväčšiu slabosť 

žiakov a  neustále potrebujú ako-

by postrčiť správnym smerom.

Miroslav Kováč

Pomoc mesta k príprave žiakov 
na trh práce budúcnosti

Na základe rozhodnutia Krajské-

ho riaditeľstva Hasičského a  zá-

chranného zboru v  Banskej Bys-

trici je potrebné od 1.4.2019, 

z dôvodu skrátenia času blokova-

nia linky 150 a  operačného dôs-

tojníka, nahlásiť čas spaľovania 

horľavých látok právnickou oso-

bou alebo podnikateľom vyplne-

ním a  zaslaním formulára, kto-

rý sa nachádza na stránke MV 

SR: https://www.minv.sk/?KR_

HaZZ_BB. Po zaslaní formulára 

príde oznamovateľovi potvrdzu-

júci e-mail s upozornením na na-

hlásenie aj telefonicky v zmysle §7 

písm. e) vyhl. MV SR č. 121/2002 

Z.z. Na linku tiesňového volania 

č. 150 je potrebné potom oznámiť 

len začiatok spaľovania bez časo-

vého obmedzenia pred začatím 

spaľovania.

Ivan Pružina, 

riaditeľ OR HaZZ

Nahlasovanie spaľovania 
horľavých látok

DOD
Materská škola sv. Františka As-

siského, ul. Gwerkovej – Göllnero-

vej č. 9, 969 01 Banská Štiavnica 

Vás srdečne pozýva na deň otvo-

rených dverí, ktorý sa uskutoční 

dňa 18.4.2019 v priestoroch ma-

terskej školy. Srdečne ste vítaní! 

Bližšie info:

http://www.katgymbs.sk, 

tel.č. 0911 258 323.

MŠ sv. F. Assiského

Škriatkovia 
v pizzerii
Nie nadarmo sa hovorí: „Čo sa za 

mladi naučíš, v  starobe akoby si na-

šiel.“

Pondelňajší deň bol pre malých 

škriatkov výnimočný. Prijali sme 

pozvanie p.Erneka stráviť dopo-

ludnie v  Pizzerii Svätá Barborka, 

tak neobyčajne. Už pri príchode 

nás čakalo obliekanie zásteriek, 

a tak sme začali tušiť, že to dnes 

nebude len také jednoduché. Na 

stoloch pripravené misky s ingre-

dienciami nás utvrdili v tom, že sa 

z nás stanú pekári. Vyhrnuli sme 

si rukávy a hor sa do práce. Našou 

prvou skúškou bolo vymiesenie 

cesta na vianočku a jej zapletenie. 

Kým cesto kyslo, čakala nás dru-

há výzva a tou bola príprava obe-

da – pizze. Síce sme cesto nekrú-

tili na jednom prste, ale aj tak sa 

nám podarilo vyvaľkať ho do ma-

lých, milých foriem. Každý si vyča-

roval tú svoju dokonalú. Veď nám 

aj chutili tak ako sa patrí.

Po dobrom obede nás už čaka-

li upečené, voňavučké vianočky. 

Ďakujeme p. Ernekovi a aj celému 

personálu pizzerie Svätá Barborka 

za milo strávený deň.

Simona Salanciová, 

Diana Kružliaková a malí 

škriatkovia z MŠ 1.mája č.4

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Oznamujeme členom záhrad-

károv, že dňa 7.4.2019 o  14:00 

hod. sa uskutoční členská 

schôdza. Bližšie info na MTČ: 

0903 250 921. 

Výbor ZO-SZZ v Štefultove

Oznam
Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – pracovisko 

Banská Štiavnica oznamuje, že 

sídli na novej adrese: Dolná 18, 

969 01 Banská Štiavnica, (budo-

va Schindlerka) na 1. posch. Kon-

takt na vedúcu pracoviska: Hele-

na Galková, 0915 819 989.

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 zvä-

zu alebo u p. predsedníčky 

ZO SZTP Anny Peťkovej

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 úradné hodiny v kan-

celárii zväzu sú: 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

Je všeobecne známe, že 

Slovenské banské múzeum 

(SBM) je už takmer polstoročie 

jedno z najvýznamnejších 

banských múzeí na svete. 

Prvý krok ku jeho svetochýr-

nosti sa udial presne pred 

55 rokmi – 1.4.1964.

Rozhodnutím Predsedníctva SNR, 

výnosom povereníka SNR pre škol-

stvo a kultúru vzniklo 1.4.1964 zlú-

čením dvoch dovtedajších múzeí 

– Vlastivedného a  Banského mú-

zea Dionýza Štúra jedno múzeum, 

najprv ako Banské múzeum a  od 

3.1.1967 ako Slovenské banské mú-

zeum. Múzeum ako jediná celoslo-

venská inštitúcia svojho druhu sa 

dostalo pod priamu správu Povere-

níctva SNR pre školstvo a  kultúru, 

a  to bol najdôležitejší predpoklad 

pre jeho ďalší rozvoj.

SBM sa podľa svojho štatútu zo dňa 

3.1.1967, ktorý vydala Komisia SNR 

pre školstvo a kultúru stalo „celoslo-

venským vedecko-výskumným a  kul-

túrno-výchovným ústavom pre zhro-

mažďovanie, ochraňovanie, vedecké 

a  muzeologické spracovanie, expozič-

né sprístupňovanie a  kultúrno-výchov-

né využívanie dokladov z odboru geolo-

gických, technických a historických vied 

v oblasti baníctva na Slovensku“.

Prijatím Štatútu Slovenského ban-

ského múzea sa mohla aj de jure 

rozvinúť ďalšia širokospektrálna 

činnosť tejto dodnes jedinej a  jedi-

nečnej inštitúcie na Slovensku.

Realitou sa postupne stávali jedi-

nečné celoslovenské expozície SBM. 

Poznajú ich aj státisíce Slovákov 

i návštevníkov z celého sveta: Ban-

ské múzeum v  prírode (skanzen), 

unikátne celoslovenské expozície 

v  Starom zámku, Novom zámku, 

Kammerhofe, Berggerichte a  mú-

zeu patrí od roku 1966 aj neodmys-

liteľný symbol a  atribút Banskej 

Štiavnice – Klo-

pačka.

Múzeu patrí aj 

galéria Joze-

fa Kollára, ale aj 

expozične sprí-

stupnená dedič-

ná štôlňa Glan-

zenberg zo 16. 

stor..

Najproduktív-

nejšie roky svoj-

ho života som 

strávil ako jeho 

riaditeľ v rokoch 

1965 – 1978 

a  1998 – 2001, 

keď sme s  mo-

jimi vzácnymi 

spolupracovníkmi pripravili a  sprí-

stupnili Banské múzeum v prírode, 

celoslovenské expozície v  Bergge-

richte aj s expozične sprístupnenou 

štôlňou ústiacou do nádvoria toh-

to objektu, Starom zámku, Novom 

zámku, Kammerhofe a  expozične 

sprístupnenú dedičnú štôlňu Glan-

zenberg. Som nesmierne rád, že 

v  našom diele dôstojne pokračova-

li a  stále pokračujú naši nástupco-

via. Nech sa teda aj naďalej úspešne 

rozvíja naše múzeum – pýcha nielen 

nášho mesta, ale aj Slovenska.

Ján Novák

Prvý krok k svetovosti múzea

Špeciálna základná škola na 

Starozámockej ulici v Banskej 

Štiavnici usporiadala dňa 

20. marca 2019 školské kolo 

v prednese poézie a prózy.

Marec – mesiac knihy a Svetový deň 

poézie si žiaci a pedagógovia ŠZŠ pri-

pomenuli tým najúžasnejším mož-

ným spôsobom, pretože príprava 

každého žiaka si vyžadovala starost-

livý výber literárnych textov, lás-

kyplný čas strávený s knihou, chuť, 

nadšenie a  v  neposlednom rade aj 

odvahu vystúpiť pred publikom 

a  porotou. Do súťažnej prehliadky 

sa zapojilo 21 mladých recitátorov 

v troch vekových kategóriách. Obdi-

vuhodné výkony hodnotila trojčlen-

ná porota v zložení: PaedDr. Miloš 

Bendík, PhD., Ing. Danica Chytilo-

vá a  Janka Bernáthová. Talentova-

ných žiakov prišla povzbudiť pani 

riaditeľka školy Mgr. Beata Rafajo-

vá, pani učiteľky, ktoré ich na pred-

nes pripravovali a pán učiteľ Bendík, 

ktorý niektoré básne žiakom sám 

aj napísal. Jednotlivých recitátorov 

všetci prítomní odmenili úprimným 

potleskom, tí najlepší získali aj slad-

kú odmenu a možnosť postupu do 

ďalšieho kola súťaže, ktoré sa usku-

toční v apríli v Brezne. A tu sú mená 

ocenených : I. kategória: Brandon 

Balázs, Matúš Marcinek, Martinka 

Suchá a Mária Kováčová. II. kategó-

ria: Karolína Petrová, Kristián Bar-

toš, Andrej Žigmund. III: kategória: 

Samko Suchý, Bohuš Bartoš. Cenu 

poroty získala Valika Suchá.

Janka Bernáthová

Malý sviatok umeleckého slova v ŠZŠ

Žiaci špeciálnej základnej školy  foto Archív autora

Nový zámok (1764-71)  foto Archív SBM 

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny:

každý deň

apríl: 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



8
číslo 13 • 4. apríl 2019

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Ku galerijným stáliciam 

v meste patrí Galéria Jozefa 

Kollára (GJK) sídliaca v troch 

meštiackych domoch na expo-

novanom Trojičnom námestí. 

Na dvoch podlažiach môže v histo-

rickej štruktúre divák vidieť okrem 

stálych zbierok galérie aj krát-

kodobé výstavné projekty. Tie aj 

v roku 2019 pre galériu pripravujú 

externé kurátorské tímy. A  práve 

„externisti“ spojili sily a  pripravili 

pre divákov niečo špeciálne: Veľ-

ké otvorenie / tzv. Grand opening 

novej výstavnej sezóny. Uskutoční 

sa v sobotu 6.apríla o 17tej otvo-

rením 4 výstav v rôznych priesto-

roch galérie. Projekty majú ambí-

ciu ukázať pestrosť a rôznorodosť 

umenia v celej svojej šírke.

Zlaté časy začínajú!

Potenciál GJK zaujal kurátorku 

Máriu Janušovú a vizuálnu umel-

kyňu Luciu Tkáčovú. Druhej me-

novanej galéria doslova nedala 

spať a  so svojím tímom z  Galé-

rie Hit Bratislava zostavila ponu-

ku projektov a  intervencií, ktoré 

pracujú s priestorom a menia jeho 

podobu. Jej ambíciou je galériu 

doslova „prebudiť“ a  posunúť na 

úroveň suverénnej modernej in-

štitúcie a otvoriť ju viac návštev-

níkom. Projekt sa v  roku 2019 

stal súčasťou sprievodných akti-

vít Mesta kultúry a dostal podpo-

ru z  Fondu na podporu umenia. 

Zlaté časy, ako celoročný program 

nazvali, štartuje otvorením „ga-

lérie v  galérii“ určenej na prezen-

táciu neprofesionálneho umenia 

autorov a  autoriek zo Štiavnice 

a okolia.

„Na inauguračnú výstavu v  Galérii 

oslobodeného času sme sa rozhod-

li osloviť známu Štiavničanku, akti-

vistku a  maliarku pani Oľgu Kuch-

tovú, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje 

predovšetkým svojmu milovanému 

mestu, ale jej záujem sa rozširuje aj 

na zobrazenie krajiny ako takej, sku-

točnej aj vysnívanej.” hovoria kurá-

torky. Program Zlaté časy bude 

čoskoro expandovať aj do exte-

riéru. Spred výpravnej ornamen-

tálnej fasády galérie otočenej do 

námestia by malo čoskoro zmiz-

núť 5 parkovacích miest. Revitali-

zácia vstupného priestoru v kon-

cepcii architekta Jakuba Kopca 

počíta s  vytvorením jednoduchej 

„podstienky“, kde si najmä počas 

letných dní budú môcť ľudia po-

sedieť, vychutnať si atmosféru 

historického námestia, ktoré bo-

hužiaľ v  posledných rokoch viac 

pripomína prominentné parko-

visko než živé námestie...

Začíname od podlahy

Vedeli ste, že v  galérii je aj sála 

o  rozlohe 240m2? Tento priestor 

prešiel v  mesiaci marec zásadnou 

zmenou. Hnedý, nevzhľadný ko-

berec, ktorý tu prežíval desaťro-

čia je už minulosťou. Pod ním dob-

re ukrytá a  znečistená betónová 

štruktúra podstúpila lifting a  od-

halila svoju krásu plnú znamie-

nok minulosti. Sú do nej vpísané 

odtlačky predchádzajúcich gene-

rácií, nedbalo odhodené špaky ro-

botníkov socialistickej úderky, pri-

miešané kúsky uhlia, konárikov, 

chybičky a  zárezy. Na betónovej 

ploche sa bude v  roku 2019 odo-

hrávať hlavný výstavný program. 

Ten štartuje výstava Dialóg pod-

porená programom Európskej 

únie Európa pre občanov o  zme-

nách, ktoré nastali v Strednej Eu-

rópe v  roku 1989. Projekt, ktorý 

iniciovali České centrá predsta-

ví 12 osobností z  kultúrnej obce. 

V  rozsiahlych rozhovoroch ho-

voria o  tom, ako vnímajú zmeny 

z  roku 1989 v  dnešnej perspektí-

ve. Vizuálnu stránku projektu ak-

centujú fotografi e od Slováka Jána 

Kekeliho, poliaka Witeka Orskeho 

a češky Dity Pepe. „Projekt dávame 

do pozornosti najmä učiteľom histórie 

a občianskej náuky, predsa len je dôle-

žité o udalostiach spred 30-tich rokov 

hovoriť aj z pohľadu aktuálnych uda-

lostí, akými sú vražda novinára Jána 

Kuciaka a  Martiny Kušnírovej.“ ho-

vorí Svätopluk Mikyta z o.z Štoko-

vec, ktoré je spoluorganizátorom 

výstavy, ktorá po uvedení v Štiav-

nici pocestuje do Poľska, Čiech 

a Belgicka.

Najmenší výstavný priestor

Už 4.rok sa v  malom výstavnom 

priestore v  galérii pod značkou 

Display BSC predstavujú výsled-

ky z  rezidenčných pobytov, kto-

ré organizuje o.z. Štokovec. Nie je 

podmienkou, aby pozvaný ume-

lec maľoval, fotil či kreslil krásy 

mesta a  jeho okolia. Má skôr vyu-

žiť poskytnutý čas na premýšľanie 

a  prácu na nových veciach. V  me-

siaci február a  marec takto inten-

zívne v Štiavnici pracoval mladý ab-

solvent Fakulty výtvarných umění 

v  Brne, Jakub Němec. Na výstave 

s  názvom Primárna vibrácia pred-

staví nové xeroxové tlače a objekty.

Ilustrácia v štukovej sále

Na druhom poschodí galérie sa 

otvára ďalšia zo série výstav, kto-

rými o.z. Toto je galéria mapu-

je ilustrátorské dejiny. Výstava je 

venovaná Jánovi Trojanovi. Jeho 

práce dobre poznáme z knižiek pre 

deti. Stačí si spomenúť na Kocúra 

v  čižmách od bratov Grimmov-

cov, na útle formáty Ako šlo vajce 

na vandrovku a Červená čiapočka 

alebo na Tartarinove dobrodruž-

stvá Alphonse Daudeta. Ilustroval 

však aj pre dospelých, humoresku 

Traja muži v člne od Jerome Klap-

ka, historickú feériu Antona Van-

tucha Príbeh o  Jane z  Arcu ale-

bo zádumčivý príbeh Matthewa 

G. Lewisa Mních.

Na záver: Okrem veľkej štvorver-

nisáže bude na divákov po-

čas soboty 6.apríla čakať aj séria 

komentovaných prehliadok. Ne-

premeškajte tento výnimočný 

a v dejnách Galérie Jozefa Kollára 

veľký sviatok. A ak sa chcete v ga-

lérii zastaviť po práci, od 1.apríla 

môžete! Nové otváracie hodiny ga-

lérie sú: streda – nedeľa od 10:00 

do 18:00.

Zuzana Bodnárová

Nová výstavná sezóna vo veľkom štýle

Ján Kekeli pre projekt Dialóg  foto Archív autora

Veľkonočné 
dielničky
Slovenské banské múzeum pozý-

va do Dielničky v Kammerhofe, kde 

sa v termíne 12. – 13. apríla 2019 

uskutočnia tvorivé dielne pod ná-

zvom Veľkonočné dielničky.

Program:

Piatok, 12.apríl 2019, 13:00 – 17:00

Batikovanie kraslíc voskom 2,00€

Zdobenie kraslíc slamou 2,00€

Zdobenie kraslíc leptaním 2,00€

Pletenie a  zdobenie medovníkov 

2,00€

Sobota, 13.apríl 2019, 9:00 – 17:00

Batikovanie kraslíc voskom 2,00€

Zdobenie kraslíc slamou, leptaním 

2,00€

Zdobenie kraslíc sitinou 2,00€

Háčkovanie vajíčok 2,00€

Bábiky – Morenky 2,00€

Zdobenie medovníkov 2,00€

Pletenie korbáčov 3,00 – 8,00€

Kde: Kammerhof –Dielnička, Kam-

merhofská 2, Banská Štiavnica

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.: 

045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: Štiavnické noviny

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke.

Petra Páchniková, SBM

Nechceš ma? 
Vymeň ma!
Chceš získať originálne kúsky obleče-

nia? Zbožňuješ kaviarne? Rád pomá-

haš ľuďom?

Tak potom tu je tvoja šanca. SWAP je 

toto všetko a ešte oveľa viac. Tak ne-

váhaj, pretože 6.4. 2019 má pre teba 

Spojár Kafe&Klub otvorené dvere. Od 

11:00 do 17:00 môžeš doniesť obleče-

nie, topánky, doplnky a samozrejme aj 

nejaké výberové čerešničky na torte, 

ktoré už nepotrebuješ alebo ťa jedno-

ducho omrzeli a za to si ukoristíš niečo 

podľa tvojho gusta. Samozrejme kaž-

dá z prinesených vecí musí byť plne 

využiteľná a  nepoškodená. Ostat-

né veci poputujú ľudom a rodinkám, 

ktoré si to nemôžu dovoliť. Projekt je 

podporovaný Fakultou manažmentu 

UK. Tešíme sa na teba !

Natália Šomodíková

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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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Nedeľa 7.4. o 16:00 hod.Nedeľa 7.4. o 16:00 hod.
DUMboDUMbo

Rodinný, dobrodružný, 112 min., Rodinný, dobrodružný, 112 min., 
MP, vstupné: 5€. Majiteľ trápiaceho MP, vstupné: 5€. Majiteľ trápiaceho 
sa cirkusu Max Medici angažuje bý-sa cirkusu Max Medici angažuje bý-
valú hviezdu manéže Holta Farriera valú hviezdu manéže Holta Farriera 
a jeho deti, aby sa starali o malé sloní-a jeho deti, aby sa starali o malé sloní-
ča. To sa narodilo s neprimerane veľ-ča. To sa narodilo s neprimerane veľ-
kými ušami a v cirkuse, beztak zápa-kými ušami a v cirkuse, beztak zápa-
siacom s problémami, je iba na smiech. siacom s problémami, je iba na smiech. 
Keď však vysvitne, že Dumbo doká-Keď však vysvitne, že Dumbo doká-
že lietať, Maxov cirkus zažije neuveri-že lietať, Maxov cirkus zažije neuveri-
teľný comeback. Správa o  lietajúcom teľný comeback. Správa o  lietajúcom 
slonovi sa donesie aj do uší výrečného 
podnikateľa V. A. Vandevera, ktorému 
sa podarí pretiahnuť Dumba do svojho 
nového veľkolepého zábavného podni-
ku Dreamland. 

Sobota 6.4. o 18:30 hod.
ArcTic: ĽAdové peklo

Dráma, 97 min., /Isl/, MP:12, vstup-
né: 5€. Muž z  havarovaného lietad-
la uviazne v  Arktíde, nepriaznivej 

a opustenej ľadovej pustatine, kde bo-a opustenej ľadovej pustatine, kde bo-
juje o svoje prežitie. Postupne sa ale juje o svoje prežitie. Postupne sa ale 
naučil ako bojovať so zimou a víchri-naučil ako bojovať so zimou a víchri-
cami, ako byť ostražitý voči ľadovým cami, ako byť ostražitý voči ľadovým 
medveďom a  ako si uloviť potravu...medveďom a  ako si uloviť potravu...
Nečakaná udalosť ho však prinúti vy-Nečakaná udalosť ho však prinúti vy-
raziť na dlhú a nebezpečnú expedíciu, raziť na dlhú a nebezpečnú expedíciu, 
ktorá rozhodne o jeho prežití. ktorá rozhodne o jeho prežití. 

Nedeľa 7.4. o 18:30 hod.Nedeľa 7.4. o 18:30 hod.
MYMY

Horor, 121 min., MP:15, vstupné: 5€Horor, 121 min., MP:15, vstupné: 5€
Adelaide Wilsonová  prichádza s man-Adelaide Wilsonová  prichádza s man-
želom a dvoma deťmi na prázdninový želom a dvoma deťmi na prázdninový 
pobyt na chatu na kalifornskom po-pobyt na chatu na kalifornskom po-
breží, kde ako malá trávila prázdniny. breží, kde ako malá trávila prázdniny. 
Na prvý pohľad vyrovnaná a spokoj-Na prvý pohľad vyrovnaná a spokoj-
ná žena v  sebe skrýva veľké trauma ná žena v  sebe skrýva veľké trauma 
z detstva a hneď po príchode v nej re-z detstva a hneď po príchode v nej re-
ťaz zdanlivo nevinných udalostí vyvolá ťaz zdanlivo nevinných udalostí vyvolá 
silnú paranoju a pocit, že rodinná idyl-silnú paranoju a pocit, že rodinná idyl-
ka veľmi skoro skončí. Predtucha sa ka veľmi skoro skončí. Predtucha sa 
premení na realitu, keď sa uprostred premení na realitu, keď sa uprostred 
noci na príjazdovej ceste k domu obja-noci na príjazdovej ceste k domu obja-

ví štvorica podivínov, ktorí na rodinu ví štvorica podivínov, ktorí na rodinu 
ihneď zaútočia. ihneď zaútočia. 

Utorok 9.4. o 18:30 hod.Utorok 9.4. o 18:30 hod.
PosledNé večerY PosledNé večerY 

NA zeMiNA zeMi

Dráma, 140 min., /Chin/, MP:15, Dráma, 140 min., /Chin/, MP:15, 
vstupné: 5€. Podmanivý rytmus vstupné: 5€. Podmanivý rytmus 
a trúchlivá obrazotvornosť fi lmu o mu-a trúchlivá obrazotvornosť fi lmu o mu-
žovi, ktorý hľadá svoju dávno strate-žovi, ktorý hľadá svoju dávno strate-
nú lásku, pripomína ponurejšiu a ab-nú lásku, pripomína ponurejšiu a ab-
straktnejšiu verziu raných fi lmov straktnejšiu verziu raných fi lmov 
Wonga Kar – waia či vrcholných diel Wonga Kar – waia či vrcholných diel 
Andreja Tarkovského. Film, ktorý Andreja Tarkovského. Film, ktorý 
nás zavádza do fantastických ruín pro-nás zavádza do fantastických ruín pro-
vinčného mesta Kaili na juhovýchode vinčného mesta Kaili na juhovýchode 
Číny, vrcholí vyše 50 – minútovým Číny, vrcholí vyše 50 – minútovým 
záberom – zjavením, natočeným bez záberom – zjavením, natočeným bez 
jediného strihu v 3D. jediného strihu v 3D. 

Štvrtok 11.4. o 18:30 hod.Štvrtok 11.4. o 18:30 hod.
TerorisTkATerorisTkA

Komédia, dráma, 95 min., MP:12, Komédia, dráma, 95 min., MP:12, 
vstupné: 5€vstupné: 5€

pp

kk

AA

ll

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. Správ-

ne znenie krížovky z  č.11/2019: 

„Stýkaj sa s tými, ktorí ťa môžu urobiť 

lepším.“ Výhercom sa stáva Adam 

Turcer, Sv. Anton. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 15.04.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok K. L. 

Borneho:

A., Slavomír, snaženie, hudobný 

strunový nástroj,

B., 3. časť tajničky,

C., Aj, role, pohni, niekto,

D., Takto, pádová otázka, druh 

mäkkej stupnice, Okresná školská 

inšpekcia, pomoc,

E., Zn. kozmetiky, rozprávková 

postava, zn. kozmetiky,

F., Klobúk, nárečovo, žen. meno, 

dávaj hlas pri voľbách, národné di-

vadlo,

G., Zn. kozmetiky, zn. zubnej 

pasty, papagáj, les, zn. uhlíka 

a uránu,

H., Okolo, Olina, daruj, meno 

Strakovej, kam,

I., Oblej vriacou vodou, nahnevala 

sa, český spisovateľ,

J., Zn. čokoládových výrobkov, 

omámila alkoholom, neodborníci,

K., Koniec tajničky, dusík.

1., Snívaj, 2. časť tajničky, osob-

né zámeno,

2., Lepidlo, čistiaci prášok, bobro-

via,

3., Adrián, koleso, amatér,

4., Vlk po rusky, ponad, klan,

5., Odevný závod, priezvisko star-

šieho herca Viliama,

6., Taliansky súhlas, čas po rusky, 

zn. kozmetiky,

7., Nový, vlastnila, dupoce,

8., Zn. argónu a síry, dával ovocie zo 

stromu, ruská predložka,

9., Pohnú, ženské meno, brala 

básn.,

10., Ampér a ytrium, úloha herca, 

moslimské meno,

11., Zemiaková plachta, číra tekuti-

na, iniciálky Luknára,

12., Daj úctu, Dorota, jedenkrát,

13., Teodor, moc, brat Ábela,

14., Nie Vás, vajíčko lekársky, ná-

stroje na chytenie rýb,

15., Vylučovacia spojka, 1. časť taj-

ničky, sínus.

Pomôcky: Ava, Teo, Neo, Volk, Po-

lóny, Ladon, Hasam, Oon.

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 15
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Kupón č. 13
Krížovka
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V programe Banská Štiavnica 

– Mesto kultúry bude aj 

výstava historických fotografi í 

a nevšedných štiavnických 

príbehov Prázdniny na 

Klingeri. 

Autor je Vladimír Bárta, štiavnic-

ký rodák, fotograf, publicista, spiso-

vateľ kníh o Banskej Štiavnici – Ako 

sme tu žili, My Štiavničania a ďalších. 

Výstavu o symbióze baníckej pamiat-

ky a športového a spoločenského ži-

vota podporil Fond na podporu ume-

nia. Pripravuje ju Slovenské banské 

múzeum 8. – 31. júla 2019. Ešte 

predtým predstavíme legendy života 

na Klingeri. Dnes predstavíme legen-

du, ktorú sme poznali menom Seňor.

Toto klingerské meno patrilo La-

dislavovi Cseff alvayovi. S ním sa ne-

rozlučne spája druhá, povojnová 

etapa úspechov štiavnického plavec-

kého športu. Už ako študent gym-

názia patril medzi 

najlepších plavcov 

a vedel to aj pri vod-

nom póle. Po ma-

turite na gymnáziu 

a  dôstojníckej škole 

prežil haváriu a keď 

sám nemohol prete-

kať, ako tréner vy-

choval elitných plav-

cov: Karol Lacko, 

Čviro Zacharides, 

Ali Grünwald, Ti-

bor Neuschmendt-

ner, Laco Welward, 

Pico Foltán, Karol 

Melcer, Miro Česal, 

Jano a  Robo Poló-

nyovci, Ivan a  Cun-

co Auderovci, Pišta Nemeskürty, Lajo 

Neuráth, Zolo Vén, Paľo Burda, Ti-

bor Zachar, Vlado Nemčok, Jano Ča-

maj, Jano Šiška, Oľga Šromová, Táňa 

a Viki Buznové, Melita Neuráthová, 

Jarka Gürtlerová, Stana Bazaliková 

a ďalší. Plavcov na Klingeri trénoval 

po svojom zamestnaní v Kovohutách 

i v CK Slovakotour.

Martina Bártová

Prázdniny na Klingeri 3

Seňor, alias Ladislav Cseffalvay, radí svojmu 

zverencovi Vladovi Nemčokovi

foto Vladimír Bárta

Študenti Školského internátu 

Strednej odbornej školy 

lesníckej v Banskej Štiavnici 

si pripomenuli Marec – mesiac 

knihy.

Kde inde, ako v knižnici? S kým iným, 

ako s  Jankou Bernáthovou? Autor-

kou, ktorej tvorba bola do značnej 

miery inšpirovaná životom na na-

šom školskom internáte. Mnohé ne-

zabudnuteľné básne z  jej predchá-

dzajúcich básnických zbierok, ako aj 

z najnovšej knihy Nádej na dne slzy, 

vznikali práve tu. Janka písala o nás, 

o veciach a udalostiach, ktoré sa nás 

priamo dotkli, ale až vďaka jej slovám 

sme si ich hlbšie uvedomili. Nemenej 

vzácnym hosťom literárno-hudob-

ného večera bola sympatická speváč-

ka a  autorka nežných melodických 

piesní Mária Beňová. Ďakujeme im 

za spomienky, verše, piesne, slzičky 

dojatia, rozhovory o veciach vážnych 

i veselých. Ďakujeme RNDr. Idke Hra-

dilovej a Mgr. Hanke Černotkovej za 

ďalší pekný večer, ktorý pre nás, svo-

jich študentov, pripravili 26. marca 

2019.

Daniel Baďura

Pekný večer v knižnici

Študenti školského internátu SOŠ lesníckej  foto Archív autora

V závere mesiaca marca klienti 

Domova sociálnych služieb 

pre deti a dospelých pri SČK 

v Banskej Štiavnici navštívili 

miestnu mestskú knižnicu. 

Vďaka vedúcej knižnice, Kataríne 

Kissovej, sme sa dozvedeli mnoho 

zaujímavého nielen z histórie kníh 

a  knihovníctva na Slovensku, ale 

i o tom, ako funguje súčasná kniž-

nica. Mali sme možnosť pozrieť si 

niektoré nové knižné tituly v  tla-

čenej i audiovizuálnej podobe. Na-

pokon sme si precvičili pamäť for-

mou interaktívnej hry, pri ktorej 

sme podľa kreslených indícií určo-

vali názvy kníh a  skúšali vyjadriť 

iným spôsobom heslá na priprave-

ných kartičkách. Ďakujeme pracov-

níčkam knižnice za príjemne strá-

vené predpoludnie. Svoju návštevu 

historického centra sme zavŕšili 

obedom v novej reštaurácii Coburg, 

kde sme ochutnali výborné burgre 

a  stretli sme sa s  príkladným prí-

stupom jej majiteľa i personálu. Aj 

preto sa sem určite kedykoľvek radi 

vrátime.

Andrea Kočalková

Marec v znamení kníh a hamburgerov

Pani učiteľke
Veľa rokov ubehlo, keď v  lavici 

školskej som sedela,

písmenká v ruke maličkej ale ťaž-

kej som udržať nevedela.

Raz na jednu stranu sa mi nakláňali 

a potom na druhú, dlho trvalo,

kým prvé písmenko napísané 

pekne bolo.

Učiteľka moja staručká, striebor-

né vlasy mala,ale jej hlas bol plný

lásky, nežný, pokojný, to mi v mys-

li dodnes utkvelo.

Ruka trasľavá pohladiť hlávku, po-

smeliť, utešiť aj utrieť slzu vedela,

detské očká zažiarili, keď nás všet-

kých len ústnou pochvalou ocenila.

Kyticu uvitú z vďaky Vám nahor 

k hviezdam posielam,

s úctou na Vás spomínam, keď sa 

do detstva v myšlienkách rada

vraciam.

Božka Javorská

Výzva pre 
Štiavničanov
V rámci Mesta kultúry 2019 sa za-

čne jeden z  „Príbehov značky Ple-

ta“ rozPLETAť aj na 22. festiva-

le kumštu remesla a  zábavy 25. 

mája v Starom zámku.

Ak máte vo svojich „kasniach“ aké-

koľvek pletené výrobky značky 

Pleta, doneste ich prosím, do Slo-

venského banského múzea. Radi 

si od vás zapožičiame tieto, dnes 

už vzácne kúsky odevov – svetre, 

pulóvre, pletené šaty, kamašle, 

štucne, peleríny, čelenky, šále.... 

Vďaka vám posPLETAme retro 

módnu prehliadku a výstavu. Viac 

informácií na tel.: 045 694 9451, 

marketing@muzeumbs.sk. 

SBM

Zápis do 
1. ročníka
CZŠ sv. F. Assiského pozýva na zá-

pis do 1. roč. v stredu 10.4.2019 od 

13:00 do 16:30. Naša škola ponú-

ka: rodinnú atmosféru, bohatý vý-

ber záujmových krúžkov rôzneho 

charakteru, zdravú desiatu, cudzí 

jazyk: ANJ od 1. ročníka, ŠKD do 

16:30 s novým moderným vybave-

ním, multifunkčné ihrisko, telocvič-

ňu, školskú záhradu, jazykové a po-

čítačové učebne. Na zápis si prineste 

rodný list dieťaťa a 15eur (na škol-

ské pomôcky). Tešíme sa na Vás! 

CZŠ sv. F. Assiského
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V Strážskom sa konali 

v rámci behu mestom aj MSR 

v cestnom behu na 10km 

v kategóriách juniori a dospelí, 

jednotlivci aj družstvá. 

V mužskej kategórii náš klub Atléti 

BS tvorili družstvo piatich statoč-

ných Peter Kačáni, Jozef Gibala, Pe-

ter Ursíny, Marek Vidlička a  Mari-

án Zimmermann. V  jednotlivcoch 

bol najlepší z  našich Maňo Zim-

mermann na peknom 7. mieste, aj 

keď nebol spokojný so svojim výko-

nom… Tréner Petro: „Potešili ma všet-

ci moji bežci, keďže dobehli v prvej dvad-

siatke. Peter a Jožo sa ešte majú čo učiť…, 

teda trénovať. Sú ešte veľmi mladí na ta-

kých pretekárov ako Urban, Sahajda…, 

ale je to pre mňa pozitívum, lebo viem, 

že sú to skromní a trpezliví športovci. Os-

tatní chalani tiež šľapali ako vedeli a na-

koniec z  toho bolo nečakané 2. miesto 

na Majstrovstvách Slovenska v  druž-

stve mužov. Som neskutočne hrdý na ten-

to výsledok a  ukazujeme cestu mládeži 

ako to ide, keď sa chce... Je potrebné ešte 

pripomenúť, že je to pre všetkých okrem 

Kačániho prvá veľká medaila v mužskej 

kategórii na MSR. Ďakujem všetkým, čo 

nám poslali 2% a aj vďaka Mestu Banská 

Štiavnica sme sa mohli zúčastniť a získať 

vicemajstrovský titul, keďže projekt At-

léti BS je realizovaný z  rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica.“ 

Výsledky: https://www.atletika.

sk/v-strazskom-v-sobotu-o-titu-

ly-na-10-km-na-ceste-sahajdov-

ciel-bezat-co-najrychlejsie/

R. Petro

MSR v cestnom behu

Mesto Košice privítalo minulý 

víkend plavcov veteránskych 

kategórií zo Slovenska, Čiech 

a Maďarska. 

Pri účasti 150 plavcov zo 40 klubov 

reprezentoval naše mesto Radoslav 

Nemčok v kategórii 40 – 44 rokov. Po 

dvoch strieborných miestach na 200 

a 800m v.sp., máme aj titul z MSR 

pre rok 2019 na 100m motýlik, kva-

litným časom 1:08,20.V  disciplíne 

200m PP a 400m v.sp. sa nám po-

darilo v nedeľu opäť stáť dvakrát na 

2. mieste. Pre Sitno B. Štiavnica sme 

vyplávali spolu 5 medailí a potvrdi-

li tak, že kvalitné výsledky stále do-

sahujeme, aj napriek nepriaznivej 

fi nančnej situácii. O  2 mesiace za-

čína triatlonová sezóna už tradične 

v Senci, kde by sme opäť chceli štar-

tovať na jednom z najstarších prete-

kov na Slovensku. 

Sitno BŠ

MM SR v plávaní

Veterán (v strede) plavec Rado Nemčok  foto Archív PO SiBS

INZERCIA

Detský tanečný 
súbor Applause
ovenčený zlatom

Možno odvážny nadpis ale posúď-

te sami. Dňa 26.3.2019 sa detský 

tanečný súbor Applause z Centra 

voľného času v  Banskej Štiavni-

ci zúčastnil regionálnej prehliad-

ky tancov v  Žiari nad Hronom. 

Prihlásili sme sa s  choreografi a-

mi: Írsko, Th is is me – scénický 

tanec a Mad love v troch kategó-

riách a v každej kategórii sme zís-

kali zlaté pásmo a cenu poroty za 

choreografi u. Veľká vďaka patrí 

ich trénerkám Nine Hricovej, So-

fi i Hrivňákovej, Dominike Zima-

novej a  Lívii Sedlákovej. Dievča-

tá postupujú do krajského kola, 

o ich umiestnení vás budeme in-

formovať.

J. Machilová

Olympijský 
bronz
pre Strednú priemyselnú ško-

lu Samuela Mikovíniho v  anglic-

kom jazyku Lucia Illy, študent-

ka štvrtého ročníka, úspešne 

reprezentovala našu školu a  náš 

kraj 27. marca na celoštátnom 

kole olympiády v anglickom jazy-

ku v  kategórii stredných odbor-

ných škôl. V  mimoriadne silnej 

konkurencii sa jej podarilo získať 

3. miesto. Tešíme sa a víťazke bla-

hoželáme!

Valentína Vajsová

Pozvánka
OZ Život a zdra-

vie a MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás po-

zývajú na be-

sedu dňa 16. 

apríla 2019 

s  lektorom OZ 

Život a  zdra-

vie Jaromírom Novotom na tému: 

„Ako sladiť zdravo – s cukrom i bez cuk-

ru“ a  dňa 30. apríla 2019 s  lek-

torom Mgr. Bohumilom Kernom 

na tému: „Vnímanie, emócie a  ko-

munikácia“. Besedy sa uskutoč-

nia o  17:00 v  priestoroch Kultúr-

neho centra na Kammerhofskej 

1 v  Banskej Štiavnici. Bližšie info: 

www.zivotazdravie.sk. Ste srdečne 

vítaní! 

OZ Život a zdravie
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Dám do prenájmu 2 – izbový byt 

na ul. Križovatka v  Banskej Štiav-

nici, cena 280EUR vrátane energií, 

tel. kontakt: 0910 920 946

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Prijmem zdravotnú sestru na 

dôchodku na brigádu v mesiacoch 

júl a  august. Dohoda istá, tel.č.: 

0903 748 306

 Hľadáme odborného pracovní-

ka do stolárskej dielne, na odd. 

montáže kovania a  zasklieva-

nia na jednozmennú prevádz-

ku. Ponúkaná mzda v čistom 600 

až 1000EUR (základná zložka 

mzdy 624€ v  hrubom). Kontakt: 

0948 304 604

Hotel Salamander
prijme s nástupom ihneď:

recepčný/-á, mzda od 700€
chyžná, mzda od 500€

žiadosti do 20.4.2019 na:
hotelsalamander@gmail.com

0456913992

reality

inzercia

služby

práca

Reštaurácia Kantína Tratória Reštaurácia Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku prijme pomocnú kuchárku (aj popri zamestnaní)(aj popri zamestnaní)
iba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistomiba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistom

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

ZÁLOŽŇA opäť OTVORENÁ už od 02.05.2019
Dolná 4, Banská Štiavnica (pod Poštou)

Ponúkame aj služby:
Vedenie účtovníctva

Ekonomické a účtovné poradenstvo
Výroba a predaj bižutérie a suvenírov

Novootvorený bufet
v nemocnici ponúka:

domáce koláče domáce koláče 
z kvalitného maslaz kvalitného masla

bezlepkovú tortubezlepkovú tortu

zachovanú tradíciu zachovanú tradíciu 
minit fornetovminit fornetov

Príďte ochutnať!

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stro-

mov motorovou pílou, tel.č.: 

0940 870 762


