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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 24. 6. 2020 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v BŠ s dátumom 24. jún 2020 

s vypustením bodov:

Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta BŠ č. 

1/2012 o pohrebníctve

Od 1. augusta nastávajú zmeny 
v poskytovaní opatrovateľskej služby

Z mestského zastupiteľstva

Filmový klub OKO 

Štvrtok 16.7. o 19:30 hod.

Rebelky
Komédia, Francúzsko, 87 min. 

Rokovanie MsZ  foto Archív MsU �3.str.

Redakčná 
prestávka
Oznamujeme všetkým čitateľom 

Štiavnických novín, že od 6. 7. do 

3. 8. má redakcia Štiavnických no-

vín letnú redakčnú prestávku. Naj-

bližšie číslo ŠN vyjde vo štvrtok 6. 

8. popoludní. Prajeme Vám príjem-

né strávenie letných prázdnin, veľa 

oddychu, načerpania nových síl do 

ďalších dní a mnoho nezabudnuteľ-

ných zážitkov počas slnečných dní.

Michal Kríž, redaktor a RR ŠN

Tak ako sme už prostredníc-

tvom Štiavnických novín infor-

movali, opatrovateľská služba 

sa poskytuje v domácom 

prostredí prijímateľa sociálnej 

služby, čo umožňuje dlhšie 

zotrvanie občana v jeho 

prirodzenom prostredí. 

Opatrovateľská služba je zo strany 

občanov mesta žiadaná a  každým 

rokom evidujeme nárast opatrova-

ných občanov, ktorí sú posúdení na 

túto sociálnu službu a odkázaní na 

pomoc inej fyzickej osoby. 

Pre prehľad uvádzame nárast počtu 

opatrovaných občanov, opatrovate-

liek, úhrad za poskytovanie služby 

a  výdavky mesta na poskytovanie 

opatrovateľskej služby za posled-

ných päť rokov:

Od 1. augusta sa mení nasledovné:

Z dôvodu zvyšujúcich sa výdavkov 

na poskytovanie opatrovateľskej 

služby sa zvyšuje úhrada prijímate-

ľov sociálnej služby z pôvodnej výš-

ky a zároveň sa rozširuje rozsah po-

skytovania tejto služby, a to:

Od 1. 8. 1,30€/hod. pre čas po-

skytovania sociálnej služby od 

7,00 hod. do 16,00 hod.

(Pôvodné  1€/ hod. pre čas po-

skytovania sociálnej služby od 

7,00 hod. do 15,00 hod.). Neme-

ní sa 3,5€/ hod. pre čas poskytova-

nia sociálnej služby od 16:00 hod. 

do 24,00 hod. a od 00,00 hod. do 

7,00 hod. MsÚ

Rok

Počet 

opatro-

vaných

Počet 

opatro-

vateliek

Príjmy mesta 

od prijímateľov 

sociálnej služby

Výdavky z rozpočtu mesta 

na opatrovateľskú službu

2015 28 18 19.158,19 € 88.796,00 €

2016 32 20 25.440,87 € 109.032,00 €

2017 29 20 22.169,34 € 113.879,54 €

2018 35 26 25.614,36 € 143.238,79 €

2019 45 28 35.867,18 € 215.040,49 €

2020 53 34 16.197,88 € 98.337,15 € (k 31.05.2020)

INZERCIA

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z dôvodu 

odstraňovania porúch na zariade-

niach distribučnej sústavy prevádz-

kovateľa Stredoslovenská distribuč-

ná, a.s.. Bez el. energie budú v  B. 

Štiavnici:

– 3. 7., 8. 7. v čase od 7:30 – 17:30 

na ul.: 29. augusta, Ilijská, Partizán-

ska.

– 6. 7., 9. 7. v čase od 7:30 – 17:30 

a  7. 7. v  čase od 7:00 – 16:00 na 

ul.: 29. augusta, Drieňová, Ilijská, 

Kremenisko, Kríková, Nám. pad-

lých hrdinov, Obrancov mieru, Par-

tizánska, Podhájska, Potočná, Sit-

nianska, Srnčia.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.

Výmenník
Burza šatstva   /šatstvo dámske, pánske, detské , topánky, deky, .../

Knižnica vecí   /elektronika, športové potreby a náradie, kuchynské 
potreby, autosedačky, pracovné náradie, atď./

Veci môžete nosiť aj prísť si vybrať v pracovné dni: 
pondelok - streda od 14:00 - 16:00 hod

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk
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DIÁR
z programu

primátorky

29. 6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k zabezpe-

čeniu rekonštrukcie atletického 

štadióna.

 Redakčná rada Štiavnických 

novín.

30. 6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na rokovaní Rady Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska.

1. 7.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na charitatívnej akcii Ká-

čer na bicykli organizovanej 

Nadáciou TA3.

 Riešenie priestorov pre Rud-

né bane, š. p., Banská Bystrica 

v Banskej Štiavnici.

2. 7.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

– Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com VION, a. s., Zlaté Morav-

ce.

 Kontrola pripravenosti a  rea-

lizácie investičných a  staveb-

ných akcií.

3. 7.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Riešenie výsledku kontroly zá-

beru verejných priestranstiev.

4. 7.

 Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Podávanie 
podnetov
na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica. Na zá-

klade Všeobecne záväzného na-

riadenia mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2009, Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov a odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V  zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, kto-

rá nie je občanom mesta Banská 

Štiavnica a významným spôsobom 

sa zaslúžila o  rozvoj mesta a  šíre-

nie jeho dobrého mena v SR a v za-

hraničí. b) Ceny za záchranu kul-

túrneho dedičstva a rozvoj mesta

Banská Štiavnica. V  zmysle citova-

ného nariadenia Cenu za záchra-

nu kultúrneho dedičstva a  rozvoj 

mesta možno udeliť osobám, kto-

ré sa významným spôsobom zaslú-

žili o  záchranu hodnôt kultúrneho 

dedičstva v  regióne mesta Banská 

Štiavnica a  rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. c) Výročnej ceny mes-

ta Banská Štiavnica. Výročná cena 

mesta sa v zmysle citovaného naria-

denia môže udeliť občanom mesta, 

ktorí sa výrazným spôsobom zaslú-

žili o rozvoj mesta alebo šírenie jeho 

dobrého mena v SR alebo v zahrani-

čí. d) Ceny primátora mesta Ban-

ská Štiavnica. Primátor mesta môže 

udeliť Cenu primátora mesta oso-

bám, ktoré sa výrazným spôsobom 

angažovali vo verejnom živote mes-

ta. Občania a inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta, cien mesta Banská 

Štiavnica a  Ceny primátorky mes-

ta podať poštou, elektronicky alebo 

osobne do 31. júla 2020 na Mest-

ský úrad v Banskej Štiavnici, Radnič-

né nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov 

verejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného – meno a priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu – meno a priezvisko, adre-

sa, súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknutej 

osoby). Podnetmi sa budú zaoberať 

primátorka mesta a  poslanci MsZ, 

ktorí v zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ

22. 6. v Rádiu Lumen od 02:00 do 

03:00 bola relácia o dennom staci-

onári občianskeho združenia Mar-

garétka v  Banskej Štiavnici. Ho-

vorili o  ňom riaditeľka stacionára 

Helena Koťová, ako aj dve mamič-

ky svojich detí, ktoré chodia do toh-

to stacionára. 22. 6. v Rádiu Lumen 

o 06:30 bola spomienka na založe-

nie prvej baníckej školy v Uhorsku 

v  tento deň v  r. 1735. Škola bola 

v Banskej Štiavnici a v Štiavnických 

Baniach a jej riaditeľom až do svo-

jej smrti v  r. 1750 bol polyhistor 

európskeho významu Samuel Mi-

kovíni. Za celé obdobie jeho pôso-

benia mala škola najvyššiu odbornú 

úroveň medzi podobnými škola-

mi v Európe. 22. 6. v Rádiu Sloven-

sko o 18:00 bol opäť frekventovaný 

pokus o vraždu v ubytovni Marína, 

o čom som už písal v tejto rubrike 

v predchádzajúcom čísle ŠN.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Dňa 30. júna 2020 sa ukončil 

školský rok na ZŠ J. Kollára 

a ZŠ J. Horáka. 

Na tomto slávnostnom akte sa zú-

častnili zástupcovia zriaďovateľa - 

mesta, viceprimátor Ing. Zimmer-

mann a  vedúca školského úradu 

PaedDr. Ebert, ktorí poďakovali ria-

diteľom, pedagogickým a ostatným 

zamestnancom škôl, ako aj žiakom 

a  ich rodičom za úspešné zvládnu-

tie vyučovania a všetkých ostatných 

náročných úloh v  súvislosti s  ne-

ľahkým obdobím zatvorených škôl 

z dôvodu nákazy Covid-19.

Na ukončení školského roka v ZŠ J. 

Kollára sa v mene primátorky mes-

ta Mgr. Nadeždy Babiakovej rozlú-

čili s Mgr. Tiborom Szendreiom pri 

jeho odchode do dôchodku, pričom 

mu poďakovali za jeho dlhoročnú 

edukačnú činnosť, prácu v  pozícii 

riaditeľa školy, ako aj za mimoškol-

skú športovo-telovýchovnú anga-

žovanosť.

Zvláštne poďakovanie zriaďovateľa 

patrilo aj pani učiteľke Mgr. Janke 

Šemodovej, ktorá sa lúčila s pôsobe-

ním v ZŠ J. Kollára.

Všetkým našim žiakom želáme 

pekné prázdniny a  tešíme sa opäť 

dovidenia v  škole, hoci bez našich 

terajších odchádzajúcich deviata-

kov, ktorým prajeme veľa ďalších 

študijných úspechov, ale zas s naši-

mi novými – najmenšími prváčik-

mi. Tešíme sa na Vás!

Všetkým učiteľom, ale aj nepedago-

gickým zamestnancom škôl praje-

me príjemnú dovolenku s načerpa-

ním nových síl a  elánu do nového 

– dúfame už normálneho, klasic-

kého, starého dobrého školského 

roka.

Viera Ebert

Slávnostné ukončenie 
školského roka 2019/20

Mesto Banská Štiavnica bude 

v tomto roku v upravenej 

podobe realizovať obľúbené 

letné podujatia Nezabudnuté 

remeslá a Salamandrové dni. 

Počas týchto akcií bude oproti mi-

nulosti zásadným spôsobom ob-

medzený počet predajcov jedla 

a nápojov vo forme ambulantného 

predaja. Okrem iného by sme tým-

to opatrením radi podporili existu-

júce banskoštiavnické prevádzky. 

Aj touto cestou ich vyzývame, aby 

vo svojich priestoroch a  prenaja-

tých terasách pripravili ponuku lo-

kálnych jedál, nápojov a  pripravili 

sa tak na zvýšený dopyt po služ-

bách. Tie prevádzky, ktoré upravia 

svoju ponuku pri príležitosti kona-

nia týchto podujatí, radi bezplatne 

zaradíme aj do propagácie samot-

ných akcií. Veríme, že aj takýmto 

spôsobom aspoň čiastočne napo-

môžeme zotavovaniu sa týchto pre-

vádzok z následkov spojených s ko-

ronakrízou.

Svoje prípadné špeciálne po-

nuky na dni 1. augusta, 11. a  12. 

septembra zasielajte na adresu 

kultura@banskastiavnica.sk

Rastislav Marko

Výzva pre podnikateľov 
v gastronómii v historickom centre mesta
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Žiadosť o  predĺženie 

nájmu (žiadateľ J. Kotora)

Zámer na priamy prenájom po-

zemku C KN 4970/2 ponukovým 

konaním

– návrhovú komisiu v  zložení: 

Mgr. M. Pál, predseda komisie, 

Mgr. P. Ernek, člen, JUDr. G. Volf, 

člen

– Záverečný účet mesta BŠ, škôl 

a  školských zariadení zriadených 

mestom BŠ za rok 2019

– Rozbor hospodárenia TS, m. p., 

BŠ za rok 2019

– Plán práce hlavného kontrolóra 

mesta BŠ na 2. polrok 2020

– Správu o vypracovaní zadania pre 

urbanistickú štúdiu obytnej zóny 

(F.P.B. 18.2.3) – pokračovanie ul. 

Srnčia, BŠ

– predloženie žiadosti o nenávrat-

ný fi nančný príspevok na projekt 

Smart City Banská Štiavnica v rám-

ci výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP, 

vyhlásenou Úradom vlády SR pre 

investície a informatizáciu a spolu-

fi nancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, t. j. 49 510,165€ a záro-

veň prípadné vyčíslené neoprávne-

né výdavky

– Záverečnú správu likvidáto-

ra o  priebehu likvidácie a  účtov-

nú závierku podľa §75 odst. 1 

Obchodného zákonníka v  plat-

nom znení pre Regionálnu ne-

mocnicu, n. o., v likvidácii, so síd-

lom Bratská 1491/17, 969 01 BŠ, 

IČO: 37 954 954

MsZ sa uznieslo na:

– Dodatku č. 2 k VZN mesta BŠ č. 

7/2016 o sociálnych službách s pri-

pomienkou, aby sa sociálna služba 

v hodnote 1,30€/hod. poskytovala 

v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

MsZ súhlasilo so:

– začatím obstarávania (obsta-

rávateľom je súkromný investor 

Ing. M. Turányi, Ilijská 62/15, BŠ) 

a  so spracovaným zadaním pre 

spracovanie urbanistickej štúdie – 

obytná zóna (F.P.B. 18.2.3) – po-

kračovanie ul. Srnčia, BŠ

MsZ vymenovalo:

– podľa §11, ods. 4, písm. l) Záko-

na SNR č. 369/1990 Zb. o  obec-

nom zriadení v  znení neskorších 

predpisov Ing. M. Filjača do funk-

cie riaditeľa príspevkovej organizá-

cie Technické služby, mestský pod-

nik, E. M. Šoltésovej 1, 969 01 BŠ, 

IČO: 00185213, dňom: 1. 7. 2020

– Ing. Ľ. Škvarku do funkcie velite-

ľa DHZM BŠ – Štefultov

MsZ odvolalo:

– V. Jarábeka z  funkcie veliteľa 

DHZM BŠ – Štefultov

MsZ neschválilo:

– Návrh na presun rozpočtovaných 

prostriedkov v  rámci schváleného 

rozpočtu

– Kúpu pozemku pod parkom ul. 

Križovatka

– Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 1721/2, parc. č. C KN 1720 

v k. ú. BŠ

– Zámer na priamy prenájom ne-

bytových priestorov na Nám. sv. 

Trojice 1

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v BŠ, konaného dňa 

29. 4. 2020

– správu o  inventarizácii majetku 

mesta k  30. 11. 2019 vykonanú 

v zmysle Príkazu primátorky mes-

ta č. 2/2019

– stanovisko hlavného kontrolóra 

k  Záverečnému účtu mesta BŠ za 

rok 2019 a správu audítora za rok 

2019

– Plán práce MsZ mesta BŠ na II. 

polrok 2020

– informatívnu správu z  valného 

zhromaždenia spoločnosti Joerge-

sov dom, a.s.

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemkov parc. č. E KN 

2809/3, 2810/1 a  2806/3 v  k. ú. 

BŠ do vlastníctva mesta BŠ daro-

vaním

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 

3452/1 v k. ú BŠ, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (Dolná ružová)

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 

6339/2 v  k. ú. BŠ, (kupujúci M. 

Turay, Mgr. M. Turayová)

d) Prevod pozemku parc. č. E KN 

911/13 v  k. ú. BŠ, kupujúci Tidly 

Slovakia, a. s.

e) Prevod pozemku parc. č. C KN 

4968/2 v  k. ú. BŠ, (kupujúci M. 

Felbrová)

f) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5344/2,9,10,11 a  5349/3 v  k. ú. 

BŠ, (kupujúci rod. Šteff eková)

g) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5/3 v  k. ú. BŠ, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci M. 

Bosáková)

h) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5264/3 v k. ú. BŠ, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (kupujúca V. 

Ďuricová)

i) Prevod časti pozemku parc. č. 

E KN 6491/v  k. ú BŠ, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujú-

ci D. Tulipán)

j) Zámena pozemkov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (rod. Ha-

ringová)

k) Zámena pozemkov pod stavbou 

(S. Kanda)

l) Zámena pozemkov v k. ú. BŠ (J. 

Slovaček, mesto BŠ)

m) Vyhodnotenie výsledkov opa-

kovaného ponukového konania na 

priamy prenájom pozemkov v  lo-

kalite záhradky „Pálkovský majer“ 

(Bc. M. Greguš)

n) Vyhodnotenie výsledkov opa-

kovaného ponukového konania na 

priamy prenájom pozemkov v  lo-

kalite záhradky „Vajanského ul.“ (P. 

Zavadil, I. Gábor)

o) Zámer na prenájom časti po-

zemku parc. č. C KN 5528/10 (J. 

Pinter)

p) Prevod pozemku E KN 4832/1 

v  k. ú. Št. Bane, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa (kupujúci 

JUDr. M. Truban)

q) Prevod pozemkov parc. č. C 

KN 1060 a 1061/2 v k. ú. Banská 

Hodruša, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci V. Halaj)

r) Vyhodnotenie výsledkov OVS 

a návrh na vyhlásenie opakovanej 

OVS na prevod pozemkov na Moy-

zesovej ul.

s) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. E KN 1469/2, 1470/13 v k. 

ú. BŠ (kupujúci Aleksandr Kuranov 

s manž. Iren Kuranovou)

t) Návrh na vyhlásenie OVS na 

prevod stavebných pozemkov pod 

výstavbu garáží na sídlisku Drie-

ňová

u) Zámer na prenájom časti po-

zemku parc. č. C KN 3649/7 (OZ – 

Nová šachta BŠ)

v) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. E KN 6736/1 v k. ú. Banky, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (kupujúci T. Ištván s manž.)

w) Zámer na priamy prenájom po-

zemkov pre poľnohospodárske 

účely ponukovým konaním

1) Prevod pozemku parc. č. C 

KN 3903 v  k. ú. BŠ, (kupujúci 

Ing. arch. K. T. Vošková, PhD.)

2) Zámer na prevod pozemku 

parc. č. C KN 3149/2 a parc. č. C 

KN 3152/2 v k. ú., Vyhne, (kupu-

júci Š. Hlavatý s  manž. E. Hlava-

tou)

Po interpeláciách a  dopytoch pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila. Kompletné uznese-

nia z  MsZ sú zverejnené aj na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

1.str.

Z mestského zastupiteľstva Bod K - júl
Bratská 9 (budova MŠ – sídl. Drie-

ňová), BŠ

Utorok 7.7., 14.7., 

od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvo-

riť, utorky sú tu pre vás! Či ste ma-

mička, šikovné dieťa alebo senior-

ka, určite si na našich stretnutiach 

nájdete nejakú inšpiráciu. 

Streda 8.7., 15.7., 

od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvo-

riť, stredy sú tu pre vás! Či ste ma-

mička, šikovné dieťa alebo senior-

ka, určite si na našich stretnutiach 

nájdete nejakú inšpiráciu.

Štvrtok 2.7.,9.7.,16.7.,23.7., 30.7., 

od 17:00 h.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, 

ale nemal vás to kto naučiť? Ale-

bo aktívne háčkujete a  chcete si 

nájsť priateľky, ktoré sa tejto tra-

dičnej technike venujú tiež? Tak 

potom pre vás je určené stretnutie 

s Peťou Maruniakovou, šikovnou 

a zručnou Štiavničankou!

Utorok 21.7. o 17:00 h.

Divadlo na deke pre najmen-

ších – Sofi a z predmestia

Divadlo na hojdačke sa vám pred-

staví s  bábkovým predstavením. 

Príbeh malej Sofi e sa nás snaží 

pozastaviť a  naučiť ohľaduplnos-

ti voči ľuďom a prírode okolo nás, 

bez ohľadu na to, kde žijeme.

Vhodné  pre divá kov 3 – 10 rokov, 

dĺ ž ka 40 min.

OKŠaMK

Oznam
pre rodičov detí v materských ško-

lách. MŠ v  zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta B. Štiavnica budú po-

skytovať svoje služby aj v  čase júl 

– august 2020, ale s obmedzenia-

mi, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom 

k čiastočným rekonštrukciám v ma-

terských školách, ktoré boli naplá-

nované pred pandémiou Covid-19 

a ktoré je nutné vykonať v čase ne-

prítomnosti detí v MŠ.

MŠ Ul. 1. mája č. 4 (Križovatka): 

júl – otvorená, august – zatvorená 

(rekonštrukcia školskej kuchyne)

MŠ Ul. Bratská 9 (Drieňová): 

júl – zatvorená (rekonštrukcia so c. 

zariadení), august – otvorená

MŠ Ul. Mierová 2 (Pod Kalváriou): 

júl – zatvorená, august – otvorená

Viera Ebert, Školský úrad
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Kino Akademik
Júl

10.7., 12.7. o 19:30 h.

Hokejový sen

Dokumentárny Slovensko, 80 

min., MP: 7

11. 7. o 19:30 h.

Emma

Komédia, dráma, 120 min., MP: 12

12.7. o 17:00 h.

Zabudnutý princ

Rodinný, komédia, dobrodružný, 

105 min., MP

16.7. o 19:30 h.

Rebelky

Komédia, Francúzsko, 87 min., 

MP: 12. FK OKO

17.7., 19.7. o 19:30 h.

Meky

Dokument, Slovensko, 80 min., MP

Sobota 18.7. o 19:30 h.

Ako byť dobrou ženou

Komédia, dráma, Francúzsko, 

108 min., MP: 12

19.7., 26.7.o 17:00 h.

Minna a továreň na sny

Animovaný, 87 min., MP

23.7., 25.7. o 19:30 h.

Mulan

Rodinný, dobrodružný, 106 min., 

MP

26.7. o 19:30 h.

Tempos

Dokument, 90 min., MP: 15

30.7. o 19:30 h.

Proxima

Dráma, 107 min., MP: 12. 

Vstupné: 5€

OKŠaMK

Čipka a výšivka na sloven-

skom ľudovom kroji

Po náročnom období sociálneho 

pôstu sme sa rozhodli zorganizo-

vať podujatie, ktorým radi vzdáme 

hold všetkým remeselníkom. Patria 

do komunity, ktorá je vzácna pre za-

chovanie tradícií a  zručností, ktoré 

prevzali od starších generácií. Výber 

predajcov prešiel selekciou, nakoľko 

obmedzená kapacita priestoru ne-

dovoľuje veľký objem návštevníkov.

Ako by ste charakterizovali ľudo-

vý odev? Na čo slúžil? Ako sa delil 

odev? Prečo bol zdobený výšivkou? 

A prečo má takmer každá obec na 

Slovensku iný typ výšivky?

Na tieto, aj mnoho iných otázok 

nám v  tomto roku na Nezabudnu-

tých remeslách odpovie známa et-

nologička Katka Nádaská, ktorá 

veľmi populárnym spôsobom pro-

paguje zvyky našich predkov vo 

všetkých oblastiach. Súčasťou reme-

selného trhu a príjemného obohate-

nia obsahu programu budú aj vystú-

penia FS Urpín z Banskej Bystrice, 

FS Prenčovan, prezentácia krojov 

a bábkové divadlá pre detičky.

Tešíme sa na vás 1. 8. 2020 na Sta-

rom zámku, v  čase od 10:00 – 

19:00 hod.

Vstupné: 2€ /Obyvatelia Banskej 

Štiavnice po preukázaní sa dokla-

dom o trvalom pobyte zdarma/.

Podujatie z  verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Zuzka Patkošová

Nezabudnuté remeslá

Na ostatnom rokovaní 

mestského zastupiteľstva 

dňa 24. júna 2020 poslanci 

schválili predloženie žiadosti 

o nenávratný fi nančný 

príspevok na projekt Smart 

City Banská Štiavnica v rámci 

výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP 

vyhlásenou Úradom vlády SR 

pre investície a informatizáciu 

a spolufi nancovanie projektu 

vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

projektu.

Mesto Banská Štiavnica cez ten-

to projekt má záujem zlepšiť pod-

mienky pre parkovanie v  historic-

kom centre mesta, navigačným 

systémom a s dokončením moder-

nizácie verejného osvetlenia pro-

stredníctvom využitia moderných 

technológií v  oblasti regulácie do-

pravy, manažmentu statickej do-

pravy, riadenia parkovania na zák-

lade dopravnej situácie počas dňa, 

čo vedie k zvyšovaniu prehľadnos-

ti dopravy, znižovaniu prašnosti 

a  hlučnosti plošne v  celom meste 

v spojení s monitoringom dát, kto-

ré je možné vyhodnocovať. Celkový 

systém bude združovať a poskyto-

vať informácie ohľadom obsadenos-

ti na záchytných parkoviskách P – 

Pod Novým zámkom (CENTRUM 

1), P2 – Mládežnícka ulica (CEN-

TRUM 2), P3 – Dolná ulica, so za-

komponovaním už jestvujúceho 

systému parkoviska so zisťovaním 

aktuálnej kapacity a s rampami na 

parkovisku na Dolnej ulici. Projekt 

pomôže predovšetkým zefektívniť 

navigáciu návštevníkom mesta na 

autách, a tým odbremeniť centrum 

od zbytočnej dopravy a od vodičov 

hľadajúcich miesto na parkovanie. 

Súčasťou projektu je aj zjednotenie 

dopravného značenia pomocou na-

vigačných systémov v súlade s prí-

slušnými normami a  dotknutými 

orgánmi. Ďalšie oblasti sa týkajú 

zvýšenia úrovne bezpečnosti na ve-

rejných miestach a taktiež intenzi-

ty osvetlenia a smart manažmentu 

verejného osvetlenia. Toto predpo-

kladá nainštalovanie rôznych moni-

torovacích zariadení, kamier, sen-

zorov, ktoré majú byť prepojené 

s  mestskými informačnými systé-

mami. Celkové riešenie si vyžadu-

je dopracovať aj technickú stránku 

vecí s  riešením napojenia na prís-

lušné potrebné siete.

Predpokladaný rozpočet projek-

tu je 966 202,70EUR. Spolufi nan-

covanie mesta je 5% z  celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, 

výška spolufi nancovania projek-

tu vo výške 5% z celkových opráv-

nených výdavkov projektu, t. j. 48 

310,135EUR. Uvedený rozpočet 

však môže byť ešte upravený ria-

diacim orgánom a tiež bude podlie-

hať realizácii verejného obstaráva-

nia. Po schválení žiadosti o NFP je 

oprávnené obdobie realizácie pro-

jektu do konca roka 2023.

MsÚ

Smart City Banská Štiavnica

Milí naši priaznivci a priatelia 

Centra voľného času v Banskej 

Štiavnici.

Našou prioritou je, aby deti strávili 

svoje prázdniny aktívnou zábavou, 

športom a  spoznávaním nových 

priateľov. Situácia, v ktorej sme sa 

všetci ocitli, nám neumožňuje reali-

zovať všetko tak ako sme boli zvyk-

nutí. Po uvoľnení opatrení v  čase 

COVID-19 sme optimistami a verí-

me, že sa nám podarí stráviť spolu 

leto aj pri dodržaní prísnych hygie-

nických opatrení.

Denné letné tábory plánujeme 

v mesiaci júl v termínoch:

6. 7. – 10. 7.2020

13. 7. – 17. 7.2020

20. 7. – 24. 7.2020

V  mesiaci august pre zapísaných 

členov ZÚ budú prebiehať jednotli-

vo sústredenia.

My všetci, ktorí pre deti plánu-

jeme letnú činnosť, netrpezli-

vo čakáme z  MŠVVaŠ usmer-

nenia na organizovanie letných 

táborov. Rodičia sa môžu informo-

vať na č. t.: 0907598567, e-mail: 

cvcbanskastiavnica@centrum.sk.

Záujem je už v súčasnosti príliš vy-

soký, preto si všetci držme palce, 

aby sa nám splnilo to, čo sme už plá-

novali pred mesiacmi.

J. Machilová 

Letné prázdniny v Centre voľného času

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa Stredosloven-

ská distribučná, a.s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 22. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: L. Svobodu, MUDr. J. Straku, 

Pátrovská.

– 24. 7. v čase od 8:00 – 16:00 na 

ul.: Akademická, A. G. Göllnero-

vej, Botanická, J. Hollého, J. Palá-

rika, Mierová, Mládežnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Vážení autori príspevku „Bez 

vetra sa ani lístok nepohne“ – 

začiatok alebo koniec Galérie, 

som si prečítala a prirodze-

ne som aj čakala reakciu 

z Vašej strany. Paradoxne, 

potešilo ma, že už galériu 

nazývate pravým menom 

Galéria Jozefa Kollára, 

tak ako existuje v Banskej 

Štiavnici 28 rokov. Dopo-

siaľ to bola len galéria. Asi 

aj Vy aj ja si uvedomujeme, 

že túto „mediálnu bitku“ na 

stránkach našich Štiavnic-

kých novín nemôže vyhrať, 

aspoň dúfam, ani jedna 

strana. Preto aj nebudem 

komentovať každý Vami 

napísaný riadok a  vyvra-

cať polopravdy a vyslovené 

nepravdy. Nemá to zmysel 

a je to v konečnom dôsled-

ku kontraproduktívne, ne-

pomôže to dobrej veci. Aj 

ja prirodzene rešpektujem, 

že každý umelec či teoretik umenia 

má právo na vlastný názor a rovna-

ko na umelecké vyjadrenie. Iste chá-

pete môj dlhoročný postoj, že sa ne-

stotožňujem s  tým, že v  priebehu 

posledných piatich rokov (2015 – 

2020) sa postupne rušili stále expo-

zície Galérie Jozefa Kollára. Najskôr 

sa zrušili dve miestnosti stálych ex-

pozícií maliara Jaroslava Augustu, 

kde ste realizovali ako píšete 20 vý-

stav, následne dve miestnosti stá-

lej expozície Jozefa Kollára, potom 

stále expozície baníckeho umenia 

a  Vami obdivovaného maliara Ed-

munda Gwerka. To sú fakty. V  ži-

vote i  umení by mali rozhodovať . 

Je pozoruhodné, Váš príspevok pô-

sobí veľmi láskavo a nevinne, že sa 

opäť hlásite aj k expozíciám histo-

rického umenia, ktoré ste plánovali 

zrušiť v prospech moderných inšta-

lácií. Všetko, čo odznelo na diskusii 

v Akademiku dňa 12. 6. už dnes nie 

je pravda? Píšete, že „Vám leží osud 

Galérie J. Kollára na srdci, že je nutné ju 

od podstaty zadefi novať, dať víziu, citli-

vo zrekonštruovať...“ Toto tu už všet-

ko bolo aj v minulosti, zadefi nova-

ná profi lácia i vízia, tak ako som to 

napísala, inak by Galéria J. Kollára 

nemohla vzniknúť a neexistovala by 

v meste 28 rokov. Stála veľa fi nan-

cií a  množstva práce. Mám za se-

bou desiatky úspešných príbehov, 

vyše stovky výstav, nielen v SR, ale 

aj v zahraničí, sprevádzala som slo-

venských prezidentov, meniacich sa 

premiérov, politikov, nadriadených 

ministrov, nórskeho kráľa a kráľov-

nú, hercov, ale aj stovky záujemcov 

o  naše regionálne, jedinečné ume-

nie či desiatky školských výprav. 

Všetci boli nadšení expozíciami 

a výstavami v Galérii J. Kollára. To 

sú fakty. Ak pripustíme variantu, že 

pre historické mesto, akým nepo-

chybne Banská Štiavnica je, má mi-

moriadny význam regionálna kul-

túra a  umenie, na ktorú sú pyšní 

ako Štiavničania, tak ju oceňujú po-

četní domáci i  zahraniční návštev-

níci mesta, chcú ju poznať, a preto 

prichádzajú do mesta (architektúra, 

jazerá, umenie), tak Vaša vízia nee-

xistuje. Nemôže, pretože základom 

je originálny zbierkový fond galé-

rie zo všetkých slohových období, 

ktorý ste si neosvojili a dostatočne 

nepoznáte. Tak vznikali a  je tomu 

v  prevažnej väčšine európskych 

i  slovenských galérií. Iste viete, že 

štátna galéria nemôže vzniknúť bez 

zbierkového fondu a  stálych expo-

zícií. Inak je to s komerčnými a sú-

kromnými galériami. Súhlasím 

s Vami, že Galéria J. Kollára potre-

buje modernizáciu, obnovu, nové 

inštalácie stálych expozícií, mlad-

ších, erudovaných kolegov. Ale, dl-

horočná skúsenosť v múzeu a zdra-

vý sedliacky rozum mi napovedá, 

že keď nemáme fi nančné zabez-

pečenie, čo múzeum momentálne 

nemá, kvalifi kovaných odborných 

pracovníkov s  viac ročnou praxou, 

nový ideový a technický scenár, vý-

borného projektanta a  pod., nie je 

čas na experimentovanie a  ruše-

nie expozícií. Ako ste sa sami vy-

jadrili, najskôr ste pôso-

bili na banskoštiavnickej 

železničnej stanici, odtiaľ 

ste expandovali (trochu 

to pripomína Osmanskú 

expanziu) do Gymnázia , 

ale ani s  tými priestormi 

nie ste spokojní a  plánu-

jete zaujať miesto v Galé-

rii J. Kollára. Najmä veľ-

korysé a  voľné priestory 

bývalých expozícií baníc-

keho umenia a maliara E. 

Gwerka v tzv. Jonášovom 

dome sú veľkým lákad-

lom pre Vaše inštalácie. 

Prosím Vás, žijete a  pra-

cujete tu 10 rokov, pre-

svedčte múzeum, mesto, 

Štiavničanov a aj mňa, že 

naozaj ste schopní, od-

borne erudovaní, plní 

mladistvého elánu vytvo-

riť si novú a  reprezenta-

tívnu Galériu súčasného umenia 

v  Banskej Štiavnici, kdekoľvek, so 

všetkým, čo k tomu patrí, s expozí-

ciami a výstavami a zaslúžite si ob-

div ako domácej, tak aj odbornej ve-

rejnosti.

Nemci majú také dobré príslovie: 

Leben und leben lassen. Žiť a  ne-

chať žiť. To platí pre nás všetkých, 

ja Vám neupieram možnosť slo-

bodnej voľby života a tvorivej práce 

v Banskej Štiavnici či okolí, rozhod-

li ste sa. Je tu krásne, mesto i prí-

roda vždy inšpirovali umelcov, po-

dobne ako maliarov E. Gwerka a J. 

Kollára. Pre dejiny nášho výtvar-

ného umenia sú nenahraditeľní, to 

iste chápete. Ale, treba rešpektovať 

aj historické danosti nášho mesta, 

prírodné, kultúrne i  umelecké de-

dičstvo našich predkov, práve preto 

je Banská Štiavnica už 26 rokov na 

Zozname UNESCO. Preto je boha-

to navštevovaná turistami. Som op-

timista, Galéria J. Kollára musí mať 

aj budúcnosť.

Vzhľadom na potrebu zachovania 

si telesného i  duševného zdravia, 

ja sa už nebudem ďalej vyjadrovať 

k danej téme. Všetci vieme, že o bu-

dúcnosti Galérie J. Kollára padne 

rozhodnutie inde, je v  rukách Slo-

venského banského múzea, mesta 

Banská Štiavnica, ako aj zriaďova-

teľa Ministerstva životného pros-

tredia v Bratislave.

Mária Čelková

AD Bez vetra sa ani lístok nepohne

3. – 5.7. Drevo +. Festival malej ar-

chitektúry. Hájovňa na Červ. studni, 

Pod Rozgrundom 1, BŠ, 16:00

3. – 5.7. Tvorba spoločenstva – zá-

zrak ľudského spojenia. Zážitkový 

proces v KC Eleuzína, H. ružová 1, 

BŠ. 17:00

3.7. Koncert: IMT Smile. Amfi teáter 

pod NZ, BŠ, 19:00

Degustácia prémiových vín s  veče-

rou. Ubytovanie Aura, Staromest., 

BŠ, 19:00

4.7. malý Festival kumštu, remesla 

a zábavy. SZ, BŠ, od 9:00

Nahé vína. Komorný festival tradič-

ného spôsobu výroby vín. Priestory 

na Trojičnom nám., BŠ, 12:00

Divadlo: NONsenS Noci Svätoján-

skej. SZ, BŠ, 17:00

Vernisáž: Marek Jančúch – Skry-

té miesta. Hájovňa na Červ. studni. 

Pod Rozgrundom 1, BŠ, 16:00

Koncert: Ideál. Kapela zahrá na Te-

rase u Blaškov. Počúvadl. jazero, BŠ, 

17:00

Noci z  Nového zámku. Prehliad-

ka s  nočným výhľadom na mesto. 

Nový zámok, BŠ, od 18:00 – 23:00

Diskusia Trojica: John Minahane 

a Ivan Štrpka. KC Eleuzína, H. Ru-

žová 1, BŠ, 18:30

Leto s  vinárom: Kalina & Kinči. 

Ochutnávka vín zo štiavnickej sop-

ky. Vinocentum, Kammerhof. 2 BŠ, 

19:00

5.7. Sprevádzanie podľa knihy 

Štiavnicko-belianska VS. Nám. sv. 

Trojice, BŠ, 9:00

Malý farmársky a remeselnícky trh. 

Starý hostinec Sv. Anton, 11:00 – 

16:00

7. – 11.7. Letné tvorivé dielne 

v  Dielničke, Kammerhof. 2, BŠ, 

09:30

8.7. Geobádateľňa. Papierový šuter. 

Berggericht – Mineralog. expozícia, 

Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 13:00

9.7. Koncert: Skupina Song. Tera-

sa u  Blaškov, Počúvadl. jazero, BŠ, 

19:00

11.7. Banícky expres. Zážitková 

jazda zo Zvolena cez Štiavnicu do 

Kremnice. Želez. stanica Zvolen 

8:30, Želez. stanica BŠ 10:05

Koncert: Peter Brzokoupil, Tera-

sa u  Blaškov, Počúvadl. jazero, BŠ, 

18:00

Leto s vinárom: Papillon. Ochutnáv-

ka vín. Vinocentrum, Kammerhof. 

2, BŠ, 19:00

14. – 18.7. Letné tvorivé diel-

ne v Dielničke, Kammerhof. 2, BŠ, 

09:30 �6.str.
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Vlaková eufória 

v Banskobystrickom 

kraji pokračuje aj toto 

leto. 

Po úspešnej minuloročnej se-

zóne Horehronského expre-

su pridáva Banskobystrický 

kraj Turizmus k historickým 

zážitkovým vlakom aj nový 

Banícky expres. Jeho názov 

napovedá odkiaľ a kam bude 

motoráčik premávať. Z  krá-

ľovského mesta Zvolen vy-

razí cez striebornú Banskú 

Štiavnicu až do zlatej Krem-

nice. Jazdu vo vlaku spríjem-

ní atraktívny program. Lístky 

na vlak sa dajú kúpiť už dnes 

online.

Historický vláčik Horehron-

ský expres prepravil v  roku 

2019 približne 3000 cestujú-

cich. Tešil sa veľkej obľube. Aj 

preto ho krajská organizácia 

cestovného ruchu Bansko-

bystrický kraj Turizmus vypraví aj 

túto letnú sezónu. Horehronský ex-

pres premáva na trase Brezno – De-

dinky. Z Brezna bude vyrážať aj ďal-

ší zážitkový vlak – Zbojnícky expres 

s cieľovou stanicou v Tisovci. Troji-

cu zážitkových vlakov v kraji doplní 

ďalšia novinka tejto sezóny – Baníc-

ky expres.

Banícky expres bude premávať po-

čas troch letných sobôt na trase 

Zvolen – Banská Štiavnica – Krem-

nica. Pasažieri budú mať možnosť 

historickým vláčikom absolvovať 

známu Trať mládeže medzi Hron-

skou Dúbravou a  Banskou Štiavni-

cou, ktorú v  roku 1949 za 18 me-

siacov vybudovalo viac ako 40 000 

brigádnikov. Táto trať je zaujímavá 

tým, že je to typická horská želez-

nica. Je vybudovaná v zložitých te-

rénnych podmienkach. Na relatívne 

krátkom úseku 20,3km bolo potreb-

né vybudovať 49 železničných a 32 

cestných objektov. Trať prekoná-

va výškový rozdiel 266 metrov. Na 

uvedenom úseku museli vybudo-

vať 1200m dlhý tunel, dva mosty, 

tri viadukty, železničné stanice 

v Kozelníku, Banskej Belej, Banskej 

Štiavnici a zastávku v Banskom Stu-

denci. Smerom do Kremnice pasa-

žierov zasa rozptýli množstvo tune-

lov trate s  označením 171. Okrem 

železničnej architektúry na trase 

bude vo vlaku zábava, o ktorú sa po-

starajú vlakoví herci. Tí stvárnia lo-

kálne postavičky typické pre ten-

to región. Za Banskú Štiavnicu to 

bude štiavnický fenomén Náco, kto-

rý stelesňuje dobromyseľného a ve-

selého baníka. Zástupcom Kremni-

ce bude Alojz Atkáry, slávny cukrár, 

ktorý žil na pomedzí 19. a 20. sto-

ročia a  vymyslel jedinečnú cukro-

vinku Kremnický krumpeľ. Na náv-

števníkov čaká plno možností na 

bohatý program aj v samotných cie-

ľových destináciách – v zlatej Krem-

nici a striebornej Banskej Štiavnici.

Tých, ktorí sa rozhodnú svoj deň 

stráviť v  Banskej Štiavnici, odvezie 

zo stanice priamo do centra mesta 

kolesový vláčik Štiavnická Anča. Vo 

vláčiku sa dozvedia množstvo zau-

jímavostí o Banskej Štiavnici a o jej 

okolí. V Banskej Štiavnici si netreba 

nechať ujsť ani návštevu Banky lás-

ky, Starého či Nového zámku, alebo 

náučný chodník Glanzenberg. Priaz-

nivcov dejín isto nadchne komento-

vaná prehliadka s názvom Židovská 

Štiavnica či ochutnávka sopečného 

vína spod štiavnického stratovul-

kánu. 

V Kremnici čakajú na pasažierov Ba-

níckeho expresu otázky a  indície, 

ktoré ich zavedú k  ukradnutému 

pokladu. Pre tých, ktorí chcú mesto 

objavovať na vlastnú päsť, sa núka-

jú vstupy do Mestského hradu, Mú-

zea mincí a medailí, Múzea kuriozít 

či Banského múzea v štôlni Andrej. 

Zaujímavou alternatívou bude ko-

mentovaná prehliadka históriou 

mesta spojená s  ochutnávkou vína 

a Kremnického krumpľa. Sprievod-

ca Martin Varhaňovský zavedie náv-

števníkov do bežne neprístupných 

podzemných priestorov mesta. 

Lístky na Banícky expres sú už 

v  predaji online na destinačnom 

webe Banskobystrického kraja. Eva 

Macuľová z Krajskej organizácie ces-

tovného ruchu Banskobystrický kraj 

Turizmus uviedla: „Čakali sme, že pro-

jekt Horehronský expres vzbudí záu-

jem, no úprimne, nečakali sme až taký 

úspech. To nás samozrejme veľmi pote-

šilo a povzbudilo. Vidíme, že ľudia majú 

radi nostalgické vlaky a ocenia, keď sa 

nimi môžu previesť za atraktívnymi zá-

žitkami v  našom kraji. To nás inšpiro-

valo k tomu, aby sme vypravili toto leto 

ďalšie historické „expresy“. Veríme, že 

Banícky expres bude správnou voľbou 

a ľudia ocenia, že premáva práve do sve-

tových skvostov nášho kraja: Banskej 

Štiavnice a Kremnice.“

Jazdy Baníckeho expresu sú na-

plánované na termíny: 

Sobota 11. júla

Sobota 8. augusta

Sobota 15. augusta

Barbora Rekšáková,

OOCR Stredné Slovensko

Eva Macuľová,

KOCR BBkraj Turizmus

Zvolen, Banskú Štiavnicu a Kremnicu 
spojí Banícky expres15.7. Geobádateľňa. 

Čačky – mačky pre detičky. Bergge-

richt – Mineralog. expozícia, Nám. 

sv. Trojice 6, BŠ, 13:00

16.7. Koncert: J+J. Terasa u Blaškov, 

Počúvadl. jazero, BŠ, 19:00

17. – 18.7. Slovenské Alternatívne 

Leto. Multižánrový festival. Počú-

vadl. jazero

18.7. Koncert: Druhý dych. Tera-

sa u  Blaškov, Počúvadl. jazero, BŠ, 

18:00

Koncert: Adam Ďurica. Amfi teáter 

pod NZ, BŠ, 19:00

20. – 25.7. Divadlo: Kozmopol. KC 

Eleuzína, H. ružová 1, BŠ, 19:00

22.7. Geobádateľňa. Kamenné ce-

ruzky. Berggericht – Mineralog. ex-

pozícia, Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 13:00

23.7. Koncert: Song. Terasa 

u Blaškov, Počúvdl. jazero, BŠ, 19:00

Deň peknej hudby: Cellomania – E. 

Prochác a J. Slávik. Art Cafe, Akad. 

2, BŠ, 20:00

24.7. Koncert: Boky Citom. Tera-

sa u  Blaškov, Počúvadl. jazero, BŠ, 

19:00

Koncert: IMT Smile. Amfi teáter pod 

NZ, BŠ, 19:00

Región Banská Štiavnica

kam v BŠ 
a okolí ?

5.str.

Konečne
Prostredníctvom ŠN sa chcem po-

ďakovať autorke článku „Kto seje 

vietor...“ Konečne sa našiel nie-

kto fundovaný ako je Mgr. Čelko-

vá, ktorá napísala pravdu o tých-

to kvasených Štiavničanoch a  ich 

pseudoumení. Hlúpo znevažovať 

prácu ľudí, z  celosvetovo uzná-

vaného mesta, ktorí v  minulosti 

museli prácne vybudovať galériu, 

ktorá je súčasťou celoslovenského 

múzea a Galérie J. Kollára, a tým 

aj popierať originalitu dvoch na-

šich osobností. Prísť k  prestreté-

mu stolu a začať pažravo hodovať 

je to najľahšie. No dokázať niečo 

vybudovať vlastnou prácou Vám 

už nevonia. Autorka článku veľmi 

dobre napísala, že máte obrovské 

priestory na sebarealizáciu. Pre-

to verím, že keď budete mať svo-

je priestory, budú stáť obrovské 

rady, aby videli Vaše diela. Štiavni-

čania, otvorme si oči a nedovoľme 

týmto umelcom, aby z  nášho ce-

losvetovo uznávaného mesta uro-

bili umelecký paškvil. Experimen-

tovať môžete, v  tom Vám nikto 

nebráni, ale nie tu a teraz!

Ivan Beňo
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Spomienka

Zhasli oči plné 

lásky, nezhas-

nú však nikdy 

v  našich srd-

ciach…

18. 7. uplynie 10 rokov odo 

dňa, keď nás opustila naša dra-

há mamička, starká a  svokra 

Valéria Baróniková. 

S láskou spomíname...

Spomienka

Hovorí sa, že ak 

máš niekoho, 

koho miluješ 

v nebi, tak máš 

v  sebe kúsok 

oblohy…

Dňa 5. júla 2020 uplynie 

20 rokov, ako nás navždy 

po ťažkej chorobe opustila 

naša milovaná mamka, sta-

rá a prastará mama a svokra 

Helena Gondová z Banskej 

Štiavnice. Tí, čo ste ju mali 

radi, venujte jej prosím, spo-

lu s  nami tichú spomienku 

a modlitbu. 

Dcéry Janka s manželom 

Boško, Elena, vnúčatá 

Sandra, Rasťo, Branko 

a pravnúčik Dino

oznamy, 
spomienky

Oznam
SZTP v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

rekondičný pobyt v  Hokovciach 

v termíne 19. 9. – 25. 9. 2020. 

Bližšie informácie na tel. čísle: 

045/692 08 75 alebo v  kance-

lárii zväzu počas úradných ho-

dín (pondelok, utorok, streda) 

od 7:30 do 14:00 hod. V  me-

siacoch júl a  august na tel. č.: 

0904 335 202.

Výbor SZTP

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v  pondelok 3.8. do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Spolu so synom, deviatakom 

Spojenej katolíckej školy 

sv. Františka Assiského, sme 

spolu hľadali slová, ktorými 

by sme sa s ňou spoločne 

rozlúčili a za všetko, čo urobila 

pre naše deti, poďakovali. 

Z príhovoru vyberáme:

„Vážení pán farár, pán kaplán, vážený 

pán riaditeľ, pani zástupkyňa, vážená 

pani učiteľka triedna, vážený pedago-

gický zbor, nepedagogickí pracovníci, 

milí rodičia.

Pripadla mi milá úloha, rozlúčiť sa 

s  Vami v  mene všetkých deviatakov 

Katolíckej spojenej školy sv. Františ-

ka Assiského v Banskej Štiavnici, kto-

rí túto školu opúšťajú v školskom roku 

2019/2020.

Ďakujeme Vám, duchovný otec Frindt 

i  Vašim predchodcom v  službe, že ste 

nás viedli k  láske k  Bohu, k  službe 

druhým, úcte k  ľudom a darom, ktoré 

sme dostali.

Ďakujeme Vám, pán riaditeľ Palášthy, 

pani zástupkyňa Poliaková, že ste 

viedli našu školu, ktorú sme hrdo re-

prezentovali, že ste organizovali ne-

spočetné podujatia, podporovali naše 

aktivity, učili nás zodpovednosti a po-

máhali nám rásť na tele i na duchu.

Ďakujeme Vám, milá pani učiteľ-

ka triedna Halčinová, za starostli-

vosť o naše potreby, trpezlivosť s naši-

mi nedostatkami, nedochvíľnosťami, 

náladami, tiež za dobre mienené rady 

a usmernenia, za zážitky na triednych 

prespávačkách a výletoch.

Ďakujeme Vám drahí páni učitelia, sú-

časní i bývalí. Vám pani učiteľka Evka 

Ivaničová za základy písania a čítania 

v  prvom ročníku, Vám pani učiteľka 

Katarína Lalová za kreatívny prístup 

na prvom stupni. Tešíme sa, že v tejto 

chvíli môžeme poďakovať aj pani uči-

teľke Martine Bartkovej, ktorá stála 

pri nás v prvých rokoch II. stupňa.

V  ostatných rokoch sme vedomosti 

a  zručnosti nadobúdali pod vedením 

viacerých skvelých pedagógov. Zo srd-

ca ďakujeme p. učiteľke Hyblerovej, 

ktorá vždy trefne a vtipne odovzdáva-

la svoje  oduševnenie pre vedy prírod-

né. K  srdcu nám prirástol aj pán uči-

teľ Santoris pre jeho ľudský, otcovský 

prístup. Naše poďakovanie patrí aj 

pani učiteľke Kičurovej, Švecovej, Ben-

čajovej, pánovi učiteľovi Matejkinovi 

za radosť, nadšenie a  ducha, ktorého 

ste vnášali do vyučovania, za to, že ste 

nám odovzdávali to najlepšie zo seba, 

odborné i ľudské.

Ďakujeme všetkým ostatným zamest-

nancom školy, ktorí sú pre jej chod ne-

postrádateľní. Pani kuchárkam a  ich 

vedúcim za dobré obedy, pánom školní-

kom za otváranie skriniek s prezúvka-

mi, starostlivosť o školu a každodenný 

pozdrav na chodbách, ďakujeme pani 

sekretárkam, za všetku dennodennú 

administratívnu prácu.

Špeciálne sa chceme poďakovať všet-

kým asistentom, zvlášť nedávno zo-

snulému pánovi Jožkovi Cencerovi za 

dlhoročnú starostlivosť o nášho spolu-

žiaka Samka Jakubíka, i za jeho tréner-

ské vedenie a rady. Jemu, pánovi riadi-

teľovi i  p. učiteľke Kamilke Lulákovej 

ďakujeme za prípravu, sprevádzanie 

i povzbudzovanie na mnohých športo-

vých podujatiach a súťažiach. Pani uči-

teľke Helenke Chovanovej za vedenie 

k technickej zručnosti a umeleckému cí-

teniu, za krásne spevy s gitarou na svä-

tých omšiach, za prípravu koledníkov, 

prípravu na spevácke súťaže či oslavy 

patróna školy sv. Františka.

Je toho naozaj veľa, čo nám naša kato-

lícka škola dala. Odovzdala nám množ-

stvo vedomostí, naučila nás mnohým 

zručnostiam a vychovala z nás, verím, 

dobrých a slušných teenegerov, ktorí si 

budú vážiť život, vieru, ľudí a talenty, 

ktoré dostali.

Prajeme našej škole ešte veľa kvalit-

ných pedagógov a  radosti z  dobrých 

a vďačných žiakov i rodičov.

Do ďalších rokov prajeme všetkým 

Vám, vážený pán farár, pán riaditeľ, 

pani zástupkyňa, pani učiteľka tried-

na, vážení pedagogickí i  nepedagogic-

kí, súčasní i  bývalí zamestnanci, veľa 

Božích síl, entuziazmu a radosti z Vá-

šho krásneho poslania. Nech Pán žeh-

ná Vaše i  naše kroky. Myslite na nás 

v modlitbách.“ 

Vďační deviataci a ich rodičia

Poďakovanie

23. 6. 2020 sme sa konečne 

po 3 mesiacoch odriekania 

počas koronakrízy opäť stretli, 

a to na turistickej vychádzke 

SZTP v krásnej prírode v okolí 

Počúvadlianskeho jazera.

Najprv sme sa zastavili v novom tu-

ristickom areáli ForRest Glamping 

a potom sme išli k poľovníckej chate 

Záholík. Príjemná, nie veľmi nároč-

ná trasa v dĺžke skoro 8 km rozhý-

bala naše kĺby a naplnila pľúca úžas-

ným čistým vzduchom v prírodnej 

rezervácii. Hubári sa ukázali a  po-

daktorí si našli aj večeru po ceste.

Samozrejme po takomto výko-

ne sme si museli doplniť stratenú 

energiu výborným občerstvením 

v  chate Lodiar. Vedúci chaty, pán 

Peter Ernek, aj s  personálom pre 

nás pripravili okrem výborného gu-

lášu aj chutné sponzorské prekva-

penie – koláčik, pivko a kávičku, za 

čo veľmi pekne ďakujeme. Príjemne 

unavení a šťastní zo spoločnej akcie 

sme sa vrátili domov a tešíme sa na 

ďalšie výlety.

Výbor SZTP

Turistická vychádzka

Členovia SZTP okolo Počúvadlianskeho jazera  foto Archív SZTP
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Tento príspevok vyplynul 

z potreby informovať 

verejnosť a zároveň zare-

agovať na články, ktoré sa 

objavili v tlači, a ktoré, či 

už z nevedomosti alebo 

úmyselne, šíria často neprav-

divé a zavádzajúce informácie 

o Botanickej záhrade (BZ) a jej 

spravovaní. 

Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli 

uviesť niekoľko faktov o súčasnej re-

alite Botanickej záhrady v Banskej 

Štiavnici z pohľadu SOŠL B. Štiav-

nica:

– Botanická záhrada je vo vlastníctve 

BBSK a v súčasnosti má dvoch správ-

cov – SOŠ lesnícka a SPŠ S. Mikovíni-

ho

– Vstup do BZ je bezplatný

– Botanická záhrada nemá vlastný 

rozpočet. Vynaložené prostriedky na 

ošetrovanie a  údržbu záhrady SOŠL 

B. Štiavnica (škola) vynakladá z vlast-

ného rozpočtu (často na úkor výchov-

no-vzdelávacieho procesu) a následne 

žiada o ich refundáciu od zriaďovate-

ľa (BBSK), niekedy viac, niekedy me-

nej úspešne

– Všetky práce vrátane čistenia 

a  údržby sa vykonávajú za výdatnej 

pomoci žiakov lesníckej školy v rám-

ci praxí

– Od r. 2019 má škola jednu pracovnú 

silu – záhradníka (pričom v minulosti 

tu boli 4 pracovníci na plný úväzok – 

záhrada má výmeru 7ha)

– Prevažná väčšina investícií ohľadom 

záhrady je realizovaná prostredníc-

tvom externých zdrojov za aktívnej 

spoluúčasti školy (podávanie žiadostí 

napr. na ministerstvo kultúry, BBSK, 

Envirofondy, prípadne nadácie, napr. 

Tesco, Ekopolis a pod.). Časť investí-

cii sa realizovala tiež z  prostriedkov 

BBSK

– Nakoľko je BZ národnou kultúrnou 

pamiatkou a chráneným územím, jej 

správa je pod dohľadom príslušným 

štátnych inštitúcií, ktoré musia vo-

pred odsúhlasiť akýkoľvek význam-

nejší zásah v  tomto areáli (KPÚ BB, 

OÚ ŽP, ŠOP SR, mesto BŠ a iné nezis-

kové organizácie a združenia)

– Botanická záhrada má vypracovaný 

projekt (rieši výruby, výsadby, tech-

nické doplnky) z r. 1988 – 1991 

– Stromy v BZ majú pomerne vysoký 

vek, napr. borovice lesné cca 160 ro-

kov, sekvojovce a cédre 140 rokov (je 

potrebné si uvedomiť prirodzený ži-

votný cyklus stromov)

– Väčšina druhov stromov nie je do-

máceho pôvodu a ako taká nerastie vo 

svojom prirodzenom prostredí, nie-

ktoré majú v dôsledku toho zníženú 

vitalitu a prirodzenú odolnosť

– V  dôsledku klimatických zmien 

v  posledných rokoch (extrémne tep-

lo, sucho, nárazový vietor a prívalové 

dažde), vyskytujú sa pravidelne kaž-

dý rok kalamitné situácie aj zdravých 

drevín – vývraty, polomy

– SOŠL B. Štiavnica dala v r. 2020 vy-

pracovať Arboristický prieskum dre-

vín BZ v hodnote 4.800eur, z ktoré-

ho vyplynuli nasledovné skutočnosti:

– zo zdravotného hľadiska je potreb-

né aktuálne odstrániť v hornej záhra-

de (HBZ) 13 stromov, v dolnej (DBZ) 

10 stromov. V ovocnom sade 14 ku-

sov drevín. Tieto stromy sú buď v ha-

varijnom stave alebo rizikové z hľadis-

ka prevádzkovej bezpečnosti

– ďalších 5 stromov v HBZ je potreb-

né odstrániť do 5 rokov – sú to stro-

my bez perspektívy alebo poškodzu-

júce cieľové stromy

– na aktuálne ošetrenie je v HBZ urče-

ných 195 stromov, v DBZ 66 stromov

– v hornej záhrade sa nachádza 8 stro-

mov, na ktorých je potrebné vykonať 

prístrojovú kontrolu (napr. tomogra-

fi ckú)

– na 30 kusov stromov je predpísaný 

návrh opatrenia inštalácie dynamic-

kej väzby

– na 3 stromoch je potrebné vykonať 

statickú väzbu

– pri sekvojovcoch mamutích je nut-

né zamulčovanie bezprostredného 

okolia stromov z dôvodu zhutňovania 

pôdy – zošľapovanie návštevníkmi zá-

hrady (resp. zamedziť prístup ku kme-

ňu stromu – ohradiť okolie stromu)

– hodnotenie drevín je vhodné aktua-

lizovať aspoň každé tri roky, minimál-

ne raz za 5 rokov

– Predpokladané náklady na kom-

plexné ošetrenie stromov HBZ boli 

vyčíslené na 77.250eur

– Predpokladané náklady na kom-

plexné ošetrenie stromov DBZ boli 

vyčíslené na 51.500eur

– Udržiavacie práce – zametanie, ko-

senie, hrabanie, odvoz konárov, upra-

tovanie, vysýpanie smetných košov -  

škola vykonáva vo svojej réžii

– Počas koronakrízy bola BZ sprístup-

nená návštevníkom, hoci pre školu by 

bolo jednoduchšie v  tomto čase zá-

hradu zavrieť. Zamestnanci školy sa 

plne venovali prácam na údržbe a čis-

tení záhrady, častokrát na úkor svojho 

osobného voľna

– Botanická záhrada bola prioritne 

zriadená pre edukačné účely, rekreač-

ná funkcia bola umožnená dodatočne.

– Za posledné tri roky škola nepoda-

la ani jednu žiadosť o výrub stromov, 

všetky realizované výruby boli dôsled-

kom kalamity. V tomto čase sa v zá-

hrade vysadilo niekoľko desiatok dre-

vín, z ktorých viaceré boli v krátkom 

čase odcudzené návštevníkmi záhra-

dy. Do záhrady boli investované fi -

nančné prostriedky v  celkovej sume 

139.055,50eur, ktoré boli použité na 

opravu obvodových ohradových mú-

rov areálu záhrady, vrátane vstup-

ných brán, stĺpikov a kovania, rekon-

štrukciu vstupného schodiska pred 

hlavným vstupom do areálu školy, na 

komplexnú rekonštrukciu osvetlenia 

BZ, na osadenie informačných tabúľ 

k  významným stromom, revitalizá-

ciu ovocného sadu v Dolnej záhrade 

a pod.

– Je smutné, že všetko pozitívne, čo sa 

urobilo v prospech záhrady a jej náv-

števníkov (vykonané práce, opravy, 

investície či samotná každodenná sta-

rostlivosť o záhradu) zostáva bez po-

všimnutia verejnosti, ak však chceme 

niečo skritizovať, dôvod sa vždy náj-

de.

– Čo povedať na záver?

18. 6. 2020 sa uskutočnila na pôde 

Strednej odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici „Revízia Botanickej 

záhrady“ za účasti zástupcov nasledov-

ných organizácií: OÚ Banská Štiavni-

ca, odbor životného prostredia, SIŽP 

SR B. Bystrica, ŠOP SR, Správa CHKO 

Štiavnické vrchy, Úrad Banskobystric-

kého samosprávneho kraja B. Bystri-

ca, Krajský pamiatkový úrad B. Bystri-

ca, Technická univerzita vo Zvolene, 

SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavni-

ca, SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, 

Gimex Slovakia, spol. s.r.o., Banská 

Štiavnica, Týždenník MY Žiara Žiar 

nad Hronom.

Z tejto revízie vyplynulo niekoľko 

skutočností ďalšieho obhospoda-

rovania záhrady, ktoré je v budúc-

nosti potrebné riešiť a to najmä:

– Zdroje a  prostriedky fi nancovania 

bežného chodu záhrady

– Zdroje a  prostriedky fi nancovania 

ošetrovania a výrubu stromov

– Zabezpečenie trvalých zamestnan-

cov záhrady

– Zabezpečenie záhrady proti vanda-

lizmu a poškodzovaniu

– Vypracovanie Programu starostli-

vosti o chránené územie

– Odborný dozor a zodpovednosť za 

chod záhrady

V. Dudíková, 

SOŠL B. Štiavnica

Botanická záhrada realitaZáhradkárske 
okienko
Druhy výhonkov a  tvary stro-

mov.

1 = Dlhé výhony: majú dĺžku 

až tri metre a v prípade väčšiny 

ovocných druhov nemajú žiad-

ne kvetné púčiky. Hovorí sa, že 

strom rastie do dreva, dlhé le-

torasty sa nazývajú vlky. Dlhé 

výhony vznikajú na mladých, 

silno rastúcich stromoch a krí-

koch, ale predovšetkým na sil-

no pozrezávaných starých stro-

moch.

2 = Krátke výhonky: sa vy-

tvárajú na dlhých výhonkoch. 

Na viacerých ovocných dru-

hoch majú kvety a plody, preto 

sa označujú aj ako rodivé dre-

vo: dlhý rodivý (a, 10 – 30cm), 

krátky rodivý výhonok (b, me-

nej ako 10cm), rodivý výhonok, 

čiže zhrubnutý výhonok, na 

ktorom dozrel v  predchádza-

júcom roku plod (c, 1 – 2cm). 

Krátky rodivý obrast (d) pozo-

stáva z rozkonárených krátkych 

rodivých výhonkov, rodivého 

dreva alebo kytičkovitého ro-

divého dreva (kytičkovitých vý-

honkov, e).

Michaela Mojžišová



9
číslo 26 • 2. júl 2020

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne v kine Akademik
Piatok 3.7. o 19:30 hod.

Bourák
Čierna komédia, ČR, 110 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Príbeh fi l-
mu sa točí okolo Kamily, kto-
rá má 18 a je úplne zúfalá. Žije 
v meste, kde zdochol pes, prá-
ve prišla o prácu a má plné zuby 
svojich nedospelých rodičov. Jej 
otec, večný pubertiak, kšeftuje 
s vrakmi áut a chodí trsať roc-
k´n´roll s babenkou, čo vyzerá 
ako zo starého amerického kata-
lógu na podprsenky. Rezignova-
nú matku balí lokálny gangster, 
ktorému padol biznis, pretože 
mesto zakázalo hracie automaty. 
Kamila sa však nevzdáva a roz-
hodne sa o svoju rodinu a svoje 
šťastie zabojovať. Len musí pre-
svedčiť mamu, aby otcovi konečne 
pristrihla tie jeho vypelicha-
né krídelká!

Sobota 4.7. o 19:30 hod.

3Bobule
Komédia, 100 min., MP, vstup-
né: 5€

Nedeľa 5.7. o 17:00 hod.

Snežná hliadka
Animovaný, 92 min., MP, vstupné: 
5€. Napínavé a zároveň veselé 

dobrodružstvo polárneho lišiaka 
Bleska, ktorý má veľký sen, stať 
sa najlepším arktickým kuriérom. 
Jeho prvá zásielka ho ale zave-
die do tajuplnej polárnej pev-
nosti, kde zloduch Otto Von Wal-
rus spriada plány na zničenie 
Arktídy. Blesk a jeho priatelia 
sa ho rozhodnú zastaviť, a tak 
začína jedna veľká snežná mela.

Nedeľa 5.7. o 19:30 hod.

Takmer dokonalé 
tajomstvá
Komédia, 111 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Režisér bláznivých ko-
médií „Fakjú pán učiteľ“ a ich 
tri hlavné tváre vrátane pred-
staviteľa učiteľa sa znovu zišli 
pri jednom fi lme a natočili spolu 
iskrivú komédiu Takmer dokonalé 
tajomstvá. Na spoločnej večeri 
sa zíde niekoľko párov a po pár 
pohároch sa rozhodnú, že svoje 
telefóny položia na stôl a všet-
ky správy, odkazy aj telefoná-
ty budú ten večer zdieľať. Sprá-
vy sa prečítajú nahlas, hovory 
budú nahlas. Veď o nič nejde, 
bude zábava. Lenže práve naši 
chytrí a mobilní kamaráti o nás 
vedia úplne všetko, poznajú naše 
tajnosti, druhé životy, drobné 
lži, milenky i milencov. Nevinná 
hra sa najskôr vyvíja ako veľká 

zábava, potom ale začnú chodiť 
správy, ktoré so svojimi part-
nermi či priateľmi radšej nez-
dieľate.

Štvrtok 9.7. o 19:30 hod.

Christo: 
Chôdza po vode
Dokument, 105 min., MP, vstupné: 
5€. Jedinečný, absolútne otvo-
rený pohľad do tvorivej dielne 
muža, ktorého pôsobivé koncep-
tuálne inštalácie menili tvár 
ikonických miest po celom svete. 
Christo je Legendou konceptuál-
neho umenia, muž, pre ktorého 
nebol žiaden nápad nerealizo-
vateľný a žiadne dimenzie prí-
liš megalomanské. Slávne sveto-
vé monumenty zahalil a umožnil 
nám uvidieť ich v inom kontexte. 
Všetky tieto inštalácie realizo-
val so Jean-Claude, svojou ume-
leckou partnerkou a manželkou. 
Jej smrť v roku 2009 bola pre 
Christa tak bolestivou, že sa 
rozhodol prerušiť svoju umeleckú 
činnosť. Nákladný projekt Pláva-
júce móla bol v roku 2016 jeho 
neľahkým návratom späť. Dokument 
Andreja Paunova je pohľadom za 
kulisy tejto legendy, biografi c-
kým portrétom i zábavnou poklo-
nou mužovi, ktorého tvrdohlavosť 
nerešpektuje žiadne hranice.

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

K R Í Ž O V K A

FK OKO

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.24/2020: „Jedna dob-

rá matka je viac hodná ako sto učiteľov.“

Výhercom sa stáva Mária Zaďjo-

rová, Prenčov. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o poukážku 

na konzumáciu v  hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krížov-

ku a zaslať ju spolu s kupónom do re-

dakcie ŠN v termíne do 03.08.2020.

V  tajničke sa ukrýva slovenské prí-

slovie: 

A., Domáca obuv j. č., rytmický po-

hyb, skratka na blahoželaní k Nové-

mu roku,

B., Bór, Začiatok tajničky,

C., Rozdeľuje, výrobca českých zápa-

liek Sušice, japonský skr.,

D., Spojka, existovala, chytí, pope-

vok,

E., Svieti v noci, pomleté zrno, roz-

deľuj,

F., Uviedol do spánku, straší, ci-

toslovce strašenia,

G., Útok, Patrícia dom., kanón, 

dioptria,

H., Nie nás, meno Hegerovej, riečica, 

pracuj ihlou,

I., Mastná zemina, zakaľuje, elipsa, 

časť Viedne,

J., Kôň v pyžame, meno herca Raj-

niaka, kamarátka medveďa,

K., Kyslík, 3. časť tajničky, organic-

ká zlúčenina.

1., Zn. olova, česká vysoká škola 

umelecká, upozornenie,

2., Ampér, nie česky, 2. časť tajnič-

ky, spojka,

3., Popíjali, vysloboď, spoluhlásky 

v slove kubík,

4., Vyučuje, študent, meno psa,

5., České noviny skr., sadil, bol upá-

lený v Prahe,

6., Textová skratka, clo naopak, pat-

riaci lane, 4 v Ríme,

7., Mláďa kravy, Martina, koncovka 

žen. priezvisk,

8., Andrej dom., trávnatá plocha, bi-

ceps,

9., Akási, meno anglickej princeznej, 

matky Viliama a Harryho,

10., Úsek, súboj dvoch, hlas kozy,

11., Patriaci capovi, fúkalo, pole,

12., Park kultúry a oddychu, preto, 

klaun,

13., Sušič na vlasy, koniec tajničky, 

hliník.

Pomôcky: Haro, etán, betl, Ajo, Pa-

lach, Laa, DAMU, Solo.

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

A

B
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I

J

K

Kupón č. 26
Krížovka
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Všade 
prítomný
Pane, denne zriem žiarivú Tvoju 

slávu,

či hľadíš na nebo, či na zemskú 

krásu.

Dotyk Tvoj cítim v podobe vločky 

snehovej,

či nežnou rosou dotykom kvapky 

dažďovej.

Dielo Tvojich rúk každý obdivuje,

no krása prírody ich obklopuje.

Modré nebo, žiarivý slnka lúč,

kvitnúce kvety a plody lúk.

Teba vidím pri stretnutí

s láskavým úsmevom človeka.

Čujem Tvoj hlas pri odznení

piesne na krídlach slávika.

Cítim láskavú Tvoju starostlivosť

v  každodenných drobných zázra-

koch.

Neopustíš ma v chorobe, v smútku,

vystrieš ku mne láskyplnú ruku.

Ruky Tvoje nech nás teraz chránia,

nech kruté choroby sa nás stránia.

Môjho srdca úprimné pomodlenie,

s pokorou prosí Božie požehnanie.

Nemeníš sa Pane, si stále ten istý.

Kto upadne, slabne, v Tebe sa uistí.

Vždy, všade láskou nás obklopíš.

Ty svoj svet nikdy neopustíš.

Eva Kolembusová

Noci z Nového 
zámku
Slovenské banské múzeum – 

Nový zámok pozýva zažiť pre-

hliadku zámku a  vychutnať si 

výhľad na centrum mesta vo ve-

černých a  nočných hodinách 

počas podujatia Noci z  Nové-

ho zámku, ktoré sa uskutoční 

4. júla a 1. augusta 2020 v čase 

od 18:00 do 23:00 hod.

Kde: Nový zámok, Novozámocká 

22, Banská Štiavnica

Vstupné: 3,00 € dospelí, 1,50 € 

zľavnené, 7,50 € rodina, 1,50 € 

deti 4 – 6 

Kontakt:

novyzamok@muzeumbs.sk,

045/691 15 43

Predaj lístkov: priamo v poklad-

ni v Novom zámku

Web podujatia:

www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: 

Štiavnické noviny

Petra Páchniková

vedúca odboru marketingu 

a environmentálnej výchovy

SBM

Mestská polícia v Banskej 

Štiavnici vykonáva svoju 

pracovnú činnosť v zmysle 

zákona SNR 564/1991 

o obecnej polícií v znení 

neskorších predpisov, 

v ktorom sú ustanovené 

paragrafové znenia, ktorými 

sa musí každý člen mestskej 

polície riadiť a dodržiavať ich.

Pre informáciu uvádzame, ktoré 

činnosti mestská polícia v  zmysle 

uvedeného zákona vykonáva:

– zabezpečuje verejný poriadok 

v meste, spolupôsobí pri ochrane jej 

obyvateľov a iných osôb v obci pred 

ohrozením ich života a zdravia,

– spolupôsobí s príslušnými útvar-

mi Policajného zboru pri ochrane 

majetku obce, majetku občanov, 

ako aj iného majetku v obci pred po-

škodením, zničením, stratou alebo 

pred zneužitím i s využitím ústred-

ní zabezpečujúcich signalizáciu 

a iných zabezpečovacích systémov,

– dbá o ochranu životného prostre-

dia v meste,

– dbá o dodržiavanie poriadku, čis-

toty a hygieny v uliciach, iných ve-

rejných priestranstvách a  verejne 

prístupných miestach,

– vykonáva všeobecne záväzné na-

riadenia mesta, uznesenia mestské-

ho zastupiteľstva a rozhodnutia pri-

mátora mesta,

– objasňuje priestupky, ak tak usta-

novuje osobitný predpis, prejedná-

va v blokovom konaní priestupky

– oznamuje príslušným orgánom 

porušenie právnych predpisov, kto-

ré zistí pri plnení svojich úloh a kto-

rých riešenie nepatrí do pôsobnos-

ti mesta,

– oznamuje mestu porušenie záka-

zu požitia alkoholických nápojov 

a  iných návykových látok osobou 

maloletou do 15 rokov alebo mla-

distvou do 18 rokov,

– a  ďalšie iné, ktoré zákon presne 

defi nuje.

V  súčasnosti má Mestská polícia 

v  Banskej Štiavnici 10 mestských 

policajtov. Počas výkonu služby sa 

riadi podľa knihy inštruktáží, kde 

má uvedené úlohy, ktorými sa po-

čas výkonu služby riadi. Vykonáva 

obchádzkovú službu v jednotlivých 

služobných obvodoch, kde sa zame-

riava najmä na verejný poriadok, 

cestnú premávku, rušenie nočného 

kľudu, čistotu, venčenie psov a ďal-

šie. Služobný obvod tvorí mesto 

Banská Štiavnica, časť Banky a Po-

čúvadlianske jazero.

Hliadka počas výkonu služby po-

máha občanom, ktorí sa na ňu ob-

rátia s rôznymi problémami. V me-

siaci jún to boli problémy najmä 

s  riešením čistoty v  meste (verej-

né priestranstvá, stojiská na odpa-

dy, venčenie psov....), neohlásené 

stavebné práce, riešenie a  kontro-

la dodržiavania podmienok static-

kej a dynamickej dopravy v meste, 

riešenie problémov s neprispôsobi-

vými občanmi, vykonáva kontrolu 

dodržiavania otváracích hodín pre-

vádzok na území mesta, hliadka vy-

konala súčinnosť pri zásahu OOPZ 

v  historickej časti mesta, súvisia-

cu s  trestnou činnosťou ublíženia 

na zdraví, vykonávali sme asisten-

ciu pri vydávaní sociálnych dávok, 

pri zabezpečovaní pohrebných 

a  svadobných obradov, vykonáva-

me odchyt túlavých zvierat a mno-

ho ďalších. Okrem toho je potreb-

né uviesť aj to, že Banská Štiavnica 

je vyhľadávanou turistickou loka-

litou, čo so sebou samozrejme pri-

náša aj množstvo sprievodných ja-

vov, ktoré je potrebné riešiť. Snáď 

žiadne iné mesto nie je tak špeci-

fi cké a členité a je potrebné pokryť 

a byť prítomní na rôznych miestach 

naraz, čo je niekedy až fyzicky ne-

možné. Tiež sa v  meste koná veľ-

ké množstvo kultúrno – spoločen-

ských podujatí, kde je nevyhnutá 

asistencia a  pomoc mestskej polí-

cie. Hliadka mestskej polície vyko-

náva svoju činnosť počas týždňa, 

ale aj počas víkendov.

Okrem toho musí hliadka mest-

skej polície svoju činnosť aj doku-

mentovať, evidovať a protokolovať. 

To znamená, že hliadka potrebu-

je určitú časť svojej práce vykonať 

aj v  priestoroch svojich kancelárií. 

Okrem toho kancelária MsP slúži aj 

na vypočúvanie oznamovateľa, po-

škodeného alebo predvedeného či 

podozrivého.

Mestská polícia je zložka, ktorá je 

zriadená mestom Banská Štiavni-

ca a  ktorá vykonáva svoju činnosť 

na základe zákona, tak ako sme 

už vyššie napísali a  fi nančné pro-

striedky na svoju činnosť sú súčas-

ťou rozpočtu mesta. Zvyčajne je 

v  službe dvojčlenná hliadka, kto-

rá musí plniť naozaj veľký rozsah 

úloh, pričom práca s ľuďmi, a teda 

aj práca mestského policajta je ná-

ročná.

V  poslednej dobe sa stretávame 

s veľmi neobjektívnymi a neodbor-

nými diskusiami najmä na sociál-

nych sieťach. Kde uvádzané infor-

mácie sú veľakrát nepravdivé, resp. 

vytrhnuté z kontextu. Aj preto sme 

sa rozhodli využiť Štiavnické novi-

ny, do ktorých budeme dávať pra-

videlné informácie o  práci a  čin-

nosti mestskej polície. Je potrebné, 

aby spoločnosť spolu komunikova-

la kultivovane a vážila si prácu ľudí, 

ktorí sú tu pre nich a sú ochotní im 

pomôcť. Linka 159 je linka mest-

skej polície, ktorá je zriadená pre 

všetkých občanov.

Peter Šemoda,

náčelník MsPo

Z činnosti mestskej polície

Hliadka MsPo kontroluje v okolí mestskej krytej plavárne  foto Archív MsU
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Nová lekáreň v Banskej Štiavnici!!!Lekáreň Dužina 
Nájdete nás pri Lidli (vchod do lekárne je od predajne pekárne).Okrem bežného sortimentu vieme zabezpečiť prípravky pre zvieratkáa teraz navyše 6€ zľavy na kozmetiku Eucerin SUN.

Lekáreň Dužina Kolpašská 1 969 01 Banská Štiavnicatel. číslo: 0910 553 244
Pon-Pia: 08:00 - 17:30So: 09:00 - 14:00

 Prenajmem 4-izbový byt v BŠ, 

tel.č.: 0903 322 178

Hľadám malú záhradku do dl-

hodobého prenájmu, ideálne v 

blízkosti centra mesta. Skleník ví-

taný. Tel. č.: 0918 355 439

reality

INZERCIA

INZERCIA

Na školeniach prvej pomoci 

sa KPR a AED často používa. 

Práve súbor činností ukrývajú-

cich sa za týmito skratkami sa 

spája so záchranou života.

KPR je skratka vytvore-

ná z písmen dvoch zloži-

tých slov – kardiopulmo-

nálna resuscitácia, ktoré 

môžeme laicky premeno-

vať aj oživovanie a  AED

(automatický externý de-

fi brilátor) je skratka pre 

prenosný prístroj, urče-

ný pre použitie pri laickej 

aj odbornej prvej pomo-

ci slúžiaci práve na oživo-

vanie.

AED je jednoduchý a bez-

pečný prístroj, ktorý roz-

práva. Prístroj vyhod-

nocuje činnosť srdca 

a  zadáva inštrukcie zá-

chrancovi. Včasné použi-

tie AED, optimálne do 5 minút od 

zlyhania srdca a  krvného obehu, 

výrazne zlepšuje šancu na úspešné 

obnovenie činnosti srdca a záchra-

nu ľudského života.

Po zapnutí prístroja a nalepení elek-

tród na odhalený hrudník pacien-

ta vyhodnotí  AED  činnosť srdca. 

Ak zistí chvenie srdca alebo veľmi 

rýchle, ale neefektívne sťahy, roz-

hodne o  potrebe podania defi bri-

lačného výboja, ktorý dodá pro-

stredníctvom záchrancu stlačením 

znaku na prístroji AED. Obe poru-

chy srdcového rytmu vyžadujú de-

fi briláciu, pretože srdce nepracu-

je správne, zlyháva krvný obeh. Po 

krátkom čase sa srdce zastaví . To je 

už situácia výrazne nepriaznivejšia 

na úspešné oživenie človeka. 

Práve na takýto „zázračný hovoriaci“

prístroj – AED sa podarilo pomocou 

transparentného účtu vyzbierať fi -

nančné prostriedky a umiestniť ho 

v týchto dňoch na budovu Obecné-

ho úradu v Banskom Studenci. Ďal-

šie 2 prístroje AED náj-

dete v  Banskej Štiavnici 

„pod Hríbom“ a  na čerpa-

cej stanici Slovnaft. 

Použitie AED zvyšuje 

šancu na záchranu živo-

ta, ale KPR musí záchran-

ca robiť do príchodu 

záchranárov. Pri poskyt-

nutí laickej prvej pomoci 

je potrebné si zapamätať 

pomer stlačení hrudní-

ka a počtu vdychov 30:2. 

Hrudník stláčame do hĺb-

ky 5 – 6 cm. U detí od 1 

mesiaca  veku do puber-

ty resuscitáciu začíname 

5 záchrannými vdych-

mi a  potom pokračuje-

me ako u dospelých 30 stlačeniami 

hrudníka a  2 záchrannými vdych-

mi.

O tom, ako správne robiť KPR a ako 

používať AED sa dozviete na kur-

zoch prvej pomoci v SČK.

SČK Banská Štiavnica

Poznáte životne dôležité skratky 
KPR a AED?

Futbal
Dňa 27. júna 2020 odohralo muž-

stvo dospelých prípravný futba-

lový zápas s  FK Slovan Levice. 

Chalani odohrali kvalitný zápas 

s kvalitným súperom z vyššej sú-

ťaže.

FK Sitno BŠ:FK Slovan Levice – 

1:0

Góly: Hudák Daniel 25 min.

Zostava: Kališek, Barák, Blaho P., 

Gallo, Chmelina, Prokaj, Drexler, 

Gregáň, Hudák, Budinský, Kmi-

niak; Vician, Kováč, Blaho M., 

Santoris, Očenáš, Hrabko, Šíma, 

Necpal

Žiaci:

Žiaci odohrali prípravné futbalo-

vé stretnutie s rovesníkmi z Dudi-

niec. Zápas sa skončil víťazne pre 

naše mužstvo.

Dudince: FK Sitno – 5:3

Zostava: Slaný, Blaško, Vandák, 

Palášthy, Ratkovský, Sedlák, Knie-

bugel, Koctúch, Dobák, Bók, Ko-

tora

Striedali: Babiak, Kliment, Su-

puka, Konôpka

Góly: Kotora 4x, Kniebugel

Kam na futbal?

Priateľský futbalový zápas

(IV. liga) FK Pliešovce – FK Sitno 

BŠ

11. 7. o 18:00 na futbalovom šta-

dióne v Pliešovciach

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.sk

/#menu/open/sutaze/

Miroslav Hudák ml.,

predseda FK Sitno BŠ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

IC BŠ

citát

„V lete robí sane, v zime vozy.“

Slovenské príslovie
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Reštaurácia - Pizzeria Reštaurácia - Pizzeria 
Svätá BarborkaSvätá Barborka

príjme pomocnú silu príjme pomocnú silu 
do kuchyne, upratovačku do kuchyne, upratovačku 

+ pomocné práce v kuchyni + pomocné práce v kuchyni 
Mzda: 3,50 EUR/hod.Mzda: 3,50 EUR/hod.

Kontakt: 0919 292 302  Kontakt: 0919 292 302  
  0918 887 775  0918 887 775

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

Otvorili sme 
novú požičovňu 
a predaj náradia 

v Banskej Štiavnici.

www.almek.sk

 Rekonštrukcie bytov, domov, 

údržba a obnova fasád, vápenné 

omietky, kontakt: 0903 376 322

 Rizikové opilovanie a spilova-

nie stromov, kosenie záhrad, tel.č.: 

0940 870 762

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

 Predám peknú Ladu Samara 1.3, 

tel. č.: 0911 061 942

inzercia

služby

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


