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INZERCIA

Súčasťou tradičných Salaman-

drových dní 2019 (5. – 7. 9.) 

boli aj Dni európskeho kultúr-

neho dedičstva. 

O výnimočnosti Salamandrových dní 

svedčí skutočnosť, že naše mesto poc-

til vzácnou návštevou aj prezident SR 

Ivan Gašparovič – čestný občan nášho 

mesta.

Na Salamandrových dňoch sa zúčast-

nili aj ďalší významní predstavitelia zo 

Slovenskej republiky, ale i zo zahrani-

čia. Medzi hosťami nechýbali: veľvy-

slanec Ruskej federácie v  SR Alexey 

Leonidovič Fedotov, poslanec EP Ro-

bert Hajšel, štátny tajomník Minis-

terstva hospodárstva SR Vojtech Fe-

rencz, štátny tajomník Ministerstva 

ŽP Boris Susko, štátny tajomník Mi-

nisterstva práce, sociálnych vecí a ro-

diny SR Branislav Ondruš, predseda 

Slovenskej banskej komory a generál-

ny riaditeľ Hornonitrianskych baní, 

a.s., Prievidza Peter Čičmanec, pred-

seda Banskoštiavicko-hodrušského 

baníckeho spolku Richard Kaňa, pod-

predsedníčka Slovenskej akadémie 

vied Eva Majková, riaditeľ Slovenské-

ho vodohospodárskeho podniku, š.p., 

Stanislav Gáborík, 

Salamandrové dni 2019

Účastníci osláv pred radnicou  foto Michal Kríž
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Ako sme už niekoľkokrát 

informovali prostredníctvom 

Štiavnických novín autobusové 

spojenie Banská Štiavnica 

– Bratislava bude obnovené 

v termíne od 1. októbra 2019. 

K zabezpečeniu prevádzky spojov pre-

behlo ďalšie dôležité rokovanie s pred-

sedom Nitrianskeho samosprávne-

ho kraja pánom Milanom Belicom. 

Rokovania sa zúčastnila primátor-

ka mesta Banská Štiavnica Nadežda 

Babiaková, primátor mesta Krupina 

Radoslav Vazan, podpredseda BBSK 

Ondrej Lunter. Predmetom rokova-

nia bola potreba zabezpečiť koordi-

náciu a  zosúladenie v  autobusových 

spojoch, ktoré realizujú dve rozdielne 

autobusové spoločnosti s možnosťou 

spolufi nancovania. Primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková sa ďa-

lej s podpredsedom BBSK Ondrejom 

Lunterom dohodla, že BBSK bude vo 

verejnom záujme fi nančne partici-

povať na úhrade nákladov do výšky 

25 tis. EUR na dopravné spojenia Ban-

ská Štiavnica – Levice – Nitra a Krupi-

na – Dudince – Levice. Uvedené au-

tobusové spojenia budú pokračovať 

priamo z  Nitry do Bratislavy. V  sú-

časnosti sa pripravuje návrh zmluvy 

o dofi nancovaní uvedených spojov do 

výšky 25 tis. EUR a doklady pre vyda-

nie príslušných licencií. Následne Vás 

budeme informovať o novom cestov-

nom poriadku, ktorý vypracuje SAD 

Zvolen, a.s., v najbližšej dobe. 

Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Pokračovanie v rokovaniach 
týkajúcich sa autobusových spojov z Banskej Štiavnice do Bratislavy 

Nový riaditeľ 
archívu
Od 1.9.2019 sa stal po 

Mgr. Janke Schillerovej, kto-

rá bola poverená výkonom tejto 

funkcie od 1.1.2019, novým riadi-

teľom Štátneho archívu v Banskej 

Bystrici, pracoviska Banská Štiav-

nica Mgr. Peter Konečný, PhD. 

Keďže pred príchodom na ten-

to post veľmi úspešne vykonával 

svoju funkciu v Slovenskom ban-

skom archíve v Banskej Štiavnici, 

sú všetky predpoklady na to, aby 

aj novú funkciu zastával úspeš-

ne a s najväčšou zodpovednosťou. 

Za všetkých, ktorí budú využívať 

archívne materiály a  ďalšie služ-

by archívu mu čo najúprimnejšie 

v  novej funkcii v  mene všetkých 

všetko najlepšie praje

Michal Kríž
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9.9.

„Čas je milosrdný. Môžeme ho meniť 

na "letný" či "zimný", ale zastaviť ho 

nemôžeme.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení Letnej školy 

baníctva.

Pracovné stretnutie k  pro-

jektu Mesto kultúry s  doc. 

Mgr. art. Svätoplukom Mikytom 

a J. Gáborom.

Pracovné rokovanie s riaditeľkou 

Krajského pamiatkového úradu 

Banská Bystrica.

10.9.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie s  predse-

dom Nitrianskeho samospráv-

neho kraja doc. Ing. Milanom 

Belicom, PhD. k riešeniu autobu-

sových spojov Banská Štiavnica – 

Nitra – Bratislava.

Účasť na zasadnutí predstaven-

stva OOCR Región Banská Štiav-

nica.

11.9.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Stretnutie s domovými dôverník-

mi na sídlisku Drieňová k rieše-

niu potrieb a  požiadaviek obča-

nov sídliska.

12.9.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava rozpočtu pre rok 2020.

Pracovné rokovanie k vypracova-

niu VZN o doprave za účasti špe-

cialistu-dopravného inžiniera.

13.9.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie organizačnej schémy 

Technických služieb, m. p., Ban-

ská Štiavnica.

14.9.

Účasť na podujatí – 70. výročie 

budovania Trate mládeže.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

V predchádzajúcich dňoch bolo v B. 

Štiavnici mimoriadne veľa poduja-

tí, ktoré rezonovali aj v celosloven-

ských médiách. 

Bohužiaľ, na tomto priestore v ŠN nie 

je možné sa venovať všetkým. Ob-

medzujem sa preto len na 2 podu-

jatia, ktoré boli v B. Štiavnici v tom-

to roku najvýznamnejšie a určite už 

ani do konca tohto roku významnej-

šie nebudú. Prvým týmto poduja-

tím boli Dni európskeho kultúrne-

ho dedičstva 5.9.. A aký odkaz malo 

toto podujatie európskeho významu 

vo verejno-právnych médiách RTVS? 

V  hlavných spravodajských reláci-

ách RTVS 5., 6., ako aj 7.9. o 17:00 

v Rádiu Regina, o 18:00 v Rádiu Slo-

vensko, ale aj v  RTVS na Jednotke 

o 19:00 nebolo o tomto podujatí ani 

jedno-jediné slovo… 6.9. vyvrcholi-

li tohtoročné Salamandrové dni Sa-

lamandrom. Zo spravodajských relá-

cií RTVS bola síce o  tomto podujatí 

podrobná reportáž 7.9. v  RTVS na 

Jednotke o  19:00, ale okrem iného 

moderátorka náš Salamander prirov-

nala k Benátskemu festivalu. Pravda 

je však taká, že Salamander nemož-

no porovnávať s  ničím. Je totiž je-

diný a  jedinečný na svete. Tiež bolo 

uvedené, že Salamander bol súčas-

ťou valetantského sprievodu, keď sa 

poslucháči posledných ročníkov ban-

skoštiavnickej alma mater lúčili s  B. 

Štiavnicou. Je to síce pravda, ale Sa-

lamander bol v minulosti neodmysli-

teľne spojený aj s prvým fáraním po-

slucháčov 1. roč. banskoštiavnickej 

akadémie, pri pohreboch profesorov 

a študentov akadémie a ďalších sláv-

nostných príležitostiach. V tejto sú-

vislosti upozorňujem, že všetko pod-

statné, čo sa týkalo histórii, významu 

a všetkých reálií Salamandra som opí-

sal v 3 vydaniach publikácie o Sala-

mandri v r. 1992, 2010 a 2015.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V dňoch od 27. – 30.8.2019 

sa štyria žiaci 7. ročníka zo 

ZŠ Jozefa Horáka (Dominika 

Vazanová, Olívia Jaďuďová, 

Róbert Mokoš a Adam 

Buzalka) a dve pani učiteľky 

Katarína Maruniaková 

a Martina Prokajová zúčast-

nili pobytu v Budapešti 

v rámci medzinárodného 

projektu základných škôl pod 

názvom: „World Heritage and 

Tradition“.

Cieľom projektu je vzdelávať mla-

dých ľudí, hľadať spoločnú minulosť 

a byť hrdý na to, čo naše mestá pre-

slávilo a prečo sú výnimočné. Teraz 

bola téma spojená s históriu a tradí-

ciami. Je to výmenný projekt, ktorý 

organizuje naše mesto spolu s ďal-

šími zahraničnými mestami zapísa-

nými do Zoznamu svetového dedič-

stva UNESCO a členmi Organizácie 

miest svetového dedičstva, ktorá 

tento projekt aj fi nančne podpori-

la. Do tohto výnimočného projektu 

sú zapojené mestá Banská Štiavni-

ca, Budapešť, Kutná Hora, Krakow 

a projekt úspešne pokračuje od roku 

2013.

Žiaci z každého mesta mali pripra-

vený program, v  ktorom sa nám 

snažili priblížiť významné momen-

ty a tradície svojich miest. Naše deti 

prezentovali aj naše mesto priprave-

nou prezentáciou o využívaní vody 

pri práci baníkov, premietli prítom-

ným pripravený videorecept na va-

renie bryndzových halušiek, zahrali 

krátku povesť o  štiavnických jašte-

ričkách a v závere prezentácie nau-

čili prítomných hostí banícku pieseň 

Vstávaj Hanzo hore.

Počas pobytu sme mali zaujíma-

vý program. Navštívili sme Aquin-

cum Museum s  pozostatkami rím-

skeho osídlenia a kultúry na území 

dnešnej Budapešti. Ďalší deň naše 

kroky viedli k prezidentskému palá-

cu a Budapeštianskemu zámku. Pre-

zreli sme si historické centrum mes-

ta s  krásnou budovou parlamentu. 

Posledný deň sme absolvovali wor-

kshop v  Archíve mesta Budapešť. 

Pripravili si pre nás veľmi púta-

vý program. Na záver nášho poby-

tu sme absolvovali plavbu loďou po 

Dunaji a tradičnú maďarskú večeru.

Počas celého pobytu bol dorozu-

mievací jazyk anglický a  naše deti 

to zvládli na výbornú. Krásne repre-

zentovali svoju školu aj naše mesto.

Martina Prokajová, ZŠ J. Horáka 

Svetové dedičstvo a tradície

Účastníci projektu v Budapešti foto MsÚ Kutná Hora

Pozvánka
DHZ Štefultov a  Mesto Banská 

Štiavnica Vás pozývajú na 2. roč. 

súťaže 3-členných družstiev vo va-

rení halušiek všetkých chutí „Šte-

fultovské fajermanskye haluške“ dňa 

14.9.2019 (sobota) od 12:30 – 

registrácia súťažných družstiev, 

13:30 – otvorenie podujatia, 14:15 

– začiatok súťaže, 16:00 – vystúpe-

nie sokoliarov, 17:00 – vyhodnote-

nie súťaže, 18:00 – hudba a tanec 

s DJ. Bližšie info: 0908 618 505. 

DHZ Štefultov

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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ale aj ďalší vzácni hos-

tia, predstavitelia ústredných štát-

nych orgánov a inštitúcií, vedeckých 

inštitúcií, univerzít a vysokých škôl, 

predstavitelia štátnych orgánov a in-

štitúcií zo SR i  zahraničia, poslanci 

MsZ v  Banskej Štiavnici, čestní ob-

čania nášho mesta, primátori sloven-

ských miest a starostovia obcí, ďalší 

vzácni domáci a  zahraniční hostia, 

priatelia a priaznivci Banskej Štiavni-

ce, spoluobčania a obyvatelia z nášho 

okresu, ako aj z iných miest.

Salamandrové dni 2019 sa začali už 

vo štvrtok 5.9. otváracím ceremo-

niálom Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2019 v Kostole sv. Katarí-

ny spojené s odovzdávaním ocenení 

Revue Pamiatky a múzeá na Starom 

zámku, medzinárodnou konferen-

ciou Európske montánne dedičstvo 

– Európska banská cesta v Kammer-

hofe a besedou s významným sloven-

ským kunsthistorikom prof. Ľudo-

vítom Petranským v  Galérii Jozefa 

Kollára. Podvečer v kultúrnom cen-

tre pokračovali banícke slávnos-

ti slávnostným šachtágom. V piatok 

oslavy začali dopoludnia Dňom otvo-

rených dverí: Archív – stopa banskej 

minulosti v Slovenskom banskom ar-

chíve a Valným zhromaždením Slo-

venskej banskej komory so sídlom 

v Banskej Štiavnici.

O 13. hod. sa konalo v Kostole sv. Ka-

taríny slávnostné zasadnutie mest-

ského zastupiteľstva spojené s udeľo-

vaním výročných cien mesta Banská 

Štiavnica. Po slávnostnom prícho-

de a  úvodnej piesni mužského spe-

váckeho zboru Štiavničan prednie-

sol príhovor p. farár Ľudovít Frindt. 

Všetkých prítomných hostí privítal 

viceprimátor Marian Zimmermann. 

So slávnostným prejavom vystúpi-

la primátorka nášho mesta Nadežda 

Babiaková (uvádzame ho na str. 4).

Nasledovalo slávnostné udeľovanie 

výročných cien mesta Banská Štiav-

nica a ceny primátorky mesta, ktoré 

si ocenení prevzali z rúk primátorky 

mesta Nadeždy Babiakovej a  pred-

nostky MsÚ Ivany Ondrejmiško-

vej. Za všetkých ocenených poďako-

vali Miroslav Ďurovič, riaditeľ SOŠ 

lesníckej a  Mária Petrová svojou 

básňou. Ďalej pozdravil svojim  prí-

hovorom slávnostné zhromaždenie 

Róbert Hajšel, poslanec Európskeho 

parlamentu.

Na záver sa prítomným hosťom pri-

hovoril predseda Slovenskej banskej 

komory a generálny riaditeľ Horno-

nitrianskych baní, a.s., v  Prievidzi 

Peter Čičmanec. K spestreniu podu-

jatia prispeli členovia Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho spol-

ku, spevokol Štiavničan a poslucháč 

Hudobnej a  umeleckej akadémie 

Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

Po ukončení slávnostného zasadnu-

tia nasledoval pred budovou Radni-

ce akt vztýčenia zástavy Organizá-

cie miest svetového dedičstva, ktorej 

členom je aj naše svetoznáme, staro-

bylé, historické banské mesto Ban-

ská Štiavnica. V popoludňajších ho-

dinách sa konali Celoštátne oslavy 

Dňa baníkov, geológov, hutníkov 

a naftárov v kultúrnom centre.

Vyvrcholením osláv bol už tradičný 

Salamandrový sprievod vo večerných 

hodinách prechádzajúci mestom, 

ktorý prilákal do ulíc tisícky návštev-

níkov z rôznych kútov Slovenska i zo 

zahraničia. Súčasťou osláv bol aj Sa-

lamandrový jarmok a Salamandrové 

detské pódium. O kultúrny program 

na Námestí sv. Trojice sa postarali na 

Salamandrovom pódiu domáce ka-

pely a na záver vystúpili Adam Ďuri-

ca a Veronika Rabada. O rok dovide-

nia na Salamandrových dňoch 2020!

Michal Kríž

NOVINKY
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Banská Štiavnica, 

15. – 21.9.2019

Už deviaty rok sa pod krídlami ban-

skoštiavnického detašovaného pra-

coviska Fakulty architektúry STU or-

ganizujú študentské medziodborové 

workshopy. Tie sú koncipované vždy 

na určitú tému súvisiacu s ochranou 

a prezentáciou kultúrneho dedičstva. 

Keďže má fakulta svoje detašované 

pracovisko práve v  Banskej Štiavni-

ci, témy sú vyberané na základe reál-

nych potrieb mesta, alebo prispievajú 

k zlepšovaniu poznania jeho histórie, 

najmä jeho stavebného vývinu. Mi-

nulý rok bol tento workshop venova-

ný Banskej Štiavnici románskej, toh-

to roku sa výskum a dokumentovanie 

historických stavieb rozšíri o obdobie 

gotiky.

Celé podujatie, ktoré trvá týždeň a je 

zhutnením výučby a  výchovy účast-

níkov, medzi ktorými sú študenti rôz-

nych odborov, ktoré sa v praxi môžu 

s  obnovou a  prezentáciou pamiatok 

stretnúť: architektúra a urbanizmus, 

história umenia a  architektúry, sta-

vebné odbory, najmä geodézia, ar-

cheológia a pod. Podujatie je kompo-

nované do dvoch základných blokov: 

teoretická časť – – vedecké kolokvium 

a  praktická časť – dokumentovanie 

vybraných pamiatok v  teréne. Pred-

nášková časť podujatia poskytuje 

účastníkom dostatok vedomostí na 

to, aby rozumeli praktickej časti. Toh-

to roku sú prednášky a najmä predná-

šatelia natoľko zaujímaví, že v rámci 

kolokvia sú ponúkané aj širšej verej-

nosti. Bude sa tu hovoriť o  historic-

kých okolnostiach vzniku a prvotné-

ho vývinu mesta (12. – 15. storočie), 

o umení v období gotiky, o architektú-

re a jej vývine v priereze času, či o ar-

cheológii, z ktorej poznatkov sa čerpá 

pri rekonštrukcii histórie mesta.

Celkovým cieľom workshopu je na zá-

klade získaných teoretických poznat-

kov vytvoriť grafi cky vizuálnu podobu 

mesta a  jeho rozširovanie v  rôznych 

časových obdobiach. Bude to zaiste 

náročné, lebo mnohé informácie chý-

bajú, ale na konci budeme vedieť as-

poň povedať, čo chýba, čo je potreb-

né doskúmať, zistí sa, kde sú vôbec 

medzery. Minulý rok bola výsledkom 

workshopu vizualizácia podoby mes-

ta začiatkom 13. stor. – účastníci wor-

kshopu pod vedením lektorov zdoku-

mentovali skúmané suterény, kde sú 

ešte múry obytných románskych sta-

vieb s ich priestormi, chodbou, portá-

lom, či aj nikou na odloženie svetla, re-

álne hmatateľné.

Niekoľkoročný výskum tejto témy, 

pod vedením vedeckovýskumnej oso-

by a koordinátorky výskumu Kataríny 

Voškovej by mal vyústiť do vytvorenia 

priestorovej mapy Banskej Štiavnice, 

z ktorej by aj laik mohol nadobudnúť 

predstavu, ako mesto rástlo a vyvíja-

lo sa a ako v  jednotlivých slohových 

obdobiach mohli vyzerať jeho stavby. 

Takpovediac virtuálna rekonštrukcia 

Banskej Štiavnice by nemala byť však 

nepodloženým rozprávkovým obráz-

kom, ale výstupom, ktorý bude vy-

chádzať z  vedecky podložených po-

znatkov a  jeho výtvarná prezentácia 

vytvorená s  pomocou najnovších vi-

zuálnych technológií. 

Treba zdôrazniť, že tento cyklus wor-

kshopov takpovediac jednou ranou 

zasahuje niekoľko cieľov: posunúť sa 

v  stupni poznania o  vizuálnej podo-

be historickej Štiavnice a začleniť do 

systému vedeckého výskumu študen-

tov. To ich v konečnom dôsledku učí, 

ako vedecky možno architektúru a ur-

banizmus skúmať, naučí ich, že prob-

lematika ochrany a  prezentácie kul-

túrneho dedičstva je problematika 

viacerých na sebe závislých vedných 

odborov... A v neposlednom rade – – 

študenti odchádzajú raz a navždy po-

značení vzťahom ku ochrane nášho 

kultúrneho bohatstva.

Podujatie podporilo Ministerstvo kul-

túry SR a koná sa aj v rámci Dní európ-

skeho kultúrneho dedičstva.

Katarína Vošková, koordinátorka 

a editorka workshopu, FA archi-

tektúry STU v BA

Jesenná univerzita architektúry 2019: 
Banská Štiavnica gotická

Salamandrové dni 2019

Ocenené osobnosti nášho mesta  foto Michal Kríž
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k Salamandrovým dňom 

2019, s ktorým vystúpila 6.9. 

na slávnostnom mestskom 

zastupiteľstve v Kostole sv. 

Kataríny.

„Vaše excelencie, vážený pán prezi-

dent Ivan Gašparovič, ctení naši domá-

ci aj zahraniční hostia, vážení poslan-

ci Mestského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici, vážení priatelia a  priaznivci 

našej drahej Štiavnice, moji milí Štiav-

ničania!

Opäť prešiel rok, a tak ako v predchá-

dzajúcich rokoch sa stretávame tu, na 

tomto mieste, na slávnostnom zasad-

nutí mestského zastupiteľstva. Je pre 

mňa nesmiernou cťou, že sa môžem 

prihovoriť ku vám – vzácni naši hos-

tia a moji milí Štiavnickí spoluobčania 

v tomto prenádhernom božom chráme, 

jedinečnom, neskorogotickom skvos-

te, v  deň vyvrcholenia Salamandro-

vých dní 2019. Sú o  to významnejšie, 

že sa konajú v  roku, kedy mesto Ban-

ská Štiavnica sa ako prvé stalo Mestom 

kultúry 2019 a tiež mestom, v ktorom 

sa včera konal otvárací ceremoniál Dní 

Európskeho kultúrneho dedičstva. Sa-

lamandrové dni – tento jedinečný svia-

tok nielen obyvateľov nášho starobylé-

ho a v celom svete presláveného mesta, 

ale aj slovenských baníkov, geológov, 

hutníkov a naftárov, ktorí aj tento rok 

opäť prišli do Banskej Štiavnice, aby tu 

oslávili celoslovenský Deň baníkov, geo-

lógov, hutníkov a naftárov.

Mám nesmiernu a tú najúprimnejšiu ra-

dosť, že na tomto slávnostnom zasadnu-

tí mestského zastupiteľstva sa zúčast-

ňujú okrem Vás, moji milí Štiavničania 

aj mimoriadne vzácni hostia – excelen-

cie, predstavitelia ministerstiev, ústred-

ných orgánov, inštitúcií a  spoločností, 

predstavitelia vedeckých ústavov a  vy-

sokých škôl, renomovaných fi riem, ale 

aj ďalší vzácni hostia z Českej republiky, 

Maďarska, Rakúska, Poľska, Rumun-

ska a Grécka. Je mi cťou Vás všetkých čo 

najsrdečnejšie privítať v našom skvost-

nom historickom meste a popriať Vám 

všetkým, aby ste si z pobytu v jeho čaro-

krásnom prostredí odniesli do Vašich do-

movov tie najhlbšie dojmy a spomienky.

Rok, ktorý uplynul od Salamandrových 

dní 2018, bol pre naše historické mesto 

opäť úspešný. Som nesmierne rada, že 

tento náš drahocenný klenot zapísaný 

už 25 rokov v  Zozname svetového de-

dičstva UNESCO opäť za uplynulý rok 

opeknel. Zrekonštruované boli viace-

ré historické objekty, nový šat dostala 

unikátna Kalvária vypínajúca sa nad 

mestom, ale aj objekt Rubigallovské-

ho domu na Námestí sv. Trojice, pokra-

čovala úprava verejných priestranstiev, 

vďaka ktorej sa podarilo zrekonštru-

ovať ul. Antona Pécha, upraviť verej-

né priestranstvo na parkovisko na ul. 

Dolná, realizovať projekty z fondov EÚ 

a  Environmentálneho fondu v  oblas-

ti ŽP a pokračovať v budovaní technic-

kej infraštruktúry. Naše mesto z  roka 

na rok opeknieva a snaží sa naplniť cieľ 

záchrany a záväzok Dohovoru o ochra-

ne svetového dedičstva UNESCO, aby 

sme chránili a  zachovali tieto jedineč-

né historické hodnoty pre budúce gene-

rácie. Preto mi dovoľte poďakovať sa aj 

z tohto miesta za spoluprácu a vyjadriť 

tú najvrelejšiu vďaku všetkým, ktorí sa 

o to pričinili aj v uplynulom období.

Banská Štiavnica je naozaj cenným 

a  unikátnym mestom, ktoré však ešte 

stále potrebuje veľa, aby sme na jednej 

strane zachovali jej jedinečné svetové de-

dičstvo a na druhej strane vytvárali pod-

mienky pre plnohodnotný každodenný 

život obyvateľov tohto mesta a regiónu. 

Len živé, plnohodnotne fungujúce mesto 

môže byť zaujímavé a príťažlivé pre oby-

vateľov a návštevníkov.

Zo všetkých síl sa o  toto samosprá-

va snaží využívajúc aj zákon NR SR č. 

100/2002 Z. z., o ochrane a rozvoji úze-

mia Banskej Štiavnice a okolia, a preto 

je dôležité vytvárať podmienky a  pod-

porovať inštitucionálny rozvoj mesta zo 

strany vlády SR a jednotlivých minister-

stiev. Podporovať to, čo v meste je a mno-

hokrát aj za cenu vyšších ekonomických 

nákladov. Inštitúcie, ktoré tu sídlia majú 

svoje opodstatnenie a  patria k  životo-

darnému prvku tohto mesta a to treba 

mať na pamäti, aby samospráva nemu-

sela byť v pozícii bojovníka. 

Všetky naše kroky tak samosprávy, ako 

aj jednotlivých ministerstiev by mali na-

ďalej smerovať k posilneniu, rastu a po-

zdvihnutiu Banskej Štiavnice, pretože 

Banská Štiavnica – je nielen slovenská, 

je svetová.

Jedinečný charakter Banskej Štiavnice 

vytvárali celé generácie pred nami a  je 

na nás všetkých, aby sme ocenené plody 

ich snažení chránili, zveľaďovali, a  tak 

napĺňali stále platný Dohovor o ochra-

ne svetového kultúrneho a  prírodné-

ho dedičstva UNESCO, podľa ktorého 

povinnosťou každého štátu, v  ktorom 

sa príslušné dedičstvo nachádza, je ve-

novať mu najväčšiu pozornosť, chrániť 

ho, zachovať, prezentovať a  odovzdať 

budúcim generáciám. Ak máme tú česť 

a možnosť pre túto myšlienku niečo uro-

biť, tak zachovajme a rozvíjajme Banskú 

Štiavnicu, nech ako súčasť svetového de-

dičstva navždy zostane posolstvom dô-

vtipu, krásy, kultúrnej a  technickej vy-

spelosti ľudstva.

Banská Štiavnica sa stala jednou z naj-

vyhľadávanejších turistických destiná-

cií. Návštevníkov a hostí nám z roka na 

rok pribúda. Banská Štiavnica sa stala 

renomovanou značkou nielen u nás, ale 

aj v zahraničí. Všetkých nás to teší, ale 

zároveň aj zaväzuje.

Som úprimne rada, že naše mesto je aj 

tento rok a práve v tento deň už tradič-

ným miestom, kde sa uskutočnilo Val-

né zhromaždenie Slovenskej banskej ko-

mory, ale kde sa budú ešte v tento deň 

konať aj celoslovenské oslavy Dňa ba-

níkov, geológov, hutníkov a naftárov. Je 

to neklamným znamením, že celá táto 

hospodársky a  celospoločensky mimo-

riadne významná pospolitosť sa hrdo 

hlási k niekdajším svetoznámym odka-

zom Banskej Štiavnice. Patrí Vám za 

to čo najúprimnejšia vďaka a  dovoľte, 

aby som aj z tohto miesta nielen v mo-

jom mene, ale aj v mene celej mestskej 

samosprávy i všetkých občanov zapria-

la všetkým slovenským baníkom, geoló-

gom, hutníkom, ako aj naftárom v ďal-

šom období čo najviac úspechov.

Ctení naši hostia, vážení prítomní, vá-

žení poslanci mestského zastupiteľstva, 

moji milí Štiavničania, stalo sa už kaž-

doročnou tradíciou, že neodmysliteľnou 

súčasťou slávnostných zasadnutí nášho 

mestského zastupiteľstva počas Sala-

mandrových dní je aj udeľovanie výroč-

ných cien mesta tým osobnostiam, kto-

ré sa výnimočným spôsobom zaslúžili 

o  rozvoj Banskej Štiavnice, zviditeľne-

nie a šírenie jej dobrého mena v SR i vo 

svete. Úprimne všetkým oceneným bla-

hoželám v mene mojom, v mene poslan-

cov MsZ, ako aj v mene všetkých obča-

nov nášho mesta a dovoľte, aby som sa 

Vám za všetko, čo ste doteraz spravili 

pre naše mesto čo navrelejšie a najsrdeč-

nejšie poďakovala.

Po skončení tohto slávnostného poduja-

tia sa uskutoční slávnostný akt pred na-

šou starobylou radnicou – vztýčenie zá-

stavy OMSD. Zástava OMSD bude aj 

takto očividne pripomínať tisíckam oko-

loidúcich zo SR i zo sveta, že aj naše dra-

hé, vzácne, milované a jedinečné histo-

rické mesto patrí do tej najvznešenejšej 

a najvzácnejšej medzinárodnej pospoli-

tosti.

Pripomíname si spoločne zodpovednosť, 

ktorú mesto na seba prevzalo – chrániť 

a propagovať svetové dedičstvo. Je to zá-

roveň aj výsada, že časť tohto dedičstva 

sa nachádza v našom meste.

My Štiavničania sme hrdí na to, že mô-

žeme práve jednu z  300 vlajok sveta 

vztýčiť pred našou radnicou. Sme hrdí 

aj na to, že Banská Štiavnica má medzi 

mestami Slovenska historicky prioritné 

postavenie.

Aj pri tejto slávnostnej príležitosti ape-

lujem na Vás, moji milí Štiavničania, 

ako aj na Vás ctení hostia, aby naša naj-

väčšia hrdosť a pýcha, tá najdrahocen-

nejšia a  najvzácnejšia perla – Banská 

Štiavnica nadobúdala čoraz viac na krá-

se, nádhere, vzácnosti a  výnimočnosti. 

Štiavnicu treba vnímať srdcom a jej je-

dinečnosť vtedy dokážeme vidieť v  pl-

nej kráse a to je úloha všetkých nás. Ve-

rím, že spoločnou súčinnosťou sa nám 

to určite podarí a o ňu Vás všetkých čo 

najúprimnejšie nielen prosím, ale aj Vás 

k nej aj vyzývam.

Veľavážení a ctení hostia, moji milí ban-

skoštiavnickí spoluobčania!

V dnešný deň tohoročné Salamandrové 

dni vyvrcholia. Bola to, a ešte bude dnes 

a  zajtra mimoriadne pestrá paleta po-

dujatí pre tisícky vďačných návštevní-

kov a divákov zo SR ako aj zo zahraničia. 

Vyvrcholením tohtoročných Salaman-

drových dní bude dnes večer už tradič-

ný Samalandrový sprievod, jediné a je-

dinečné podujatie na svete. Viacerí z Vás 

tu prítomných sa podieľali na jeho prí-

prave, mnohí z Vás budú jeho neodmys-

liteľnou súčasťou a ostatní, pevne verím, 

si nenechajú ujsť príležitosť vidieť tento 

nádherný a fascinujúci pohľad do obdi-

vuhodnej svetoznámej histórie nášho 

mesta, ktorý je zapísaný do Reprezenta-

tívneho zoznamu nehmotného kultúr-

neho dedičstva Slovenska.

Vzácni naši slovenskí, ako aj zahraniční 

hostia, moji milí Štiavničania,

Prajem Vám všetkým tie najkrajšie, naj-

hlbšie a najtrvalejšie zážitky z tohoroč-

ných Salamandrových dní a rada by som 

nakoniec s tou najväčšou istotou a pre-

svedčením povedala: Dovidenia na Sa-

lamandrových dňoch 2020! Zdar boh!“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta
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kam v BŠ 
a okolí ?

Od utorku 10.9. je plaváreň 

opäť v prevádzke.

Po 2 mesiacoch plánovanej údržby 

mestskej krytej plavárne v  Banskej 

Štiavnici sa priaznivci opäť môžu te-

šiť na jej otvorenie. Počas letných 

prázdnin sa vykonávajú práce, aby sa 

skvalitnili služby a prilákali tak ešte 

viac návštevníkov plavárne. Nato, 

aké stavebné práce sa vykonali a na 

aké novinky sa môžu tešiť priazniv-

ci plávania a relaxu sme sa opýtali ko-

nateľa Bytovej správy, s.r.o., v  Ban-

skej Štiavnici, ktorá prevádzkuje 

mestskú krytú plaváreň, RNDr. Pav-

la Bačíka:

1. Pán konateľ, aké práce sa v pla-

várni vykonali počas letnej od-

stávky?

Počas letnej odstávky sme ako každý 

rok museli obnoviť povrch bazéno-

vej vane. Bolo potrebné bazén vypus-

tiť, starý – poškodený náter oškra-

bať, vytmeliť diery, povrch vybrúsiť 

a celý bazén nanovo natrieť. Vyme-

nili sme 25-ročné bazénové čerpadlo. 

Pretmelili sme aj špáry v  sprchách 

a  brodiskách. Kúpele – plaváreň je 

verejná prevádzka, preto musíme 

dodržiavať prísne hygienické nor-

my, ktoré sú pravidelne kontrolova-

né Úradom verejného zdravotníctva, 

preto sme museli vykonať predpísa-

né hygienické nátery priestorov šat-

ní. V  priestore parnej sauny došlo 

k vybudovaniu nového sedenia, na-

koľko staré sedenie už doslúžilo. Boli 

vymenené aj niektoré úseky dlažby 

v  parnej saune, najmä tie, cez kto-

ré zatekalo do kotolne. Okrem toho 

prebehli všetky potrebné revízie za-

riadení a  ich opravy. Pri napúšťaní 

bazéna, posledný augustový týždeň 

doslúžil pôvodný 50-ročný fi lter pev-

ných častí bazénovej vody. Keďže ho 

nebolo možné vymeniť, museli sme 

ho upraviť. Táto porucha odložila za-

čiatok prevádzky o týždeň. Všetky re-

konštrukčné a  údržbárske práce sú 

viazané na fi nancie. Z rozpočtu mes-

ta bolo v tomto roku na údržbu vyčle-

nených 10 000€.

2. Budú sa tento rok zvyšovať ceny 

za poskytované služby?

Áno, novú sezónu začíname s novým 

cenníkom. Ceny v  ňom sú mierne 

upravené smerom hore a do cenníka 

sme doplnili aj kombinované vstup-

né (bazén + wellness), ktoré v starom 

cenníku chýbalo. Musím pozname-

nať, že ceny sa u nás naposledy meni-

li v roku 2011. Permanentky, ktoré si 

návštevníci zakúpili a nestihli vyčer-

pať v minulej sezóne, budú môcť vy-

užívať do 31.12.2019. Otváracie ho-

diny ostali nezmenené. Návštevné 

hodiny zostávajú nezmenené.

3. Aká bola návštevnosť v  pred-

chádzajúcej sezóne?

V  roku 2018 navštívilo prevádz-

ku 16697 platiacich návštevníkov. 

Z toho 11200 navštívilo plavecký ba-

zén, 5049 wellness priestory a  448 

bolo detí z materských škôl. Nájdu sa 

medzi nimi aj takí návštevníci, kto-

rí by privítali, keby bola prevádzka 

otvorená celoročne, čo však pri aktu-

álnej technológii a pri stave povrchu 

bazénovej vane nie je možné.

4. Čím chcete prilákať ešte viac 

návštevníkov, pripravujete neja-

ké novinky?

Keďže budova Mestských kúpeľov – 

plavárne je stará (slúži verejnosti už 

viac ako 50 rokov), a jej rekonštrukcia 

sa sústredila len na zateplenie, pri-

čom všetky vnútorné priestory ostali 

viac – menej v pôvodnom stave, stre-

távame sa denne s množstvom tech-

nických problémov, ktoré je potrebné 

riešiť, aby sme pôvodnú technoló-

giu udržali vo funkčnom stave. Aj na-

priek tomu sa snažíme postupne, 

podľa fi nančných možností dopĺňať, 

obmieňať a  prispôsobovať priesto-

ry tak, aby vyhovovali aj dnešným 

štandardom a ponúknuť našim náv-

števníkom čistý, funkčný a príjemný 

priestor na šport a relax.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Plaváreň už otvorená
Cenník služieb platný od 10.9.2019

bazén jednorázový vstup

Dospelá osoba - bazén 1 hodina 2,50 €/hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - bazén 1 hodina 1,50 €/hod.

Študent od 16 rokov - bazén 1 hodina 2,00 €/hod.

Senior, ZŤP - bazén 1 hodina 2,00 €/hod.

Plavecký klub - člen PKBS - bazén 1 hodina 1,00 €/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) MŠ - bazén 0,50 €/vstup

Hromadný vstup (vlastný dozor) ZŠ - bazén 1,00 €/vstup

Hromadný vstup (vlastný dozor) SŠ - bazén 1,50 €/vstup

Prenájom celého bazénu 1 hodina 50,00 €/hod.

Prenájom jednej dráhy 1 hodina 15,00 €/hod.

bazén permanentky 

Permanentka bazén dospelá osoba 20 hodín 40,00 €

Permanentka bazén dospelá osoba 10 hodín 20,00 €

Permanentka bazén dieťa, žiak 3 -15 rokov 10 hodín 10,00 €

Permanentka bazén študent od 16 rokov 10 hodín 12,00 €

Permanentka bazén senior, ZŤP 10 hodín 12,00 €

Permanentka bazén plavecký klub15 vstupov 10,00 €

wellness jednorázový vstup

Dospelá osoba - wellness 1 hodina 5,00 €/hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - wellness 1 hodina 2,00 €/hod.

Študent od 16 rokov - wellness 1 hodina 3,00 €/hod.

Senior, ZŤP -wellness 1 hodina 3,00 €/hod.

Plavecký klub - člen PKBS - wellness 1 hodina 1,00 €/hod.

Hromadný vstup (vlastný dozor) MŠ, ZŠ, SŠ - wellness 1 hodina 1,50 €/hod.

Vírivá vaňa 1 hodina 2,50 €/hod.

wellness permanentky 

Permanentka wellness dospelá osoba 10 hodín 40,00 €

Permanentka wellness dieťa, žiak 3 -15 rokov 10 hodín 15,00 €

Permanentka wellness študent od 16 rokov 10 hodín 25,00 €

Permanentka wellness senior, ZŤP 10 hodín 25,00 €

kombinované jednorázové vstupy

Dospelá osoba - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness 6,00 €/2hod.

Dieťa, žiak 3 - 15 rokov - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness 3,00 €/2hod.

Študent od 16 rokov - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness 4,00 €/2hod.

Senior, ZŤP - 1 hodina bazén + 1 hodina wellness 4,00 €/2hod.

kombinované permanentky 

Permanentka bazén + wellness dospelá osoba 20 hodín 50,00 €

Permanentka bazén + wellness dieťa, žiak 3 -15 rokov 20 hodín 25,00 €

Permanentka bazén + wellness študent od 16 rokov 20 hodín 30,00 €

Permanentka bazén + wellness senior, ZŤP 20 hodín 30,00 €

ostatné služby, vane, sprchy

Vaňový kúpeľ, použitie sprchy 2,00 €

Sušenie vlasov 0,50 €

Plienka do bazénu 1,00 €

13.9. Múdra Štiavnica – Vedo-

mostný kvíz Ludwiga Bagina 

v  Štiavnickej verzii v  Arte. Art 

Cafe, Akad. 327/2, BŠ, 19:00.

14.9. Nočný výstup na Sitno. 

Odchod z Počúvadl. jazera (par-

kovisko) alebo z  Ilije (krčma 

U Ľuptáka), 1:00.

14.9. TM 49 – 19 – V  tomto 

roku uplynie 70 rokov od ukon-

čenia výstavby Trate mládeže. 

Mesto kultúry ponúka retro-

spektívu histórie tejto jedineč-

nej pamiatky, Železničná stani-

ca, Trate mládeže 6, BŠ, 10:00.

Koncert: Silné vetry. Country 

skupina Silné vetry na Tera-

se u  Blaškov. Počúvadl. jazero, 

18:00.

Štefultovskye fajermanskye 

haluške 2019, DHZ Štefultov 

a  Mesto BŠ Vás srdečne pozý-

va na 2. ročník súťaže vo vare-

ní halušiek. Štefultov – Požiarna 

zbrojnica, Požiarnická 274/8, 

BŠ, 13:30.

Reconcern /Sick Minded Cult/ 

Plan “B“. Skupina umelcov tvo-

riacich a mysliacich v obrazoch. 

Spojár Kafe&Klub, Kammerhof. 

181/6, BŠ, 19:00.

Umenie na bašte – workshop, 

tvorivé dielne. Okrem rezbár-

skych a  výtvarných dielní sa 

bude bubnovať a  hrať na rôzne 

hudobné nástroje. Bašta – mú-

zeum astronóma Max. Hella 

524, Št. Bane, 14:00.

15.9. Koncert: EthnoJazz – pro-

ject Hudba nás spája v  B.Štiav-

nici. Art Cafe, Akad. 327/2, BŠ, 

20:15.

Jesenná univerzita architektú-

ry 2019 – IX.roč. Príďte si vypo-

čuť zaujímavé výklady od reno-

movaných vedcov a  bádateľov. 

Radn. nám. 2., BŠ, 16:00.

Nebojme sa divadla: Keď muži 

plačú – Ansámbel nepravidel-

ného divadla Vás pozýva na 

cyklus hosťujúcich inscenácií 

progresívnych divadiel. Kino 

Akademik, Nám. sv. Trojice 1, 

BŠ, 18:00.

17.9. Utorkové rozprávkovanie 

v  mestskej knižnici, MsK v  B.

Štiavnici pozýva všetky deti na 

počúvanie pekných rozprávok. 

Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 10:00.

18.9. Geobádateľňa pre všet-

kých. Berggericht – Mineralo-

gická expozícia, BŠ, 13:00.

Región Banská Štiavnica



6
číslo 32 • 12. september 2019

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Otvorenie baníckej slávnosti v kultúrnom centre  foto Lubo Lužina

Banícke podujatia Salaman-

drových dní 2019 sa začali 

5.9.2019 v dopoludňajších 

hodinách medzinárodnou 

konferenciou „Európske 

montánne dedičstvo – 

Európska banská cesta“, ktorá 

sa uskutočnila v Kammerhofe 

Slovenského banského múzea.

Jej hlavným organizátorom bolo 

Združenie baníckych spolkov a  ce-

chov Slovenska. Druhým poduja-

tím tohto dňa bol slávnostný baníc-

ky šachtág, ktorý sa začal krátko po 

19. hod. v  Kultúrnom centre Ban-

skej Štiavnice za účasti vyše 200 

osôb zo Slovenska, z Českej republi-

ky, z  Maďarskej republiky, z  Poľska 

a z Rakúska. Medzi účastníkmi boli 

aj nasledovné významné osobnos-

ti: Vojtech Ferencz, štátny tajomník 

MH SR, Boris Susko, štátny tajom-

ník MŽP SR, Ľubomíra Kubišová, ge-

nerálna tajomníčka SÚ MŽP SR, Ján 

Petrovič, generálny riaditeľ sekcie 

energetiky MH SR, Peter Kúkelčík, 

predseda Hlavného banského úra-

du, Adam Mirek, predseda poľského 

VÚG, Ján Hrabovský, riaditeľ úradu 

Slovenskej banskej komory a  prezi-

dent Slovenskej baníckej spoločnosti, 

Marián Beňovský, prezident Sloven-

skej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie 

práce, Tibor Brašeň, generálny sekre-

tár Zväzu hutníctva, ťažobného prie-

myslu a geológie SR, Erik Sombathy, 

predseda Združenia baníckych spol-

kov a cechov Slovenska, Iveta Vasko-

vá, dekanka Fakulty MMR TU Košice, 

Michal Cehlár, dekan Fakulty BERG 

TU Košice, Hana Staňková, prode-

kanka HGF VŠB Ostrava a  Nadež-

da Babiaková, primátorka Banskej 

Štiavnice. Hlavnými funkcionármi 

šachtágu boli: prezídium – Ing. Dur-

bák, kontrárium – Ing. Ferenc, kan-

tor – Mgr. Kružlic, fuchsmajor – M. 

Šesták, pivný dispečer – Ing. Karabel-

ly, podkurovačmi boli Ing. Ivan a Ľ. 

Matkovič, ošliador držali Ing. Rada 

a  M. Mertel, produkciu baníckych 

piesní zabezpečil spevokol Štiavni-

čan. V programe šachtágu boli všet-

ky základné bloky, svätenie dupláka 

a  dva čestné skoky cez kožu, ktoré 

absolvovali: A. Mirek a Stanislav Gá-

borík, generálny riaditeľ SVP, š.p., B. 

Štiavnica. Počas šachtágu sa aj oceňo-

valo, V. Ferencz odovzdal Ing. Athéne 

Smolkovej a  Ing. Mariánovi Adam-

skému čestný odznak ministra hos-

podárstva „Za udržiavanie tradícií“. 

V pivnom súboji medzi akademikmi 

s prevahou zvíťazil zástupca Fakulty 

BERG TU Košice Ing. Ján Kováč nad 

Ondřejom Musilom, zástupcom VŠB 

Ostrava. Hlavnými sponzormi podu-

jatia boli: mesto Banská Štiavnica, 

Pivovar Steiger Vyhne, Slovenská 

banská, s.r.o., Hodruša-Hámre a LN 

Trade, s.r.o., B. Štiavnica, začo im, 

ako aj členom prípravnému výboru, 

študentom SPŠ Samuela Mikovíniho 

a zamestnancom kultúrneho centra, 

patrí úprimné banícke poďakovanie.

Dňa 6.9. sa v sále kultúrneho centra 

uskutočnili dve podujatia celosloven-

ského charakteru. V dopoludňajších 

hod. to bolo Valné zhromaždenie Slo-

venskej banskej komory, na ktorom 

stavovská banícka organizácia zhod-

notila rok 2018, počas ktorého sa na 

Slovensku vydobylo spolu 44 mil. 

ton nerastov, z toho hlbinným spô-

sobom 2,7 mil. ton (uhlie, magnezit, 

mastenec, baryt, sádrovec a  rudy). 

Popoludní sa uskutočnili celoštátne 

oslavy Dňa baníkov, geológov, hut-

níkov a  naftárov. Rezorty Minister-

stva hospodárstva,  Ministerstva ži-

votného prostredia a  Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR za-

stupovali štátni tajomníci: V. Ferencz 

a B. Susko a Branislav Ondruš. Zväz 

hutníctva, ťažobného priemyslu 

a geológie SR zastupoval jeho prezi-

dent, Milan Veselý. Odbory zastupo-

val Jozef Škrobák, predseda OZ pra-

covníkov baní, geológie a naftového 

priemyslu. Mesto Banská Štiavnica 

zastupovala primátorka N. Babiako-

vá. Podujatie viedol Peter Čičmanec, 

predseda Slovenskej banskej komo-

ry. Medzi tohtoročnými vyzname-

nanými boli aj dvaja Štiavničania, 

Milan Durbák a Milan Ferenc, kto-

rí si prevzali čestný odznak minis-

tra hospodárstva „Za udržiavanie tra-

dícií“. V kultúrnom programe osláv 

vystúpil spevokol Štiavničan. V pod-

večer sa za príjemného počasia za-

pojilo do predvoja Salamandrové-

ho sprievodu vyše tisíc osôb, medzi 

ktorými boli aj účastníci celoštát-

nych osláv, delegácie domácich a za-

hraničných baníckych, hutníckych 

a  lesníckych škôl, ako aj delegácie 

domácich a zahraničných baníckych 

spolkov. Zoradenie a  koordinova-

nie predvoja zabezpečili Ing. Ferenc, 

Ing. Adamský a Ing. Konečný. Vlast-

ný Salamandrový sprievod opäť veľ-

mi úspešne zorganizovala Ing. Dal-

ma Štepáneková.

Milan Durbák 

Banícke podujatia-Salamander 2019Upozornenie 
občanov na podozrivé telefonáty

Množstvo Slovákov v  posled-

ných dňoch zaznamenalo prichá-

dzajúce hovory z  podozrivých čí-

sel z  rôznych zahraničných krajín, 

najčastejšie však z  Afriky, resp. 

Stredoafrickej republiky. Okresné 

riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hro-

nom upozorňuje na možných 

podvodníkov a varuje občanov: 

– ak sa na displeji telefónu objaví 

číslo s  inou zahraničnou predvoľ-

bou nedvíhajte, nevolajte späť 

a nezisťujte identitu volajúceho; 

podozrivé je to najmä v prípadoch, 

ak neočakávate žiadny hovor zo za-

hraničia;

– pred prevzatím hovoru si skon-

trolujte predvoľbu;

– kontaktujte svojho operátora 

a  požiadajte o  zablokovanie kon-

krétneho čísla; niektoré mobilné 

telefóny ponúkajú možnosť bloko-

vania hovorov, a tak si ich môžete 

zablokovať sami;

– dávajte si pozor, buďte obozretní 

a upozornite svojich blízkych.

Smartfóny už v  dnešnej dobe do-

kážu rozoznať, odkiaľ podozrivý 

hovor prichádza, dá sa však rozpo-

znať aj podľa predvoľby +236 (Stre-

doafrická republika), +252 (Somál-

sko), +717 (Čína), +224 (Guinea), 

alebo iných podobných čísel, pre-

to treba byť pri týchto predvoľbách 

viac ostražitejší. Pri všetkých tých-

to úkonoch netreba zabúdať na dô-

ležitú vec. „Je potrebné upozorniť 

aj svojich príbuzných a  priateľov 

a v prípade, napr. detí je vhodné, 

aby potrebné opatrenia vykonali 

ich rodičia“.

OR PZ v ZH

Týždeň 
bezpečnosti na železnici

V rámci týždňa bezpečnosti na že-

leznici zrealizovalo Okresné ria-

diteľstvo Policajného zboru v  Žia-

ri nad Hronom v dňoch od 2.9. do 

6.9.2019 preventívne aktivity pre 

žiakov základných škôl, ktoré boli 

zamerané na nebezpečenstvá že-

lezničnej dopravy. Cieľom preven-

tívnych aktivít bolo zvýšenie pove-

domia o  dodržiavaní pravidiel na 

železničných priecestiach a  v  oko-

lí železníc. Počas aktivít bol žiakom 

premietaný DVD fi lm „Oliho prí-

beh“, ktorý upozorňuje deti na zása-

dy správania sa v blízkosti železníc 

a  nebezpečenstvá železničnej do-

pravy. 

OR PZ v ZH
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Spomienka

„Bola si, už Ťa 

niet. Zmenil sa 

náš svet. Bola 

si naša a my len 

Tvoji, pomaly 

čas nám ten smútok hojí.“

17.9. uplynú 3 roky, čo odiš-

la do večnosti naša najdrah-

šia Božena Petríková. Vy, 

ktorí ste ju poznali a budete 

chcieť, venujte jej chvíľku ti-

chej spomienky. 

Manžel Ján a synovia Ján 

a Rastislav s rodinami

Spomienka

Dňa 16.9.2019 

si pripomenie-

me 5. výročie 

úmrtia našej 

drahej mamič-

ky, manželky, starkej, sestry, 

svokry, kamarátky p. Cilky 

Cibulovej z  Banského Stu-

denca. Tí, ktorí ste ju pozna-

li, venujte jej prosím spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú 

manžel, dcéra, 

synovia a vnúčatá

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodi-

ny v kancelárii sú v nasledovných 

termínoch: pondelok, utorok: 

7.30 – 14.00 hod., streda: 7.30 hod. 

– 14.30 hod. Info o akciách môžete 

získať na tel. č.: 045/692 08 75 po-

čas úradných hod. 

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Tento rok je v našom meste 

veľké množstvo kultúrnych 

podujatí.

Určite kvalitných, ale aj tých menej 

kvalitných. Nie je ani v ľudských si-

lách navštíviť všetky podujatia, ktoré 

sa konali. Práve preto si treba správ-

ne vyberať z veľkej ponuky a chcem 

spomenúť tie najvýznamnejšie, kto-

ré už prebehli v  Banskej Štiavnici 

a zrejme zapôsobili najviac.

1/ V  máji sa konal Festival eth-

no a world music Svetová Štiavni-

ca. Hlavný večerný program pre-

biehal v  kultúrnom centre až do 

neskorých nočných hodí, ale časť 

festivalu počas dňa sa konala aj na 

základnej škole, na sídlisku Drie-

ňová, na Štefultove, v Klube Rubi-

gal a v Art Cafe. Večerné programy 

v  sále kultúrneho centra mali veľ-

mi vysokú umeleckú úroveň. Prvý 

večer sa predstavili viaceré vynika-

júce umelecké súbory zo zahrani-

čia pod názvami Miramundo, Bub-

liczki a Cimbalom Brothers. Druhý 

večer bol venovaný slovenskému 

folklóru a  jeho excelentným in-

terpretom. Počas celého večera sa 

predstavili Ľudová hudba Rozsu-

tec, SĽUK s vystúpením Ornamen-

ty, Pacora Trio a Marek Pastírik, ale 

aj Balkansambel a Folklórny súbor 

Rozsutec. Všetky predstavenia mi-

moriadnej umeleckej kvality, živé 

a krásne, ktoré ani na okamih ne-

nechali divákov v pokoji a nadšene 

nás dvíhali zo sedadiel. Bol to nao-

zaj vynikajúci zážitok.

2/ V júli sa konal už 20. ročník Fes-

tivalu peknej hudby pod vedením 

riaditeľa festivalu Eugena Prochá-

ca. Prvý večer prebiehal v Rytierskej 

sále Starého zámku, kde sa úspešne 

predstavili známi špičkoví interpreti: 

sopranistka Eva Šušková, fl autistka 

Michaela Nováková, klavíristka Ive-

ta Sabová, harfi stka Katarína Tur-

nerová, violončelista Eugen Prochác 

a v hre na akordeón Rajmund Káko-

ni. Časť festivalu sa konala aj v baro-

kovej kaplnke kaštieľa vo Sv. Anto-

ne. Vyvrcholením celého festivalu 

bolo vystúpenie klavírneho virtuó-

za Dona Airey zo svetovej britskej 

hudobnej skupiny Deep Purple pod 

názvom „Classic meets rock“. Krásne 

vyzdobené steny sály a  stropu, do-

vezené nádherné biele orchestrálne 

klavírne krídlo, podčiarkli kvalitný 

zvukový, ale predovšetkým krásny 

a  nevšedný umelecký zážitok, kto-

rý dokázal vyčariť vynikajúci ume-

lec a svetový klavírny virtuóz. S kla-

vírnym virtuózom Donom Airey si 

zahral aj riaditeľ festivalu, špičkový 

umelec, violončelista Eugen Prochác. 

Vynikajúce klavírne vystúpenie bolo 

nielen nevšedným umeleckým zážit-

kom, ale aj umeleckou poctou, ktorú 

v tomto meste len tak nezažijeme.

3/ Štvrtý ročník festivalu nového 

kabaretu a pouličného umenia Am-

plión uzavreli českí umelci BodyVo-

iceBand s  hudobno-tanečnou show 

mladých o starobe s názvom Muzi-

kál třetího věku. Na kvalitné diva-

delné a  hudobné vystúpenia účin-

kujúcich z Prahy sme si už zvykli aj 

z minulých festivalov v našom mes-

te, ale aj táto mimoriadne vydarená 

a pútavá hudobno-tanečná show len 

potvrdila naše očakávania. Výbor-

né výkony tanečníkov a celej kapely 

boli krásnou bodkou za celým festi-

valom.

Popísal som vystúpenia, ktoré na 

mňa osobne najviac zapôsobili a na 

ktoré sa ani nedá zabudnúť. Ale patrí 

sem aj mnoho smútku nad tým, že 

Štiavničania takéto hodnotné ume-

lecké predstavenia takmer vôbec ne-

navštevujú, česť výnimkám. Zmení 

sa to vôbec niekedy?

Vlado Protopopov

Sviatok hudby a tanca v Štiavnici

Slovinský divadelný spevácky zbor s paródiou UPS!  foto Peter Koleda

Základnej organizácie SZZ 

– pobočka Banská Štiavnica – 

Štefultov 

- Ukážka letného rezu ovocných 

stromov na Štefultove

- Rez višní a prednáška Všeobecné 

záhradkárstvo

Usporiadateľ: Základná organizá-

cia SZZ pobočka Banská Štiavnica –

Štefultov /výbor ZO/

Zúčastnení prednášatelia: p. 

Mojžiš Bohuš a  Ján a  p. Novotný 

Ján

Miesto stretnutia: Štefultov, zá-

hrada u Mariana Adamského

Na Mária šachtu č. 4 /za Medikou/

Termín stretnutia: Nedeľa 

15.9.2019, 14.00 hod.

Doprava: Vlastná po skupi-

nách

- Prednáška o  reze, štepení 

a  očkovaní ovocných stro-

mov

Zúčastnení prednášatelia: 

p. Mojžiš Bohuš a iní

Miesto stretnutia: Šteful-

tov, Dom záhradkárov

Termín stretnutia: Nedeľa 

23.10.2019 16,00 hod.

Kontakt: 0903 705 598

Výbor ZO SZZ – pobočka 

Banská Štiavnica 

– Štefultov

Pozvánky na akcie 

Mestské kúpele

Otváracie hod.: Wellness

PO: Zatvorené. UT: muži – 13:00 

– 20:30. ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30. PI: ženy 

– 13:00 – 20:30. SO: zmiešaná 

– 14:00 – 20:30. NE: zmiešaná - 

14:00 – 20:30. Posledný vstup je 

o 19:15!

Bytová správa, BS
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Dňa 22.9.2019 si pripomíname 

40 rokov od vyhlásenia Štiav-

nických vrchov za chránenú 

krajinnú oblasť (CHKO). CHKO 

Štiavnické vrchy (Š.V.) bola 

vyhlásená vyhláškou Minis-

terstva kultúry SSR č.124 zo 

dňa 22.9.1979 a rozprestiera sa 

v okresoch Banská Štiavnica, 

Levice, Žarnovica, Žiar nad 

Hronom, Zvolen a Krupina na 

ploche 77 630 ha.

Medzi najvýznamnejšie dôvody vy-

hlásenia tohto veľkoplošného chrá-

neného územia patria:

– rozlohou sú najväčším vulkanic-

kým pohorím Slovenska so zastú-

pením takmer všetkých fenoménov 

sopečného reliéfu

– majú významnú biogeografi ckú 

polohu na rozhraní teplomilných 

panónskych a chladnomilných kar-

patských horských druhov fl óry 

a fauny

– výskyt množstva historických 

a technických pamiatok koncentro-

vaných najmä v centrálnej časti po-

horia

Správa CHKO Š.V. je jednou z orga-

nizačných zložiek Štátnej ochrany 

prírody SR. Aj keď CHKO Š.V. vrchy 

bola vyhlásená v  septembri 1979, 

Správa chráneného územia začala 

svoju činnosť od januára 1980. Jej 

prvé stabilné sídlo bolo v  budove 

Piarskej brány.

Prvým riaditeľom bol Ing. Milan Ka-

pusta, CSc., povolaním lesník a  en-

vironmentalista, ktorý sa veľkou 

mierou zaslúžil o vyhlásenie Š.V. za 

chránené územie. Ako sa správa per-

sonálne obsadzovala, budova Piar-

skej brány už priestorovo nevyho-

vovala, a  preto sa presťahovala do 

bývalej správnej budovy Pacher štôl-

ne, kde pracovalo šesť zamestnancov. 

V tomto období sa úzko spolupraco-

valo so Slovenským zväzom ochran-

cov prírody a  krajiny (SZOPK). 

Členovia pomáhali pri manažmen-

tových prácach v  chránených úze-

miach, budovaní náučných chodní-

kov, ako aj pri strážnej a  dozornej 

službe. V  tomto období sa vybudo-

valo päť náučných chodníkov, z nich 

najznámejší je Náučný chodník Mi-

lana Kapustu po žile Terézia. Správa 

CHKO Š.V. získala od Klubu sloven-

ských turistov budovu bývalej roz-

hľadne na Sitne, kde bola zriadená 

terénna stanica. Ďalšia terénna sta-

nica bola zriadená pri  obci Čajkov. 

Správa CHKO Š.V. prevádzkuje aj Re-

habilitačnú stanicu (RS) pri Správe 

CHKO Š.V., ktorú možno považovať 

za priekopníka rehabilitačných a zá-

chranných zariadení v SR. Jedná sa 

o  špecializované zariadenie Štátnej 

ochrany prírody SR. Rehabilitačná 

stanica vznikla na podnet študentov 

Strednej lesníckej školy v B. Štiavni-

ci v  roku 1985, kedy bola ofi ciálne 

otvorená. Každoročne sa organizo-

vala výstava karikatúr pod názvom 

„Ochrana prírody v karikatúre“.

Po roku 1989 zažila Správa CHKO 

Š.V. turbulentné obdobie. Novým 

riaditeľom bol v  roku 1991 meno-

vaný Ing. Anton Maruška. Samotná 

organizácia prešla mnohými, najmä 

organizačnými zmenami, niekoľko-

krát sa menilo sídlo Správy CHKO 

Š.V. SZOPK sa prakticky rozpadol, 

čím sme stratili spojenca v  pomo-

ci najmä o  praktickú ochranu prí-

rody. Počet zamestnancov sa ustálil 

na počte 9. Medzitým nás zastihla 

smutná správa o  tragickej smrti 

Ing. Milana Kapustu, CSc., ktorý za-

hynul 17.9.1995 v Yellowstonskom 

národnom parku.

V roku 2002 vystriedal Ing. Antona 

Marušku vo funkcii riaditeľa Sprá-

vy CHKO Š.V., RNDr. Dušan Trcka. 

Správa CHKO Š.V. sa presťahovala 

do Pischlovho domu, s  počtom za-

mestnancov deväť. Od októbra 2014 

je sídlom Správy CHKO Š.V. opäť his-

torická budova Pacher štôlne.

Celé územie CHKO Š.V. sa od os-

tatných veľkoplošných chránených 

území na Slovensku odlišuje tým, že 

dôvod, prečo bola vyhlásená za chrá-

nené územie nesúvisel len s ochra-

nou, zachovaním a  zveľaďovaním 

prírodných hodnôt, ale aj za účelom 

ochrany technických pamiatok roz-

ptýlených v území. Štiavnické vrchy 

sú sopečného pôvodu, vulkanická 

činnosť začala približne pred 16 mil. 

rokmi a jedným z jej výsledkov bol aj 

vznik najrozsiahlejšieho Štiavnické-

ho stratovulkánu, ktorý sa formoval 

v období mladších treťohôr a svojimi 

rozmermi je najväčším stratovulká-

nom v strednej Európe. Dobre vyvi-

nutá kaldera, čiže pozostatok kráte-

ra má rozmery 18 x 22 km.

Na území CHKO Š.V. sú vyhlásené 

tieto maloplošné chránené územia:

Národná prírodná rezervácia – Sit-

no, Kašivárová

Prírodná rezervácia – Holík, Jab-

loňovský Roháč, Kamenný jarok, 

Kojatín, Holý vrch Krivín, Bralce, 

Kamenné more, Szaboóva skala, 

Gajdošovo

Chránený areál – Arborétum Ky-

sihýbel, Banskoštiavnická botanic-

ká záhrada, Michalštôlnianske ra-

šelinisko

Prírodná pamiatka – Žakýlske ple-

so, Putikov vŕšok, Krupinské Bral-

ce, Sixova stráň, Kapitulské bralá, 

Vyhniansky travertín

11 chránených stromov alebo ich 

skupín

V správe CHKO Š.V. sa nachádzajú 3 

náučné chodníky (NCH): NCH Mi-

lana Kapustu po žile Terézia, NCH 

Richňavské jazerá a NCH Sitno.

Správa CHKO Š.V. má v rámci svo-

jej pôsobnosti starostlivosť aj o 23 

maloplošných chránených úze-

mí a o 32 chránených stromov ale-

bo ich skupín, ktoré sa nachádzajú 

mimo CHKO Š.V.

Medzi dôležité ciele, ktorým sa chce-

me na správe venovať vo väčšej mie-

re je starostlivosť o  osobitne chrá-

nené časti prírody. Tento rok sa 

podarilo tento proces dobre naštar-

tovať, čoho výsledkom je aj uzatvo-

renie spolupráce s občianskym zdru-

žením, so samosprávou obcí, ako aj 

s  jednotlivými fyzickými osobami, 

ktorí za našej asistencie vykonáva-

jú manažmentové opatrenia súvisia-

ce so starostlivosťou o  maloplošné 

chránené územia. Môžem v krátkos-

ti spomenúť aspoň niektoré, ako sú 

napr. NPR Sitno, PR Bujačia lúka, PR 

Kiarovský močiar, PR Seleštianska 

stráň, PR Čabraď. Počas tohto roka 

prebehla aj komunikácia medzi Sprá-

vou CHKO Š.V. a Slovenským skau-

tingom o  možnej spolupráci, ktorá 

by už začala v budúcom roku v sú-

vislosti s manažmentovými opatre-

niami. V  mimovegetačnom období 

máme snahu sa zamerať na odstra-

ňovanie náletových drevín, ktoré 

v značnej miere znižujú výmeru lú-

čnych biotopov, čoho je dobrým prí-

kladom aj tatárska lúka a  vrcholo-

vé lúky na Sitne. Do týchto aktivít 

máme v  pláne zapojiť aj verejnosť, 

tak ako kedysi v minulosti prebieha-

la spolupráca medzi našou správou 

a SZOPK.

Ďalšou oblasťou, ktorej chceme ve-

novať viac pozornosti je spolupráca 

so školami nachádzajúcimi sa v úze-

mí našej pôsobnosti a to formou zvy-

šovania environmentálneho pove-

domia detí a mládeže. Tieto aktivity 

by sa prevádzali v priestoroch Sprá-

vy CHKO Š.V., prípadne formou od-

borných exkurzií v území prírodných 

lokalít.

Naším zámerom je, aby ochrana 

prírody nebola braná verejnosťou 

ako niečo, čo len všetko striktne za-

kazuje, prípadne postihuje ľudí za 

porušenie zákona. Nič sa nedá ro-

biť dobre bez spolupráce a komuni-

kácie s orgánmi štátnej správy, sa-

mosprávou, tretím sektorom, so 

širokou verejnosťou pri ochrane prí-

rody, ako aj pri racionálnom využí-

vaní krajiny, tak, aby aj budúce ge-

nerácie mali zachované priaznivé 

životné prostredie.

Peter Farbiak, riaditeľ Správy 

CHKO Štiavnické vrchy

Oslavy 40. výročia vzniku CHKO Štiavnické vrchy

Súčasní pracovníci Správy CHKO Štiavnické vrchy  foto Archív CHKO ŠV
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 13.9. o 18:30 hod.Piatok 13.9. o 18:30 hod.
FAbrikAFAbrikA

Triler, akcia, dráma, 109 min., Triler, akcia, dráma, 109 min., MP:15, MP:15, 
vstupné: 5€. Na predmestí ruského vstupné: 5€. Na predmestí ruského 
malomesta stojí schátraná priemysel-malomesta stojí schátraná priemysel-
ná budova. Mnohí zamestnanci v nej ná budova. Mnohí zamestnanci v nej 
začali pracovať ešte pred zmenou zo začali pracovať ešte pred zmenou zo 
štátnej regulácie na kapitalistickú pri-štátnej regulácie na kapitalistickú pri-
vatizáciu. Majiteľ Kalugin, lokálny oli-vatizáciu. Majiteľ Kalugin, lokálny oli-
garcha s dobrými kontaktmi, oznámi garcha s dobrými kontaktmi, oznámi 
bankrot továrne. Skupina robotníkov, bankrot továrne. Skupina robotníkov, 
ktorí nedostali výplatu niekoľko me-ktorí nedostali výplatu niekoľko me-
siacov ho unesie a požaduje výkupné. siacov ho unesie a požaduje výkupné. 
Vedení záhadným Alexejom, ktorého Vedení záhadným Alexejom, ktorého 
motívy sú viac než otázne, sa celá ak-motívy sú viac než otázne, sa celá ak-
cia vymkne spod kontroly. 

Sobota 14.9. o 18:30 hod.
SpiTfi re

Dokumentárny, 99 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Hovorilo sa o ňom, že je 
to dokonalá krása. Lenže táto krása 
vedela zabíjať. Dokument Spitfi re roz-
práva impozantný, veľký príbeh o ví-
zii, odhodlaní a odvahe, o lietadle, kto-
ré vzniklo zo súťaživosti v období, keď 

sa schyľovalo k vojne, jeho kvalita sa sa schyľovalo k vojne, jeho kvalita sa 
ocenila v boji a stalo sa jednou z naj-ocenila v boji a stalo sa jednou z naj-
slávnejších stíhačiek na svete. Príbeh slávnejších stíhačiek na svete. Príbeh 
lietadla Spitfi re, ktorý zmenil svetové lietadla Spitfi re, ktorý zmenil svetové 
dejiny, vyrozprávajú poslední doteraz dejiny, vyrozprávajú poslední doteraz 
žijúci veteráni II. svetovej vojny. Film žijúci veteráni II. svetovej vojny. Film 
ukazuje aj súčasný osud tohto výni-ukazuje aj súčasný osud tohto výni-
močného stroja a porozpráva, ako sa močného stroja a porozpráva, ako sa 
z neho stala medzinárodná legenda.z neho stala medzinárodná legenda.

Nedeľa 15.9. o 15:00 hod.Nedeľa 15.9. o 15:00 hod.
HodiNÁrov UčeňHodiNÁrov Učeň

Rozprávka, 102 min., MP, vstupné: Rozprávka, 102 min., MP, vstupné: 
5€. Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, 5€. Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, 
ujme sa ho lakomý majster hodinár, ujme sa ho lakomý majster hodinár, 
ktorý sa dozvie o  jeho budúcom bo-ktorý sa dozvie o  jeho budúcom bo-
hatstve a vychová z neho svojho učňa. hatstve a vychová z neho svojho učňa. 
Keď Urban dospeje, zamiluje sa do ho-Keď Urban dospeje, zamiluje sa do ho-
dinárovej dcéry Laury, s ktorou vyras-dinárovej dcéry Laury, s ktorou vyras-
tal, a keďže ho aj ona miluje, plánujú tal, a keďže ho aj ona miluje, plánujú 
svadbu. To sa však nepáči hodinárovi, svadbu. To sa však nepáči hodinárovi, 
preto pošle svojho učňa do sveta, aby preto pošle svojho učňa do sveta, aby 
našiel zázračné hodinky, ktoré dokážu našiel zázračné hodinky, ktoré dokážu 
varovať pred smrťou. Nikto nevie, či varovať pred smrťou. Nikto nevie, či 
také hodinky vôbec existujú, ale kým také hodinky vôbec existujú, ale kým 
ich Urban nedonesie, Lauru za ženu ich Urban nedonesie, Lauru za ženu 
nedostane. nedostane. 

Utorok 17.9. o 18:30 hod.Utorok 17.9. o 18:30 hod.
HUMorisTAHUMorisTA

Biografi cký, dráma, 100 min., MP:12, Biografi cký, dráma, 100 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Boris Arkadij sa živí hu-vstupné: 5€. Boris Arkadij sa živí hu-
morom v dobe, keď vás smiech môže morom v dobe, keď vás smiech môže 
existenčne zlikvidovať. Polovica 80. existenčne zlikvidovať. Polovica 80. 
rokov. Brežnev zomrel, Andropov rokov. Brežnev zomrel, Andropov 
zomrel a  o  Černenkovi sa šepká, že zomrel a  o  Černenkovi sa šepká, že 
tiež nie je na tom zdravotne najlepšie...tiež nie je na tom zdravotne najlepšie...
Boris vystupuje s neškodným skečom Boris vystupuje s neškodným skečom 
o  opičke a  žije život prominentného o  opičke a  žije život prominentného 
komika režimom nielen tolerovaného, komika režimom nielen tolerovaného, 
ale aj podporovaného. Pod povrchom ale aj podporovaného. Pod povrchom 
sa však dusí. V Borisovi zúri vnútor-sa však dusí. V Borisovi zúri vnútor-
ný boj medzi konformistom a buričom. ný boj medzi konformistom a buričom. 

Štvrtok 19.9. o 18:30 hod.Štvrtok 19.9. o 18:30 hod.
STehlíkSTehlík

Dráma, 145 min., MP:15, vstup-Dráma, 145 min., MP:15, vstup-
né: né: 5€. Theodore 5€. Theodore „Theo“„Theo“ Decker mal  Decker mal 
13 rokov, keď mu zabili mamu počas 13 rokov, keď mu zabili mamu počas 
bombového útoku. Tragédia mu úpl-bombového útoku. Tragédia mu úpl-
ne zmenila život, ktorý sa od tej chvíle ne zmenila život, ktorý sa od tej chvíle 
zmenil na nekonečnú cestu plnú smút-zmenil na nekonečnú cestu plnú smút-
ku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia ku a viny, znovuzrodenia a vykúpenia 
– ale aj lásky. – ale aj lásky. 
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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.30/2019: 

„Vlastenectvo je láska k  vlastnému 

názoru, nie nenávisť k iným.“ Výher-

com sa stáva Eva Pálková, Sv. An-

ton. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizze-

rii, reštaurácii BLACK M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

23.09.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok: „Poklo-

niť sa znamená uznať… (dokončenie 

v tajničke).

A., Písmeno S  foneticky, stoj, 

kula,

B., 2. časť tajničky, dub po angl.,

C., Nie krátko, zelená časť zeleni-

ny, nástroj na pílenie, potom,

D., Existoval, bodol česky, vrkoč, 

Sima naopak,

E., Písmeno L fon., les, bociany 

čes., darovalo,

F., Skorí, druh korenia, 1. časť 

moslimského pozdravu,

G., Ozn. áut Španielska, meno 

herca Hajdu, patriaci Vám, hrubý 

povraz, tiež,

H., Hlas trúbky, méta bez dĺžňa, 

druh plesňového syru, ruská rie-

ka,

I., Ozn. áut Uruguaja a Rakúska, 

kaz, biograf, rub,

J., 3. časť tajničky, popevok,

K., Rezali pílou, nestrašil.

1., Koniec angl., 1. časť tajničky, 

textová skratka,

2., Nútil, Anglická ambasáda skr., 

dáva rady,

3., Zn. áut Košíc, hektoliter, pyš-

ná, vykastrovaný býk,

4., Orgán zraku, poukážky do Tu-

zexu, vlastnili,

5., Zhotoví, poznal,

6., Tonko česky, Katarína, existuj,

7., Elipsa, pohár, zn. kancelár-

skych potrieb,

8., 5, králi, cverny,

9., Koruna česká, kňazi, penil 

odzadu,

10., Nula, strieľa sa nimi z  luku, 

dezinfekčný prostriedok, iniciál-

ky Lehotského,

11., Rozprávková postava, Dani-

ca, Odborný školský aktív skr.,

12., Samohlásky v  slove varoval, 

vlastnilo, poopisuj,

13., Chytila, používali A,

14., Koniec tajničky, špina.

Pomôcky: Oak, Kin, Savo, trá, 

Bony, Tonda

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
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Kupón č. 32
Krížovka
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V sobotu 31.8.2019 sa konalo 

charitatívne podujatie v areáli 

Obchodného centra Sitno 

v Banskej Štiavnici v kaviarni 

Sirius Caffe & Bar.

Išlo o I. ročník súťaže o najlepší gu-

láš pre Svetielko nádeje. V priebehu 

charitatívnej akcie vo varení guláša 

počas celého dňa bola ukážka hasič-

skej techniky. Na ľudovú nôtu hrala 

a spievala kapela Dolinka a pre deti 

boli pripravení animátori 

Kopko a Svetluška z hote-

la Trinity Sitno. O hudob-

nú produkciu sa postaral 

DJ Steve. Súťažiaci mali 

možnosť získať pobyt pre 

2 osoby v sieti Trinity Ho-

tels & Resort. V rámci tejto 

akcie si mohli návštevní-

ci pozrieť výstavu foto-

grafi í bývalého študenta 

Súkromnej Hotelovej aka-

démie v  Banskej Štiavnici 

Adama Lahvičku. Pri tejto 

príležitosti sme mu položi-

li pár otázok:

Adam, predstav sa 

v  krátkosti našim čita-

teľom:

Pochádzam z  Banskej Be-

lej, mám 21 rokov, štu-

doval som v  Banskej 

Štiavnici, vyrastal som 

v  gastronomickom pro-

stredí. Od útleho veku 

som bol vedený k  tomu-

to umeniu. Mojou najväč-

šou záľubou je fotenie, vo voľnom 

čase mám rád turistiku, šport, rád 

cestujem s  priateľkou a  spozná-

vam kultúru mnohých krajín, ktoré 

som doteraz navštívil. V súčastnos-

ti sa chystám študovať do Brna na 

Mendelovu univerzitu, manažér-

sko-ekonomický odbor.

Ako si sa dostal k foteniu?

Vždy som fotil, ešte na starý mo-

bil, väčšinou čas s priateľmi. Snažil 

som sa zachytiť daný okamih a at-

mosféru. Následne som si z  mojej 

prvej výplaty kúpil zrkadlovku. Od 

tej doby ubehlo už veľa času, rozší-

ril som svoje skúsenosti a zručnos-

ti, ako aj vybavenie.

Kde sa Ti podarilo doteraz vysta-

vovať?

Moja prvá ofi ciálna výstava bola 

práve v  priestoroch Obchodného 

centra Sitno, kaviarni Sirius Caff e & 

Bar. Oslovil ma majiteľ Peter Mly-

nárik, či by som nemal záujem vy-

staviť niečo z mojej tvorby. Ja som 

súhlasil a 27.8. bola vernisáž výsta-

vy pod názvom „Miesta miest“. Cel-

kovo je vystavených na obrazoch 20 

zachytených momentov. Ide o tvor-

bu ako sa hovorí „z  každého rož-

ku-trošku“, zábery z blízkeho okolia, 

ale aj spoza hraníc Európy.

Kde berieš inšpiráciu a  aké je 

Tvoje zameranie?

Nemám vyslovene jed-

noznačné zameranie. Zá-

leží od okolností, momen-

tálnej emócie, atmosféry, 

kde sa práve nachádzam. 

Myslím, že sa snažím za-

chytiť aj bežné veci, len 

iným pohľadom ako ich 

zvyčajne vnímame. Inšpi-

rácia prichádza nečakane, 

a  preto nosím svoj foťák 

vždy so sebou. A keď ma 

niečo osloví, snažím sa za-

chytiť tento moment.

Aké máš ciele do budúc-

nosti?

Prioritne sa sústredím te-

raz na štúdium v zahrani-

čí. Popri škole na univer-

zite sa budem čo najviac 

venovať fotografi i. Ne-

viem ale ešte ani sám, či 

ma to bude živiť v budúc-

nosti, ak aj nie, chcel by 

som, aby to ostalo mojím 

koníčkom.

Moja výstava fotografi í 

potrvá do konca septembra, vstup 

je voľný a každý je vítaný!

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov v štúdiu a živote

Michal Kríž

INZERCIA

Svetielko nádeje 
a výstava Adama Lahvičku 

Súťaž 
s BingoSpa kozmetikou

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zau-

jímavú súťaž o balíček kozmetiky 

BingoSpa v  hodnote 10EUR. Va-

šou úlohou bude správne odpo-

vedať na súťažnú otázku a budete 

zaradení zo zlosovania.

Súťažná otázka:

V ktorom roku bola založená spo-

ločnosť kozmetiky BingoSpa, 

www.bingospakozmetika.sk?

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónom čakáme v termíne do 

23.9. Šťastného výhercu uverejní-

me 26.9. v ŠN č.34. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.32/2019

Biela pastelka
v roku 2019 v našom meste

Vážení a milí spoluobčania,

dňa 20.9.2019 bude v našom mes-

te prebiehať celoslovenská zbierka 

Biela pastelka na pomoc nevidiacim 

a  slabozrakým občanom. Chcem 

Vás touto cestou poprosiť o zakúpe-

nie bielej pastelky, čím prispejete pre 

nevidiacich a slabozrakých občanov 

na ich liečbu a zakúpenie kompen-

začných prostriedkov. 

Po meste budú chodiť študen-

ti našich škôl a budú ponúkať bie-

lu pastelku. Každým príspevkom 

pomôžete zrakovo postihnutým ob-

čanom. Už teraz Vám ďakujem za 

každý Váš príspevok.

Helena Šušková,

predsedníčka ZO č.61 v BŠ

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

september: 9:00 hod. - 17.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Futbal
Spravodlivá remíza

V. liga, 6. kolo

B. Štiavnica – Lieskovec 2:2 (1:2)

Góly: 31’ Hudák, 49’ Kminiak

Rozhodca: Vallo, 80 divákov

Zostava: Kališek – Ondrík (69’ Ja-

vorský), Turkota, Gallo, Vician, 

Barák (K), Santoris, Drexler, Hu-

dák, Chmelina, Kminiak

Stretnutie prinieslo priemerný 

futbal. Už v 16’ mal obrovskú šan-

cu Kminiak, no nedal. V 31’ dostal 

Hudák kolmú prihrávku medzi 

obrancov a chladnokrvne zavesil. 

Z vedenia sme sa dlho neradova-

li, lebo už o 2’ bolo vyrovnané po 

našom vlastencovi. Keď sa zda-

lo, že do kabín sa pôjde za neroz-

hodného stavu, znovu sme urobi-

li obrovskú chybu na ľavej strane 

obrany a  hostia išli do vedenia. 

Na začiatku 2. polčasu vyrovnal 

Kminiak a  zadalo sa, že 3 body 

zostanú doma. Aj keď sa do kon-

ca stretnutia hral útočný futbal, 

už ani jedno mužstvo nedokázalo 

premeniť svoje šance, a tak sa zro-

dila spravodlivá remíza.

IV. liga, dorast, 6. kolo

B. Štiavnica – V. Krtíš 5:1 (3:0)

Góly: 4’, 9’ Hrabko, 2’ Lupták, 56’ 

Kružlic (11m kop), 74’ Kališek R.

Zostava: Kružlic – Neubauer, 

Gallo (K), Binder, Jurica, Valo-

vič, Hrabko (85’ Remiar), Javor-

ský (65’ Vician), Lupták (59’ Kali-

šek R.), Červenák (85’ Kališek B.), 

Vanko

Naši dorastenci potvrdili rolu fa-

vorita a jednoznačne zvíťazili. Po-

čas celého stretnutia nedali sú-

perovi ani najmenšiu šancu na 

zvrat. V 9’ bolo 3:0 a o osude zápa-

su tak bolo rozhodnuté. Chlapcov 

treba pochváliť, že počas celého 

stretnutia hrali pekný kombinač-

ný futbal.

II. liga, SŽ, 6. kolo, B. Štiavnica – 

Tisovec 0:1 (0:1)

II. liga, MŽ, 6. kolo, B. Štiavnica – 

Tisovec 6:0 (2:0)

Góly: Pastier 2x, Buzalka, Hanzlí-

ková Ema, Hanzlík, Olej

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

FK Sitno B. Štiavnica 

Po zaslúženom letnom oddychu 

od futbalu, hráči U11-ky začali 

prvý septembrový týždeň s trénin-

govým procesom na novú sezónu 

2019/20. Samozrejme v  mužstve 

nastali posuny, keď mužstvo opus-

tili hráči ročníka 2008 a  hráčky 

ročníka 2007.

Nedá mi ešte nespomenúť rozlúč-

kový turnaj UMS CUP U11, ktorý 

sme zorganizovali pre túto sku-

pinu "fantastických" hráčov na na-

šom štadióne 22. júna za účas-

ti mužstiev: FK Pohronie, TJ PS 

Hliník nad Hronom – FK Pohro-

nie, TJ Družstevník Senohrad, 

MFK Strojár Krupina a samozrej-

me FK Sitno.

Hralo sa systémom každý s každým 

v  jednej skupine s  hracím časom 

20 minút, čo predstavovalo peknú 

porciu pre každé mužstvo.

V prvom našom zápase sme nastú-

pili proti mixu hráčov Hliníka a Po-

hronia. Prvý zápas pre chalanov na 

turnaji sa niesol s  nervozitou na 

kopačkách, ale nakoniec ho zvládli 

a získali 3 body do tabuľky.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJ 

PS Hliník nad Hronom – FK Po-

hronie 2:1

Náš druhý zápas sme odohrali proti 

Senohradu, kde už nervozita opad-

la a  chalani šliapali ako hodinky. 

Zápas sme bez väčších problémov 

zvládli a súpera jednoznačne prevý-

šili, výsledkom čoho bolo naše jed-

noznačné víťazstvo.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJ 

Družstevník Senohrad 6:2

V treťom zápase sme nastúpili pro-

ti naj favoritovi turnaja, futbalis-

tom FK Pohronia, ktoré ako jediné 

mužstvo z turnaja pôsobí v najvyš-

šej súťaži – lige prípraviek SSFZ. 

Kto očakával fantastický zápas, tak 

sa aj dočkal. Naši chalani boli samo-

zrejme bojovne naladení a  chceli 

vyhrať najdôležitejší zápas v skupi-

ne, ktorý by ich priblížil k vytúže-

nému prvenstvu. Obidve mužstvá 

v  zápase predviedli všetko, čo má 

moderný futbal mať: rýchlosť, bo-

jovnosť, nasadenie, futbalový um, 

a  tak svojím výkonom prispeli 

k fantastickému futbalovému pred-

staveniu, v  ktorom sme nakoniec 

zohrali hlavnú úlohu my "FK Sitno" 

a tešili sa z víťazstva. Po zápase pla-

tilo: "Sláva víťazom, česť porazeným."

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

Pohronie 4:2

V  poslednom zápase v  skupi-

ne sme nastúpili proti hráčom 

z  MFK Strojár Krupina. Tento 

zápas bol pre nás už len formali-

ta, nakoľko nás už nemohlo žiad-

ne mužstvo ohroziť. Chalani však 

chceli aj tento zápas vyhrať, čo sa 

im aj podarilo a turnaj sme ukon-

čili bez straty čo i len bodu.

FK Sitno Banská Štiavnica – 

MFK Strojár Krupina 4:2

Najlepší hráč turnaja: Miroslav 

Dobák, FK Sitno

Najlepší strelec turnaja: Samuel 

Hanzlík, FK Sitno

Najlepší brankár turnaja: Tomáš 

Gubka, FK Pohronie

Aby sme mohli tento turnaj zor-

ganizovať, patrí veľké poďako-

vanie sponzorom. A  to hlavne p. 

Ing. Ondrejovi Blahútovi, p. Mi-

roslavovi Hudákovi st., p. Vladi-

mírovi Popracovi. Ďalej p. Ivanovi 

Beňovi, ktorý nám celý turnaj od-

moderoval jeho jedinečným spô-

sobom a  v  sezóne nám odviedol 

ako rozhodca všetky domáce zá-

pasy, v  ktorých deťom odovzdal 

aj kus športovej kultúry. Nedá 

mi nespomenúť môjho vedúceho 

Mira Dobáka st., ktorý strávil väč-

šinu svojho voľného času s našou 

prípravkou. Aby sa turnaj odohral 

v  dobrých podmienkach, vďaka 

FK Sitno a v neposlednej rade ro-

dičom, st. rodičom, ktorí pre deti 

pripravili fantastické podmienky.

Na záver by som chcel popriať 

všetkým hráčom, hráčkam, len 

to najlepšie, hlavne zdravia a aby 

pokračovali v tom, čo ich baví tak 

poctivo a oddane, ako bolo tomu 

doteraz. Samko a Mirko opúšťajú 

rady FK Sitno a ich kroky smerujú 

do "zdolaného" Pohronia, kde však 

verím, že budú oporami mužstva 

tak ako tomu bolo u  nás a  budú 

rozvíjať svoje futbalové umenie 

v  I. lige mladších žiakov. Za šty-

ri roky trénovania prípravky v FK 

Sitno som ešte lepšiu partiu ne-

mal.

No a k našim nováčikom do novej 

sezóny... hlavne nech sa bavia fut-

balom a  len tvrdá poctivá robota 

prinesie to pravé... Marco Buzal-

ka, Šimon Psotný, Jakub Škoda, 

Kristián Kollár, Martin Kovár, 

Matúš Baniar, Matej Supuka, Ja-

kub Beňo, Jakub Ivanič, Viktor 

Blaško, Patrik Zajac, vitajte a  te-

ším sa na spoluprácu v novej se-

zóne.

Pavel Hanzlík

Nová sezóna futbalistov U 11 

Poradie Mužstvo Body Skóre

1. FK Sitno Banská Štiavnica 12 16:7

2. FK Pohronie 9 20:6

3. TJ PS Hliník nad Hronom-FK Pohronie 6 6:8

4. TJ Družstevník Senohrad 3 3:10

5. MFK Strojár Krupina 0 7:21

Víťazi turnaja UMS Cup U11  foto Archív FK Sitno BS

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.
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 Kúpim 1-izbový byt, príp. garáž 

v BŠ, tel.č.: 0940 950 198

 Predám záhradku s  chatkou, zn. 

Štefultov, tel.č.: 0902 552 009

Dám do prenájmu 1-izbový zaria-

dený byt a  hľadám spolubývajúce-

ho do 2-izbového bytu blízko centra 

mesta, kontakt: 0948 197 050

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Kosenie záhrad a  pozemkov, 

opilovanie a  spilovanie stromov, 

výmena a  oprava žľabov, tel.č.: 

0940 870 762

Reštaurácia AmálkaReštaurácia Amálka
Akademická 9, B. ŠtiavnicaAkademická 9, B. Štiavnica
Vám ponúka Vám ponúka od 13.9. - 30.9.od 13.9. - 30.9.

akciu na rozvoz pizze:akciu na rozvoz pizze:
jedna za 4,-EUR,jedna za 4,-EUR,

druhá len za 1,-EURO!druhá len za 1,-EURO!
Kontakt: 045/5324788Kontakt: 045/5324788

reality

inzercia

služby

Potrebujete pokosiť? Vypíliť kríky? 
Opraviť plot? Popíliť a uložiť palivové drevo? 

Alebo jednoducho urobiť poriadok 
okolo chaty, či domu?

Prídeme, vyriešime! 
A všetok odpad si zoberieme!

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na čísle: 

0915 830 678
Nechajte Vaše starosti na nás - my sa o všetko 

postaráme a Vy to určite neoľutujete!

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

e-shop s kozmetikou 

na profesionálne účely, 

ale aj domáce využitie!www.bingospakozmetika.sk

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

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"


