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Dňa 20. októbra 2021 sa usku-

točnilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva s programom: 

Kontrola plnenia uznesení, návrh 

VZN o podnikateľskej činnosti a ur-

čení pravidiel času predaja v  ob-

chode a  času prevádzky služieb na 

území mesta Banská Štiavnica, ná-

vrh VZN mesta Banská Štiavni-

ca o určení spádovej materskej ško-

ly, správa o hospodárení TS, m. p., 

Banská Štiavnica k  30. 9. 2021, 

spolu s  plnením prijatých opatre-

ní na zníženie straty, rozbor hospo-

dárenia TS, m. p., Banská Štiavni-

ca k  30. 6. 2021, plnenie rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica a ním zria-

dených rozpočtových organizácií 

k  30. 6. 2021, návrh na rozpočto-

vé opatrenia č. 3, správa o príprave 

TS, m. p., Banská Štiavnica na zim-

nú údržbu a Operačný plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií a ve-

rejných priestorov, správa o prípra-

ve Bytovej správy, s. r. o., na zimnú 

vykurovaciu sezónu, správa o plnení 

povinností verejných funkcionárov 

v zmysle zákona č. 357/2004 v zne-

ní neskorších právnych predpisov 

(zák. č. 545/2005 Z. z.), monitoring 

plnenia komunitného plánu sociál-

nych služieb – vyhodnotenie plne-

nia komunitného plánu sociálnych 

služieb za rok 2020, členstvo v záuj-

movom združení právnických osôb, 

Envirocentrum Banská Štiavnica, 

zadanie pre spracovanie Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny (funkčno 

priestorový blok F.P.B. 18.2.1 časť 

B) Ul Š. Moyzesa, žiadosť o dotáciu 

v programe REACT – EÚ, majetkové 

veci mesta, valné zhromaždenie ak-

cionárov Joergesov dom, a. s., štú-

dia modernizácie mestských kúpe-

ľov.

Na farbe COVID automatu 

od 18. 10. 2021 sa Banská 

Štiavnica opäť dostala do 

červenej farby, t. j. 1. stupňa 

ohrozenia. Na základe tejto 

skutočnosti opäť zasadol 

krízový štáb mesta, aby 

prerokoval situáciu v meste 

a prijal opatrenia.

Štátna aj mestská polícia budú na-

ďalej a ešte intenzívnejšie vykonávať 

kontrolu dodržiavania opatrení, súvi-

siacich s  pandémiou. Rovnako bude 

venovaná zvýšená pozornosť čiste-

niu mesta a verejných priestranstiev 

a bude vykonaná postupná dezinfek-

cia zberných nádob na odpad.

Platné všeobecné opatrenia pre jed-

notlivé typy prevádzok je možné 

nájsť na stránke https://automat.

gov.sk/banska-stiavnica, pričom pri 

špecifi ckých kultúrnych a športových 

podujatiach je potrebné dodržiavať 

príslušné rezortné covid automaty. 

Medzi zásadné zmeny oproti minulé-

mu týždňu patrí povinné nosenie res-

pirátora (nie rúška) v interiéroch. Ne-

zabudnite si preto tento druh ochrany 

horných dýchacích ciest pri návšteve 

rôznych služieb, úradov a obchodov.

Krízový štáb zároveň požiadal obča-

nov, aby rešpektovali opatrenia ÚVZ, 

správne nosenie respirátorov (prekry-

té ústa aj nosové dierky), dodržiava-

nie odstupov od  cudzích ľudí a  pra-

videlné umývanie či dezinfekciu rúk. 

V  prípadoch podozrenia na ocho-

renie by obyvatelia nemali chodiť 

za svojím ošetrujúcim lekárom osob-

ne bez ohlásenia. Je potrebné vopred 

lekára telefonicky kontaktovať a  in-

formovať ho o  svojom zdravotnom 

stave vrátane epidemiologickej a ces-

tovateľskej anamnézy. Ošetrujúci le-

kár určí postup diagnostiky ochore-

nia a liečby.

Rastislav Marko

Z rokovania MsZ

Banská Štiavnica je červená

Rokovanie MsZ na radnici  foto Michal Kríž

�3.str.

Piatok 22.10. o 18:30 hod.
Nedeľa 24.10. o 18:30 hod.
Sobota 30.10. o 18:30 hod.

Duna
Sci-fi , dráma, dobrodružný, 120 min., 

MP:15, vstupné: 5€. 



2
číslo 37 • 21. október 2021

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Umenie života spočíva v tom, že sa 

učíme trpieť a usmievať sa.“

Hermann Hesse

18. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava MsZ.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

OOPZ k  zabezpečeniu opatrení 

týkajúcich sa COVID-19.

Redakčná rada ŠN.

19. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo s zasadnutie Krízo-

vého štábu Mesta Banská Štiav-

nica.

20. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

21. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  podpisu 

zmluvy „Obnova mestských kúpe-

ľov – plavárne – zníženie stropu nad 

bazénom, stavebné úpravy, VZT.“

Kontrola stavebných akcií.

22. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na akademickej slávnosti 

spojenej s  oslavami 10. výročia 

založenia Hudobnej a umeleckej 

akadémie Jána Albrechta v Ban-

skej Štiavnici.

Viera Lauková

9. 10. v Rádiu Regina od 22:00 do 

23:00 a  v  repríze 10. 10. v  Rádiu 

Devín od 10:00 do 11:00 bola re-

lácia o  vývoji Slovenského rozhla-

su pri príležitosti 95. výročia od 

začiatku jeho pravidelného vysie-

lania. Zvláštna pozornosť bola ve-

novaná Slobodnému slovenskému 

vysielaču počas SNP. Jeho hlása-

teľom bol Ladislav Sára, ktorý na-

vštevoval Učiteľský ústav v B. Štiav-

nici. V priebehu predchádzajúceho 

týždňa bolo viacero relácií v médi-

ách o pozoruhodnej iniciatíve Ban-

skobystrického samosprávnehio 

kraja. V  týchto reláciách vystupo-

val aj jeho predseda Ján Lunter, 

kde okrem iného odznelo, že v po-

radí druhé, v  najhoršom prípade 

tretie Centrum komplexnej sociál-

nej starostlivosti o  seniorov v  na-

šom kraji nevznikne nikde inde ako 

práve v B. Štiavnici. 16. 10. v Rádiu 

Slovensko medzi 9:05 – 10:00 bola 

obsiahla reportáž v relácii „Rádioví-

kend“ o Lesníckom náučnom chod-

níku Kysihýbel. 16. 10. od 11:05 

v relácii „Pálenica Borisa Filana“ bol 

hosťom banskoštiavnický rodák 

a stále náš spoluobčan Ing. Martin 

Lupták, predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ Slovenskej po-

šty, a. s.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mesiac október je typickým 

jesenným mesiacom, v ktorom 

sa ukazuje farebná paleta 

prírody v plnej svojej kráse, 

aby potešila srdcia seniorov 

krásnym obrazom. 

Bohužiaľ, už druhý rok žijeme s pan-

démiou, ktorá nám neumožnila tak 

obľúbené spoločné stretnutia. Sme 

veľmi radi, že aspoň tento rok sme 

stihli zorganizovať slávnostné po-

sedenie minuloročných aj tohtoroč-

ných jubilantov v  pondelok 11. 10. 

2021. Kvôli bezpečnosti a  ochrane 

zdravia sa akcia uskutočnila v  reži-

me OTP a bola spojená aj s výročnou 

členskou schôdzou.

Tento rok sa stretnutie uskutočnilo 

v Kultúrnom centre v Banskej Štiav-

nici, za čo veľmi pekne ďakujeme 

pani primátorke Mgr. Nadežde Ba-

biakovej. Za mestský úrad sa zúčast-

nila pani Bc. Eva Gregáňová.

Na úvod privítali prítomných členo-

via výboru, obozámili ich s  progra-

mom schôdze, realizovanými ak-

tivitami, rozpočtom, voľbami do 

Základnej organizácie SZTP aj do 

Okresného centra SZTP na ďalšie 

funkčné obdobie.

Na dobrú náladu nám hral obľúbený 

harmonikár Milan Skokan a  na za-

čiatku zaznelo populárne Živió všet-

kým vo veku od 55 až po 90 rokov. 

Členovia výboru Anka Peťková, Eva 

Šestáková, Ivan Beňo a Matilda Rez-

níčková zaželali všetkým hlavne veľa 

zdravia, šťastia, radosti a lásky.

Je to príjemný pocit, vidieť toľko jubi-

lantov vo vysokom veku a ešte v dob-

rej kondícii.

Za úspech celej akcie chceme zo srdca 

poďakovať pani primátorke Mgr. Na-

dežde Babiakovej a  mestskému úra-

du, Ing. Janke Tynkovan, Ľubomíro-

vi Barákovi, Petrovi Ernekovi, pekárni 

Anton-Antol a Mgr. Jánovi Petríkovi.

Vďaka ich pomoci a  príspevku sme 

mali zabezpečené priestory, guláš, ob-

čerstvenie, kvety aj pomoc pri úprave 

priestoru.

Taktiež si zaslúžia poďakovanie členo-

via výboru za svoju prácu a obetavosť 

pre našich členov.

Výbor SZTP

Posedenie s jubilantmi

Seniori v kultúrnom centre foto Archív SZTP

Pravdy a mýty 
o odpade
Oplatí sa triediť odpad, keď zaň 

občan platí?

Občan platí za zmesový komunálny 

odpad, bioodpad a použité jedlé ole-

je. Triedený zber odpadu fi nancujú 

výrobcovia prostredníctvom orga-

nizácií zodpovednosti výrobcov. Tie 

v spolupráci s obcami a zberovými 

spoločnosťami zabezpečujú zber od-

padu, jeho dotriedenie a odvoz k re-

cyklátorom. Občan za triedený zber 

neplatí.

Ako triediť obaly na vajíčka a rol-

ky z toaletného papiera?

Patria do triedeného zberu papiera. 

Nesmú byť však mokré ani mastné.

Patrí polystyrén do triedeného 

zberu?

Do triedeného zberu plastov patrí 

obalový polystyrén. Stavebný 

polystyrén je potrebné odniesť na 

zberný dvor.

Patrí obal zo spreja do triedené-

ho zberu?

Obaly zo sprejov kozmetických vý-

robkov patria do triedeného zbe-

ru. Vyhadzujte ich vždy prázdne 

a  v  žiadnom prípade ich neprepi-

chujte. Spreje s farbami, technický-

mi lakmi a inými penami však patria 

na zberný dvor, nakoľko obsahujú 

nebezpečné látky.

Je potrebné obaly pred vyhode-

ním do triedeného zberu umý-

vať?

Úplne postačí, ak obal neobsahuje 

hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je po-

trebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia 

vyhnúť zápachu, na vypláchnutie 

sa dá použiť úžitková voda. Dôleži-

té je obaly pred vyhodením stlačiť, 

aby nezaberali zbytočne veľa mies-

ta a zberné autá nevyvážali vzduch.

Môže sa stať, že triedený zber 

skončí na skládke?

Všetok vyzbieraný triedený odpad je 

evidovaný a s druhotnými surovina-

mi sa ďalej obchoduje. Zberová spo-

ločnosť musí dokladovať, čo sa s ním 

deje po dotriedení. Triedený odpad 

je zakázané skládkovať, pokiaľ však 

obsahuje veľa nečistôt (viac ako 

35%), už sa nepovažuje za triedený 

a skončí na skládke odpadu.

ENVI-PAK

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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Prinášame vám infor-

mácie o niektorých najdôležitejších 

bodoch rokovania.

Poslanci MsZ sa uzniesli na návr-

hu VZN o podnikateľskej činnos-

ti. Na základe dlhodobo a neustále 

pribúdajúcich sťažností od obyva-

teľov mesta na rušenie nočného 

pokoja, znečisťovanie a  poškodzo-

vanie verejných priestranstiev a vý-

tržností návštevníkmi zábavných 

podnikov a  terás kaviarní v  centre 

mesta počas letnej sezóny a  počas 

víkendov pristúpilo Mesto Banská 

Štiavnica k  riešeniu tejto proble-

matiky. Na viacerých pracovných 

stretnutiach prevádzkovateľov do-

tknutých prevádzkarní, poslancov 

MsZ a  obyvateľov mesta, ktorých 

sa problematika dotýka, boli pred-

nesené a dohodnuté opatrenia, ako 

napr. posilnenie kamerového sys-

tému, hliadok MsPo, aby sa docie-

lilo zamedzeniu nežiaducich javov. 

Z  dôvodu, že ani prijaté opatrenia 

nenapomohli k  zlepšeniu situácie 

a k náprave nedošlo, mesto malo zá-

ujem pristúpiť k úprave prevádzko-

vých hodín. Z dôvodu, že negatívne 

javy neustále pretrvávajú už niekoľ-

ko rokov a problematiku je potreb-

né komplexne riešiť, z pracovného 

stretnutia poslancov MsZ, ktoré sa 

konalo 10. 8. 2021 vzišiel záver, že 

bude vypracované nové VZN, kto-

ré bude upravovať prevádzkový 

čas. Ďalej bol prerokovaný a  upra-

vený podľa záverov z  pracovné-

ho stretnutia poslancov MsZ, kto-

ré sa uskutočnilo dňa 1. 10. 2021. 

Nové VZN upravuje prevádzkové 

hodiny nasledovne: v  centre mes-

ta a v miestnej časti Počúvadlianske 

Jazero je prevádzkový čas určený 

v  dňoch pondelok, utorok, streda, 

štvrtok a nedeľa od 06:00 hod. do 

24:00 hod., t. j. bol skrátený o jednu 

hodinu; v dňoch piatok a sobota od 

06:00 hod. do 03:00 hod. nasledu-

júceho dňa, t. j. bol skrátený o jed-

nu hodinu oproti súčasne platné-

mu VZN. Uvedené VZN nadobudne 

účinnosť od 1. januára 2021.

Poslanci MsZ sa uzniesli na návr-

hu VZN o určení spádovej oblasti 

materskej školy. Doterajšia legis-

latíva určovala obci – ako zriaďova-

teľovi materských škôl určiť spádo-

vé materské školy pre deti s trvalým 

pobytom v obci, v ktorých budú pl-

niť povinné predprimárne vzde-

lávanie len usmernením. Zákon 

273/2021 už hovorí o  určení spá-

dových materských škôl určených 

všeobecne záväzným nariadením 

obce, čo má garantovať, vzhľadom 

ku kapacitným možnostiam nie-

ktorých materských škôl, poskyto-

vanie vzdelávania každému dieťaťu 

vo veku povinného predprimárne-

ho vzdelávania s trvalým pobytom 

v obci. Určením spádovej materskej 

školy sa dieťaťu vo veku, pre ktoré 

je predprimárne vzdelávanie povin-

né, len garantuje miesto v mater-

skej škole podľa trvalého pobytu, 

pričom rodič môže prihlásiť die-

ťa na povinné predprimárne vzde-

lávanie do MŠ podľa vlastného vý-

beru, ak táto disponuje voľným 

miestom.

Schválený bol aj návrh rozpoč-

tových opatrení č. 3, kde boli 

schválené nasledovné:

1.Vybudovanie Ul. SNP – pokra-

čovanie. V roku 2021 sa realizuje 

pokračovanie výstavby Ulice SNP, 

v rozpočte mesta je schválená čiast-

ka 40 000€. V auguste prebehlo ob-

staranie uvedenej stavebnej akcie, 

vysúťažená čiastka je 50 843€. To 

znamená, že na akciu chýba v roz-

počte 10 843€. Túto čiastku na-

vrhujeme presunúť zo schvále-

nej položky PD plaváreň – štúdia, 

kde je schválená čiastka v  rozpoč-

te 30 000€. Po ukončení obstara-

nia tejto štúdie je cena za dodanie 

18 000€. Takže je možný presun 

prostriedkov z tejto položky. 

2.Údržba miestnych komuni-

kácií – iní – v  roku 2021 je po-

trebné v  rámci údržby MK opra-

viť chodníky na sídlisku Drieňová, 

ulice Pátrovská a Učiteľská v celko-

vej čiastke 10 000€. Vzhľadom na 

nižšie plnenie na položke nákup 

ochranných pomôcok v  súvislos-

ti s COVID-19 navrhujeme z  tejto 

položky presun chýbajúcich pro-

striedkov na údržbu MK. 

3. Oprava oporných múrov. V zo-

zname oporných múrov je ďal-

ší v  havarijnom stave, a  to opor-

ný múr na ul. Dolná ružová. Na 

jeho oprave sa chce podieľať aj ma-

jiteľ domu, ale aj tak je potrebné 

rozpočet mesta zvýšiť o  30 000€. 

Toto zvýšenie výdavkov navrhuje-

me uhradiť zo zvýšeného výnosu 

dane pre územnú samosprávu, pri-

čom tento zvýšený výnos je avizo-

vaný MF SR. 

4. Doplnenie vianočnej výzdoby. 

V rámci vianočnej výzdoby navrhu-

jeme jej doplnenie o jeden, prípad-

ne viac prvkov, pričom navrhujeme 

na to vyčleniť v  rozpočte čiastku 

10 000€. Toto zvýšenie výdavkov 

navrhujeme uhradiť zo zvýšené-

ho výnosu dane pre územnú samo-

správu, pričom tento zvýšený vý-

nos je avizovaný MF SR. 

5. Projekt Volunteering Cities 

– Dobrovoľnícke mestá. Mesto 

Banská Štiavnica s  partnermi 

(mestá Agia, Rezenke, Aljustrel) 

a  vedúcim projektu Mesto Athie-

nou sa dohodli na implementá-

cii druhého pokračovania projek-

tu – siete miest Volunteering Cities 

– Dobrovoľnícke mestá. Prvé vý-

davky je potrebné narozpočtovať 

už v  roku 2021. Ide o  výdavky na 

stretnutie partnerov v  predpokla-

danej výške 5 000€. Tieto výdavky 

budú mestu uhradené v roku 2022. 

6. MŠ Mierová. Po ukončení EDU 

zberu v  septembri 2021 sa nenapl-

nilo očakávanie vyššieho počtu detí 

v  MŠ Mierová, preto riaditeľka MŠ 

pristúpila k  zníženiu počtu zamest-

nancov o jednu učiteľku, čím sa zní-

žia celkové výdavky. V tomto roku je 

potrebné uhradiť všetky výdavky sú-

visiace s ukončením pracovného po-

meru (odstupné, odvody, preplatenie 

mzdových nárokov do konca výpo-

vednej lehoty). Uvedené výdavky sú 

predbežne vypočítané na 9 000€. 

7. Transfer TS na prevádzku 

kompostárne. V roku 2021 sa pre-

javili zvýšené náklady na prevádz-

ku kompostárne, čo je spôsobe-

né zvýšeným množstvom, zberom 

a  spracovaním bioodpadu. Kým 

za rok 2020 boli náklady 65 000€, 

k  30.8.2021 sú náklady, ktoré 

Technické služby, m.p., vykázali 

v  príspevkoch mestu vyčíslené na 

58 000€. Aby bol zabezpečený zber 

bioodpadu do konca roka, je po-

trebné rozpočet zvýšiť o 14 000€. 

8. Výnos dane pre územnú samo-

správu. Podľa vývoja príjmov na 

tejto položke je možné príjem zvý-

šiť, pričom tento zvýšený výnos je 

avizovaný MF SR.

9. Rekonštrukcia športového 

povrchu telocvične v  ZŠ J. Kol-

lára.

Mesto ako zriaďovateľ ZŠ J. Kollára 

požiadal Ministerstvo školstva SR 

o  dotáciu na riešenie havarijného 

stavu palubovky v  telocvični ZŠ J. 

Kollára. MŠ SR schválilo pre mesto 

dotáciu vo výške 30 000€. Na spo-

lufi nancovanie je potrebné vyčle-

niť fi nančné prostriedky vo výške 

22 000€. Tieto prostriedky navrhu-

jeme vyčleniť z  rezervy na správu 

školských budov. 

NOVINKY

1.str.

Z rokovania MsZ

�4.str.

Poďakovanie
Chcela by som týmto spôsobom po-

ďakovať za snahu a námahu dvom 

členom Mestskej polície v  Banskej 

Štiavnici, ktorí v  sobotu večer dňa 

28. 8. 2021 v  Klube Rubigall po-

mohli vyriešiť nepríjemnú a nároč-

nú situáciu po ukončení fi lmového 

predstavenia českého fi lmu „Prvok, 

Šampón, Tečka a Karel“ o štyroch ka-

marátoch, veľmi sme sa, ja aj pria-

teľka D. H. z Brezna na ňom bavili… 

Veľké Ďakujem vyslovujeme pánom 

Kollárovi a  Trckovi, členom MsPo 

v B. Štiavnici, ktorí mali v tomto ter-

míne službu. Po privolaní dotyčných 

pánov a vysvetlení situácie a s tým 

súvisiacich okolností, spomínaní p. 

policajti vyriešili všetko veľmi dis-

krétne a k našej spokojnosti, za čo 

sme im aj s mojou priateľkou veľmi 

vďačné! S pozdravom

Eva Hančáková, Podbrezová

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavni-

ci Vás pozýva na výjazdné zasad-

nutie vzdelávacej sekcie „Utorkové 

popoludnie“ baníckeho spolku, kto-

ré sa uskutoční v sobotu 23. ok-

tóbra 2021  o  10,00 hod. so 

stretnutím účastníkov pri Červe-

nej studni v Banskej Štiavnici.

Alternatíva dopravy: Zraz pred 

Billou o 9,15. odchod „Taxi služba“.

Program:

Prednáška: „Baníctvo v osade Banky“

Trasa: Červená studňa – Hadová – 

Banky a späť

(Keď bude pršať, tak nebude a keď 

nebude, tak bude!)

Lektor: Ing. Ján Smolka, CSc.

Podujatie sa uskutoční pri dodrža-

ní aktuálnych protiepidemiologic-

kých opatrení!

Richard Kaňa, predseda spolku

Pozvánka
Srdečne vás pozývam na zážitko-

vé stretnutia plné voľného pohybu, 

tanca, hier a meditácie.

Kde? Kultúrne centrum, Kammer-

hofská 1, Banská Štiavnica

Kedy? 23. 10. a 30. 10. od 18:00 

hod. Viac na Facebook  stránke 

„Tanečno-pohybová terapia v Banskej 

Štiavnici“.

Potrebné sa nahlásiť vopred na 

terezia.s@gmail.com 

Teším sa na Vás!

Terka
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Záhradkárske 
okienko
Kanadská čučoriedka

Čučoriedka kanadská patrí me-

dzi drobné ovocie, ktoré je pre 

svoju výraznú chuť veľmi obľú-

bené. Pestovanie a sadenie čučo-

riedok je nenáročné, majú však 

špecifi cké nároky na pôdu a sta-

novište. Výber vhodného sta-

novišťa a  vhodnej pôdy je zá-

kladom úspešného pestovania 

a  dobrej úrody. Čučoriedky sú 

vhodné na prípravu kompó-

tov, sirupov, sušenie i mrazenie. 

Majú vysoký obsah minerálnych 

látok, antioxidantov, vitamínu 

A a C. Vďaka tomu patria k naj-

zdravším ovocným druhom. Po-

zitívne vplývajú na krvný tlak, 

nervový systém, cievy, rie-

dia krv, zlepšujú nočné videnie 

a ostrosť videnia.

Čučoriedka kanadská „Duke“ 

/Vaccinium corymbosum/

Čučoriedky a ich nároky na pôdu

Sadenie čučoriedok realizuje-

me do pripravenej ľahkej a prie-

pustnej pôdy s  vysokým podie-

lom organickej hmoty (10%). 

Dôležitá je pôdna reakcia (pH 

pôdy). Čučoriedky sú typicky 

kyslomilné rastliny a  potrebujú 

pôdu s hodnotou pH v rozmedzí 

3,5 – 4,5. Používaným substrá-

tom na ich pestovanie je zmes 

vrchoviskovej rašeliny, kompos-

tovanej kôry a kompostovaných 

pilín z  ihličnatého dreva. Dajú 

sa zakúpiť aj špeciálne pripra-

vené substráty s upraveným pH, 

deklarované ako substráty pre 

čučoriedky. Pôdnu reakciu pri 

voľnej výsadbe môžeme upra-

viť práškovou sírou. Rastliny za-

sadené vo vhodnej pôde dobre 

rastú a dosahujú vysokú úrodu.

Michaela Mojžišová

Výpožičný 
režim
Výpožičný čas v MsK:

Po, Ut, St, Pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00

Št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

Po a St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

10. Zvýšenie polož-

ky mzdy a vyplatenie odmien pre 

opatrovateľky. V  rámci projek-

tu „Poskytnutie mimoriadnej fi nanč-

nej podpory pre zamestnancov poskyto-

vateľov sociálnych služieb a vybraných 

subjektov sociálnoprávnej ochrany detí 

a  sociálnej kurately za obdobie druhej 

vlny pandémie“ mesto vyplatí odme-

ny pre opatrovateľky, ktoré budú 

mestu v  rámci uvedeného projek-

tu refundované. Uvedený projekt 

je zaradený do Operačného progra-

mu Ľudské zdroje v  rámci Európ-

skeho sociálneho fondu. Odmeny 

a  odvody do fondov boli vyčíslené 

na 21 632€. Vzhľadom na vyšší po-

čet opatrovaných je vyššie čerpanie 

rozpočtu na položke mzdy u opat-

rovateliek. Ale súčasne je vyššie pl-

nenie aj v príjmovej časti úhrad za 

opatrovateľskú službu, takže navr-

hujeme zvýšenú položku na mzdy 

uhradiť zo zvýšeného príjmu úhrad 

za opatrovateľskú službu vo výške 

15 000€.

11. Výdavky na rekonštrukciu 

atletického štadióna – práce na-

viac. Pri prácach na rekonštrukcii 

atletického štadióna sa vyskytli prá-

ce naviac, ktoré je potrebné zreali-

zovať. Časť týchto výdavkov je po-

trebné zrealizovať ešte tento rok, 

preto navrhujeme zvýšiť položku 

na rekonštrukciu atletického šta-

dióna o 15 000€. Tieto prostriedky 

sa použijú na uloženie sietí pre elek-

trorozvody a  ozvučenie a  na dláž-

denie pri rovinkách oválu, kde bolo 

pôvodne plánované zatrávnenie.

12. Mzdy MsPo a kamerový sys-

tém. Po zúčtovaní miezd za 3. 

štvrťrok sa javí nedostatok fi nanč-

ných prostriedkov na položke mzdy 

u mestskej polície a na kamerovom 

systéme. Pri návrhu rozpočtu nie je 

známa výška, ktorú bude potreb-

né vyplatiť na príplatkoch za služ-

by počas sviatkov, víkendov, nočné 

príplatky a na nadčasoch. Keďže je 

potrebné, aby mestská polícia za-

bezpečovala verejný poriadok do 

konca roka, je potrebné položku na 

mzdy zvýšiť. Toto zvýšenie navrhu-

jeme kryť príjmom z  pokút, ktoré 

MsPO zinkasovala.

13. Urbanistické štúdie Klin-

ger a Červená studňa. Na základe 

podnetu poslancov MsZ sa do roz-

počtu zaraďuje spracovanie urba-

nistických štúdií, a  to pre lokalitu 

Klinger a  Červená studňa. Výdav-

ky sa uhradia zo zvýšeného výnosu 

daní pre územnú samosprávu.

14. Povolené prekročenie výdav-

kov – zvýšenie položky výkup po-

zemkov o sumu 9 tis. EUR, výkup 

pozemkov od Lesov SR, š. p., Rud-

ných Baní, š. p.

Ďalej bola prerokovaná a schválená 

správa Monitoring plnenia komu-

nitného plánu sociálnych služieb. 

Na základe vyhodnocovania a  pl-

nenia KPSS bola predložená sprá-

va – monitoring plnenia jednot-

livých cieľov počas kalendárneho 

roka 2020. Monitorovanie plnenia 

komunitného plánu sociálnych slu-

žieb je na úrovni samosprávy rea-

lizované prostredníctvom každo-

ročne spracovaného informačného 

materiálu, ktorý sa predkladá na ro-

kovanie mestského zastupiteľstva 

pravidelne za predchádzajúci kalen-

dárny rok.

Uznesením č. 70/2021, zo dňa 

23. 6. 2021 mestské zastupiteľ-

stvo vzalo na vedomie Informatív-

nu správu, podporilo a  súhlasilo 

s  partnerstvom v  projekte spoloč-

nosti Esprit, spol. s.r.o., Pletiarska 

2, 969 01 Banská Štiavnica, budo-

vania Environmentálneho centra 

meste Banská Štiavnica. Uvedené 

uznesenie, podpora a  partnerstvo 

v  projekte sa týkajú: Zapojenia sa 

do vyhlásenej výzvy (Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej re-

publiky riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostre-

dia, 67. výzva na predkladanie žia-

dostí o NFP zameraná na podporu 

budovania environmentálnych cen-

tier za účelom realizácie informač-

ných aktivít v oblasti adaptácie na 

zmenu klímy). Súčasťou uvedeného 

projektu je aj založenie a  členstvo 

v  Záujmovom združení právnic-

kých osôb, Envirocentrum Banská 

Štiavnica, Pletiarska 2, 969 01 Ban-

ská Štiavnica. Súčasťou predloženej 

správy boli Stanovy Záujmového 

združenia právnických osôb, Envi-

rocentrum Banská Štiavnica, Ple-

tiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica 

a Zmluva o spolupráci. Poslanci toto 

členstvo, stanovy a zmluvu o spolu-

práci v združení schválili.

Schválili sme účasť na projekte Mi-

nisterstva kultúry Slovenskej re-

publiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre Prioritnú os 3 a Priorit-

nú os 7 vyhlásilo výzvu na pred-

kladanie žiadostí o  poskytnutie 

nenávratného fi nančného príspev-

ku v  rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu na 

Podporu udržateľnosti a  odolnos-

ti kultúrnych inštitúcií v  súvislos-

ti s  pandémiou COVID-19. Výzva 

reaguje na mnohé podnety miest 

a  obcí a  ich kultúrnych inštitúcií 

zameraných na technickú a  mo-

rálnu zastaranosť technologické-

ho zázemia určeného pre kultúru. 

Projekt má riešiť prioritne moder-

nizáciu objektov pre kultúru a  ich 

zabezpečenie v boji proti pandémii 

COVID-19. Ide o vôbec prvú mož-

nosť pre mestá a obce po viac ako 

30 rokoch z externých zdrojov za-

bezpečiť technologické vybavenie 

svojich objektov na úrovni 21. stor. 

Projekt je nutné viazať ku konkrét-

nemu objektu, a  preto sme zvolili 

objekt dnešného Kultúrneho cen-

tra na Kammerhofskej 1 ako naj-

vhodnejší pre tento účel. Sme si 

vedomí, že takáto možnosť obno-

vy technického parku prichádza 

raz za veľmi dlhé obdobie, a  pre-

to sme v  ňom zadefi novali kvalit-

né riešenia, ktoré budú využiteľné 

minimálne ďalšiu dekádu. V  pro-

jekte sa sústredíme na to, aby sálu 

a  iné priestory bolo možné využí-

vať nielen v štandardnom režime, 

ale aj v  rôznych variáciách uspo-

riadania, s ktorými sme sa doteraz 

pri využívaní stretli, prípadne kto-

ré by sme chceli v budúcnosti rea-

lizovať. V projekte, ktorý pripravilo 

Mesto Banská Štiavnica sa sústre-

díme na nasledovné oblasti: nákup 

a  inštalácia zvukovej techniky, do-

plnenie svetelnej techniky, výmena 

scénických látok, nákup projekčnej 

techniky, mobilný pódiový systém, 

akustické úpravy (závesy, akustické 

dosky).

O  ostatných bodoch rokovania sa 

dozviete viac, ak si pozriete záznam 

na VIO TV.

Celé znenie uznesení nájdete v ďal-

šom čísle Štiavnických novín.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ

Z rokovania MsZ
3.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

„Vtedy, keď brali sme sa do 

sveta, škola slávila päťde-

siatku. Hľa, teraz stovku bude 

mať! Prajem jej všetko dobré 

k sviatku.“

Verše z  pera absolventky Anky 

Mahútovej uviedli spomienko-

vú slávnosť, ktorú inicioval Ing. 

Ján Totkovič, bývalý riaditeľ ško-

ly, vyučujúci, triedny a zároveň jej 

absolvent, ktorý navrhol aj text 

pamätnej tabule.

 Ing. Miroslav Jausch, súčas-

ný riaditeľ školy, privítal všet-

kých prítomných, medzi ktorými 

nechýbali absolventi: doc. La-

dislav Welward, prof. László Mik-

lós, doc. Jozef Dudáš, p. Ing. Nela 

Kiovská – Kalnovičová, Ing. Ju-

raj Čabák. Z  profesorov sa prišli 

zvítať so svojimi študentmi: Ing. 

Alica Pešlová, RNDr. Jozef Benc-

ko, Ing. Eva Hauserová, Ing. Ján 

Totkovič, Mgr. Anna Polóniová, 

RNDr. Marián Bačo, Mgr. Bože-

na Kyselová… Krátke príhovo-

ry a  spomienky predniesli: prof. 

Miklós, Ing. Totkovič a bývalý ria-

diteľ školy RNDr. Jozef Bencko, 

ktorí spoločne odhalili pamätnú 

tabuľu.

Legendami opradená, ikonická 

storočná dáma „chemická“ vypra-

vila do sveta tisíce absolventov. 

Slová vďaky vyryté do kameňa 

navždy uchovajú vzťah absolven-

tov k svojim prísnym i láskavým 

profesorom. Pamätná tabuľa to 

len potvrdzuje: „V spomienkach sa 

vraciame k  našim profesorom, kto-

rí nás svedomite pripravovali do ži-

vota:“ Symbolická krivuľa ukrýva 

kľúčové roky: 1921 – 2021 a na-

sleduje záverečný text: „S  úctou 

a vďakou od absolventov SPŠCH pri 

príležitosti 100. výročia založenia 

1. slovenskej chemickej školy.“

Prof. L. Miklós: „Škola teda celých 

tých 100 rokov žila a  žije. Ja som 

absolvoval školu v  období 1964 až 

1968, keď to bola najvýznamnejšia 

chemická priemyslovka na Sloven-

sku, možno v celom Československu. 

Bola to prísna škola, ale nás pripra-

vila nielen odborne, ale aj do života. 

Čo jej teda popriať k narodeninám? 

Myslím, že najdôležitejší sú ľudia, 

ktorí dávajú škole život. Preto za-

prajme len toľko, aby sa z  osaden-

stva školy nikdy nestratil ten elán 

a esprit, ktorý si držala 100 rokov.“

Spomienky Ing. J. Totkoviča: 

„Zborovňa bola vtedy nabitá zvuč-

nými menami: Hohoš, Hrabovec, 

Hauserová, Wágner, Šteff eková, 

Bencko, Fremal. Títo pedagógovia 

boli oddaní chémii a  srdce im bilo 

pre školu. Mnohí boli autormi učeb-

níc, z  ktorých sa anorganika, orga-

nika a analytika učila na chemických 

priemyslovkách v  celom Českoslo-

vensku. Starší kolegovia boli mno-

hokrát našimi vzormi.“

Milú slávnosť prišli podporiť aj 

tretiaci z  odboru biotechnológia 

a farmakológia v bielych plášťoch 

so svojimi vyučujúcimi. Stretnu-

tie generácií potvrdzuje aj spo-

ločná fotografi a, ktorá symboli-

zuje aj pokračovanie chemickej 

tradície v Banskej Štiavnici.

Vzácne chvíle stretnutia boli do-

jemné a  úprimné. Vytvárali sa 

hlúčiky bývalých študentov, kto-

rí razom omladli...Rozhovory 

a  spomienky nemali konca. Aj 

slnečné počasie umocnilo sláv-

nostné chvíle podujatia. Nechý-

bal tradičný Gaudeamus a pieseň 

Starý študent už putuje svetom...

Báseň Pocta našej škole osobne 

predniesla jej autorka, p. Etela 

Pirohová, rod. Lovassová, absol-

ventka z roku 1956:

„Ďakujeme našim profesorom za ich 

trpezlivosť, že nás naučili vážiť si 

vzdelanosť.

Za múdrosť, akou nás viedli cez 

kľukatú cestu k dospelosti.“(úryvok)

Vivat Academia, vivant professo-

res, vivat Banská Štiavnica!

Beata Chrienová

Absolventi SPŠ chemickej 
vzdali hold svojim profesorom pri príležitosti storočnice školy

prof. Miklós, Ing. Totkovič, RNDr. Bencko  foto Mgr. art. Zuzana Filipová

Dňa 16. októbra 2021 v  chotári 

obce Svätý Anton medzi poliami re-

giónu Štiavnicko bol požehnaný ob-

novený staronový kríž kňazom Mi-

chalom Balážom, za účasti starostu 

Martina Kminiaka a obyvateľov pri-

ľahlých domov.

Foto: RKC Farnosť Svätý Anton

Andrej Palovič

Požehnanie 
kríža

21. 10. – 21. 11. Forum for muse-

um – open call 2022 (prihlasovanie 

na rezidenčný program), Slovenské 

banské múzeum, Kammerhofská 2, 

B. Štiavnica, 7:30.

21. 10. – 24. 10. Jogovo – relaxačný 

pobyt, viac na: www.jogaslaskou.sk, 

Banská Štiavnica, 17:00.

22. 10. Vernisáž: Edmund Gwerk – 

Paralely a paradoxy, Galéria J. Kollá-

ra, Námestie sv. Trojice 8, B. Štiavni-

ca, 18:00.

22. 10. mab:lab live!, Archanjel caff e 

bar, Radničné námestie 10B, B. 

Štiavnica, 20:00.

22. – 23. 10. JAMA – 75. ročník Mi-

lana Adamčiaka, miesta konania: 

Parter BSC, Art Cafe, Hájovňa – Čer-

vená studňa, Banská Belá a ďalšie, 

18:00.

23. 10. Sadenie stromčekov v Kozel-

níku (dobrovoľná brigáda), stretnu-

tie pred obecným úradom, 9:00.

23. a  30. 10. História židovskej 

Štiavnice v  90 minútach, Židovský 

cintorín pod Novým zámkom, Ban-

ská Štiavnica, 9:30.

23. 10. Tanečno – pohybová terapia 

v B. Štiavnici, 90 min (1,5h), Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 18:00.

23. 10. 2021 – 30. 1. 2022 Edmund 

Gwerk: Paralely a  paradoxy (výsta-

va), Galéria J. Kollára, Námestie sv. 

Trojice 8, B. Štiavnica

26. 10. Tradičná Tantra joga, Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 18:00 – 

20:00.

29. 10. Koncert_Ranjevš & Óbasz, 

Eleuzína, Horná ružová 1, B. Štiav-

nica, 20:00.

30. 10. Vaneer, Art Cafe, Akademic-

ká 327/2, B. Štiavnica, 20:30.

30. 10. Tanečno – pohybová terapia 

v B. Štiavnici, 180 min. (3h), Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 18:00.

30. 10. Otužovanie na tajchoch 

s Jaštericami zo Štiavnice – Otvore-

nie sezóny, tajch Klinger, B. Štiavni-

ca, 13:00.

30. 10. Silné Reči v Banskej Štiav-

nici, Spojár Kafe&Klub, Kammer-

hofská 181/6, B. Štiavnica, 19:00 – 

21:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

myšlienka
dňa

„Nešťastná láska nám nevezme ži-

vot. Vezme nám len to, čo nám život 

pripomínalo.“

ShaliyaObnovený staronový kríž v chotári Sv. Antona  foto  Farnosť Sv. Anton
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Od školského roku 1939/40 

sa na Vyššej chemickej škole 

vyučovali dva odbory: hospo-

dársko-chemický a veľkoprie-

mysel. 

O  desať rokov nato sa prebudova-

li na potravinársky a  na organický. 

Táto štruktúra školy fungovala až 

do 1. februára 1951, kedy sa baníc-

ke oddelenie odčlenilo a stalo sa Vyš-

šou priemyselnou školou baníckou, 

ktorá sa presídlila do bývalej budovy 

Štátneho reálneho gymnázia. V škol-

skom roku 1951/52 sa na škole zru-

šilo drevárske oddelenie. Rezbárske 

oddelenie sa pričlenilo k Vyššej ume-

lecko-priemyselnej škole v Bratislave 

a stolárske oddelenie k Priemyselnej 

škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. 

V pôvodných priestoroch školy ostali 

len chemické odbory.

Ako plynuli desaťročia a striedali sa 

režimy, inštitúcia vystriedala viace-

ré názvy: Štátna priemyselná ško-

la – do 1931, Štátna českosloven-

ská priemyselná škola – 1931-1939, 

Štátna slovenská priemyselná ško-

la – 1939-1944, Štátna priemysel-

ná škola – 1944-1949, Vyššia prie-

myselná škola – 1949-1951, Vyššia 

priemyselná škola chemická – 1951-

1954, Priemyselná škola chemická 

a  potravinársko-chemická – 1954-

1960, Stredná priemyselná ško-

la chemická – 1961-1996, Stredná 

priemyselná škola Samuela Stan-

kovianskeho – 1996-2008, Stred-

ná priemyselná škola Mikovíniho – 

2008 až doteraz.

Škola sa orientovala na odbory or-

ganickej chémie a potravinárstva, čo 

sa podarilo rozvinúť štvrtému riadi-

teľovi, Ing. Rudolfovi Palečkovi, kto-

rý tu pôsobil viac ako tridsať rokov. 

V 50-tych až 80-tych rokoch 20. sto-

ročia prebiehal na Slovensku inten-

zívny rozvoj chemického priemyslu, 

vďaka čomu škola zažívala svoje naj-

lepšie roky. O štúdium na najstaršej 

a najprestížnejšej priemyslovke bol 

veľký záujem aj pre kvalitné peda-

gogické zázemie a dobré laboratór-

ne vybavenie. Absolventi boli žiada-

ní v  rôznych rezortoch národného 

hospodárstva alebo úspešne po-

kračovali v štúdiu na vysokých ško-

lách a pôsobili na vedeckých praco-

viskách. V roku 1969 potravinárske 

špecializácie na škole zanikli, lebo 

boli všetky sústreďované na Potravi-

nársko-chemickej škole, ktorú otvo-

rili v Nitre.

Už v školskom roku 1956/57 sa na 

žiadosť národného podniku Ple-

ta otvorila dvojročná Večerná ško-

la textilná pre pracujúcich s pletiar-

skym odborom, o  päť rokov nato 

aj prvý ročník trojročného večer-

ného štúdia s  možnosťou pokra-

čovať v  4. ročníku s  maturitou zo 

všeobecnovzdelávacích predmetov 

a v 5. ročníku s maturitou z odbor-

ných pletiarskych predmetov. Po-

dobne sa v  zmysle požiadavky ná-

rodného podniku ZSNP v Žiari nad 

Hronom otvorilo v  školskom roku 

1962/63 päťročné diaľkové štúdium 

pre zamestnancov v odbore chemic-

ká technológia. V  polovici 70-tych 

rokov sa na základe potrieb štátne-

ho podniku Pleta otvoril nový, ne-

chemický odbor  pletiarstvo-textil-

ná technológia, odborné zameranie 

pletiarstvo.

V  90-tych rokoch v  dôsledku stag-

nácie chemického priemyslu a  de-

mografi ckej krízy poklesol záu-

jem žiakov o tradičné odbory školy. 

Tie prešli inováciou a  obsah štú-

dia sa prispôsobil novým podmien-

kam trhu práce. Biotechnológia 

tu bola otvorená v  školskom roku 

1989/90 ako na jedinej škole v Čes-

koslovensku. O rok neskôr pribudlo 

zameranie monitorovanie život-

ného prostredia a o ďalší rok v od-

bore chemická technológia zame-

ranie sanácia životného prostredia. 

V  školskom roku 1993/94 sa za-

viedli študijné odbory odevníctvo 

a technicko-informačné služby s od-

borným zameraním chémia. V  na-

sledujúcom roku pribudol odbor 

potravinárstvo s  odborným zame-

raním potravinár-kvalitár vo forme 

štvorročného denného, ako aj dvoj-

ročného pomaturitného štúdia.

Šťastnou voľbou sa ukázalo otvore-

nie výtvarne zameraných odborov, 

ktoré nadviazalo na prerušenú tra-

díciu umelecko-remeselného škol-

stva v  Banskej Štiavnici v  podobe 

rezbárskej dielne. V roku 1995 vzni-

kol odbor konzervátorské a reštau-

rátorské práce  so zameraním na 

papier, staré tlače a  knižné väz-

by ako jediný na Slovensku. Potom 

sa v  roku 2000 otvoril odbor  tex-

tilné výtvarníctvo. Neskôr pribu-

dol  odevný dizajn  (umelecké a  od-

borné modelovanie a  navrhovanie 

odevov) a propagačné výtvarníctvo. 

Tieto odbory sa hneď po vzniku re-

latívne rýchlo etablovali a  dosiahli 

výbornú úroveň aj v porovnaní s už 

zavedenými školami úžitkového vý-

tvarníctva.

Pretože profi lácia školy prestala byť 

výlučne chemická, pri príležitos-

ti 75. výročia svojho vzniku sa škola 

rozhodla prijať čestný názov  Stred-

ná priemyselná škola Samuela Stan-

kovianskeho podľa svojho niekdaj-

šieho riaditeľa, zakladateľa a prvého 

predsedu Slovenskej chemickej spo-

ločnosti, významného pedagóga 

a vedca.

Čo sa týka odbornej školy baníckej, 

tá sa po odčlenení vo februári 1951 

stala v  bývalej gymnaziálnej budo-

ve samostatnou strednou školou 

pod názvom Priemyselná škola ba-

nícka. Pôvodne dvojročné štúdium 

sa rozšírilo na štvorročné a  konči-

lo maturitnou skúškou. Aj jej ná-

zov prechádzal obmenami: Stredná 

priemyselná škola banícka a hutníc-

ka – v  rokoch 1960-1997 a  potom 

Stredná priemyselná škola Samuela 

Mikovíniho – v rokoch 1997-2008.

Jej najväčší rozvoj nastal po roku 

1960. Pravidelne sa vyučovali od-

bory  dobývanie rúd a  nerudných 

surovín,  geológia a  banské merač-

stvo. Prechodne sa zaviedlo aj štú-

dium v odbore strojárstvo (ako sa-

mostatný študijný odbor v  rokoch 

1963-1967) a  geodézia  (v  rokoch 

1964-1969). Od roku 1963 sa zača-

lo štúdium odboru hutníctvo so za-

meraním na hutníctvo neželezných 

kovov a  tvárnenie kovov. Od škol-

ského roku 1960/61 sa na škole or-

ganizovalo aj štúdium popri zamest-

naní v odboroch dobývanie a úprava 

nerastných surovín,  dobývanie uh-

lia a strojárstvo formou večerného, 

diaľkového a externého štúdia. Od 

školského roku 1990/91 sa na škole 

vyučoval odbor  životné prostredie, 

od 1992/93 odbor technické a infor-

mačné služby a od 1996/97 konzer-

vátorstvo a  reštaurátorstvo. Vzhľa-

dom na stratu výlučnej zameranosti 

na jeden priemyselný odbor v pro-

spech výučby viacerých študijných 

odborov bola škola premenovaná 

na Strednú priemyselnú školu a pri 

príležitosti 260. výročia založenia 

baníckej školy jej bol udelený čest-

ný názov Stredná priemyselná ško-

la Samuela Mikovíniho.

Racionalizácia školstva si v  roku 

2008 vyžiadala zlúčenie škôl SPŠ S. 

Stankovianskeho a SPŠ S. Mikovíni-

ho, a  tak došlo k  opätovnému spo-

jeniu stredných škôl na pôde budov 

bývalej Banskej akadémie, tento-

raz pod hlavičkou Strednej priemy-

selnej školy Samuela Mikovíniho 

a s nasledovným zložením odborov: 

biotechnológia a  farmakológia, ge-

odézia, kartografi a a  kataster, ži-

votné prostredie, konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo – odborné zamera-

nie omietky a štuková výzdoba, kon-

zervátorstvo a reštaurátorstvo – od-

borné zameranie papier, staré tlače 

a  knižné väzby, propagačné výtvar-

níctvo, odevný dizajn, propagačná 

grafi ka, grafi cký dizajn a  priestoro-

vý dizajn.

Od školského roka 2020/2021 bolo 

školu v dôsledku legislatívnej zmeny 

potrebné znova rozdeliť. Umelecké 

odbory vytvorili novú inštitúciu s ná-

zvom Škola umeleckého priemyslu, 

ktorá sídli aj naďalej v budove SPŠ S. 

Mikovíniho. Technické odbory osta-

li v pôsobnosti SPŠ Samuela Mikoví-

niho. Nepochybujeme, že tieto dve 

súčasné vzdelávacie inštitúcie, kto-

ré nadväzujú na chemickú školu, sa 

nebudú iba hrdiť uvedenou bohatou 

tradíciou, ale že ich čaká aj podobne 

plodná a  úspešná budúcnosť – a  to 

nielen v prípade chemického odboru, 

ale aj všetkých ostatných.

Michal Švec

100. výročie stredného chemického školstva 
v Banskej Štiavnici

Prví absolventi školy v laboratóriu  foto Kowalski
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Z dôvodu zhoršenia epidemiologic-

kej situácie sa s okamžitou platnos-

ťou  ruší darovanie krvi prostred-

níctvom mobilných odberových 

výjazdov v  okresoch, ktoré sú za-

radené v I., II., a III. stupni ohroze-

nia (červená, bordová a čierna). Zá-

ujemcovia sa môžu objednať na 

darovanie krvi do našich kamen-

ných odberových pracovísk. V okre-

soch, ktoré sa nachádzajú v zelenom 

a  oranžovom pásme, sa darovanie 

krvi prostredníctvom mobilných 

odberových výjazdov vykonáva na-

ďalej. Tel. kontakt na objednanie sa 

na darovanie krvi: OC Banská Bys-

trica – 0908 991 461.

NTS BB

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je, že kancelária je otvorená. Bliž-

šie info na čísle: 045/ 692 08 75 

alebo na čísle: 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Členovia Únie nevidiacich 

a slabozrakých v Banskej 

Štiavnici hodnotili svoju 

činnosť za roky 2019 až 

september 2021. 

Zišlo sa nás len 20 členov a za Kraj-

skú radu v Banskej Bystrici sa našej 

schôdze zúčastnila pani Mgr. Danka 

Hudecová, sociálna poradkyňa. Člen-

skú základňu tvorí 51 osôb z Banskej 

Štiavnice a  okolitých obcí. V  roku, 

keď sa začal COVID-19 sme neplá-

novali žiadne akcie, ale podľa počasia 

sme sa spontánne rozhodli, čo bude-

me absolvovať. Na akciách sa prie-

merne zúčastňovalo 15 – 25 účast-

níkov. Akcie sme absolvovali spolu 

aj s členmi Denného centra a členmi 

Slovenského zväzu telesne postihnu-

tých, nakoľko mnohí členovia sú aj 

členmi menovaných organizácií. Čle-

novia ÚNSS sa dohodli, že stretnutia 

budeme mávať vždy prvú a poslednú 

stredu v mesiaci.

V  rokoch 2019-2021 sme absolvo-

vali 37 akcií. Medzi najzaujímavejšie 

patria návšteva Starého zámku – vý-

stava Betlehemy, fašiangový sprie-

vod po meste, návšteva detí z denné-

ho centra Margarétka, Biela pastelka, 

návšteva Pustého hradu, prijatie u p. 

primátorky, návšteva študentov 

z gymnázia – učili nás pracovať s po-

čítačom, Ján Botto -  pásmo s hudbou 

v ECAV a. v. kostole, športové hry na 

štadióne, Api terapia – dýchanie vče-

lieho vzduchu v Kozelníku u pána J. 

Zorvana a posledná veľká akcia bola 

na chate Lodiar u  pána Mgr. Petra 

Erneka za účasti europoslanca Ban-

skoštiavničana pána Róberta Hajše-

la, bol to celodenný program spolu so 

športovými hrami.

I napriek tomu, že nemôžeme trá-

viť spolu čas v dennom centre, po-

kiaľ nám to počasie dovolí, budeme 

sa schádzať v prírode, kde už máme 

naplánované ďalšie akcie.

Helena Šušková,

ved. DC a predsedníčka ÚNSS 

Členovia ÚNSS v Banskej Štiavnici 
hodnotili svoju činnosť

Členovia ÚNSS v B. Štiavnici bilancovali  foto archív ÚNSS BŠ

Domov Márie v Banskej 

Štiavnici sa snaží neustále 

vytvárať pre prijímateľov 

sociálnej služby podmienky 

nielen na pohodové trávenie 

voľného času, ale hľadáme 

aj nové výzvy na rozvíjanie 

voľnočasovýcvh aktivít, ktoré 

nám prinesú iný rozmer do 

života.

Naši chlapi v  Domove Márie na 

Striebornej ulici trávia hlavne 

v zimných mesiacoch väčšinu času 

v  dielni, kde už pod ich rukami 

vzniklo veľa pekných a  užitočných 

vecí z  dreva. Najviac ich výrobkov 

sme v  lete využili v  našej vynove-

nej záhrade, kde sme v týchto ťaž-

kých časoch trávili takmer všetok 

svoj voľný čas. S novým nápadom, 

a to pestovanie zeleniny prišiel náš 

dlhoročný klient Daniel. Chcel skú-

siť spolu so svojimi kamarátmi vy-

pestovať zeleninu.

S fi nančnou podporou Nadácie SPP 

vznikol projekt, vďaka ktorému 

sme zakúpili vyvýšené záhony. Da-

niel tak s kamarátmi spoločne zo se-

mienok vypestovali paradajky, pap-

riky, cibuľu, ale aj šalátové uhorky 

a tak mali o „zábavu“ postarané celé 

leto. Spolu pleli burinu, okopáva-

li hriadky, polievali priesady a teši-

li sa spoločne z  vypestovanej zele-

niny, ktorú sme si potom spoločne 

vychutnávali na grilovačkách.

Daniel s  kamarátmi vyrobil v  diel-

ni vyvýšené záhony aj pre naše ženy 

– klientky, do ktorých sme vysadi-

li rozmanité kvietky. O tie sa starali 

výhradne ženy, lebo pestovanie ze-

leniny je podľa Daniela výlučne len 

„chlapská robota“.

Nadšenie, ktoré má pán Daniel s ka-

marátmi tak prinieslo aj ostatným 

obyvateľom nášho domu nesmier-

nu radosť. A trávenie voľného času 

v  záhrade tak u  nás nabralo nové 

výzvy, na ktoré sa tešíme.

Klienti Domova Márie

Práca v záhrade

Vynovená záhradka klientov Domova Márie  foto archív DM BŠ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:  26. 10. v čase od 8:00 

– 16:30 na ul.: 8. mája, Akademická, 

A. G. Göllnerovej, A. Bernoláka, Be-

lianska, Belianske jazero, Botanic-

ká, Dolná, Dr. I. Tótha, Družstev-

ná, Ď. Langsfelda, Farská, Hadová, 

Hlavná, Horná, J. Hollého, J. Palá-

rika, J. Matušku, J. M. Hurbana, J. 

Gagarina, Lesnícka, Ľ. Podjavorin-

skej, Ľ. Štúra, Majer, Mierová, M. M. 

Hodžu, Michalská, Mládežnícka, Na 

jazero, Osadná, P. O. Hviezdoslava, 

P. Jilemnického, Pletiarska, Pod Kal-

váriou, Poľnohospodárska, Pustá, 

Slovanská, SNP, S. H. Vajanského, 

Šobov, Športová, Údolná, Vyhnian-

ska, Záhradná, Zvonová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Slovenské banské múzeum – 

Galéria Jozefa Kollára: výstava 

o tvorbe a živote Edmunda 

Gwerka

Paralely a paradoxy

Vernisáž: 22. 10. 2021, 18:00 

Spájali sa v  ňom rozporuplné 

túžby a  vlastnosti, a  protichodné 

boli aj jeho zámery a ciele. Svoj ži-

vot žil naplno, či už v úplnej samo-

te v štiavnickej prírode alebo vo víre 

diania v európskych mestách. Zasa-

dzoval sa za autentickú tvorbu, ob-

hajoval tvorivú silu a individualitu, 

a neústupčivo bojoval proti diletan-

tizmu a gýču.

Zsófi a Kiss-Szemán

Galéria Jozefa Kollára (GaJK) po-

zýva na otvorenie výstavy bansko-

štiavnického rodáka a  výnimoč-

ného umelca Edmunda Gwerka. 

Projekt Paralely a  paradoxy mal 

v  prvej polovici roka 2021 svoju 

premiéru v Galérii Mesta Bratisla-

vy, druhé pokračovanie v  Stredo-

slovenskej galérii v  Banskej Bys-

trici (Júl – September 2021) a po 

roku sa diela a  množstvo pred-

metov z  pozostalosti Edmunda 

Gwerka sťahujú do jeho rodiska, 

Banskej Štiavnice. Mnohé z  diel 

a pozostalosti sa vracajú týmto aj 

do svojej domovskej inštitúcie – 

SBM/GaJK. Hoci je výstava niečo 

ako „reprízou“ predchádzajúcich, 

bude súčasne aj unikátnou. Ob-

rovská výstavná sála GaJK poskyt-

ne veľkorysý priestor pre archi-

tektúru výstavy, ktorej autorom 

je Jakub Kopec, a priľahlé menšie 

klenbové sály miesto, kam sa náv-

števník môže utiahnuť a  precítiť 

momenty zo života umelca a jeho 

manželky.

Ako píše kurátorka výstavy Zsó-

fi a Kiss-Szemán: „Výstava Edmund 

Gwerk – Paralely a  paradoxy pred-

staví 80 autorových vrcholných diel, 

podáva obraz o  celej jeho tvorbe od 

dvadsiatych do štyridsiatych rokov 

20. storočia. Prostredníctvom stov-

ky fotografi í a dobových dokumentov 

sa návštevníčky a  návštevníci môžu 

oboznámiť so životnou dráhou toh-

to významného predstaviteľa medzi-

vojnového maliarstva na Slovensku, 

ako aj jeho manželky, významnej li-

terárnej vedkyne Alžbety Göllnero-

vej-Gwerkovej.“ Súčasťou výstavy 

je aj intervenčné dielo Matúša Lá-

nyiho reagujúce na tvorbu tohto 

vynikajúceho banskoštiavnického 

umelca.

Kurátorka výstavy, Zsófi a Kiss-Sze-

mán, ponúka divákovi novú inter-

pretáciu tvorby Edmunda Gwerka 

nielen na výstave. Výsledky svojho 

vedeckého výskumu publikovala aj 

v monografi i: Edmund Gwerk, kto-

rú si návštevník môže zakúpiť pria-

mo v galérii.

Srdečne pozývame na slávnostnú 

vernisáž dňa 22. 10. 2021 o 18:00 

hod.

Výstava v Galérii Jozefa Kollára po-

trvá do 30. januára 2022.

Otváracie hodiny: 

Streda – Nedeľa, 9:00 – 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Silvia Herianová

Pozvánka na vernisáž

15. október 2021 sa stal 

významným dňom našej ZO 

JDS Štiavnické Bane, lebo sme 

dostali mimoriadne ocenenie 

v rámci jubilejného 20. ročníka 

súťaže Vidiecka žena – Líderka 

roka 2021, ktorú organizuje 

Vidiecky parlament. 

Odovzdávanie ocenení sa uskutočni-

lo v obci Žabokreky pri Martine pod 

vedením predsedníčky Vidieckeho 

parlamentu, Ing. Márie Behanovskej 

a  pani storostky Ing. Zuzany Valoc-

kej. Všetko bolo perfektne zorgani-

zované, s bohatým programom, chut-

ným obedom i koláčikmi v príjemnej 

atmosfére a pohode. Medzi účastník-

mi a hosťami bolo aj veľa starostiek, 

starostov či poslancov, ktorí odovzda-

li poďakovania i povzbudivé slová pre 

toľko aktívnych, inšpirujúcich žien, 

aby naďalej pokračovali v  ich užitoč-

nej činnosti a pomáhali rozvoju vidie-

ka i všetkým našim občanom.

Ing. Jozef Garlík dokonca napísal 

famózne básničky pre ocenené líder-

ky a boli naozaj šité na 

mieru podľa aktivít a ich 

činnosti. Tú našu prikla-

dám.

Pán europoslanec Ivan 

Štefanec pozval ocene-

né líderky aj na návšte-

vu do EP v Štrassburgu.

Mali sme príležitoť pre-

zentovať nielen čin-

nosť našej ZO JDS, ale 

aj obce Štiavnické Bane, kde sme 

vyzdvihli, že je to obec svetových 

prvenstiev s  bohatou baníckou his-

tóriou s množstvom technických vy-

nálezov, krásnou prírodou s tajchami 

a unikátnou sokoliarskou školou M. 

Hella či baštou M. Hella. Pozvali sme 

účastníkov, aby navštívili náš krásny 

kraj.

Potom sme porozprávali o  histó-

rii klubu a založení ZO JDS a našich 

všestranných aktivitách. Špeciálne 

sme vyzdvihli vzdelávanie v oblasti in-

formačných a  komunikačných tech-

nológií, práci s fotografi ami, tvorbou 

fotokníh či kalendárov. Okrem našich 

športových úspechov sme sa pochvá-

lili aj našou tvorivosťou, vyšívané die-

la či vypaľované drevené dekorácie, 

ozdoby aj hodiny s našimi pamiatka-

mi. Mnohých sme inšpirovali natoľko, 

že sa chystajú vytvárať fotoknihy a ka-

lendáre tiež.

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou 

tohto úžasného projektu a  získané 

ocenenie nás motivuje do ďalšej práce 

v prospech našich seniorov. Kým sme 

totiž aktívni, rozdávame radosť a lás-

ku okolo seba, je život krajší pre všet-

kých, nielen pre seniorov a o to sa bu-

deme snažiť aj v budúcnosti.

Eva Šestáková 

Líderka roka 2021

Mesiac úcty 
k starším
Prijímatelia sociálnych služieb 

v  Domove Márie na Drieňovej 

s  nostalgiou spomíname na časy 

pred „koronou“ na Mesiac úcty 

k starším, keď k nám prišli detič-

ky z materskej a základnej školy so 

svojím programom. Boli to krásne 

chvíle, ich úprimné očká a srdieč-

ka boli balzamom na naše duše.

Pripravili si pre nás básničky, pes-

ničky a obdarovali nás aj malými 

darčekmi. Za tieto chvíle im ďaku-

jeme.

Mária Benešová, Domov Márie

Seniori
za počítačom učia sa

systémom „škola hrou“,

vzdelávanie seniorov

je ich hlavnou úlohou.

Výsledkom je Poézia v obrazoch,

pohladenie pre dušu,

už nás viac depresie

z pandémie nekúšu...

Syndróm celoživotného vzdelávania

seniorov netrápi – 

prekonali všetky nástrahy a útrapy.

Fotoknihy a kalendáre ich uchvátili – 

čo mohli to v okolí nafotili,

štetcom na plátno položili,

obrazy vytvorili alebo vyšili...

Nepíšu básne, ale všetko ukladajú 

na obrazy,

plamienka driemavá ich ochráni 

tri razy.

Je to predsa múdra sova ,

ich aktivity premení na obrazy

a fotoknihy bez slova.

Kolektívu ZO JDS Štiavnické 

Bane venuje

Jozef Garlík

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 

v našom okrese:

Lukáš Toryský – 0903 541 743

Milan Toryský – revízny technik 

komínov

Obrancov mieru 15/15

969 01 Banská Štiavnica

Email: kominarbs@gmail.com

www.kominarbs.sk

„Čas, ktorý budete venovať preventív-

nym opatreniam sa Vám určite oplatí 

a následne ochráni zdravie a majetok 

Vás a Vašich blízkych.“

Ivan Pružina,

riaditeľ ORHa ZZ
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 22.10. o 18:30 hod.
Nedeľa 24.10. o 18:30 hod.

Duna
Sci-fi , dráma, dobrodružný, 
120 min., MP:15, vstupné: 5€. 
Hviezdne obsadená fi lmová adap-
tácia kultového sci-fi  románu 
Franka Herberta zavedie divákov 
a diváčky na planétu Duna. Práve 
tam rastie vzácne korenie, ktoré 
predlžuje život a ľuďom dáva mi-
moriadne psychické schopnosti. 
Nedá sa preto čudovať tomu, že 
sa planéta stane stredobodom po-
zornosti viacerých kmeňov s od-
lišnými záujmami...

Sobota 23.10. o 18:30 hod.

Supernova
Dráma, 93 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Držiteľ Oscara Colin 
Firth (Kráľova reč, Láska nebes-
ká) a nominant na Oscara Stan-
ley Tucci (Pevné puto) sa spolu 
vydávajú na dojemný road trip, 
vďaka ich hereckým výkonom to 
bude poriadna jazda! Sam a Tus-
ker sa rozhodli stráviť neja-
ký čas vo svojom starom obyt-
nom voze a počas cesty Anglickom 

navštívia rodinu, priateľov 
a miesta, na ktorých dlho nebo-
li. Tuskerovi pred dvomi rokmi 
diagnostikovali počiatočnú de-
menciu, čo obrátilo ich životy 
hore nohami. A od tej chvíle im 
nezáleží na ničom inom, ako byť 
spolu. 

Nedeľa 24.10. o 16:00 hod.

Ron má chybu
Animovaný, 105 min., MP, vstup-
né: 5€. Filmové štúdiá 20th. 
Century Studios a Locksmith Ani-
mation Vám prinášajú animova-
ný fi lm Ron má chybu, príbeh me-
dzi čudáckym školákom Barneym 
a jeho novým chodiacim, hovoria-
cim a trochu neustále kaziacim 
sa digitálnym robotom –kamarátom 
Ronom. Ronove neustále poruchy 
spúšťajú kopec veselých príhod 
a zážitkov, ktoré utužujú rodia-
ce sa skutočné priateľstvo medzi 
chlapcom a umelou inteligenciou.

Utorok 26.10. o 18:30 hod.

Útek cez hranice
Dobrodružný, 95 min., MP:7, 
vstupné: 5€. Rodičia súrodencov 

Gerdy a Otta sú aktívni v nór-
skom hnutí odporu. Jedného dňa 
pred Vianocami roku 1942 ich 
zatknú a ich deti sú ponecha-
né svojmu osudu. Zakrátko obja-
via v pivnici dve židovské deti, 
ktoré tam ich rodičia ukrývali. 
Je na nich, aby dokončili, čo 
ich rodičia začali a pomohli Sa-
rah a Danielovi prekročiť hrani-
ce do neutrálneho Švédska. Ne-
bude to však jednoduché…Film 
rozpráva o dôvere, neochvejnej 
lojalite a veľkej odvahe, ktorú 
je možné objaviť aj u tých naj-
menších detí.

Štvrtok 28.10. o 18:30 hod.

Titan
Dráma, mysteriózny, 108 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Po sérii ne-
vysvetliteľných trestných či-
nov sa otec stretne so svojím 
synom, ktorý bol 10 rokov ne-
zvestný. Titán: kov vysoko odol-
ný proti teplu a korózii, zložka 
pevných a ľahkých zliatin, s vy-
sokou pevnosťou v ťahu.

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

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 35/2021: „De-

jiny nie sú ničim iným ako garderóbou 

ľudského ducha.“ Výhercom sa stáva 

Eva Uhrinčaťová, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10,-€ (2 x 5,-€) v pizzerii, reštaurácii 

Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 01. 11. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Sokrata: 

„Uprednostnite vedomosť pred… (do-

končenie v tajničke).

A., Prekážka, bielizeň, Ivko,

B., 1. časť tajničky,

C., Slovenský podnik, ponáraj, vy-

davateľstvo kníh, obrovský pred-

met,

D., Irena, argón, krátka dĺžka suk-

ne, výtvarná výchova skr.,

E., Časť tváre, rieka vo Švajčiarsku, 

Daniela, existujete,

F., Prchavá kvapalina, chytalo, 

uzdravuj,

G., Ráno česky, vnútri, iniciálky 

herca Jamricha, krokodíl,

H., Európska únia, čierne zlato, 

zvratné zámeno, urobené kalením,

I., Cirkevná skratka, dedina rusky, 

číra tekutina, vrece na ryby,

J., Inam, obojživelník, tŕň česky, 

zotne,

K., 2. časť tajničky, hliník.

1., Strážna bezpečnostná služba, 3. 

časť tajničky, slov. TV stanica,

2., Pond, proti, odstúpi sa,

3., Zohne, druh psa česky, pas na-

opak,

4., Staroegyptský Boh Slnka, osob-

né zámeno, iniciálky angl. lekára 

Rossa, oska, mister,

5., Sácal, operie nárečovo,

6., Domáce zvieratá, papagáj, po-

mocník na salaši,

7., Škrabka na pluhu, druh lit. diela, 

orgán zraku,

8., Podoba veci, Darina, spoluhlás-

ky v slove vtedy,

9., Rok naopak, vlastnil, český spe-

vák so skratkou mena na začiatku,

10., My naopak, biograf, chybné,

11., Žen. meno, popevok, odevná 

tvorba,

12., Rozkazuje vojakom, oslovenie 

kráľa, 100,

13., Kraj na Slovensku, čaj, román 

E. Zolu,

14., Časť tváre, koniec tajničky,

zelenina.

Pomôcky: Epos, Ra, Mr, JKorn, 

setr, Abov, Ikar, Aare.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 37
Krížovka
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Kedy: 22. – 23. október 2021

Kde: Banská Štiavnica, Banská 

Belá, Podhorie

Predpredaj: https://tootoot.fm/sk/

events/6155e3bda7cc38023851ce4e

Program: 

http://www.jama.ooo/#program

JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka 

bude celodennou partitúrou aj otvo-

rením intermediálnej výstavy Strate-

ný človek

Kultúrna udalosť ako realizácia gra-

fi ckej partitúry? JAMA – 75. roč-

ník Milana Adamčiaka sa túto jeseň 

opäť odohrá v okolí Banskej Štiavni-

ce a  okolí. Tretie vydanie JAMA sa 

uskutoční 22. a 23. októbra a jej súčas-

ťou bude aj dvojdňová vernisáž me-

dzinárodnej výstavy Stratený človek 

v  koncepcii vedúcej kurátorky Zbie-

rok moderného a súčasného umenia 

v Slovenskej národnej galérii Lucie G. 

Stach.

Program:

Štvrtok 21. 10.

16.00, Krčma u Michala: 

Načo Adamčiak?

Sprievodný program

Strenutie a debata s obyvateľmi Ban-

skej Belej o Adamčiakovi a umení.

Piatok 22. 10.

18.00, Parter BSC: Door open

18.30, Parter BSC: Otvorenie JAMA 

– 75. ročník Milana Adamčiaka a me-

dzinárodnej výstavy Stratený človek

Michal Matejka, Viktor Fuček & štu-

denti VŠVU – Ohyb v pohybe

Michal Kindernay – Phonotropic 

Blindness (audiovizuálna performan-

ce) // Stratený človek

Katarína Poliačiková – Learning Wa-

ter, Salty Eyes (performance) // Stra-

tený človek

20.30, Art Cafe: Noir soireé

Jozef Cseres a Viktor Pantůček – Hľa-

daJ mA. MA (performance) // Strate-

ný človek

Slávo Krekovič (koncert)

Sobota 23. 10.

5.00, Marína: Martin Burlas: 

Man Lost

Premiérové počúvanie Strateného člo-

veka Strateným človekom // Stratený 

človek

10.00 – 19.00, Nezámerné putovanie 

s M. A.

Ürenä Üzā – Nanofónia (koncert)

Petr Graham – Problémy nového fol-

klóru (slovo)

Viktor Fuček – 1.CB.10a (performan-

ce)

Žigmund šachta

Rainer O. Neugebauer – „I think what 

we need in the field of music is a very long 

performance …“ (slovo)

Peter Graham – Hudba pre nenaladi-

teľnú gitaru (koncert)

Amfi teáter Podhorie

Viktor Fuček – Akčné Aspekty Archi-

tektúry (slovo)

Pod Širokým vrchom

Zuzana Husárová – Korene E-lit (slo-

vo)

Široký vrch

Situácia 9

Usadlosť pod Širokým vrchom

Situácia 10

Pod Studeným vrchom

Peter Kalmus a Michal Murin – Pokus 

o únik z času (performance) // Strate-

ný človek

Za Šobovom

Situácia 12

Hájovňa KTC

Michal Matejka – Utópia (koncert)

Nedeľa 24. 10.

11.00 – 13.00 Open Studio v atelié-

ri Svätopluka Mikytu

Sprievodný program

Organizuje Banská St a nica Contem-

porary

Organizátorom JAMA – 75. ročník 

Milana Adamčiaka je združenie ooo. 

Spoluorganizátorom je Banská St 

a nica Contemporary.

Podujatie podporil ako hlavný part-

ner z verejných zdrojov Fond na pod-

poru umenia. JAMA je realizovaná 

s podporou Goethe Institut Bratislava 

a SOZA. Partnerom výstavy Stratený 

človek je Slovenská národná galéria.

Lístky na JAMA a  vernisáž výstavy 

Stratený človek sú dostupné v pred-

predaji cez Tootoot.fm. Na obe podu-

jatia je možné sa dostať prostredníc-

tvom jedného spoločného lístka. Obe 

podujatia sa budú konať v režime len 

pre zaočkovaných účastníkov.

Autor vizuálu: Matej Lacko

Eva Vozárová, ooo, o.z.

JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka

Hľadáte miesto, kde by ste 

vy, váš príbuzný alebo niekto 

z vašich známych zmysluplne 

trávili svoj čas, v komunite 

ľudí s podobným osudom?

Ak hľadáte zázemie, kde vám bude 

poskytnutá primeraná odborná po-

moc, individuálny prístup a podpora 

skupiny, združujúca ľudí so zdravot-

ným znevýhodnením, sme tu práve 

pre vás!

Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých – sociálne stredisko SČK 

v Banskej Štiavnici na ulici Bratská 9, 

ponúka voľné miesta ľuďom odkáza-

ným na pomoc poskytnutím sociálnej 

služby ambulantnou formou, v dňoch 

pondelok až piatok v  minimálnom 

rozsahu 4 hodiny denne. Bližšie infor-

mácie vám radi poskytneme na tel. čís-

le: 0903 558 945, 0917 537 063 alebo 

email: banskastiavnica@redcross.sk

Naše aktivity môžete sledovať na: FB 

SČK Banská Štiavnica a Domov soci-

álnych služieb | Facebook

Andrea Kočalková, 

soc. pracovníčka, SČK v BŠ

DSS sociálne stredisko SČK pozýva!

Súťaž
V októbri- Mesiaci úcty k star-

ším sme pre Vás opäť pripravi-

li zaujímavú súťaž o atraktívne 

vecné ceny. Stačí, ak nám v 3 sú-

ťažných kolách správne odpo-

viete aspoň na 2 súťažné otázky 

a zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát otázky sú formulova-

né na významné výročia v roku 

2021!

2. súťažné kolo

Otázka:

Pred koľkými rokmi sa ukončila 

výstavba banskoštiavnickej Kal-

várie?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielaj-

te do redakcie ŠN v termíne 8. 

11. Šťastných výhercov uverej-

níme v ŠN č. 40/2021 dňa 11. 

11. Prajeme všetkým čitateľom 

veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Naša U9 13. 10. pokračovala 

ďalšími kolami svojej súťaže. 

Chalani opäť vyšli zo zápasov ako víťa-

zi, keď najprv porazili Brehy 9:1 a ná-

sledne Novú Baňu 5:3. Skvelé popo-

ludnie pre našich zverencov, opäť mali 

obrovskú radosť a mali aj skvelé publi-

kum zložené z rodičov. Ďakujeme im 

za podporu a bavíme sa futbalom!

Výsledky:

14. 10.

FK Sitno – Hliník nad Hronom 22:2

Dnes naša U11ka absolvovala ďal-

ší zápas sezóny a opäť bol v ich poda-

ní veľmi úspešný, keď nedali súperovi 

z Hliníka nad Hronom šancu a zvíťa-

zili vysokým rozdielom 22:2. Gratu-

lujeme!

FK Sitno: Bavíme sa futbalom.

Proti Poltáru nerozhodne

Z duelu si domov vezieme bod, a to 

vďaka gólu, ktorý do siete súpera za-

vesil Paľo Blaho.

17. 10.

TJ SKLOTATRAN Poltár – FK SITNO 

BŠ 1:1

Góly: P. Blaho

Kam na futbal?

IV. liga skup. JUH – 13. kolo

23. 10. o 14:00

FK Sitno Banská Štiavnica – FK Mes-

ta Tornaľa

Nábor futbalistov

Chcete sa stať súčasťou našej fut-

balovej rodiny? Trénovať s  pro-

fesionálmi a  stať sa dobrým fut-

balistom? Príďte na náš štadión, 

prijímame ročníky 2007 – 2016. Ak 

ste nestihli nábor, nevadí, do klubu 

sú stále dvere otvorené, kontaktuj-

te sa na: 0915 788 643.

Tešíme sa na vás!

FK Sitno Banská Štiavnica

U9 vo víťaznom ťažení

Podaj mi ruku, chcem mať 

kontakt so životom. Tento rok 

sa Slovenský Červený kríž 

inšpiroval slovami piesne od 

Zuzany Smatanovej a vyzýva 

k darovaniu krvi. 

Študentská kvapka krvi tento rok 

začína 18. októbra a končí 19. no-

vembra.

Kampaň Slovenského Červeného krí-

ža Študentská kvapka krvi sa túto je-

seň opäť prihovára verejnosti a pripo-

mína neustálu potrebu dostatočných 

zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľu-

dia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú 

naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravi-

delných darcov krvi.

„Počas roka pravidelne oslovujeme ve-

rejnosť a  zdôrazňujeme dôležitosť bez-

príspevkového darcovstva krvi. Rovna-

kú tému sa snažíme priblížiť vždy z iného 

uhla – tentoraz sme sa nechali inšpirovať 

piesňou speváčky Zuzany Smatanovej. Po-

dajte niekomu pomocnú ruku práve tým, 

že darujete krv. A ak už ste darcom ale-

bo darkyňou krvi a poznáte niekoho, kto 

sa ešte darovať krv neodhodlal, povzbuď-

te ho. Podajte mu ruku a najbližšie môže-

te ísť darovať krv spolu“, hovorí Zuzana 

Rosiarová Kesegová.

Vzhľadom na epidemickú situáciu 

v  súvislosti so šírením koronavíru-

su treba aj pri darovaní krvi dodržia-

vať prísnejšie opatrenia. Prečítajte si 

tiež  aktuálne usmernenia k  darova-

niu krvi a aktuálne informácie o mo-

bilných odberových výjazdoch.

Kampaň organizuje Slovenský Čer-

vený kríž v  spolupráci s  Národnou 

transfúznou službou SR a hematolo-

gicko-transfúznymi oddeleniami ne-

mocníc. 

Kampaň Študentská kvapka krvi® 

je zapísaná v  registri ochranných 

známok Úradu priemyselného 

vlastníctva SR.

www.redcross.sk

https://www.facebook .com/

slovenskycervenykriz/

https://www.instagram.com/

slovak_red_cross/

SČK

Študentská kvapka krvi 2021

U9 po víťaznom zápase  foto archív FK Sitno BŠ

Beh okolo 
mesta kráľovien
V nedeľu 10. 10. sa konal 3. ročník 

behu okolo Mesta kráľovien 2021 

v  Bátovciach. Behu po Náučnom 

chodníku okolo mesta kráľovien 

sa zúčastnili aj Štiavničania, kto-

rí sa umiestnili na pekných prieč-

kach. Na Veľkom okruhu žien 

štartovala Renáta Balková, ktorá 

s časom 45.07 sa umiestnila na 2. 

mieste. Na Veľkom okruhu mužov 

súťažili Richard Hrušovský, ktorý 

obsadili s  časom 37.46 3. miesto 

a Ján Teren s časom 42.04 skon-

čil na 7. mieste. Našim bežcom sr-

dečne blahoželáme a prajeme veľa 

ďalších športových úspechov!

ŠN

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica – 18,90€, J. 

Lackovič – monografi a, obrazová 

publikácia – 15€, Banská Štiavni-

ca – Mesto UNESCO, nové vydanie 

– 15€, Z. Denková – Banícke uni-

formy – 5€, Argenti Fodina 2020 

– Zborník prednášok SBM – 10€, 

Z. Denková – Betlehemy z Banskej 

Štiavnici – 12,90€. Môžete si ich za-

kúpiť denne od 8:00 – 17:00 hod.

IC BŠ

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická poltura 

v hodnote 10EUR si môžete zakú-

piť v  Informačnom centre mesta 

Banská Štiavnica na Námestí sv. 

Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 

všetky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Drenáže okolo domov, vysúšanie 

vlhkých stien a murív pomocou prú-

denia vzduchu, tel.č.: 0902 147 715

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Predám jablká 0,20€/kg, Beluj, 

tel.č.: 0905 856 722

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Maliarske práce
sadrokartón, obklady, 

dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk


