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INZERCIA

V pondelok 25. 10. sa konalo 

na radnici slávnostné prijatie 

bývalých a súčasných prís-

lušníkov mestskej polície pri 

príležitosti 30. výročia zriadenia 

mestskej polície v našom meste.

O  príjemnú atmosféru a  hudobný 

doprovod sa postarali Bc. Juraj Ja-

niczek, DiS. art. a Mgr. Irena Chova-

nová, riaditeľka ZUŠ. Pani primátorka 

Mgr. Nadežda Babiaková sa poďako-

vala všetkým za statočnú prácu v pro-

spech mesta Banská Štiavnica a  jej 

obyvateľov, odovzdala im ďakovné 

listy a následne sa konal akt zápisu do 

pamätnej knihy mesta.

Michal Kríž

V Štiavnických novinách, ale 

aj v iných médiách sme už 

niekoľkokrát informovali, aké 

kroky robí samospráva mesta 

Banská Štiavnica a aké sú 

argumenty, prečo je dôležité 

zachovanie sídla SVP, š.p., 

v našom meste. 

Tiež sme niekoľkokrát informova-

li, prečo je presťahovanie generál-

neho riaditeľstva štátneho podniku 

neakceptovateľné a  najmä nerieši 

problémy podniku, iba ich presúva 

do iného mesta. 

Listom zo dňa 08.10.2021 primá-

torka mesta podala žiadosť o  in-

formácie, kde žiadala poskytnu-

tie informácie od Ministerstva 

životného prostredia SR, konkrét-

ne poskytnutie kópie vypracova-

ného auditu pre účel navrhovanej 

zmeny sídla a štrukturálnej zmeny 

SVP, š. p.

Z komunikačného oddelenia Minis-

terstva životného prostredia SR zo 

dňa 25.10.2021 sme dostali nasle-

dovnú odpoveď, z ktorej citujeme:

„Dňa 18.10.2021 bola Ministerstvu 

životného prostredia Slovenskej repub-

liky (ďalej len „ministerstvo“) v zmys-

le zákona č. 211/2000 Z. z. o slobod-

nom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o  slobode informácií) v  znení neskor-

ších predpisov (ďalej len „zákon o slo-

bode informácií“) písomne doručená 

Vaša žiadosť o sprístupnenie informá-

cií (ďalej len „žiadosť“). 

30 rokov mestskej polície

Budúcnosť 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., v našom meste

Prijatie policajtov na radnici  foto Michal Kríž �3.str.
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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.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Oznam
Štátny archív v  Banskej Bystrici, 

pracovisko Archív Banská Štiav-

nica oznamuje, že k  1. 11. 2021 

dôjde k zmene telefonického kon-

taktu s  pracoviskom. Nové tele-

fonické kontakty: 0961641321, 

0961641320 (vedúca).

Janka Schillerová, 

vedúca pracoviska

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

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
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Predmetom Vašej žia-

dosti bolo sprístupnenie nasledov-

ných informácií: Kópia vypracova-

ného auditu pre účel navrhovanej 

zmeny sídla Slovenského vodohos-

podárskeho podniku, štátneho pod-

niku (ďalej len SVP, š. p.), so sídlom 

Radničné námestie č. 8, 969 55 Ban-

ská Štiavnica a štrukturálnej zmeny 

SVP, š. p., nakoľko táto zmena zá-

sadným spôsobom ovplyvňuje zákon 

č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvo-

ji územia Banskej Štiavnice a okolia 

vo vzťahu k organizačným zmenám 

súvisiacim so zmenou sídla SVP, 

š. p. Informácie Vám sprístupňuje-

me elektronicky na e-mailovú adre-

su: primator@banskastiavnica.sk.

ministerstvo ako povinná osoba 

podľa §2 ods. 1 zákona o slobode in-

formácií, Vám v súlade s Vašou žia-

dosťou a v súlade s §16 ods. 1 záko-

na o slobode informácií sprístupňuje 

požadované informácie nasledovne:

Ministerstvo v  súvislosti s  poža-

dovanými informáciami uvádza, 

že ministerstvo nevykonáva audit, 

ktorého predmetom by malo byť po-

súdenie zmeny sídla alebo štruk-

turálnej zmeny SVP, š. p., so síd-

lom Radničné námestie č. 8, 969 55 

Banská Štiavnica, a teda žiadny au-

dit, ktorého predmetom by bolo po-

súdenie zmeny sídla SVP, š.p., nebol 

ministerstvom ani SVP, š. p., vypra-

covaný.

V súčasnosti prebieha v uvedenej or-

ganizácií vnútorný audit, ktorého 

cieľom je overenie nastavení funkč-

nosti riadiaceho a  kontrolného sys-

tému pri plnení úloh organizácie, 

v  rámci ktorého je overovaná vy-

braná vzorka verejných obstaráva-

ní v  súvislosti so stavebnými prá-

cami na administratívnej budove 

SVP, š. p., v  Banskej Bystrici. Uve-

dený vnútorný audit nie je ukonče-

ný a  v  zmysle zákona č. 357/2015 

Z. z. o  fi nančnej kontrole a  audi-

te a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpi-

sov, a  tým nie je možné poskytnúť 

výsledky, ktoré by sa však predme-

tu žiadosti o informáciu dotýkali len 

veľmi okrajovo alebo vôbec.

Ministerstvo ďalej uvádza, že po-

kiaľ sú kontextom uvedené správy 

– zdroj: monitoring z minulého týž-

dňa (vyhlásenia bývalého ministra 

životného prostredia SR):

Slovenský vodohospodársky pod-

nik čaká prepúšťanie aj zmena síd-

la Generálneho riaditeľstva. Vede-

nie štátneho podniku chce týmito 

krokmi zefektívniť chod inštitúcie. 

Plánované zmeny sa nevyhli kritike. 

Vodohospodári sa mali podľa plá-

nu sťahovať z  Banskej Štiavnice do 

Banskej Bystrice, napokon sa však 

presunú do hlavného mesta. Ma rián 

Bocák, hovorca Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š.p.:

Prax a  nové vedenie teda ukázalo, 

že bude lepšie sa presťahovať bližšie 

k  zriaďovateľovi. V  Banskej Bystri-

ci pritom vodohospodári zrekonštru-

ovali za viac ako sedem miliónov eur 

túto administratívnu budovu. Ve-

denie štátneho podniku chcel do nej 

presunúť ešte bývalý minister envi-

rorezortu. To sa však nestretlo s po-

chopením jeho nástupcu. Ján Budaj, 

minister životného prostredia /vy-

sielané 19.2.2021/ Nebudem udr-

žiavať žiadne politické inštitúcie, ak 

si tam strany šábovali dobre plate-

né fl eky, tak to skončí. Lászlo Sóly-

mos, bývalý minister životného pro-

stredia SR:

Pán Budaj tam má na stole audity, 

podľa ktorých sme sa my absolútne 

manažérsky a  logicky rozhodli pre 

takýto krok. S  rozhodnutím presťa-

hovať sídlo vodohospodárov z  Ban-

skej Štiavnice od začiatku nesúhlasí 

miesta samospráva. Podľa primá-

torky mesto stratí významnú inšti-

túciu, so žiadosťou zachovať sídlo 

vodohospodárov v  Banskej Štiavni-

ci sa obrátila aj na premiéra. Nadež-

da Babiaková, primátorka mesta: ži-

vot naozaj nekončí v Bratislave, ale 

ľudia žijú aj za Bratislavou. Eduard 

Heger, predseda vlády SR:

My sa snažíme, aby štát fungoval 

efektívne, aby sme neplytvali verej-

nými zdrojmi. Na druhej strane ro-

zumiem aj argumentom, ktoré hovo-

rí pani primátorka. Na riaditeľstve 

vodohospodárskeho podniku pra-

cuje okolo 120 ľudí. Koľkí zostanú 

a  koľkých prepustia by mali ukázať 

rokovania pracovnej skupiny. Pod-

ľa hovorcu podniku však ide len o je-

den z  krokov vedúcich k  šetreniu 

a k zefektívneniu chodu celej fi rmy, 

ktorá spolu zamestnáva vyše 3 ti-

síc ľudí. Marián Bocák, hovorca Slo-

venského vodohospodárskeho podni-

ku, š. p.:

Okrem iných krokov je v pláne reor-

ganizácia štyroch odštepných závo-

dov a 19 správ povodí na 6 respektí-

ve 7 samostatných závodov. Budovu, 

ktorá po rekonštrukcii vodohospodá-

rov v  Banskej Bystrici zostala, plá-

nujú ponúknuť iným štátnym in-

štitúciám. Jedným zo záujemcov je 

podľa našich informácií fi nančná 

správa.

Ministerstvo k  vyššie uvedenému 

uvádza, že v  SVP, š. p., bol za po-

sledné obdobie (3-5 rokov) vykoná-

vaný vnútorný audit viackrát, a  to 

na všetkých odštepných závodoch, 

pričom boli konštatované viace-

ré nedostatky vo fi nančnom riade-

ní a hospodárení podniku, nedostat-

ky vo verejnom obstarávaní, ako aj 

pri správe majetku, s ktorým podnik 

hospodári a  iné. Žiaden z  vnútor-

ných auditov však neriešil optimali-

záciu fungovania, resp. návrhy orga-

nizačných zmien podniku.

Okrem vnútorného auditu sa systé-

movým nastavením a hospodárením 

podniku zaoberala aj komplexne Im-

plementačná jednotka Úradu vlády 

SR, na základe čoho bol vypracova-

ný Implementačný plán – opatrenia 

boli vydané interným riadiacim ak-

tom ministra – Príkaz ministra ži-

votného prostredia Slovenskej re-

publiky z  2. septembra 2019 č. 

5/2019-1.13, SVP š.p. vypracoval aj 

odpočet k uvedenému plánu.

Problematike fungovania a hospodá-

renia SVP, š. p., sa venoval opakovane 

aj Inštitút environmentálnej politiky, 

ktorý výsledky svojich analýz a hod-

notení publikoval v  revízii výdavkov 

a iných materiáloch.

V SVP, š. p., bol vypracovaný aj Au-

dit BCG (Th e Boston Consulting 

Group), ktorý sa podrobne zao-

beral okrem iného optimalizáciou 

a  racionalizáciou činnosti podniku, 

zvýšením efektivity výkonov a opti-

malizáciu rozsahu riadenia a  regio-

nálneho usporiadania.“

S pozdravom

Mgr. Kristína Mačicová, komuni-

kačné oddelenie MŽP SR

Čo k  tomuto ešte dodať. Zo stra-

ny samosprávy sa budeme ďalej 

snažiť argumentovať, vysvetľovať 

a zdôvodňovať opodstatnenosť síd-

la generálneho riaditeľstva v našom 

meste. A dúfame, že opodstatnené 

argumenty a záujem o mesto, jeho 

občanov a o potrebu  inštitucionál-

nej základne dokáže zmeniť toto 

rozhodnutie.

V budúcom čísle ŠN budeme ďalej 

reagovať na všetko, čo prinesie čas 

v súvislosti so sídlom SVP, š. p.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ

DIÁR
z programu

primátorky

25. 10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Slávnostné prijatie policajtov 

mestskej polície pri príležitosti 

30. výročia zriadenia Mestskej 

polície v Banskej Štiavnici.

 Redakčná rada ŠN.

26. 10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na tlačovom brífi ngu 

v Banskej Bystrici k SVP, š. p., 

Banská Štiavnica.

Pracovné rokovanie k  zabezpe-

čeniu stavebných akcií – strop 

plavárne a  k  uzavretiu zmluvy 

o dielo k rekonštrukcii verejných 

priestranstiev Dolná Resla.

27. 10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Spomienka na zosnulých oby-

vateľov mesta k  Pamiatke zo-

snulých.

 Účasť na zasadnutí Správnej 

rady Akadémie umení v  Ban-

skej Bystrici.

28. 10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Kontrola stavebných akcií.

 Príprava rozpočtu pre rok 

2022.

 Účasť na zasadnutí Predstaven-

stva OOCR v Banskej Štiavnici.

29. 10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Prijatie cyklistov projektu OSA 

NAPRIEČ Slovenskom 2021 – 

Etapa 2.

30. 10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

�1.str.

Budúcnosť 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., v našom meste
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„Keď stretneš v živote naozajst-

nú lásku, nezavrhni ju, lebo keď ju 

stretneš druhýkrát, vyhne sa ti.“

Marcus Aurelius

„Milé dámy, vážení páni, milí 

kolegovia, vážení hostia!

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdeč-

nejšie privítala pri príležitosti 30. vý-

ročia zriadenia mestskej polície v  na-

šom meste.

Mestská polícia v  Banskej Štiavnici 

bola zriadená 1.5.1991. Od tohto ob-

dobia si naše mesto bez hliadok na-

šich mestských policajtov ani nevieme 

predstaviť. Počas 30 rokov od zriade-

nia sa v mestskej polícii vystriedali de-

siatky prevažne mužov, ktorých nároč-

ná práca zahŕňa nielen administratívu 

spojenú s  rôznymi priestupkami, ale 

aj množstvo náročných zákrokov, naj-

mä v súvislosti so zachovaním verejné-

ho poriadku a  čistoty, i  riešenie aser-

tívnym rozhovorom a  dohováraním, 

preventívnou činnosťou či postupom 

rokov čoraz komplikovanejšou prácou 

v súvislosti s miestnou dopravou. V sú-

časnosti mestská polícia má 10 prísluš-

níkov.

Dnes, keď spoločne oslavujeme 30 ro-

kov od jej zriadenia je MsP stabilným 

policajno-bezpečnostným orgánom 

mesta, ktorý 24 hodín denne spolupô-

sobí pri dohľade nad bezpečnosťou na-

šich obyvateľov a  návštevníkov. Ako 

bezpečnostný zbor je neoddeliteľnou 

súčasťou mesta. Poslaním MsP je pôso-

benie v oblasti ochrany života a zdravia 

obyvateľov, ochrany majetku, verejné-

ho poriadku a  ďalších hodnôt spoloč-

nosti a  jednotlivca. Sledujúc efektívne 

plnenie úloh bezpečnostného orgánu na 

území mesta sú príslušníci MsP zara-

dení do nepretržitej prevádzky v 12 ho-

dinových zmenách, pričom plnia úlohy 

v oblasti ochrany a dohľadu verejného 

poriadku a ochrany majetku na celom 

území mesta. Ide o  preventívno-bez-

pečnostné opatrenia počas poduja-

tí, monitorovanie verejných priestran-

stiev kamerovým systémom, odchyt 

túlavých psov, ale aj pôsobenie v oblas-

ti prevencie. Neoddeliteľnou súčasťou 

činnosti je aj spolupráca so zložkami 

Policajného zboru, Integrovaného zá-

chranného systému a  orgánmi samo-

správy a štátnej správy.

Som hrdá na to, že som bola pri vzniku 

MsP od začiatku jej formovania a fun-

govania. Poznám jej začiatky, tešila 

som sa z  úspechov, ktoré dosahovala, 

no prišli aj zložitejšie chvíle, kedy bolo 

potrebné veci riešiť a stáť na strane prí-

slušníkov mestskej polície. Z  nesme-

lých začiatkov, kedy sa museli prekonať 

aj legislatívne úskalia a  dovybavením 

mestskej polície sa stal stabilný, bez-

pečnostný orgán mesta, fungujúci v uli-

ciach nášho mesta, kde denne stretáva-

me hliadky mestskej polície pri plnení 

ich pracovných povinností.

Tri desiatky rokov je obdobie na zhod-

notenie výsledkov práce. Za toto obdo-

bie ste zvládli veľa náročných situácii, či 

pri zabezpečení plnenia povinností vy-

plývajúcich Vám zo zákona o mestskej 

polícii, pri zabezpečovaní verejného 

poriadku pri športových a  kultúrnych 

podujatiach, pri objasňovaní priestup-

kovej činnosti a  v  neposlednom rade 

pri riešení náročnej dopravnej situá-

cie v  meste. Hliadky MsP odpracova-

li stovky hodín pri zabezpečovaní rôz-

nych náročných úloh, ktoré sa týkali aj 

plnenia úloh ochrany zdravia obyvateľ-

stva v súvislosti s COVID 19, ako boli 

celoplošné testovanie, vyplácanie so-

ciálnych dávok, zabezpečovanie úloh 

vyplývajúcich z činnosti krízového štá-

bu, ale aj preventívnej činnosti v  pro-

spech zdravia a  ochrany obyvateľov 

Banskej Štiavnice.

Iste, nie vždy išlo všetko tak, ako by 

sme si predstavovali a počas troch de-

saťročí sa činnosť MsP nevyhla ani 

problematickým chvíľam a  momen-

tom. Ale spoločná práca viedla k spoloč-

nému cieľu, ktorým je ochrana života, 

zdravia, majetku a zabezpečeniu verej-

ného poriadku, aby sa všetci obyvate-

lia, návštevníci nášho krásneho mesta 

cítili bezpečne, vždy ste boli a  ste pri-

pravení pomôcť, za čo Vám vyslovujem 

to najúprimnejšie poďakovanie v mene 

mojom, samosprávy mesta a všetkých 

obyvateľov Banskej Štiavnice. Úprim-

né poďakovanie patrí aj Vašim man-

želkám, priateľkám a Vašim deťom, za 

pochopenie a  toleranciu pri Vašej ná-

ročnej práci.

Milí kolegovia,

ďakujem Vám všetkým za roky napl-

nené statočnou prácou pre naše mesto 

a  jeho obyvateľov, za dobrú spoluprá-

cu, za ľudskosť, za plnenie povinností 

v  prospech obyvateľov Banskej Štiav-

nice.

Prajem Vám veľa energie, veľa síl 

a úspechov. Prajem Vám pokoj a rozva-

hu pri zvládaní náročných situácií, tr-

pezlivosť a hlavne pevné zdravie pri pl-

není pracovných povinností v prospech 

občanov a návštevníkov, aby sme spo-

ločným úsilím dosiahli zlepšenie života 

v našom meste a aby ste sa vždy vracali 

ku svojim rodinám zdraví a v pohode.“

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k 30. výročiu mestskej polície

myšlienka
dňa

Milí spoluobčania!

Ticho padá lístie zo stromov, pomaly 

sa krátia dni a príroda sa ticho ukla-

dá k spánku. Majestát pokoja a ticha 

vládne tiež tu, na miestach, kde sa 

nachádzame, aby sme si pripomenuli 

pamiatku našich najdrahších.

Dnes spomíname na našich najbliž-

ších a najdrahších, našich otcov, mat-

ky, bratov a sestry, ale niektorí aj na 

svoje dcéry a synov, na spolupracov-

níkov a priateľov, spomíname si na 

pamiatku ľudí, ktorí nám boli blíz-

ki a dôverne známi, ktorí dožili svoj 

život a  ktorí na našich cintorínoch, 

v sadoch našich spomienok splynuli 

s prírodou, ktorú mali tak radi.

Zastavujem sa na miestach ohraniče-

ných mramorom či trávnikom, sto-

jíme pri vysokých, nízkych náhrob-

ných kameňoch. Pri hroboch, kde 

sú uložené pozostatky našich blíz-

kych, s úctou si spomenieme na všet-

ko dobré, čo nám odkázali a zanecha-

li. Opäť si uvedomujeme, že všetci, 

či už zomreli starí alebo mladí pri-

rodzenou smrťou alebo nešťastnou 

náhodou, zanechali nám plody svo-

jej práce, svojej lásky a svojich túžob, 

zanechali nám spomienky a lásku na 

nich v našich srdciach.

Práve pred ich pamiatkou si uvedo-

mujeme, že svojim predkom, dáv-

nym i  celkom nedávnym vďačíme 

za všetko, čo dnes máme. Naša vý-

chova a vzdelanosť, kultúra i techni-

ka, to všetko vzniklo z práce a snaže-

nia minulých generácií. Veľké dielo 

sa rodí spoločnými rukami a  každý 

z nás k tomu prispieva svojim umom 

a svojou prácou. Podľa diela vytvore-

ného pre ľudstvo musíme hodnotiť 

človeka, skloniť sa pred jeho pamiat-

kou a zachovať si ju v našich srdciach.

Naše spomienky preto nie sú smut-

né. Sú skôr ďakovné. Ale tiež inšpiru-

júce. Podnecujú nás živých, aby sme 

v duchu našich zomretých, ale i pre 

ich svetlú pamiatku ďalej pracovali 

na rozvoji ich dedičstva.

Našu pietnu spomienku nech spre-

vádza odhodlanie a  sľub, že bude-

me tvorivo zapaľovať plameň ľudskej 

cnosti a  dobra. Že urobíme všetko, 

aby najkrajšie ľudské priania boli na-

plnené skutočnosťou. Aby bolo na 

svete viac radosti ako smútku. Tak 

najlepšie si uctíme pamiatku tých, 

s  ktorými sme sa tohto roku alebo 

v minulých rokoch rozlúčili.

Dnes spomíname i na všetkých tých, 

ktorí v pokoji odpočívajú na bansko-

štiavnických cintorínoch. 

Pamiatka zosnulých je čas spomie-

nok. Tak si zaspomíname na všet-

kých tých, ktorí sú už nie medzi 

nami. Venujme im tichú spomien-

ku, pokoj, vďačnosť pre vieru v ne-

smrteľnosť človeka, ktorého sme mi-

lovali.

Česť ich pamiatke!

Z  dôvodu protipandemických opat-

rení s ochorením COVID-19 sa piet-

na spomienka konala bez prítomnos-

ti verejnosti.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pamiatka zosnulých 
a Sviatok všetkých svätých

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 28.10. v čase od 7:30 – 15:30 na 

ul.: 1. mája, A. T. Sytnianskeho, J. 

Horáka.

– 18. 11. v čase od 8:00 – 16:00 

na ul.: D. Licharda, J. Bottu, Nám. 

sv. Trojice.

– 24. 11. v čase od 8:00 – 16:00 

na ul.: SNP.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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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

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 20. 10. 2021 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v B. Štiavnici, s dátumom 20. 

október 2021,

– návrhovú komisiu v  zlože-

ní: Mgr. Peter Ernek, predseda, 

Ing. Matej Michalský, člen, Helena 

Koťová, členka,

– Rozbor hospodárenia TS, m. p., 

Banská Štiavnica k 30. 6. 2021,

– Plnenie rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica a ním zriadených rozpoč-

tových organizácií k 30. 6. 2021,

– Návrh na rozpočtové opatrenia č. 

3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a  o  zmene a  doplne-

ní niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov,

– Operačný a Krízový plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií,

– Správu o  plnení povinností ve-

rejných funkcionárov v zmysle zá-

kona č. 357/2004 v znení neskor-

ších právnych predpisov (zák. č. 

545/2005 Z. z.),

– Členstvo v záujmovom združení 

právnických osôb, Envirocentrum 

Banská Štiavnica,

– zabezpečenie fi nančných pro-

striedkov na spolufi nancovanie 

realizovaného projektu „Moder-

nizácia a  zvýšenie hygienických štan-

dardov Kultúrneho centra v  Banskej 

Štiavnici“ vo výške min. 5% z  ma-

ximálnej výšky príspevku vo vý-

zve IROP-PO7-SC77-2021-75, t. j. 

min. 10 000 € a fi nancovania prí-

padných neoprávnených výdavkov 

z vlastného rozpočtu mesta,

– zapracovanie sumy 100 000 € do 

rozpočtu mesta na rok 2022, urče-

ných pre obstaranie PD mestských 

kúpeľov v zmysle spracovanej štú-

die.

MsZ sa uznieslo:

– na Všeobecne záväznom naria-

dení mesta Banská Štiavnica č. 

4/2021 o určení pravidiel času pre-

daja v  obchode a  času prevádz-

ky služieb na území mesta Banská 

Štiavnica,

– na Všeobecne záväznom naria-

dení mesta Banská Štiavnica č. 

5/2021 o  určení spádovej mater-

skej školy v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Banská Štiavnica pre 

deti s  trvalým pobytom v  meste 

Banská Štiavnica, v ktorej plnia po-

vinné predprimárne vzdelávanie.

MsZ berie na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v BŠ, konaného dňa 

18. 8. 2021,

– Informáciu TS, m. p., Banská 

Štiavnica o plnení opatrení na zní-

ženie straty,

– Správu o príprave TS, m. p., Ban-

ská Štiavnica na zimnú údržbu MK 

a verejných priestorov,

– Správu o príprave Bytovej správy, 

s. r. o., na zimnú vykurovaciu sezó-

nu 2021/2022,

– Monitoring plnenia komunitné-

ho plánu sociálnych služieb – vy-

hodnotenie plnenia komunitné-

ho plánu sociálnych služieb za rok 

2020,

– Správu o  vypracovaní Zadania 

pre urbanistickú štúdiu obytnej 

zóny pre F.P.B. 18.2.1 – časť B., Ul. 

Š. Moyzesa, Sitnianska-Štefultov, 

Banská Štiavnica,

– Žiadosť o dotáciu v programe Re-

act – EÚ,

– Informatívnu správu z  valného 

zhromaždenia spoločnosti Joerge-

sov dom, a. s.,

– Informatívnu správu – štúdia mo-

dernizácie mestských kúpeľov.

MsZ súhlasilo so:

– začatím obstarávania a  so spra-

covaným Zadaním pre spracovanie 

Urbanistickej štúdie obytnej zóny 

pre F.P.B. 18.2.1 – časť B Ul. Š. Moy-

zesa, Sitnianska – Štefultov, Ban-

ská Štiavnica.

MsZ neschválilo:

c) Zámer na odpredaj časti pozem-

kov, ul. Hviezdoslavova,

f) Žiadosť o  zníženie kúpnej ceny 

za pozemky, ul. Na Zigmund šach-

tu,

g) Žiadosť o zníženie kúpnej ceny 

za pozemok, Ul. Š. Moyzesa,

i) Zámer na prenájom pozemku – 

návrh zmluvy o budúcej nájomnej 

zmluve.

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemku, ul. Na Zig-

mund šachtu,

b) Zámer na prevod časti pozemku, 

Ul. J. Fándlyho,

d) Zámer na prevod pozemkov 

OVS, Horná Resla,

e) Uzatvorenie zmluvy o  budúcej 

zmluve o zriadení vecného breme-

na v prospech SSE-D, a. s., Žilina – 

ulica Dolná Resla,

h) Prevod a  prenájom pozemkov, 

Ul. SNP,

j) Kúpa pozemku na ul. Mierová,

k) Zriadenie vecného bremena prá-

va prechodu a  prejazdu cez poze-

mok,

l) Vyhodnotenie výsledkov obchod-

ných verejných súťaží na prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov na 

poľnohospodárske účely.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zve-

rejnené aj na www.banskastiavnica.sk 

Spracoval: Michal Kríž

Z októbrového rokovania MsZ

Mesto Banská Štiavnica 

spracovalo kvalitnú štúdiu 

modernizácie plavárne, ktorá 

je prvým a základným krokom 

k jej ďalšej modernizácii.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 

ostatnom rokovaní zobralo na ve-

domie informatívnu správu, v kto-

rej bola predstavená štúdia na mo-

dernizáciu Mestských kúpeľov 

– plavárne.

Štúdiu spracovalo architektonické 

štúdio ARCHICO, s. r. o., zastúpené 

Ing. arch. Marekom Jablonským, 

konateľom a spracovateľom štúdie, 

ktoré sa stalo víťazom verejného 

obstarávania v sume 18 000 EUR.

Ďalším krokom je vyčlenenie fi -

nančných prostriedkov mesta v roz-

počte mesta pre rok 2022 vo výške 

100 000 EUR na vypracovanie pro-

jektovej dokumentácie v  zmysle 

predloženej štúdie.

V súčasnosti na základe výsledkov 

verejného obstarávania začíname 

s rekonštrukciou havarijného stavu 

stropu vrátane rozvodov vzducho-

techniky v sume 191 531,11 EUR.

Naším cieľom je modernizácia pla-

várne, ktorá bude slúžiť nielen 

športovcom, ale poteší miestnych 

a návštevníkov mesta, ktorí vyhľa-

dávajú wellness služby.

Vzhľadom na predpokladanú fi -

nančnú náročnosť bude budúca re-

alizácia fi nancovaná kombináciou 

dotácií a úveru.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ

Začiatok cesty k modernej plavárni

Architektonické riešenie plavárne  foto archív MsÚ

„Človek sa naučí hovoriť za dva roky 

a potom aby sa celý život učil mlčať.“

Žarko Petan

citát
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kam v BŠ 
a okolí ?

V piatok 22. 10. 2021 

sa v Kultúrnom centre 

v Banskej Štiavnici konala 

slávnostná akadémia pri 

príležitosti 10. výročia 

založenia a otvorenia prvého 

akademického roku vysokej 

školy – Hudobnej a umeleckej 

akadémie Jána Albrechta 

(HUAJA) v Banskej Štiavnici.

Zároveň sme si pripomenuli aj 25. 

výročie úmrtia významnej osobnos-

ti, hudobného a  výtvarného teore-

tika, hudobného umelca a  estetika, 

prof. Jána Albrechta, ktorého meno 

práve nesie táto akadémia.

Slávnostná akadémia sa začala sláv-

nostným nástupom predstaviteľov 

vysokých škol, univerzít zo Sloven-

ska i  zahraničia. Po štátnej hymne 

a privítaní vzácnych hostí prorekto-

rom HUAJA Ivanom Zvaríkom, me-

dzi ktorými boli magnifi cencie, ho-

norability a spektability, zástupcovia 

mesta Banská Štiavnica, členovia 

akademickej obce, p. farár, sa sláv-

nostných príhovorov ujali postupne 

rektor HUAJA Egon Krák, p. Magda 

Vášáryová, rektorka Akadémie Poli-

cajného zboru Bratislava a  vicepre-

zidentka Slovenskej rektorskej kon-

ferencie Lucia Kurilovská, prorektor 

Janáčkovej akadémie múzických 

umení v Brne Ivo Medek a primátor-

ka mesta Banská Štiavnica Nadežda 

Babiaková. Pred 10 rokmi vytvoril 

Marek Lichard logo HUAJA, ale chý-

balo žezlo, ktoré by akadémiu repre-

zentovalo. Autorom žezla je Arpád 

Pál, ktorý ho všetkým prítomným 

predstavil. Po predstavení nasledova-

lo premietanie krátkeho dokumentu 

o živote a vzdelávaní na HUAJA. Na 

záver akademickej slávnosti študen-

ti, absolventi a hostia pripravili krát-

ky umelecký program. Po doznení 

programu zaznela študentská hymna 

Gaudeamus igitur, čím sa slávnostná 

akadémia za hudby F. Schmidta Sym-

fónie E dur ukončila odchodom. Hu-

dobnej a  umeleckej akadémii Jána 

Albrechta v Banskej Štiavnici prajeme, 

aby sa jej darilo, mala úspešných štu-

dentov a absolventov, ktorí budú naše 

mesto dôstojne reprezentovať doma, 

ale i v zahraničí!

Michal Kríž

10. výročie 
Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

„Vážený pán rektor profesor 

Egon Krák, vážená pani 

prorektorka profesorka Zuzana 

Martináková, Vaše Magnifi -

cencie, Spektability, Honorabi-

lity, vážený pedagogický zbor, 

vzácni hostia, ctené dámy, 

vážení páni, milí študenti.

Je pre mňa veľkou cťou, že vás mô-

žem  pozdraviť pri výnimočnej príleži-

tosti, pri 10. výročí založenia odbornej 

vysokej školy – Hudobnej a  umeleckej 

akadémie Jána Albrechta – Banská 

Štiavnica, s. r. o. Výnimočnosťou je sku-

točnosť, že sa táto slávnosť koná v Ban-

skej Štiavnici, v meste, kde má sídlo táto 

vysoká škola. V meste s bohatou histó-

riou školstva, v  meste, kde pôsobila 

prvá vysoká škola technického zamera-

nia na svete, slávna Banícka akadémia, 

s ktorej existenciou je spojených viace-

ro európskych a  svetových prvenstiev. 

Banská Štiavnica má bohaté akademic-

ké tradície siahajúce do minulých sto-

ročí. Jedinečnosť mesta Banská Štiav-

nica, ktorú uznáva celý kultúrny svet 

viedla v roku 1993 k najvyššiemu me-

dzinárodnému uznaniu, zápisu mesta 

Banská Štiavnica a technických pamia-

tok priľahlého okolia na Zoznam sveto-

vého kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Myslím si, že jedinečné historické a kul-

túrne prostredie mesta je vhodným 

a tvorivým prostredím pre vzdelávanie 

hudobných a umeleckých disciplín.

Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľ-

te mi využiť túto príležitosť, aby som po-

ďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom zaslúžili o vznik a etablovanie 

tejto vysokej školy v Banskej Štiavnici. 

Osobitne sa chcem poďakovať pánovi 

profesorovi Egonovi Krákovi, rektorovi 

školy a pani profesorke Zuzane Marti-

nákovej, prorektorke školy. Ctené sláv-

nostné zhromaždenie, dovoľte mi, aby 

som v mene mojom a v mene samosprá-

vy mesta, všetkých poslancov MsZ za-

želala veľa úspechov Hudobnej a ume-

leckej akadémii Jána Albrechta Banská 

Štiavnica v ďalšom rozvoji, aby sa tej-

to škole darilo pri napĺňaní svojho pos-

lania – vzdelávania mladých ľudí v hu-

dobnej a  umeleckej oblasti, aby táto 

škola vychovávala kvalitných a  tvo-

rivých absolventov, ktorí nájdu svoje 

uplatnenie a budú šíriť dobré meno ško-

ly a nášho mesta doma i v zahraničí.

Vo vzdelaní je bohatstvo národa a pre-

to mesto Banská Štiavnica bude podpo-

rovať rozvoj a vytvárať podmienky pre 

vysoké školy a  ich pracoviská v  meste, 

ktoré priamo súvisia s koncepciou samo-

správy pre ďalší rozvoj nášho krásneho 

historického mesta Banská Štiavnica.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k 10. výročiu založenia Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta 
v Banskej Štiavnici

Prejav primátorky mesta v KC  foto Michal Kríž

28. 10. Diskusia s účasťou ve-

rejnosti o monografi i: Korpu-

sová lingvistika a fi lozofi a, Eleu-

zína, Horná ružová 1, Banská 

Štiavnica, 18:00.

29. 10. Koncert_Ranjevš & 

Óbasz, Eleuzína, Horná ružová 

1, Banská Štiavnica, 20:00.

30. 10. Dušičky z  Nového 

zámku, Novozámocká 22, Ban-

ská Štiavnica, 17:00 – 21:00.

30. 10. Vaneer, Art Cafe, Aka-

demická 327/2, Banská Štiavni-

ca, 20:30.

30. 10. História židovskej 

Štiavnice v  90 minútach, Ži-

dovský cintorín pod Novým 

zámkom, Banská Štiavnica, 

9:30.

30. 10. Sadenie stromčekov 

na pripravovanej cyklotrase 

Štiavnická Anča, Obecný úrad, 

obec Kozelník, 9:00 – 12:00.

30. 10. Otužovanie na taj-

choch s Jaštericami zo Štiav-

nice – Otvorenie sezóny, tajch 

Klinger, Banská Štiavnica, 

13:00.

30. 10. Tanečno-pohybová te-

rapia v  B. Štiavnici, 180 min 

(3h), Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica, 18:00.

30. 10. Silné Reči v  Banskej 

Štiavnici, Spojár Kafe&Klub, 

Kammerhofská 181/6, Banská 

Štiavnica, 19:00 – 21:00.

31. 10. Sprevádzanie – Klin-

ger, Evička, Veľká Windšach-

ta, stretnutie na tajchu Klinger, 

10:00 – 13:30.

4. 11. Vernisáž výstavy: Kal-

cit – majster tvarov, Bergge-

richt – Mineralogická expozícia, 

Námestie sv. Trojice 6, Banská 

Štiavnica, 15:00.

5. 11. Koncert: Altar Quartet 

v  Art Cafe, Akademická 327/2, 

Banská Štiavnica, 20:00.

7. 11. Cesta k  sebe vďaka 

joge, dychu a  hudbe, Hudob-

ná záhrada, Rakytová 9, Banská 

Štiavnica, 17:07.

10. 11. Prednáška: Tomáš 

Kriššák: Zločin a trest na so-

ciálnych sieťach, Bod K., Lud-

víka Svobodu 40, Banská Štiav-

nica, 17:00.

12. – 13. 11. Festival: Vínna Špa-

círka, rôzne lokality, viac info na: 

https://stiavnicavino.sk/program/, 

Banská Štiavnica, 14:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Obnova, s. r. o., Banská 

Štiavnica aktívne dlhodobo 

spolupracuje na konzervácii 

hradu Uhrovec najskôr 

s Nadáciou pre záchranu 

kultúrneho dedičstva, dnes 

s OZ Hrad Uhrovec.

Slovenská komora architektov vy-

hlásila 20. ročník ocenenia Cena 

Slovenskej komory architektov za 

architektúru CE.ZA.AR 2021 (CEna 

ZA ARchitektúru). Vo štvrtok 7. 

októbra 2021 boli v priamom pre-

nose na RTVS vyhlásení laureá-

ti architektonickej prehliadky Cena 

Slovenskej komory architektov za 

architektúru CE.ZA.AR 2021. V ka-

tegórii Fenomény architektúry ví-

ťazným dielom sa stal Hrad Uhro-

vec – Hospodárska budova, ktorý 

získal aj cenu verejnosti.

Obnovu realizovala spoločnosť Ob-

nova, s. r. o., Banská Štiavnica. 

Z tohto dôvodu sme oslovili kona-

teľa Obnova, s. r. o., Banská Štiav-

nica Mgr. Michala Hrčku a položili 

mu pár otázok:

1. Čo pre Vás znamená toto oce-

nenie, ako realizátora tohto pro-

jektu?

MH: „Ocenenie je jedným z  dobrých 

ohlasov, ktoré na projekt máme a je za-

dosťučinením pre celý realizačný aj pro-

jekčný tím, ktorý sa podieľal okrem re-

konštrukcie aj na príprave podkladov. 

Spolu s  vedúcim Ateliérom „ô“ a  OZ 

Hrad Uhrovec sme za prispenia náš-

ho hlavného architekta Ing. arch. Pet-

ra Nižňanského dali dokopy víťazný 

návrh. Paradoxne je pre mňa rovna-

ko dôležitá druhá nominácia – Secesná 

vila Lavína v Novom Smokovci, na kto-

rej zo začiatku spolupracoval môj otec 

a žiaľ, sa nedožil jej otvorenia.“

2. Špecializujete sa na konzervá-

ciu, obnovu a rekonštrukciu au-

tenticky zachovaných pamiatok 

a historických budov a ich súbo-

rov. Ktoré projekty boli pre Vás 

najväčšou výzvou?

MH: „V  poslednej dobe to boli prá-

ve projekty nominované na CE ZA AR, 

hrad Uhrovec a  spomínaná vila Laví-

na. Pre oba projekty sme množstvo pa-

miatkových prvkov reštaurovali a  re-

konštruovali práve v Štiavnici. Novým 

bol pre nás nedávno realizovaný projekt 

(návrh) jedného z najhodnotnejších his-

torických parkov v Lednických rovniach 

s množstvom romantizujúcich architek-

túr. Zaujímavý bol návrh a  realizácia 

masívneho krovu so šindľom na bašte 

Zámku v Smoleniciach. Máme však aj 

projekty, ktorým sa venujeme už viac 

ako desaťročie. Ide najmä o časti Hradu 

Orava, Likavský hrad, Zrúcanina gotic-

kého kostola v Liptovskej Anne, Mauzó-

leum v Rakove a iné. Tieto sú dlhodobý-

mi výzvami.“

3. V Banskej Štiavnici ste sa po-

dieľali na realizácii mnohých 

projektov, ako napr. Piargskej 

brány, banskoštiavnického 

evanjelického lýcea – Centra sta-

vebného dedičstva – Centrálky, 

či v  súčasnosti Baumgartnerov-

ho domu. Čo pre Vás znamená 

záchrana kultúrneho dedičstva?

MH: „Okrem práce je to pre mňa a mo-

jich kolegov aj životná náplň. Okrem 

samotnej záchrany sa venujeme aj pub-

likovaniu a vzdelávaniu v tejto oblasti. 

Musím povedať, že v posledných rokoch 

sme mali možnosť byť súčasťou obnovy 

viacerých významných objektov a are-

álov v rámci Slovenska, ktoré nám po-

mohli zúročiť naše skúsenosti. Som rád, 

že môžeme pomáhať „liečiť“ dlhodobo 

zanedbané historické objekty a ukazo-

vať „ako sa to dá“. Príjemným bonusom 

je, že nás to zároveň baví.“

4. Aké ďalšie projekty v  súčas-

nosti v  Banskej Štiavnici reali-

zujete a ktoré máte ešte v pláne?

MH: „Okrem spomínaného Baumgart-

nerovho domu a Piargskej brány reali-

zujeme alebo pripravujeme v B. Štiav-

nici do realizácie ďalších, viac ako 20 

objektov. Za zmienku za všetky stojí 

pôvodne románsky Lumnitzerov dom 

(tzv. Dolná lekáreň) na ulici A. Kmeťa, 

kde pripravujeme výskumy a projekto-

vé dokumentácie, ale aj atypická stavba 

v  historickej budove: vytvorenie labo-

ratórií inváznych druhov pre Národné 

lesnícke centrum.“

5. Je ešte niečo, čo je pre Vás no-

vou výzvou a ďalším snom v ži-

vote?

MH: Rád na podobné otázky od-

povedám citátom od Ivana Kadle-

číka: „Prestaň začínať. Začni prestá-

vať.“, keď že však na to ešte nemám 

vek, nie celkom sa mi to darí. Rád 

by som dokončil projekt Centra 

stavebného dedičstva – Centrálka 

a pokračoval v našej práci na všet-

kých frontoch. Keďže tento rok fun-

guje naša fi rma prostredníctvom 

môjho deda a otca 70 rokov, dúfam, 

že sa dožije aspoň 100-ky.

K dosiahnutým úspechom v záchra-

ne kultúrneho dedičstva a oceneniu 

srdečne blahoželáme!

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov pri realizácii ďalších 

projektov

Michal Kríž

Slovo má… Mgr. Michal Hrčka

Baumgartnerov dom na Nám. sv. Trojice  foto Michal Kríž

Dušičky 
z Nového zámku. 

Banská Štiavnica, Nový zámok, 

sobota 30. 10. 2021, 17.00–21.00

Nový zámok, historický renesanč-

ný objekt, dominanta Banskej Štiav-

nice. Objekt v  minulosti slúžil ako 

strážny objekt „vartovka“. Preto bol 

dômyselne situovaný na návrší s vý-

borným výhľadom na okolie. Slo-

venské banské múzeum pozýva 

návštevníkov do večerného Nového 

zámku, aby si vychutnali sviatočný 

výhľad na priľahlé „dušičkovo“ rozžia-

rené cintoríny. Obľúbené podujatie 

múzeum realizuje od roku 2014.

Program podujatia

1. 17.00 / Vizitkár osobností, vý-

stava kolekcie fotografi í náhrobní-

kov osobností, ktorí sú na priľahlých 

cintorínoch pochovaní. 2. 17.00/ 

Epidémie a  choroby bansko-

štiavnických baníkov v  18. sto-

ročí, prezentácia historičky Mgr. 

Lucie Krchnákovej, PhD. 3. 17.00 

– 21.00/ Labyrint Svetla, svetelná 

inštalácia na nádvorí zámku v kon-

cepcii Ivana Slovenčáka a  študen-

tov Školy umeleckého priemyslu. 

4. 17.00 – 21.00/ Dušičková vy-

hliadka z  najvyššieho poschodia 

Nového zámku. Kurátorom komor-

nej výstavy Vizitkár osobností je his-

torik múzea PhDr. Daniel Harvan. 

Vystavené fotografi e náhrobníkov 

osobností budú doplnené o ich pro-

fi lové medailóny. Historička Mgr. 

Lucia Krchnáková, PhD. sa vo svo-

jej vedeckej činnosti programovo 

zameriava na výskum špecializova-

nej lekárskej starostlivosti o baníkov 

v  historických banských lokalitách. 

V  prezentácii sa sústredí na proti-

morovú stratégiu lekára Gottfrieda 

Mollera (1710 – 1770), ktorú ako 

hlavný banský lekár vypracoval pre 

celú stredoslovenskú banskú oblasť. 

Svetelná inštalácia Labyrint Svet-

la bude zážitkovým prekvapením. 

Inštalácia motivovaná fenoménom 

labyrintu, ktorý svojím tvarom, pe-

ripetiami, jedným vchodom a  vý-

chodom evokuje ľudské putovanie 

životom. Mgr.art. Ivan Slovenčák sa 

venuje maliarskej autorskej tvorbe 

s presahmi do inštalácií a objektov. 

Ako pedagóg pôsobí na Škole ume-

leckého priemyslu v Banskej Štiav-

nici. Vstupné na podujatie je 2€. 

Podujatie bude realizované aj vďa-

ka podpore BBSK. Kontakt: Iveta 

Chovanová, Centrum komunikácie, 

marketingu a zelených inovácií SBM, 

chovanova.iveta@muzeumbs.sk, 

0907 076 645.

SBM
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Spomienka

Už len kytič-

ku kvetov na 

hrob Ti môže-

me dať, spo-

kojný, večný 

spánok môžeme Ti priať. 

Dňa 3. novembra si pri-

pomenieme 16. výročie, čo 

nás navždy opustila Alenka 

Jarábeková. S  láskou a úc-

tou spomíname…

Smútiaca rodina 

Spomienka

2. 11. uplynie 

už 10 rokov, 

čo nás opus-

tila naša ma-

mička, starká 

a prastarká Irena Štenclová, 

rod. Kusá. S  láskou na ňu 

spomínajú 

deti Janka, Milan 

a Miroslav s rodinami

Spomienka

Dňa 22. 10. 

2021 uplynu-

lo už 30. výro-

čie od úmrtia 

nášho drahé-

ho manžela, otca, príbuzné-

ho a  známeho Vladimíra 

Remeňa. S láskou spomína 

manželka Lydka, 

synovia Erik a Vladko 

a celá ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že z technických 

príčin sú úradné hodiny v  kance-

lárii len v stredu, v čase 8:00 hod. 

- 12.00 hod. až do odvolania. Zá-

roveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výš-

ke 5€ a  uhradiť ich bude možné 

v roku 2021 aj za oba roky. Je vhod-

né pred osobnou návštevou kance-

lárie sa najprv skontaktovať telefo-

nicky na čísle: 045/ 692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Súkromná hotelová akadémia 

v Banskej Štiavnici ponúkla 

svojim žiakom počas celého 

mesiaca október priestor 

na vzdelávacie podujatia 

v oblasti odborného vzdelá-

vania.

V čase od 4. do 8. októbra 2021 sa 

na škole realizoval Barmanský kurz 

Level 1 pre II. a III. ročník pod vede-

ním pána Martina Januru zo Ško-

ly barmana v  Považskej Bystrici. 

Žiaci boli oboznámení so základmi 

prípravy miešaných nápojov, veno-

vali sa témam, ako je vznik a výro-

ba alkoholu, napr. gin, tequila, rum, 

whisky, burboun, vodka, takis-

to receptúram miešania pre mno-

hých z  nás neznámych nápojov – 

cosmopolitan, mojito, cuba libre či 

pina colada vrátane ich techník mie-

šania. Praktická časť obsahovala už 

samotné uplatnenie rôznych spôso-

bov prípravy nápojov, výber vhod-

ných surovín a garnitúry.

Dňa 5. októbra 2021 nás navští-

vil absolvent našej školy, Henrich 

Vlašič, ktorý pôsobí ako šéfkuchár 

vo vychýrenom hoteli Walliser Al-

pentherme & Spa Leukerbad vo 

Švajčiarsku. Našim žiakom pred-

stavil svoju prácu a atmosféru tohto 

vysokohorského kúpeľného kom-

plexu, ktorý patrí k  najznámejším 

termálnym hotelom v krajine, a aj 

možnosti spolupráce v  oblasti od-

bornej praxe.

11. októbra 2021 naši tretiaci vari-

li pod taktovkou nášho absolventa 

Matúša Lalíka, v súčasnosti zástup-

cu šéfkuchára gastronomického 

komplexu bratislavská Klubovňa. 

Žiaci boli zasvätení do tajov prípra-

vy jesenného hokkaidového krému, 

vlastnoručne pečených hamburge-

rov s  trhaným bravčovým mäsom 

a nezabudli ani na obľúbený dezert 

cheesecake s lesným ovocím.

Vyvrcholením odborných aktivít 

v  tomto mesiaci bol kurz „pralin-

kovania“ pre I. a  II. ročník pod ve-

dením pána Milana Selešiho z Ru-

žomberka, člena Slovenského zväzu 

kuchárov a cukrárov SR, Tatranské-

ho klubu kuchárov a  cukrárov, ta-

kisto World Association of Chefs 

Societes, ktorý v  súčasnosti pôso-

bí ako hodnotiaci komisár v  ob-

lasti gastronómie. Pán Seleši, spo-

luzakladateľ klubu cukrárov v SR sa 

môže od roku 2015 hrdo pýšiť titu-

lom Master Chef, ktorý mu bol ude-

lený na podnet Chorvátskeho zväzu 

kuchárov a cukrárov, a takisto oce-

nením za rozvoj svetovej gastronó-

mie na podnet Talianskeho zväzu 

kuchárov a cukrárov. Nemožno ne-

spomenúť jeho spoluprácu s pánom 

Danielom Aytonom, ktorý šéfoval 

kuchyni na svadbe princov Willia-

ma a Harryho zo Spojeného kráľov-

stva.

Takéto i  podobné aktivity v  oblas-

ti odbornej prípravy našich žiakov 

nám pomáhajú napredovať v oblas-

ti gastronómie i hotelierstva a záro-

veň zvyšovať tak kvalitu odborného 

vzdelávania a  prípravy v  prepojení 

na praktické vzdelávanie.

SHA v BŠ

Október v znamení odborných aktivít

Projekt: „Food is what we 

have in common“.

V dňoch 21. 9. 2021 – 23. 10. 2021 

so konala záverečná fáza projek-

tu, ktorý ukázal, že jedlo je niečo, 

čo ľudí spája a radi o ňom hovoria. 

Spoločne sme objavovali tradície 

jednotlivých krajín a  typické jedlá, 

ktoré sú s  nimi spojené. Celý pro-

jekt bol rozdelený do štyroch mobi-

lít podľa ročných období. Vždy sme 

sa venovali jednému ročnému ob-

dobiu z  pohľadu tradičných jedál 

a ich pôvodu. Do projektu boli zapo-

jené štyri krajiny: Slovensko, Čes-

ko, Poľsko a Španielsko. Projekt za-

čal v jeseni 2019, ukončený mal byť 

v novembri 2020. Všetko bolo tro-

chu inak, Covid 19 zmenil aj prie-

beh nášho projektu. Prvé dve mobi-

lity v Čechách a v Poľsku sme stihli 

prezenčne, veľa sme videli, veľa 

sme sa naučili. Jedlo je skvelá téma. 

Po kovidovej prestávke nebola iná 

možnosť, iba ukončiť projekt onli-

ne. Žiaci úlohu zvládli fantasticky. 

Deti zo 7. A pod vedením pani uči-

teľky Maruniakovej 

si pripravili prezen-

tácie o  sebe, o  svo-

jom meste a  škole, 

ale predovšetkým 

o  jarných a  letných 

tradíciách a  o  všet-

kých dobrotách, 

ktoré naši predko-

via vymysleli a  sta-

li sa súčasťou na-

šich kultúr. V rámci 

prezentácií sme ro-

bili rôzne kvízy, in-

teraktívne úlohy 

a  zadania. Každý 

deň patril inej kraji-

ne a po prezentova-

ní sme sa pustili do 

varenia. Každý deň 

iný recept. Vždy to 

bola výzva, preto-

že sme si navzájom vymenili recep-

ty a nie vždy sme vedeli, do čoho sa 

púšťame. Zažili sme spolu krásne 

tri dni, naše krajiny sú si v mnohom 

podobné, ale aj tak nás dokázali nie-

ktoré informácie prekvapiť. Všetko 

museli deti zvládnuť v anglickom ja-

zyku. Bol to spôsob, ako spolu ko-

munikovať a  zvládli to veľmi dob-

re. Projekt splnil všetky očakávania 

a už teraz sa tešíme na tie ďalšie.

Katarína Maruniaková

Erasmus+
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Banská Štiavnica, 

dňa 9. októbra 2021.

Schôdzu otvoril gen. vrch. inšp. 

Vladimír Poprac, predseda DHZ. 

Privítal členky  a  členov DHZ, za 

hygienických opatrení ako je pri-

kázané, ako aj sympatizantov DHZ 

manželov Jozefa a  Grétku Pecní-

kovcov a Lýdiu Schneiderovú - spo-

lok Živena:

„Milé hasičky, milí hasiči, vážení sym-

patizanti nášho Dobrovoľného ha-

sičského zboru v  Banskej Štiavnici, 

tento rok 2021 je rokom jeho 148-roč-

ného pôsobenia v našom meste Banská 

Štiavnica. Takisto päťročného bilan-

covania našej práce. Začiatkom môj-

ho príspevku nás srdečne pozdravuje 

tajomníčka DPO v Žiari nad Hronom 

pani Mária Putišová.“

Náš Dobrovoľný hasičský zbor ku 

dňu 9.10.2021 má 59 členov, z toho 

25 žien a 15 zásahových členov.

Členovia výboru Dobrovoľné-

ho hasičského zboru v  Banskej 

Štiavnici, Ul. A. Sládkoviča č.15. 

Dana Ozanková – organizačný refe-

rent, Júlia Popracová – pokladníč-

ka, referentka mládeže a žien DHZ, 

Ing. Vladimír Kotilla – podpredse-

da DHZ, preventivár DHZ a pred-

seda preventívnej komisie pri ÚzO 

DPO v  Žiari nad Hronom, Miro-

slav Krkoška – veliteľ DHZ, stroj-

ník a  vodič, Miroslava Varecová – 

tajomníčka DHZ, Martin Výboch 

– člen výboru DHZ strojník a  vo-

dič, Uhnák Milan – technik spojo-

vej služby, Soňa Ivaničová a  Ľuba 

Koledová – kontrolórky DHZ. 

Kooptovanie člena DHZ do vý-

boru: Bábika Martina – za zástup-

cu veliteľa DHZ, strojníka a vodiča 

AVIE 3. Prítomná Katarína Bábi-

ková – od roku 2022 bude poklad-

níčka DHZ. Bolo veľmi ťažké nájsť 

slová pre tento príspevok. Ťažké 

hlavne z tohto dôvodu, že v tomto 

období sa musíme aj my, dobrovoľ-

ní hasiči, prispôsobovať zložitej si-

tuácii. Ešte stále nás určitým spô-

sobom obmedzuje situácia spojená 

s  pandémiou choroby Covid-19. 

Počas letných mesiacov sa situácia 

zlepšila, čo sa prejavilo aj na zvý-

šenej aktivite nášho zboru, najmä 

v zásahovej činnosti a zúčastnenie 

v  rôznych školeniach, ako základ-

nej prípravy, spojovacej techniky, 

ako aj prvej pomoci v  spoluprá-

ci so  Slovenským Červeným krí-

žom v  Banskej Štiavnici. Zaostala 

nám činnosť s mladými hasičmi, no 

na druhej strane vyslovujeme po-

chvalu našim členom za ich ukáž-

kové hasičské akcie v  materských 

a základných školách, ukážky s ha-

sičskou technikou, tam sa možno 

začne u niektorých detičiek prebú-

dzať záujem o  našu hasičskú hu-

mánnu prácu.

Ak hodnotíme našu päťročnú prá-

cu, v budúcom roku 2022 budeme 

musieť riešiť situáciu s omladzova-

ním zboru a znova obnoviť, a to zú-

častňovanie sa previerok priprave-

nosti, v  rámci športových súťaží. 

S touto činnosťou to prestalo pred 

niekoľkými rokmi, keď o pohár pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica 

na Suchom tajchu v  Štefultove na 

túto súťaž prišli len traja naši hasi-

či. Toto malo za následok znechute-

nie a následne aj vzdanie sa veliteľa 

nášho zboru Patrika Dobrotu, kto-

rému touto cestou srdečne ďaku-

jem za jeho prácu a prínos pre náš 

hasičský zbor. Popri všetkej činnos-

ti je potrebné sa opäť pripraviť aj na 

možnú tretiu vlnu pandémie, kde 

opäť bude potrebná činnosť čle-

nov v našom zbore na jej najhlad-

šie zvládnutie.

Okrem pandémie môžeme sledo-

vať zvýšený nárast výjazdov k rôz-

nym živelným pohromám. Stále 

viac nás postihujú povodne, silné 

búrky, dokonca aj situácie, na kto-

ré sme doteraz reagovať nemuse-

li – ako tornádo na východnom 

Slovensku. Takisto naši členovia 

museli zvládnuť 76 hodinovú zá-

chranu dvoch mladých 30 ročných 

mužov v štôlni v Jergištôlni, žiaľ už 

bez známok života.

Za túto 76 hodinovú záchrannú 

prácu, ako aj za celoročnú prácu 

v roku 2021 v našom zbore, budú 

dnes, 9.10.2021 odovzdané Čestné 

uznania a  medaily Za príkladnú 

prácu: Milošovi Zábudlému, Tomá-

šovi Zábudlému, Martinovi Bábiko-

vi, Martinovi Výbochovi, Romanovi 

Pukšovi, Mgr. Antonovi Golianovi, 

Michalovi Bokrošovi. Za zásluhy 

medailu: Miroslavovi Krkoškovi, 

Ing. Vladimírovi Kotillovi.

9.12.2020: Zasadnutie ÚzO DPO 

SR v  Hliníku nad Hronom. Udele-

né Vladimírovi Popracovi – čestné 

uznanie, medailu – Čestný funkcio-

nár DPO SR a bronzovú medailu sv. 

Floriána., Ing. Vladimírovi Kotillovi 

ČU a medailu sv. Floriána.

13.5.2021: Vo Sv. Antone na pora-

de predsedov a  veliteľov: medailu 

Vojtecha Nemáka Vladimírovi Sle-

zákovi, promovanému právnikovi, 

Júlii Popracovej, Vladimírovi Popra-

covi, Ing. Vladimírovi Kotillovi. Čest-

né uznanie a  medailu Za príklad-

nú prácu a  striebornú medailu 

sv. Floriána Miroslavovi Krkoškovi. 

V roku 2021 mimoriadne povýšený 

do hodnosti Starší technik.

Napriek častým smutným správam 

a  neprajnej situácii máme dôvod 

sa tešiť aj z  príjemných udalostí. 

Nášmu zboru v roku 2018 v spolu-

práci s pani Mgr. Nadeždou Babia-

kovou, sa podarilo dôstojne osláviť 

145. výročie založenia nášho hasič-

ského zboru, a to slávnostným pri-

jatím 25. júla 2018 v mestskej rad-

nici, za účasti prezidenta DPO SR, 

riaditeľa KO HAZZ Banská Bys-

trica, riaditeľov Okresných riadi-

teľstiev HAZZ v  Banskej Bystrici 

a Žiar nad Hronom. Nášmu zboru 

bola odovzdaná vyšívaná šerpa na 

zástavu, ktorú slávnostne pripla na 

zástavu pani primátorka a zároveň 

nám odovzdala pamätný pohár. 

Všetci účastníci sa zapísali do pa-

mätnej knihy mesta a každý dostal 

upomienkové darčeky. Po skončení 

oslavy bolo spoločné fotenie pred 

MsÚ a všetci prítomní sme sa pre-

sunuli do zasadačky dobrovoľného 

hasičského zboru, kde bolo aj všet-

kým podané občerstvenie.

Všetci by sme sa mali tešiť a pripra-

viť sa na oslavy 100. výročia vzniku 

Zemskej hasičskej jednoty na Slo-

vensku, ktorej Dobrovoľná požiar-

na ochrana Slovenskej republiky je 

dôstojnou pokračovateľkou. Každý 

jeden člen DPO SR by si mal túto 

udalosť pripomenúť a  tým vzdať 

úctu práci našich predchodcov. His-

tóriu si treba neustále pripomínať 

a zachovávať pre budúce generácie.

Na záver môjho príspevku, v  kto-

rom som si dovolil načrieť do 

rôznych oblastí našej päťročnej 

činnosti, by som chcel všetkým čle-

nom a funkcionárom nášho zboru 

poďakovať za stovky hodín, ktoré 

ste a sme obetovali zo svojho času 

pre naše dobrovoľné hasičstvo. Ďa-

kujem Vám za všetku činnosť, kto-

rá v  akomkoľvek smere pomoh-

la v napredovaní zboru. Ďakujeme 

aj Mestu Banská Štiavnica na čele 

s  pani Mgr. Nadeždou Babiako-

vou, MV SR za fi nančnú každoroč-

nú dotáciu pri nákupoch výstro-

ja a výzbroje zásahového družstva, 

ako aj opravu hasičskej zbrojnice za 

31 400eur.

Srdečné poďakovanie patrí aj 

nášmu stálemu sponzorovi pánu 

Ľubíkovi Barákovi za vynikajúce 

obložené chlebíky s polovičnou ce-

nou, Júlii Popracovej Kadernícky 

salón Júlia a pani Grétke Pecníko-

vej. Poďakovanie je o to dôležitejšie, 

že napriek rozporom a rozdielnos-

tiam v spoločnosti a medzi ľuďmi, 

v našich radoch a hlavne pri našej 

činnosti zostávame jednotní a zod-

povední. Poďakovanie by sme oča-

kávali aj od predstaviteľov štátu, 

ktorí na nás zabúdajú. Chceme im 

pripomenúť, že dobrovoľní hasiči 

sú tu pre ľudí a pomáhajú a pracu-

jú bez nároku na odmenu. Ich od-

menou je poďakovanie, povýše-

nie alebo vyznamenanie. Sme hrdí, 

že môžeme plniť historický odkaz. 

„Pánu Bohu na slávu, blížnemu na po-

moc a sebe ku cti“.

Vladimír Poprac, predseda DHZ

Banskoštiavnickí dobrovoľní hasiči bilancovali 
päťročné funkčné obdobie

Ocenenie prevzal Vladimír Slezák  foto archív autora
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 29.10. o 18:30 hod.
Nedeľa 31.10. o 18:30 hod.
Štvrtok 4.11. o 18:30 hod.

Kurz manželskej 
túžby
Komédia, 98 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Kde končí objatie a za-
čína škrtenie? Hlavná otázka 
vzťahovej komédie pre ľudí, kto-
rí chcú v zdraví a láske prežiť 
vlastné manželstvo. Témou, nie 
príbehom, nadväzujeme na fi lm Te-
ória tigra, ktorý riešil cestu, 
ako utiecť zo vzťahu, ktorý ne-
vyhovuje. Kurz manželské túžby 
je naopak o tom, ako v takom 
vzťahu žiť. Pokiaľ možno šťast-
ne. Možno aj s vášňou, a to aj 
po rokoch. Je pre vzťah dôleži-
tá intímna blízkosť alebo nao-
pak dostatočný priestor? Dá sa 
pestovať vzťah alebo sa pestu-
jú len kaleráby? Je manželstvo 
len kvantitatívne problém? A mô-
žeme túžiť aj po tom, čo už máme? 
Prichádzame s prevratnou metó-
dou, vďaka ktorej sa na seba 
vášnivo vrhnete zakaždým, keď sa 
vrátite z práce. Len potom ne-
zabudnite skontrolovať, či ten 
druhý ešte dýcha. 

Sobota 30.10. 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...

Nedeľa 31.10. 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, hovo-
riacim a trochu neustále kazia-
cim sa digitálnym robotom – ka-
marátom Ronom. Ronove neustále 
poruchy spúšťajú kopec veselých 
príhod a zážitkov, ktoré utužu-

jú rodiace sa skutočné priateľ-
stvo medzi chlapcom a umelou in-
teligenciou.

Utorok 2.11. o 18:30 hod.

Jan Werich: Když už 
člověk jednou je...
Dokument, 105 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film mapuje klí-
čové okamžiky života Jana We-
richa, vznik Osvobozeného di-
vadla, jeho boj proti fašismu, 
dramatický útěk před nacisty, 
působení ve Spojených státech, 
rozčarování po návratu do Čes-
koslovenska i spolupráci s no-
vým režimem. Snímek přináší málo 
známá fakta o jeho dramatickém 
útěku do Rakouska nebo o jeho 
druhé emigraci do USA. Po defi -
nitivním návratu domů Jan Werich 
odmítl spolupracovat s husákov-
ským režimem, zmizel z televiz-
ních obrazovek, nesměl hrát ani 
psát. Pro národ se tak stal sym-
bolem vzdoru a nesouhlasu s oku-
pací sovětskými vojsky. Přesto 
byl obklopen přáteli, které sle-
dovala a evidovala StB…

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. 36/2021: „Ne-

mysli si, že existuje miesto, kde by nebo-

lo svedkov.“ Výhercom sa stáva Ján 

Lupták, BŠ. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-€ (2 

x 5,-€) v pizzerii, reštaurácii Sv. Bar-

borka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

08. 11. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Miche-

langela:

A., Ruská rieka, zvýšený tón A, po-

cit nenasýtenia, rastie na palme,

B., Začiatok tajničky,

C., Pracuj pluhom, WC, severský 

Boh, biceps, čistiaci prostriedok,

D., Volanie o  pomoc, tvrdo praco-

val, zn. elektroniky, kvet obilia,

E., Iniciálky herca Latináka, zba-

vuj šupky, starý otec, vracaj, Le-

kárska komisia skr.,

F., Ťažký kov, tvorí sa na pive, 

vlastnila, predložka 3. pád,

G., Honosný dom, alkoholický ná-

poj, nočný motýľ, kocúr rusky,

H., Zn. áut vyrábaných pri Žili-

ne, lesné zviera, zn. keksov, mäso 

angl.,

I., V poriadku, snop, meno Sklov-

skej, talianske mesto,

J., 3. časť tajničky, doložím viac,

K., Ampér, poličky, švajčiarska 

rieka, raní bez dĺžňa.

1., Mužské meno, 2. časť tajnič-

ky, hŕba,

2., Meno Duchoňa, 52 v  Ríme, 

udieraj nohou,

3., Meno Komenského, existovala, 

prášok na pranie,

4., Sťa, slávna herečka, nábytok,

5., Gén, zn. keksov, poprežívaj,

6., Zaujímal sedaciu polohu, kód na 

telefóne, piecka,

7., Prel, dievčina, náš denník,

8., Iba, suchá tráva, miska,

9., Amerícium, sóda česky, posla-

nie,

10., Voľakedy, škodlivý motýľ, za-

stavenie koňa,

11., Autor Winetua so skratkou 

mena na začiatku, meno Rolins, 

predložka,

12., Kyslík, 550 v Ríme, seká, vyššie 

postavený vo Francúzsku,

13., Úder v  boxe, meno Edisona, 

český tenista,

14., Zostal, volant,

15., Ako, koniec tajničky.

Pomôcky: Korda, Oreo, Mila, Par-

ma, Sony, Oka, 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 15
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K

Kupón č. 38
Krížovka
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Podcast na pokračovanie Také 

Pletky v štyroch rafi novane 

štrukturovaných epizódach 

otvára poslucháčom svet 

štrikujúcich feministiek, 

špióniek, umelkýň a revoltujú-

cich rebeliek. 

Vďaka podcastu sa jeho autorka in-

fi ltruje do skupiny „štrikériek“ ži-

júcich v  Banskej Štiavnici, vypátra 

ľudí, ktorí boli pri rozkvete, ale aj 

konci obrovského národného podni-

ku Pleta a preskúma zákulisie diva-

delnej hry o prepletených vzťahoch 

mileniálov. V podcaste otvorene ho-

vorí o  živote a  štrikovaní so žena-

mi, ktoré pliesť musia, ale aj s tými, 

ktoré pletú, lebo chcú, a pri histor-

ke o štrikujúcej špiónke pochopí, že 

štrikovanie je fascinujúci fenomén.

Podcast na pokračovanie Také Plet-

ky je pre všetkých štrikérov a štriké-

rky, no najmä pre tých, ktorí pliesť 

nevedia. V podcaste vystupujú his-

torici a  historičky, pamätníčky, od-

borníci a  odborníčky, mladé ženy, 

ktoré používajú štrikovanie ako 

únik alebo relax a umelci a umelky-

ne, ktorí sa ním inšpirujú.

Také Pletky sú na slovenskej pod-

castovej scéne priekopníckym pod-

castom, pretože na rozdiel od štan-

dardných formátov rozhovorov ide 

o  naratívny podcast. Autorka (kto-

rá je dlhoročnou rozhlasovou no-

vinárkou, fi nalistkou amerického 

podcastového akcelerátora a spolu-

pracovala s mnohými zahraničnými 

médiami) si zadefi nuje tému a pozý-

va poslucháčov, aby informácie, ľudí 

a  zážitky objavovali spolu s  ňou. 

Podcast používa nástroje ako story-

telling či audio-denníky, je dynamic-

kým prepojením osobných výpove-

dí, rozhovorov a reportáží z Banskej 

Štiavnice (a obsahuje aj malú záha-

du). Titulná pieseň podcastu bola 

vytvorená na mieru, vystihuje jeho 

atmosféru a zaznejú v nej aj ihlice na 

pletenie.

Podcast má 4 epizódy a každá z nich 

otvára iné rozmery štrikovania a spo-

ločenské oblasti, s ktorými sa spája. 

1. epizóda „Stitches Bitches“ 

(30.9.2021):

Je jedno, či viete štrikovať alebo nie. 

Dokonca si pokojne môžete myslieť, 

že štrikovanie je nuda. Aspoň sa pre-

kvapíte. Farebné vlny vás namota-

jú na zaujímavú jazdu, ktorá je pre 

každého. Začíname vo svete punkér-

skych Stitches Bitches, kam sa cho-

dia pravidelne stratiť, potešiť a  od-

dýchnuť si. Kto je táto skupina? Prečo 

potrebujú spoločne štrikovať a o  čo 

im ide? A prečo ich sekera lieta?

Spýtame sa aj, či by „dobrá“ žena mala 

vedieť pliesť a čo si myslí o štrikova-

ní feminizmus. Prečo sú vlny cestou 

k „mindfullnessu“, teda prežívaniu „tu 

a teraz“ a čo na štrikovanie hovorí ne-

uroveda? Aké dôležité ženy štrikérky 

v knihách dejepisu nenájdete? A ako 

používali štrikovanie špiónky? 

2. epizóda „Záhada posledného 

dňa“

Vedeli ste, že pletenie a baníctvo idú 

ruka v ruke? Prečo? A prečo keď po-

viete v  Banskej Štiavnici slovo „Ple-

ta“ každý vie o čo ide? Druhá epizó-

da podcastu Také Pletky otvorí úplne 

iné dvere ako tie, cez ktoré sme na-

zreli minule. Budeme pátrať. Najprv 

vo svete módy, potom na chladnom 

hrade a nakoniec medzi holubmi, že-

lezobetónom a opustenými strojmi.

Kde: Podcast je dostupný zdarma na 

všetkých populárnych podcastových 

platformách (Itunes, Spotify, Google 

Podcasts, Soundcloud, Stitcher...) 

pod názvom Také Pletky.

Spotify: 

https://bit.ly/Spoti_TakePletky

Itunes: 

https://bit.ly/itunes_TakePletky

Google podcasts: 

https://bit.ly/google_TakePletky

Soundcloud: 

h t t p s : / / b i t . l y / s o u n d c l o u d

_TakePletky 

Podcast bol spustený 30. 9. 2021 

a vychádza raz týždenne, vo štvrtok. 

Na facebookovej stránke Také Plet-

ky – si môžu poslucháči pozrieť foto-

grafi e k jednotlivým epizódam, ako 

aj bonusové alebo extra nahrávky.

Miniseriálový Podcast Také Plet-

ky je nezávislou produkciou, Pod 

strih, sound dizajn, scenár, rozho-

vory, moderovanie sa podpisujem ja 

– Katarína Urban Richterova. Pod-

cast vznikol vďaka fi nančnej podpo-

re Fondu na podporu umenia.

Katarína Urban Richterová

journalist / podcast producer

Vychádza prvý slovenský 
naratívny podcast Také Pletky

Prednáška v Galérii Jozefa 

Kollára

Slovenské banské múzeum – Ga-

léria Jozefa Kollára v  Banskej 

Štiavnici vás srdečne pozýva na 

prednášku doc. RNDr. Tatiany 

Bužekovej, PhD. s  názvom „Slo-

venské poverové rozprávania a  slo-

vanská mytológia“, ktorá sa usku-

toční vo štvrtok 4. 11. o 17:00. 

Prednáška je sprievodným podu-

jatím k  výstave Jarmily Mitríko-

vej a Dávida Demjanoviča – Šep-

kajúce tiene, blčiace plamene 

a zelené orákulum v Galérii Joze-

fa Kollára.

Prednáška bude venovaná inter-

pretácii slovenských poverových 

rozprávaní vo vzťahu k  známym 

motívom slovanskej mytológie. 

Autorka ju bude ilustrovať materi-

álom vlastného etnografi ckého vý-

skumu na západnom Slovensku.

Vstupné: dobrovoľný príspevok

O prednášajúcej autorke:

doc. RNDr. Tatiana Bužeko-

vá, PhD. vyštudovala matema-

tiku, religionistiku a  etnoló-

giu. Pôsobí na Katedre etnológie 

a muzeológie Filozofi ckej fakulty 

Univerzity Komenského v  Brati-

slave. Vo výskume sa zameriava 

najmä na problematiku nábo-

ženstva, mágie, emócie, pamä-

ti, morálky, kultúrnych reprezen-

tácií tela či populárnej kultúry. 

Je autorkou publikácie Nepria-

teľ zvnútra. Nadprirodzená hroz-

ba v ľudskej podobe (2009) a edi-

torkou zborníka Za horama, za 

vodú... ľudové rozprávania z obce 

Závod (2007).

Silvia Herianová, GJK

Slovenské poverové rozprávania 
a slovanská mytológia

„Štrikérky“ z nového miniseriálu foto archív autora

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 sú otázky formulova-

né na významné výročia v roku 

2021!

3. súťažné kolo

Otázka:

Kto získal cenu CE ZA AR 2021 za 

architektúru v BŠ?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte 

do redakcie ŠN v termíne 8. 11.

Šťastných výhercov uverejní-

me v ŠN č. 40/2021 dňa 11. 11. 

Prajeme všetkým čitateľom veľa 

šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.3

Pozvánka
8 hodinový kurz prvej pomoci.

Kedy: 18.11.2021 o 8:00 hod.

Kde: SČK Bratská 9, Banská Štiav-

nica Cena: 25€/osoba. Prihlásiť sa 

môžete telefonicky 045/692 15 40, 

0903 558 945 alebo mailom 

banskastiavnica@redcross.sk. 

Získate: vedomosti, ako správ-

ne poskytnúť účinnú prvú pomoc 

a osvedčenie o absolvovaní kurzu, 

ktoré je platné aj pre autoškoly.

SČK BŠ
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inzercia

služby

Drenáže okolo domov, vysú-

šanie vlhkých stien a murív po-

mocou prúdenia vzduchu, tel.č.: 

0902 147 715

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Predám jablká, 0,20€/kg, Beluj, 

tel.č.: 0905 856 722

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

Maliarske práce
sadrokartón, obklady, 

dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk

INZERCIA

S fanúšikmi sme sa 23.10.

rozlúčili vysokým víťazstvom 

a fantastickú jeseň sme 

ukončili bez prehry, keď sme 

v domácom prostredí nestratili 

ani bod. 

Za celú jesennú časť ďakujeme kaž-

dému jednému fanúšikovi, kto-

rý prišiel povzbudiť naše mužstvo! 

Ďakujeme!

Výsledky:

23. 10.

FK Sitno BŠ – FKM Tornaľa 6:1

Góly: Hudák, Urgela 2, P. Blaho, 

Prokaj, Chmelina

Zmena miesta tréningov

Oznamujeme našim mládežníkom, 

že sa zajtra menia miesta trénin-

gov, a to z dôvodu stavebných prác 

na štadióne. Tréningy sa uskutoč-

nia v halách.

U9/1 – o  16.00 v  Základná škola 

Banská Belá 

U9/2 o 17. 00 Základná škola Ban-

ská Belá

U6 o 16.15 Drieňová, ZŠ Kollára

FK Sitno Banská Štiavnica

Posledné jesenné víťazstvo 6:1

Dňa 14. 10. 2021 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila súťaž 

s názvom Pretláčanie rukou 

a tlak v ľahu na lavičke. 

Športové podujatie zorganizova-

lo Gymnázium Andreja Kmeťa. 

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci SOŠ 

lesníckej v  Banskej Štiavnici pod 

vedením trénera Mgr. Norberta So-

ročinu. Stali sa celkovými víťazmi 

súťaže v Pretláčaní rukou a po štvr-

týkrát sa im podarilo získať putov-

ný pohár Majstra sveta Radoslava 

Dobroviča.

Víťazom srdečne gratulujeme a zá-

roveň ďakujeme za vzornú repre-

zentáciu školy.

Stanislava Jaďuďová

Pretláčanie rukou a tlak v ľahu 
na lavičke

V súťaži Pretláčanie rukou chlapcov sa umiestnili žiaci SOŠL nasledovne:

Súťaž pretláčanie rukou chlapcov

Váhová kat.do 70 kg Váh.kat.80-90 kg Váhová kat.nad 90 kg

I. Kutný, 2.A 1. miesto M. Kardoš, 4.B 1. miesto J. Šváral, 1.A 3. miesto

N. Ríz, 3.A 3. miesto  M. Mlčal, 2.A 4. miesto

D. Reis, 2.B 4. miesto

Pretláčanie rukou dievčat Tlak v ľahu na lavičke

Váh.kat.bez rozdielu

-absolútny víťaz
Váh.kat.bez rozdielu Váh.kat.nad 90 kg

M. Kardoš, 4.B E. Balogová, 4.B 2. miesto J. Šváral, 1.A 1. miesto

Pred dvomi rokmi zažili bežci 

v Kozárovciach na 1. ročníku 

Behu Slovenskou bránou 

veľmi pekné úvodné preteky, 

na ktoré chceli organizátori 

nadväzovať každý rok.

Vlani pre pandémiu si však museli 

dať pauzu. Tento rok Obecný úrad 

Kozárovce v  spolupráci s  Klubom 

rekreačných bežcov a  chodcov pri-

pravil 2. ročník behu. Konal sa síce 

v  komornejších podmienkach, ale 

mal rovnako neopakovateľnú at-

mosféru.

Hosťujúcich bežcov i  chodcov pri-

vítali domáci vo veľmi zaujímavom 

prostredí na Ilona Majeri, kde sa už 

stretávajú častejšie. Prekvapením 

podujatia bola účasť chodca Miro-

slava Úradníka, držiteľa bronzu zo 

Svetových vojenských hier 2019 vo 

Wu-chane. Pod jeho vedením sa pre-

tekári kvalitne rozcvičili. Na štart 

nastúpilo 25 bežcov a  28 chodcov. 

Bežci bojovali o  cenné minúty na 

9km trati a chodci merali 4 km trať.

V  sobotu 16. 10. 2021 sa konal 

v  obci Kozárovce Beh Slovenskou 

bránou. Behu na 9 km v  PD Ilo-

na Majer sa zúčastnil aj Štiavni-

čan Mgr. Ján Teren, ktorý s časom 

00:40.25 bol na 5. mieste, ale po 

prepočítaní vekového koefi cientu 

mal výsledný čas 00:39:00 a skon-

čil na 11. mieste. Nášmu bežcovi sr-

dečne blahoželáme a  prajeme veľa 

ďalších športových úspechov!

Zdroj: SBPRESS

ŠN

Beh Slovenskou bránou

Víťazné družstvo v pretláčaní rukou foto archív SOŠL BŠ

Stolný tenis
ŠKST Poltár – ŠKST Banská 

Štiavnica 7:11

Hráči B. Štiavnice konečne vyhra-

li vonku, konkrétne v Poltári 11:7. 

Hostia po bojovnom výkone celé-

ho družstva ukázali, že aj v Štiav-

nici vedia hrať stolný tenis. Za na-

šich podal výborný výkon Buzalka 

a štandardne dobre zahrali Coplák 

a  Lovas. Pod výhru sa podpísala 

aj víťazná štvorhra. Body ŠKST: 

Buzalka 4, Coplák a Lovas po 3,5.

Tabuľka: https://www.stolnytenis.

info/liga/sezona-2021-22-4

-liga-muzi-kstz-banska-bystrica/

tabulka

A. Gazdík, ŠKST 

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 

1. 11. 2021 ukončujeme testova-

nie v stane na Radničnom námestí 

1 v Banskej Štiavnici. V prípade zá-

ujmu o hromadné testovanie nad 30 

osôb nás kontaktujte. Na vyšetre-

nie protilátok sa informujte na t.č.: 

045/692 15 40.  SČK BŠ
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Ponukám súkromné hodiny hry na
 bicie nástroje a perkusie.

Vhodné pre začiatočníkov, pokročilých, deti či dospelých.
Vyučuje sa 60 minút raz týždenne.

Cena za hodinu je 12€.

Pre viac informácií volať prosím na 
0919 161 240.

NAJVÝHODNEJŠIA CENA 
FASÁDNYCH OMIETOK V TOMTO ROKU

Od 30.09.2021 do vypredania zásob prebieha u nás AKCIA

Zníženie ceny o viac ako 16% na fasádne omietky v BIELOM, 

ale aj vo FAREBNOM PREVEDENÍ – pri ktorých ponúkame 
možnosť výberu z farebnej škály viac ako 150 odtieňov, 

a možnosť výberu z 2 základných druhov omietkovín – hladených 
AKRYLÁTOVÝCH a hladených SILIKÓNOVÝCH 

s veľkosťou zrna 1,5mm.

Omietka COLOR Akrylátová 1,5mm HLADENÁ 25kg
v bielom prevedení v cene 28€ s DPH

(pôvodná cena 33,80€ s DPH)
Omietka COLOR Silikónová 1,5mm HLADENÁ 25kg

v bielom prevedení v cene 37€ s DPH
(pôvodná cena 44,70€ s DPH)

(pri farebnom prevedení sa cena môže meniť maximálne však o + 4€ )
Navštívte nás v predajni 

Farby Laky 
(Miroslav Blahút) 

– nad Billou
Drevená 926/1

Banská Štiavnica
+421 902 421 350

045/692 07 36

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


