
Milí spoluobčania,

vývoj epidemiologickej situácie 

v súvislosti s pandémiou COVID-19 

na Slovensku sa neustále zhoršuje. 

Banská Štiavnica je od 15.11.2021 

zaradená do tretieho stupňa ohro-

zenia, tzv. čiernej farby na COVID 

mape. Ide o najprísnejší stupeň ak-

tuálnych opatrení, ktoré sa dotknú 

života každého občana a  obzvlášť 

podnikateľov v oblasti služieb.

Zaočkovanosť okresu Banská Štiav-

nica v kategórii 50 a viac rokov do-

sahuje 60,8%. Do dosiahnutia cel-

kovej zaočkovanosti na úrovni 65%, 
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INZERCIA

Mestské zastupiteľstvo 

podporilo a súhlasilo 

s partnerstvom v projekte 

spoločnosti Esprit, spol. s.r.o., 

Pletiarska 2, 969 01 Banská 

Štiavnica, budovania Envi-

ronmentálneho centra meste 

Banská Štiavnica.

Podpora a partnerstvo v projekte sa 

týkajú zapojenia sa do vyhlásenej 

výzvy (Ministerstvo životného pro-

stredia Slovenskej republiky, ria-

diaci orgán pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia, 67. 

výzva na predkladanie žiadostí 

o NFP zameraná na podporu budo-

vania environmentálnych centier 

za účelom realizácie informačných 

aktivít v oblasti adaptácie na zme-

nu klímy). Cieľom predkladaného 

projektu je zabezpečenie lepšej pri-

pravenosti a  schopnosti reagovať 

na vplyvy zmeny klímy na miest-

nej, regionálnej a národnej úrovni 

a  predchádzať rizikám spojených 

s  prírodnými katastrofami, ktoré 

sú dôsledkom zmeny klímy, ako sú 

napr. povodne, zosuvy pôdy, prí-

valové dažde, vlny horúčav a pod., 

výstavba budovy budúceho enviro-

centra. Súčasťou rekonštrukcie bu-

dovy budúceho envirocentra bude 

aj realizácia názorných ukážok 

opatrení zameraných na zníženie 

rizika povodní a  negatívnych dô-

sledkov zmeny klímy (napr. rea-

lizácia opatrení na zadržiavanie 

zrážkovej vody na/pri budove en-

virocentra), ktoré vytvoria fyzické 

prostredie pre zriadenie environ-

mentálneho centra. 

Od pondelka čierna 
na Covid Automate

Zo Správnej rady Envirocentra 
Banská Štiavnica 

COVID Automat  automat.gov.sk 	3.str.

	3.str.

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

Jesenný zber 
objemného odpadu 

Oznamujeme občanom, že cez ví-

kend od 19.11.2021 (piatok) do 

21.11.2021 (nedeľa) budú roz-

miestnené veľkokapacitné kon-

tajnery (ďalej VKK ) na zber ob-

jemného komunálneho odpadu 

v nasledovných častiach mesta:

 – ul.: Drieňová, Nám. sv. Trojice,  

J. I. Bajzu, B. Němcovej, Obran-

cov mieru, Úzka, Horná huta, Ob-

chodná.

Prosíme občanov, aby do prista-

vených VKK vhadzovali výlučne 

len objemný odpad! (20 03 07), čo 

je komunálny odpad, ktorý kvô-

li svojim rozmerom a  hmotnosti 

nie je možné umiestniť do štan-

dardných zberných nádob, naprí-

klad nábytok, staré matrace, ko-

berce, okná, dvere, umývadlá, WC 

a pod.

Do VKK nepatria druhotné su-

roviny (železný šrot, papier, sklo, 

plasty), nebezpečný odpad a  elek-

troodpad (farby, domáca chémia, 

chladničky, práčky, televízory, po-

čítače, telefóny, batérie, žiarivky,...) 

biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad (zvyšky potravín, tráva, ko-

náre, lístie) a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor ul. Antolská 

46, Banská Štiavnica v čase: ponde-

lok – piatok: 06:00 hod – 15:00 hod, 

sobota: 08:00 – 12:00 hod.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

1.11. vo viacerých médiách bola spo-

mienka na významného slovenského 

básnika Emila Boleslava Lukáča, kto-

rý sa narodil v tento deň v roku 1900 

(zomrel 14.9. 1979). V r. 1910 – 1918 

študoval na evanjelickom lýceum na-

šom meste. 3.11. v popoludňajších 

hodinách bola demonštrácia sloven-

ských občanov pred NR SR proti pri-

pravovanej reforme národných par-

kov. Demonštranti, ako to vyhlásil 

vo viacerých médiách Boris Kollár, 

predseda NR SR a strany SME rodi-

na dňa 4.11. zastupovali niekoľko 

stotisíc občanov Slovenska. Boli me-

dzi nimi aj Štiavničania, ktorí sa mi-

moriadne razantne prejavili nielen 

tým, že demonštráciu obohatili tru-

bači zo Strednej odbornej školy les-

níckej z B. Štiavnice, ale aj výrazným 

transparentom „Aj v  Banskej Štiavnici 

žijú ľudia!“, čo bolo aj vidieť v Hlavných 

večerných spravodajských reláciách 

TA3, RTVS Jednotky a Markízy. 4.11. 

v  Rádiu Devín o  07:19 bola relácia 

o  hlavnom banskom strojmajstrovi 

v  banskoštiavnickom rudnom revíre 

a  svetoznámom vynálezcovi a  kon-

štruktérovi Matejovi Kornelovi Hel-

lovi, ktorý zomrel v tento deň v roku 

1743. 4.11. v  Rádiu Devín o  09:20 

hovoril riaditeľ Slovenského banské-

ho archívu v  B. Štiavnici Mgr. Peter 

Konečný, PhD., o výstave k 450. vý-

ročiu Maximiliánovho banského po-

riadku v tomto archíve. 4.11. v Rádiu 

Lumen o 20:00 bola relácia o sv. Do-

minikovi v súvislosti s tým, že uply-

nulo 800 rokov od jeho úmrtia. Do-

minikánsky kláštor vznikol ako prvý 

na Slovensku v našom meste už za-

čiatkom 20. rokov 13. stor.. 5.11. 

a 8.11. v Rádiu Regina o 06:48 bola 

informácia o aktuálnej výstave v Ga-

lérii Schemnitz v  Banskej Štiavni-

ca dvoch výtvarníkov Petra Decheťa 

a Romana Ďurčeka. 5.11. v Rádiu Re-

gina po 10:00 bola reportáž o Lesníc-

kom náučnom chodníku Kysihýbel. 

5.11. v Rádiu Regina od 22:00 a v re-

príze 6.11. v Rádiu Devín o 10:00 bola 

už 6. časť seriálu o histórii Slovenské-

ho rozhlasu zameraného od 70. do 90. 

rokov 20. stor., spomínaní boli aj re-

daktori Ivan Mjartan, absolvent ban-

skoštiavnického gymnázia pre prípra-

vu študentov na štúdium v zahraničí 

a  Ľubomír Lintner, banskoštiavnic-

ký rodák. 6.11. vo viacerých médi-

ách bola senzačná správa, že 24-roč-

ný Štiavničan Patrik Jány zvíťazil vo 

svetovom pohári v Poľskom Wrocva-

le v  streľbe zo vzduchovej pušky na 

10m. Druhý v poradí bol čínsky a tre-

tý chorvátsky pretekár. Takýto úspech 

nezaznamenal doteraz žiaden Štiav-

ničan! Nebolo to všetko, deň pred-

tým v mixe s maďarskou pretekárkou 

v tejto istej disciplíne boli tretí. 7.11.

v Rádiu Devín o 7:18 si zaspomínal na 

svoje roky pôsobenia v bratislavskom 

rozhlase v 60. rokoch a začiatkom 70. 

rokov banskoštiavnický rodák a  ex-

celentný spisovateľ Anton Hykisch. 

7.11. v  Markíze od 13:00 k  aktuál-

nym vnútropolitickým otázkam ho-

voril Exštiavničan Jaroslav Naď, mi-

nister obrany SR. Súčasne v tejto TV 

bola aj anketa o dôveryhodnosti čle-

nov vlády, J. Naď sa umiestnil na 7. 

mieste, teda ešte v  1. polovici poč-

tu členov vlády. V  predchádzajúcom 

týždni najvýraznejšie rezonovalo to, 

že pandémia je v závratnom, a to ne-

priaznivom postupe na celom území 

Slovenska. Od 8.11. je v tej najhoršej 

– čiernej farbe až 36 okresov SR, čo je 

takmer polovica. Našťastie náš okres 

je zatiaľ „len“ v bordovej farbe, nuž ale 

už od 15.11. bude vo farbe čiernej.

10.11. Poslanec NR SR a  poslanec 

BBSK Igor Kašper (Sme  rodina) v be-

sede na Rádiu Regina po 17:00 hovo-

ril k téme rozvoja BBSK a k zachova-

niu generálneho riaditeľstva SVP, š.p., 

v B. Štiavnici, kde sa vyjadril, že sa sto-

tožňuje s požiadavkou primátorky zo-

trvania podniku v B. Štiavnici.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Na sídlisku Drieňová je 

množstvo obyvateľov, 

ktorí sa starajú o verejnú zeleň 

pred svojimi bytovkami. 

Vysádzajú kvety, starajú sa o zeleň 

v  predzáhradkách. Jedným z  nich 

je aj p. Ondrej Skladan, ktorý na Ul. 

Dr. J. Straku vysadil orech. Žiaľ, nie-

ktorý nekultúrny spoluobčan svo-

jím správaním tento jeho dobrý sku-

tok zničil. Prečo sa to deje v dnešnej 

vyspelej spoločnosti, keď niekoho 

snahu o  skrášlenie obytného pro-

stredia vandal takýmto spôsobom 

zmarí. Je to na zamyslenie, on sám 

možno tu už nebude, keď sa z neho 

urodí prvý orech, veď je to pre ďalšie 

generácie a nás všetkých...

Michal Kríž

Poškodzovanie 
verejnej zelene

Vysadený orech po vandalizme foto archív OS

15.11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s  fi rmou Le-

vstav, s.r.o., a  podpísanie zmlu-

vy „Obnova mestských kúpeľov – pla-

várne – zníženie stropu nad bazénom, 

stavebné úpravy, VZT.“

Redakčná rada ŠN.

16.11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrolný deň „Atletický štadión“ za 

účasti prezidenta SAZ Petra Kor-

čoka.

Pracovné stretnutie online miest-

nej skupiny URBACT k  projektu 

„Dobrovoľnícke mestá +“.

18.11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie krízového štábu mesta

Gremiálna porada vedúcich odd. 

MsÚ a riaditeľov org. v zriaďova-

teľskej pôsobnosti mesta

19.11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Online zasadnutie Kooperačnej 

rady SPR ku kľúčovým projektom 

IÚS BBSK.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. D. Poliakovou.

20.11.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Podporte
vznik unikátnej publikácie!

Slovenské banské múzeum Ban-

ská Štiavnica (SBM) fi nalizuje prí-

pravu reprezentatívnej publikácie 

Chvála zberateľstvu: Klenoty 

Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici. Na platforme 

Starlab do 21.11.2021 do 11.15 

hod. prebieha kampaň pre podpo-

rovateľov vzniku knihy, darcom po-

núkame zaujímavé benefi ty a  od-

meny. Viac informácií tu: https://

www.star t lab.sk/projekty/

2420--chvala-zberatelstvu-klenoty

-muzea--v-banskej-stiavnici/ 

fbclid=IwAR0xzDvIwPYb9ipGN-

ZH7y80JTc9dSRjRQtMU410f-

RdrAX3LkIyaDhc90HMM#

Organizátor: Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2, 

969 01 Banská Štiavnica

Kontakt:

Mgr. Adriana Matejková, PhD.,

archiv@muzeumbs.sk,

045/6949430.

SBM
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Súčasťou uve-

deného projektu je aj zalo-

ženie a  členstvo v Záujmo-

vom združení právnických 

osôb, Envirocentrum Ban-

ská Štiavnica, Pletiarska 2, 

969 01 Banská Štiavnica.

Dňa 11.11.2021 sa kona-

lo prvé zasadnutie Správnej 

rady Záujmového združenia 

právnických osôb. Zakla-

dajúci členovia združenia 

sú spoločnosť Esprit, spol. 

s.r.o. a Mesto Banská Štiav-

nica. Jeho hlavným záme-

rom je aktívna vzdelávacia 

a osvetová činnosť v oblas-

ti environmentalistiky. Združenie 

má záujem nadviazať spoluprácu 

s  akademickými inštitúciami, Slo-

venskou akadémiou vied a  inými 

subjektmi, s cieľom vytvorenia šir-

šieho vzdelávacieho klastra v celom 

regióne. Pri riešení environmen-

tálnych problémov sa ponúka nie-

koľko výziev a  perspektív. Jednou 

z nich je prilákanie odborných ka-

pacít do mesta Banská Štiavnica 

a tým dosiahnutie rozvoja mesta aj 

v  iných oblastiach ako je cestovný 

ruch. Združenie má záujem využiť 

potenciál Banskej Štiavnice, ktorá 

je na environmentálne aktivity svo-

jou polohou, prírodnými podmien-

kami a  technickými pamiatkami 

mimoriadne vhodná. Cieľovou sku-

pinou v environmentálnom vzdelá-

vaní nie sú len deti a študenti, ale aj 

širšia verejnosť. Ambíciou združe-

nia je vydávať odborné publikácie, 

organizovať exkurzie, konferencie, 

či pripravovať fi lmy s environmen-

tálnou tematikou v rámci festivalu. 

Samozrejmosťou je zapájanie sa do 

verejnej rozpravy o životnom pro-

stredí, či už formou návrhov, pripo-

mienok alebo diskusie.

Do správnej rady združenia boli na 

mestskom zastupiteľstve meno-

vaní traja členovia za Mesto Ban-

ská Štiavnica, a  to Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka mesta, 

Ing. Ivana Ondrejmišková, pred-

nostka MsÚ a  Mgr. Mar-

tin Macharik, poslanec 

MsZ. Traja členovia správ-

nej rady sú za spoločnosť 

Esprit. Členovia správnej 

rady za Esprit, spol. s.r.o., 

sú Ing. Martin Kohút, ako 

predseda, Mgr. Dušan Ko-

čický a  Ing. Ivana Špiláro-

vá. Predsedu združenia na-

vrhol zakladateľ v  prvom 

rade, t. j. spoločnosť Esprit 

– pána RNDr. Maroša Ni-

kolaja, PhD. Podpredsedu 

správnej rady združenia na-

vrhol zakladateľ v  druhom 

rade, t. j. Mesto Banská 

Štiavnica – pani primátorku mesta, 

Mgr. Nadeždu Babiakovú.

Projekt Envirocentra počíta s  pre-

budovaním sídla tak, aby vyhovo-

valo podmienkam interiérovo aj 

exteriérovo. V  rámci vnútorných 

priestorov plánuje zriadiť pred-

náškovú sálu či kinosálu a vonkaj-

šie prostredie chce upraviť tak, aby 

sa v  ňom mohli realizovať viace-

ré aktivity a tzv. živé ukážky (napr. 

vertikálna zeleň, testovací polygón, 

simulovanie zrážkových procesov 

a podobne). Projekt je vecou dlho-

dobého rozvoja a nie jednorazovej, 

alebo krátkodobej aktivity.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

prednostka MsÚ

�1.str.

Zo Správnej rady Envirocentra 
Banská Štiavnica 

Podávanie 
žiadostí 
o poskytnutie dotácií 

(fi nančných prostriedkov) z roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica 

podľa VZN č. 2/2018 v znení do-

datku č. 1 pre rok 2022.

Mesto Banská Štiavnica ozna-

muje, že do 31.12.2021 je ter-

mín pre podávanie žiados-

tí o  poskytnutie dotácie na rok 

2022 pre právnické osoby a  fy-

zické osoby – podnikateľov pod-

ľa §3 VZN č. 2/2018 v znení do-

datku č. 1.

V  zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 v  znení dodatku 

č. 1 o poskytovaní dotácií z roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica, je 

potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tla-

čive, ktoré nájdete v klientskom 

centre mestského úradu alebo 

priamo na stránke mesta Banská 

Štiavnica:

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vybavit/

20190124-ziadost-o-dotaciu.pdf.

Kompletne a  správne vyplne-

ná žiadosť o  poskytnutie do-

tácie, ktorej súčasťou je aj roz-

počet musí obsahovať povinné 

prílohy (kópie):

– zmluva alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

– výpis z registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Ge-

nerálnou prokuratúrou Sloven-

skej republiky,

– doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľ-

skú zmluvu, stanovy s  potvr-

dením registrácie /občianske 

združenia, neziskové organizá-

cie, záujmové združenia a pod./

– ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

– čestné vyhlásenia žiadateľa /

príloha č. 1/

Pripomíname, že prílohy sú po-

vinné pre všetkých žiadateľov 

o dotáciu.

V  prípade nejasností kontak-

tujte:

Mestský úrad

ekonomické odd.

Nám. sv. Trojice č. 1

969 01 Banská Štiavnica

t. č.: 045/694 96 32, 

mail: msu@banskastiavnica.sk

MsÚ

Od pondelka čierna 
na Covid Automate

ktorá by nám umožnila 

fungovať s  miernejšími opatrenia-

mi potrebujeme ešte 253 osôb. Som 

potešená, že mesto Banská Štiav-

nica uvedenú hranicu už prekroči-

lo. Žiaľ, ako okres stále zaostávame. 

Preto sa obraciam s prosbou o zvá-

ženie očkovania nielen na obyva-

teľov mesta, ale aj okolitých obcí. 

Každý z  nás môže prispieť nielen 

k uľahčeniu praktického života, ale 

najmä k  zvýšenej ochrane svojho 

zdravia a zdravia svojho okolia.

Ja sama som absolvovala očko-

vanie a  povzbudila som k  tomu 

aj svoje najbližšie okolie. Zaradi-

la som sa tak k tisíckam iných oby-

vateľov nášho okresu, z ktorého je 

plne očkovaných už 43,5% obyva-

teľstva. Ak máte obavy z  násled-

kov, resp. prejavov očkovania, urči-

te sa poraď te so svojím všeobecným 

lekárom. Nenechávajte sa pomý-

liť rôznymi mätúcimi informácia-

mi zo sociálnych sietí, prípadne zo 

svojho okolia. Váš lekár, lekárka po-

zná váš zdravotný stav a  spravidla 

má za sebou už aj praktickú skúse-

nosť s tým, ako vakcína pôsobila na 

desiatky či stovky jeho skutočných 

pacientov. Je pre vás určite lepším 

radcom ako pochybné zdroje a  in-

formácie, ktoré sa neraz šíria medzi 

obyvateľmi.

Dovoľte mi zároveň poďakovať 

všetkým, ktorí trpezlivo a  s  poko-

jom dodržiavajú štátne opatrenia 

počas pandémie. Pre každého z nás 

je to náročné obdobie, o  to viac si 

vážim každého, kto k  opatreniam 

pristupuje s pochopením, aj keď sa 

s  nimi možno nie vždy vnútorne 

stotožňuje. Len takýmto spôsobom 

ochránime nielen seba, ale i  svoje 

okolie a  minimalizujeme následky 

pandémie na náš región.

Na záver mi dovoľte pozvať všet-

kých, ktorí sa rozhodnú pre očkova-

nie do Kultúrneho centra na Kam-

merhofskej 1 v termíne, ktorý bude 

zverejnený na sociálnych sieťach 

a  stránke mesta dodatočne ozná-

mený. Očkovať sa bude vakcínami 

spoločností Johnson & Johnsom 

a Pfi zer-Biontech. Pre prípadné na-

hlásenie na očkovanie odporúčame 

kontaktovať Mestský úrad Banská 

Štiavnica na t.č.: 045/694 96 42 

alebo mailom na adrese: viera.

muchova@banskastiavnica.sk. Pri-

pomínam, že priebežne očkujú aj 

všeobecné lekárky a lekárky pre deti 

a dorast. Verím, že spoločnými sila-

mi pandémiu porazíme!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.
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V stredu 20. októbra 2021 MsZ 

vzalo na vedomie Správu 

o príprave TS, m. p., Banská 

Štiavnica na zimnú údržbu MK 

a verejných priestorov.

Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica majú v správe 

mestské komunikácie (ďalej MK), 

verejné priestory (ďalej VP), schody 

a chodníky, na ktorých zabezpečujú 

údržbu s cieľom čistoty a v zimnom 

období tiež prejazdnosti a  prie-

chodnosti. Účelom zimnej údržby 

je zmiernenie vplyvu nepriazni-

vého zimného počasia na prejazd-

nosť MK a priechodnosť VP. Zimná 

údržba sa vykonáva v zmysle mest-

ským zastupiteľstvom schváleného 

Operačného plánu zimnej údržby 

mestských komunikácií na danú se-

zónu.

Pre zabezpečenie verejnoprospeš-

ných služieb v zimnej sezóne 2020-

2021 disponujú TS personálnym, 

materiálovým a  technickým vyba-

vením. V prípade kalamitných a mi-

moriadnych situácií sa privoláva na 

pomoc technika od kooperujúcich 

subjektov.

Technické vybavenie predstavu-

jú najmä vozidlá so zimnou vý-

bavou a výstrojom a mechanizmy 

na manipuláciu so snehom.

1. Poradie vykonania zimnej 

údržby

I.

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, Uli-

ca Ludvíka Svobodu, Mládežnícka, 

Energetikov, Bratská, (prejazd síd-

liskom), Hasičský a záchranný zbor 

ulica Pletiarska, príjazd k nemocni-

ci, parkoviská pod Novým zámkom, 

ulica Mládežnícka (býv. staré ihris-

ko), ulica Dolná (nové parkovisko 

oproti Schindlerke).

Ulice: Mierová, Akademická, Andre-

ja Kmeťa, Radničné námestie, Ná-

mestie sv. Trojice, Andreja Sládko-

viča (aj pred hasičskou zbrojnicou), 

Jozefa Karola Hella po Dolnú Ro-

veň, križovatku so štátnou cestou, 

ulica Dolná, 1. mája, Križovatka, 

Obrancov mieru (od Ilijského mos-

ta po Suchý tajch) – prejazd Šteful-

tovom.

II.

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na 

Zigmund šachtu, ulice na Špitálke 

(Ulica Pavla Dobšinského, Ulica Slo-

vanská, Ulica Antona Bernoláka, 

Ulica Martina Hatallu, Ulica Ivana 

Krasku, Ulica Ľudovíta Štúra, Uli-

ca Janka Matušku), Ulica Antona 

Pécha, Antolská, Michala Miloslava 

Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, 

Botanická, Budovateľská, Špitálska, 

Povrazník, parkovisko ulica Lesníc-

ka (nad štátnou políciou), parkovis-

ko ulica Mládežnícka (pri štátnej po-

lícii).

Na týchto úsekoch bude zimná 

údržba vykonaná do 4  hodín po 

ukončení sneženia v  pracovnom 

čase. Mimo pracovného času sa 

doba predlžuje o 2 hodiny.

III.

Ulica Na Mária šachtu, Brezo-

vá, Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik 

– Lógre, Výskumnícka, 8. mája, 

Družstevná, Banícka, SNP, Pavla 

Országha Hviezdoslava, Svetozá-

ra Hurbana Vajanského, Ľudmily 

Podjavorinskej, Horná a Dolná Res-

la, ulice v časti Povrazník, Štefultov 

(Boženy Němcovej, Boženy Slančí-

kovej – Timravy, Brezová, Cinto-

rínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, 

Janka Jesenského, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Tajov-

ského, Jozefa Ignáca Bajzu, Joze-

fa Kollára, Jozefa Škultétyho, Na 

Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na 

Maximilián šachtu, Námestie pad-

lých hrdinov, Obchodná, Obrancov 

mieru, Potočná, Požiarnická, Ra-

kytová, Rudolfa Debnárika, Sama 

Chalupku, Školská, Štefana Krč-

méryho, Štefana Moyzesa, Úzka) 

a  Sitnianska (29. augusta, Ilijská, 

Kríková, Krížna, Partizánska, Pod-

hájska, Srnčia, Stratená), Horná 

a  Dolná ružová, Vodárenská, Da-

niela Licharda, Jána Palárika, Jána 

Hollého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná 

zimná údržba do 8 hodín po ukon-

čení sneženia v  pracovnom čase. 

Mimo pracovného času sa doba 

zásahu predlžuje o 2 hodiny.

Na uliciach neuvedených v  bo-

doch I. až III. bude výkon zimnej 

údržby do 24 hodín.

Posýpacie vozidlá budú vybavené 

plastovými zábranami alebo ďal-

ším vhodným dopravným zna-

čením a  v  prípade neukončenej 

údržby určitého úseku z  dôvodu 

poruchy mechanizmu, resp. pre-

vádzky na ceste sa úsek uzavrie.

Komunikácie označené DZ „Ces-

ta v  zime neudržiavaná“, nie sú 

prístupné technike TS, m. p., B. 

Štiavnica a  kooperujúcich sub-

jektov, a preto budú riešené indi-

viduálne.

2. Nebezpečné úseky (sú časti 

mestských komunikácií, ktoré vy-

žadujú zvýšenú pozornosť pri pre-

jazde technikou a  vyžadujú inten-

zívnejšiu údržbu v zimnom období 

z  dôvodov nebezpečných klesaní, 

neprehľadných zákrut, šírkových 

rozmerov, zvýšeného pohybu chod-

cov, tvorby poľadovice a pod. Sú to: 

Ulica Andreja Sládkoviča, Radničné 

námestie, Ulica Andreja Kmeťa, uli-

ca Mládežnícka , nájazd do ulice Bo-

tanickej, Na Zigmund šachtu a Ulica 

1. mája, nájazd zo sídliska Drieňová 

na štátnu cestu, cesta z Povrazníka 

do Hornej Huty, ulica Pod Červenou 

studňou (od Námestia sv. Trojice), 

Vodárenská, Daniela Licharda, An-

tona Pécha, Samuela Mikovíniho, 

Horná Resla, Dolná Resla a  Dolná 

ružová, Obrancov mieru v úseku Su-

chý tajch – hranica katastra B. Štiav-

nica – Štiavnické Bane.

Spôsob výkonu zimnej údržby

Výkon zimnej údržby bude zabez-

pečovaný stálou službou na pra-

covisku, pohotovosťou mimo pra-

coviska a  dispečerskou platenou 

službou.

Stála služba na pracovisku bude za-

bezpečovaná: v  pracovných dňoch 

v čase: od 06:00 – 14:00 a od 22:00 

– 06:00, sobota, nedeľa : 06:00 – 

14:00 a od 22:00 – 06:00.

V prípade mimoriadne priaznivého 

počasia bude stála služba na praco-

visku v uvedených hodinách nahra-

dená dispečerskou službou, resp. 

pohotovosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a  pohoto-

vosť mimo pracoviska bude: 

v  pracovných dňoch od 14:00 – 

22:00, v sobotu, nedeľu od 06:00 

– 22:00, v prípade zhoršenia po-

časia s predpokladom vzniku ka-

lamitného charakteru sa dispe-

čerská služba (ďalej DS) nariadi 

v nepretržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mo-

bilnom telefóne č.: 0908 272 630.

Požiadavky a pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné rea-

lizovať prostredníctvom telefón-

nych čísiel:

0908 272 630 – dispečing 

0905 491 034 – miestne komuniká-

cie – ručné čistenie (str. č. 2)

0918 627 402 – riaditeľ TS

Ing. Miloslav Filjač, 

riaditeľ TS, m. p., BŠ

Ján Hlinka, 

Verejné služby MsÚ BŠ

Príprava na zimnú údržbu 
mestských komunikácií

Upozornenie 
na povinnosti pri nakladaní 

s odpadom z prevádzok od pod-

nikateľských subjektov.

Upozorňujeme, že pokiaľ podni-

kateľské subjekty nemôžu z  ob-

jektívnych príčin umiestňovať 

ZKO do ohlásených typizovaných 

nádob (buď z  dôvodu nárazovej 

neočakávanej zvýšenej produkcie 

alebo ak subjekt nemôže mať ná-

dobu z  priestorových dôvodov), 

platí pre ne povinnosť u kladať 

ZKO iba do špecifi cky označených 

jednorazových plastových vriec 

(§9, ods. 6, VZN č. 6/2019 o na-

kladaní s  komunálnymi odpad-

mi a  drobnými stavebnými od-

padmi).

Budeme túto povinnosť opätovne 

kontrolovať v  súčinnosti s  mest-

skou políciou. Iné ako špecifi cky 

označené plastové vrecia so ZKO 

nebudú podnikateľom odobera-

né a  hrozí im pokuta za poruše-

nie VZN č. 6/2019 o  nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drob-

nými stavebnými odpadmi, ako 

aj za neoprávnený záber verejné-

ho priestranstva. Pokiaľ podnika-

teľský subjekt vyloží ZKO do ne-

označeného vreca, zbavuje sa ho 

nelegálne a zadarmo na úkor os-

tatných poplatníkov mesta. Jeho 

odpad tak zaplatia všetci tí, ktorí 

si platia za odpad.

Špecifi cky označené plastové vre-

cia si treba zakúpiť v klientskom 

centre. Jedno vrece stojí 2,50€ 

a v tejto cene sú zahrnuté náklady 

na zber, prepravu a zneškodnenie 

odpadu vo vreci. Naplnené vrecia 

treba v  zmysle vyššie uvedeného 

VZN o  nakladaní s  komunálny-

mi odpadmi a  drobnými staveb-

nými odpadmi vyložiť v deň zbe-

ru do 7:00 h.

Miloš Veverka, TS, m. p.



5
číslo 41 • 18. november 2021

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Drama Club na Gymnáziu 

Andreja Kmeťa v Banskej 

Štiavnici.

Naša práca, práca učiteľa, nekončí po-

slednou vyučovacou hodinou. Je to 

omnoho viac. Náš voľný čas mnoho-

krát vypĺňajú aj oni, naši študenti. Ve-

nujeme svoje voľné chvíle deťom, kto-

ré chcú niečo pre seba urobiť, tým aj 

pre svojich rodičov a  nás učiteľov či 

pre našu školu. Tak ako je rodič hrdý 

na svoje dieťa, ktoré niečo dosiahne, 

rovnako je hrdý aj učiteľ na výsledky, 

ktoré vďaka svojim žiakom dosahuje. 

Avšak nerobí to pre seba, robí to pre 

nich. Náš Drama Club je príkladom 

toho, že ešte stále je veľa detí, ktoré po 

vyučovaní robia niečo, čo ich napĺňa 

a posúva ďalej.

Ja osobne som šťastná, že náš Dra-

ma Club existuje, funguje a  študen-

ti sa do neho zapájajú. Každoročne 

organizujeme už známy Shakespe-

are´s Day pre okolité školy, pred Via-

nocami divadielko pre našu školu, av-

šak tentokrát sme sa rozhodli zapojiť 

do súťaže Drama Fest, ktorú zorgani-

zovalo mesto Vrbové a  Gymnázium 

J. B. Magina dňa 9.11.2021. Súťažili 

sme spolu s inými bilingválnymi gym-

náziami s predstavením Anna zo Ze-

leného domu. Predstavenie sme odo-

hrali v anglickom jazyku a naši žiaci 

to dokázali na výbornú nielen svojou 

úrovňou angličtiny, ale aj svojimi he-

reckými výkonmi. Za anglickú sekciu 

sme boli najlepší. Sme na nich hrdí 

a veríme, že aj naďalej budú pracovať 

v Drama Club a robiť dobré meno nie-

len škole, ale hlavne sebe a svojej rodi-

ne. Tešíme sa z Vášho úspechu.

Angelika Juhás, GAK

Drama Fest

Gymnazisti víťazne v súťaži Drama Fest  foto archív GAK

Milá babka i dedko milý, 

prijmite od nás pozdrav 

v tejto chvíli!

Aj keď vysoká chorobnosť detí nám 

nedovolila prejaviť svoju vďaku našim 

seniorom v októbri, myslíme si, že na 

prejav lásky a úcty je vždy vhodný čas. 

Október je už tradične spojený s jed-

ným z najkrajších období v živote člo-

veka. Pripomína nám najvzácnejšiu 

ľudskú cnosť – úctu k starším. Aj tento 

rok nás navštívilo to čarovné obdobie 

roka plné pestrých farieb, a podobne 

ako v živote prichádza čas bilancova-

nia a nádherných spomienok, aj my sa 

viac zameriavame na potrebu i dôleži-

tosť našich blízkych.

Celý mesiac október sa v  Materskej 

škole Čistinka niesol v  duchu úcty 

k rodinným hodnotám, preto sa pani 

učiteľky venovali témam, ktorými 

viedli deti k dôležitosti prejavov lásky 

a vďaky našim starkým. Folklórny sú-

bor Čistinka pod vedením pani učiteľ-

ky Petry Dávidovej si tento školský rok 

pre starých a prastarých rodičov pri-

pravil kultúrne vystúpenie s názvom 

Dožinky, aby si pospomínali na svoju 

mladosť a roky plné práce. Bohužiaľ, 

súčasná pandemická situácia nedovo-

lila zorganizovať podujatie za prítom-

nosti verejnosti, nemohli sme medzi 

nás pozvať starých rodičov, ani bývalé 

kolegyne. Preto sa pani učiteľka s deť-

mi venovala nacvičovaniu programu 

v rámci krúžku a konečné vystúpenie 

predstavila vo videu. Šikovné detič-

ky si vyskúšali, ako sa žilo kedysi, ale 

aj to, ako sa popri ťažkej práci spieva-

lo a veselilo. Vo vystúpení použili rôz-

ne tradičné rekvizity, za ktoré by sme 

chceli vyjadriť úprimnú vďaku rodi-

nám detí, konkrétne rod. Bučanovej 

za výrobu hrablí a cepov; rod. Blahúto-

vej za výrobu lavičky a rod. Mihokovej 

za zreštaurovanie vozíka. Vďaka rodi-

nám našich detičiek môžeme naďalej 

rozdávať radosť a úsmevy...

„Naša babka a náš dedko,

milí sú nám nadovšetko!

Keď k nám prídu na návštevu,

veselo je u nás veru.

Babka vždy len usmieva sa,

s dedkom zasa dobre hrá sa.

Vždy, keď prídu oni k nám,

dobre a veselo je nám.“

Petra Dávidová, 

MŠ Bratská

Spomienka na našich seniorov
– október v materskej škole

Folklórny súbor Čistinka  foto archív MŠ Bratská 

Tip na pešiu turistiku – Sit-

niansky okruh

Vhodná pre: všetkých (vrátane ro-

dín s deťmi)

Dĺžka: zhruba 13km

Značka: žltá

Východiskový bod: tajch Počú-

vadlo (obojsmerne)

Trasa, čerstvo obohatená o  láv-

ky, je vhodná pre všetky veko-

vé skupiny. Ak sa na ňu vyberie-

te, odmení vás výhľadmi na krásu 

Štiavnických vrchov. Zhruba v po-

lovici trasy budete mať možnosť 

výstupu na náš najvyšší vrch Sitno 

(1009 m.n.m.) po asfaltovej ceste 

(miestami strmšia). Okrem toho 

Sitniansky okruh vedie po dvoch 

zaniknutých, avšak dobre zacho-

vaných banských jarkoch.

Pešia trasa vedie po žltej značke 

a  je možné ju prejsť obojsmerne. 

Je vhodné, ako pre peších turistov, 

tak i pre cyklistov. Od Počúvadla je 

potrebné sa vydať smerom k uby-

tovaniu ForRest Glamping, prejsť 

pár metrov po ceste popri ubyto-

vaniu, za závorou hľadať na ľavej 

strane odbočku na značený žltý 

(úzky) chodník, ktorým sa tre-

ba smelo vydať. Pokračuje po Ta-

társkom jarku, stále po žltej turis-

tickej značke. Vyústi na asfaltovej 

ceste na mieste Vlčia jama, kde sa 

stretáva s  modrým chodníkom 

(smer Sitno). Ak sa rozhodnete 

pokračovať ďalej po žltej značke, 

je potrebné prejsť zhruba 50 met-

rov a  opäť odbočiť doprava na 

dobre udržiavanú lesnú cestu až 

na Krížnu a naspäť k tajchu Počú-

vadlo.

Technicky menej zdatným cyk-

listom môžeme odporučiť opač-

ný smer – z Krížnej cez Vlčiu jamu 

až na Počúvadlo. Keď pôjdete po-

tichučky, možno sa vám poda-

rí za hliadnuť aj srnky či iné lesné 

zvery. Odporúčame vám zobrať 

si dostatočné množstvo tekutín 

a dobrodružstvo môže začať.

Ďalšie tipy nájdete na: https://

www.banskastiavnica.travel/

aktivny-oddych/. 

Prajeme vám príjemnú prechádzku!

OOCR Región Štiavnica

citát

„Úspech nie je tvoj status v živote, 

ale tvoja snaha ísť k nemu.“

Daniel Pirič
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Slovo má… Norbert György.

V  Banskej Štiavnici pôsobia pre-

kladatelia, ktorí tu trávia štipendij-

ný pobyt a pracujú na preklade slo-

venských románov a zbierok poézie 

do cudzích jazykov. Rezidenčné po-

byty Trojica Air realizuje Literárne 

informačné centrum a  občianske 

združenie Literatúra v  spolupráci 

s Mestom Banská Štiavnica, a pre-

to by sme radi predstavili a prezen-

tovali tento spoločný projekt. V ok-

tóbri na mesačný rezidenčný pobyt 

nastúpil spisovateľ a  prekladateľ 

Norbert György. Prekladá do ma-

ďarčiny knihu Jedenie Ivana Me-

dešiho.  Položili sme mu preto pár 

otázok:

1. Nakoľko je podľa Vašich skú-

seností a znalostí známa klasic-

ká slovenská literatúra v  kraji-

ne našich južných susedov? Sú 

mená niektorých slovenských 

spisovateľov maďarským čitate-

ľom známe?

NG: „Nie som odborník na túto tému, 

ale pokiaľ viem, z  maďarskej stra-

ny v  minulosti nebol nijaký väčší zá-

ujem o slovenskú literatúru. To sa do 

istej miery zmenilo po tom, čo bolo 

Slovensko čestným hosťom budapeš-

tianskeho Medzinárodného knižného 

festivalu v roku 2016. Vďaka dôsled-

nej a  vytrvalej práci Renáty Deáko-

vej a ďalších ľudí, a taktiež vďaka úsi-

liu  Literárneho informačného centra, 

vyšlo v tom roku v maďarskom prekla-

de viac než 40 publikácií zo Slovenska, 

a  to najmä beletrie. Zdá sa, že vte-

dy sa čosi začalo a aj dnešné pozitív-

ne procesy pretrvávajú vďaka tomuto 

festivalu. Čo sa týka konkrétnych au-

torov, už aj predtým mali cveng mená 

Pavla Vilikovského a Veroniky Šikulo-

vej, po festivale zožala veľký úspech 

Kniha o  cintoríne Daniely Kapitáňo-

vej v preklade Tünde Mészáros, z kto-

rej vzniklo aj divadelné predstavenie, 

a  aby som si prihrial svoju polievoč-

ku, výrazný záujem vzbudila aj zbier-

ka poviedok Matky a kamionisti Ivany 

Dobrakovovej, ktorú som prekladal.“

2. Aká je podľa Vás podpora pre-

kladov slovenskej literatúry do 

cudzích jazykov zo strany štátu?

NG: „V  súčasnosti sú možnosti zís-

kať fi nančnú aj organizačnú podporu 

na preklad z viacerých inštitúcií, popri 

nezávislých verejnoprávnych organi-

záciách (FPU, Kultminor) je Literárne 

informačné centrum, ako príspevko-

vá organizácia ministerstva kultúry, 

najmä v  posledných rokoch, skutočne 

nápomocné prekladateľom aj zahra-

ničným vydavateľom, aj cez grantový 

program SLOLIA. Napokon, dôkazom 

je aj to, že som teraz na tomto štipen-

dijnom pobyte a môžem sa spoliehať, že 

aj o knihu, ktorú preložím, bude „posta-

rané“. Takáto pomoc nie je samozrejmá 

a myslím si, že prekladatelia si ju aj vá-

žia. Keby nebola, určite by nevznikalo 

toľko prekladov slovenskej literatúry do 

iných jazykov, do niektorých by nevzni-

kali vôbec.“

3. Prekladáte dielo Ivana Mede-

šiho. Čím oslovuje jeho kniha 

Vás ako prekladateľa? Čím by 

podľa vás mohla zaujať čitateľov 

v Maďarsku?

NG: „Jedenie Ivana Medešiho je v slo-

venskom literárnom prostredí v  kaž-

dom ohľade kuriózum. Jednak preto, 

lebo bolo napísané v jazyku vojvodin-

ských Rusnákov, knižne text vyšiel len 

v  slovenskom preklade Maroša Volo-

vára, ktorý ju aj vydal vo svojom vy-

davateľstve, a jednak preto, lebo pra-

cuje s  takým bizarným, groteskným 

a oslobodzujúco vulgárnym 

jazykovým a  tematickým 

arzenálom, ktorý sloven-

skej próze vonkoncom nie 

je vlastný. Toto isté sa však 

dá povedať aj o maďarskom 

literárnom prostredí, ani 

tam takáto vycibrená, teda 

nesamoúčelná surovosť nie 

je každodenný jav. Ak by 

niečo mohlo vzbudiť pozor-

nosť maďarského čitate-

ľa, myslím si, že je to práve 

táto kniha.“

4. Sú podľa Vás nejakí 

iní, zatiaľ u  našich su-

sedov neobjavení slo-

venskí autori, ktorí by 

mohli byť úspešní na 

maďarskom knižnom 

trhu? Čo je potrebné k tomu, aby 

sa úspechu dočkali?

NG: „V  posledných rokoch badať dve 

línie, ktoré z  maďarskej strany vzbu-

dzujú zvýšený záujem. Jedna je lí-

nia prozaických diel, ktoré spracúvajú 

spoločnú dejinnú a  kultúrnu sloven-

sko-maďarskú minulosť (mám na mys-

li v prvom rade knihy Pavla Rankova, 

Silvestra Lavríka, sčasti Veroniky Ši-

kulovej), a  druhá je silná prítomnosť 

mladšej a strednej generácie autoriek, 

ktoré vstupujú do vzrušujúceho dialó-

gu s dielami predstaviteliek maďarskej 

súčasnej „ženskej“ literatúry (Monika 

Kompaníková, Svetlana Žuchová, Ka-

tarína Kucbelová, Ivana Dobrakovo-

vá atď., aby som spomenul len zopár 

mien). Tak že mohli by to byť autori/

autorky takejto literatúry, ale možno 

aj ktosi úplne iný, napríklad práve Ivan 

Medeši. A  čo je tajomstvo úspechu? 

Zrejme slepé šťastie, a  dobrý marke-

ting. A k tomu nezaškodí aj talent.“

5. Ako hodnotíte podmien-

ky na prácu, ktoré máte v  Ban-

skej Štiavnici a vôbec mesto ako 

priestor pre Vašu náročnú inte-

lektuálnu prácu?

NG: „Podmienky sú tu z  každého 

ohľadu vhodné na to, aby sa prekla-

dateľ mohol zahĺbiť do práce. Byt je 

tichý a komfortný a na dôvažok sú tu 

k nemu historické kulisy jesennej Ban-

skej Štiavnice. To sa nedá zunovať. 

LICu aj mestu patrí veľká vďaka za 

to, že prekladateľom vytvorili takúto 

možnosť.“

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje LITA, autorská spoloč-

nosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica AirZáhradkárske 
okienko
GOJI – Kustovnica čínska

Uvádzané účinky boli všeobecne 

známe v minulosti.

GOJI – Kustovnica čínska je naj-

výživnejším plodom našej planéty.

Goji, alebo inak Kustovnica čínska 

(lycium chinensis) je ovocie, ktorej 

zázračné účinky na ľudské telo po-

znali už starí Číňania pred dvomi 

tisícročiami. Ostatné národy však 

goji objavili len nedávno.

GOJI a jeho zloženie

Je to doslova vitamínová bomba! 

Obsahuje totiž 18 rôznych ami-

nokyselín vrátane esenciálnych, 

vlákninu a  21 stopových prvkov, 

ako zinok, meď, germánium, váp-

nik, selén, železo, fosfor a ďalšie. 

Goji má dokonca najviac karo-

tenoidov – čo je žlté až oranžové 

farbivo rozpustné v  tukoch, zo 

všetkých známych rastlín na na-

šej planéte. Goji obsahuje viac vi-

tamínu C  než pomaranče, a  tiež 

má v sebe vitamíny B1, B2, B6 a E. 

A to nie je všetko.

Čínske ovocie je bohaté aj na anti-

oxidanty, ktoré neutralizujú voľné 

radikály, ktoré zapríčiňujú starnu-

tie organizmu a zabraňujú vzniku 

rakovinových buniek. Goji je sku-

točne elixírom života.

Ako nám GOJI pomáha?

Stimuluje tvorbu červených a bie-

lych krviniek, ochraňuje pečeňo-

vé bunky proti niektorým chemic-

kým látkam, blahodarne pôsobí 

na činnosť čriev. Zlepšuje metabo-

lizmus tukov, posilňuje imunitný 

systém, dokonca ľudský organiz-

mus chráni pred cukrovkou a kar-

diovaskulárnymi chorobami.

Ak má človek problém s obezitou, 

goji podporí aj chudnutie, boju-

je proti únave, vylepšuje pokož-

ku, pretože zabraňuje vzniku rôz-

nych kožných chorôb, pomáha 

dokonca aj proti zákernej psoriá-

ze. Účinkov na ľudský organizmus 

je viac než dosť. Goji je zázrak prí-

rody, pretože zabraňuje starnutiu, 

zlepšuje zrak a  povzbudzuje pa-

mäť. A vedľajšie účinky goji vôbec 

nemá.

Tento zázrak prírody sa označu-

je aj ako ovocie mladosti. Goji po-

chádza z  Himalájí, kde doteraz 

rastie, no pestuje sa aj v severnej 

Číne a  v  Tibete. Podľa všetkého 

goji „môže“ aj za skvelú kondíciu 

tibetských mníchov a ich dlhove-

kosť.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Poďakovanie

Chceli by sme 

sa poďakovať 

za odprevade-

nie na posled-

nej ceste s mo-

jím zosnulým manželom 

Ľudovítom Petríkom poh-

rebníctvu Cháron, p. primá-

torke, p. Simonidesovej, su-

sedom, rodine a známym za 

kvetinové dary.

Smútiaca rodina Petríková 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že z  tech-

nických príčin sú úradné hodiny 

v  kancelárii len v  stredu, v  čase 

8:00 - 12.00 hod. až do odvola-

nia. Zároveň oznamujeme čle-

nom, že členské príspevky zo-

stávajú vo výške 5€ a uhradiť ich 

bude možné v roku 2021 aj za oba 

roky. Je vhodné, pred osobnou 

návštevou kancelárie sa najprv 

skontaktovať telefonicky na čísle: 

045/ 692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oznam
Obchodná verejná súťaž – predaj 

pozemkov.

Bližšie informácie sú zverej-

nené na stránke obce: http://

w w w. b a d a n . s k / o b c h o d n a

-verejna-sutaz-na-odpredaj

-pozemkov-vo-vlastnictve-obce

-badan-oznam-0/mid/305480/.

html#m_305480

Ľubica Kuková, starostka obce 

Základná organizácia Sloven-

ského zväzu ochrancov prírody 

a krajiny – Sitno Banská 

Štiavnica aj napriek zložitému 

obdobiu súvisiacemu s pande-

mickou situáciou vykonávala 

svoju prácu pri konzervácii 

ruín hradu Sitno.

Slovenský zväz ochrancov prírody 

a krajiny (SZOPK) je dobrovoľné ne-

ziskové združenie občanov, skupín 

a organizácií (fyzických a právnických 

osôb), vytvorené v  záujme ochrany 

prírody, krajiny a  starostlivosti o  ži-

votné prostredie. Poslaním zväzu je 

pôsobiť na svojich členov, inštitúcie 

a  verejnosť v  duchu zodpovednos-

ti za stav a vývoj životného prostre-

dia. Naplnenie svojho poslania zväz 

zabezpečuje vzdelávacou, výchovnou 

a propagačnou prácou, informačnou, 

odbornou a  poradenskou činnosťou, 

kampaňami, organizovaním progra-

mov a  podujatí, realizáciou opatrení 

na ochranu prírody a životného pros-

tredia, vydavateľskou činnosťou, spo-

luprácou s inštitúciami, organizáciami 

doma i v zahraničí a podobne.

Našu základnú organizáciu založil 

Ing. Milan Kapusta CSc., ktorý tra-

gicky zahynul v roku 1995. Snažíme 

sa, aby sme zachovali čo najviac z jeho 

predstáv o činnosti, ktoré by sme mali 

vykonávať, ale je problém v získavaní 

mladých ľudí, keďže nesľubujeme pe-

niaze ani benefi ty. Tým máme obme-

dzené možnosti realizácie kvôli vyš-

šiemu vekovému priemeru našich 

členov. Sústreďujeme sa na konzervá-

ciu ruín hradu, ochranu prírody a udr-

žiavanie hradiska v čo najlepšom sta-

ve. Tieto práce sa opakujú každoročne 

a ich rozsah závisí od počasia, aké nám 

dopraje príroda.

Po iné roky sme začínali pracovnou 

schôdzou v  strede mája, previedli 

sme obhliadku celého hradiska a pri-

pravili sme si predbežný plán prác, 

ktoré je potrebné v  priebehu roka 

vykonať. V roku 2020 sa nám pre si-

tuáciu s  ochorením Covid-19 nepo-

darilo zvolať riadnu členskú schôdzu 

a platí to aj pre rok 2021. Z toho dôvo-

du sa práce na hradisku vykonávali iba 

v malom počte a podľa potreby. Vďa-

ka možnosti očkovania sa nám poda-

rilo zvládnuť práce takmer tak ako po 

iné roky.

Na múroch je stále množstvo výtrhov, 

ktoré sa priebežne opravujú počas ce-

lej sezóny. Vegetácia sa v trhlinách ne-

ustále rozrastá a spôsobuje väčšie ale-

bo menšie škody. Hradisko sa musí 

čistiť aj od napadaného lístia a musí 

sa likvidovať vegetácia, ktorá sa stále 

obnovuje.

Vždy po zime sa v  hradisku a  oko-

lí nachádza množstvo popadaných 

konárov a naviatych drevín, ktoré je 

potrebné odstraňovať. Niekedy sa vy-

skytnú aj spadnuté celé stromy alebo 

veľké konáre, ktoré je potrebné popí-

liť a odpratať.

Tráva sa kosí niekoľkokrát za rok prie-

bežne až do začiatku septembra. Pre 

komplikovaný terén, ktorý je na mno-

hých miestach značne neprístupný, je 

potrebné používať aj ručné kosenie 

kosákom a kosou. Na náletové nízke 

dreviny používame krovinorez. Hrad-

né nádvorie sa kosí častejšie.

Prameň vody v grantoch stále nie je 

dostatočný pre poruchu na potrubí. 

Prepláchnutie potrubia čiastočne po-

mohlo, avšak úplné dokončenie tohto 

prečistenia prameňa sa zatiaľ nepre-

viedlo. Cisterne musíme tiež venovať 

stálu pozornosť, vynášať napadané 

lístie a zároveň vyčistiť.

Vykonávame priebežne aj menšiu 

údržbu náučného chodníka, podľa 

potreby hlavne v okolí informačných 

tabúľ.

Pomáhame nášmu členovi – chatáro-

vi na chate Andreja Kmeťa s kosením. 

Na oplátku nám poskytne priestor na 

schôdze, ak to už bude realizovateľ-

né. Chatár v predchádzajúcich rokoch 

usporadúval prednášky o histórii Sit-

na a  okolia, na ktoré pozýval verej-

nosť na facebooku aj  v  Štiavnických 

novinách. V minulosti, ako súčasť ďal-

šej pracovnej schôdze našej organi-

zácie, viedol prednášky s prehľadom 

MUDr. Šášov Peter, kde volil zaujíma-

vý variant formou diskusie, a to veľ-

mi úspešne. Na všetky uvedené práce 

je potrebné používať nástroje a  ma-

teriál. V tomto roku sa nám podari-

lo získať od Mesta Banská Štiavnica, 

v zmysle VZN č. 2/2018 v znení do-

datku č. 1 pre rok 2021, na základe 

odporúčania Komisie výstavby a  ži-

votného prostredia pri MsZ v Banskej 

Štiavnici, dotáciu vo výške 500,00€ 

na projekt s názvom Konzervácia ruín 

hradu Sitno a ochrana prírody.

Dotáciu sme použili na zakúpenie no-

vého krovinorezu a  jeho príslušen-

stva, benzín a olej na jeho chod, rôzne 

náradie, materiál na opravu zábradlí 

a zriadenie bezpečnostných opatrení.

Touto cestou by sme sa chceli poďako-

vať MsÚ Banská Štiavnica, pani pri-

mátorke Mgr. Nadežde Babiakovej, 

Komisii výstavby a  životného pros-

tredia pri MsZ v  Banskej Štiavnici, 

ako i všetkým poslancom za schvále-

nie dotácie pre našu ZO SZOPK pre 

rok 2021.

Emília Kočalková 

Činnosť ZO SZOPK v roku 2021

Čistenie cisterny  foto archív ZO SZOPaK

Preosievanie sutiny  foto archív ZO SZOPaK

Oznam
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

od 1.11.2021 sa skončilo tes-

tovanie v  stane na Radničnom 

námestí 1 v  Banskej Štiavnici. 

V  prípade záujmu o  hromadné 

testovanie nad 30 osôb a testo-

vanie na protilátky nás kontak-

tujte a  informujte sa na t.č.: 

045/692 15 40.

SČK BŠ
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Vo výstavných priestoroch 

budovy Berggericht (Námestie 

svätej Trojice č. 6) bola dňa 

4.11.2021 otvorená výstava 

venovaná minerálu kalcit.

Výstavu pripravilo Sloven-

ské múzeum ochrany prí-

rody a jaskyniarstva v Lip-

tovskom Mikuláši. Jej 

kurátorkou – autorkou tex-

tov a  obsahov informač-

ných panelov je RNDr. Mo-

nika Orvošová. Zbierkové 

predmety (vzorky minerá-

lov a  hornín) sú z  fondov 

Slovenského banského 

múzea.

Kalcit je po kremeni naj-

hojnejším minerálom 

v  zemskej kôre. Chemic-

kým zložením je to uhli-

čitan vápenatý (CaCO
3
); 

kryštalizuje v  trigonálnej 

sústave. Praktickú iden-

tifi káciu kalcitu umožňu-

je jeho dokonalá štiepateľ-

nosť podľa plôch klenca. 

Pre ľudstvo je známy od 

nepamäti. Jeho najstarší 

známy prírodovedný popis 

urobil Gaius Plinius starší v roku 79 

n. l. Názov kalcit je odvodený z la-

tinského slova calx, čo znamená 

vápno. Iné polymorfné modifi kácie 

toho istého chemického zloženia sú 

rombický minerál aragonit a hexa-

gonálny minerál vaterit.

Kalcit bol autorkou výstavy opráv-

nene nazvaný Majstrom tvarov, 

keďže je známych okolo 1000 rôz-

nych tvarov kalcitu, čo je vo svete 

minerálov unikátne. Medzi jeho zá-

kladné a najznámejšie tvary patria 

romboeder (klenec), skalenoeder, 

trapezoeder, trigonálna prizma, tri-

gonálna pyramída, trigonálna di-

pyramída, pinakoid. Okrem toho 

vytvára rôzne spojky tvarov a kryš-

talické agregáty.

Kalcit je hlavným minerálom vá-

pencov, slieňovcov. Z  termálnych 

prameňov sa vylučuje chemogénny 

vápenec – travertín. Metamorfózou 

vápenca vzniká jeho hrubokryšta-

lická forma – mramor. Vzácne a ge-

neticky zaujímavé sú magmatické 

karbonátové horniny – karbonatity. 

Rozpúšťaním a  opätovným vyzrá-

žaním z  roztokov vznikajú kraso-

vé útvary – jaskyne s ich nátekovou 

(sintrovou výzdobou). Aj v  rámci 

kaldery Štiavnického stratovulkánu 

máme krasové územia (Jergištôlňa, 

Sklené Teplice, Vyhne,...) na báze 

vápencov vytlačených z  podložia 

sopky v hrásťovej štruktúre. 

Kalcit je významný aj pre živé or-

ganizmy, vrátane človeka. Vytvára 

ochranné obaly a kostry živočíchov.

Kalcit ako podstatná zložka sedi-

mentárnych karbonátových hornín 

má aj veľký ekonomický význam – 

z  vápenca a  slienitého vápenca sa 

vyrábajú stavbárske hmoty: vápno 

a cement. Travertín a mramor, ale 

aj niektoré typy vápenca sa využí-

vajú ako dekoračný kameň. Známy 

je tzv. levický zlatý ónyx – travertín, 

ktorý bol ťažený v lome Siklós v Le-

viciach. Z neho sa vyrábali obklady 

stien a dekoračné predmety.

Výstava poukazuje aj na ďalšie 

vlastnosti kalcitu. Štiepne klenco-

vé tvary priehľadného kalcitu (tzv. 

islandský vápenec) sa využívali 

v optike pri zostrojovaní mineralo-

gických mikroskopov. Pôsobivá je 

vlastnosť luminiscencie niektorých 

kalcitov (vyžarovanie farebného 

svetla pri ožarovaní ultrafi alovým 

svetlom), za ktorú kalcit vďačí prí-

tomnosti stopových prvkov.

Výstava v priestoroch Slovenského 

banského múzea prezentuje vlast-

né zbierky a je orientovaná na kal-

city rôznych genetických typov 

(postvulkanická mineralizácia vy-

vrelých hornín, diagenetická mine-

ralizácia sedimentov, mineralizácia 

metamorfovaných hornín, mine-

ralizácia žíl alpského typu), pričom 

prevládajú vzorky z  hydrotermál-

nych rudných žíl. Na výstave preva-

žujú ukážky z Banskej Štiavnice, ale 

zastúpené sú aj iné slovenské a za-

hraničné lokality. Na striebronos-

ných hodrušských rudných 

žilách je kalcit hlavným 

minerálom žilnej výplne. 

Čestné miesto majú vzor-

ky manganokalcitu, odrody 

kalcitu, ktorú v  roku 1846 

z banskoštiavnicko-hodruš-

ských žíl opísal nemec-

ký mineralóg Friedrich 

Breithaupt. Manganokalci-

ty sa vyznačujú príjemným 

ružovým odtieňom a perle-

ťovým leskom na štiepnych 

plochách.

Okrem kalcitu výstava pre-

zentuje aj jeho príbuz-

né minerály: olovnatý uh-

ličitan – ceruzit, zinkový 

– smithsonit, mangána-

tý – rodochrozit, horečna-

tý magnezit, vápenato – ho-

rečnatý – dolomit, vápenato 

– železnatý ankerit a stront-

natý uhličitan – stroncianit.

Aragonit – rombický uh-

ličitan vápenatý – , je minerál ne-

stabilný a časom sa mení na kalcit 

– vytvára paramorfózy kalcitu po 

aragonite. Na výstave sú zastúpené 

vzorkami jeho klasické slovenské 

lokality: Podrečany (žily aragonitu 

v breunerite) a Bulhary (drúzy ara-

gonitu v  dutinách čadiča). Zvlášt-

nosťou je olovnatá odroda aragoni-

tu – tarnowitzit –, ktorého ukážka 

pochádza z Namíbie.

Prvá miestnosť je venovaná kalcitu 

a  manganokalcitu z  Banskej Štiav-

nice, druhá miestnosť prezentuje 

vzorky kalcitu z ostatného Sloven-

ska a zahraničných lokalít, posled-

ná, tretia miestnosť dáva priestor 

pre kosoštvorcovú modifi káciu uh-

ličitanu vápenatého – aragonit 

a  príbuzné minerály kalcitu. Nie-

koľko vitrín obsahuje horniny na 

báze kalcitu. Výstava v Slovenskom 

banskom múzeu je na rozdiel od pô-

vodnej výstavy v SMOPaJ zamera-

ná viac na kalcity hydrotermálnych 

rudných žíl a  dáva menší priestor 

krasovým javom.

Srdečne Vás pozývame na túto vý-

stavu, ktorá potrvá do 30.4.2022.

Použitá literatúra: 

http://www.mindat.org/

Peter Jancsy, SBM

Kalcit – majster tvarov 
– nová výstava v Berggerichte

Poďakovanie
Obrázky pre seniorov.

Zariadenie sociálnych služieb Do-

mov Márie na Ulici Ludvika Svo-

bodu v  Banskej Štiavnici je sku-

točným domovom pre viac ako 

šesťdesiat prijímateľov sociálnej 

služby. Ich záujmy a  záľuby sú 

vzhľadom k veku a zdravotnému 

stavu veľmi rozmanité, preto sa 

snažíme každého podporiť v jeho 

osobnej aktivite.

Takto sme u 52-ročnej pani Ivany 

objavili umelecké zručnosti, ktoré 

sa prejavujú hlavne záľubou v ma-

ľovaní obrazov s  kvetinovou te-

matikou. Práca so štetcom, plát-

nom a farbami v rámci terapie jej 

pomáha zvládať ťažkú životnú si-

tuáciu, podporuje rozvoj jej ume-

leckých zručností, zvyšuje jej se-

bavedomie, pocit užitočnosti 

a psychickej pohody. Aby sa moh-

la venovať svojej záľube, potrebu-

je rôzne farby, štetce a plátna, na 

nákup ktorých jej nezostávajú fi -

nančné prostriedky.

V  rámci Grantového programu 

OPORA sme cez Nadáciu SPP po-

dali projekt na podporu pani Iva-

ny a získali sme tak pre ňu fi nanč-

ný príspevok, vďaka ktorému sme 

mohli nakúpiť všetko potrebné. 

Radosť z  toho má nielen obda-

rovaná, ale aj ostatní obyvatelia, 

ktorí sa tešia z pekných obrázkov 

v našom zariadení.

Srdečne ďakujeme!

Domov Márie 

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu „2x ročne“

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica oznamujú obča-

nom mesta, že sa dňa 22.11.2021 

uskutoční zvoz „2x ročne“, a to na 

uliciach: Koncová a Pustá.

Miloslav Filjač, riaditeľ podniku
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 19.11. o 18:30 hod.

Karel
Dokumentárny, 90 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film Karel nie je 
a ani nemá byť prehliadkou ne-
spornej slávy Karla Gotta, jeho 
speváckeho talentu a úspechov. 
Režisérka Olga Malířová Špáto-
vá vstúpila so svojou kamerou 
tam, kde sa sláva končí a kde sa 
z fenomenálneho Zlatého slávi-
ka Karla Gotta stáva iba Karel – 
nadšený maliar, milujúci manžel 
a otec. Tvorcovia totiž zachyti-
li Karla Gotta nielen pri jeho 
vystúpeniach a stretnutiach 
s fanúšikmi, ale predovšetkým 
v jeho domácom prostredí. 

Sobota 20.11. o 18:30 hod.

Duna
Scifi , 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. 

Nedeľa 21.11. o 16:00 hod.

Rodina Addamsovcov 2
Animovaný, rodinný, 100 min., 
MP, vstupné: 5€. Vydajte sa na 
letnú dovolenku s rodinou Addam-
sovcov, ktorí svojím nevšedným 
a podivným chovaním terorizujú 
nové kraje. Rodina Addamsovcov 2 
opäť v kinách už čoskoro.

Nedeľa 21.11. o 18:30 hod.

Francúzska depeša 
Liberty
Komédia, romantická dráma, 108 
min., MP:12, vstupné: 5€. Mi-
lostný dopis novinárom odohráva-
júci sa v detašovanom pracovis-
ku redakcie amerických novín vo 
fi ktívnom francúzskom meste 20. 
storočia,ktorý oživuje sériu re-
portáží publikovaných v časopi-
se :Francúzska depeša.

Utorok 23.11. o 18:30 hod.

Drahí súdruhovia
Historický, dráma, 120 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Provinč-
né mestečko na juhu Sovietske-

ho zväzu, rok 1962. Ľudmila, 
oddaná funkcionárka komunistic-
kej strany a idealistická vete-
ránka z druhej svetovej vojny, 
je metlou na všetko, čo vníma 
ako protisovietsky postoj. Spo-
lu s ďalšími miestnymi funkcio-
nármi strany ju zaskočí štrajk 
v miestnej továrni, na ktorom sa 
zúčastní aj jej vlastná dcéra. 

Štvrtok 25.11. o 18:30 hod.

Hlas lásky
Životopisný, 128 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Filmová fi kcia in-
špirovaná životom speváckej su-
per hviezdy Céline Dion. Que-
bec, koniec 60. rokov, Sylvette 
a Anglomard privítajú vo svojej 
rodine 14. dieťa: Aline. V rodi-
ne Dieuovcov prevláda celý život 
hudba a keď Aline vyrastie, ob-
javia v nej prekrásny dar, jej 
zlatý hlas. Keď si jej hlas vy-
počuje hudobný producent Guy – 
Claude, napadne mu iba jediná 
vec – urobiť z Aline najväčšiu 
svetovú speváčku. Životný prí-
beh o kanadskej hudobnej senzá-
cii Aline Dieu.

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 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 39/2021: 

„Boh sa neobracia najprv na rozum, 

ale na srdce.“ Výhercom sa stáva 

RNDr. Erika Havranová, Banská 

Bystrica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

29.11.2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Karla 

Čapka:

A., Začiatok tajničky,

B., Bunda, druh vývoja hmyzu, 

Z po rusky,

C., Neón česky, ničila draním, 

mesto na Morave,

D., Stred slova peknel, účet v ban-

ke, stoj,

E., Drahý kov, preš, plavidlo na pre-

rážanie cez rieku,

F., Beáta dom., malé lano, červená 

planéta,

G., Čistiaci prostriedok, druh va-

rešky, čas žitia,

H., Honosný dom, vyťahujte meč 

z púzdra, divoko,

I., Patriaca Isovi, vidina, zviazaná 

šatka ako taška,

J., Skočenie, slovenské mesto, 

moc,

K., Koniec tajničky, bór.

1., České miesto, 2. časť tajničky, 

starší,

2., Medikament, plocha na pristá-

vanie lietadiel,

3., Orgán zraku, vzalo do nájmu, 

Olympijské hry,

4., Stred slova ovinú, ozn. vysáva-

čov, psík detsky,

5., Koniec angl., úder v boxe, latka, 

spolu,

6., Francúzske žen. meno, labka, 

stredoeurópsky čas,

7., Údený výrobok, suchá tráva,

8., Aj, nižší žen. hlas, škrt bez 

mäkčeňa, maďarsky nie,

9., Ozn. áut Nitry, v  poriadku, žl-

tohnedá farba, centimeter,

10., Jedna v  Ríme, Verejná bez-

pečnosť, existujem, sada naopak, 

liter,

11., Pohrebná hostina, býva v noci, 

vínna réva,

12., Dinosaurus krátko, odvelí 

inam,

13., Liečivá rastlina, Akciová spol., 

český spevák.

Pomôcky: Yzop, Kocáb, Eta, End, 

Dino, Senec, Karo.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 41
Krížovka
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13. november bol dňom, 

na ktorý sa tešil každý malý 

prváčik. 

Práve v  tento deň prebehlo sláv-

nostné pasovanie, pri ktorom ich 

Základná škola Jozefa Horáka 

slávnostne prijala do svojich ra-

dov.

Celý program sa odohrával v  du-

chu recyklácie a  separovania od-

padu. Prváčikovia sa preniesli do 

lesa, v ktorom sa dozvedeli, ako sa 

správne v lese správať a ako vytrie-

diť odpadky. Deviataci si pre prvá-

čikov pripravili veľa zaujímavých 

úloh, ktoré úspešne zvládli. Na pa-

miatku venovali každému prvá-

čikovi kartičku, maľované tašky 

a perníčky v tvare štvorlístkov pre 

šťastie, aby sa im v škole darilo. 

A nám neostáva nič iné, ako poďa-

kovať sa všetkým deviatakom, kto-

rí sa nehanbili a  nelenili, aby pre 

svojich kamarátov pekné poobe-

die pripravili. Všetkým našim prvá-

čikom želáme, aby im ďalšie dni 

v našej škole priniesli veľa radosti 

a úspechov!

ZŠ J. Horáka

Horáčka víta prvákov

Pasovanie prvákov v ZŠ J. Horáka  foto archív ZŠ J. Horáka

Koncom septembra 2021 

sa úspešne ukončil terénny 

výskum v centre Banskej 

Štiavnice s cieľom detailnej-

šieho spoznania urbanistic-

ko-architektonického vývinu 

Banskej Štiavnice. 

Výskum sa realizoval odborníkmi 

– pod vedením Kataríny Terao Vo-

škovej aj so zámerom zapojenia štu-

dentov rôznych vedných odborov. 

Medzinárodný týždňový multidisci-

plinárny workshop Jesenná univerzi-

ta architektúry 2021 obsahovo pod-

poril prebiehajúci výskum a zároveň 

bolo jeho poslaním rozšíriť vzdelanie 

študentov relevantných vedných od-

borov pri ochrane architektonického 

dedičstva: histórie, archívnictva, his-

tórie umenia, architektúry a  staveb-

níctva, archeológie, reštaurovania, ge-

odézie a pod.

V rokoch 2018 – 2020 sa už úspešne 

realizovali prvé dve časti výskumu: 

Románska a gotická Banská Štiavnica. 

Pričom v poslednom ročníku sa work-

shop a jeho teoretická časť kolokvium 

obmedzil vo výskume na Námestie 

svätej Trojice. V roku 2021 bolo záme-

rom výskum a dokumentáciu rozšíriť 

o zmapovanie stredovekej architektú-

ry ostatnej časti centra mesta. V pr-

vých etapách projektu boli skúmané 

a  dokumentované stavby najstaršie 

– románske, okolo hlavnej uličnej osi 

– Ulice Andreja Kmeťa a Striebornej. 

V roku 2020 sa výskum rozšíril o stav-

by na Nám. sv. Trojice, kde palácové 

domy nadväzujú na pôvodné banské 

štôlne. V 2021 bol výskum stredove-

kej zástavby doplnený už o celé cen-

trum mesta.

Záverom medzinárodného poduja-

tia – dňa 18. septembra 2021 – bola 

slávnostne otvorená výstava s rovno-

menným názvom Banská Štiavnica 

gotická, 3. časť. Kurátorka a zároveň 

autorka výstavy Ing. arch. Katarína 

Vošková, PhD. v  jej úvode predsta-

vila ciele a  doterajšie výsledky pre-

biehajúceho výskumu, na ktorom 

systematicky pracuje už štyri roky. 

Poukázala na to, že doposiaľ sa o ur-

banistickom vývoji mesta síce písalo 

(odborne a populárnou formou), ale 

doposiaľ nebol tento stav detailnej-

šie grafi cky spracovaný. Výskumníč-

ka z  Fakulty architektúry a  dizajnu 

Katarína Terao Vošková refl ektuje 

na najaktuálnejšie vedecké poznatky, 

ktoré sú dostupné z  archívov a  do-

pĺňa ich vlastnými zisteniami z  te-

rénnu. Za posledných 30 rokov boli 

archívy Slovenska obohatené o  od-

borné dokumentácie archeologic-

kých, architektonicko-historických či 

reštaurátorských výskumov. Bolo ob-

javených mnoho nových aj prevrat-

ných zistení (napríklad poloha rad-

ničnej Kaplnky sv. Anny, množstvo 

detailov, ktoré spresnili datovanie 

vzniku stavebného vývinu jednotli-

vých domov). Tieto odborné mate-

riály však zostávajú v archívoch a sú 

tak poväčšine iba ťažko interpreto-

vateľné laickej či odbornej verejnos-

ti. Autorka a kurátorka výstavy pre-

mieta aktuálne poznatky o  vývine 

domov do grafi ckej podoby, čím po-

znatky sprístupňuje širokej verej-

nosti. Okrem výskumu samotné-

ho sa snaží svet vedeckého bádania 

a  spoznávania histórie architektúry 

„in situ“ (na mieste samom) priblížiť 

študentom. Jej cieľom je do súčasnej 

mapy mesta vložiť informáciu o tom, 

ako mesto mohlo vyzerať (pôdorys-

ne aj hmotovo) v  jednotlivých slo-

hových vývinových obdobiach (v ro-

mánskom, gotickom, renesančnom 

a  podobne), keďže sa mesto meni-

lo a rozrastalo približne každých sto 

rokov. Doposiaľ sa podarilo takto „re-

konštruovať“ románsku a gotickú po-

dobu Banskej Štiavnice.

Výstava bola prezentovaná veľkofor-

mátovými postermi v  historických 

klenbových priestoroch gotických piv-

níc detašovaného pracoviska Fakulty 

architektúry a dizajnu STU a ešte stá-

le (do konca februára 2022) je možné 

ju vidieť v týchto priestoroch na Rad-

ničnom námestí 2 v Banskej Štiavni-

ci. Počas slávnostného otvorenia bola 

výstava sprevádzaná vysvetľujúcimi 

prednáškami – prezentáciami.

Študentské multidisciplinárne work-

shopy „Jesenná univerzita architektúry“ 

a výstavy, ktoré prezentujú výsledky 

vždy novej etapy vedeckého výsku-

mu sa konávajú v  spolupráci a  pod 

záštitou ICOMOS Slovensko a  Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva. 

Doteraz bolo realizovaných 11 roč-

níkov na rôzne témy ochrany a vhod-

nej prezentácie kultúrneho dedič-

stva. Odborné prednášky na vybrané 

témy boli doposiaľ vždy po dvoch 

ročníkoch podujatia zhrnuté a  pre-

zentované v odborných zborníkoch, 

v jednom prípade aj vo vedeckej mo-

nografi i.

Projekt sa konal s fi nančným prispe-

ním Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky v rámci programu „Obnov-

me si svoj dom“.

Zuzana Holičková,

architektka a lektorka podujatia

Banská Štiavnica gotická 
– pozvanie na výstavu 

Galéria Jula 
Bindera 
pozýva…
na výstavu Marko Vrzgula: Štú-

dia obrazu. Čiary a kruhy.

(3.11. – 27.11.2021), Nám. sv. 

Trojice 21, Banská Štiavnica

Od 3.11. je sprístupnená výsta-

va Marka Vrzgulu – Štúdia ob-

razu. Čiary a  kruhy. Výstava 

predstavuje výtvarnú časť diva-

delno-výtvarného projektu, kto-

rý vznikol v spolupráci s divad-

lom Uhol_92.

Marko Vrzgula, *1966, absolvo-

val katedru maľby na Vysokej 

škole výtvarných umení (1985-

1991). Pôsobil ako pedagóg na 

katedre maľby VŠVU v  Brati-

slave (1992-2002) a  na Kated-

re výtvarnej výchovy a  tvorby 

Univerzity Konštantína Filo-

zofa v  Nitre (2002_2004). Od 

roku 2004 pôsobí ako umelec 

v  slobodnom povolaní. Založil 

a  od roku 2004 spravuje galé-

riu GUBA v Bratislave. Od roku 

1988 svoju tvorbu predstavil na 

viac ako dvadsiatich samostat-

ných výstavách na Slovensku, 

vo Francúzsku, Izraeli. Zúčast-

nil sa na viac ako päťdesiatich 

kolektívnych výstavách v Českej 

republike, Rakúsku, Poľsku, Ne-

mecku, Bulharsku, Veľkej Britá-

nii, USA.

Žije a  tvorí v Bratislave a v  lip-

tovskej obci Lúčky – kúpele, kde 

v  priestoroch svojho letného 

ateliéru poriada maliarske sym-

póziá od roku 2010.

Srdečne Vás pozývame do galé-

rie. Fungujeme v  režime OTP. 

Ďakujeme!

GJB
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Práca je pre ňu 
zároveň koníčkom
Svet realít je krásnym neprebádaným prostredím, v ktorom 
sa nevie pohybovať hocikto. Manažérka pobočky HALO 
reality v B. Štiavnici – Magdaléna Štepáneková sa pre túto 
prácu narodila.
„Realitám a predaju nehnuteľností sa venujem sedem rokov, a to 
predovšetkým priamo v Banskej Štiavnici a jej okolí. Tu žijem so 
svojím manželom a mojimi troma deťmi. Vyštudovala som ob-
chodnú školu a obchodovaniu som sa venovala celý život. Svet 
realít ma začal zaujímať až potom, keď som prišla o strechu nad 
hlavou a hľadala som si vlastné bývanie. Po prvom úspešnom 
roku mi bolo ponúknuté miesto manažérskej pozície, a to viesť 
tím maklérov v B. Štiavnici. Momentálne radí aj svojim kolegy-
niam – Anne Maďarovej a Kataríne Denkovej, ktoré po spoloč-
ných rokoch sú aj jej dobré priateľky. Mnohí Štiavničania ich už 
poznajú, oslovujú s predajom a spoliehajú sa na ich profesiona-

litu a korektnosť. Spoločne zrealizovali stovky úspešných predajov, o čom svedčia aj ich pozitívne recenzie. Stále však hľadajú do tohto zabehnutého tímu šikovných 
ľudí, ktorí majú chuť pracovať a rozvíjať sa. Za tie roky vidím, ako sa vyvíja realitný trh na Slovensku. Obzvlášť miesta ako Banská Štiavnica, ktorá má čo ponúk-
nuť zo svojich krás. Rastie záujem o bývanie v našom meste aj jeho okolí. Tu vidíme, že kde je vysoký dopyt, dvíha sa nám aj cena“.

Spýtala som sa preto, ako vidí reakcie občanov v takýchto situáciách.
„Nesmierne ma teší, že ľudia, ktorí majú záujem predať, sú spokojní s predajom a s našimi službami. No občania Štiavnice, ktorí majú záujem kupovať, na rast cien 
reagujú negatívne. Najdôležitejšie pri predaji nehnuteľnosti je preto správne nastavenie ceny. Často sa ľudia na nás obracajú s požiadavkou, aby sme im poradi-
li s cenou a následným predajom. Akékoľvek poradenstvo je u nás bezplatné. Pokiaľ sa nastaví cena správne a zvolí sa vhodná technika predaja, nehnuteľnosť sa 
predá k spokojnosti predávajúceho. Prvým krokom pri predaji nehnuteľnosti je preto rozhodnúť sa pre makléra, ktorému by ste vedeli odovzdať svoju dôveru. Tá 
je veľmi dôležitá, nakoľko je v hre veľká hodnota, a to je hodnota nehnuteľnosti. Pokiaľ si vyberiete správneho makléra, ten nastaví vhodnú cenu, vyberie straté-
giu predaja, pripraví nehnuteľnosť čo najvhodnejšie k predaju (home-stanging) (fotografi e) (videoobhliadku), zabezpečí inzerciu na weboch a sociálnych sieťach“.

Čo by malo byť teda ďalším krokom?
„Ďalším krokom je vybrať seriózneho kupujúceho a vyjednať predaj k spokojnosti predávajúceho aj kupujúceho. Toto vyjednávanie podmienok je veľmi náročné 
a realitný maklér sa častokrát pasuje do roly mediátora a psychológa. Musí vedieť vycítiť potreby, obavy, predstavy predávajúceho aj kupujúceho. Na záver kom-
pletne zabezpečíme všetky dokumenty ohľadom predaja až po samotný prevod vlastníckych práv na príslušnom okresnom úrade, odbor katastrálny“.
O svete realít by sa dalo popísať veľmi veľa. Preto o tejto téme ešte v budúcnosti pohovoríme formou rubriky, kde sa môžu záujemcovia pýtať konkrétnejšie. Po-
kiaľ sa nám zozbierajú ich otázky, pani Štepáneková bude na ne odpovedať. Zasielať ich môžete na tento e-mail: magdalenastepanekova@haloreality.sk
Čitateľom ponúkame aj ďalšie kontaktné údaje, kam sa môžu v prípade potreby obrátiť:
HALO reality Banská Štiavnica, Dolná 2, 0908 924 448
https://www.haloreality.sk/realitny-makler/843-magdalena_stepanekova

Daniela Sokolovičová

INZERCIA

A tak sme sa vydali na krátku 

bádateľskú cestu krížom 

krážom po prírode.

V malebnom prostredí pohoria Štiav-

nické vrchy, v nádhernom a tichom 

prostredí Počúvadlianskeho jazera, 

sa v dňoch 19.10. – 22.10.2021 zú-

častnili žiaci 4. ročníka dlho očakáva-

nej „Školy v prírode.“

Po príchode do spomínaného pros-

tredia sme sa ubytovali v Chate Lo-

diar, kde už boli pre nás pripravené 

útulné izby.

Celý pobyt od rána do večera bol vy-

plnený množstvom zaujímavých ak-

tivít a výletov.

Keďže nám počasie naozaj prialo, 

väčšinu času sme strávili vonku.

Program bol naozaj pestrý:

Vodníkov a vodníčkin kvíz pri jaze-

re, výstup na Sitno s banánovo-šľa-

hačkovým občerstvením v cieli, náv-

števa skanzenu a  fáranie do bane, 

kde sme zahliadli aj „banský mesiac“, 

tvorenie v  Terra Permonii a  pizza 

v  reštaurácii Svätá Barborka, náv-

števa minizoo v Štiav-

nických Baniach, kde 

sme si vyskúšali pre-

lety s dravcami, futba-

lové popoludnie, turis-

tická vychádzka nad 

zjazdovkou Salaman-

dra resort a späť po tu-

ristickom chodníku až 

k Vindšachtskému taj-

chu, kde sme spozná-

vali okolie a  vychut-

návali si čaro prírody, 

maľovanie na tričká, 

pečenie vianočky, zá-

bavné večery v  spoločenskej miest-

nosti, stolový futbal, stolný tenis, 

spoločenské hry, záverečná disco čo-

koládová párty, tortové prekvapenie.

Samozrejme nechýbali výborné ra-

ňajky formou švédskych stolov, kde 

si mohol každý vybrať podľa chuti. Po 

aktívnom pohybe na čerstvom vzdu-

chu dobre padol sýty obed a večera, 

ktoré pripravovali milé pani kuchár-

ky. Pochvalou pre tety boli prázdne 

taniere našich štvrtákov. Nechýbalo 

ani ovocie a zelenina.

Čas strávený v lone prekrásnej príro-

dy veľmi rýchlo ubehol a my sme sa 

plní skvelých zážitkov a hlavne všetci 

zdraví vrátili domov.

„Všade dobre, doma najlepšie.“

Srdečné poďakovanie za výbornú or-

ganizáciu „Školy v prírode“ patrí hlav-

ne majiteľovi rekreačného zariadenia 

Chaty Lodiar, Petrovi Ernekovi, pre-

vádzkarke Ľubici Bačíkovej a celému 

personálu, pani asistentke Kataríne 

Zorvanovej a pani učiteľke Mgr. Eri-

ke Saitzovej.

Erika Saitzová, tr. uč. IV. A

„Najlepším vedcom je príroda.“ — Aristoteles
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Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

inzercia

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

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

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

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 
20% zľava


