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INZERCIA

Už po trinásty raz sa v Banskej 

Štiavnici stretli akademickí 

funkcionári a študenti – 

nasledovníci slávnej Baníckej 

a lesníckej akadémie. 

Tentokrát s vynoveným 

programom.

V stredu 20. 11. 2019 do Banskej 

Štiavnice zavítali akademickí funk-

cionári a  študenti nástupníckych 

univerzít/fakúlt Baníckej a lesníc-

kej akadémie, aby sa zúčastnili už 

13. ročníka podujatia Akademici 

v  Banskej Štiavnici 2019, ktorým 

sme si uctili tradície a  duchov-

ný odkaz tejto alma mater pre 11 

nástupníckych univerzít a  fakúlt, 

ktoré podpísali Deklaráciu pokra-

čovateľov duchovného dedičstva 

slávnej Baníckej akadémie v  Ban-

skej Štiavnici. 

V mesiaci august sme vás 

informovali o tom, že rozhod-

nutím Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej 

republiky boli poskytnuté 

fi nančné prostriedky z Envi-

ronmentálneho fondu formou 

dotácie, čo následne umožnilo 

dokončiť hlavné vetvy 

vodovodu. MŽP SR poskytlo 

celkom v rokoch 2018 a 2019 

sumu 380 000 €. 

Na realizáciu tohto diela boli spo-

lu v  rokoch 2018 a  2019 vyčlene-

né fi nančné prostriedky z  rozpoč-

tu mesta Banská Štiavnica vo výške 

100 750 €.

Dňa 20.8.2019 bolo odovzdané sta-

venisko zhotoviteľskej spoločnos-

ti, ktorá bola úspešná vo verejnom 

obstarávaní. Práce boli ukončené 

30.10.2019. Celková dĺžka novovy-

budovaných vetiev vodovodu me-

ria 972 m. Dielo obsahuje aj prípra-

vy pre prípojky, z ktorých sa budú 

môcť pripojiť jednotlivé domy. Sú-

časťou nového vodovodu sú aj hy-

dranty, ktoré prispejú k lep-

šej ochrane obyvateľov pred 

požiarmi. Nové vetvy boli 

prepláchnuté a  vydezinfi ko-

vané. Rovnako boli podrobe-

né tlakovej skúške, ktorej vy-

hoveli.

Dobudovaním tejto  líniovej 

stavby je pitná voda dostup-

ná pre všetkých obyvateľov 

časti mesta Banská Štiavnica 

– Jergištôlňa, čím sa skvalit-

nili podmienky pre bývanie.

MsÚ

Akademici v Banskej Štiavnici 2019

Vodovod Jergištôlňa

Vzácni hostia vo vestibule SPŠ S. Mikovíniho  foto Ján Petrík

3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

SVETOVÉ 
DEDIČSTVO 
OČAMI DETÍ
Trámová miestnosť Rubigallu 

(2. poschodie)

25.9. - 31.12.2019 

Mikuláš
6. december 2019 o 16:00

Kultúrne centrum, Banská Štiavnica
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

kultura@banskastiavnica.sk

6 december 2019 o 16:00000000

Krajšie
vianoce

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 4.12. v čase 

od 8:00 – 16:30 v časti Sitnianska 

na ul.: Kríková. Ďakujeme za po-

rozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

11.11. v Rádiu Regina o 6:35 bola 

relácia o  Sklených Tepliciach. Pre-

zentované bolo, že sa tu v  r. 1786 

uskutočnil 1. svetový vedecký kon-

gres, nie však, že v tomto istom roku 

sa tu uskutočnili aj ďalšie 3 svetové 

priority. Za úzkej súčinnosti profe-

sorov Baníckej akadémie v Banskej 

Štiavnici – Bornova európska amal-

gamácia, založenie 1. medzinárod-

nej vedeckej spoločnosti na svete 

a položenie základov 1. medzinárod-

ného vedeckého časopisu na svete. 

13.11. v RTVS na Jednotke v Sprá-

vach RTVS o 19:00 spomínal a hod-

notil november 1989 banskoštiav-

nický rodák, spisovateľ a  niekdajší 

politik a  diplomat Anton Hykisch. 

Dávam do pozornosti aj jeho zaují-

mavé konštatovanie, že po novem-

bri 1989 sme sa síce „stali slobodnej-

šími“, ale nie lepšími. 14.11. v Rádiu 

Devín o  8:00 bola opäť informácia 

o tom, že dňa 17.11. bude v kultúr-

nom centre v B. Štiavnici „One Day 

Jazz Festival 2019“. Táto informácia 

odznela niekoľkonásobne vo via-

cerých médiách aj v ďalších dňoch, 

až do 17.11. 21.11. v  Rádiu Regi-

na o  15:40 hovorila Zuzana Bod-

nárová o kultúrnych aktivitách v B. 

Štiavnici v rámci podujatí programu 

„Mesta kultúry 2019“. V  minulom 

týždni bolo veľmi často frekvento-

vané meno Exštiavničana Jarosla-

va Naďa, tieňového ministra obra-

ny SR z OĽANO. Kvôli nemu zvolal 

premiér SR aj dňa 22.11. časť členov 

Bezpečnostnej rady štátu. 22.11. 

v Rádiu Regina o 14:40 bola infor-

mácia o kultúrnych podujatiach v B. 

Štiavnici od 23.11. 22.11. v  Rádiu 

Regina o 21:00 bola rozhlasová hra 

„Duša hry“, ktorá mala premiéru v r. 

1991 od Exštiavničana, spisovate-

ľa, dramatika a  významného kul-

túrneho činiteľa európskeho význa-

mu prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. 

23.11. v Rádiu Devín o 8:40 a v re-

príze 27.11. o  7:40 v  rubrike „Glo-

sa týždňa“ opäť prečítal svoju glo-

su na tému „Nápisy“ na verejných 

priestranstvách. Zaujal ma najmä 

výstižný nápis po 21.8.1968 „Včera 

brat, a dnes kat“. Bratom i katom sa 

mysleli Rusi. 23.11. v Rádiu Devín 

o 13:30 bola rozhlasová hra od Jána 

Mikuša „Expedícia Paradajz“, ktorej 

dej sa odohráva v B. Štiavnici a okolí. 

23.11. v Rádiu Regina od 21:00 do 

22:00 spomínal Viliam Ján Gruska 

(1936 – 2019). Najväčšiu pozornosť 

venoval spisovateľovi Milovi Urba-

novi, významnému spisovateľovi 

(1904 – 1986), ktorý v r. 1922 – 24 

študoval na Vyššej strednej lesníckej 

škole v B. Štiavnici. 23.11. v Rádiu 

Devín od 22:30 do 23:00 hodnotila 

poéziu Jozefa Mihalkoviča bansko-

štiavnická rodáčka, spisovateľka, 

poetka a esejistka Dana Podracká.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Blížia sa vianočné sviatky, čas, 

ktorý dáva príležitosť ľuďom 

s dobrým srdcom pomôcť na 

Vianoce tým menej šťastným 

vo svojom okolí. 

Príležitosť prispieť druhým ku kraj-

ším Vianociam máme opäť aj tento 

rok. Mesto Banská Štiavnica v spo-

lupráci s  p. Petrom Ernekom sa aj 

tentokrát rozhodli pomôcť k vytvo-

reniu lepších vianočných sviatkov 

tým, ktorí sú v núdzi a každá pomoc 

je pre nich odmenou. Opäť nám mô-

žete pomôcť a vyčariť úsmev na tvá-

rach ľudí, ktorých poznáte a myslí-

te si, že by ich naša pomoc potešila. 

Napíšte nám typ na človeka, ľudí, 

prípadne krátky príbeh o  situácii, 

v akej sa nachádzajú, majú možno 

ťažšiu životnú situáciu a  naša po-

moc by sa im zišla. Práve týmto ľu-

ďom chceme podať pomocnú ruku 

a prispieť k vytvoreniu krajších via-

nočných sviatkov formou poukážok 

na nákup potravín. 

Vaše listy môžete doručiť na mest-

ský úrad do klientskeho cen-

tra, Námestie sv. Trojice č. 3, vlo-

žiť do schránok Štiavnických 

novín, alebo poslať mailom na 

eva.greganova@banskastiavnica.sk, 

do termínu 11.12.2019.

Zároveň chceme týmto poprosiť 

a  vyzvať aj ostatných podnikate-

ľov, fi rmy v našom meste, ktorí by 

mohli prispieť. Pridajte sa k  nám, 

aby sme mohli darovať krajšie Via-

noce viacerým ľuďom v  núdzi 

a týmto spôsobom im pomôcť obo-

hatiť Vianoce.

MsÚ

Pomôžte ľuďom 
v núdzi prežiť krajšie Vianoce

Podávanie 
žiadostí 
o  poskytnutie dotácií (fi nanč-

ných prostriedkov) z  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 pre rok 2020

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12. 2019 je termín pre 

podávanie žiadostí o  poskytnutie 

dotácie na rok 2020 pre právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikate-

ľov podľa §3 VZN č. 2/2018. 

V  zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 

je potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tlači-

ve, ktoré nájdete v klientskom cen-

tre mestského úradu alebo priamo 

na stránke mesta Banská Štiavni-

ca http://www.banskastiavnica.

s k / s t r a n k a _ d a t a / s u b o r y /

ako-vybavit/20190124-ziadost

-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená 

žiadosť o  poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílo-

hy (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, zakladateľskú 

zmluvu, stanovy s potvrdením re-

gistrácie /občianske združenia, 

neziskové organizácie, záujmové 

združenia a pod./

- ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

- čestné vyhlásenia žiadateľa /prí-

loha č. 1/

V  prípade nejasností kon-

taktujte: MsÚ, ekonomické 

odd., Jozefa Páchniková, t. č.: 

045/694 96 32, e-mail: jozefa.

pachnikova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Mikuláš 
v mestskej knižnici

Vás i v tomto roku poteší niekoľ-

kými prekvapeniami. Okrem tra-

dičnej nádielky nových kníh, pun-

ču a sladkostí, napr. i prezentáciou 

básničiek pre najmenších z  novej 

knižky banskoštiavnickej autorky 

RNDr. Naďky Kvakovej. Začíname 

o 15.30, radi Vás privítame! 

Kolektív MsK

25.11.

 Pracovné rokovanie vybraných 

zástupcov ZMOS-u s minister-

kou zdravotníctva SR k  rieše-

niu pripravovaných zmien stra-

tifi kácie nemocníc, dopadov 

na regióny, mestá a obce a tiež 

prerokovanie potreby zdravot-

níctva v Banskej Štiavnici.

 Stretnutie partnerských miest 

a  zástupcu sekretariátu regio-

nálneho centra OMSD k medzi-

národnému projektu – Banská 

Štiavnica – Budapešť – Krakov 

– Kutná Hora.

26.11.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na rokovaní Rady Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska.

27.11.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na Valnom zhromažde-

ní OOCR Región Banská Štiav-

nica.

28.11.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mest-

ské zastupiteľstvo a  riešenie 

ekonomiky Technických slu-

žieb, m. p., Banská Štiavnica.

30.11.

 Účasť na ekumenickej advent-

nej pobožnosti v  evanjelickom 

kostole v Banskej Štiavnici.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.
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Sú to univerzity z ma-

ďarskej Šoprone, Miškovca, Du-

naujvárosa, Sékešfeherváru (teraz 

Univerzita v Óbude), rakúskeho Le-

obenu, českej Ostravy, zo Slovenska 

fakulty z TU Košice a TU Zvolen. Ne-

smieme však v tejto súvislosti zabú-

dať ani na banskoštiavnické stredné 

školy. Tento rok sa slávnosť presunu-

la do Kostola sv. Kataríny s progra-

mom obohateným o slávnostné ná-

stupy facigerov. Po baníckej hymne 

zaspievanej spevokolom Štiavni-

čan, úvod už tradične patril príhovo-

ru primátorky mesta Mgr. Nadeždy 

Babiakovej a pokračoval pozdravný-

mi príhovormi akademických funk-

cionárov Fakulty zemských náuk 

a inžinierstva Univerzity v Miškov-

ci, Fakulty BERG TU Košice, Fakul-

ty materiálov, metalurgie a recyklá-

cie TU Košice, Vysokej školy báňskej 

v Ostrave a Lesníckej fakulty Zápa-

domaďarskej univerzity v  Šoproni. 

Nasledovalo prečítanie odporúča-

nia o  založení akadémie cisárovnej 

Márii Terézii Tadeášom Peithne-

rom a prečítaním rozhodnutia Má-

rie Terézie o založení Baníckej aka-

démie v Banskej Štiavnici. Program 

pokračoval slávnostným polože-

ním venčekov k  plastike venova-

nej Baníckej akadémii a  bývalému 

primátorovi mesta Ing. Mariánovi 

Lichnerovi, CSc. (jednému z iniciá-

torov Deklarácie) a  po ňom sprie-

vod k budovám alma mater tvore-

ný Banskoštiavnicko-hodrušským 

baníckym spolkom, predstaviteľmi 

mesta Banská Štiavnica, akademic-

kými funkcionármi a  študentmi 

nástupníckych škôl a banskoštiav-

nických stredných škôl a  inými 

hosťami. Sprievod sa najprv pre-

sunul do vestibulu SPŠ S. Mikoví-

niho, kde všetkých prítomných pri-

vítal riaditeľ školy Ing. Miroslav 

Jausch. Zaznela študentská hym-

na, lesné rohy. Na záver poduja-

tia primátorka mesta umiestnila 

slávnostnú stuhu na pamätnú ta-

buľu. Veľmi pekne ďakujeme všet-

kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k  organizácii podujatia, 

najmä spoluorganizátorom SPŠ S. 

Mikovíniho, SOŠ lesníckej, Ban-

skoštiavnicko-hodrušskému ba-

níckemu spolku, rímskokatolíckej 

farnosti za poskytnutie priesto-

rov Kostola sv. Kataíny, spevokolu 

Štiavničan, mestskej polícii, p. Iva-

novi Beňovi, moderátorovi podu-

jatia Petrovi Danášovi, Zuzane 

Šuškovej, Jánovi Petríkovi, Ivete 

Petrikovičovej, Petrovi Sliackemu, 

riaditeľom a  študentom bansko-

štiavnických stredných škôl, ktorí 

sa zúčastnili podujatia.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

Akademici v Banskej Štiavnici 2019

Vaše magnifi cencie, vaše 

spektability, vaše honorability, 

ctení predstavitelia univerzít, 

vysokých škôl a fakúlt, ďalší 

naši vzácni hostia, vážené 

dámy a páni, milí študenti, 

moji milí Štiavničania!

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých čo 

najsrdečnejšie privítala na tradičnom 

podujatí „Akademici v Banskej Štiavni-

ci 2019“, ktoré organizujeme tu v his-

torickom banskom meste v Banskej 

Štiavnici už po 14. krát v spolupráci 

s Banskoštiavnicko-hodrušským ba-

níckym spolkom, Strednou priemy-

selnou školou S. Mikovíniho, a Stred-

nou odbornou školou lesníckou pri 

príležitosti 18. výročia podpisu Dek-

larácie pokračovateľov duchovného 

dedičstva Baníckej akadémie v Ban-

skej Štiavnici.

Dnes sa tu stretávame, aby sme 

si spoločne pripomenuli význam-

né rozhodnutie o  založení Baníckej 

akadémie v Banskej Štiavnici. Je len 

málo takých vysokých škôl, ako bola 

banskoštiavnická Banícka akadémia, 

o  ktorej založení rozhodla samotná 

cisárovná Mária Terézia dňa 13. de-

cembra 1762. Bola to nielen prvá vy-

soká škola technického charakteru, 

ktorá počas svojho pôsobenia vycho-

vala množstvo odborníkov v  odbo-

roch baníctvo, hutníctvo, lesníctvo, 

geológia, ale aj v ďalších od-

boroch prírodných a  exakt-

ných vied, ale jej profesori 

a  študenti výrazne ovplyv-

nili rozvoj hospodárstva, 

najmä baníctva, hutníctva 

a lesníctva v mnohých, hlav-

ne európskych krajinách. 

K  týmto slávnym tradíciám 

sa hrdo hlásia nielen všetci 

obyvatelia nášho mesta, kde 

mala svoju pôsobnosť táto 

alma mater, ale aj viaceré univerzity 

zo Slovenska i zahraničia.

K  duchovnému dedičstvu Baníckej 

akadémie sa k dnešnému dňu prihlá-

silo 11 nástupníckych univerzít, vy-

sokých škôl a fakúlt podpísaním De-

klarácie pokračovateľov duchovného 

dedičstva.

Preto osobitne chcem privítať aka-

demických funkcionárov a  študen-

tov: Hornicko–geologickej fakulty 

a Fakulty metalurgie a materiálové-

ho inžinierstva Vysoké školy báňské 

– Technická univerzita Ostrava, Fa-

kulty zemských náuk a  inžinierstva 

Technickej univerzity v Miškovci, ďa-

lej zástupcov Technickej fakulty Uni-

verzity Alba Regia v  Óbude, ako aj 

Inštitútu geoinformatiky pri Univer-

zite v Óbude, Univerzity v Dunújvá-

rosi, Lesníckej fakulty Západomaďar-

skej univerzity v Šoproni, zástupcov 

BERG fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach, Fakulty materiálov, me-

talurgie a recyklácie Technickej uni-

verzity v Košiciach, Slovenskej tech-

nickej univerzity v Bratislave.

Taktiež mi dovoľte privítať riaditeľov 

banskoštiavnických stredných škôl.

Deklarácia pokračovateľov duchov-

ného dedičstva slávnej Baníckej aka-

démie v  Banskej Štiavnici zapustila 

hlboké korene a našla tú najživnejšiu 

pôdu u všetkých signatárov.

Vysoko si vážim dobrú spoluprácu 

a aktivitu týchto univerzít, vysokých 

škôl a fakúlt, ktoré sa hlásia k nástup-

níctvu a  vysokoškolským tradíciám 

Baníckej akadémie.

Mimoriadne si ctím všetky doteraj-

šie prejavy úcty zo strany vedenia 

univerzít, vysokých škôl a fakúlt voči 

niekdajšej banskoštiavnickej alma 

mater, ako aj voči nášmu starobylé-

mu a svetoznámemu mestu Banskej 

Štiavnici a  banskoštiavnickým du-

chovným tradíciám.

Aj deklarácia ako aj 

naše predchádzajúce 

a  dnešné stretnutie je 

príkladom toho, že ľudia 

rôznych štátov, národ-

ností si dokážu vážiť du-

chovné tradície a hodno-

ty a vzdať úctu tomu, čo 

ich spája a čo majú spo-

ločné – k  dejinám, tra-

díciám a  k  vzdelanosti 

a tu vidíme duchovný vplyv Baníckej 

akadémie na Slovensku a v Európe aj 

v súčasnosti.

Ešte raz vítam všetkých vás, kto-

rí ste nás poctili svojou prítomnos-

ťou, prajem vám čo najhlbší zážitok 

z  dnešného slávnostného podujatia 

a pevne verím, že sa v našom mes-

te stretneme aj o  rok na „Akademi-

koch v Banskej Štiavnici 2020“, aby sme 

naplnili myšlienku deklarácie pokra-

čovateľov a  aby sme svojou prácou 

a pôsobením, rešpektujúc odkaz de-

dičstva profesorov a  absolventov 

alma mater, vo vzájomnej spoluprá-

ci, vychovávali vysoko vzdelaných, 

tolerantných a  slobodných občanov 

budúcej zjednotenej Európy.

Zdar boh! Zdař bůh! Jó Szérencset! 

Glűck auf!

Foto: Ján Petrík

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k podujatiu Akademici v Banskej Štiavnici 2019

Prosba 
o pomoc!
Domov Márie realizuje  projekt 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“. Cieľom projektu je vy-

zbierať čo najviac krabíc pre 143 

klientov, aby aj oni mali čarovné 

Vianoce. Mnohých klientov ne-

navštevujú príbuzní, zostávajú 

na Vianoce v  zariadení. Vianoce 

sú sviatky hlavne pokoja a  lásky 

a tiež patrí k nim aj malý vianoč-

ný darček. Z  tohto dôvodu Vás 

milí čitatelia ŠN prosíme o  po-

moc a  zapojenie sa do projektu. 

Snahou je vyčariť úsmev na pe-

rách aj klientom Domova Márie. 

Ak je Vašou, čo len najmenšou 

možnosťou prispieť, prosím za-

pojte, pridajte sa, veľké ďakuje-

me v  mene klientov! Kontaktná 

osoba: Ing. Miroslava Bernátová, 

tel.č.: 0903 975 082.

ŠN
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Miroslav Válek 

a Banská Štiavnica.

Dňa 9.11. bolo v  Rádiu Regina od 

22:00 do 23:00 mimoriadne obsiah-

le dramatické pásmo o excelentnom 

básnikovi a  ministrovi kultúry SSR 

v r. 1969 – 88 Miroslavovi Válekovi 

(1927 – 1991) a následne bol o ňom 

ešte obsažnejší 2 – dielny dokumen-

tárny fi lm v RTVS na Dvojke – 14.11. 

od 20:10 I. diel a 21.11. tiež 20:10 II. 

diel. Ani v Rádiu Regina, ani v RTVS 

neboli ani len spomenuté mimoriad-

ne zásluhy M. Válka o  rozvoj Ban-

skej Štiavnice, o čo sa zaslúžil. Keď-

že tak ako nikto iný nielen v Banskej 

Štiavnici, ale aj na Slovensku abso-

lútne dôverne nepozná to, čo M. Vá-

lek spravil pre Banskú Štiavnicu ako 

pre žiadne mesto na Slovensku počas 

jeho ministrovania, podávam toto 

moje najautentickejšie svedectvo 

o ňom. Do tohto všetkého som bol 

totiž mimoriadne razantne a  účin-

ne zainteresovaný. V r. 1965 – 1978 

som bol riaditeľom Slovenského 

banského múzea v  Banskej Štiavni-

ci, od r. 1978 do 31.3.1979 vedúcim 

oddelenia pamiatok na Ministerstve 

kultúry SSR, od 1.4.1979 riaditeľom 

Štátneho ústredného banského ar-

chívu v Banskej Štiavnici a následne 

som súčasne pracoval aj v Úrade spl-

nomocnenca vlády SSR pre obnovu 

mestských pamiatkových rezervácií, 

kde som mal vo svojej kompetencii 

obnovu a  revitalizáciu mestskej pa-

miatkovej rezervácie Banská Štiav-

nica. Najväčšiu, najsystematickejšiu, 

najintenzívnejšiu, najsústredenej-

šiu a najdlhodobejšiu pozornosť ve-

noval M. Válek SBM – od jeho ná-

stupu do funkcie ministra kultúry 

v r. 1969, až do jeho dobrovoľnej ab-

dikácie v  r. 1988. Múzeum sa bez-

prostredne po vzniku Ministerstva 

kultúry SSR v  r. 1969 dostalo pod 

priame riadenie tohto ministerstva, 

čo práve vďaka M. Válkovi malo ten 

najblahodarnejší vplyv na jeho mi-

moriadne intenzívny rozvoj vo všet-

kých oblastiach jeho činnosti. Nik-

dy sa totiž nestalo, aby ministerstvo 

nedalo akýkoľvek veľký balík fi nan-

cií na akúkoľvek činnosť múzea, ak 

mala významný celospoločenský vý-

znam a  potreba príslušných fi nanč-

ných prostriedkov bola aj zodpove-

dajúco zdôvodnená. Stalo sa tak, že 

už v 70. rokoch 20. stor. bolo SBM po 

Slovenskom národnom múzeu naj-

významnejším múzeom na Sloven-

sku, ale čo bolo najpodstatnejšie, aj 

najvýznamnejším banským múze-

om na svete. Počas jeho ministrova-

nia došlo aj dňa 22.2.1978 k  prija-

tiu historického uznesenia vlády SSR 

č.58/1978 o obnove pamiatok a bu-

dovaní technickej a sociálnej infraš-

truktúry B. Štiavnice.

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

Ako každoročne, tak aj tento 

rok bude pre občanov bez 

domova v mesiaci december 

sprístupnený priestor na 

prenocovanie v nepriaznivých 

klimatických podmienkach, 

ktoré zriadilo mesto Banská 

Štiavnica. 

Občania žijúci na „ulici“ tu budú mať 

možnosť prenocovania, ako aj za-

bezpečenia osobnej hygieny a  sta-

rostlivosti o  bielizeň prostredníc-

tvom prania a sušenia.

V  tomto roku 2019 sa obnovil in-

teriér priestoru, položila sa nová 

dlažba vo  všetkých miestnostiach, 

vymaľovali sa steny, opravili sa toa-

lety, nastriekali radiátory, obnovil sa 

nábytok, vymenili postele.

Priestor je vybavený sprchovým kú-

tom, dvomi WC, kuchynkou a celko-

vým počtom lôžok 10. Na zabezpe-

čenie prania a sušenia je k dispozícii 

práčka a sušička, ktoré vždy obslu-

huje poverený správca priestoru. 

Evidenciu nocľahov a  kontrolu 

priestoru bude ako obvykle vyko-

návať mestská polícia. Príspevok za 

poskytnuté služby bude nezmene-

ný vo výške 0,50€/noc, sprchovanie 

0,10€, pranie, sušenie 0,20€. Vy-

zbierané poplatky budú použité na 

zabezpečenie čistiacich, pracích pro-

striedkov a na iné výdavky súvisiace 

s prevádzkou priestoru.

MsÚ

Pomoc občanom bez domova 
v zimnom období

INZERCIA

Nocľaháreň v budove mestskej plavárne  foto Michal Kríž

Zverejnenie 
zámerov 
nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle 

príslušných ustanovení zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o  majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov zve-

rejňuje:

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

32/2019 na prevod pozemkov v k. 

ú. Banská Štiavnica

– pozemok parc. číslo C KN 989/2, 

o výmere 151m2, záhrada

– časť pozemku parc. číslo E KN 

6217/11, o  výmere 713m2, TTP, 

z ktorého sa geometrickým plánom 

odčlení cca 250m2 priľahlých k po-

zemku parc. č. C KN 989/2

Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

33/2019 na zámenu pozemkov v k. 

ú. Banská Štiavnica takto:

– do vlastníctva mesta Banská Štiav-

nica sa prevedie

a) pozemok parc. č. C KN 157/2 

o  výmere 17m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorý bol vytvorený ge-

ometrickým plánom č. 47110899-

141/2019 zo dňa 4.10.2019 obno-

vením hraníc pôvodnej parcely E KN 

3141, o výmere 16 m2 záhrada

– do vlastníctva Jána Rafaelisa 

s manželkou Valériou sa prevedie

a) pozemok parc. č. C KN 160/5, 

o  celkovej výmere 41m2, záhra-

da, v  k. ú. Banky, ktorý bol vy-

tvorený geometrickým plánom 

č. 47110899-141/2019 zo dňa 

4.10.2019, odčlenením dielu 1 o vý-

mere 9m2 záhrada, z pôvodnej E KN 

parcely č. 9-3137/2 o celkovej výme-

re 732m2 záhrada a dielu 3 o výme-

re 32m2 ostatná plocha z pôvodnej E 

KN parc. č. 6732 o celkovej výmere 

563 m2 ostatná plocha

b) pozemok parc. č. C KN 160/6, 

o celkovej výmere 2m2, záhrada, v k. 

ú. Banky, ktorý bol vytvorený geo-

metrickým plánom č. 47110899-

141/2019 zo dňa 4.10.2019, od-

členením dielu 4 o  výmere 2m2 

záhrada, z pôvodnej E KN parcely č. 

6732 o celkovej výmere 563m2 os-

tatná plocha

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie info: Mestský úrad, odd. 

právne a  správy majetku, tel. 

045/6949637.

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Banská Štiavnica je sloven-

ským Mestom kultúry a pre 

kolektív oddelenia kultúry, 

športu a mediálnej komuni-

kácie mestského úradu to 

znamená miestami až výrazný 

nárast práce, keďže počas 

roka realizujú nielen aktivity 

spojené s projektom, ale aj iné 

úlohy, ktoré sú spojené s ich 

činnosťou. 

Medzi aktivity z  posledných týž-

dňov patrili napríklad úspešné 

uvedenie divadelnej hry Predsta-

vím ťa oteckovi, v priestoroch kul-

túrneho centra sa konali koncerty 

Honzu Nedvěda či medzinárodný 

jazzový koncert v  rámci festiva-

lu One Day Jazz Festival. Do kon-

ca roka čakajú na priateľov kultú-

ry okrem iného tradičný Mikuláš, 

výstava Jozefa Viktoriána Pituka, 

predstavenie Paradajz Pikčr, vy-

predaný koncert Jozefa Hollého 

či divadelné predstavenia v  rám-

ci projektu Mesto kultúry – Aero 

a Víťaz Janko pre deti, či Hamlet 

a  Žena v  čiernom pre dospelých. 

Tešíme sa aj na spoluprácu so Zá-

kladnou umeleckou školou, ktorá 

v  priestoroch kultúrneho centra 

uvedie svoj koncoročný koncert. 

No a  samozrejme, chýbať nebu-

de bohatá decembrová nádielka 

v kine Akademik, ktorej dominujú 

mimoriadne hity Ľadové kráľov-

stvo 2 a slovenská komédia Šťast-

né a  veselé, či očakávanie pokra-

čovanie série Star Wars. Veľmi sa 

tešíme aj z  toho, že môžeme po-

stupne upevňovať svoje korene na 

sídlisku Drieňová, kde v spoluprá-

ci s miestnou Materskou školou na 

Bratskej pokračujeme v  tvorivých 

a  iných aktivitách pre dospelých 

aj deti.

Aj touto cestou si dovoľujeme po-

zvať všetkých Štiavničanov na tie-

to a aj iné kultúrne aktivity, ktoré 

sa v našom meste dejú. Ich ponu-

ka a  kvalita je bezpochyby vzhľa-

dom na veľkosť mesta zo sloven-

ského pohľadu výnimočná. Týmto 

by som z pozície vedúceho oddele-

nia zároveň aj rád poďakoval ko-

legom z oddelenia kultúry, športu 

a  mediálnej komunikácie za celo-

ročnú veľkú profesionalitu, nasa-

denie a osobnú obetavosť pri plne-

ní znásobených náročných úloh. Aj 

v ňom sa potvrdilo staré známe, že 

práca v kultúre je menej zamestna-

nie a viac poslanie.

Rastislav Marko,

ved. odd. KŠaMK

Práca v kultúre je poslanie

Koncert Honzu Nedvěda v kultúrnom centre  foto Lubo Lužina

Dajte mi dobrý fi lm, vlastne 

nemusí byť úplne špičkový, 

stačí keď trafí do srdca tú 

správnu cielovku, a ľudia 

s radosťou prídu. 

Práve do kina. 

Fenomén, ktorý roky nevytlačil 

fejsbúk, ani pirátske stanice na sťa-

hovanie čohokoľvek. Kino je chrám, 

kde zažijete všetko čo štýl má, aj 

nemá. Kino je miestom, kde zdieľa-

te rovnaké pocity s blízkymi aj cu-

dzími ľuďmi, a  môžete sa s  nimi 

potom doma či v  bare baviť done-

konečna o  pointe. Kino je modla 

pre všetkých tvorcov, ktorí točia 

fi lmy. Pretože vidieť fi lm na ob-

rovskom plátne s dolby zvukom si 

môže doma dovoliť len zopár vy-

volených. Ale tí neprežijú to, o čom 

som písala vyššie. V dobe, kedy sa 

vytvárajú komunity, je tá kinová 

o trošku viac rozhľadenejšia. Tvor-

covia sú totiž nielen vizionári, ale 

častokrát nás nútia 

premýšľať „vo veľkom“ 

o zmysle života. A tak 

sa kino stáva pre mno-

hých z nás samo o sebe 

podstatným. To naše 

kino, kino Akademik, 

je útulné, príjemné, 

komorné, neuvrieska-

né. Vďaka digitalizácii 

moderné. Návštevnosť 

nás presviedča, že aj 

v tomto meste zastáva 

dôležité miesto v  ob-

lasti kultúry. V  mesia-

ci november navštívi-

lo 38 predstavení 1398 

divákov. A  to máme 

pred sebou ešte 4 pred-

stavenia. Priemerná 

návštevnosť na jed-

no predstavenie je 37 

divákov. Najúspeš-

nejšie tituly: Ľadové 

kráľovstvo 2, Ženská 

na vrchole, Posledná 

aristokratka, Rodina 

Adamsovcov, Snežný 

chlapec, slovenský ti-

tul Amnestie, Vládky-

ňa zla 2. Milujeme roz-

právky, akoby nás mali 

vytrhnúť z  bežnej re-

ality a  pohladiť dušu. 

Milujeme komédie, 

ktoré pozdvihnú naše 

mentálne nastave-

nie. A milujeme politi-

ku, pretože nám občas 

nedá dýchať, ako hys-

terická ženská. Kino 

je odrazom toho čo ži-

jeme a o čom snívame. 

Sme radi, že sme va-

šou súčasťou a  vy tou 

našou. V decembri nás 

opäť čaká zopár chuťo-

viek. Tak dovidenia!

Zuzka J. Patkošová,

odd.KšaMK

Dráma, komédia či rozprávka?

29.11. Koncert: Robert Pospiš & 

Martin Silay, KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 20:00.

Vedomostný kvíz: Múdra Štiavni-

ca, Art Cafe, Akademická 327/2, 

BŠ, 20:00.

Cestovateľská prednáška a premie-

tanie fotiek: Severná Kórea, najizo-

lovanejšia krajina sveta.

Art Cafe, Akademická 327/2, BŠ, 

20:00.

Spustenie osvetlenia ťažnej veže 

František: František sa rozžiari prvý, 

lampiónová slávnosť a animačné ak-

tivity pre deti. Šachta František, 

oproti ÚPSVR, BŠ, 18:00.

30.11. Festival Štiavnické Konšte-

lácie: komédia, Nenávidím. Pren-

čov, 17:00.

Koncert: Dust in the Groove. KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20:00.

Finisáž výstavy a  koncert: Krištá-

ľová reťaz, Ján Cikker 105. Galéria 

J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

19:00.

Ochutnávka tradičných zabíjačko-

vých špecialít. Ľudová hudba, Te-

rasa u  Blaškov, Počúvadlianske ja-

zero, 11:00.

1.12. Prednáška: Jantárová kom-

nata. Milan Zach Kučera, český spi-

sovateľ a fi lmový dokumentarista. 

Amfi teáter, Podhorie, 15:00.

5.12. Mikulášske popoludnie 

v Divnej pani. A. Kmeťa 120/8, BŠ, 

16:00.

Vernisáž: Vianočná výstava Pod 

betlehemskou hviezdou na Sta-

rom zámku. Starozámocká 11, BŠ, 

16:00.

Koncert: Mappa presents-Oldřich 

Janota. KC Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 19:30.

Koncert: Gonsofus – EP Release 

Concert . Archanjel caff e bar, Rad. 

nám. 10 B, BŠ, 20:00.

6.12. Mikuláš. KC, Kammerhofská 

1, BŠ, 16:00.

Vernisáž: Výstava Ivan Herenyi – 

Jeden by neveril. Art Cafe, Akade-

mická 327/2, BŠ, 18:00.

7.12. Farebný workshop chalk pa-

int® Základný. S  Farbami re-kre-

atívne studio, Radničné nám. 10, 

BŠ, 09:30.

Divadlo: Aero. KC, Kammerhofská 

1, BŠ, 16:00.

Kubánsky večer. Mikulášska párty 

v Trotuar cafe. O zábavu sa postará 

kubánsky spevák Eusebio N. Mena 

& Dj Hymy. A. Kmeťa 14, BŠ, 20:30.

Región Banská Štiavnica
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Slovenské banské múzeum 

si Vás dovoľuje pozvať na 

novú pripravovanú výstavu 

v budove Berggerichtu (geolo-

gicko-mineralogická expozícia 

SBM), ktorej hlavnou témou 

sú zmeny banskoštiavnickej 

krajiny a mesta vplyvom 

banskej a hutníckej činnosti 

v priebehu 17. – 21. storočia. 

Na výstave budú prezentované kó-

pie starých banských máp (z archív-

nych fondov: MV SR, SNA – Sloven-

ského banského archívu v  Banskej 

Štiavnici), originálne veduty SBM, 

na ktorých sú zachytené panorama-

tické pohľady na jednotlivé lokali-

ty spolu s vyobrazeniami banských 

a  hutníckych objektov na povrchu 

a tiež banského podzemia.

V  súvislosti s  rozvojom fotografi e, 

ďalším vývojom v  zaznamenávaní 

krajiny v  priebehu 19. – 20. storo-

čia, budú vystavené aj čierno-biele 

fotografi e a  albumy fotografi í naj-

významnejších fotografov žijúcich 

a tvoriacich v Banskej Štiavnici v ob-

dobí I. ČSR až 70. rokov 20. storo-

čia, ako napr.: Františka Mareša, F. 

Ľudovíta Kovácsa, Viliama Ladzian-

skeho, Sergeja Protopopova a Ester 

Plickovej. Medzi exponátmi si budú 

môcť návštevníci pozrieť aj viaceré 

dobové časopisy a tlačoviny z pozo-

stalosti Sergeja Protopopova, ktoré 

na výstavu spolu s viacerý-

mi fotoaparátmi a  kinoka-

merami zapožičal jeho syn 

Ing. Vladimír Protopopov. 

Svoju fotografi ckú tvorbu 

predstaví aj známy bansko-

štiavnický fotograf Ing. Lu-

bomir Lužina. Porovnáva 

staré fotografi e, na ktorých 

sú zachytené už dnes nee-

xistujúce banské a  hutníc-

ke objekty, resp. priestory, 

ktoré ešte neboli zastavané 

súčasnou zástavbou s foto-

grafi ami súčasnej Banskej 

Štiavnice, a  tak zachytáva 

zmeny mesta a krajiny.

Pozornosť bude venova-

ná aj architektonicko-sta-

vebným výskumom vybra-

ných objektov v centre mesta, ktoré 

boli realizované študentmi Fakul-

ty architektúry Slovenskej technic-

kej univerzity v Bratislave a tiež štu-

dentmi Strednej priemyselnej školy 

Samuela Mikovíniho počas jesen-

ných multidisciplinárnych work-

shopov na tému románska a gotic-

ká architektúra Banskej Štiavnice 

počas rokov 2018 – 2019. Okrem 

posterov k jednotlivým domom, na 

ktorých je vysvetlený vývoj dané-

ho objektu, budú vystavené aj vý-

stupy študentov v podobe modelov 

jednotlivých domov a tiež v podobe 

prezentácií. Zároveň budú návštev-

níkom premietané krátke prezen-

tácie a  fi lmy o  banskom podzemí 

v banskoštiavnickom regióne v spo-

lupráci s  Katedrou geografi e a  ge-

ológie Fakulty prírodných vied 

Univerzity Mateja Bela v  Banskej 

Štiavnici a  tiež krátky fi lm o  his-

tórii a  premenách mesta z  tvorby 

Ing. Vladimíra  Protopopova. Vý-

stava bude pre verejnosť otvorená 

v utorok 3.12.2019 (o 16,00 hod.) 

a potrvá do 31.3.2020.

Kontakt: 045/6949430; 

archiv@muzeumbs.sk

Adriana Matejková, 

kurátorka výstavy

Ecce terra... (Hľa krajina...)

Banská Štiavnica je úzko 

prepojená so svojou bohatou 

banskou históriou. 

S  rozvojom banskej činnosti vzni-

kali rôzne technické diela, ktoré 

sa plynutím času transformovali 

na technické pamiatky. Patria sem 

huty, stupy, štôlne, tajchy, systém 

zberných jarkov a pod.

Pozývame vás spoznať tieto banské 

stavby nachádzajúce sa v  krásnej 

okolitej prírode Štiavnicka spolu za 

účasti lektora z OZ Červená studňa. 

Nultý ročník poznávacej turistiky je 

vhodný pre všetky vekové kategórie. 

Prevedie vás náučným okruhom po 

jednotlivých dielach na trase okolo 

Veľkého vodárenského tajchu, Ma-

lého vodárenského tajchu, cez Čer-

venú studňu, tajch Ottergrund, 

Hornú Roveň, tajch Klinger s kon-

com v Banskej Štiavnici. V prípade 

nepriaznivého počasia nezabudnite 

na turistickú obuv a  pršiplášť. Od-

chod je z trojičného námestia o 9:00 

v sobotu 30. novembra.

Silvia Benková, 

OOCR Región Štiavnica

Po stopách banských technických 
pamiatok Štiavnicka

Veľký vodárenský tajch  foto Peter Lamoš

Čo všetko 
môže spôsobiť príliš akčný 

mladoženích v  snahe spoznať 

budúcich svokrovcov, 

predviedol v  kultúrnom centre 

v  B. Štiavnici (23.11.2019) he-

rec Juraj Bača v  hre „Predstavím 

ťa oteckovi“. Brilantne mu kontro-

vali aj ďalší aktéri. Jeho nastáva-

júca Jana Kovalčíková a  manže-

lia v  podaní Kamily Magálovej 

a Jozefa Vajdu. Britský autor hry 

Alan Ayckbourn, sa zaujímavo vy-

hral so situačnou zápletkou. Jem-

ne podvádzajúca mladá milen-

ka, záletný manžel a  zároveň jej 

šéf, klamaná a prešibaná manžel-

ka a nakoniec mladík, túžiaci po 

svadbe a poznaní budúcej rodin-

ky. To všetko ovenčené rôznymi 

gagmi: „Choď do Egypta, vykop si 

múmiu“ a  mnoho ďalších. Komé-

dia ako vyšitá. Prítomní sa v hľa-

disku výborne bavili a  ako bolo 

zjavné, herci si to tiež užívali. Po-

čas viacerých replík vyšli do civilu 

zo svojej hranej postavy, čo divá-

ci ešte viac ocenili potleskom. Ako 

mi povedal Juraj Bača, pri takých-

to ľahkých komédiách je to bežné. 

Preto ani priestor, ktorý bol o nie-

čo menší než v  bežnom divadle, 

im neprekážal. Veď celú hru, kto-

rá mala štyri obrazy a dve dejstvá, 

rozohrali iba štyria herci. Ako sa 

cítili oni samotní a akí majú po-

cit z tohto večera? Jozef Vajda už 

v  B. Štiavnici hral aj v  minulos-

ti a  tento večer bol tiež vydare-

ný. Kamila Magálová hrala v na-

šom meste prvýkrát. Nestihla si 

ho pozrieť, pretože prichádzali 

už za tmy. Videla iba rozsviete-

nú Kalváriu, ktorá ju veľmi oča-

rila. Určite by sa sem chcela ešte 

vrátiť, ale skôr ako turistka. Ju-

raj Bača si celé predstavenie pa-

rádne užíval. Janka Kovalčíková, 

okrem toho, že sa jej dosť šmýka-

lo na pódiu, vysoko ocenila pub-

likum. Považuje ho za veľmi dis-

tingvované. Presne vedelo, kedy 

sa má smiať, tlieskať a  zbytoč-

ne hercov nerušilo. Všetci účin-

kujúci sa však zhodli na tom, že 

aj diváci boli skvelí, a preto sa im 

tu dobre hralo. Na konci boli od-

menení, ako inak, opakujúcim 

sa potleskom. Výborná voľba aj 

mestského kultúrneho centra. 

Snáď sa im ešte do budúcnosti 

podarí priniesť podobný humor-

ný žáner, ktorý v dnešnom upo-

náhľanom svete tak potrebuje-

me.

Daniela Sokolovičová
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Spomienka

„Bolesťou una-

vená tíško si za-

spala, zanecha-

la si všetkých 

a  všetko, čo si 

mala rada. S tichou spomienkou 

k  hrobu chodíme, pri plameni 

sviečok na Teba stále myslíme.“

3.12.2019 uplynuli 2 roky, 

čo nás navždy opustila naša 

milovaná mamka Mária Be-

lovická. Kto ste ju poznali, 

venujte jej prosím tichu spo-

mienku. 

Dcéry Mária a Veronika 

a syn Jozef s rodinami

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Nezisková organizácia Šukar – dži-

vipen, n.o., ktorá pracuje na Pov-

razníku, Budovateľská 15 v neby-

tových priestoroch, ďakuje mestu 

Banská Štiavnica za poskytnutie 

dotácie pre rok 2019 sumou 150€. 

Projekt "Komunitná obývačka" slú-

ži obyvateľom bytovky na voľ-

nočasové aktivity a prácu s deťmi 

a mládežou. Sumu sme použili na 

nákup Data projektoru, ktorý nám 

slúži nielen na voľnočasové aktivi-

ty, ale aj na vzdelávanie.

Šukar – dživipen, n.o.

Vianočná 
Živena
Živena, MO Banská Štiavnica po-

zýva členov a priaznivcov spolku na 

návštevu vianočných trhov v Ban-

skej Bystrici a  vo Zvolene: 12.12. 

o 17:00 z Križovatky, cena: 5EUR. 

Prihlásiť sa môžete do 6.12. na 

tel.č.: 0907 794 180, 0911 608 524.

Renata Taligová

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnutých 

v Banskej Štiavnici oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kance-

lárii sú v  nasledovných termínoch: 

pondelok, utorok: 7.30 – 14.00 hod., 

streda: 7.30 hod. – 14.30 hod. Info 

o  akciách môžete získať na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných hod.

Výbor ZO SZTP BS

aby sme si pripomenuli chvíle, 

keď sme boli mladí, plní elánu 

a práca bola pre nás všetkým.

V piatok 15.11.2019 sme sa stretli 

bývalí zamestnanci Domova mlá-

deže v Banskej Štiavnici /školského 

internátu/ v priestoroch reštaurácie 

Ametyst, kde sme niekoľko hodín 

v  priateľskej debate spomínali na 

časy pre nás tie najkrajšie. Internáty 

boli a aj sú neoddeliteľnou súčasťou 

škôl v Banskej Štiavnici. Dnes, keď 

jednotlivé školy v  Banskej Štiavni-

ci oslavujú svoje storočnice, inter-

náty pre ich žiakov boli nutnou sú-

časťou, na ktoré sa zabúda. Mnohí 

z nás si pamätáme 60. – 70. a ďal-

šie roky v 20. – 21. stor. Zvlášť 60-

te roky, kedy žiaci bývali v starých 

budovách, v izbách od 7 po 16 žia-

kov s  lokálnym kúrením. Poscho-

dové postele, spoločné umývadlá 

a  toalety. Kúrenie si museli zabez-

pečovať sami. V  noci ostávali žia-

ci bez vychovávateľa. Dnes s obdi-

vom hodnotíme, že sa našťastie nič 

nestalo. Boli disciplinovaní. Na tie-

to obdobia spomínajú starší absol-

venti. Mimoriadne úspešné boli 

70. roky, kedy boli žiaci ubytovaní 

v piatich budovách. Počet žiakov sa 

blížil k počtu 900. Pre také množ-

stvo žiakov bolo potrebné vybudo-

vať nové internáty. Ostrovom mla-

dosti sa stal Povrazník. Odpracovali 

sme stovky brigádnických hodín, 

aby sme urýchlili presťahovanie žia-

kov. V akcii „Z“ sme postavili budo-

vu pre žiakov gymnázia – prípravky. 

Pomaly sme však opúšťali budovy, 

ako bol „Učitelák“, potom Žembe-

rovský dom a  nakoniec Centrálna 

budova. Povrazník sa stal centrom 

mladosti a  na tú dobu aj centrom 

moderného bývania v sedemdesia-

tych rokoch. 90-te roky znamenali 

postupné znižovanie počtu žiakov 

na školách a  tým pádom aj počtu 

žiakov v domove mládeže. Skonči-

lo sa vzdelávanie žiakov gymnázia 

– prípravky, znižovali sa počty žia-

kov chemickej a baníckej školy. Žia-

ci, ktorí prichádzali študovať kedysi 

z celého Slovenska pomaly končili. 

Klesli sme počtom žiakov na 300. 

Bol to neudržateľný stav, preto-

že kapacita internátu bola 420 žia-

kov. Ostali tri poschodia prázdne. 

Tieto bolo treba vykurovať, nakoľ-

ko starý systém nedovolil odpojiť 

z kúrenia tieto poschodia. Z moder-

ného bývania sa po 43 rokoch stal 

chátrajúci internát so zatekajúcimi 

spoločnými kúpeľňami a  deravou 

strechou. Na balkónoch odpadá-

valo zábradlie. Nemali sme dosta-

tok fi nančných prostriedkov na re-

konštrukciu pre nedostatok žiakov. 

Strechu sme lepili doslova po štvor-

covom metri. Bojovali sme všetký-

mi možnými prostriedkami, aby 

sme získali peniaze na obnovu. Bolo 

to obdobie fi nančnej krízy, ale aj ob-

dobie nezáujmu Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja. Vrcholom 

bolo zrušenie baníckej priemyslov-

ky. Každý, kto dosiahol vek odcho-

du do dôchodku, musel odísť z dô-

vodu nadbytočnosti. S  nástupom 

nového vedenia Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja pod vede-

ním p. Maňku sa začalo blýskať na 

lepšie časy. Konečne prišlo k našej 

myšlienke obsadiť moderné inter-

náty postavené v 90-tych rokoch po 

strednom lesníckom učilišti, ktorý 

taktiež upadal pre nedostatok žia-

kov. Za pomoci nášho mesta a sta-

vebného podniku Simkor v Banskej 

Štiavnici, došlo k  oprave a  rozum-

nému využitiu nových priestorov, 

ideálnych pre ubytovanie žiakov. 

Rozumným riešením bolo vytvore-

nie bilingválneho gymnázia, ktorý 

dnes sídli v tesnej blízkosti interná-

tu a  zabezpečuje plnú obsadenosť 

spolu so Strednou odbornou ško-

lou služieb a  lesníctva a  Strednou 

odbornou školou Samuela Mikoví-

niho. Za 43 rokov náš domov mlá-

deže, ako sme ho celé obdobie na-

zývali, odprevadil tisícky žiakov, 

ktorí s láskou spomínajú na Banskú 

Štiavnicu. Ostali im nezabudnuteľ-

né spomienky na prvé lásky, ale aj 

uskutočnené manželstvá. S  láskou 

sme si zaspomínali aj my zamest-

nanci na krásne chvíle tohto za-

riadenia, ktoré nám dávalo prácu, 

umožnilo nám byť stále mladí, veď 

sme žili s  mladými. Umožnil nám 

obživu a možnosť vychovať vlastné 

deti, ktoré boli často ukrátené pre 

odpoludňajšie a  aj nočné zamest-

nanie rodičov. Veľa zážitkov sme si 

nestihli povedať. Mnohé ostali ne-

vypovedané a  ani sa ich nedozvie-

me, pretože veľa našich zamest-

nancov už nie je medzi nami. Vzdali 

sme im úctu minútou ticha. Boli to 

tí ktorí nás viedli, učili a vštepova-

li lásku k mladým ľuďom. Osobitne 

sme si spomenuli na pána riaditeľa 

JUDr. Jozefa Beneša. Ešte dlho sme 

stáli pred reštauráciou a  nechcelo 

sa nám rozísť. Snáď sa ešte niekedy 

stretneme.

Novému modernému internátu na 

Kolpašskej ulici prajeme veľa úspe-

chov, aby mal vždy plný stav šikov-

ných žiakov a vytvoril čo najlepšie 

podmienky pre ich štúdium. Praje-

me Vám, aby ste našli radosť v prá-

ci, vlastné uspokojenie a  raz, keď 

budete v  našom veku, sa stretli 

a mali načo krásne spomínať.

Palášthy Marián

Stretli sme sa…

Bývalí zamestnanci Domova mládeže v reštaurácii Ametyst  foto Archív autora 
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Vianočná výstava Pod betle-

hemskou hviezdou prezentuje 

banskoštiavnickú betlehe-

mársku tradíciu.

Vystavené sú betlehemy a  maľo-

vané salaše vyrobené rukami  ba-

níkov, ktorým ich výroba pomáha-

la prekonávať obdobia núdze. Na 

výstave vidíme dva svety, oba však 

k  Vianociam patria. Svet zahalený 

v slávnostnom bielom šate s vianoč-

ným stromčekom i  svet haviarsky, 

skrytý v malej izbe začadenej petro-

lejom, v ktorej hľadáme unaveného 

baníka pohmkávajúceho si vianočné 

pesničky.

Sú to kulisy dvoch príbehov. Prí-

behu narodenia Ježiša, ktorý všet-

ci poznáme. Je súčasťou nášho naj-

obľúbenejšieho sviatku, sviatku Via-

noc. Prežil stáročia a tešíme sa naň 

každý rok. Je pre nás posolstvom 

nádeje a dnes aj darčekov, zážitkov 

či plného stola.

Druhý príbeh už taký známy nie 

je. Odohráva sa v  čase hospodár-

skej krízy, keď baníci trú biedu a žijú 

z ruky do úst. Keď ich prepadá hlad 

a choroby. Keď nejedny Vianoce se-

dia okolo poloprázdneho stola a deti 

pod stromčekom nehľadajú darčeky.

O takýchto Vianociach rozpráva Jo-

zef Horák v poviedke Haviarsky bet-

lehem. Píše sa rok 1907. Baníci fá-

rajú šachtami a  očakávajú Vianoce 

nie za panovania Herodesa v Pales-

tíne, ale za Franc Jozefa v Habsbur-

skej monarchii. A  tiež za panova-

nia banského riaditeľa Emila Grilla. 

V tomto príbehu nevidíme radostnú 

Mater Speciosa, ale uplakanú Božiu 

Mať, ktorá tuší, čo jej dieťa čaká. Sv. 

Jozef pestún má postoj banského 

tesára. Ježiško sa nerodí v maštaľke, 

ale v studenej štôlni za zvukov klo-

pačky. Valasi sa klaňajú bok po boku 

s  huntštosiarmi. Kravička hľadí na 

zrobeného banského koníka Gašta-

na. Haviarsky betlehem nezname-

ná, že vznikol rukou baníka. Baníc-

kym ho robí pečať baníckeho života 

v  kulisách betlehemského príbehu 

i v tvárach betlehemských postáv.

Výber optiky vnímania príbehu Pod 

betlehemskou hviezdou je na kaž-

dom z  nás. Niektorí vidíme posol-

stvo narodenia iba ako radostný prí-

beh plný nádeje. Iní ho vnímame na 

pozadí všedného života, ktorého 

kontexty môžu byť aj o bolesti, ľud-

ských slabostiach a  prehrách. Tak 

ako na Jeremi šachte v roku 1907. 

Tak ako aj dnes.

Výstavný projekt o. z. Iniciatíva 

za živé mesto v  spolupráci so Slo-

venským banským múzeom au-

torsky pripravila Mgr. Zuzana 

Denková, PhD., v  spolupráci 

s Ing. arch. Marcelom Mészárosom 

a MgA. Ing. arch. Petrou Mészáros. 

Technická realizácia výstavy bola 

v rukách Ivana Chladného a Mariá-

na Soligu, inštalačné práce realizo-

vali Ingrid Valachová, Alžbeta Ru-

manová a Zuzana Feherpatakyová.

Vernisáž sa uskutoční v  Starom 

zámku v  Banskej Štiavnici 5. de-

cembra 2019 o 16. hodine a výsta-

va bude verejnosti prístupná do 

29. februára 2020. 

Pre školy je pripravený nový vzde-

lávací program, výroba hlinených 

betlehemov z  foriem zhotovených 

podľa originálov zo Zacharovej faj-

kárskej dielne (kontakt: I. Chladný, 

I. Čengerová, 045/6949472). 

Partner výstavy: Spevokol Štiavni-

čan (na výstave sú použité nahráv-

ky zborových skladieb z albumu Na 

baňu klopajú).

Mediálny partner: Štiavnické noviny

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Všetkým ďakujeme!

Vernisáž: 5. decembra 2019 

o 16,00 hod.

Výstava otvorená v  čase otvára-

cích hodín Starého zámku, cez 

vianočné sviatky v  nasledovné 

dni: od 5.12. do 22.12. – streda až 

nedeľa od 8.00 do 16.00; 27.12 až 

29.12 a 2.1. až 6. 1. od 8.00 do 16.00 

a od 8.1. do 29.2. – streda až nedeľa 

od 8.00 do 16.00.

Viac informácií na

www.muzeumbs.sk.

Zuzana Denková

Pod betlehemskou hviezdou
(vianočná výstava v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici)

13. november 

je Svetovým dňom 

nevidiacich a slabozrakých. 

Pri tejto príležitosti pani primá-

torka mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková prijala členov banskoštiav-

nickej ZO č. 61 ÚNSS na radnici 

mesta Banská Štiavnica v  obrad-

nej sieni. Poďakovala všetkým za 

ich prácu, ktorú vykonávali počas 

svojho života v meste. Popriala im 

ešte mnoho zdravia, šťastia, poho-

dy a  lásky v kruhu ich najbližších 

a obdarovala ich malými darčekmi.

Chcem sa jej touto cestou po-

ďakovať v  mene svojom a  aj za 

všetkých, ktorí sa tejto milej ak-

cie zúčastnili. Ďakujem aj pani 

Mgr. Márii Petrovej za prednes 

básne a  p. T. Turčanovi za jeho 

hudobný doprovod.

Helena Šušková,

predsedníčka ZO ÚNSS BŠ

Medzinárodný deň nevidiacich

Literárne 
okienko
20 rokov od smrti Petra Karvaša

28. novembra 2019 si pripomíname 

20. výročie úmrtia spisovateľa Pet-

ra Karvaša. Peter Karvaš – pochá-

dzal z Banskej Bystrice, z  lekárskej 

rodiny. Zúčastnil sa SNP, pracoval 

ako redaktor časopisu Kultúrny ži-

vot, ale aj ako docent na VŠMU. Naj-

väčší úspech v tvorbe Petra Karvaša 

mala divadelná hra (tragédia): „Pol-

nočná omša“, dej sa odohráva na Via-

noce roku 1944 – v slovenskej de-

dine, kde sa v jednom z dedinských 

domčekov ukrýva partizán, ktorý sa 

bojí odhalenia a jeho brat je prislu-

hovačom fašistov. Ten pozve na via-

nočnú večeru vysokého vojenského 

fašistického hodnostára. Partizán, 

ktorý je chorý, sa prezradí a celá ro-

dina je vyvraždená, okrem jeho bra-

ta. Známa je aj ďalšia divadelná hra 

„Veľká parochňa“, v  ktorej P. Karvaš 

porovnáva vládu holohlavých a vla-

satých. Kým boli pri moci holohlaví, 

tak vlasatí sľubovali, že keď sa dosta-

nú k moci – bude lepšie, bude všetko 

iné. Keď sa tak stalo, opak bol prav-

dou. Podobne to bolo aj v diele od 

Georga Orwella – Zvieracia farma 

(Ang. lit. IV. roč.). Zdroj: pozn. aut.

Filip Golian 

Finisáž výstavy
Krištáľová reťaz + koncert Ján 

Cikker 105. Sobotňajší večer v ban-

skoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára 

bude intenzívny. Finisážou sa uza-

tvorí pestrofarebný výstavný pro-

jekt Krištáľová reťaz. Komentova-

nú prehliadku výstavy uvedie jej 

kurátorka Lucia Tkáčová. Predsta-

ví koncepciu výstavy, ktorej scené-

riu tvorí reinterpretácia interiéru 

modernistu českého pôvodu Wen-

zela Hablika a  priblíži diela piatich 

svetových súčasných umelcov - vi-

deoartistov. Druhá časť večera bude 

patriť hudbe. Stále živý odkaz skla-

dateľa Jozefa Cikkera oslovil reno-

movanú trojicu umelcov Roberta 

Pospiša, Martina Sillaya a  Nikolaja 

Nikitina. Pre mladých tvorcov bol 

Cikker výzvou k súčasnej interpre-

tácii jeho hudobného jazyka. Projekt 

je inšpirovaný najmä zborovou tvor-

bou skladateľa a  ľudovými námet-

mi. Podujatie sa uskutoční v sobotu 

30.11.2019 o 18.00 hod., koncert 

štartuje o 19.00 hod. Vstup je voľný. 

Nenechajte si ujsť tento mimoriad-

ny zážitok, srdečne pozývame!

Iveta Chovanová, SBM  
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Piatok 29.11. o 18:30 hod.Piatok 29.11. o 18:30 hod.
VýNiMočNíVýNiMočNí

Komédia, dráma, 114 min., MP:12, Komédia, dráma, 114 min., MP:12, 
vstupné: 5€. S neopakovateľnými vý-vstupné: 5€. S neopakovateľnými vý-
konmi Vincenta Cassela a Redy Ka-konmi Vincenta Cassela a Redy Ka-
teba nakrútila zohraná francúzska teba nakrútila zohraná francúzska 
dvojica Toledano – Nakache skutoč-dvojica Toledano – Nakache skutoč-
ný príbeh o priateľstve, húževnatosti ný príbeh o priateľstve, húževnatosti 
a mimoriadnej obetavosti.a mimoriadnej obetavosti.

Sobota 30.11. o 18:30 hod.Sobota 30.11. o 18:30 hod.
LAsT ChrisMAsLAsT ChrisMAs

Romantická komédia, 103 min., Romantická komédia, 103 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Keby hľada-
la Bridget Jonesová väčšiu smoliarku 

vyzerá ako roztopašný čertík, v sku-
točnosti však priťahuje problémy všet-
kého druhu. 

Nedeľa 1.12. o 16:00 hod.
ĽAdové krÁľovsTvo 2

Rodinný, animovaný, 94 min., MP, 
vstupné: 5€.

Nedeľa 1.12. o 18:30 hod.Nedeľa 1.12. o 18:30 hod.
VodA čo MA drží VodA čo MA drží 

NAd vodoUNAd vodoU

Dráma, 82 min., MP:12, vstupné: 5€Dráma, 82 min., MP:12, vstupné: 5€
Úsmevno – dramatický príbeh jed-Úsmevno – dramatický príbeh jed-
ného z najväčších slovenských básni-ného z najväčších slovenských básni-
kov, predstaviteľa takzvanej stratenej kov, predstaviteľa takzvanej stratenej 
generácie. Básnika, ktorý bol aj člo-generácie. Básnika, ktorý bol aj člo-
vekom a ktorý bol zároveň aj svojim vekom a ktorý bol zároveň aj svojim 
vlastným protikladom. Génia, ktorý vlastným protikladom. Génia, ktorý 
jednoducho síce nebol schopný vyrov-jednoducho síce nebol schopný vyrov-
návať sa s  nástrahami každodennos-návať sa s  nástrahami každodennos-
ti, ale už vo svojej tridsiatke bol ma-ti, ale už vo svojej tridsiatke bol ma-
turitnou otázkou. Človeka číreho, ako turitnou otázkou. Človeka číreho, ako 
diamant, ale zároveň niekedy aj také-diamant, ale zároveň niekedy aj také-
ho ostrého.ho ostrého.

Utorok 3.12. o 18:30 hod.Utorok 3.12. o 18:30 hod.
OsAMelí bežciOsAMelí bežci

Dokumentárny, 82 min., MP:12, Dokumentárny, 82 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film rozpráva príbeh vstupné: 5€. Film rozpráva príbeh 
básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá 
vznikla v roku 1963 a existuje dodnes. vznikla v roku 1963 a existuje dodnes. 
No predovšetkým je o veľkom priateľ-No predovšetkým je o veľkom priateľ-

stve medzi jej členmi – Ivanom Laučí-stve medzi jej členmi – Ivanom Laučí-
kom, Petrom Repkom a Ivanom Štrp-kom, Petrom Repkom a Ivanom Štrp-
kom. Ich osudy a životné peripetie boli kom. Ich osudy a životné peripetie boli 
rôzne. Peter Repka sa v 70. rokoch rôzne. Peter Repka sa v 70. rokoch 
presťahoval do Nemecka, Ivan Laučík presťahoval do Nemecka, Ivan Laučík 
väčšinu svojho života prežil v Liptov-väčšinu svojho života prežil v Liptov-
skom Mikuláši a Ivan Štrpka žil v Bra-skom Mikuláši a Ivan Štrpka žil v Bra-
tislave. Aj keď ich stretnutia neboli tislave. Aj keď ich stretnutia neboli 
každodenné a nie vždy jednoducho re-každodenné a nie vždy jednoducho re-
alizovateľné, napriek všetkým prekáž-alizovateľné, napriek všetkým prekáž-
kam ich priateľstvo pretrvalo.kam ich priateľstvo pretrvalo.

Štvrtok 5.12. o 18:30 hod.Štvrtok 5.12. o 18:30 hod.
Le MANs 66Le MANs 66

Akcia, dráma, 153 min., MP:12, Akcia, dráma, 153 min., MP:12, 
vstupné: 5€. V roku 1959 je Carroll vstupné: 5€. V roku 1959 je Carroll 
Shelby na absolútnom vrchole, vyhral Shelby na absolútnom vrchole, vyhral 
najťažší automobilový závod na sve-najťažší automobilový závod na sve-
te 24 hodín Le Mans. Po najväčšom te 24 hodín Le Mans. Po najväčšom 
triumfe nezdolného Texasana ale prí-triumfe nezdolného Texasana ale prí-
de zdrvujúca rana – lekári zistia, že de zdrvujúca rana – lekári zistia, že 
má srdečnú vadu, ktorá mu nedovoľu-má srdečnú vadu, ktorá mu nedovoľu-
je ďalej v závodení pokračovať. Shelby je ďalej v závodení pokračovať. Shelby 
tak začne novú kariéru automobilové-tak začne novú kariéru automobilové-
ho konštruktéra. ho konštruktéra. 
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Aktuálne hráme v kine Akademik

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.41/2019: „Malý 

dlh robí dlžníka, veľký nepriateľa.“ Vý-

hercom sa stáva Samuel Pataky, 

BŠ. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

09.12.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok R. W. 

Emersona:

A., Cudzie muž. meno, organic-

ká zlúčenina, ostrov v  Karibskom 

mori, zvratné zámeno,

B., Eduard skrátene, 2. časť tajničky,

C., Slov. republika, záporná spojka, 

pýtaj, šuhaj, jód,

D., Rola, terénne preteky, oblak, se-

lén,

E., Orgán zraku, rov, morské zviera, 

vznášanie sa vzduchom,

F., Klapka skr., chlp, vlk po rusky, 

Daniel,

G., Nula, kvet obilia, koniec tajnič-

ky, leňoch česky,

H., Ozn. áut Japonska, etiópsky 

hodnostár, ruské muž. meno, dedi-

na v Rusku, úder v boxe,

I., Rezanec, Desana skrátene, opa-

ľuje slnkom, plť,

J., V poriadku, banský vozík, tento 

rusky, časť trlice,

K., Existuješ, 3. časť tajničky, rus-

ká rieka,

L., Capla, existoval, požil veľa alko-

holu.

1., 1. časť tajničky,

2., Predložka, český klavirista, časť 

chôdze, dvojhláska,

3., Ozn. áut Rakúska, vzalo do za-

jatia básn., dopravný prostriedok, 

ozn. áut Maďarska a Somálska,

4., Aha česky, zvuk, ktorý vydáva 

človek, súperenie dvoch,

5., Stred slova Senec, kamenný 

útvar, ženenie,

6., Nepýtaj, sveter bez rukávov, bór,

7., Odpracuj, odor, Eduard,

8., Čínske meno, oska, škodlivý 

motýľ, stolík,

9., Komunistická strana SR, hlísty, 

časť vety,

10., Deň v týždni, iba, čistiaci pro-

striedok na koberce,

11., Batožina, rozdeľuje, trojka,

12., Útok, hrubý povraz, vyrýpal,

13., Slov. odborová rada, suchá trá-

va, veľká stavba,

14., Podmienková spojka, 4. časť 

tajničky.

Pomôcky: Jalo, kras, Rokl, Žeňa, 

etot, mrož, volk, bagaž.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 43
Krížovka
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V posledných dňoch ani 

Banskú Štiavnicu neobišli 

historické udalosti uplynulých 

rokov. 

Preto sa jej hlavní aktéri z  inicia-

tívy pani Oľgy Kuchtovej, stretli 

16.11.2019, v  sobotu večer  v  Art 

Cafe. Ich príchodu tesne predtým 

predchádzalo symbolické zapálenie 

sviečok na trojičnom námestí. V ka-

viarni na prízemí všetkých privítala 

Zuzka Bargerová, ktorá týmto otvo-

rila aj menšiu výstavku revolučných 

fotografi í. Potom sme sa všetci pre-

sunuli do podkrovia, kde sme načre-

li do 30 – ročnej minulosti. K  pani 

Kuchtovej, ktorá slovom aj obrazom 

sprevádzala celé podujatie, sa pridá-

vali do diskusie aj niektorí domáci či 

cezpoľní prítomní. Zaujímavé však 

boli hlavne pocity a myšlienky tých, 

ktorí stáli pri zrode VPN v B. Štiav-

nici alebo sa prihovárali z improvizo-

vanej tribúny. Juraj Paučula, Jozef 

Labuda, Juraj Čabák, Peter Múd-

ry a  Ľudo Kaník. Práve on posky-

tol na zhliadnutie svoje videozázna-

my z  toho obdobia. Jedna ich časť 

je uložená okrem banského archí-

vu aj v Ústave pamäti národa. Jeho 

slovami: „Diskusia vtedy bola protireči-

vá, tak ako bola protirečivá doba“, sme 

videli mnoho autentických perli-

čiek. Nežná sa v  našom meste za-

čala 24.11.1989 nedohratým pred-

stavením Divadla Klauniky z  Brna 

a  prvotným dialógom. Prvý míting 

po generálnom štrajku sa uskutočnil 

2.12.1989. Zúčastnili sa ho zástup-

covia všetkých fabrík, škôl a dôleži-

tých inštitúcií. Dokonca tu nechý-

bali ani významní rodáci. Magdu 

Vášáryovú a  Antona Hykischa pri-

viezli osobne, aby sa mohli priho-

voriť k Štiavničanom. 23.1.1990 sa 

v Rubigalle konalo diskusné stretnu-

tie členov VPN a  Raciofóra, hlavne 

ohľadom záchrany pamiatok mes-

ta. Zaujímavým momentom bol 

aj štrajk baníkov Rudných Baní, 

19.4.1990. Opýtala som sa „kľúčo-

vých osôb“, či sa nebáli verejne pre-

zentovať svoje názory, vylepovať 

plagáty alebo ísť do otvorenej disku-

sie. Všetci jednotne odpovedali, že 

na začiatku strach istým spôsobom 

úradoval. Veď nikto nevedel, ako ce-

loplošne situácia dopadne. Veci už 

ale naberali takú rýchlosť, že aj oni 

išli ďalej. Presvedčení, že bojujú za 

správnu vec. Zakladatelia koordinač-

ného centra VPN dokonca začali vy-

dávať noviny pod názvom Štiavnická 

verejnosť. Ich úlohou bolo sprostred-

kovať občanom informácie tých dní, 

výsledky rokovaní s  miestnou sa-

mosprávou a pod. Ich prvou redak-

torkou bola Soňa Lužinová, potom 

Oľga Kuchtová s ďalším tímom ľudí. 

Noviny žili od roku 1989 do začiat-

ku roku 1991. Potom ich existencia 

stratila význam a následne ich žezlo 

prebrali Štiavnické noviny. Za všet-

kých prítomných poďakoval organi-

zátorke podujatia Lacko Welward. 

Sám prežil v  dávnom období aj so 

svojou rodinou pohnuté časy. O  to 

viac si cení, že aj ľudia v B. Štiavni-

ci sa neskôr zomkli pre dobrú vec. 

Teraz si dokázali spolu sadnúť a za-

spomínať si. Na záver pani Oľge odo-

vzdala Zuzka z Art Cafe zrekonštru-

ovanú mítingovú fotografi u z Trojice 

od Nora Píša vo zväčšenom formáte. 

Ako pamiatku na časy dávno minulé, 

ale stále živé v pamäti tých, ktorí boli 

ich nositeľmi aj v tomto meste.

Daniela Sokolovičová

Spomienky na „Nežnú“ 
(v spomienkach jej protagonistov)

Diskutujúci v Art Cafe  foto Lubo Lužina

MUDr. Jana Jánskeho za bezprí-

spevkové darcovstvo krvi.

Dňa 18.11.2019 sa v  obradnej sie-

ni MsÚ v Banskej Štiavnici uskutoč-

nilo slávnostné odovzdávanie plakiet 

MUDr. Jana Jánskeho za bezpríspev-

kové darcovstvo krvi darcom, ktorí 

chodia krv darovať pravidelne, a  tak 

pomáhajú tým, ktorí krv potrebujú, 

ako to povedala primátorka pani Ba-

biaková vo svojom slávnostnom prí-

hovore. 

Ocenených bolo 37 občanov:

– diamantovú plaketu za 80 násobné 

darcovstvo krvi dostali 2 darcovia

– zlatú plaketu za 40 muži/30 ženy 

násobné darcovstvo krvi dostali 5 dar-

covia

– striebornú plaketu za 20 násobné 

darcovstvo krvi dostalo 10 darcov

– bronzovú plaketu za 10 násobné 

darcovstvo krvi dostalo 20 darcov

Darcom sa za Slovenský Červený kríž 

prihovorila a poďakovala Mgr. Zuza-

na Rosiarová Kesegová, generálna 

sekretárka SČK a  za územný spolok 

podpredseda územného spolku Ban-

ská Štiavnica JUDr. Dušan Lukačko.

Srdečne ďakujeme MsÚ za dôstojné 

prijatie ocenených darcov, hostí a ro-

dinných príslušníkov ocenených.

Katarína Senciová

Slávnostné odovzdávanie plakiet 

Vianočná súťaž
Milí čitatelia!

Aj tento rok sme pre Vás pripravi-

li vianočnú súťaž o hodnotné vec-

né ceny. Vašou úlohou bude správ-

ne zodpovedať na 2 z 3 súťažných 

otázok a budete zaradení do žre-

bovania.

1. kolo

Kedy sa uskutoční vianočný kon-

cert „Jozef Holly & Band“?

Správne odpovede spolu s kupón-

mi nám zasielajte do redakcie ŠN 

poštou, príp. vhoďte do schránok 

v  termíne do 16.12. Šťastní vý-

hercovia budú uverejnení vo Via-

nočnom čísle 19.12. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

BOD K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiavnica

December. Program:

Utorok 3.12., 10.12., 

od 16:00 – 18:00

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvoriť, 

utorky sú tu pre vás! Či ste mamič-

ka, šikovné dieťa alebo seniorka, ur-

čite si na našich stretnutiach nájdete 

nejakú inšpiráciu.

Streda 4.12., 11.12., 18.12., 

od 16:00 – 17:00

Zábavné a  vedomostné hry 

s Hubertom

Skúste so svojím dieťaťom urobiť 

pár krokov mimo domova. Otvo-

rí vám svoje srdce aj dušu. Zdieľajte 

jeho nadšenie a zamierte na pár mi-

nút do BOD Ky. Pri rôznych hrách sa 

vrátite do svojho detstva. Domov sa 

vrátite ako nový – iný človiečik.

Štvrtok 5.12., 12.12., 19.12., 

od 17:00

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, ale 

nemal vás to kto naučiť? Alebo ak-

tívne háčkujete a chcete si nájsť pria-

teľky, ktoré sa tejto tradičnej techni-

ke venujú tiež? Tak potom pre vás je 

určené stretnutie s Peťou Marunia-

kovou, šikovnou a zručnou Štiavni-

čankou!

OKŠaMK
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Slovensko má po 17 rokoch 

opäť puškárskeho medailistu 

z fi nálových pretekov seriálu 

Svetového pohára v športovej 

streľbe. 

V  roku 2002 sa tešil Jozef Gön-

ci z  bronzu vo vzduchovej puške 60 

v  nemeckom Mníchove, 21.11.2019 

zopakoval jeho úspech v  rovnakej 

disciplíne v čínskom Pchu-tchien Pat-

rik Jány.

Mladý slovenský reprezentant z VŠC 

Dukla Banská Bystrica si vo štvrtko-

vej súťaži vo vzduchovej puške mužov 

na 60 výstrelov, v  ktorej štartovalo 

15 elitných strelcov, počínal úspešne 

už v kvalifi kácii. Dosiahol v nej 626,8 

bodu (104,9-105,1-104,0-105,1-

104,1-103,6), čo ho radilo na 5. prieč-

ku a znamenalo postup do osemčlen-

ného fi nále. V  ňom prežil zverenec 

trénera Zoltána Baláža päť vyraďova-

cích kôl, čo znamenalo, že v hre zosta-

li už len poslední traja strelci a mal tak 

už istotu cenného kovu. Jeho vystú-

penie sa skončilo až po ďalších dvoch 

výstreloch. V tej chvíli mal na konte 

228,4 bodu, čo bolo najmenej z  tro-

jice medailistov. Od Maďara Istvá-

na Péniho, ktorý ako druhý prenikol 

do súboja o zlato ho delilo 1,1 bodu. 

Triumfoval napokon Divyansh Singh 

Panwar z Indie (250,1) o jednu desati-

nu bodu pred Pénim. Jány získal svo-

ju druhú medailu na vrcholnom me-

dzinárodnom podujatí, premiérovo 

bol na pódiu tento rok na pretekoch 

SP v brazílskom Riu de Janeiro, kde 

vo vzduchovke skončil tiež tretí a zá-

roveň vybojoval pre SR aj miestenku 

na OH 2020 v Tokiu.

“Zatiaľ je to určite môj najväčší úspech 

v kariére. Mojou ambíciou bolo dostať sa 

do finále a tam sa pokúsiť o čo najlepší vý-

sledok. Vyšlo to presne tak, ako sme chce-

li aj napriek nie úplne najlepšiemu zákla-

du v kvalifikácii. Stačilo to však na postup 

do finále a tam to už bolo kto z koho. Strie-

ľalo sa mi dobre aj napriek skutočnosti, že 

po augustovom SP v Riu de Janeiro to bola 

pre mňa prvá väčšia súťaž, takže bolo cí-

tiť určité napätie. Som však rád, že som 

to odvtedy nezabudol. Dnešný úspech po-

važujem za ďalšie otvorené dvere v mojej 

kariére. Vieme, čo dokážeme a uvedomuje-

me si, čo nás ešte čaká, takže netreba za-

spať dobu, ale pokračovať v tom, čo robí-

me,” uviedol pre agentúru SITA Patrik 

Jány, ktorého čaká v Číne ešte štart 

v tímovom mixe. “Súťaž bude mať tro-

chu iný formát. Tímy budú zložené zo 

strelcov z dvoch rozdielnych krajín. Ja bu-

dem strieľať s  mladou 20-ročnou Singa-

purčankou, tak som zvedavý a  teším sa 

aj na takúto skúsenosť,” dodal 22-ročný 

Slovák.

Právo štartu vo fi nálových pretekoch 

32. ročníka seriálu Svetového pohára 

majú okrem obhajcov prvenstiev (vla-

ni sa fi nále SP neuskutočnilo, pozn.), 

aj medailisti z MS 2018 a najúspešnej-

ší jednotlivci podľa svetového renkin-

gu, v ktorom Jány momentálne fi gu-

ruje už v prvej desiatke.

K dosiahnutému životnému úspechu 

nášmu Patrikovi srdečne blahoželáme 

a prajeme mu veľa ďalších športových 

úspechov! 

red.

Najväčší úspech Patrika Jányho

P. Jány so svojím trénerom Z. Balážom  foto Dukla Shooting Team (SITA)

aktivizačných činností v DSS 

pre deti a dospelých sociál-

neho strediska SČK v Banskej 

Štiavnici.

V priebehu roka 2019 (máj – novem-

ber) boli vďaka fi nančnému príspevku 

z rozpočtu mesta Banská Štiavnica re-

alizované aktivizačné činnosti u klien-

tov Domova sociálnych služieb pre 

deti a dospelých sociálneho strediska 

SČK v B. Štiavnici, ktoré boli zamera-

né na zdravotnú rehabilitáciu, kultúr-

nu a rekreačnú činnosť. V mesiacoch 

jún a september klienti nášho zaria-

denia absolvovali rekreačný ozdra-

vovací pobyt na Chate Lodiar na Po-

čúvadle. Od mája do novembra boli 

v  zariadení poskytované pravidelné 

masáže. Obohatením našich denných 

aktivít bolo niekoľko stretnutí s mu-

zikoterapiou, ktorú 

viedol certifi kova-

ný terapeut. Rovna-

ko zaujímavý bol pre 

nás výlet do Kremni-

ce, kde sme spoločne 

navštívili Mincov-

ňu, či návšteva diva-

delného predstave-

nia v Divadle JGT vo 

Zvolene.

Všetky spomenuté 

aktivity priniesli našim prijímateľom 

sociálnych služieb nielen spestrenie 

ich denných programov, ale predo-

všetkým priniesli želaný výsledok a to 

priaznivý vplyv na všetky zložky osob-

nosti a  jej rozvoj. Uvedené aktivity 

boli veľmi dobre prijaté nielen našimi 

klientmi, ale aj ich rodičmi. Tak mož-

no povedať, že aj vďaka poskytnuté-

mu fi nančnému príspevku z rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica sa úspešnou 

realizáciou projektu podarilo podpo-

riť kvalitu poskytovaných sociálnych 

služieb na území nášho mesta. Ďaku-

jeme za klientov DSS a celý pracovný 

kolektív.

Andrea Kočalková, 

sociálna pracovníčka 

Úspešný projekt

Veľký úspech
Atlétov BS

Posledné majstrovské preteky sa 

tentokrát konali v  Betliari a  to 

krosový vrchol vo všetkých ka-

tegóriách. Cezpoľného behu sa zú-

častnilo vyše 200 pretekárov zo 72 

klubov. Atlétov BS reprezentovali 

10 pretekári. Vynikajúci výsledok 

dosiahli muži vytrvalci, na 9000m 

bahnitej trati skončili v družstvách 

na skvelom druhom mieste, keď 

jednotlivo dobehli M. Zimmer-

mann 4. miesto, P. Ursíny dobe-

hol 10-ty, P. Kačáni skončil 16-ty 

a  J. Gibala dobehol na 18. mies-

te. V súčte výsledných umiestnení 

nás porazili len Obal servis Košice. 

V  ďalších kategóriách najmladšie 

žiačky zažiarila Kristína Zimmer-

mannová, keď skončila spome-

dzi 29 pretekárok na krásnom 6. 

mieste. Boli to Kristínine prvé pre-

teky v  našom klube a  hneď sia-

hala na medailu, keď za víťazkou 

dobehla len so šesť sekundovou 

stratou. V tejto istej kategórii do-

behla Elizabeth Konôpková na 

slušnom 17. mieste a Laura Jaro-

tová skončila 29-ta. V najmladších 

žiakoch dobehol na výbornom 9. 

mieste Jakub Škoda. V  starších 

žiakoch dobehol Boris Bátovský 

17-ty a Peter Šarkézy 23-tí.

Tréner Petro: Som veľmi spokojný 

nielen s krosom, ale aj s celou se-

zónou. Výsledky z majstrovských 

pretekov išli do „sveta“ a  naše 

mesto sa zviditeľňuje vďaka ši-

kovným atlétom spod Sitna. Se-

dem medailí v tomto roku z M SR 

je opäť najviac zo športovcov v B. 

Štiavnici.

Výsledky cezpoľného behu: 

https://www.hrdosport.sk/Online/

408

Preteky sme absolvovali z fi nanč-

nej podpory z  rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica – ďakujeme! Ďa-

kujem obetavým rodičom, ktorí 

pri realizácii pretekov pomohli.

R. Petro – predseda ŠK Atléti BS
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Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

INZERCIA

 Prenajmem 2-izbový byt na Drie-

ňovej, tel.č.: 0903 055 917

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Predám menšie a väčšie motory, 

tel.č.: 0902 274 017

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Upečieme pre Vás 
na objednávku

VYNIKAJÚCE 
VIANOČNÉ KOLÁČIKY

podľa našich overených tradičných rodinných receptov,
iba z kvalitných domácich surovín. Koláčiky sú chuťovo

skvelé, vkusne malé a precízne pestro ozdobené.
Ďalšie info poskytneme a objednávky prijímame do 15.12.2019

mailom: dagmarenator@gmail.com
telefonicky: 0948 186 914

a odovzdáme Vám ich čerstvé v dňoch 22.12.-23.12.2019
podľa našej dohody v Banskej Štiavnici

Tepovanie 
Banská Štiavnica a okolie

Priamo u Vás doma! 
Domácnosti, penzióny, hotely, kancelárie...

0918 427 004
Tepovanie sedačiek, stoličiek, kobercov a pod. 

Čistenie kože, koženého nábytku 

Impregnácia kože 


