
Milí Štiavničania,

aj keď tento rok nás zasiahla celosve-
tová pandémia koronavírusu, pevne 
verím, že prežijeme tohtoročné via-
nočné sviatky, od ktorých nás delí 
už len niekoľko dní, hlavne v zdraví, 
šťastí a vzájomnom porozumení.
Ide o sviatky, ktoré by mali byť plné 
pokoja, porozumenia, srdečnos-
ti a lásky. V tomto čase sa všetci na 
chvíľu zastavia, stretnú so svojí-
mi blízkymi hoci aj v úzkom kruhu 
a  prežijú neopakovateľné chvíle. 
A práve tieto spoločné chvíle sú tým 
najkrajším darčekom, ktorý si môže-
me dať. 
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INZERCIA

Dňa 15. decembra 2020 
sa uskutočnilo rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
s bohatým programom. 

Z  predloženého programu roko-
vania boli vypustené body: Návrh 
rozpočtu mesta Banská Štiavnica 
na rok 2021 a  následne pre roky 
2022, 2023, Návrh rozpočtu TS, 
m. p., pre rok 2021 a následne pre 
roky 2022, 2023 a Žiadosť spoloč-
nosti Mestské lesy Banská Štiav-
nica, spol. s r.o., o odpustenie čas-

ti ročného nájomného za rok 2019 
a 2020.
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo 
na Dodatku č. 3 k VZN mesta Ban-
ská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 
službách. Opatrovateľská služba sa 
poskytuje v domácom prostredí pri-
jímateľa sociálnej služby, čo umož-
ňuje dlhšie zotrvanie občana v jeho 
prirodzenom prostredí. Opatrova-
teľská služba je zo strany občanov 
mesta žiadaná a každým rokom evi-
dujeme nárast opatrovaných obča-
nov, ktorí sú posúdení na túto so-

ciálnu službu a odkázaní na pomoc 
inej fyzickej osoby.
Úhrada prijímateľov za poskyto-
vanie opatrovateľskej služby je 
v súčasnosti stanovená VZN mes-
ta Banská Štiavnica č. 7/2016 
o sociálnych službách vo výške:
• 1,30€/ hod. pre čas poskytovania 

sociálnej služby od 7,00 hod. do 
16,00 hod.

• 3,50€/ hod. pre čas poskytova-
nia sociálnej služby od 16,00 hod. 
do 24,00 hod. a od 00,00 hod. do 
7,00 hod.

Vianoce budú iné, 
ale predsa sviatočné...

Z mestského zastupiteľstva
Zimná panoráma  foto Mgr. Ján Petrík •3.str.

•3.str.

Piatok 18.12. o 18:30 hod.

Wonder Woman 1984
Akcia, fantasy, dobrodružný, USA, 151 

min., MP:12, vstupné: 5€.

Firma InstalGas, s. r. o., 
Vám ponúka:

• Servis, predaj a montáž plynových kondenzačných a nekondenzačných 
kotlov zn. Vaillant a Protherm

• Predaj a montáž tepelných čerpadiel s využitím dotačného programu
• Montáže kúrenia a plynu
• Chemické čistenie vykurovacieho systému

Kontakt: 0949 048 333

Redakčná 
prestávka
Oznamujeme všetkým čitateľom 
Štiavnických novín, že od 21. 12. 
2020 do 8. 1. 2021 má redakcia 
Štiavnických novín zimnú redakč-
nú prestávku. Najbližšie číslo ŠN 
vyjde vo štvrtok 14. 1. popoludní. 
Prajeme Vám príjemné prežitie via-
nočných sviatkov, ďakujeme Vám 
za priazeň v roku 2020 a tešíme sa, 
že zostanete s nami aj v roku 2021, 
lebo iba s Vami to spolu zvládneme, 
milí naši čitatelia a priaznivci ŠN!

Michal Kríž, redaktor a RR ŠN

Kniha
Banská Štiavnica– mesto svetového 
dedičstva UNESCO opäť v predaji!
Prostredníctvom dotácie z  Minis-
terstva kultúry SR bolo možné uro-
biť dotlač publikácie Banská Štiav-
nica– mesto svetového dedičstva 
UNESCO, ktorá vyšla v roku 2018.
Publikácia ponúka prehľad hmot-
ného i nehmotného dedičstva Ban-
skej Štiavnice a  okolia, zapísaného 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Publikáciu je možné si za-
kúpiť v Informačnom centre mesta 
Banská Štiavnica, v predajni Trotu-
art a kníhkupectve pani J. Drbohla-
vovej za cenu 15€.

MsÚ
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Koronavírus nespí ani v našom 
regióne.

Mobilné odberové miesto (MOM) na 
testovanie koronavírusu bolo zriade-
né v  priestoroch Kultúrneho centra 
(KC) v Banskej Štiavnici 16. 11. 2020.
Aj keď Banská Štiavnica patrí dlhodo-
bo medzi lokality, kde je počet infiko-
vaných na základe PCR testov najnižší 
a je tak označovaná za pomerne bez-
pečný región v rámci Slovenska, SČK 
tu naďalej vykonáva antigénové testy. 
Ich výsledky naznačujú, že situácia sa 
aj v našom meste postupne zhoršuje 
a je potrebné veľmi intenzívne dodr-
žiavať všetky pravidlá, stanovené štát-
nymi orgánmi.
Na aktuálnu situáciu sme sa opýta-
li riaditeľky Slovenského Červeného 
kríža v Banskej Štiavnici Mgr. Emílie 
Jányovej Lopušníkovej:
Ako zvládate túto mimoriadnu 
pandemickú situáciu?
„Personál na MOM je veľmi priateľsky na-

stavený, o čom svedčia aj reakcie ľudí, ktorí 
píšu ďakovné listy MOM a zdieľajú svoje 
pocity na sociálnych sieťach.“
Dokedy budete testovať v KC, ako 
to bude cez sviatky s testovaním?
„Testovanie bude prebiehať do 31. 12. ne-
pretržite okrem štátnych sviatkov v ordi-
načných hodinách, ktoré sú uvedené na 
MOM. Je však predpoklad, že sa bude 
v  testovaní pokračovať do marca 2021. 
Ústredie SČK pracuje na predĺžení zmluvy 
na zabezpečenie MOM v Banskej Štiavni-
ci.“
Koľko Vám chodí ľudí aj cudzích 
denne?
„Vzhľadom na skutočnosť, že v  širokom 
okolí sme jediné odberové miesto, ktoré je 
otvorené do 19 hod. počas pracovných dní 
a aj v sobotu, chodia na antigénové testy 
aj ľudia z okolitých okresov. Avšak drvivá 
väčšina je občanov z Banskoštiavnického 
okresu.“
Komu by ste chceli poďakovať?
„Chcem poďakovať vedeniu mesta, p. pri-
mátorke Nadežde Babiakovej, že pri roz-

biehaní MOM vyvinula veľké úsilie, aby 
sme včas miesto pre našich občanov otvo-
rili. Taktiež za prenajaté priestory, ktoré 
mesto poskytlo. Taktiež ďakujem všetkým 
15 zamestnancom SČK, ktorí v  strie-
davých zmenách pracujú na odberovom 
mieste a napriek množstvu ľudí, ktorí pri-
chádzajú, dokážu priebežne za deň otesto-
vať aj viac ako 300 osôb.“
Za rozhovor poďakoval a poprial hlav-
ne pevné zdravie a veľa síl a energie do 
ďalších dní

Michal Kríž

Výsledky ATG testov za uplynu-
lé obdobie (týždeň, počet testov, 
počet pozitívnych, percento po-
zitívnych na počte vykonaných):
16.– 21. 11. 281 / 10 / 3,5%
23.– 28. 11. 586 / 25 / 4,3%
30. 11.– 5. 12. 953 / 45 / 4,7%
7. 12.– 12. 12. 1461 / 83 / 5,7%
Zdroj štatistiky: SČK Banská 
Štiavnica a  domov sociálnych 
služieb

Technické služby, m. p., 
Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ
Dispečing: 0908 272 630,
0905 491 034– miestne komuniká-
cie– ručné čistenie;
0908 272 630– dopravno-mechani-
začné stredisko;
0905 491 034– verejné osvetlenie,
0905 682 279– riaditeľ TS
Bytová správa, s. r. o., 
Dolná č. 2, 969 01 BŠ
Poruchy vykurovania a dodávky teplej 
úžitkovej vody: 
p. Pika: 0903 696 207
Ostatné poruchy a údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, 
p. Maďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift, s. r. o., ZC: 
045/681 31 66
RZP: tel. č. 155, 112
SPP, a. s.
Poruchová linka – plyn: 0850 111 727
Zákaznícka linka SPP: 0850 111 363,
SSE, a. s., 
poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti: 
0850 111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 
0850 123 555, 0906 252 521
Veolia – SVPS, a. s.
Call centrum: 0850 111 234, c
c@stvps.sk
MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 BŠ

Tel. č.: 159, 045/694 96 01, 
mobil: 0905 597 673
Obvodné oddelenie PZ BŠ, 
Mládežnícka č. 25, 969 01 BŠ
Tel. č.: 158, 112, 045/692 11 58,
0961643901
Požiarna ochrana: Tel.č.: 150, 112
BBRSC, a. s., Závod Žiar/Hr., stre-
disko BŠ
Dispečing: 045/691 28 06, 
mobil: 0918 543 615
Pohotovostné lekárenské služby: 
v  sobotu (okrem sviatkov) sú otvo-
rené v BŠ tieto lekárne: Lekáreň He-
lios, Dolná ul. 13, 08:00– 12:00 hod., 
045– 692 23 22
Pohotovostné lekárenské služby sú 
vykonávané striedavo v  týždenných 
intervaloch v lekárňach v B. Štiavnici 
podľa rozpisu nasledovne:
nedeľa a sviatok 7.30– 10.30 hod.
Rozpis pohotovostných služieb po-
čas vianočných sviatkov
14.– 18. 12., Po– Pi, 51. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 
tel. 0901 961 553, 7:30– 16:00,
19. 12, So, Lekáreň Helios, Dolná 3, 
BŠ, tel. 045/6922322, 8:00– 12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00– 14:00,
20. 12., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-
bodu 42, BŠ, tel. 0901 961 553, 7:30– 
10:30,

21.– 23. 12., Po– St, 52. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 
tel. 0901 961 621, 7:00– 15:30,
24.– 27. 12., Št– Ne, Lekáreň Dr. Max, 
Bratská 17, BŠ, tel. 0901 961 621, 
7:30– 10:30,
28.– 31. 12., Po – Št, 53. týždeň:
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel. 0910 553 244, 8:00– 17:30.
Zdroj: https: //www.e-vuc.sk/bbsk
Poskytovanie LSPP pre dospelých:
Nemocnica, Bratská 17, B. Štiavnica, 
ordinačné hod.: Po– Pi 16:00– 22:00 
hod., sobota/nedeľa/ sviatky 07:00– 
22:00 hod.,
tel. č.: 0910 864 864
Ambulancia LSPP pre deti a  do-
rast:
Kuzmányho nábr. 28, Zvolen, Po– Pi 
16:00– 22:00 hod., sobota/nedeľa/
sviatky 07:00– 22:00 hod.,
tel. č.: 0948 190 609, 
045– 520 18 02
Zubná pohotovosť:
LSPP, Lieskovská cesta 2298/4, 
960 01 Zvolen,
tel. č.: 045/533 12 88– pred samot-
nou návštevou zubnej pohotovosti 
je nutné najskôr telefonicky kontak-
tovať toto pracovisko! Po– Pi 15.00– 
18.00 hod., sobota/ nedeľa/sviatky 
08.00 – 13.00 hod.

MsÚ

Testovanie pokračuje aj naďalej...

Dôležité telefónne čísla 
počas vianočných sviatkov

14. 12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občan-
mi k ich potrebám a požiadav-
kám.
 � Uskutočnilo sa pracovné ro-
kovanie so zástupcami StVPS, 
a.s., Banská Bystrica k  zabez-
pečeniu opráv kanalizácie na 
ul. Budovateľská a Strieborná 
a  majetkoprávne vysporiada-
nie kanalizácie ul. Hájik.
 � Redakčná rada Štiavnických 
novín.
15. 12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občan-
mi k ich potrebám a požiadav-
kám.
 � Uskutočnilo sa zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici.
16. 12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občan-
mi k ich potrebám a požiadav-
kám.
 � Kontrola stavebných akcií.
 � Práce na zostavení integrova-
nej územnej stratégie strate-
gicko-plánovacieho regiónu 
Banská Štiavnica, Žarnovica, 
Žiar nad Hronom ako podklad 
pre nové programové obdobie.
17. 12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s  občan-
mi k ich potrebám a požiadav-
kám.
 � Zasadnutie Krízového štábu 
mesta Banská Štiavnica.
 � Pracovné stretnutie na Minis-
terstve financií SR.
18. 12.
 � Práca v  meste, individuálne 
pracovné stretnutia s občanmi 
k ich potrebám a požiadavkám.
 � Kontrola stavebných akcií.
 � Porada k  zabezpečeniu úloh 
TS, m. p., Banská Štiavnica.

Viera Lauková
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Vianoce sú časom ra-
dosti a  veselosti nielen pre deti, 
ktoré ich milujú, ale aj pre nás 
dospelých. Vychutnajme si Via-
noce so všetkým, čo k nim patrí. 
Vianočný stromček, kapustnica, 
ryba, šalát, medové oblátky, všet-
ky krásne zvyky a  tradície, ktoré 
sme zdedili po našich rodičoch. 
Vychutnajme si to, nech Štedrý 
večer zanechá v  našich srdciach 
pocit pohody a  radosti. Nech 
v  príjemnom teple domova zne-
jú vianočné koledy a modlitby ako 
poďakovanie sa za odchádzajú-
ci rok i ako prosba za zdravie na-
šich rodín a spokojnosť všetkých 
blízkych a priateľov. Niekde mož-
no i  ako spomienka na tých, po 
ktorých, bohužiaľ, zostalo pri sto-
le len prázdne miesto. Vianoce sú 
hlavne o láskavosti a spolupatrič-
nosti nás ľudí, najvhodnejší čas, 
kedy si človek môže uvedomiť, že 

k životu nepotrebuje len peniaze 
a hmotné statky, ale hlavne poro-
zumenie, pochopenie, úprimnosť 
a dobrosrdečnosť.
Drahí spoluobčania,
chcela by som Vám zaželať 
šťastie, spokojnosť, trpezlivosť, 
vzájomnú úctu, tolerantnosť 
a hlavne zdravie, lebo to je to naj-
cennejšie, čo máme a  čo sa nedá 
kúpiť v  žiadnom obchode. Nech 
ľudskosť, tolerancia, pochopenie, 
vzájomná úcta a ľudská láska, lás-
ka človeka k človeku, sú najväčšie 
dary, ktoré môžeme jeden druhé-
mu dať.
Zároveň mi dovoľte, aby som sa 
vám poďakovala za doterajšiu 
spoluprácu, prejavenú dôveru, 
pochopenie a  pomoc, ktorú ste 
dávali a  dávate tejto samosprá-
ve, za pomoc pri riešení spoloč-
ných úloh v prospech rozvoja náš-
ho krásneho mesta.

Do nového roku 2021 by som 
vám, moji drahí spoluobčania, 
chcela zaželať všetkým pevné 
zdravie, šťastie, lásku, pokoj, veľa 
pracovných a osobných úspechov, 
aby sa nám všetkým darilo v  ro-
dinách, ako aj spoločne v  mes-
te Banská Štiavnica. Aby sa nám 
podarilo z  hľadiska rozvoja Ban-
skej Štiavnice vytvoriť čo najviac 
dobrých podmienok pre plnohod-
notnejší život v našom meste pre 
tých, ktorí tu žijeme, ale aj pre 
tých, ktorí sem prichádzajú ako 
hostia, ako návštevníci, ako turis-
ti. Nech rokom 2021 nás sprevá-
dza radosť z malých i veľkých vecí 
v živote a práci.
Želám vám krásne a šťastné pre-
žitie vianočných sviatkov v kru-
hu najdrahších a  najbližších 
a šťastný a úspešný rok 2021!

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

NOVINKY

•1.str.

Z dôvodu zvyšujúcich 
sa výdavkov na poskytovanie 
opatrovateľskej služby sa navy-
šuje úhrada prijímateľov sociál-
nej služby z pôvodnej výšky: 
• 1,30€/hod. pre čas poskytovania 

sociálnej služby od 7,00 hod. do 
16,00 hod.

na sumu:
• 1,50€/hod. pre čas poskytovania 

sociálnej služby od 7,00 hod. do 
16,00 hod.

Úhrada 3,50€/ hod. pre čas posky-
tovania sociálnej služby od 16:00 
hod. do 24,00 hod. a od 00,00 hod. 
do 7,00 hod. bola ponechaná v pô-
vodnej výške, nakoľko v minulosti 
ani v súčasnosti sme nemali požia-
davku zo strany občanov na posky-
tovanie sociálnej služby v  tomto 
čase.
Ďalej sa mestské zastupiteľstvo 
uznieslo na VZN o  miestnom po-
platku za komunálny odpad a drob-
ný stavebný odpad podľa zákona 
č. 582/2004 o  miestnych daniach. 
Doteraz platné VZN o  miestnom 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady bolo 
schválené v roku 2019. V roku 2020 
nastali zmeny, ktoré bolo potreb-
né do VZN zapracovať. Skutočnos-
ti pre zmenu VZN sú zvýšené vý-

davky na zber, uloženie a likvidáciu 
komunálneho odpadu, ktoré mesto 
uhrádza z  rozpočtu v  roku 2020. 
Oproti roku 2019 nedošlo k takému 
výraznému zvýšeniu, ale aj napriek 
tomu po zvýšení ceny za uloženie 
komunálneho odpadu na skládke 
sú výdavky na zber a likvidáciu KO 
vyššie.
Po zohľadnení všetkých momen-
tálne známych výdavkov boli vy-
počítané sadzby poplatku nasle-
dovne:
1. Paušálny poplatok pre fyzickú 
osobu, ktorá má v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt alebo ktorá má na 
území obce oprávnenie užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako 
podnikanie sa zvyšuje z  0,094€/
osoba/deň (34,31€/rok) na 0,1€/
osoba/deň (36,50€)
2. Poplatok za množstvový zber 
pre podnikateľské subjekty– práv-
nické osoby a  fyzické osoby– pod-
nikateľov sa mení z 0,015€/liter na 
0,016€/liter
3. Poplatok za drobný stavebný od-
pad sa nemení
4. Cena špeciálne označeného vreca 
sa mení z 2,00€ na 2,50€.
Okrem sadzieb boli upravené usta-
novenia, ktoré sa týkajú zníže-
nia a  odpustenia poplatku, kde sa 

upresňujú doklady potrebné k pri-
znaniu zníženia a  odpustenia po-
platku.
Mestské zastupiteľstvo ďalej prero-
kovalo VZN o  miestnych daniach, 
kde predmetom rokovania bola 
úprava výšky sadzby dane za ubyto-
vanie, ktorá je v súčasnosti vo výš-
ke 0,70€/prenocovanie/osoba. Ná-
vrh bol zvýšiť uvedenú daň na 1€ /
prenocovanie/osoba. Poslanci MsZ 
predložený návrh neschválili a  od-
poručili ponechať daň za ubyto-
vanie na súčasnej výške a  zároveň 
požiadali mesto o účinnejší a efek-
tívnejší výber tejto dane.
Predmetom rokovania bola aj sprá-
va Monitoring plnenia komunit-
ného plánu sociálnych služieb– vy-
hodnotenie plnenia komunitného 
plánu sociálnych služieb a  jednot-
livých cieľov počas kalendárneho 
roka 2019.
Ďalej poslanci MsZ prerokovali: 
Plán práce MsZ na I. polrok 2021, 
Plán práce HK na I. polrok 2021, 
Návrh na vyhlásenie voľby hlavné-
ho kontrolóra, Návrh zápisu do kro-
niky mesta Banská Štiavnica za rok 
2019, Žiadosť o NFP– nabíjacie sta-
nice na elektromobily v meste Ban-
ská Štiavnica, Správa o  plnení po-
vinností verejných funkcionárov 

v zmysle zákona č. 357/2004 v zne-
ní neskorších právnych predpisov 
(zák. č. 545/2005 Z. z.).
Prerokované boli tiež viaceré ma-
jetkové veci mesta, pričom najviac 
diskutovaným bodom bola správa 
Prenájom poľnohospodárskej pôdy 
pri prevádzkovaní podniku. Prero-
kovaná bola aj Informatívna správa 
o činnosti Štiavnických novín za rok 
2019 a Informatívna správa o orga-
nizovaní 17. európskych baníckych 
a  hutníckych dní v  BŠ, bod Rôzne 
a  Interpelácie a  dopyty poslancov 
MsZ.
V  rámci bodu Rôzne informovala 
primátorka mesta o tom, že minis-
ter hospodárstva SR rozhodol o pre-
sťahovaní sídla Rudných Baní, š. p., 
do Banskej Štiavnice. Informovala 
o vytvorení testovacieho centra na 
COVID-19 v budove KC v spoluprá-
ci so Slovenským Červeným krížom 
a tiež o tom, že v štátnom rozpočte 
bola mestu Banská Štiavnica schvá-
lená účelová dotácia na úpravu ve-
rejných priestranstiev vo výške 1,6 
mil. EUR pre rok 2021.
Z  uvedeného rokovania si môžete 
prečítať prijaté uznesenia v  nasle-
dujúcom čísle Štiavnických novín.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 
prednostka MsÚ

•1.str.

Z mestského zastupiteľstva

Vianoce budú iné, 
ale predsa sviatočné...

Oznámenie
k podávaniu žiadostí o dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2021
Mesto Banská Štiavnica ozna-
muje, že z  dôvodu nepreroko-
vania rozpočtu mesta a  nevy-
tvorenia finančného krytia na 
poskytovanie dotácií z  rozpoč-
tu mesta, je podávanie žiadostí 
o dotácie k termínu 31. 12. 2020 
bezpredmetné. Rozpočet je zák-
ladným ekonomickým nástro-
jom samosprávy na plnenie svo-
jich úloh a  výkon kompetencií. 
Pokiaľ bude v  priebehu kalen-
dárneho roka 2021 schválený 
rozpočet mesta a  bude schvále-
né finančné krytie, určí sa nový 
termín uzávierky prijímania žia-
dostí o poskytnutie dotácií. Ter-
mín bude zverejnený obvyklým 
spôsobom v  Štiavnických novi-
nách a  stránke mesta v  zmys-
le všeobecného záväzného na-
riadenia. Po oznámení termínu 
bude potrebné predložiť novú 
žiadosť.

MsÚ
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V predchádzajúcich 2 
číslach ŠN č. 42-43 zo dňa 
19. a 26. 11. mal v tejto 
novej rubrike „Slovo má...“ 
vyhradený priestor pre 
rozhovor Ing. Richard Kaňa, 
predseda Banskoštiavnic-
ko-hodrušského baníckeho 
spolku. 

V  tomto čísle dávame priestor 
Ing. Erikovi Sombathymu. Ing. 
E. Sombathy je predsedom Zdru-
ženia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska (ZBSCS), ktorého sme 
požiadali o rozhovor:

1. Čo je to ZBSCS, aký má účel, 
poslanie a pôsobnosť?
„Združenie baníckych spolkov a  ce-
chov Slovenska (ZBSCS, resp. aj 
združenie, právnou formou ako ob-
čianske združenie) je organizáci-
ou historického vývoja v  aktuálnom 
čase. Historicky banícke spolky vy-
profilované z  pôvodných baníckych 
bratstiev, dokladované najneskôr 
v  15. stor. suplovali inštitúcie, kto-
ré ľud potreboval a  ktorých činnosť 
v  tom-ktorom spoločenskom zriade-
ní štátoprávny celok nezabezpečo-
val a ani dnes nezabezpečuje. Boli to 
banícke bratstvá a  banícke poklad-
nice, ktoré pomáhali finančne baní-
kom v čase nemoci, po úraze a v prí-
pade úmrtia aj sirotám v  rodinách. 
Z  baníckych bratstiev sa v  19. stor. 
vyprofilovali dnešné zdravotné pois-
ťovne, činnosť bratstiev a vtedy vzni-
kajúcich spolkov sa zameriavala na 
tradície, banícke parády, dychovky, 
ofery pri bohoslužbách vo význam-
ných sviatkoch, aktívna činnosť via-
cerých spolkov bola ukončená, resp. 
prerušená po r. 1918. Nepretržite 
funkčnými ostalo len niekoľko málo 

spolkov, resp. baníckych bratstiev– 
napr. Herrengrund Špania Dolina 
od 1463 dodnes, Bruderschaft Dob-
šiná od 1683 dodnes. Po vyhlásení 
útlmového programu v  rudnom ba-
níctve Vládou ČSFR v r. 1990 a uza-
tváraní banských závodov započala 
novodobá história pôsobenia baníc-
kych a  hutníckych spolkov a  cechov, 
ktorých hlavnou činnosťou je udržia-
vanie tradícií, dokumentovanie ešte 
stále v očiach členov živej novodobej, 
ale aj viacstoročnej histórie závodov 
a  regiónov, záchrana a  zachovanie 
bansko-technických diel a  pamiatok 
pre ich prezentáciu širokej verejnosti. 
Práve Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok (ďalej len „BŠ-HBS“) 
vznikol ako prvý z  novodobo obno-
venej činnosti baníckych spolkov na 
Slovensku v  novembri 1992. Proces 
spolkovej činnosti v  baníctve je his-
toricky daný v  stredoeurópskom re-
gióne, kde napr. v Rakúsku pôsobí 45 
spolkov, v Českej republike 28, v Ne-
mecku 550. Na Slovensku je t.č. čin-
ných 41 spolkov a podobných občian-
skych združení, z  ktorých aktuálne 
38 sú členmi ZBSCS.“
2. Kedy vzniklo združenie, kto 
bol na jeho čele pred Vami a ako 
by ste charakterizovali činnosť 
združenia dovtedy, kým ste sa 
nestali jeho predsedom?
„Ako som spomenul, je to prirodzený 
jav, že po rýchlom procese útlmu rud-
ného baníctva (1991-1993), neskôr 
i  železorudného (Spiš 1993-2019 
a Gemer 2008) dovtedy aktívne pra-
cujúcim v  baníctve nielen že chýba 
baňa, banský vzduch, ale aj vysoko 
organizovaná práca v  kolektíve, ba-
nícky móres, zvyky a tradície. A tak-
tiež pohľad na len pred pár rokmi 
funkčné, teraz likvidované povrchové 
objekty banských prevádzok. Po vzo-
re BŠ-HBS boli založené spolky a ce-
chy v Banskej Bystrici, Rožňave, Pe-
zinku, Rudňanoch a Košiciach a svoju 
činnosť zvýraznil aj Bratislavský ba-
nícky cech, ktorý symbolicky pôso-
bil už od roku 1974. Pred Barbor-
ským šachtágom 3. decembra 2004 
v Košiciach bola zápisnične potvrde-
ná potreba bližšej spolupráce spol-
kov, na ktorej základe 7 vtedy čin-
ných spolkov a cechov založilo v roku 
2005 združenie. Prvým predsedom 
bol zvolený JUDr. Ing. Jozef Karabel-
ly, od roku 2008 do r. 2014 zastával 
funkciu predsedu Ing. Jaroslav Mal-
chárek, CSc. Činnosť združenia bola 
zameraná na prezentáciu baníctva 

a baníckych tradícií, tak ako v sused-
ných krajinách, sme započali tradíciu 
stretnutí banských miest a  obcí Slo-
venska, prvé sa uskutočnilo v Pezin-
ku v r. 2008, v r. 2012 bolo v Banskej 
Štiavnici a v r. 2013 v Košiciach zá-
roveň ako Európske banícke a hutníc-
ke dni. Ďalšou aktivitou toho obdobia 
bola spolupráca združenia pri zakla-
daní ďalších spolkov a čo je potešiteľ-
né aj v iných, ešte stále činných ban-
ských regiónoch.“
3. Kedy ste nastúpili do funk-
cie, čo sa Vám podarilo doteraz 
v tejto funkcii spraviť, aké máte 
plány do budúcna ?
„Za predsedu ZBSCS som bol zvole-
ný v  roku 2014, predtým som bol vo 
funkciách výkonného tajomníka a tiež 
ako podpredseda združenia. Za celé 
obdobie pôsobenia združenia bola 
koncepcia činnosti kolektívnou víziou 
výkonného výboru, čiže predsedu, 2 
podpredsedov a  tajomníka v  koordi-
nácii s  vedením väčšiny spolkov, čiže 
aj výsledky môjho pôsobenia (ak neja-
ké sú) považujem za kolektívnu prácu. 
Stále mám oprávnený dojem, že sme 
urobili málo voči tomu, čo si montán-
na história Slovenska a jej zachovanie 
a prezentácia v dnešnej dobe zasluhu-
je. V posledných rokoch sa nám poda-
rila veľmi pekným spôsobom rozšíriť 
spolupráca podobných združení a  in-
štitúcií v blízkom i vzdialenom zahra-
ničí pre prezentáciu Slovenska, čoho 
výsledkom bola aj z roka na rok zvyšu-
júca sa účasť zahraničných partnerov 
na našom tradičnom Salamandri. Do-
teraz každý rok sa nám podarilo pod-
poriť aktivity členov pri vydávaní od-
borných publikácií, záchrane čriepkov 
priemyselného dedičstva, zmáhaní 
štôlní a budovaní náučných chodníkov. 

Asi najdôležitejšou úlohou dnešných 
dní je snaha o  zaradenie prezentácie 
montánneho dedičstva do priorít in-
tegrovanej územnej stratégie VÚC pre 
čerpanie financií z EÚ na dobudovanie 
vybraných banských lokalít pre účely 
cestovného ruchu na európsku úroveň. 
Ďalšou víziou je zorganizovanie Eu-
rópskych baníckych a  hutníckych dní 
v roku 2022 v Banskej Štiavnici.“
4. Ste predsedom redakčnej 
rady štvrťročne vychádzajúce-
ho časopisu Montanrevue, čo 
nám môžete k tomu povedať?
„Som hrdý, že opäť jedna pekná vec 
pre slovenský a  český banícky svet 
z  Banskej Štiavnice. Prvé číslo toh-
to periodika vydané v roku 2008 vy-
šlo nielen z  mojej, ale aj z  iniciatívy 
PhDr. RNDr. Jána Nováka, CSc., 
ktorý bol aj jeho prvým šéfredakto-
rom a  forma časopisu, ktorú si drží 
dodnes, bola navrhnutá práve tu 
v Banskej Štiavnici. Od začiatku sme 
spolupracovali v  redakčnej rade pre 
výber tém, seriálov, stálych rubrík, 
predsedu RR robím od r.2014. Šéfre-
daktorom t.č. je už dlhoročne Jozef 
Král z baníckeho spolku Permon Ma-
rianka a časopis získal 1. cenu v sú-
ťaži podobných periodík za rok 2011. 
Distribuuje sa pre členov združenia, 
ako aj zahraničných partnerov a pre 
banské mestá, obce, múzeá a iné ban-
ské organizácie v  náklade 1000 vý-
tlačkov kvartálne a  je k  dispozícii 
v prevádzke KAMI– Ing. Jozef Kara-
belly. Obsahovo je zameraný na novo 
publikované príspevky najmä o  his-
tórii banských miest a obcí, baníctva, 
hutníctva, geológie, osobností, ale aj 
činnosti členov ZBSCS.“
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má...
Ing. Erik Sombathy

Ústie dedičnej štôlne Glanzenberg zo 16. stor.  foto Archív ES 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Keď si počas roka spomenieme 
na Vianoce v kruhu svojich 
priateľov, často zaspomí-
name, aké boli naše Vianoce 
v minulosti. V mysli sa nám 
vynoria dávne obyčaje, vône, 
príbehy, koledy, piesne, 
nádherné spomienky...

Tieto Vianoce, ktoré ideme preží-
vať, budú úplne iné, ako tie, ktoré 
nosíme v našich spomienkach. Tie-
to dni, ktoré nás čakajú, nám môžu 
viac pripomenúť skutočnú podsta-
tu Vianoc.
Tohoročné Vianoce nám chcú opäť 
ponúknuť účasť na príbehu, ktorý je 
podstatou Vianoc. Príbehu, ktorý už 
vyše dvetisíc rokov napĺňa ľudskú 
myseľ nádejou, harmóniou, poro-
zumením, pokojom a požehnaním. 
Príbehu, v ktorom sa spájajú nebe-
sia s osudom smrteľníkov. Príbehu, 
ktorý napĺňa dejiny času novým roz-
merom, rozmerom večnosti.
Áno, aj tieto neobyčajné Vianoce 
nás môžu naplniť radosťou neba. 
Môžu nám priniesť kúsok raja, kto-
rý sme stratili. Môžu v nás prebudiť 
najkrajšie schopnosti nášho drie-
majúceho ja.
Stačí len otvoriť srdce tomu, kto 
prichádza.
Stačí pustiť do nášho domu toho, 
ktorého narodenie oslavova-

li a  ohlasovali anjeli prekvapeným 
betlehemským pastierom.
Evanjelista Lukáš túto udalosť opi-
suje takto:– V tom istom kraji boli 
pastieri, ktorí v noci bdeli a stráži-
li svoje stádo. Tu zastal pri nich Pá-
nov anjel a ožiarila ich Pánova slá-
va. Zmocnil sa ich veľký strach, ale 
anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestu-
jem vám veľkú radosť, ktorá bude pat-
riť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dá-
vidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus 
Pán. A toto vám bude znamením: Náj-
dete dieťatko zavinuté do plienok a ulo-
žené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi 
pripojilo množstvo nebeských zá-
stupov, zvelebovali Boha a  hovori-
li: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.“–
Táto udalosť napĺňala štedré ve-
čery a životy našich predkov v na-
šom meste od jeho počiatku. V ob-
dobí formovania sa prvého mesta 
pred ôsmymi storočiami sv. Fran-
tišek z  Assisi vytvoril prvý betle-
hem a  mnohí zruční baníci počas 
dlhých zimných večerov jeho krás-
nu myšlienku nasledovali vo svojich 
domácnostiach a  vytvorili krásne 
dedičstvo, ktorého nádheru a neo-
pakovateľné čaro dokážeme obdi-
vovať aj dnes.
Buďme však k sebe počas týchto dní 
(a aj po Vianociach 2020) úprimní: 
Budeme celkom radi, ak sa už nik-

dy nezopakujú okolnosti, v ktorých 
slávime tohoročné neopakovateľné 
Vianoce. Nikto z  nás už netúži po 
žiadnych „kovidových Vianociach“ ni-
kdy v budúcnosti.
Každému z nás úprimne želám, aby 
tieto i  ďalšie Vianoce boli naplne-
né pokojom, nádejou a  Božím po-
žehnaním; aby boli dňami stretnu-
tia sa s dotykom, ktorý spája nebo 
so zemou aj tu a  teraz, s  Ježišom 
Kristom.

Ľudovít Frindt, farár

Na obr.: zrekonštruovaná mozaika 
anjela (2020) v Bazilike Narodenia 
Pána v Betleheme, ktorý ukazuje na 
miesto narodenia Ježiša Krista.

Neopakovateľné Vianoce

Milí priatelia, srdečne 
vás pozdravujem v tomto 
vianočnom čase.

Prežívame Vianoce, na ktoré vôbec 
nie sme zvyknutí, tešíme sa však 
z  toho, že môžeme byť počas via-
nočných sviatkov aspoň s  najbliž-
šou rodinou. Možno práve preto si 
ešte viac uvedomíme podstatu Via-
noc, a to je radosť z príchodu Božie-
ho syna na našu zem. Zaiste mnohí 
z vás si budú počas vianočnej štedrej 
večere čítať z Evanjelia svätého Lu-
káša (2,1-14) perikopu o  narodení 
Mesiáša, ktorá zaznie nielen do na-
šich uší, ale aj do našich sŕdc. Boh zo-
slal novú nádej pre človeka. Vianoč-
ný stromček, keďže je stále zelený, je 
symbolom večnosti, ktorej sme sú-
časťou, nádeje, ktorá je pred nami 
a  zdravia– fyzického aj duchovné-
ho. Tradícia krásnych banskoštiav-
nických ručne vyrezávaných betle-

hemov má v  tomto období v  sebe 
istú úžasnú silu. Pokorne a skrom-
ne si môžme všimnúť situáciu, kto-
rá sa diala v Betleheme pri narodení 
Ježiša. Mária s Jozefom odchádza-
jú do Betlehema po nariadení cisára 
Augusta o sčítaní ľudu. Nie je to pre 
nich vôbec vhodný čas, Mária nosí 
pod srdcom dieťa a  očakáva jeho 
skoré narodenie. V  Betleheme pre 
nich nie je miesto možno len kvô-
li tomu, že nestihli prísť dostatočne 
včas a všetky betlehemské apartmá-
ny už boli obsadené. Veľmi pozoru-
hodnými postavami sú pastieri, kto-
rí sú vynaliezaví a  ponúkajú Márii 
a Jozefovi ubytovanie tam, kde bý-
vajú aj oni sami, pri svojich oveč-
kách. Je to ich zaujímavá schop-
nosť riešiť každý problém, ktorý sa 
naskytne veľmi rýchlo, a tak prvým 
miestom, ktoré Ježiš uvidel, je maš-
taľka. Naznačuje nám to, že ten, kto 
chce pomôcť, nepotrebuje majetok, 

ale ochotné srdce. Z vianočného prí-
behu sa opäť môžme učiť skromnos-
ti, pokore a vynaliezavosti pomôcť. 
Možno práve počas týchto Vianoc, 
keď prežívame ťažkú dobu pande-
mickej krízy si, nájdeme čas ticho 
sa zapozerať na Betlehemskú maš-
taľku a  predstaviť si postavy, kto-
ré tam sú, akoby ožili a seba medzi 
nimi. Nádej, ktorá bola prisľúbená 
už v rajskej záhrade po prvom hrie-
chu Adama a  Evy Boh mnohokrát 
rôznymi spôsobmi preukazuje svoj-
mu ľudu, pred dvetisíc rokmi to bolo 
vrcholným spôsobom skrze príchod 
svojho Syna na našu zem. Boh má 
aj pre nás, ľudí dneška, pripravený 
svoj nádherný plán. Milí priatelia, 
prajem Vám počas týchto vianoč-
ných sviatkov veľa zdravia, rodinnej 
pohody, pokoja a radosti, ktorú vám 
nik a nič nedokáže vziať.

Norbert Ďurdík, 
dekan– farár

Vianočné posolstvo

Obec Ilija: Sitno – Pamätník – 
Ilijský portál – Potok– Ski Dúbra-
vy
Obec Ilija sa rozprestiera necelých 
5km od Banskej Štiavnice. Obcou 
preteká Ilijský a  Šigruntský po-
tok. Prvá písomná zmienka o obci 
sa datuje až do roku 1266.
Archeologické výskumy sloven-
ského kňaza Andreja Kmeťa, pô-
sobiaceho takmer 30 rokov na 
fare v neďalekom Prenčove doká-
zali existenciu ľudského osídle-
nia na Sitne už v praveku. Ako náš 
najvyšší vrch je v súčasnosti Sitno 
vyhľadávanou atraktivitou okolia, 
meria 1009m.n.m. a  z  obce naň 
vedie pohodlná trasa, ktorú zvlád-
nu aj menej trénovaní turisti.
V  obci sa nachádza aj pamätník 
obetiam II. svetovej vojny, no 
skutočnou dominantou obce je 
vzácna sakrálna pamiatka. Jed-
ná sa o  rímskokatolícky Kostol 
svätého Egídia z  prvej polovice 
13. storočia. Stredoveký kosto-
lík s  krásnym kamenným portá-
lom je prekvapením pre milovní-
kov umenia a starej architektúry. 
Dodnes je záhadou, ktorá dielňa 
zhotovila luxusný portál a  prečo 
stojí v malej dedinke pod Sitnom. 
Koluje tu povesť o chlapčati, zvo-
nárikovi z ilijského kostolíka, kto-
rý obetoval život, aby zachránil 
dedinčanov pred Turkami.
Pre milovníkov zimných športov 
si tu v  zasneženom počasí prídu 
na svoje aj lyžiari. V obci sa totiž 
nachádza malé, no príjemné ly-
žiarske stredisko. Zjazdovka je 
dlhá 450m a vládne tu priateľská 
a  komorná atmosféra, vhodná aj 
pre tých najmenších. Dve „kotvy“ 
vás vytiahnu na vrch kopca a po-
tom sa stačí už len spustiť a uží-
vať si krásy Štiavnických vrchov 
naokolo.
Viac sa o výletoch do okolia Ban-
skej Štiavnice dočítate na stránke 
www.banskastiavnica.travel.

OOCR Región Štiavnica

Oznam
Oznamujeme vám, že Infor-
mačné centrum mesta Banská 
Štiavnica bude v termíne od 15. 
12. do 20. 12. 2020 zatvorené 
z technických príčin. Ďakujem za 
pochopenie!

MsÚ
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Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela po-
ďakovať členkám výboru MO SSŽ 
Živena za milé darčeky.

Jolka Šamová

Uprostred rozprestierajúcej 
sa zelenej krajiny leží malé 
mestečko, volá sa Nazaret– 
strážna veža. 

A v tom mestečku je skromný malý 
domček. V  ňom sedí mladé, pek-
né, vznešené dievča so zloženými 
rukami. Modlí sa. Preruší ju zaklo-
panie na dvere. Vojde mladý muž. 
Slušne sa pozdraví. Zostane pri 
dverách a  prednesie jej svoju žia-
dosť: Beriem si ťa za ženu. Viem 
všetko o tebe. Si čistá panna. Zho-
ra som dostal správu. Tak nasle-
dovala svadba. A manžel sa ku nej 
nepriblížil. Len ju hladkal, jej čisté 
telo, ruky, čelo. V jeden deň prišiel 
so smutnou správou. Priprav sa na 
cestu. Cisár Augustus nariadil, že 
každý musí ísť do svojho rodiska 
zapísať sa, lebo chce vedieť koľko 
má všetkých ľudí v ríši, ktorú ovlá-
da. Mladá ustráchaná žena sa pýta: 
Kde ideme? Ďaleko, do Betlehema. 
Do Betlehema? Ale veď ja nemô-
žem. Neboj sa, Hospodin, náš Boh 
ti pomôže. Posadil ju na zvieratko 
a išli. Unavená mladá žena pozera-
la, kde by si mohla odpočinúť. Za-
blysklo sa svetielko z olejovej lampy 
a pomyslela si: Tu sme. Potešila sa. 
Ale majiteľ reštaurácie im odmie-
tol dať nocľah. Pocestní, zaprášení, 
unavení. Ani známi, ani rodinní prí-
slušníci ich nevzali k sebe, lebo vy-
zerali veľmi ubiedení. A manžel hľa-
dal, hľadal a našiel tiché miestečko 

na odpočinok. Pripravil aj posteľ 
pre manželku, zem pokryl slamou. 
Uložil ju na spánok. Ale nespala. 
Zavzdychla si. Ruky zdvihla k nebu. 
A už to začalo. Narodilo sa dieťa v ti-
chej skromnej maštaľke. Len zvie-
ratká posilňovali svojim teplom, 
ktorým ohrievali mladú ženu. Na-
rodilo sa Božské Dieťa, v  maštali. 
Manžel sa o  Neho postaral. Umyl 
Ho, zabalil do bieleho plátna a ulo-
žil do vzácnej kolísky, do jasličiek. 
A  zvieratá Ho ohrievali svojim dy-
chom. A tak začal vstup Pána Boha 
do sveta, v ľudskom tele.
V  Betleheme, Márii sa narodilo 
Božské Dieťa– Pán Ježiš. Tam za-
čali Vianoce. Prvé Vianoce. Panna 
Mária naplnená Duchom Božím 
priniesla na svet Boha v  ľudskom 
tele, Pána Ježiša. A  vyvolený ná-
rod židovský, ktorý si Pán Boh za 
svoj ľud vyvolil, spal. Prespal prvé 
Vianoce. Túto najväčšiu udalosť 
sveta Pán Boh oznámil tým naj-
zaznávanejším, najopovrhovanej-
ším ľuďom v Židovstve. Anjel im to 
oznámil na betlehemských poliach: 
narodil sa vám dnes Spasiteľ, Kris-
tus Pán. A oni uverili, títo špinaví, 
nikým nevážení ľudia uverili. Oni 
našli Dieťatko v Betleheme v maš-
tali v  jasliach. A  poklonili sa Mu. 
Pastieri zasvätili prvé Vianoce. Aj 
babylonskí hvezdári, pohania, ne-
veriaci ľudia s omeškaním síce, ale 
s  veľkým záujmom našli Dieťatko 
Ježiša. Klaňali sa Mu a  tak svätili 

Vianoce. Len vyvolený národ, ktorý 
čakal storočia nezastihol Vianoce. 
A či budú raz Vianoce aj pre nich?
A  čo my kresťania, svätili sme už 
skutočné Vianoce pri Pánovi Ježi-
šovi? Nechýbal nám vo Vianociach 
Pán Ježiš v  našich pekných obý-
vačkách, pri našom bohate pre-
stretom stole? Pokľakli sme ako 
pastieri a múdri hvezdári pri našich 
stoloch, ruky sme zložili a  Pánu 
Bohu sme ďakovali, že vo svojom 
Synovi, v tom malom Dieťati v jas-
liach prišiel k  nám sám Pán Boh, 
aby sme zacítili teplo Jeho lásky? 
Otvorili sa naše ústa, aj ústa našich 
detí a vnúčat a spievali sme: Ó, príď, 
Kriste Boží Synu...? Nezmeškaj-
me Vianoce pred televíznymi ob-
razovkami, pri zábavných progra-
moch, či na internete, ale dobre si 
zapamätajme: Tam sú Vianoce, kde 
sa ľudia modlia, kde Bohu spievajú 
oslavné piesne, kde si Bibliu čítajú 
a Božie Slovo počúvajú, hoci aj pri 
prázdnom stole alebo v chorobe, či 
v akejkoľvek biede.
A  my len jednu žiadosť majme 
pre tieto Vianoce, aby všetci ľudia 
zeme v  tieto Vianoce počuli anjel-
skú zvesť: Narodil sa vám dnes Spa-
siteľ sveta, Kristus Pán.
Prajeme Vám krásne a  požehnané 
Vianoce v kruhu vašej rodiny s na-
rodeným Spasiteľom.
S láskou vaši

Jaroslav a Eunika Jurkovci– 
zboroví farári v Banskej Štiavnici

Vianoce v maštali

Naším cieľom je neustále 
skvalitňovanie posky-
tovaných služieb na 
Hájovni KTC Červená 
Studňa. 

Prepájať kultúru a  umenie 
s turizmom a oddychom. Ako 
každý, aj my máme za sebou 
rok plný obmedzení, no na-
priek tomu sa nám podari-
lo v roku 2020 posunúť o kus 
dopredu. Pribudlo nové sede-
nie (38 miest), vybudovali sa 
3 drevené platformy pre oddych, zá-
bavu detí či stany. Vo verejných WC 
nová sprcha. Organizovali sa rozlič-
né podujatia: koncerty, výstavy, diva-
delné predstavenia, diskusie, work-
shopy,... V  podkroví vznikol nový 
obytný priestor so sociálnym zaria-

dením pre organizátorov a účinkujú-
cich kultúrnych podujatí.
A na záver ako vianočný darček je 
osadený v  areáli Hájovne samo-
obslužný servisný cyklostojan, 
„SAMO +“ ktorý obsahuje 4ks e-nabí-
jačky na bicykle, exteriérovú zásuvku 

220V, servisné náradie, kom-
presor, informačnú mapu 
okolia, lekárničku. SAMO + 
bude k  dispozícií aj v našej 
neprítomnosti. Samozrejme, 
že naším cieľom bolo osade-
nie stojanu počas sezóny, no 
zložitá situácia okolo pandé-
mie to zariadila inak.
Projekt bol realizovaný s  fi-
nančnou podporou Bansko-
bystrického samosprávneho 
kraja.
Poďakovanie partnerom, kto-

rí pomohli a  boli súčasťou projektu: 
OOCR BS, FPU, Bajkom k  tajchom, 
designall.sk, millhill, ebajk.
Prajeme príjemné prežitie sviatkov, 
hlavne veľa zdravia. Vidíme sa v 2021!

Tím Hájovňa, 
kultúrno-turistické centrum BŠ

Servisný cyklostojan na Hájovni

Vianoce
Nech narodí sa každý deň znova
v srdciach nám, to betlehemské die-
ťa.
Denne sa radujme zo srdca,
za ten dar– krásne dieťa z neba.
Slovom Božím dajme ďalej správu.
Vzdávajme Mu veľkú vďaku, chválu.
Spasiteľa z nebies poslal nám– 
Mesiáš– Spasiteľ sveta prišiel k nám.
Zažni lásky plameň, svetlo sviece
ak prebudíš sa strachom z tiesne.
Hľadaj neúnavne Božiu ríšu,
nájdeš tam pokoj, bezpečnú skrýšu.
Nech duša Tvoja sa naplní radosťou.
Bohu sa oddaj vierou a spokojnos-
ťou.
Jeho láska Ťa nikdy neopustí,
zavedie Ťa do ríše večnej radosti.

Eva Kolembusová

Prianie
Milí záhradkári! Nastal čas Vianoc 
a  sviatky sú stále bližšie a  bližšie, 
preto aj my z výboru chceme Vám 
popriať 1. adventom Nádej– pre lep-
ší najbližší rok ako bol 2020. 2. ad-
ventom Vám prajeme Mier– v rodi-
ne, priateľov a pokoj v duši, aby sme 
boli spolu aj v roku 2021. 3. adven-
tom Priateľstvo– nech s  láskou sa 
stretávame celý rok, nech sa Vám 
darí v pestovaní a živote. 4. adven-
tom Lásku– tú potrebujeme všetci: 
deti, babky, dedkovia, otcovia, ma-
minky atď. A  aj keď sú tento rok 
zvláštne najkrajšie sviatky v  roku, 
prajeme Vám veľa úspechov v živo-
te, rodine a v práci a lepší rok 2021 
ako bol 2020. PF´2021 želá výbor

ZO-SZZ v Štefultove, BŠ

Kontakty
na kominárov pôsobiacich 
v našom okrese: 
Lukáš Toryský – 0903 541 743
Milan Toryský - revízny technik 
komínov. 
Obrancov mieru 15/15, 969 01 
Banská Štiavnica, Email: komi-
narbs@gmail.com
www.kominarbs.sk

Ivan Pružina, 
riaditeľ ORHa ZZ
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Spomienka
„Osud Ti nedo-
prial s nami dlh-
šie byť, ale v na-
šich srdciach 
budeš stále žiť.”
Dňa 1. januára 2021 si pri-
pomenieme smutné 10. vý-
ročie, keď nás po ťažkej cho-
robe navždy opustila naša 
drahá Magduška Remeňo-
vá. S láskou na ňu spomínajú 

manžel, deti a vnúčatá

Spomienka
„Oči Tvoje už 
nezaiskria, ústa 
sa už neusme-
jú, ruka Tvoja 
už nepohladí... 
Tvoje srdce však ostalo v  nás, 
bude nás tešiť, bude nás hriať, 
bude nám úsmevy rozdávať 
i keď Ty v kľude spíš.“
Dňa 19. 12. 2020 uplynie 7 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec a  starý otec 
Karol Rákay. S láskou spo-
mínajú 

dcéra Andrea s rodinou 
a syn Karol s rodinou

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-
tých v  Banskej Štiavnici oznamu-
je svojim členom, že úradné hodi-
ny v kancelárii v decembri nebudú. 
Kancelária začne pracovať v  stre-
du 13. 1. 2021 v čase 8:00– 12:00 
hod. Zároveň oznamujeme členom, 
že členské príspevky zostávajú vo 
výške 5€ a uhradiť ich bude možné 
v roku 2021 aj za oba roky.
Je nám ľúto, že kvôli situácii s ko-
ronavírusom sme nezrealizovali 
všetky plánované akcie, ale želá-
me si a veríme, že rok 2021 bude 
už lepší.
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok, 
veľa zdravia, šťastia, radosti, spokoj-
nosti a Božieho požehnania želá 

Výbor ZO SZŤP BŠ

A sú tu opäť – sviatky pokoja 
a mieru, ale aj zhonu, naku-
povania a následne množstva 
odpadov. Ale nemusí to tak 
byť, záleží len na nás.

Zásady znižovania tvorby odpadu 
sa viac-menej nemenia, len je dô-
ležité, aby si ich uvedomovalo stá-
le viac ľudí. Preto si dovolím oprá-
šiť a aktualizovať minuloročný text 
ako môžeme predísť preplneným 
kontajnerom a dýchať lepší vzduch 
(nielen) počas Vianoc.

Menej odpadov pri predvianoč-
nom nakupovaní
Už pri nákupoch sa môžeme sprá-
vať šetrnejšie k  životnému pros-
trediu:
• Kupujme len to, čo skutočne po-

trebujeme, nepodliehajme rekla-
me, ktorá sa nám najmä v  tom-
to predvianočnom období snaží 
vnútiť množstvo nepotrebných 
vecí.

• Nakupujme bezobalovo, aj 
v Štiavnici sa to dá. Máme tu to-
tiž obchodík, kde sa dá kupovať 
úplne bez obalov, do vlastných 
dóz a  vrecúšok, ktoré si zákaz-
ník prinesie. Ten obchodík sa volá 
Štiavnická špajza a kúpite tu širo-
ký sortiment suchých sypaných 
potravín ako múky (aj celozrnné, 
bezlepkové či špaldové), cestovi-
ny, vločky, strukoviny, mak, suše-
né ovocie, oriešky, koreniny, sypa-
né čaje, keksíky a rôzne iné zdravé 
potraviny. Mnohé sú v kvalite bio. 
Mnohé suroviny sú nevyhnut-
né k príprave vianočných dobrôt. 
Tak prečo ich nenakúpiť práve tu, 
ekologicky? Obchodík sa nachá-
dza na Radničnom námestí 10 B, 
oproti mestskému úradu. Neza-
budnite si priniesť vlastné dózy 
a  vrecúška. Nájdete ich aj na fb. 
Niektoré veci ako chlieb, pečivo, 
a  aj ovocie a  zeleninu je možné 
nakupovať bezobalovo aj v  bež-
ných obchodoch. Len si nesmie-
me zabudnúť vziať vlastné sáčky, 
možno ich použiť viackrát.

• Pri nákupoch používajme trvác-
nu tašku.

• Vyhýbajme sa nadmerne bale-
ným tovarom, tovarom doveze-
ným z veľkej diaľky.

• Vyhýbajme sa nápojom v  ple-
chovkách (pivo, malinovky, cola, 
...), keďže výroba hliníka má veľ-

mi negatívny vplyv na životné 
prostredie. Podstatne lepšou al-
ternatívou sú PET fľaše veľkých 
objemov (2 l) a najlepšie sú vrat-
né fľaše (pivo, minerálky, sirupy).

Pime vodu z vodovodu
Nie každá krajina sa môže pochvá-
liť tým, že z vodovodu tečie kvalit-
ná pitná voda. Mnohé slovenské 
obce a mestá vďaka horskému pro-
strediu túto výhodu majú a Štiavni-
ca patrí medzi ne. Tak načo vláčiť 
vodu balenú v plaste, ktorá je navy-
še viac ako 100-krát drahšia ako tá 
z kohútika?

Stromček – čerstvý vs. umelý
Výskumy ukázali, že jeden umelý 
stromček by sa musel používať nie-
koľko desaťročí, aby sa vplyv na ži-
votné prostredie spôsobený jeho 
výrobou vyrovnal vplyvu, aký je 
z  čerstvých stromčekov. Inak po-
vedané, čerstvý stromček získaný 
z  preriezok lesa alebo cielene pes-
tovaný, neprepravovaný na veľké 
vzdialenosti (Škandinávia) má vý-
razne menší škodlivý vplyv na ži-
votné prostredie ako umelý strom-
ček. Navyše vôňou ihličia dokáže 
vyčariť tú pravú atmosféru Vianoc.
Po sviatkoch treba použitý živý 
stromček zbavený ozdôb priniesť 
na zberný dvor, kde bude skompo-
stovaný.

Darčeky
Aj pri zháňaní a  balení vianoč-
ných darčekov sa môžeme sprá-
vať ohľaduplne k  životnému pro-
strediu:
• Pri obdarovávaní blízkych si dob-

re premyslime, či obdarovaný 
danú vec skutočne potrebuje a vy-
užije.

• Poteší aj darček, ktorý pre druhé-
ho vyrobíme vlastnoručne, prí-
padne aj z  odpadu. Fantázii sa 
medze nekladú.

• Vhodným darčekom môžu byť aj 
„bezodpadové“, resp. „málood-
padové“ darčeky ako lístok/per-
manentka do divadla, kina, fitne-
ss, na masáž, výrobky miestnych 
producentov.

• Darčeky nemusíme vždy baliť 
do nového baliaceho papiera. Ak 
ich rozumne zabalíme, papier sa 
môže bez problémov použiť aj na 
ďalší rok. Môžeme použiť aj re-
cyklovaný papier. 

Trieďme odpad a kompostujme
Po rozbalení darčekov vznikne 
množstvo obalov, dobre recyklo-
vateľného materiálu – kartónové 
krabice, plastové sáčky, škatuľky, 
roztrhané obaly z  darčekov. Ten-
to odpad nesmie skončiť v jednom 
koši, ale treba ho roztriediť podľa 
druhu– papier, plasty, sklo, kovy,... 
Taktiež odpadové obaly z prípravy 
a štedrovečerného hodovania ako 
nápojové kartóny (tetrapaky), PET 
fľaše, tégliky z jogurtov, hliníkové 
fólie, plechovky a  pod., to všetko 
treba dať čisté do farebných nádob 
triedeného zberu podľa druhu.
Všetok bioodpad z  kuchyne, zvy-
šky jedla a  kosti zo štedrovečer-
nej večere vrátane šupiek z  ovo-
cia, z prípravy zemiakového šalátu 
z  rozlúsknutých orechov a  pod. 
treba skompostovať. Obyvate-
lia väčšiny bytoviek už majú mož-
nosť bioodpad triediť a  dávať ho 
do hnedých nádob v stojiskách. Ak 
by niekomu pochybili komposto-
vateľné vrecká na kuchynský bio-
odpad, treba sa obrátiť na domo-
vého dôverníka, ktorému vrecká 
dodávame.
Ako správne triediť a kompostovať, 
ako aj otváracie hodiny zberného 
dvora počas sviatkov sa dozviete na 
stránke odpady.banskastiavnica.sk.

Nespaľujme odpady
Na Slovensku umrie predčas-
ne kvôli znečistenému ovzdušiu 
jemnými prachovými časticami 
(PM2,5) vyše 5  000 osôb ročne. 
Veľkým zdrojom týchto častíc je 
(okrem dopravy) vykurovanie 
tuhým palivom. Pre menej zne-
čistenia je dôležité kúriť výlučne 
suchým drevom, nespaľovať uh-
lie a  samozrejme ani odpady. Po-
kiaľ niekto hádže do pece drevo-
trieskové dosky z  nábytku, staré 
topánky či nebodaj plastové fľaše, 
pri horení sa do ovzdušia uvoľňuje 
obrovské množstvo škodlivín, kto-
ré musíme dýchať všetci. Často to 
cítim v rodinných zástavbách naj-
mä v inverznom jesennom a zim-
nom počasí. Buďme, prosím, zod-
povední a  nespaľujme odpady. Je 
to predsa naše životné prostredie.
Prajem vám všetkým nielen šťast-
né a veselé, ale aj bezodpadové Via-
noce!

Miloš Veverka, 
Technické služby, m. p., BŠ

Menej odpadov a čistejšie ovzdušie 
nielen na Vianoce
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Zamrznuté tajchy, zasnežené 
kopce, otužovanie, bežky, 
náučné chodníky a pešia 
turistika pre všetky vekové 
skupiny. Aj takto sa dajú 
stráviť aktívne Vianoce 
v Štiavnických vrchoch.

Štiavnica so svojím okolím je jedi-
nečná nielen svojou bohatou baníc-
kou históriou, ale aj množstvom ze-
lene a krásnou prírodou. Pripravili 
sme pre vás niekoľko tipov, ktorými 
sa s  rodinou môžete inšpirovať na 
trávenie spoločných chvíľ v prírode 
počas sviatkov.
K vode na otužovanie a korčule
Pre milovníkov otužovania alebo 
takých, ktorí by to chceli tento rok 
skúsiť, je tu miestna skupina otu-
žilcov „Jašterice zo Štiavnice“, ktorá 
sa pravidelne na tajchoch stretáva 
a otužuje. Nájsť ich môžete najčas-
tejšie na Klingeri, Vodárenskej či 
Počúvadle; na Hornom Hodruš-
skom tajchu, kde je ľahký prístup 
do vody, zase nájdete otužilcov zo 
Žiaru nad Hronom.
Odvážnym vraj šťastie praje a  ak 
bude aj počasie spolupracovať, mô-
žete si dopriať romantické korču-
ľovanie pod holým nebom na taj-
choch, prípadne vianočný rodinný 
hokej. Ideálnymi na tieto aktivity 
sú tajch Veľká Vodárenská a  Čer-
vená studňa. Ak budete mať šťastie 
na Veľkej Vodárenskej, zažijete do-
konca nočné korčuľovanie za svitu 
sviečok a lampášov. Korčuľuje sa aj 
na Počúvadlianskom jazere, ktoré 
poskytuje naozaj dostatok priesto-
ru a je sa aj kde zohriať. Korčuľova-
nie a otužovanie na tajchoch je na 
vlastnú zodpovednosť, preto je dô-
ležité sledovať počasie a nezabúdať 
na opatrnosť.
Na lyže a na bežky
Príjemnú lyžovačku so servisom 
ponúka zasnežovaný Salamandra 

Resort. Čaká na vás bublinková la-
novka, 1400m dlhá zjazdovka, za-
mrznutý tajch ideálny na korčuľova-
nie, požičovňa, skiservis a  lyžiarski 
inštruktori aj pre tých najmenších.
„Oldschool“ lyžovačku pre rodiny 
s  deťmi zase ponúka stredisko Ski 
Dúbravy v  Iliji, kde sú dva staršie 
vleky „kotvy“, ale aj komorná a pria-
teľská nálada a  bufet s  otvoreným 
ohniskom. Na sánkovačku odporú-
čame svahy okolo tajchu Červená 
studňa alebo neďaleké Rosniarky.
Bežkári si môžu vybrať z  45 km 
trás, ktoré sú vyznačené tabuľa-
mi a  orientačnými mapami. Stro-
jom je udržiavaný 10 km okruh me-
dzi Červenou studňou a zjazdovkou 
Salamandra Resort. Miestni nad-
šenci však často upravia úsek až po 
Richňavský tajch. Na svoje si tak 
prídu nielen zdatní bežkári na tra-
se Červená studňa – Zadné Rosniar-
ky – Veterné sedlo, ale aj nenároč-
ný bežkár, prípadne rodina po trase 
Hornohodrušského jarku, ktorá má 
len minimálne prevýšenie a je oboj-
smerne zjazdná.
Na prechádzku po okolí
Keď snehová prikrývka zafarbí kop-
ce, hrebeňové lúky a náučné chod-
níky, niet krajšieho miesta na pre-

chádzky než Štiavnické vrchy. Ak by 
vám po hektických predvianočných 
týždňoch chýbalo čarovné lesné ti-
cho, odporúčame náučný chodník 
Žila Terézia. Okrem prírody sa na 
prechádzke dozviete zaujímavé po-
znatky o Štiavnických vrchoch a od-
menou vám budú výnimočné výhľa-
dy a panorámy.
Ďalším tipom na príjemnú vianoč-
nú prechádzku je čerstvo obnove-
ný náučný chodník Glanzenberg. Je 
stredne náročný a dlhý 3km. Zame-
riava sa prevažne na históriu úze-
mia a počiatky baníctva.
Ak vás zaujíma biológia, odporúča-
me náučno-turistický chodník Eko-
lógia piargskych tajchov. Prostred-
níctvom 5-tich zastávok navštívite 
tajch Richňava, Bakomi, Krechsen-
grund, Veľkú Vindšachtu a  Evič-
ku. Všetky sú súčasťou jedinečného 
a svetovo unikátneho banskoštiav-
nického vodohospodárskeho systé-
mu.
Krásna prechádzka je aj na náš naj-
vyšší vrch – Sitno (1009). Z rôznych 
východzích miest sem vedie hneď 
niekoľko trás vhodných aj pre ro-
diny s deťmi. Pod vrcholom sú rui-
ny starého hradu a z vrcholu je je-
dinečný výhľad: vidno odtiaľ kotol 
štiavnického stratovulkánu a  keď 
je pekne, uvidíte aj Tatry. Fotoge-
nické výhľady ponúka však aj Para-
dajz, Rosniarky s menhirmi či Glan-
zenberg.
Možností je v  okolí naozaj neúre-
kom, stačí si len vybrať.
Z OOCR Región Štiavnica vám pra-
jeme príjemné sviatky plné pokoja, 
čerstvého vzduchu, radosti a oddy-
chu.
Viac informácií nájdete na 
www.banskastiavnica.travel

Terézia Sopková,
OOCR Región Štiavnica

Do prírody počas Vianoc

Otužovanie v štiavnických tajchoch  foto Marián Čierny

Pohľad na zasnežený Nový zámok a Kalváriu  foto Lubo Lužina

Knihy pod 
stromček
Vianočný darček pre ľudí milujúcich 
našu krajinu  je kniha Čarovné Slo-
vensko  – výpravná obrazovo-náuč-
ná publikácia v luxusnom prevedení 
s informáciami o krásach Slovenska 
v slovenčine, angličtine a nemčine.
Autor Stephen Fry si už v  detstve 
obľúbil staré grécke báje a v knihe 
s názvom Mýty sa ich rozhodol pre-
rozprávať jazykom blízkym našej 
tragickej i komickej súčasnosti.
Veľkolepá publikácia Najkrajšie pút-
nické miesta Európy  je dokonalým 
sprievodcom po najvýznamnejších 
pútnických miestach aj v čase, keď 
nemôžeme cestovať.
S veľkým záujmom sa stretla kniha 
receptov pre zamilovaných od Kata-
ríny Nádaskej Afrodiziaká v sloven-
skej kuchyni, ale aj rôzne kuchárske 
knihy našich starých mám.

Zuzana Kuglerová prichádza s  no-
vou knižkou Rozprávky pre moje 
kvety. Príbehy pretkané filozofic-
kým posolstvom prinášajú autorkin 
nevšedný pohľad na svet a  medzi-
ľudské vzťahy. Sú určené pre deti od 
10 rokov. Chlapcov rovnakého veku 
možno zaujme novovydaný Robin-
son Crusoe od Daniela Defoa alebo 
dychvyrážajúce príbehy ľudí, kto-
rých život visel na vlásku od Davida 
Longa, Nezničiteľní. Súčasťou Via-
noc sú detské knihy o princeznách, 
vílach, škriatkoch, jednorožcoch ale-
bo zvukové knižky o zvieratkách či 
dopravných prostriedkoch pre na-
šich najmenších. 
Medzi celoročné stálice nášho kníh-
kupectva patri Líza mačka z  Troji-
ce od Jána Uličianskeho,  Štiavnic-
kí permoníci od Zuzany Boďovej, 
Moja Štiavnica od Antona Hykischa, 
historická krimi séria od Juraja Čer-
venáka a Sládkovičova Marína.
Ďakujeme za vašu priazeň a praje-
me vám požehnané vianočné sviat-
ky a šťastný nový rok!
Knihy a darčeky,

Jolka Drbohlavová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 18.12. o 18:30 hod.
Pondelok 21.12. o 18:30 hod.
Utorok 22.12. o 18:30 hod.

Wonder Woman 1984
Akcia, fantasy, dobrodružný, 
USA, 151 min., MP:12, vstupné: 
5€. V pokračovaní očakávanej ko-
miksovky se tentokrát ocitne-
me v osmdesiatych rokoch. Proti 
superhrdinke Wonder Woman budú 
stáť dvaja záporáci. Max Lord 
v podaní Pedra Pascala a tiež 
Cheetah s tvárou herečky Kristen 
Wiig.Vracia sa pochopiteľne Gal 
Gadot ako Wonder Woman s Chri-
som Pinom.

Sobota 19.12. o 18:30 hod.

Svätý Peter a pápež-
ské baziliky Ríma
Dokument, Taliansko, 90 min., 
MP, vstupné: 5€. Najväčšie po-
klady najslávnejšieho kresťan-
ského svätostánku, Baziliky 
svätého Petra predstaví Antonio 
Paolucci, riaditeľ Vatikánských 
múzeí. O príbeh Lateránskej ba-
ziliky sa s vami podelí uznávaný 
architekt Paolo Portoghesi, Zná-
my historik Claudio Stinati pri-
blíži divákom tajomstvo Baziliky 
Panny Márie Snežnej a nakoniec 
Micol Forti, riaditeľ Contem-

porary Art Collection Vatikán-
skych múzeí bude hovoriť o Ba-
zilike svätého Pavla za hradbami

Nedeľa 20.12. o 16:00 hod.

Veľké želanie
Animovaný, Mexiko, 90 min., MP, 
vstupné: 5€. V malom mexickom 
mestečku Santa Clara, kde sa du-
chovia vracajú raz ročne na Deň 
mŕtvych, žije šestnásťročná Sal-
ma, ktorá nikdy nepoznala svo-
jich rodičov. Keď sa na nich 
pýta, dostáva stále tú istú od-
poveď – že ju jej rodičia opus-
tili. Salma, ktorá nechce tomuto 
uveriť, hľadá odpoveď na tento 
fakt, neprestáva pátrať po od-
povedi a hľadá aj informácie, 
ktoré by jej priblížili identi-
tu jej rodičov. Neustále zisťu-
je, pýta sa a neprestáva. …Až do 
tej doby, pokiaľ sa jej do rúk 
dostane zvláštna kniha plná prí-
behov a kúziel.

Nedeľa 27.12. o 16:00 hod.

Ako dostať deda 
z domu
Rodinný, USA, komédia, 141 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Peter je 
nadšený, keď sa dozvie, že jeho 
starý otec Ed bude bývať s ním 

a jeho rodinou v jednom dome. 
Ale len do chvíle, kým sa ded-
ko kvôli chorej nohe nepresťa-
huje do jeho detskej izby a Pe-
ter má ísť bývať do nenávideného 
podkrovia. Hoci má starkého rád, 
svojej izby sa nemieni len tak 
ľahko vzdať a dedovi vyhlasuje 
vojnu. S pomocou kamarátov Peter 
vymýšľa najrôznejšie spôsoby, 
ako starého otca vypudiť z domu. 
Dedo je však tvrdší ako vyzerá – 
odmieta sa vzdať a namiesto toho 
pripravuje odvetu...

Pondelok 28.12. o 16:00 hod.
Utorok 30.12. o 16:00 hod.

Duša
Animovaný, USA, komédia, 100 
min., MP, vstupné: 5€. Duša pred-
stavuje stredoškolského učiteľa 
hudby Joa Gardnera, ktorý získa 
šancu svojho života hrať v naj-
lepšom jazzovom klube v meste. 
Ale jeden malý chybný krok ho 
zoberie z ulíc New Yorku do Veľ-
kého pred-fantastického miesta, 
kde nové duše získavajú svoje 
osobnosti, vlastnosti a záujmy 
predtým než idú na Zem. Rozhod-
nutý vrátiť sa do svojho živo-
ta Joe spojí sily s drahocennou 
dušou 22, ktorá nikdy nerozume-
la príťažlivosti ľudských skú-
seností.

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!

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. 44/2020: „Ak 
sa milujete a  niečo Vám chýba, potom 
sa milujete málo.“ Výhercom sa stá-
va Eugen Káčer, B. Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráte o  poukážku na konzumáciu 
v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-
rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 
Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 
správne vylúštiť krížovku a  zaslať 
ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 
v termíne do 11. 01. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok M. Gán-
dhího:
A., Doba, Národné divadlo, časť ná-
hrdelníka,
B., Začiatok tajničky, meno 
Kirschnerovej,

C., Štátna bezpečnosť, biela farba, 
časť tváre,
D., Mal si básn., Roland dom., zn. 
nemeckých áut,
E., Hovoril akavsky, oska, odborný 
test, lán,
F., Krypton, koleso, mesto v  Ne-
mecku, cicavec z pralesa,
G., Súlad, parochňa česky, otázka 
na spôsob,
H., Opísanie, zaujíma sedaciu polo-
hu, oblok,
I., Stred tajničky, takto.

1., Otázka na 1. pád, pochutilo 
zriedkavo, ampér,
2., Katka naopak, začiatok slova 
rapsódia,
3., Severské zviera, farba, zázrak,
4., Spoluhlásky slova nezob, pi al-
kohol, selén,
5., Dioptria, lietadlo, sal odzadu, 
tona,
6., Veľká stavba, vrch v Čechách,
7., Vôkol, hudú bez dĺžňa,
8., Automat, otázka na spôsob, 

dioptria,
9., Španielska vychovávateľka, obo-
pla, oersted,
10., Poľnohospodárska plodina, 
americký spisovateľ, zobrazené 
nahé telo,
11., Draslík, cudzie muž. meno, ob-
loky,
12., Textová skratka, Koniec tajnič-
ky, v poriadku.

Pomôcky: Noel, Aja, Poe

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-
mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 46
Krížovka
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Cena Tatrabanky aj pre Luciu 
Tkáčovú a projekt Zlaté časy!

Tak ako sme uverejnili v čísle ŠN č. 44 
zo dňa 3. 12. 2020, režijné duo v po-
daní Kláry Jakubovej a Mily Dromo-
vich vyhralo prvú Cenu Nadácie Tatra 
banky za umenie v  hlavnej kategó-
rii Divadlo. Banská Štiavnica ovládla 
víťazný post aj v  kategórii Výtvarné 
umenie, kde zvíťazila Lucia Tkáčo-
vá za ideový návrh koncepcie ročné-
ho projektu Zlaté časy v Galérii Joze-

fa Kollára.
Ambicióznym a veľmi úspešným bol 
aj výstavný program Zlaté časy v kon-
cepcii Lucie Tkáčovej, ktorého cieľom 
bolo prebudiť potenciál Galérie Joze-
fa Kollára. To sa podarilo vďaka sil-
ným medzinárodným programom, 
priestorovým vylepšením budovy 
a site-specific umeleckými a architek-
tonickými intervenciami. Tento pro-
jekt okrem iného pritiahol aj značnú 
pozornosť médií a  rozpútal diskusiu 
o stave slovenských galérií. Ako uvied-

la Lucia Tkáčová na stránkach Nadá-
cie Tatra banky: „V spolupráci s mojou 
spolukurátorkou Máriou Janošovou a Ni-
com Krebsom sme vymysleli projekt Zla-
té časy. Bol to program, ktorý pozostá-
val z 11 výstav. Chceli sme tam priniesť aj 
špičkové súčasné umenie, také, za ktorým 
sa cestuje do Berlína, New Yorku alebo do 
Paríža. Vznikol tak nápaditý projekt, kto-
rý vás prenesie do svetov, ktoré by inak ne-
existovali a kde môžete zažiť niečo zázrač-
né.” Projekt Zlaté časy si veľmi rýchlo 
získal svojich fanúšikov a  zaslúžené 

víťazstvo za ideový návrh a koncepciu 
projektu Lucie Tkáčovej v Galérii Jo-
zefa Kollára v Banskej Štiavnici nene-
chalo na seba dlho čakať. Okrem lau-
reátov Nadácia Tatra banky finančne 
podporila nielen víťazov, ale aj všet-
kých nominovaných v každej kategó-
rii, teda spolu 24 umelcov.
Víťazom srdečne blahoželáme a pra-
jeme veľa síl a  inšpirácií do ďalších 
úspešných projektov!
Zdroj: webnoviny.sk

ŠN

25. ročník Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2020

Fountainhead P(a)lace

Nám. sv. Trojice 21, Banská Štiavnica
10/11 – 31/12/2020
PIA – NED 11:00 – 17:00
info@gjb.sk
Dominika Brecková /*1992/
Najťažšie súboje sa vedú v mysli. Vý-
rok, ktorý môže byt blízky viacerým 
ľudom bez ohľadu na to, či sa venu-
jú bojovým umeniam. Slovná hračka 
v názve Fountainhead p(a)lace zdô-
razňuje mentálny aspekt, je miestom 
prameňa, počiatku. Tým miestom 
môže byť hlava, ale aj celý človek, 
ktorý je vesmírom pôvodu, teda sám 

sebe vzácnym chrámom. Dominiki-
nu tvorbu ovplyvňuje ázijské umenie, 
ku ktorému si našla cestu cez aikido. 
Skúma jeho odkaz v európskom kon-
texte, pričom ženský pohľad, teda vy-
chádzanie z  jej samej je dôležitý as-
pekt. Svedčí o tom aj technika, ktorú 
si zvolila pri tvorbe –kombinácia maľ-
by s intervenciou šitia do plátna. Šitie 
je odkazom na tradičné ženské remes-
lo, je podkladom pre maľbu, nahrá-
dza papierový podklad pre tuš a plát-
no pre akryl a olej. Touto technikou 
spomaľuje seba aj svoju tvorbu v upo-
náhľanom svete, pomáha jej to sa za-
myslieť nad dielom s dostatočným 

časovým odstupom a premyslieť na-
sledujúce kroky, pretože chybný zá-
sah farbou na vyšité miesto nie je už 
možné opraviť na rozdiel od techno-
lógie olejových a akrylových médií na 
čisté plátno. Kvety a listy, ktoré sú ma-
ľované, šité, háčkované, pripevnené k 
obrazu alebo pohodené, teda opadané 
na zemi majú každý konkrétny sym-
bolický charakter. Kompozícia prvkov 
vychádza zo starých zobrazení, je do-
plnená aj o poéziu viažúcu sa k stavu 
mysle a náladám ročných období. Die-
la sú stavané cielene na vzájomných 
kontrastoch, po formálnej stránke je 
to šitie a maľba, presahy medzi sebou. 

Po obsahovej stránke na kontrastoch 
boja a zaužívaných archetypoch krásy, 
postavenia žien, vnímania hrdinu zo 
ženského hľadiska.
Séria Fountianhead p(a)lace je hľada-
ním nových výrazových prostriedkov 
pre maľbu a snahy vytvoriť pre tra-
dičné zobrazenie nové moderné prí-
stupy. Je zároveň osobnou výpove-
ďou a reflexiou na vzťahy, potrebou 
hľadania pokoja a sily, pre zobrazenie 
ktorých si Dominika vybrala figurálnu 
kompozíciu žien a postáv čerpajúcu z 
bojových umení ako prameňa auten-
ticity a úprimnosti.

GJB

Výstava v Galérii Jula Bindera

Výhercovia
Vianočná súťaž

V  ŠN č. 43-45 sme Vám položi-
li 3 súťažné otázky, správne od-
povede: 
1. marec 1990, 2. r. 1996, 3. SVP, 
š. p.
Zo správnych odpovedí sme 
vylosovali výhercov vecných 
cien: 
1.-6. kozmetické balíčky: M. Ča-
klošová, BŠ, A. Patakyová, BŠ, 
V. Balážová, BŠ, I. Oravcová, BŠ, 
RNDr. P. Koleda, Sv. Anton, S. 
Chrančok, BŠ-Banky, 
7.-12. knihy: Mgr. E. Kolembu-
sová, BŠ, E. Bartolovicová, Sv. 
Anton, A. Plevová, BŠ, S. Bu-
dinská, BŠ, E. Koledová, BŠ, E. 
Uhrinčaťová, BŠ, 
13.-17. kalendár 2021: M. Dur-
báková, BŠ, E. Ďurišová, BŠ, A. 
Kopálová, BŠ, I. Moravčíková 
a  rod. Dobrovičová. Srdečne vý-
hercom blahoželáme!

red
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 � Kúpim starý dom aj v zlom sta-
ve v  BS a  blízkom okolí, platba 
v hotovosti, tel. č.: 0903 506 693

 � Stredná odborná škola slu-
žieb a  lesníctva ponúka na pre-
nájom nebytové priestory a  ga-
ráže. Podrobnejšie informácie 
budú zverejnené na stránke ško-
ly: www.sosbs.sk a na vchodových 
dverách do hlavnej budovy školy.

 � Výkup parožia, tel. č.: 
0904 834 937

 � Kúpim starý drevený betlehem, 
figúrky z betlehemu, staré vianoč-
né ozdoby, baňu alebo figúrky vo 
fľaši, tel. č.: 0907 710 630

 � Ponúkam trubičky /škorica, 
mak, kokos.../ 15ks, cena 1euro/
min. 80g/. Slané oblátky /bylin-
ky, syr, bryndza.../ 200ks cena 
2,5eur/min. 150g/. Bezlepkové 
a  špaldové príplatok 30%, tel. č.: 
0905 292 959

 �Hľadám opatrovateľku, tel. č.: 
0910 210 444
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Centrum voľného času v B. 
Štiavnici aj počas dištančného 
vzdelávania žiakov II. stupňa 
ZŠ zorganizovalo v spolupráci 
s Iuventou– Slovenský inštitút 
mládeže online okresné kolá 
Olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry a Tech-
nickej olympiády. 

Cieľom je preniesť predmeto-
vé olympiády a  postupové súťa-
že do online sveta, ale zachovať ich 
štruktúru tak ako sú žiaci a  učite-
lia zvyknutí z  ich klasickej podo-
by. Je nesmierne dôležité podporo-
vať a  motivovať žiakov základných 
a  stredných škôl zdokonaľovať sa 
a získať nové vedomosti a zručnosti 
v danom predmete nad rámec škol-
ského vzdelávania aj v tomto nároč-
nom čase dištančnej výučby.
V OK OSJL sme v okrese B. Štiav-
nica mali troch úspešných riešite-

ľov s nasledovným umiestnením:
1. miesto: Alexandra Prefertusová 
ZŠ J. Horáka
2.– 3. miesto: Bibiana Macková ZŠ 
J. Kollára
Natália Kertészová ZŠ s MŠ B. Belá
OK Technickej olympiády, úspeš-
ní riešitelia, kat. A– súťaž dvojíc:
1. miesto: Jakub Glézl, Peter Vančo 
ZŠ J. Horáka
2. miesto: Filip Freigert, Ľuboš Po-
vinský, Katolícka spojená škola
Kat. B – súťaž jednotlivcov:
Úspešný riešiteľ 1. miesto: Samuel 
Huba, ZŠ J. Horáka
Technická olympiáda tento šk. r. 
bola veľmi netradičná, tak ako veľ-
mi veľa vecí okolo nás, ale aj na-
priek tomu, že sa nemohli vykoná-
vať žiadne praktické činnosti a táto 
časť bola prenesená do teoretickej 
roviny, deti olympiádu zvládli veľ-
mi dobre.
Poďakovanie patrí všetkým p. uči-

teľom, ktorí pripravovali deti na 
obidve olympiády a  veľké poďako-
vanie patrí zvlášť predsedníčke TO 
Mgr. M. Račkovej zo ZŠ J. Horáka, 
ktorá svoj čas venovala precíznemu 
opravovaniu úloh každého súťažia-
ceho. OK OSJL sa organizovalo pro-
stredníctvom EduPage a  vyhodno-
tené bolo automaticky.
Online prebehlo aj školské kolo Py-
tagoriády vo všetkých ZŠ, prebieha 
tiež olympijská výchova pre prihlá-
sené deti.
CVČ ako jediný organizátor a garant 
predmetových olympiád a  súťaží, 
ktorých vyhlasovateľom je MŠV-
VaŠ, pripravuje na mesiac január 
Olympiády anglického jazyka a ne-
meckého jazyka pre ZŠ a SŠ, ktoré 
budú online cez EduPage.
Naším spoločným želaním je otvo-
renie pravidelnej záujmovej činnos-
ti, ktoré verím, že sa čoskoro splní.

J. Machilová

Úspechy našich detí Vianočný 
pozdrav
Posielam šťastíčko na všetky 
strany,
aby bol každý stále zdravý,
aby mal vo vrecku vždy pár drob-
ných,
aby mal taktiež pár priateľov dob-
rých,
aby mal dôvod sa smiať
a každý koho stretne, ho mal rád.
Pokojné Vianoce a  šťastný nový 
rok, veľa zdravia, šťastia, radosti, 
spokojnosti a  Božieho požehna-
nia želá

ZO JDS na Piargu

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela 
poďakovať MUDr. M. Mačajovi 
a  zdravotnej sestre p. Freigerto-
vej za príkladnú starostlivosť po-
čas liečenia môjho úrazu.

Emília Ivaničová
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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

VÝROBA KROVOV, KVH HRANOLY
STOLÁRSKE REZIVO

Stavebné rezivo 195€/m3

Dosky 25mm od 165€/m3

Šalovacie dosky 25mm od 100€/m3

Impregnácia proti škodcom je zadarmo

www.delumax.sk, 
dlumaxdlumax@gmail.com

tel: 0911 37 37 00


