
Vianočné
a novoročné

posolstvá
str. 5 - 6

Zálohovanie
PET fliaš

a plechoviek
str. 9

Dôležité
tel. čísla

počas sviatkov
str. 2

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAV N I C A

22. december 2021 číslo 46 ročník XXXII cena 0,50 €

Drahí spoluobčania,  
milí Banskoštiavničania!

Rok 2021 sa chýli ku koncu a  my 
zatvárame knihu, ktorej kapitoly pre 
nás napísal život, náročné obdobie 
spojené s  celosvetovou pandémiou 
COVID-19. Zmenil sa náš život, to 
čo sme považovali za samozrejmé, 
zrazu sa stalo pre nás cenným, bo-
jíme sa o  svojich blízkych, želáme 
si hlavne, aby sme toto náročné ob-
dobie zvládli v zdraví. A aj tu je čas, 
aby sme hlboko v sebe pouvažovali 
o  skutočných ľudských hodnotách, 
o  ľudskosti, láske, spolupatričnosti 
a šírili okolo seba lásku a dobro, kto-
ré je v každom z nás. 

Primátorka nášho mesta sa 
na stretnutí s ministerkou 
kultúry dohodla na novom 
podprograme v rámci 
dotačného programu MK SR 
Obnovme si svoj dom.

Uvedená iniciatíva vznikla z  návr-
hu presunúť finančné prostried-
ky z  ministerstva financií, ktoré 
sú každoročne prideľované samo-
správam v lokalitách svetového de-
dičstva UNESCO na rekonštrukciu 
verejných priestranstiev do dotač-
ného programu ministerstva kul-
túry Obnovme si svoj dom. Týmto 
rozhodnutím by boli finančné pro-
striedky rozdelené pre všetkých 
žiadateľov v  uvedenom programe, 
čo by bolo nepríjemnou kompliká-
ciou samospráv lokalít svetového 
dedičstva pri financovaní nároč-
ných projektov rekonštrukcie ve-

rejných priestranstiev a  objektov 
vo vlastníctve samosprávy.
Ako sme čitateľov informovali 
v predchádzajúcom vydaní Štiavnic-
kých novín, primátorka mesta Mgr. 
Nadežda Babiaková sa s  podporou 
primátorov miest Bardejov, Spišské 
Podhradie a Levoča dňa 20.12.2021 
zúčastnila rokovania s ministerkou 
kultúry SR Natáliou Milanovou, na 
ktorom bolo dohodnuté, že v rám-
ci programu Obnovme si svoj dom, 
podprogramu 1.5  Komplexná ob-
nova národných kultúrnych pamia-
tok s  prioritou ochrany a  obnovy 
bude vytvorený nový podprogram 
poskytujúci dotácie len uvedeným 
4 samosprávam v  lokalitách sveto-
vého dedičstva UNESCO. Finančné 
prostriedky budú záväzné, budú po-
dávané a prideľované v iných termí-
noch a bude ich možné použiť tak 
ako doteraz, t. j. nielen na obno-

vu NKP, ale aj verejných priestran-
stiev, resp. iných objektov, ktoré sa 
v  samotných lokalitách nachádza-
jú a tvoria súčasť priestoru lokality 
svetového dedičstva.
Primátorke nášho mesta sa zno-
va podarilo zabojovať na najvyš-
ších miestach a  dosiahnuť úspech 
pri napĺňaní Dohovoru o  ochrane 
svetového dedičstva UNESCO na 
Slovensku. Banská Štiavnica ako 
najkrajšia a najvyhľadávanejšia lo-
kalita svetového dedičstva na Slo-
vensku a  obľúbená destinácia ces-
tovného ruchu nemôže inak, len 
urobiť všetko preto, aby nestratila 
tento status. To isté platí aj pre os-
tatné spomenuté lokality svetové-
ho dedičstva na Slovensku, ktoré 
tieto financie na svoje zveľaďova-
nie využívajú.

Ing. Ivana Ondrejmišková,
prednostka MsÚ

Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom roku 2022

Nový podprogram pre samosprávy 
v lokalitách svetového dedičstva

Pohľad na dominantu mesta - Kalváriu  foto Mgr. Ján Petrík •3.str.

Očkovanie
Mesto Banská Štiavnica v  spolu-
práci s  Banskobystrickým samo-
správnym krajom vyhlasuje ďalšie 
kolo očkovania  proti ochoreniu 
COVID-19 jednodávkovou vak-
cínou, očkovacou látkou Jan-
ssen od spoločnosti Johnson & 
Johnson a dvojdávkovou vakcí-
nou Pfizer od spoločnosti Pfi-
zer BionTech.
V  prípade záujmu o  očkovanie 
je potrebné kontaktovať Mest-
ský úrad Banská Štiavnica na 
t. č.: 045/694 96 42 alebo mai-
lom na adrese: viera.muchova@ 
banskastiavnica.sk, príp. osob-
ne, odd. právne a správy majetku, 
kontaktná osoba: PhDr. Muchová 
Viera. 
Očkovanie sa uskutoč-
ní dňa 11.01.2022 od 9:00 – 
17:00 hod. s  prestávkou od 
12:30 – 13:00 hod. v Kultúrnom 
centre, Kammerhofská 1, Ban-
ská Štiavnica – veľká sála.
Zaočkovaní budú len prihlásení 
záujemcovia!!!

MsÚ

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-
triny
Oznamujeme Vám, že bude 
prerušená distribúcia elektri-
ny z  dôvodu odstraňovania po-
rúch na zariadeniach distribuč-
nej sústavy prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy spoločnos-
ti Stredoslovenská distribučná, 
a. s. Bez el. energie budú v B. 
Štiavnici:
- 12.1.2022 v  čase od 8:00 – 
15:30 na ul.: Dolná, Križovatka, 
Pletiarska, Zvonová.
Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 
Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

20.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie s  minister-
kou kultúry SR k návrhu rozde-
ľovania dotácií pre lokality UNE-
SCO.
 �Redakčná rada ŠN.
21.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Prerozdeľovanie financií pre 
školstvo v  zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta.
 �Zasadnutie krízového štábu 
mesta.
 �Uskutočnila sa gremiálna pora-
da zástupcov mestských spoloč-
ností a vedúcich oddelení MsÚ.
22.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné stretnutie k  právnym 
veciam mesta.
23.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

13.12. v Rádiu Regina o 05:48 hod. 
a v Rádiu Devín o 07:19 hod. bola in-
formácia o tom, že v tento deň v r. 
1762 rozhodla panovníčka Mária Te-
rézia o  zriadení svetoznámej Baníc-
kej akadémii v  B. Štiavnici. 13.12. 
v  Rádiu Lumen od 21:00 do 21:30 
hod. bola relácia o Barborskej ceste. 
Je pomenovaná po sv. Barbore, pat-
rónke baníkov, má 186 km, putova-
nie po nej je rozplánované na 9 dní 
s 29 zastávkami, čo symbolicky zna-
mená, že svätica sv. Barbora zomre-
la 29. roku svojho života. Cesta je 
zameraná hlavne na niekdajšie sve-
toznáme banícke lokality – B. Bystri-
cu, Staré Hory, Španiu Dolinu, Krem-
nicu a  B. Štiavnicu. 14.12. v  Rádiu 
Devín po 08:00 a 9:00 hod. bola in-
formácia, že najdôvernejší znalec 
banskoštiavnického rodáka Deža 
Hoffmanna (1912 – 1986) Marián 
Pauer vydáva už ďalšiu reprezentač-
nú monografiu o  tomto svetozná-
mom fotografovi, ešte svetozná-
mejšej skupiny The Beatles. 14.12. 
v Rádiu Regina od 16:05 bola relácia 

o betlehemoch, kde bolo zvýraznené, 
že najvýznamnejšie tradície ich výro-
by mala B. Štiavnica a okolie. 16.12. 
v Rádiu Devín od 08:35 hod. bola re-
portáž o súčasných i perspektívnych 
aktivitách Galérie Jozefa Kollára 
s  projektovou koordinátorkou Mgr. 
Silviou Herianovou. 17.12. v Rádiu 
Devín od 07:30 hod. rozprávala ban-
skoštiavnická rodáčka, spisovateľ-
ka, poetka a esejistka Dana Podrac-
ká o novej knihe Dohviezdni, večer, 
v ktorej bola editorku, a v ktorej je 25 
vianočných príbehov. 17.12. v  Rá-
diu Slovensko po 12:00 hod. a v Rá-
diu Regina po 15:00 hod., 18.12. 
v  Rádiu Slovensko po 11.00 hod. 
bola podrobná informácia o  nespo-
kojnosti 4 primátorov miest zapísa-
ných v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO: B. Štiavnice, Levoče, Bar-
dejova a Spišského Podhradia s tým, 
že od r. 2022 by financovanie obno-
vy pamiatok v týchto mestách malo 
zabezpečovať nie Ministerstvo fi-
nancií SR, ako doteraz, ale Minister-
stvo kultúry SR, čo sa prejaví v tom, 

že na tieto lokality bude pridelené 
len 2,7 mil. eur. Primátor Levoče vy-
hlásil, že ak sa toto všetko uskutoč-
ní, Levoča bude uvažovať o vystúpe-
ný zo Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. V  tejto súvislosti zdôraz-
ňujem, že naša primátorka Mgr. Na-
dežda Babiaková sa obrátila listom 
na všetkých poslancov NR SR v mene 
svojom, ako aj v zastúpení primáto-
rov Levoče, Bardejova a  Spišského 
Podhradia, aby spravili všetko po-
trebné ku života schopnému pride-
ľovaniu finančných prostriedkov pre 
všetky 4 lokality zapísané v Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. List 
v plnom znení bol v ŠN zo dňa 16.12. 
19.12. v Rádiu Lumen od 20:30 hod. 
do 22:00 hod. hovoril o svojej dote-
rajšej profesionálnej kariére, kto-
rú začínal na Strednej priemyselnej 
škole chemickej v  B. Štiavnici, kto-
rému obdobiu venoval aj mimoriad-
nu pozornosť, významný sloven-
ský maliar, ale hlavne reštaurátor, 
Mgr. art. Štefan Kocka.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica 
ponúka na predaj obr. pub-
likácie: Zlatá Banská Štiavni-
ca – 18,90€, J. Lackovič- mo-
nografia, obrazová publikácia 
– 15€, Banská Štiavnica- Mesto 
UNESCO, nové vydanie – 15€, 
Z. Denková- Banícke unifor-
my – 5€, Argenti Fodina 2020- 
Zborník prednášok SBM – 10€, 
Z. Denková- Betlehemy z  Ban-
skej Štiavnice – 12,90€. Môže-
te si ich zakúpiť denne od 8:00 
– 17:00 hod.

IC BŠ

Technické služby, m. p., Ul. E. M. 
Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ, Dispečing: 
0908 272 630, 0905 491 034 – miest-
ne komunikácie – ručné čistenie; 
0908 272 630 – dopravno-mechani-
začné stredisko; 0905 491 034 – ve-
rejné osvetlenie, 0918 627 402 – ria-
diteľ TS
Bytová správa, s.r.o., ul. Dol-
ná č. 2, 969 01 BŠ. Poruchy vykuro-
vania a  dodávky teplej úžitkovej 
vody: p. Pika: 0903 696 207. Ostat-
né 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 lin-
ka: 0800 159 000. Zákaz. cen-
trum domácnosti: 0850 111  468, 
0906 252 525. Zákaz. centrum podni-
katelia: 0850 123 555, 0906 252 521
Veolia – SVPS, a.s. Call centrum: 
0850 111 234, cc@ stvps.sk
MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 BŠ
Tel.č.: 159, 045/694 96 01, mobil: 

0905 597 673
Obvodné odd. PZ BŠ, ul. Mládežníc-
ka 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
Rozpis pohotovostných služieb 
v mesiaci december/január:
20. - 23.12., Po – Št, 51. týždeň:
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 
tel.: 045/692 06 99, 8:00 – 16:00,
24. – 26.12., Pi - Ne, Lekáreň Ametyst, 
Križovatka 3, BŠ, tel. 045/692 06 99, 
7:30 – 10:30,
27. – 31.12., Po - Pi, 52. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 
tel.: 0901 961 553, 7:30 – 16:30,
1.– 2.1. 2022, So - Ne
Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, BŠ, 
tel.: 0901 961 553, 7:30 – 10:30,
3.- 5.1., Po - St, 1. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, tel. 
0901 961 621, 7:00 – 15:30,
6.1., Št, Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, 
BŠ, tel.: 0901 961 621, 7:30 – 10:30,
7.1., Pi, Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, 
BŠ, tel.: 0901 961 621, 7:00 – 15:30,
8.1., So, Lekáreň Dužina, Kolpašská 

933/1, BŠ, tel.: 0910 553 244, 9:00 – 
14:00,
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 
045/692 23 22, 8:00 – 12:00,
9.1., Ne, Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, 
BŠ, tel.: 0901 961 621, 7:30 – 10:30,
10. - 14.1., Po – Pi, 2. 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 dospe-
lých: Nemocnica, ul. Bratská 17, 
B. Štiavnica, ordinačné hod.: Po-Pi 
16:00 – 22:00 hod., sobota/nede-
ľa/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/ne-
deľa/sviatky 07:00 - 22:00 hod., tel. č.: 
0948 190 609, 045 – 520 18 02
Zubná pohotovosť: LSPP, Lieskov-
ská cesta 2298/4, 960 01 Zvolen, tel. 
č.: 045/533 12 88 – pred samotnou 
návštevou zubnej pohotovosti je nut-
né najskôr telefonicky kontaktovať 
toto pracovisko! Po - Pi 15.00 -18.00 
hod., sobota/nedeľa/sviatky 08.00 – 
13.00 hod.

MsÚ

Dôležité telefónne čísla
potrebné počas vianočných sviatkov
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Zamysleli sme sa nad 
tým, kde sú naše životné hodno-
ty. Čas Vianoc je práve takýmto 
časom. Vianočné sviatky sú prá-
ve týmto obdobím, keď sa každý 
z  nás snaží byť s  blízkymi oveľa 
viac a  uvedomujeme si silu lásky, 
priateľstva a  spolupatričnosti, ale 
aj duchovných hodnôt a túžime po 
pokoji a  zdraví pre seba, pre svo-
jich blízkych, ale aj pre všetkých 
ľudí, ktorí žijú okolo nás.
Dovoľte mi, drahí spoluobčania, 
aby som Vám všetkým zapriala 
veľa zdravia, pokojné a  radostné 
prežitie najkrajších a  najdojíma-
vejších sviatkov - Vianoc. Preži-

te ich v  kruhu svojich najbližších 
a  najdrahších v  pohode, vo vzá-
jomnom prepojení láskou a poro-
zumením. Tie najkrajšie darčeky 
sa nedajú kúpiť, a  preto z  celého 
srdca si želáme, aby sme si ich na-
vzájom darovali a  to je ľudskosť, 
láska, spolupatričnosť a  porozu-
menie. Tichú spomienku venujte 
spolu so mnou aj tým, ktorí už nie 
sú medzi nami, ale zostávajú v na-
šich srdciach a spomienkach.
Ďakujem Vám za spoluprácu 
v  roku 2021, za prejavenú dôve-
ru, za pochopenie a pomoc, ktorú 
ste dali a dávate mne osobne, ako 
aj samospráve nášho mesta. Ďaku-

jem Vám za pomoc pri riešení spo-
ločných úloh v  prospech rozvoja 
nášho krásneho mesta. Ďakujem 
Vám, drahí spoluobčania, všet-
kým, že sme toto náročné obdobie 
dokázali zvládnuť.
Do nového roku 2022 chcem Vám, 
moji drahí spoluobčania, zaže-
lať všetkým pevné zdravie, lásku 
vo Vašich rodinách a  v  osobnom 
žití, šťastie, radosť, pokoj, tole-
rantnosť, nádej, vytrvalosť, veľa 
pracovných a osobných úspechov, 
aby sa nám všetkým darilo v rodi-
nách, ale aj spoločne v našom mes-
te Banská Štiavnica. Želám nám 
spoločne splnenie všetkých na-

šich spoločných prianí, aby naše 
srdcia spoločne bili pre naše krás-
ne mesto a pre jeho ďalší rozkvet. 
Nech nám kapitoly knihy nového 
roku 2022, ktorý je plný dvojok 
prinesú radosť z malých i veľkých 
vecí v živote a v práci. Nech v na-
šom meste prevláda ľudskosť, to-
lerancia a  ochota pomôcť jeden 
druhému. To sú tie hodnoty, kto-
ré dokážu urobiť náš život krajším.
Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a  veľa zdravia v  novom 
roku 2022!
S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

NOVINKY
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a veľa zdravia v novom roku 2022

V spolupráci so 
zriaďovateľom sa nám 
po rokoch podarilo 
v našej kuchyni 
odstrániť pôvodnú 
vzduchotechniku, 
ktorá bola od začiatku 
nefunkčná a nahradiť 
ju novou, modernou 
odsávacou technikou.

Týmto krokom sme 
zlepšili hygienické 
a  pracovné podmienky 
v  priestoroch kuchyne. 
Dielo v hodnote 9 879€ 

realizovala firma Deen-
ny, s.r.o., a bolo financo-
vané z rezervy školstva. 
Poďakovanie patrí pani 
primátorke Mgr. Na-
dežde Babiakovej a  za-
mestnancom mestské-
ho úradu, za racionálny 
a  promptný prístup 
k vyriešeniu daného ne-
dostatku. Ešte raz ďaku-
jú zamestnanci a  žiaci 
ZŠ Jozefa Kollára.

Ján Kružlic,
riaditeľ ZŠ J. Kollára, BŠ

Nová vzduchotechnika v ZŠ J. Kollára

Pohronské osvetové stredisko 
v Žiari nad Hronom organizo-
valo súťaž v speve ľudových 
piesní Červené jabĺčko 2021. 

V  sťažených podmienkach sa 
tak  po prvýkrát dialo  online. 
Naša ZUŠ zaslala do súťaže 10 vi-
deí piatich súťažiacich.
Z triedy pani učiteľky Ireny Cho-
vanovej sa v  striebornom pás-
me umiestnil Tomáško Páleník 
s piesňami Pozdola Očovej a Ska-
la, skala. Z  triedy pani učiteľky 
Danky Takáčovej sa do súťaže za-
pojili až štyria žiaci. Hanka Binde-
rová piesňami Čo sa v svete deje, 
Bože môj a  Číže si šuhajko a  jej 
sestra Martinka  Binderová pies-
ňami Vretienko mi padá a Hrajte 

mi husličky. V súťaži boli po prvý 
raz a porota ich ocenila striebor-
ným pásmom.
Pobočka ZUŠ vo Svätom  Anto-
ne je plná talentov, o čom svedčí aj 
umiestnenie ďalších dvoch spevá-
kov Martina a  Janka Kminiakov-
cov v  ZLATOM PÁSME. Janko sa 
predstavil piesňami Kysuca, Kysu-
ca a Ej, keď ja vyjdem hore na tú lip-
ku, Martinko súťažil piesňami Hej, 
keď ma šikovali hore tou Bystricou 
a Dievčatko oravskô. O akordeóno-
vý sprievod sa postaral pán učiteľ 
Tomáš Valiček. Veľkým ocenením 
a úspechom je, že Martin Kminiak 
bol porotou vybraný reprezentovať 
náš región na krajskej súťaži v Ko-
kave nad Rimavicou, ktorá sa usku-
toční v jarných mesiacoch. Gratulu-

jeme!
Tešíme sa, že i keď sa v týchto ťaž-
kých časoch  nemôžeme stretať 
osobne, prezentujú naši páni učite-

lia a žiaci úctu a lásku k slovenskej 
ľudovej piesni a  šíria svojím pek-
ným spevom radosť do sveta. 

Irena Chovanová

Červené jabĺčko

Ocenení v speve ľudových piesní  foto archív ZUŠ
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Generálny riaditeľ Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku, š. p., v Banskej 
Štiavnici.

10. decembra 2021 na odporú-
čanie výberovej komisie minister 
životného prostredia vymenoval 
Jozefa Kršku za generálneho ria-
diteľa Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š.p. (SVP). Z tohto 
dôvodu sme mu položili nasledov-
né otázky:
1. Čo považujete za najdôležitej-
šie spraviť vo Vašej funkcii bez-
prostredne po nástupe do funk-
cie a perspektívne?
Mojou prioritou je bezodkladne za-
čať realizovať plány a opatrenia uve-
dené v mojej Koncepcii rozvoja SVP 
odprezentovanej počas výberového 
konania. Maximálne sa vynasna-
žím, aby sa z terajšieho SVP stal čo 
najskôr moderný a  efektívne hos-
podáriaci podnik, reflektujúci na 
požiadavky aktuálnej doby, potrieb 
spoločnosti a životného prostredia.
Pre dosiahnutie požadovaných cie-
ľov sú nutné viaceré, žiaľ, aj menej 
populárne opatrenia, vrátane zme-
ny pôsobnosti a kompetencií orga-
nizačných jednotiek podniku, sťa-
hovanie sídla a v neposlednom rade 
personálne zmeny, ktoré v  koneč-
nom dôsledku prinesú viac pracov-
ných príležitostí pre pracovníkov 
v regiónoch, a teda tam, kde je ich 
potreba najžiadanejšia.
2. Aké stanovisko budete zastá-
vať v  záležitosti SVP, š. p., má 
podľa Vás ostať aj naďalej v Ban-

skej Štiavnici alebo nie a  má sa 
presťahovať do Bratislavy, a  ak 
áno, z akých dôvodov a kedy?
Presťahovanie podnikového riadi-
teľstva z Banskej Štiavnice do Brati-
slavy je z môjho pohľadu nevyhnut-
né. Existuje na to veľa logických, 
praktických, pracovných aj eko-
nomických dôvodov. Aktivity ma-
nažmentu sú vysoko koncentrova-
né v hlavnom meste a to z dôvodu, 
že je tu najviac obchodných partne-
rov a  dôvodov na pracovné roko-
vania, napríklad na ministerstvách 
alebo v ďalších organizáciách.
Len ja sám v Bratislave absolvujem 
minimálne tri dni v týždni plné ro-
kovaní a povinností a to isté platí aj 
pre ďalších kolegov. Hodiny, ktoré 
trávime na cestách, by sme mohli 
využívať oveľa efektívnejšie.
Chcem upresniť, že téma sťahova-

nia podniku nie je 
nová. V  minulosti 
sa podnik presťaho-
val do Žiliny a  ná-
sledne späť do Ban-
skej Štiavnice, nie 
tak dávno bolo plá-
nované sťahovanie 
do Banskej Bystri-
ce. Tým som chcel 
povedať, že z mojej 
strany nejde o  roz-
mar ani neuvážený 
krok, ale o  skutoč-
nú potrebu, o  kto-
rej odborníci, za-
mestnanci hovoria 
už celé roky. Mojím 
cieľom je uzavrieť 

túto kapitolu, aby sme mohli upria-
miť pozornosť na realizovanie ďal-
ších opatrení s cieľom zefektívnenia 
činnosti podniku a prinavrátiť vod-
nému hospodárstvu v  očiach ľudí 
vážnosť a dôveru.
Mojou snahou bude zrealizovať 
zmenu sídla podniku čo najcitlivej-
šie pre súčasných zamestnancov. 
Budovu v Banskej Štiavnici ponúk-
neme v prvom rade rezortným or-
ganizáciám a  ďalším inštitúciám 
v  snahe zachovania zamestnanos-
ti v meste.
Záverom by som všetkým rád zaže-
lal v  zdraví prežité vianočné sviat-
ky v  kruhu najbližších, tak ako to 
situácia v krajine dovolí, a v novom 
roku veľa pracovných a  osobných 
úspechov.
Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Slovo má… JUDr. Ing. Jozef Krška

Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž v  zmys-
le §9a ods. 1  písm. a) zák. SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov s použitím 
§281 a  nasl. Obchodného zákon-
níka na podávanie najvhodnejšie-
ho návrhu na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj nehnuteľného 
majetku Mesta Banská Štiavnica, 
za účelom výstavby bytov:
- pozemok parc. č. C  KN 4647/3, 
o výmere 4798 m2, trvalý tráv. po-
rast, ktorý vznikol na základe Ge-
ometrického plánu č. 47110899-
50/2021 zo dňa 30.8.2021, úradne 

overeného dňa 8.9.2021 pod č. G1-
259/2021, odčlenením z  pôvodnej 
C KN parc. č. 4647, o celkovej vý-
mere 6941 m2, TTP,
- pozemok parc. C  KN4590/33, 
o výmere 2768 m2, trvalý tráv. po-
rast, ktorý vznikol na základe Ge-
ometrického plánu č. 47110899-
50/2021 zo dňa 30.8.2021, úradne 
overeného dňa 8.9.2021 pod č. G1-
259/2021, odčlenením z  pôvodnej 
C KN parc. č. 4590/1, o celkovej vý-
mere 1 3038 m2, TTP.
Nehnuteľnosti sú vedené v katastri 
nehnuteľností Okresného úra-
du v  Banskej Štiavnici, katastrál-
ny odbor, na LV č. 1, (pod B1), pre 
okres Banská Štiavnica, obec Ban-

ská Štiavnica, k. ú. Banská Štiav-
nica v  prospech vlastníka Mesto 
Banská Štiavnica v  1/1. Lokalita 
Mládežnícka ul. Územným plánom 
mesta sú pozemky určené na zasta-
vanie s  možnosťou viacpodlažnej 
zástavby.
Vyhlásenie súťaže: 15.12.2021
Ukončenie predkladania návrhov 
do súťaže je 15.2.2022 o 14.30 hod.
Podmienky obchodnej verej-
nej súťaže sú zverejnené na 
www.banskastiavnica.sk.
Bližšie informácie: Mestský úrad, 
odd. právne a správy majetku, tel.: 
045/6949637, 0905413945, e-mail: 
olga.nigriniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Obchodná verejná súťaž

Obchodná 
verejná súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhla-
suje
obchodnú verejnú súťaž v  zmys-
le §9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov s použitím 
§281 a nasl. Obchodného zákonní-
ka na podávanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmlu-
vy na predaj nehnuteľného majetku 
Mesta Banská Štiavnica, za účelom 
výstavby bytov:
-  pozemok parc. č. C  KN 1982/1, 
o výmere 1 0592 m2, ovocný sad,
-  pozemok parc. č. C KN 1983, o vý-
mere 317 m2, zastavané plochy a ná-
dvoria,
-  pozemok parc. č. C KN 1984, o vý-
mere 281 m2, záhrada,
- pozemok parc. č. C  KN 1985/1, 
o výmere 705 m2, ostatná plocha.
Pozemky sa odpredávajú spolu ako 
jeden celok, s výmerou 1 1895 m2.
Pozemky sú vedené v  katastri ne-
hnuteľností Okresného úradu 
v Banskej Štiavnici, katastrálny od-
bor, na LV č. 1, (pod B1), pre okres 
Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, 
v prospech vlastníka Mesto Banská 
Štiavnica v 1/1. Lokalita Pod Trojic-
kým vrchom.
Pozemky sa nachádzajú v  ochran-
nom pásme MPR. Územným plá-
nom mesta sú pozemky určené na 
zastavanie s možnosťou viacpodlaž-
nej zástavby.
Vyhlásenie súťaže: 15.12.2021
Ukončenie predkladania návrhov do 
súťaže je 15.2.2022 do 15.30 hod.
Podmienky Obchodnej verej-
nej súťaže sú zverejnené na 
www.banskastiavnica.sk.
Bližšie informácie: Mestský úrad, 
odd. právne a  správy majetku, 
tel.: 045/6949637, 0905413945, 
e-mail: olga.nigriniova@ 
banskastiavnica.sk.

MsÚ

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická poltura 
v hodnote 10EUR si môžete zakú-
piť v  Informačnom centre mesta 
Banská Štiavnica na Námestí sv. 
Trojice. Bližšie info: 045/6949653, 
všetky ďalšie informácie ako aj 
zoznam akceptačných podni-
kov nájdete na webovej stránke: 
www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ

JUDr. Ing. Jozef Krška  foto archív SVP, š.p.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Vianočné sviatky, ktoré opäť 
prežívame, majú aj v tomto 
roku prívlastok kovidové. 
Slovo kovid, ktoré sa v rokoch 
2020 a 2021 tak často spomína, 
však nie je podstatným 
znakom vianočných udalostí, 
ktoré slávime.

Pre kresťanov je podstatou Vianoc 
slávnosť narodenia Ježiša Krista. 
V  21. storočí snáď už nikto nepo-
chybuje o  tom, že sa narodil pred 
viac ako dvomi tisíckami rokov 
v Betleheme.
Aj keď táto evanjeliová betlehem-
ská udalosť je pre mnohých ľudí 
dnešnej doby okrajová alebo až 
nepodstatná, vianočné udalosti 
ovplyvňujú chod celej našej spoloč-
nosti. V reklamách rozličných médií 
sa už dávno pred Vianocami pripra-
vujú ľudia na to, aby si istotou za-
bezpečili prepotrebné a neodmysli-
teľné rozličné darčeky „od výmyslu 
sveta“. Pri ozdobených stromčekoch 
sú v  najoriginálnejších a  precízne 
vedecky pripravených klipoch nád-
herne naaranžované prázdne trblie-
tavé balíčky.
Pre mnohých našich súčasníkov sú 
vianočné sviatky skutočne o strom-
čeku, darčekoch ... Prečo si vlastne 
na Vianoce darúvame darčeky?
Pri narodení následníka trónu 

v kráľovských dynastiách býva-
li obdarovaní vysokí predstavi-
telia štátu. Pospolitý ľud dostal 
nejaký ten deň voľna a niekto-
rým šťastnejším sa z  kráľov-
skej pokladne ušlo čo-to z mincí 
s portrétom panovníka. Niekoľ-
ko nešťastníkov dostalo milosť 
a  boli z  väzenia prepustení na 
slobodu. Na znak radosti, že 
krajina má budúcnosť, ktorú 
predstavovalo narodené kráľov-
ské dieťa, si ľudia medzi sebou 
vymieňali maličké pozornosti 
a  darčeky. Nádielky vyjadrovali 
nádej, že krajina bude pokračo-
vať vo vývoji, že budú zabezpe-
čené jej potreby.
Inak to nie je ani pri narodení 
Božieho Syna, Dieťaťa z Betlehema. 
On je stelesnením nádejí a  túžob 
všetkých generácií. On má pevne vo 
svojich rukách budúcnosť národov. 
Preto toľká radosť, preto toľká po-
zornosť, preto taká výzdoba... Pre 
nádej, ktorú so sebou prináša naro-
denie Vykupiteľa.
Kresťanské poňatie života ovplyv-
nilo mnohé generácie našich pred-
kov a my, ktorí prežívame ťažkosti 
a  trpkosť kovidovej éry, odovzdá-
me našu nádej, ktorú nám prináša 
prichádzajúce Dieťa Ježiš, nasledu-
júcemu pokoleniu spolu s rozpráva-
ním o tom, aké boli Vianoce nášho 

detstva či Vianoce s našou babkou 
a dedkom kedysi predtým, keď nik-
to nepočul a nič nechyroval o pra-
čudesnom slove „log-davn“ a  zaká-
zaných bohoslužbách, keď nielen 
na Štedrý večer bolo počuť spev ko-
lied a vianočného evanjelia v našich 
príbytkoch, kde bolo cítiť prítom-
nosť anjelov, ktorí nadšene spieva-
jú: „Sláva Bohu na výsostiach a pokoj 
ľuďom dobrej vôle“.
Pokojné a  požehnané Vianoce 
a  nech dobrotivý Boh sprevádza 
naše kroky v roku 2022.

Ľudovít Frindt, farár,
Farnosť Banská Štiavnica

Druhé Vianoce kovidovej éry

Milí priatelia, veľmi rád vás 
pozdravujem s príchodom 
tohtoročných vianočných 
sviatkov. 

Stále prežívame ťaživú situáciu pan-
démie koronavírusu mnohí zaiste 
už po takej dlhej dobe strácajú ná-
dej a  sme unavení so stále sa ne-
zlepšujúcej situácie. Dobrých správ 
stále nie je mnoho, ale o  to lepšiu 
možnosť máme pri hlbšom zamys-
lení sa nad smerovaním nášho živo-
ta. Popri nutnej starostlivosti o seba 
samých, tou najväčšou starosťou sú 
práve naši najbližší. Tu by som chcel 
ponúknuť myšlienku svätej Mat-
ky Terezy: „Láska začína starostli-
vosťou o tých najbližších – tých doma.“ 
Vianočné sviatky sú dňami, keď 
najviac času trávime s  našimi naj-
bližšími alebo aspoň v  tomto čase 
po tom túžime. Práve títo najbližší 
sú počas roka častokrát terčom na-

šich nezvládnutých emócií vo vypä-
tých situáciách. Preto chcem ponúk-
nuť túto nadčasovú myšlienku na 
zamyslenie sa nad tým, kam máme 
smerovať svoju energiu lásky a po-
rozumenia – tým najbližším. My ve-
riaci uvažujeme tým spôsobom, že 
Kristus prišiel na tento svet ako dar 
nášho nebeského Otca, aby nás vy-
kúpil z našich nedokonalostí a hrie-
chov. Keďže sme dostali takýto veľký 
dar v príchode dieťaťa Ježiša na tento 
svet, aj my chceme dávať dary tým, 
ktorí sú okolo nás. Najväčším darom 
je naša láska a pozornosť. Pri tomto 
rozdávaní daru seba samých je dôle-
žité začať v prvom rade od tých naj-
bližších, ktorí si to najviac zaslúžia. 
Nemusíme veľa rozmýšľať ani ďale-
ko cestovať – začnime doma. Z pev-
ného, radostného, rodinného kruhu 
budú vychádzať iskry nádeje aj pre 
naše okolie, bližšie či vzdialenejšie. 
Budeme sa môcť s radosťou nazývať 

synmi a dcérami toho Otca, ktorého 
Otcom nazýval aj samotný Ježiš. Ne-
zastaví nás ani pandémia ani iné spo-
ločenské či osobné ťažkosti, lebo bu-
deme plní nádeje. Pozorujem že dnes 
sa v spoločnosti šíri množstvo nená-
visti a zla na základe mnohých sub-
jektívnych tvrdení, ktoré vychádza-
jú nie zo zlého srdca, ale zo strachu. 
Nenechajme sa ovládnuť neistotou 
a  strachom, majme dôveru vo svo-
je vlastné sily a vynaliezavosť, ale aj 
v Božiu pomoc, ktorú v týchto chví-
ľach zvlášť potrebujeme. Prosím vás, 
buďme ľuďmi nádeje, ľuďmi s  veľ-
kým srdcom pre všetkých. Nene-
chajme sa vtiahnuť do kolotoča zla, 
ale s pokojom a  rozvahou sa usiluj-
me o jednoduchú ľudskú blízkosť bez 
rozdielu. Vám a Vašim rodinám pra-
jem a  vyprosujem šťastné, pokojné 
a milostiplné vianočné sviatky a celý 
rok 2022!

Norbert Ďurdík, dekan

Vianočný príhovor

Tip na pešiu turistiku
Vhodná pre: všetkých (vrátane 
detí a starších ľudí)
Trvanie: cca 2-3 hodiny
Informačné tabule: 16 stanovíšť 
s informačnými panelmi
Východiskový bod: sedlo Červe-
ná studňa
Okolie Banskej Štiavnice je príkla-
dom vplyvu ľudskej hospodárskej 
činnosti, konkrétne baníctva, na 
krajinu. Stačí prejsť s  otvorenými 
očami po náučnom chodníku Žila 
Terézia v  Chránenej krajinnej ob-
lasti Štiavnické vrchy. Získate tu za-
ujímavé poznatky, pokocháte sa vý-
nimočnými výhľadmi a užijete si aj 
čarovné lesné ticho.
Putovanie po žile Terézia nie je tu-
risticky náročné. Trasa je orientač-
ne bezproblémová a  zvládnu ju aj 
deti a starší ľudia za 2 – 3 hodiny. 
Na trase náučného chodníka je 16 
stanovíšť s informačnými panelmi, 
pričom východiskom tejto turis-
tickej cesty je sedlo Červená stud-
ňa. Počas prechádzky si obhliad-
nete pozostatky najstaršej baníckej 
činnosti na tomto území a  cestou 
navštívite aj Ottergrundskú vodnú 
nádrž, najvyššie položenú z celého 
systému nádrží.
Hlavným motívom náučného 
chodníka je banská činnosť a  jej 
vplyv na krajinu. Toto územie má 
však aj veľkú botanickú hodnotu, 
ktorá vyvoláva záujem. Putovaním 
po žile Terézia máte možnosť obdi-
vovať miešanie teplomilných a hor-
ských druhov i  výsadbu nových 
druhov drevín na plochách, kde 
boli pôvodné lesy intenzívnou ťaž-
bou pre potreby baní zdecimované.
Ak budete mať šťastie počas po-
tuliek krajom, uvidíte vzácnu sa-
lamandru škvrnitú i  srnky, ktoré 
časom zablúdia až do okrajových 
záhrad mesta.
Ďalšie tipy nájdete na: 
https://www.banskastiavnica. 
travel/aktivny-oddych/.
Prajeme vám príjemnú prechádzku.

OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:
Po-Ne: 8:00 – 17:00
Kontakt: 045/6949653, 
ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Potom v šiestom mesiaci 
poslal Boh anjela Gabriela do 
galilejského mesta Nazareta 
k panne, zasnúbenej s mužom, 
ktorý sa volal Jozef a bol 
z domu Dávidovho; panna sa 
volala Mária. 

Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď 
pozdravená, milosťou obdarená, 
Pán s  tebou! Blahoslavená medzi 
ženami! Ona, zarazená jeho rečou, 
premýšľala, aký to pozdrav. Lukáš 
1, 26 – 29 
Koľko vianočných pohľadníc ste 
tento rok poslali? A  koľko ste ich 
dostali? Možno si poviete: kto dnes 
ešte píše a posiela vianočné pohľad-
nice? Máme predsa SMS, facebook, 
e-mail, skype... Máme veľa možnos-
tí ako niekoho pozdraviť a pri tom 
za to ani nič nezaplatiť. Veď pred-
sa len, pohľadnice sú najdrahšou 
formou vianočného pozdravu. To 
je pravda. Verím však, že sú medzi 
nami ľudia, ktorí sa potešia klasic-
kej pohľadnici, keď ju napíšu, alebo 
keď ju dostanú.
V  evanjeliu podľa Lukáša čítame 
o  vianočnej pohľadnici. O  vianoč-
nom pozdrave z neba. Čítame tam 
o návšteve anjela Gabriela u Márie 
v  Nazarete. On jej prináša vianoč-
ný pozdrav od Pána Boha. Ak nie-
komu píšeme pohľadnicu, či píše-
me správu, nemalo by to byť len 
z povinnosti. Mal by to byť v prvom 
rade znak toho, že na toho človeka 
myslíme. Pohľadnica, pozdrav, SM-
Ska či správa na internete je zna-
kom toho, že sme na neho neza-
budli. Ak Pán Boh posiela anjela 
Gabriela do Nazareta ku Márii, tak 

je to znak toho, že na nás nezabu-
dol. Koľkokrát sa ocitáme v situácii, 
že sa cítime sami, opustení, zabud-
nutí, bez pomoci, na dne? V  cho-
robe, smútku, pri strate blízkych. 
Ako veľmi nás vtedy poteší, keď si 
na nás niekto spomenie, keď sa ne-
tvári, že nás nepozná, ale naopak – 
ukáže nám svoj záujem. Možno len 
jednou krátkou správou, ktorú po-
šle. Vianočný pozdrav z neba, ktorý 
prináša anjel Gabriel do Nazareta je 
svedectvom, že Pán Boh nezabudol 
ani na mňa ani na teba. Bez ohľadu 
na to, čo prežívaš, ako sa cítiš. Nie 
si zabudnutý. Pán Boh posiela svoju 
vianočnú pohľadnicu aj tebe a  ho-
vorí ti: Nie si zabudnutý, myslím na 
teba, mám ťa rád!!!
Ak posielame vianočnú pohľadni-
cu, alebo píšeme správu, robíme to 
preto, že chceme tomu druhému 
niečo priať. Priať si môžeme vše-
ličo. V  tomto roku si nadovšetko 
prajeme zdravie, ale aj spokojnosť, 
radosť či pokoj. Na vianočných po-
hľadniciach či správach sa neobja-
vujú nijaké kliatby či nadávky, ne-
prajeme si nič zlé. Veď na tomto 
svete je zla dosť. Je ho dosť v  na-
šich vzťahoch od politických až po 
tie rodinné, preto na Vianoce vyslo-
vujeme tie najlepšie priania. Tak to 
má byť. Takéto priania prináša aj 
anjel z neba pre Máriu. Aj pre nás. 
V slovách anjela Gabriela sú vyslo-
vené tie najkrajšie vianočné pria-
nia. Sú tam slová o radosti. Radosť 
od Pána Boha prichádza aj ku mne 
aj do môjho života. Sú tam slová 
o  milosti. Aj ja som obdarený mi-
losťou. Dostávam dar, ktorý si ne-
zaslúžim. Sú tam slová, že Pán je aj 

so mnou. Je pri mne. Stojí na mo-
jej strane. Na pohľadnici z neba sú 
práve tie hodnoty, ktoré najviac po-
trebujeme. Pán Boh nám ich nielen 
praje, ale nám ich aj v Pánovi Ježišo-
vi dáva. Bez Neho tieto hodnoty ni-
kdy nenájdeme.
Vianočná pohľadnica, či SMSka nás 
potešia vtedy, keď ju čakáme a po-
vieme si: Nezabudol na mňa. Ešte 
viac nás poteší, keď vianočný po-
zdrav nečakáme. Vtedy nás to nie-
len poteší, ale aj prekvapí. Aj Má-
ria bola prekvapená. Bola zarazená 
tým vianočným pozdravom z neba. 
Vianočný pozdrav z neba by aj nás 
mal prekvapiť. Božiu lásku sme 
sa naučili brať ako samozrejmosť. 
Hovorenie o  láske predsa patrí ku 
Vianociam. Áno, Pán Boh je láska. 
Nezabudol na mňa. Chce mi dať ra-
dosť, pokoj, nový začiatok. Zarazí 
ma táto správa vždy nanovo? Som 
z toho prekvapený? Som z toho na-
ozaj šokovaný, že Boh sa stáva člo-
vekom v  špinavej maštali? Iba pre 
mňa a kvôli mne? Vianočný pozdrav 
z neba je Božím prekvapením, aby 
som sa aj ja zastavil, zamyslel a od-
povedal. Mária totiž na tú Božiu po-
hľadnicu z  neba odpovedala. Iba 
jednoduchou vetou: Nech sa mi sta-
ne podľa Tvojho Slova! Viac od nás 
Pán Boh nečaká. Len to, že odpovie-
me. Je na každom z nás ako.
Bratia a sestry, prajem vám požeh-
nané a  radostné vianočné sviatky 
s láskou Kristovou a Jeho pokojom 
v srdciach.

Daniel Gdovin, námestný farár 
Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku 
Banská Štiavnica

Vianočná pohľadnica

S blížiacim sa koncom roka 
2021 polícia upozorňuje na 
možné riziká pri používaní 
zábavnej pyrotechniky. 

Používanie zábavnej pyrotechni-
ky upravuje zákon o  banskej čin-
nosti, výbušninách a o štátnej ban-
skej správe. Každá obec si v  rámci 
obecného zastupiteľstva upravuje 
používanie zábavnej pyrotechniky 
vydaním všeobecne záväzného na-
riadenia obce, kde zväčša stanovia 
čas a podmienky použitia zábavnej 
pyrotechniky pre občanov daného 

mesta či obce.
Za porušenie všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) hrozí až 500-eu-
rová pokuta.
Polícia občanom odporúča, aby si 
zábavnú pyrotechniku kupovali vý-
lučne u  certifikovaných predajcov, 
ktorí ju predávajú aj s návodom na 
použitie. Najväčšie nebezpečenstvo 
predstavuje pre mládež rozoberanie 
a „vylepšovanie“ zakúpenej pyrotech-
niky podľa návodov na internete. 
Ešte väčšiu hrozbu predstavuje po-
domácky vyrobená zábavná pyro-
technika.

Nelegálna výroba a  zhromažďo-
vanie výbušnín sa môže klasifiko-
vať ako trestný čin nedovoleného 
ozbrojovania. Trestné sadzby sa po-
hybujú v  rozmedzí od 3  rokov do 
8  rokov, pričom v  čase núdzového 
stavu za takýto skutok hrozí trest 
odňatia slobody na 8 až 15 rokov.
Polícia v  tejto súvislosti apelu-
je na rodičov, aby poučili svoje deti 
o možných rizikách.
Nezabúdajte na tých, ktorí sa vý-
buchov boja – starších ľudí a zvie-
ratá!

OR PZ v Žiari nad Hronom

Riziká pri používaní 
zábavnej pyrotechniky

Záhradkárske 
okienko
Mišpula
Plody sa nechajú uhniličiť a  kon-
zumujú sa surové. Vysoký obsah 
pektínu v plodoch umožňuje vyro-
biť mišpuľovú želatinu. Uhniličené 
mišpule prinášajú unikátnu chuť, 
ktorá sa nedá s ničím zameniť.
Ak ste ochutnali plody mišpule, 
ktoré pochádzali zo stromu s du-
lovým podpníkom, môže vás skla-
mať suchá až múčnatá konzis-
tencia plodu. Dajte mišpuľke ešte 
jednu šancu, ale dbajte na to, aby 
nasledovná degustácia bola zo 
stromu z  hlohovým podpníkom. 
Rozdiel bude zaručene badateľný.
Mišpule sa veľmi ťažko množia zo 
semena a  väčšina semien je hlu-
chá, čiže neklíčivá. Množí sa vý-
hradne štepením alebo ponára-
ním. Za zmienku rozhodne stojí aj 
medzidruhový kríženec Crataego-
mespilus, ktorý vznikol krížením 
mišpule a hlohu. Plody tejto drevi-
ny sú síce menšie, ale majú liečivé 
vlastnosti hlohu, ktorý pôsobí bla-
hodarne na fungovanie srdca.
Dospelé jedince tohto kríženca 
môžete nájsť v  Arboréte Mlyňa-
ny a Borová Hora vo Zvolene. Se-
menom sa nedá množiť, čo je čas-
té pri medzidruhových hybridoch.
Vidiecka rodinná záhrada bez 
mišpule jednoducho nie je kom-
pletná. Na jeseň sa tento strom 
prefarbuje na oranžovo a je posia-
ta krásnymi plodmi, ktoré čakajú 
na mráz, aby sa premenili na po-
chúťku.

Michaela Mojžišová

Poukážky 
na kurz prvej pomoci
Darček pod stromček, ktorý má 
pridanú hodnotu. Darujte pou-
kážku na kurz prvej pomoci v roz-
sahu 8 alebo 33 hodín a darovali 
ste nielen vzdelávanie, ale tiež:
- zážitok
- vedomosti
- zručnosti
- nové priateľstvá
- chuť pomáhať
- odvahu zachrániť život
Viac informácií na https:// 
redcross.sk/banska.../hladate 
-darcek-pod-stromcek/ alebo 
nám jednoducho napíšte na 
banskastiavnica@redcross.sk, za-
volajte na: 045/6921540.

SČK BŠ
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Spomienka
Už 20 ro-
kov uplynie 
30. decembra, 
čo nás opusti-
la naša milo-
vaná mamka, babka a  pra-
babka Jozefa Štenclová, 
no navždy zostane v  našich 
srdciach. S láskou spomínajú 

dcéra Janka s rodinou 
a vnúčatá s rodinami

Spomienka
Odišiel si ces-
tou, ktorou 
ide každý sám, 
len brána spo-
mienok zosta-
la dokorán... Tí, ktorí Ťa po-
znali, si spomenú, tí čo Ťa 
mali radi, nikdy nezabudnú.
Dňa 19.12.2021 uplynulo 
8 rokov, čo nás navždy opus-
til 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 z technických 
príčin sú úradné hodiny v kancelá-
rii len v stredu, v čase 8:00 - 12.00 
hod. až do odvolania. Zároveň 
oznamujeme členom, že členské 
príspevky zostávajú vo výške 5€ 
a uhradiť ich bude možné v roku 
2021 aj za oba roky. Je vhodné, 
pred osobnou návštevou kancelá-
rie sa najprv skontaktovať telefo-
nicky na čísle: 045/692 08 75.

Výbor ZO SZTP 
Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-
teľov, že príjem príspevkov a  in-
zercie do najbližšieho čísla ŠN je 
v pondelok 10.1. do 14:00 hod. 
Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Jedlý olej zberáme v našom 
meste už niekoľko rokov. 

Doteraz bolo možné odovzdať po-
užitý jedlý olej len na zbernom 
dvore (ul. Antolská 46) a  na čer-
pacích staniciach. Nestačilo to, ľu-
dia sa často pýtali aj na možnosti 
odovzdávania oleja priamo v  sto-
jiskách, aby s ním nemuseli chodiť 
na zberný dvor.
A podarilo sa to! Spoločnosť Inta, 
s. r. o., ktorá nám vyzbierané jed-
lé oleje dlhoročne odoberá zo zber-
ného dvora, vo štvrtok 16.12.2021 
dodala do mesta 20 ks ďalších ná-
dob na zber jedlého oleja. Roz-
miestnili sme ich do nasledovných 
stojísk kontajnerov na komunálny 
odpad:
• na sídlisku Drieňová:

- uzamknuteľné stojisko DR003 
– ul. L. Svobodu 2, 4, 6 (otvore-
né)
- uzamknuteľné stojisko DR005 
– ul. Bratská 1, 3, 5 (otvorené)
- uzamknuteľné stojisko DR008 
– ul. L. Svobodu 14, 16, 18 (za-
mknuté)
- uzamknuteľné stojisko DR010 
– ul. L. Svobodu 19, 20, 21, 22 
(zamknuté)
- uzamknuteľné stojisko DR011 
– ul. L. Svobodu 23, 24, 25 (za-
mknuté)
- uzamknuteľné stojisko DR014 
– ul. J. Straku 2, 4, 6 (otvorené)
 - uzamknuteľné stojisko DR018 
– ul. Učiteľská 7, 9, 11 (zamknu-
té)
- uzamknuteľné stojisko DR023 
– ul. Bratská 10, 11, 12, 13 (otvo-
rené)

• bytovky na ul. L. Exnára 3, 4 – 
stojisko zvonových kontajnerov 
za cestou

• časť Križovatka:
- ul. 1. mája 1 – 3 (voľne prístupné)
- ul. Križovatka 9 – stojisko nad 
Billou (voľne prístupné)
- ul. Dolná 36 (voľne prístupné)
- uzamknuteľné stojisko KR007 
– ul. Dolná 31 (zamknuté)
- uzamknuteľné stojisko KR007 
– ul. Dolná 28 (zamknuté)
- uzamknuteľné stojisko KR007 
– ul. Dolná 27 (zamknuté)
- ul. Dolná 21 (voľne prístupné)

• časť centrum mesta a pod Kalvá-
riou:
- ul. J. Hollého 10 – stojisko pod 
botanickou záhradou – „Štajgrub-
ňa“ (voľne prístupné)
- uzamknuteľné stojisko PK002 
– Mierová 4, 5 (otvorené)
- Lesnícka 6 (voľne prístupné)
- stojisko na Mládežníckej ul. 
pod políciou (voľne prístupné)

Viaceré stojiská sú otvorené alebo 
voľne prístupné aj pre tých, ktorí 

nádobu na olej vo svojom stojisku 
nemajú, keďže nevyšlo na všetky 
stojiská. 
Použitý jedlý olej je potrebné uk-
ladať do nádob v  uzatvorených 
fľašiach, najlepšie vo fľašiach od 
oleja. Ak máte olej vo väčších ban-
daskách, ktoré sa cez otvor zber-
nej nádoby nemusia zmestiť (napr. 
10 l  bandasky), postavte bandas-
ku s  olejom ku nádobe. Nádo-
by bude vyprázdňovať spoločnosť 
Inta, s. r. o., približne raz mesačne 
– podľa plnenia nádob.
Som rád, že sa nádoby podarilo 
rozmiestniť teraz pred sviatkami, 
kedy sa v  domácnostiach vyprá-
ža častejšie ako zvyčajne. Odte-
raz už žiadny použitý jedlý olej by 
nemal končiť v  kanalizácii a  ani 
v  komunálnom odpade. Treba ho 
zlievať do fliaš a  uzatvorené fľa-
še odovzdať do zberných nádob 
v  stojiskách alebo aj na zbernom 
dvore. 
Miloš Veverka, Technické služby, 

m. p., Banská Štiavnica

Zber jedlého oleja bližšie k občanom

Nová nádoba na zber jedlých olejov  foto archív TS, m.p.

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Žiari nad Hronom 
upozorňuje občanov, že za 
zníženej viditeľnosti musia 
mať podľa zákona chodci 
a cyklisti idúci po krajnici 
alebo po okraji vozovky na 
sebe viditeľne umiestnené 
reflexné prvky, alebo 
oblečený reflexný bezpeč-
nostný odev, a to nielen mimo 
obce, ale aj v obci. 

Pri zníženej viditeľnosti reflexné 
prvky pomáhajú vodičom vidieť 
chodca až na vzdialenosť 200 met-

rov. Ak chodec na vozovke nemá 
na sebe reflexné prvky, výrazne sa 
skracuje vzdialenosť, na ktorú vodič 
vidí chodca.
Dôležité je, aby bol reflexný prvok 
viditeľný a  nezakrývali ho ďalšie 

vrstvy oblečenia, prípadne prená-
šaná batožina. Reflexné prvky tre-
ba umiestniť na tú stranu tela, kto-
rá je privrátená k vozovke a nie ku 
krajnici cesty. Chodci a  cyklisti by  
mali nosiť reflexné prvky blízko pri 
kolenách, do úrovne pásu, na rame-
ne, cyklisti tiež na prilbe a bicykli. 
Deťom treba zabezpečiť oblečenie, 
školské tašky a  doplnky vybavené 
reflexnými a  fluorescenčnými bez-
pečnostnými prvkami.
V prvom rade by samotným chod-
com malo záležať na vlastnej bez-
pečnosti.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Viete používať reflexné prvky?
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Boží hrob pred a po prácach  foto archív autora

Pandémia priniesla trochu viac 
kľudu na prácu pri reštauro-
vaní a tento rok sa podarilo 
dokončiť niekoľko dôležitých 
úloh.

Predovšetkým sa ukončili práce 
na Božom hrobe, v ktorom bol od 
2. svetovej vojny len sklad ma-
teriálu. Sami sme zostali zasko-
čení, aký je to veľký a  pôsobivý 
objekt. Na steny sme vrátili fres-
kovú výzdobu, do jaskynného 
hrobu korpus pána Ježiša, znovu 
vyrobili oltárny stôl a  svätostá-
nok. Budeme veľmi radi, ak sa 
podarí aspoň na Veľkú noc pri-
niesť do Božieho hrobu aj litur-
gické slávenie. Boží hrob posky-
tuje aj jedno tajomstvo, ktoré 
objavia návštevníci prichádzajúci 
v podvečerných hodinách.
V  tomto roku významne pokro-
čil aj interiér Svätých schodov. 
Po troch rokoch zmizlo lešenie 
a objavili sa nádherne zreštauro-
vané fresky od reštaurátora Jána 
Hromadu. Do kostola sa vrátili 
zreštaurované barokové mreže, 

dvere, získal nové okná aj nový 
svätostánok. Zo strechy kostola 
sa doďaleka ligoce obnovený po-
zlátený kríž, ktorý „ošperkoval“ 
fasádu kostola. Nakoľko sa po-
čas reštaurovania fresiek objavi-
li nové nálezy, reštaurátora pri 
práci tu uvidíte ešte aj v  budú-
com roku.
Na jar sa podarilo objaviť dve od-
cudzené sochy z  Horného kos-
tola – Mojžiša a  Abraháma. Te-
raz nás čaká ich reštaurovanie 
a  výroba kópií, pretože na svo-
je miesto pôjdu už len ich repli-
ky. Každá socha váži cez 300 kg, 
tak že pôjde o veľkú a kompliko-
vanú úlohu. 
Celý rok, pokiaľ to situácia do-
volila, sme mali otvorené infor-
mačné centrum a  aj Dolný kos-
tol. Návštevníkov bolo vyše 80 
tisíc. Z dôvodu obmedzení sa ko-
nali len dve omše a  pevne verí-
me, že v budúcom roku budeme 
môcť naplno využiť Kalváriu pre 
liturgiu.
Z roka na rok už pribúda aj pra-
videlná údržba objektov. Niekto-

ré objekty sú dokončené už 10 
rokov a  klimatické podmienky 
sú na Kalvárii nemilosrdné. Fa-
sáda v  meste vydrží bez údržby 
aj 20 rokov, na Kalvárii sa ten-
to čas skracuje na polovicu. Naj-
horšia kombinácia je zimný dážď 
a  následné nočné zamrznutie 
vody vo fasádach. Cez deň na to 
zasvieti slniečko, ľad rozmrzne 
a celý cyklus sa opakuje. Opravo-
vať potom kúsok odmrznutej fa-
sády v 10-metrovej výške si vyža-
duje značné úsilie.
Tento rok pribudlo ďalšie záb-
radlie a ak na to budú prostried-
ky, budeme zábradlia a chodníky 
opravovať aj v budúcom roku.
Rád by som sa aj touto cestou po-
ďakoval všetkým kolegom, hlav-
ne Katke Terao Voškovej, členom 
Kalvárskeho fondu a našim pod-
porovateľom, drobným aj väč-
ším, predovšetkým Ministerstvu 
kultúry SR, Nadácii VÚB a Stre-
doslovenskej energetike, a. s.

Martin Macharik,
predseda Kalvárskeho fondu

Čo nového na Kalvárii v roku 2021

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Žiari nad Hronom 
vyzýva občanov na ostražitosť 
pri nákupoch v predvianočnom 
období.

Vreckoví zlodeji v tomto čase vy-
užívajú nepozornosť ľudí, ktorí 
sa pre nich stávajú ľahkým ter-
čom. Praktiky zlodejov sú rôz-
ne. V dave ľudí pozorujú spôsob 
platby aj obnos peňazí, ktorým 
nakupujúci disponuje. Sledujú 
tiež, na aké miesto si po zaplate-
ní odloží peňaženku. Potom ča-

kajú na vhodný okamih, aby na-
kupujúceho okradli. Zlodeji sa 
zameriavajú najmä na hotovosť, 
mobilné telefóny, bankomatové 
karty, doklady a iné cenné veci.
Zlodeji sa tiež zameriavajú na za-
parkované autá, v ktorých si ob-
čania nechávajú vianočné ná-
kupy. Preto Vás upozorňujeme, 
aby ste si strážili kabelku a drža-
li si ju blízko pri tele, nenechá-
vali peňaženku, mobilný telefón 
a  doklady vo vreckách nohavíc 
a kabáta, tašku s dokladmi a ho-
tovosťou nenosili na chrbte, ne-

mali pri sebe veľkú finančnú 
hotovosť, peniaze, doklady a pla-
tobnú kartu nosili oddelene, pri-
čom PIN kód karty by ste nemali 
odkladať v  blízkosti karty. Tak-
tiež by ste nemali svoje osobné 
veci a  nákupy nechávať ani na 
pár minút v  aute na viditeľnom 
mieste.
Ak už ku krádeži došlo, tak polí-
ciu treba privolať okamžite a ne-
dotýkať sa vecí, s ktorými mohol 
páchateľ prísť do kontaktu!

OR PZ v ZH

Polícia varuje...

Analytik GIS
Miesto práce: Esprit, spol. s r.o., 
Pletiarska 2, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok, TPP
Základná zložka mzdy (brut-
to): 1  500eur + motivačná zlož-
ka mzdy do 800eur. Konečná výš-
ka mzdy závisí od individuálnych 
schopností a skúseností vybrané-
ho kandidáta.
Termín nástupu: ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce:
Analytik GIS sa podieľa na realizá-
cii GIS riešení vo všetkých fázach: 
od úvodných konzultácií a spolu-
práci na ponuke, cez návrh rieše-
nia, po samotnú realizáciu a odo-
vzdanie diela. 
- konzultácie so zákazníkom 
a zber, analýza požiadaviek, návrh 
dátového modelu, UML modelo-
vanie, návrh používateľského roz-
hrania, príprava softvérového ná-
vrhu (vstupnej dokumentácie pre 
vývojárov), tvorba dokumentácie 
softvéru.
Požadujeme:
- všeobecné skúsenosti s GIS tech-
nológiami, základná znalosť re-
lačných databáz, základná zna-
losť formátov JSON, GEOJSON, 
XML, skúsenosti s analýzou a ná-
vrhom informačných systémov 
(základy UML), analytické mysle-
nie, zodpovedný prístup, ochotu 
učiť sa a pracovať v tíme, komuni-
katívnosť a prezentačné zručnosti. 
Ďalej oceníme:
- skúsenosti s technológiami Esri 
alebo OpenSource (MapServer, 
GeoServer, QGIS), znalosť štan-
dardov vyvinutých a  rozširova-
ných združením OGC, Enterprise 
Architect, SQL, Python, skúse-
nosti s riadením projektov, schop-
nosť vytvárať dokumentáciu, zá-
ujem rozvíjať svoje schopnosti 
v oblasti vývoja mapových apliká-
cií, znalosť anglického jazyka.
Ponúkame:
- účasť na zaujímavých projek-
toch, podpora osobného rozvoja 
– školenia, vzdelávanie, certifiká-
cia, firemný mobilný telefón, no-
tebook, flexibilná pracovná doba, 
firemné akcie, odmeňovanie za-
merané na výsledky, rodinné pra-
covné prostredie.
Zaujala Vás naša ponuka? 
V  prípade záujmu o  danú pozí-
ciu nám, prosím, zašlite štruk-
túrovaný životopis na adresu 
kocicky@esprit-bs.sk.

ESPRIT, spol. s r.o.
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K R Í Ž O V K A

Od 1.1.2022 sa na Slovensku 
spúšťa systém zálohovania 
nápojových PET fliaš a plecho-
viek. 

Znamená to, že PET fľaše a plechov-
ky z  nápojov, minerálok a  piva, za 
ktoré bola zaplatená záloha pri ich 
kúpe, bude záloha vyplatená pri ich 
vrátení podobne ako je tomu v  sú-
časnosti pri zálohovaných sklených 
pivových fľašiach. PET fľaše a  ple-
chovky sa budú vracať cez automaty 
v predajniach alebo v menších obcho-
doch formou ručného odberu. Zálo-
ha bude 0,15€ na 1  nápojový obal 
(PET fľaša alebo plechovka).
Takže od 1.1.2022 nápojové PET fľaše 
a plechovky, ktoré budú označené lo-
gom zálohovania (obr.) patria do ob-
chodu a nie do žltých nádob triedené-
ho zberu. Logo sa bude nachádzať pri 
čiarovom kóde na obale. Obaly mu-
sia byť nestlačené, aby automat ale-
bo pracovník pri ručnom odbere vedel 
identifikovať čiarový kód obalu.
Povinnosť odoberať zálohované PET 
fľaše a plechovky, či už formou auto-
matov alebo ručným odberom majú 

predajne, ktoré predávajú nápoje v zá-
lohovaných obaloch s predajnou plo-
chou nad 300 m2. Menšie predajne 
môžu odoberať zálohované obaly dob-
rovoľne. Odovzdať prázdne obaly mô-
žete v akejkoľvek predajni, kde sa re-
alizuje odber bez povinnosti niečo si 
kúpiť. Predajne sa na to už pripravujú, 
viaceré už majú odberné automaty za-
kúpené a pripravujú ich na spustenie.
Nasledujúci polrok bude prechod-
ný. PET fľaše a  plechovky, ktoré sa 
predávajú teraz a  teda nepodlieha-
jú zálohe, sa môžu dopredávať do 
30.6.2022. Zálohované obaly ich po-
stupne budú nahrádzať. Robiť si te-
raz zásoby nezálohovaných obalov 
nemá zmysel, automat vydá zálohu 
len za obal označený logom záloho-
vania, teda len za obal, za ktorý bola 
zaplatená záloha.
Zálohovanie jednorazových PET fliaš 
a plechoviek je vlastne len iná forma 
ich zberu. Takto sa ich dokáže vyzbie-
rať oveľa viac a vo výrazne vyššej kvali-
te ako teraz cez žlté kontajnery triede-
ného zberu. Obaly už nebudú končiť 
odhodené v  prírode, po uliciach ale-
bo v zmesovom odpade. Ide o jedno-

razové obaly, ktoré nemôžu byť zno-
va naplnené, ako je to pri sklenených 
vratných fľašiach. PET fľaše, ako aj 
plechovky vyzbierané cez zálohový 
systém sú podstatne čistejšie, kvalit-
nejšie a dajú sa použiť na výrobu no-
vých nápojových obalov.
Miloš Veverka, Technické služby, 

m. p., Banská Štiavnica

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek 
už čoskoro

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-
cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 
Štiavnica si výherca môže vyzdvih-
núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 
krížovky z  č. 44/2021: „Na ľudskej 
hlúposti sa dá vždycky najviac zarobiť.“ 
Výhercom sa stáva Mgr. Mária Ti-
chá, ml., Banská Štiavnica. Sr-
dečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráte o  poukážku na konzumáciu 
v  hodnote 10€ (2  x  5€) v  pizzerii, 
reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 
2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 
je správne vylúštiť krížovku a zaslať 
ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 
v termíne do 10.01.2022.

V tajničke sa ukrýva prianie k Viano-
ciam: „Svetielko Ježiška nech rozžiari 
každú tvár... (dokončenie v tajničke).
A., Drť, strom s ostňami, číra teku-
tina, spojenie brehov cez rieku,
B., 1. časť tajničky,
C., Otec, konzervoval dymom, da-
rovali, látka,
D., Žen. meno, druh stavebnice, pil, 
zn. bóru a vanádu,

E., Čistá hmotnosť, teliatko, dáva 
do obalu, textová skratka,
F., Sólo v opere, tieni, vlani česky, 
žen. meno,
G., Koniec tajničky, otec, lomy, 
zviera s chobotom,
H., Iniciálky Zátopka, kadiaľ po 
rusky, severské zvieratá, dookola,
I., Iniciálky Koleníka, stred slova 
šofér, časť Bratislavy, kraj na Slo-
vensku, poradové číslo,
J., Robí, brat Ábela, úmrtie, Orga-
nizácia spojených národov,
K., 3. časť tajničky, spojka.
1., Choroba nôh, 2. časť tajničky, 
kilopond,
2., Druh hudby, častejšie, rok na-
opak,
3., Vstup, ozn. nákladnej dopravy, 
ťažné zvieratá,
4., Ampér, obydlie v  Mongolsku, 
nos zvierat,
5., Akademický titul v  USA, eko-
nomické odd. skr., tadiaľto, pojem 
duše u starých Egypťanov,
6., Druh nákladného auta, tieň, obilie,
7., Druh látky na závoj, suchá tráva, 
zvratné zámeno, gén,
8., Poznali, je na bočnej strane,
9., Časť Slovenska na severe, noha 

zvierat, síra a vodík,
10., Podarovala, poukážky do Tuze-
xu, sťa,
11., Turecké mužské meno, sánky, 
kolos – rozprávková postava,
12., Kývali, umrie,
13., Pridá soľ, patriaci Alovi, osob-
né zámeno,
14., Tká, pichol, spoluhlásky v slo-
ve piesne,
15., Spúšťal sa česky, 4. časť taj-

ničky.

Pomôcky: GED, Ka, id, raž, OSN, 
jurta, Ali, kuda.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-
ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 46
Krížovka

Výhercovia
Vianočná súťaž
Správne odpovede: 2. Nemecko, 
2. Turecko, 2. Symbolizuje súdrž-
nosť rodiny, 1. v rakúskom meste 
Oberndorf pri Salzburgu
Výhercovia: Tibor Čakloš, Pavol 
Koleda, Ivica Moravčíková, Má-
ria Buzalková, Eva Koledová, Eva 
Kolembusová, Michal Beňo, Eva 
Sámelová, Adela Plevová, Marce-
la Glézlová, Ľubica Balážová, Kat-
ka Pištová, Eva Lacková, Viera Ba-
lážová, Eva Uhrinčaťová, Adam 
Turcer, Alžbeta Kopálová, Soňa 
Budinská, Katarína Šeštáková, 
Eva Bartolovicová, RNDr. Peter 
Koleda, Iveta Oravcová, Alena Pa-
takyová, Eva Sámelová, rod. Dob-
rovičová.
Srdečne blahoželáme! Výhry si 
môžete vyzdvihnúť v redakcii ŠN.

Red.

myšlienka
dňa

„Počítajte si svoj vek v  priateľoch, 
nie v  rokoch. Počítajte si svoj život 
v úsmevoch, nie v slzách“.

John Lennon
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Počas celej svojej historickej 
existencie, žilo mesto Banská 
Štiavnica so svojim okolím 
pestrým hospodárskym 
a spoločenským životom, kde 
i pieseň mala svoje dôležité 
miesto. 

Tak vznikli banícke piesne, kto-
ré ospevujú banícku slávu (Banícky 
stav, Zdar Boh hore...), každodenný 
banícky život (Haviari haviari, Už 
na banu už klopajú...), i  humorné 
príbehy (Ket som išiou do Hodru-
ši, Nad Maxšachtou....). Vo väčši-
ne textov baníckych piesní môžeme 
objavovať úctu k  baníckemu stavu 
ale i banícky vtip a humorný pohľad 
na ťažký banícky život. Hodnota 
piesní je ešte podporená pôvodným 
baníckym, štiavnickým dialektom.
Preto Folklórny súbor „Sitňan“, 
ktorý vo svojom pôvodnom zlo-
žení (Mgr. art. Stanislav Bartko, 
ArtD., Ing. Dominik Kútnik, Ale-
xander Ladziansky, Ľubomír Spi-
šiak), pôsobí v  Banskej Štiavni-
ci už vyše 35 rokov, sa rozhodol aj 
so svojimi ďalšími členmi, natočiť 
nové CD práve s baníckymi piesňa-
mi. Druhú časť CD tvoria štiavnické 
pastierske a vianočné piesne. Oko-
lie Banskej Štiavnice tvorili poľno-
hospodárske obce a  majere, ktoré 
zabezpečovali pre mesto a baníkov 
potraviny a obživu. Tento spôsob ži-
vota tiež ovplyvnil štiavnické pies-
ne, ktoré hýria širokým spektrom 
najrozličnejších nálad o ľuďoch, ba-
níkoch, pastieroch, práci, salašoch 
a  živote. Niektoré piesne sú uve-
dené bez hudobných nástrojov, ale 
väčšina je sprevádzaná melódiou 
heligónky, fujár, gájd, píšťal, drum-
bieľ a zvoncov.

Kovid situácia ale narušila priro-
dzené uvádzanie CD pre verejnosť. 
Krst CD vykonala pani primátor-
ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 
dňa 31. júla 2021, v rámci kultúrne-
ho podujatia „Nezabudnuté remeslá“ 
na Starom zámku. Od tej doby je 
možné si CD zakúpiť vo vybratých 
prevádzkach v  Banskej Štiavni-
ci. Následne v lete FS Sitňan nato-
čil hudobný klip na pieseň „Ket som 
išou do Hodruši“.
FS Sitňan má snahu o  propagáciu 
mesta a  svojej činnosti. Preto sa 
rozbehla spolupráca s  redaktorkou 
Miriam Kubandovou z Rádia Regi-
na – stred Banská Bystrica, kde CD 
predstavil Mgr. art. Stanislav Bart-
ko, ArtD. Relácia bola vysielaná 
v Rádiu Regina v sobotu 11.decem-
bra 2021 ráno o 6:30 hod. Bol nato-
čený aj ďalší rozhovor a jeho vysiela-
nie a piesne z CD si môžete vypočuť 
v Rádiu regina – stred, dňa 27. de-
cembra 2021 o  16:00 v  programe 
„Zahrajte mi túto“.

Hudobný klip bude v  novom roku 
zaradený do vysielania v  nemeno-
vanej televízii. Záujemcovia si môžu 
klip pod názvom Sitňan Ket so išou 
do Hodruši pozrieť na Youtube 
a s ukážkou CD na https://fs-sitnan. 
wixsite.com/naklopackuklopaju.
Len dôverná znalosť baníckeho 
prostredia, spôsobu trávenia voľ-
ného času a  mentality, môže dať 
ten správny impulz pre vznik exakt-
ne ladenej baníckej a  pastierskej 
piesne. Keďže niektorí interpre-
ti nového CD a  klipu sú bývalými 
baníkmi, aktívnymi ľudovými rez-
bármi, výrobcami ľudových hudob-
ných nástrojov, aktívnymi spevák-
mi a  muzikantmi, majú ku kraju 
pod Sitnom nielen hlboký vzťah, ale 
aj vôľu aktívne svoj vzťah prejaviť. 
Odmenou za ich aktívnu a zaniete-
nú prácu im bude záujem a spokoj-
nosť priateľov, fanúšikov a všetkých 
poslucháčov.

Stanislav Bartko,
Dominik Kútnik

Folklórny súbor „Sitňan“ má nové CD 
a hudobný klip

FS Sitňan  foto archív autorov

Slovenské banské múzeum – 
Galéria Jozefa Kollára sprístup-
nila dve nové výstavy.

Slovenské banské múzeum – Ga-
léria Jozefa Kollára vás srdeč-
ne pozýva na návštevu do svo-
jich priestorov. Okrem stálych 
expozícií a  monumentálnej výsta-
vy diel Edmunda Gwerka: „Parale-
ly a  paradoxy“, galéria sprístupnila 
17.12.2021 dve nové výstavy (z dô-
vodu lockdownu bez vernisáže pô-

vodne naplánovanej na uvedený dá-
tum):
„Putti: Emblémy lásky a slávy“ je situ-
ovaná vo výstavnom priestore Pie-
destál na II. poschodí galérie a pre-
zentuje anjelské figúry, tzv. putti. 
Tieto postavy poznáme predovšet-
kým z  barokovej sakrálnej tvorby, 
v  umení sú však prítomné už od 
staroveku. Eros či Cupid, symbol ra-
dosti, rozkoše a erotiky, sa v období 
baroka v  rámci protireformačných 
snáh mení na Putto a slúži na slávu 

Boha. Výstava v Galérii Jozefa Kol-
lára pozostáva z putti, ktoré pochá-
dzajú zo zbierok Slovenského ban-
ského múzea.
Agnieszka Polska: „Nové Slnko“. 
Výstava predstavuje video s  rov-
nomenným názvom, v  ktorom je 
ústrednou postavou antropomorf-
né Slnko. Oranžové Slnko sa na nás 
díva obrovskými očami a prostred-
níctvom poézie, vedeckých teórií, 
vtipov či ľúbostných piesní nám 
sprostredkúva svoje pozorovania 

Zeme. Monologický prejav Slnka 
možno chápať ako alarmujúcu vý-
poveď o  súčasnom stave klimatic-
kej pohotovosti a rastúcej humani-
tárnej krízy.
Obidve výstavy kurátorsky pripra-
vila Mária Janušová, kurátorka Ga-
lérie Jozefa Kollára.
V tomto sviatočnom čase bude ga-
léria otvorená 29. 12.,  30.12.2021 
a 2.1.2022 od 9:00 do 17:00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu!
Mária Janušová, Silvia Herianová

Putti a Agnieszka Polska

Poďakovanie
V  očakávaní najkrajších sviat-
kov roka Vianoc a  nového roka 
2022 týmito riadkami úprim-
ne ďakujem p. Ing. Jánovi Sedí-
lekovi, Mgr. Petrovi Danášovi, 
Mgr. Petrovi Chytilovi, Mgr. Pet-
rovi Jancsymu, Blanke Skavinia-
kovej a  Martine Chmelárovej, 
pracovníkom Informačného cen-
tra mesta BŠ a Slovenského ban-
ského múzea za dlhoročnú prí-
jemnú a  vynikajúcu spoluprácu. 
Za tieto roky som mal možnosť 
pracovať s nemenovanými (aj ich 
predchodcami) v  pozícii sprie-
vodcu návštevníkov nášho histo-
rického mesta a jeho okolia. Hoci 
bol medzi nami jedno i  dvojge-
neračný rozdiel a  moje pôsobe-
nie, ktoré som miloval i vo veku 
80 rokov a  ukončila, žiaľ, pan-
démia, môžem dnes spätne kon-
štatovať, že som sa vždy tešil pri 
očakávaní návštevníkov na prí-
jemné i veselé chvíle v infocentre 
strávené s týmito vzácnymi ľuď-
mi mladších generácií, na kto-
ré i  dnes rád spomínam. Ďaku-
jem zároveň aj pánu Andrejovi 
Ebertovi za podstatný rozhovor 
v  začiatkoch môjho sprievod-
covstva, ktorý ma utvrdil o tom-
to zaujímavom poslaní. Zároveň 
dovoľujem si pozdraviť aj nesto-
ra sprievodcov nášho mesta p. 
Jána Roháča, s  ktorým sme sa 
roky zdravili zrakom, mimikou, 
keď sa pretínali naše trasy s naši-
mi skupinami návštevníkov. Do-
voľte mi Vám všetkým popriať 
príjemné vianočné sviatky v kru-
hu svojich najbližších a  do roku 
2022 zaželať veľa, veľa zdravia, 
spokojnejšieho a plnohodnotné-
ho každodenného života, preži-
tého v porozumení a láske.

Ivan Madara
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Prvý rok podcastu Cudzie 
slová je pomaly za nami. 
Radi by sme aj čitateľom 
Štiavnických novín priblížili 
tento projekt nášho oddelenia 
kultúry, športu a mediálnej 
komunikácie mestského 
úradu.

Podcast je forma audio nahrávky, 
spravidla na špecifickú tému. Na 
rozdiel od povedzme rozhlasu sú 
podcastové relácie umiestňované na 
internet, najčastejšie prostredníc-
tvom rôznych služieb, ktoré ich po-
máhajú šíriť. Medzi najznámejšie 
patria Spotify, Apple Podcast alebo 
Google podcast, ktoré šíria aj naše 
relácie. Podcasty naberajú na popu-
larite nielen medzi mladšou a stred-
nou generáciou z viacerých dôvodov. 
Jedným z nich je to, že ich môžete 
počúvať kdekoľvek, kde je prístup-
ný internet a máte k dispozícii oby-
čajný smartfón. Podcasty sú tak sú-

časťou cesty do práce, prechádzky 
v prírode, lenivenia na gauči či ako 
spoločník pri domácich prácach.
Podcast Cudzie slová sa sústre-
dí na Banskú Štiavnicu a jej obyva-
teľov. Jeho obsah by sa dal rozdeliť 
na „bežné“ epizódy, v  ktorých sme 
sa rozprávali so zaujímavými ľuď-
mi, ktorých osud bol alebo je spoje-
ný s naším mestom a tzv. špeciály, 
do ktorých sme pozvali zaujímavých 
hostí a v roku 2021 sme sa priorit-
ne venovali téme kritického mysle-
nia. Súčasťou podcastu Cudzie slo-
vá sú tak spomínania štiavnických 
učiteľov, rozprávanie filmárky Ivany 
Laučíkovej, moderátora Erika For-
gáča, divadelníčok Soni Bulbeck – 
Lužinovej, Milly Dromowich, Kláry 
Jakubovej, Veroniky Hajdučíkovej, 
legendy miestnych diskoték Jána 
„Hymyho“ Sedíleka, spisovateľa Ju-
raja Červenáka či milovníka kníh 
Tomáša Lazara. V  špeciálnych epi-
zódach sme hovorili so šachovým 

veľmajstrom a autorom kníh o kri-
tickom myslení Jánom Markošom, 
historikmi Tünde Lengyelovou a Ja-
kubom Drábikom, či odborníkom 
na bezpečnosť na internete Tomá-
šom Kriššákom.
Ak teda cez nasledujúce sviatky 
budete mať chuť vypočuť si niečo 
nové, budeme radi, ak si na uvede-
ných službách alebo YouTube vy-
hľadáte aj našu ponuku. Veríme, že 
si z nej niečo vyberiete a dozviete sa 
možno aj niečo nové či veselé. My sa 
už teraz pripravujeme na druhú se-
zónu podcastu, v  ktorej plánujeme 
pozvať do nášho malého štúdia ďal-
ších zaujímavých hostí nielen z náš-
ho mesta.
Prajeme krásne prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok!

MsÚ – oddelenie kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie

PS: Posledná tohtoročná relá-
cia bude premiérovaná priamo na 
Štedrý deň!

Cudzie slová – počúvanie na sviatky

Rozhodla som sa Vám napísať 
za všetkých klientov Domova 
Márie na Drieňovej za účelom 
veľkej vďaky a za ústretovosť 
k nám klientom. Ja osobne 
mám 86 rokov, som invalidná 
s 2 barlami. V predajniach 
nemôžem používať košík, 
ktorý mi pri chôdzi prekáža.

Predavačky mi ale ochotne vždy po-
máhajú s výberom tovaru a dokon-
ca mi ho aj odnesú, pokiaľ sa môžu 
uvoľniť. Keď nakupujem hneď do 
tašky, tam mi dôverujú, za čo im ďa-
kujem. Táto predajňa (COOP Jedno-
ta) je najbližšie k Domovu, preto tam 

chodíme najčastejšie.
Žiaľ, mám aj negatívne skúsenosti. 
Stála som pred Tescom v rade. Boleli 
ma nohy, preto som poprosila mladé-
ho občana predo mnou, či by ma ne-
prepustil, lebo máme voľno len 1 ho-
dinu na vychádzky a on mi odvrkol, 
že aj on musí čakať. Tak som mu za-
blahoželala veselé sviatky a aby nikdy 
nemusel nikoho požiadať o pomoc.
Predavačky boli však ochotné 
a  ústretové. Kupovala som len via-
nočné darčeky. Tak isto aj v  Pepcu. 
Pokladníčka mi zavolala dokonca aj 
taxík. Veľmi dobré skúsenosti mám 
aj s  predajňou Ovocie-zelenina p. 
Szegéňová, ktorá mi ochotne pomô-

že, poradí, podá chutné ovocie a ze-
leninu. V neposlednom rade by som 
sa chcela poďakovať aj personálu Do-
mova Márie za ochotu a ústretovosť, 
ktorú nám každý deň dávajú... Na zá-
ver pripájam ešte vianočné prianie:
Aby smútok neubral z  vianočných 
krás, aby v  očiach milých žiaril via-
nočný jas.
Aby ste sa v zdraví a šťastí dožili, aby 
sa nezvyšovali ceny, ale platy.
Aby ste sa do práce radi vracali.
Aby sa rýchlo pominula hektická 
doba, najmä korona!
Šťastné a  veselé sviatky a  šťastný 
nový rok praje pani

Mária B. z Domova Márie

Predvianočné poďakovanie

Vianočný čas
Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Blížia sa Vianoce plné čarovných 
chvíľ,
keď každému splní sa, o čom taj-
ne snil.

Vianočný nádherný čas
plný lásky pokoja.
Nech srdcia nám každý nečas
do hĺbky láskou zohrieva.

Na Vianoce je všetko krásne,
v srdciach ľudí zastal čas.
Vianočná sviečka nevyhasne,
kým bude láska v každom z nás.

Myslime dnes na betlehemské 
dieťa,
na jasličky v  žiari nádherného 
svetla.
To svetlo bolo trblietavé, žiarivé, 
obrovské.
Také nezažiari žiadne paláce po-
zemské.

Betlehemská pieseň prinesie ra-
dosť.
Vianočný sen zmení sa v skutoč-
nosť.
Pokoj, lásku, radosť dáva Pán Boh 
z neba.
Nech nám večne žiari betlehem-
ská hviezda.

Eva Kolembusová

Redakčná 
prestávka
Milí čitatelia!
Vianočné ŠN č. 46 sú posled-
ným číslom v tomto roku. Sme na 
sklonku roku, a preto dovoľte, aby 
sme sa Vám všetkým poďakova-
li za spoluprácu počas celého roka 
2021. Ďakujeme všetkým našim 
prispievateľom, čitateľom za dote-
rajšiu priazeň a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu v  roku 2022. Najbliž-
šie prvé novoročné číslo ŠN vyjde 
vo štvrtok 13.1.2022 popolud-
ní. Prajeme Vám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a hlavne pev-
né zdravie v novom roku 2022!

Michal Kríž, 
redaktor a členovia RR ŠN

citát
„Práve tomu, kto by dokázal celý život 
niekoho milovať, to nie je dopriate.“

Edmondo De Amicis
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 � Kúpim byt alebo dom pred re-
konštrukciou aj v  zlom stave 
v Banskej Štiavnici alebo blízkom 
okolí, aj ťažko prepísateľný s exe-
kúciami. Slušné jednanie, tel. č: 
0903 506 693

 � Darujem šteniatko 2-mes. psí-
ka- oriešok (max. 20 kg dospelý), 
kontakt: 0950 605 490

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

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

reality

inzercia

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

Ponúkam služby 
Stolárska výroba: práca spočíva v tom, 

že vyrábam nábytok na mieru, kuchynské linky, 
komody, nočné stolíky, čokoľvek na mieru, 

ale je možná aj výroba prístreškov, altánkov...

Stačí len zavolať a vieme sa dohodnúť!

Viac info: 0903133948


