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INZERCIA

Je už dlhodobo všeobecne 

známe nielen z našich novín, 

ale aj z viacerých renomova-

ných celoslovenských médií 

ako sa snaží vedenie Sloven-

ského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., v Banskej 

Štiavnici s absolútnou podporou 

Ministerstva životného 

prostredia SR odsťahovať tento 

podnik do Bratislavy. 

Podobne je všeobecne známa aj tá 

skutočnosť, že primátorka nášho 

mesta, ale nielen ona robila všetko 

preto, aby sa tak nestalo. 

Sobota 30. apríla 2022 

sa niesla v pozitívnej 

pracovnej nálade.

Na radnici sme v  rámci podujatia 

„Uvítanie detí“ privítali týchto malých 

a vzácnych Banskoštiavničanov a sa-

mozrejme, aj ich rodičov. Títo sú po 

pandémii pozývaní postupne s odstu-

pom času po kvartáloch. Radosť v oč-

kách detí a ich rodičov hovorí za všet-

ko. Tak hlavne prajeme našim malým 

Štiavničanom a  ich rodičom pevné 

zdravie a veľa úspechov a šťastný ži-

vot bez problémov a strát. MsÚ

Mimoriadne aktivity 
primátorky mesta a poslancov MsZ

Uvítanie do života

Sídlo GR SVP, š.p., BŠ  foto Michal Kríž

Prijatie malých Štiavničanov na radnici  foto archív MsÚ


3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistic-

kých bojovníkov, Základná or-

ganizácia Banská Štiavnica

Pri príležitosti výročia ukonče-

nia II. sv. vojny si Vás dovoľujeme 

pozvať na spomienkový akt, kto-

rý naša ZO SZPB usporiada spolu 

s Mestom Banská Štiavnica, spo-

jený s položením kytíc pri príleži-

tosti 77. výročia víťazstva nad fa-

šizmom, dňa 9. mája 2022.

Program začína o  14.00 pri Pa-

mätníku padlých hrdinov (nad 

poštou): štátna hymna, báseň, po-

loženie kytíc, príhovor zástupcu 

mesta Banská Štiavnica, príhovor 

zástupcu SZPB, hymnická pieseň.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00

št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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DIÁR
z programu

primátorky

2.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

Obhliadka úprav verejných 

priestranstiev ul. Pod Kalváriou.

Redakčná rada ŠN.

3.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí prípravného 

výboru 17. európskych baníckych 

a hutníckych dní.

Riešenie úprav miestnych komu-

nikácií.

Pracovné rokovanie k  Cenníku 

Technických služieb, m.p., Banská 

Štiavnica.

4.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Obhliadka úprav verejných 

priestranstiev Materská škola, 

Bratská 9, Banská Štiavnica.

Redakčná rada VIO TV.

5.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Obhliadka miestnych komunikácií 

ul. Pod Pradajzom.

Riešenie úprav chodníka ul. Novo-

zámocká a Sládkovičova.

Občiansky obrad – sobáš.

6.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k riešeniu sta-

vebného konania za účasti Kraj-

ského pamiatkového úradu Ban-

ská Bystrica a  Okresného úradu 

Banská Bystrica.

7.5.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 27.4.2022 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

MsZ v BŠ s dátumom 27. apríl 2022 

s doplnením do bodu rôzne: Stano-

visko samosprávy mesta Banská 

Štiavnica k  presťahovaniu Sloven-

ského vodohospodárskeho podni-

ku, š. p.,

– návrhovú komisiu v zložení: JUDr. 

D. Lukačko, predseda komisie, Ing. 

Ján Čamaj, člen, Mgr. Milan Kabi-

na, člen,

– rozpočtové opatrenia v zmysle zá-

kona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprá-

vy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

– poskytnutie dotácií z  rozpočtu 

mesta v zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2018 o  poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta BŠ v znení 

dodatku č. 1,

– návrh zápisu do kroniky mesta BŠ 

za rok 2021.

MsZ berie na vedomie:

– Kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v BŠ, konaného dňa 

9.2.2022 a 20.4.2022,

– Správu o vypracovaní Zadania pre 

urbanistickú štúdiu obytnej zóny pre 

F.P.B. 18.1.6 a  časť F.P.B. 18.1.7, ul. 

Ilijská, Sitnianska – Štefultov, BŠ,

– Správu o vypracovaní Zadania pre 

urbanistickú štúdiu obytnej zóny 

pre F.P.B. 18.2.8 – časť A, ul. Parti-

zánska, Sitnianska – Štefultov, BŠ,

– Správu o vypracovaní Zadania pre 

urbanistickú štúdiu obytnej zóny 

pre F.P.B. 18.2.2 – východná časť A., 

ul. Obrancov mieru, Sitnianska – 

Štefultov, BŠ,

– Správu o stave mesta BŠ a činnosti 

samosprávy za rok 2021,

– Informatívnu správu – Memoran-

dum o  spolupráci medzi Sloven-

ským zväzom cyklistiky a  Mestom 

BŠ pri príprave a realizácii podujatia 

9. medzinárodné cyklistické prete-

ky Okolo Slovenska, s opravou tex-

tu v článku I, bode 3. Mesto BŠ bude 

nápomocné pri hľadaní sponzorov 

pre realizáciu podujatia,

– zahraničnú služobnú cestu pri-

mátorky mesta BŠ Mgr. Nadeždy 

Babiakovej do Moravskej Třebovej 

v dňoch 22. – 23.4.2022 na festivale 

Dny slovenské kultury 2022,

– Informatívnu správu Správa o čin-

nosti spoločnosti Mestské lesy BŠ, 

spol. s. r. o., za rok 2021.

MsZ súhlasí:

- so začatím obstarávania (obsta-

rávateľom je súkromný investor p. 

J. Debnár, bytom Bratská 1480/5, 

BŠ a so spracovaným Zadaním pre 

spracovanie Urbanistickej štúdie 

obytnej zóny pre F.P.B. 18.1.6 a časť 

F.P.B. 18.1.7 ul. Ilijská, Sitnianska – 

Štefultov, BŠ,

- so začatím obstarávania (obsta-

rávateľom sú súkromní investori 

Ing. M. Orolínová, Ľ. Štúra 29, BŠ, 

p. Helena Gratzerová, Súmračná 

3258/11, Bratislava a p. Ján Popel-

ka, Hájske č. 170 ) a so spracovaným 

Zadaním pre spracovanie Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny pre F.P.B. 

18.2.8 – časť A ul. Partizánska, Sit-

nianska – Štefultov, BŠ,

- so začatím obstarávania (obsta-

rávateľom je súkromný investor 

p. P. Ivanič, bytom Ul. J. Kozače-

ka 1855/43, Zvolen) a so spracova-

ným Zadaním pre spracovanie Ur-

banistickej štúdie obytnej zóny pre 

F.P.B. 18.2.2 – východná časť A ul. 

Obrancov mieru, Sitnianska – Šte-

fultov, BŠ,

MsZ poveruje:

- vykonaním obradu uzavretia man-

želstva a  použitím štátneho znaku 

pri obrade uzavretia manželstva na 

deň 28.5.2022 poslankyňu Helenu 

Koťovú.

Rôzne:

MsZ podporuje:

- Stanovisko primátorky mesta Ban-

ská Štiavnica k  zastaveniu zmeny 

sídla generálneho riaditeľstva Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku, š. p.

Majetkové veci mesta:

a) Prevod pozemku pod stavbou, 

Radničné nám.,

b) Prevod pozemku, Ul. J. Fándlyho,

c) Kúpa pozemku na ul. Tabaková,

d) Návrh na uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena za úče-

lom prechodu a prejazdu na ul. Kol-

pašská,

e) Návrh na vyhlásenie opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže na pre-

vod pozemkov, lokalita Pod Trojic-

kým vrchom v BŠ,

f) Návrh na vyhlásenie opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže na prevod 

pozemkov na Mládežníckej ul. v BŠ,

g) Návrh na vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na prevod pozemkov 

na ul. Obrancov mieru v BŠ,

h) Návrh na vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na Poľnohospodár-

skej ul. v BŠ,

i) Vyhodnotenie výsledkov ponuko-

vého konania na priamy prenájom 

pozemkov v  lokalite záhradky Pál-

kovský majer,

j) Zámer na prevod pozemku, lokali-

ta Horná Huta,

k) Uzatvorenie zmluvy o  budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech SSE-D, a. s., Žilina – ul. 

Horná Huta, Brezová,

l) Zámena pozemku, ul. Poľovnícka 

a Energetikov,

m) Zámer na zámenu pozemkov, ul. 

Srnčia,

n) Zámer na prevod časti pozemku, 

Požiarnická ul.,

o) Zámer na prevod časti pozemku, 

Ul. Ľ. Štúra,

p) Zámer na prevod časti pozemku, 

ul. Partizánska,

q) Prenájom časti pozemku, ul. 

Laskomerského,

r) Zámena pozemkov, ul. Drieňová 

a Mládežnícka,

s) Zámena pozemkov, Ul. J. M. Hur-

bana.

Po prerokovaní všetkých bodov 

primátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zve-

rejnené aj na www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z rokovania MsZ

Poslanecký zbor v zasadačke MsÚ foto Michal Kríž
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Situácia však dozre-

la tým, že minister životného pros-

tredia SR spolu s  generálnym riadi-

teľom podniku rozhodli a to tak, že 

aj napriek tomuto všetkému pod-

nik bude presťahovaný do Bratisla-

vy. Toto vyjadrenie sme v plnom zne-

ní uverejnili aj v našich novinách zo 

dňa 7.4.2022. Bezprostredne na to 

reagovala naša primátorka Mgr. Na-

dežda Babiaková nášmu premiérovi 

Eduardovi Hegerovi, čo v plnom zne-

ní zverejňujeme. Premiér na to rea-

goval s ubezpečením, že sa bude ce-

lou problematikou zaoberať. Našej 

primátorke to však nestačilo a  pri-

pravila text listu, ktorý predložila na 

zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v B. Štiavnici 28.4.2022 s tým, 

aby sa pod tento obsah podpísali aj 

tí poslanci MsZ, ktorí budú s týmto 

obsahom súhlasiť. Ku ich chvále slúži 

to, že sa podpísali všetci. Aj tento list 

uverejňujeme v plnom znení.

Stanovisko samosprávy mesta 

Banská Štiavnica k presťahovaniu 

Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, štátneho podniku

Vážený pán predseda vlády SR, váže-

ný pán predseda NR SR, vážený pán 

podpredseda vlády a minister fi nan-

cií SR, vážený pán minister životné-

ho prostredia SR, vážený pán gene-

rálny riaditeľ SVP, š.p.

Samospráva mesta Banská Štiavnica 

na čele s primátorkou mesta, poslan-

cami MsZ, ako aj všetci obyvatelia 

mesta a okresu Banská Štiavnica dl-

hodobo trváme na svojej požiadavke 

zachovania sídla podnikového riadi-

teľstva Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, štátneho podniku 

v  Banskej Štiavnici tak, ako sme to 

viackrát deklarovali v liste adresova-

nom Vám pán premiér, ako aj minis-

trovi životného prostredia Sloven-

skej republiky.

Stotožňujeme sa s argumentmi uve-

denými v  liste ZO OZ DVL pri SVP, 

š.p., Banská Štiavnica Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, štát-

neho podniku, adresovanom pred-

sedovi vlády SR, predsedovi NR SR, 

podpredsedovi vlády a  ministrovi fi -

nancií SR, ministrovi životného pro-

stredia SR a generálnemu riaditeľovi 

SVP, š.p., a plne podporujeme ich po-

žiadavku, čo deklarujeme uznesením 

mestského zastupiteľstva, ako aj svo-

jimi podpismi a žiadame predstavite-

ľov štátu o  zachovanie podnikového 

riaditeľstva Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, štátneho podniku, 

v Banskej Štiavnici, pretože aj štát má 

záväzky voči mestu Banská Štiavnica 

ako jedinečnej lokalite UNESCO a ne-

mal by robiť kroky, ktoré budú viesť 

z dnes rozkvitajúcej Banskej Štiavnice 

k menej rozvinutému regiónu.

Banská Štiavnica je historickou per-

lou Slovenska pod medzinárodnou 

ochranou a veríme, že naším spoloč-

ným cieľom je naďalej rozvíjať Banskú 

Štiavnicu a  udržať živý organizmus 

mesta a jeho jedinečné hodnoty.

Ďakujeme za porozumenie a ostáva-

me s úctou.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta a poslanci MsZ

Vyjadrenie zamestnancov Slo-

venského vodohospodárske-

ho podniku, štátneho podniku, 

Podnikového riaditeľstva, Rad-

ničné námestie 8, Banská Štiav-

nica 969 55

Vážený pán predseda vlády SR, váže-

ný pán predseda NR SR, vážený pán 

podpredseda vlády a minister fi nan-

cií SR, vážený pán minister život-

ného prostredia SR, vážený pán ge-

nerálny riaditeľ SVP, š. p., občania, 

ktorým záleží na lepšej budúcnos-

ti Slovenskej republiky, svojho mes-

ta a svojich detí vždy opatrne vybera-

jú, komu dajú hlas vo voľbách. Tak to 

bolo aj pred dvomi rokmi. S nádejou 

sa utiekali k myšlienke, že táto vláda 

bude iná, prinesie očakávanú zmenu, 

zlepšenie ekonomickej, sociálnej si-

tuácie a hlavne transparentnosť pria-

mo v najvyššej sfére štátnej moci.

V tomto duchu, pán premiér, sme ve-

rili, že Vaša vláda zmeny bude mať cit 

pre ekológiu a zachovanie vzácnych 

hodnôt našej prírody pre budúce ge-

nerácie, že pozdvihne to, čo predošlá 

vláda nevedela a možno ani nechce-

la podporiť.

Slovenský vodohospodársky pod-

nik, štátny podnik, (ďalej len SVP), 

je celoštátnym, strategickým mono-

polom, ktorý zabezpečuje starostli-

vosť o naše národné bohatstvo štá-

tu defi nované v článku 4 Ústavy SR. 

Jeho poslaním, ako isto viete, je vý-

kon práva hospodárenia s  vodný-

mi tokmi a  vodnými stavbami na 

nich vybudovanými, zabezpečova-

nie funkcie vodných tokov, regulova-

né činnosti (dodávky vôd z povrcho-

vých vôd, vodných a  vodárenských 

nádrží, zabezpečovanie hydroener-

getického potenciálu vodných tokov 

(HEP)), neregulované činnosti (pro-

tipovodňová ochrana, zabezpečenie 

vodných ciest na plavbu, odbery vôd, 

zavlažovanie poľnohospodárskej 

pôdy), monitorovanie vôd, zabezpe-

čovanie opráv, údržby a rozvoj vodo-

hospodárskeho majetku, spravova-

nie hraničných tokov a mnoho iných 

dôležitých úloh.

Sú to všetko činnosti vo verejnom 

záujme a  štát v  zastúpení MŽP SR 

by mal prideliť adekvátnu výšku fi -

nančných prostriedkov na ich za-

bezpečenie. Dlhodobo sa tak však 

nedeje, vplyvom predchádzajúcich 

a súčasných nevhodných rozhodnu-

tí sa podnik dostal do ešte horšej fi -

nančnej situácie. Nutná je zmena na 

ozdravenie a modernizáciu podniku 

spolu s úpravou legislatívy pre efek-

tívne fungovanie SVP.

V  nadväznosti na list od pána mi-

nistra MŽP SR zo  dňa 21.03.2022, 

adresovaný ako odpoveď pre 

PhDr. RNDr. Jána Nováka, CSc., zve-

rejnený s  jeho súhlasom v Štiavnic-

kých novinách k zmene sídla podni-

ku sa vynárajú otázky: Zmena sídla 

z Banskej Štiavnice do Bratislavy má 

byť jedným z  cieľov, ktoré prispe-

jú k zefektívneniu fungovania SVP? 

Presťahujú sa do Bratislavy všetky 

sídla inštitúcií v  pôsobnosti minis-

terstiev SR, aby sa zlepšila hospodár-

nosť a efektivita ich fungovania?

V liste sa uvádza viacero spochybniteľ-

ných argumentov, prečo riešiť problé-

my presťahovaním sídla Podnikového 

riaditeľstva SVP z  Banskej Štiavni-

ce do Bratislavy. Uvádzame niekoľko 

najpodstatnejších protiargumentov:

Mesto Banská Štiavnica je zapísa-

né v  Zozname svetového dedičstva 

UNESCO, z  čoho vyplýva, že aj vlá-

da SR má voči nemu určité povin-

nosti. Mesto má významný zákon č. 

100/2002, v ktorom sa okrem iného 

píše, že úlohou vlády SR je aj to, aby 

podporovala administratívny, ekono-

mický, kultúrny, sociálny a inštitucio-

nálny rozvoj Banskej Štiavnice a oko-

lia. V  súčasnosti je to perla v  srdci 

Slovenska, ktorá sa tvorila dlho a tvr-

do, kým uzrela svetlo sveta. V  mi-

nulosti bohatá na drahé kovy, vzde-

lancov, prestížne školy a  významné 

inštitúcie. Samotné mesto povstalo 

z ruín, avšak školy a inštitúcie z neho 

pomaly, ale isto miznú.

Deklarovaným zámerom MŽP SR 

je ozdraviť SVP presťahovaním 

k  1.7.2022, k  1.5.2022 zmeniť sídlo 

Podnikového riaditeľstva, pričom prá-

ve k tomu dátumu uplynie 25 rokov 

od jeho vzniku. 

NOVINKY

�1.str.
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Očkovanie pre 
Ukrajincov
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci 

s Banskobystrickým samosprávnym 

krajom vyhlasuje ďalšie kolo očko-

vania proti ochoreniu COVID-19,

- očkovať sa bude jednodávkovou 

vakcínou, očkovacou látkou Janssen 

od spoločnosti Johnson & Johnson 

a dvojdávkovou vakcínou Pfi zer od 

spoločnosti Pfi zer BionTech,

- očkovať sa môžu dospelé osoby 

a deti od 12 do 18 rokov v sprievode 

zákonného zástupcu,

- 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, prípadne osob-

ne, oddelenie právne a správy majet-

ku, kontaktná osoba: PhDr. Mucho-

vá Viera. Očkovanie bude prebiehať 

v  Kultúrnom centre, Kammerhof-

ská 1, Banská Štiavnica, vstup od so-

chy Andreja Kmeťa dňa 17.5.2022 

od 10.00 do 16.00 hod. s prestáv-

kou od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Komplexná zdravotná prehliad-

ka pre Ukrajincov

Mesto Banská Štiavnica v  spolu-

práci s  Banskobystrickým samo-

správnym krajom ponúka možnosť 

komplexnej zdravotnej prehliad-

ky pre ukrajinských občanov. V prí-

pade záujmu o  komplexnú zdra-

votnú prehliadku je potrebné 

kontaktovať Mestský úrad Banská 

Štiavnica na t.č.: 045/694 96 42

alebo mailom na adrese: viera.

muchova@banskastiavnica.sk, prí-

padne osobne, oddelenie právne 

a správy majetku, kontaktná osoba: 

PhDr. Muchová Viera. Komplexnú 

zdravotnú prehliadku je možné ab-

solvovať v Kultúrnom centre, Kam-

merhofská č. 1 , Banská Štiavnica, 

vstup od sochy Andreja Kmeťa dňa 

17.5.2022 od 10.00 do 16.00 hod. 

s prestávkou od 12.30 do 13.00 hod.

MsÚ

Pozvánka
Dňa 7/5/2022 (sobota) o 17.00 

sa uskutoční v galérii Jula Binde-

ra otvorenie výstavy Miesta Doty-

ku// Berührungspunkte autoriek 

Andrey Kopeckej a Lavinie Lan-

ner. Otvorenie výstavy bude spre-

vádzať performatívne čítanie poé-

zie poetky Zuzany Husárovej. 

Srdečne Vás všetkých pozývame!

GJB
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Zo zákona je SVP pod-

nikom určeným na uspokojovanie 

verejnoprospešných záujmov v  sta-

rostlivosti o vodu a vodné toky. Loka-

lizovanie sídla Podnikového riaditeľ-

stva SVP do Banskej Štiavnice malo 

a  má svoju geografi ckú, historickú 

a  kultúrnu, sociálno-politickú, práv-

nu aj ekonomickú podstatu. Oblasť 

Banskej Štiavnice bola a  je výrazne 

poznačená nezamestnanosťou v  dô-

sledku útlmu banskej činnosti, škol-

stva aj iných priemyselných inštitúcií. 

Podnikové riaditeľstvo SVP vzniklo 

aj vďaka nesmiernej pomoci, ústre-

tovosti,  ochoty mesta a  miestnych 

organizácií. V  dobe vzniku kúpilo 

zdevastovanú budovu bývalého meš-

tianskeho domu, ktorá bola v  roku 

2000 ocenená ako Stavba roka za naj-

lepšie zrekonštruovanú historickú bu-

dovu na Slovensku.

Mesto Banská Štiavnica na čele s pani 

primátorkou Mgr. Nadeždou Babia-

kovou bojovalo a  bojuje za zachova-

nie sídla podnikového riaditeľstva. 

V r. 2006 sa mal podnik sťahovať do 

Bratislavy, potom bol chvíľu v  Žili-

ne, následne sa vrátil opäť do Banskej 

Štiavnice, pretože sa prišlo na nezmy-

selnosť a nehospodárnosť tohto kro-

ku. Pred pár rokmi to mala byť Ban-

ská Bystrica a teraz Bratislava.

Podnik a  zamestnanci sa zmenám 

ako takým nebránia, určite je dôleži-

té zefektívnenie fungovania a zvýše-

nie transparentnosti v rozhodovacích 

procesoch, zmena sídla podnikového 

riaditeľstva však nie je pre ozdrave-

nie SVP podstatná. Zmena organizač-

nej štruktúry v  takom veľkom pod-

nikovom kolose si vyžaduje čas, nie 

je možné ju vykonať za pár mesiacov 

bez toho, aby boli domyslené dopady 

na jeho fungovanie a musí sa udiať na 

základe podrobnej analýzy.

V liste sa uvádza, že v dobe pred 25 

rokmi išlo o čisto politické rozhodnu-

tie pri voľbe sídla v Banskej Štiavnici. 

Toto rozhodnutie však prinieslo prá-

cu do zruinovaného mesta, kde bola 

vysoká nezamestnanosť. V súčasnos-

ti Podnikové riaditeľstvo SVP fungu-

je už len za vynaloženia režijných ná-

kladov na budovy, ktoré využíva na 

svoj chod. Dnešné rozhodnutie o sťa-

hovaní do Bratislavy nie je politické? 

Akú úsporu fi nancií prinesie? Budú 

zamestnanci v Bratislave pracovať za 

také ohodnotenie ako v Banskej Štiav-

nici? Kde je nákladová analýza, z kto-

rej vyplýva správnosť tohto rozhodnu-

tia a jeho fi nančná efektívnosť? Koľko 

stálo sťahovanie do Žiliny a zo Žiliny 

späť do B. Štiavnice? Koľko bude stáť 

sťahovanie do Bratislavy?

O  správnosti manažérskych rozhod-

nutí bývalých vedení SVP, menova-

ných priamo z MŽP, by sa dalo dlho 

diskutovať, bohužiaľ, udiali sa, jed-

ným z príkladov je aj nedokončená ná-

kladná rekonštrukcia budovy v Ban-

skej Bystrici a mnohé iné. SVP je však 

štátnym podnikom, ktorý potrebuje 

na každý krok súhlas od zriaďovateľa, 

takže čo sa stalo, bolo vždy so súhla-

som MŽP SR. Zmena sídla to vyrieši?

Zvyšovanie počtu zamestnancov na 

Podnikovom riaditeľstve SVP sa dia-

lo vždy. Prakticky pri každej zmene 

vedenia sa udeje, pretože noví ľudia 

si zoberú „svojich“. Zmena sídla to vy-

rieši? V  každom fungujúcom podni-

ku, resp. inštitúcii sa vykonáva per-

sonálny audit, na základe ktorého sa 

zvolí ďalší postup. Ak sa na jeho zák-

lade zistí, že niekto je len do počtu, ne-

zvláda alebo nevykonáva svoju prácu, 

podnik sa s ním rozlúči. Nie je pravda, 

že je na Podnikovom riaditeľstve SVP 

o  tretinu menej zamestnancov, na-

opak, od začiatku roku 2022 ich pri-

budlo 8. Nerieši sa to presídlením 

podniku, ale opatreniami na perso-

nálnej úrovni, ktoré by sme ako zod-

povední zamestnanci uvítali.

Ďalej sa v spomínanom liste píše, že 

špičkových odborníkov možno zís-

kať len v Bratislave. Následkom zača-

tých a podľa nášho názoru nepremys-

lených organizačných zmien však SVP 

opúšťajú vysokokvalifi kovaní zamest-

nanci na dôležitých pracovných pozí-

ciách, ktorých je ťažko nahradiť a deje 

sa tak aj priamo na bratislavskom od-

štepnom závode. Na zamyslenie je 

tiež, koľko ľudí žijúcich v  Bratislave 

a pracujúcich v Bratislave tam za prá-

cou dochádza z  celého Slovenska, aj 

z najvzdialenejších častí.

Argument o  dochádzaní riadiacich 

a vedúcich zamestnancov takisto ne-

obstojí. V súčasnosti PR zamestnáva 

112 zamestnancov, z toho výkon prá-

ce mimo Banskej Štiavnice má 20 za-

mestnancov, dochádza ich 40, z toho 

je 16 vedúcich zamestnancov. Vedú-

ci pracovníci, ako aj zamestnanci zo 

vzdialenejších miest majú k  dispozí-

cií ubytovacie zariadenie, kde je ich 

ubytovaných 16, len za sumu pokrý-

vajúcu náklady na prevádzku. Riadite-

lia majú v Banskej Štiavnici k dispozí-

cií veľké služobné byty v centre mesta, 

kde sa môžu ubytovať aj ich rodinní 

príslušníci. 25 rokov dokázali riadite-

lia zastávať tento post a cestovať do 

Banskej Štiavnice nebola pre nich pre-

kážka. Doba COVID-u ukázala, že nie 

je nutné stretávať sa vždy osobne, on-

line rokovania sa stali každodennou 

súčasťou našich životov.

Vedenie SVP a  aj MŽP SR sa môžu 

hrdo pýšiť tým, že sídlia v reprezen-

tatívnej budove národnej kultúr-

nej pamiatky v lukratívnej časti mes-

ta UNESCO Banská Štiavnica, ktoré 

je vyhľadávané nielen celoslovensky, 

ale aj celosvetovo. Požívajú vážnosť 

a priateľské prostredie mesta a obča-

nov mesta Banská Štiavnica. Brati-

slavské sídlo na Martinskej ulici pri 

obchvate bude len ďalšou nezaujíma-

vou budovou v rezorte.

Podľa vyjadrenia pána ministra MŽP 

SR a podľa argumentov vedenia SVP, 

by sa mali všetky inštitúcie patriace 

pod rezorty presťahovať do Bratisla-

vy, pretože len tam sú kvalifi kovaní 

odborníci a len tam sa dá hospodáriť 

efektívne. Centralizácia inštitúcií do 

Bratislavy však nie je riešenie nápra-

vy zlého hospodárenia štátnych pod-

nikov. Nedá sa tiež obísť otázka, kto 

má záujem o budovu sídla, o budovu 

Výchovno-vzdelávacieho zariadenia 

(s 13 bytovými bunkami, zasadačkou, 

garážami a  parkoviskom) na Poľno-

hospodárskej ulici a  byty v  Banskej 

Štiavnici? Počas tzv. ozdravovania má 

prísť aj k odpredajom iného majetku 

v správe SVP označeného ako tzv. ne-

potrebný a prebytočný. Je tu predpo-

klad a dôvodné podozrenia na nehos-

podárne nakladanie s majetkom SVP, 

čiže majetkom štátu, čiže majetkom 

všetkých občanov SR.

Realizovať reformy na ozdravenie, 

zefektívnenie, modernizáciu chodu 

podniku je nutné a neodkladné v kaž-

dej oblasti, nielen v  administratíve. 

SVP nakladá s majetkom štátu a pre-

to treba realizovať jednotlivé kroky 

citlivo, na základe podrobných fi nanč-

ných analýz a dosahov na budúcu ži-

votaschopnosť a jeho fungovanie. Žia-

dame predloženie analýzy o tom, ako 

zmena sídla dokáže ušetriť fi nanč-

né prostriedky bez toho, aby sa pre-

dal vyššie uvedený majetok, resp. 

iný majetok SVP. Vedenie SVP by sa 

malo zamerať na presadenie zmeny 

v legislatíve, rozvoj SVP a zveľadenie 

existujúceho majetku v jeho vlastníc-

tve a rozvinúť jeho potenciál na trhu 

s energiami – malé vodné elektrárne 

(počet 31), najmä v dnešnej situácii, 

keď nás vojna na Ukrajine núti hľadať 

alternatívne zdroje energie. Zamerať 

sa na komerčné využitie ubytovacích 

zariadení, napríklad Ružiná, Patince, 

Štiavnické Bane, Turček a mnoho ďal-

ších, ktoré majú vysoké predpoklady 

v rámci cestovného ruchu. Prostred-

níctvom spätnej odozvy od zamest-

nancov získať informácie a  podne-

ty na zlepšenie hospodárenia. Mnohí 

z nich aj sami prichádzajú s rôznymi 

analýzami na zlepšenie a získanie fi -

nančných prostriedkov, bohužiaľ, nie 

sú vypočuté.

Život a  inteligentní ľudia nie sú len 

v  Bratislave, nie sú len v  krajských 

mestách, ale aj mimo nich. Vláda sa 

zaviazala rozvíjať regióny. Nevyberaj-

te sa, prosím, opačným smerom a ne-

berte im aj to, čo v nich funguje roky.

Rozhodnutie o  sťahovaní a  zmene 

sídla považujeme za nedomyslené, aj 

vzhľadom na nedoriešené otázky sú-

visiace s ďalšími zmenami, ako je zme-

na organizačnej štruktúry v rámci ce-

lého SVP. Zamestnanci podnikového 

riaditeľstva, ale aj obyvatelia Banskej 

Štiavnice i celého okresu sú týmto ne-

uváženým rozhodnutím generálneho 

riaditeľa SVP a  MŽP SR prinajmen-

šom rozhorčení. Zamestnanci podni-

kového riaditeľstva už mesiace pre-

žívajú stres a  neistotu, pričom ani 

v  dnešný deň nevedia, aká je situá-

cia s  budúcnosťou podniku a  sťaho-

vaním. 

Vážený pán premiér, v  mene za-

mestnancov PR SVP, mesta Banská 

Štiavnica, jeho obyvateľov, pani pri-

mátorky, poslancov Mestského za-

stupiteľstva Banskej Štiavnice, Vás 

naliehavo žiadame o  prehodnotenie 

predmetného rozhodnutia a  o  pod-

poru skutočne potrebných zmien 

smerujúcich k  efektívnejšej činnos-

ti SVP. Zároveň žiadame o opakova-

né predloženie, prerokovanie a schvá-

lenie novely zákona č.100/2002 Z. z. 

o  ochrane a  rozvoji územia Banskej 

Štiavnice a okolia, alebo novely Vod-

ného zákona v NR SR, v ktorých bude 

jednoznačne defi nované a  schvále-

né, že sídlo SVP je natrvalo v meste 

Banská Štiavnica. Zamestnanci Pod-

nikového riaditeľstva SVP sa obávajú 

vyjadriť svoj postoj a názor voči kro-

kom, ktoré podniká vedenie, preto-

že sa boja o svoje pracovné miesta do 

budúcnosti. Z tohto dôvodu zasielam 

predmetný list v ich mene, s ich vedo-

mím a s ich súhlasom. S úctou

Ing. Anna Maďarová, 

predseda ZO OZ DLV 

pri SVP, š.p., Banská Štiavnica

ŠN

Mimoriadne aktivity primátorky mesta 
a poslancov MsZ
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kam v BŠ 
a okolí ?

„On je architekt. Ona je tera-

peutka. Alebo skôr televízna 

hviezda TV-šou, ktorej vzácne 

psychologické rady zachránili 

už nejedno manželstvo. 

Ale ich vlastné manželstvo je práve 

v  troskách. Aký paradox! Čo teda naj-

viac chýba ku šťastiu špecialistke na 

riešenie manželských problémov? Tole-

rancia a porozumenie. Vydarený vzťah! 

Ako manželia žijú už niekoľko mesiacov 

odlúčene a  práve vyrazili na svoju po-

slednú spoločnú cestu. Chcú predať dom 

v Španielsku. Unavení dlhou cestou sa 

zastavia na jednu noc v malom hotelí-

ku niekde na juhu Francúzska. Hotel 

je však v  rekonštrukcii. V  jedinej voľ-

nej izbe sa nachádza manželská posteľ 

a v kúpeľni tečie len horúca voda. Ne-

zostáva nič iné, len si vypiť pohár vína, 

aby sa spoločná noc dala v pokoji prežiť. 

Obaja manželia sa snažia byť k sebe ko-

rektní, nezádrapčiví, nekonfl iktní... Ale 

príliš sa im to nedarí...“

Takto znie pozývací text k predsta-

veniu Horúca sprcha, ktoré uvedie-

me už 14. mája v kultúrnom cen-

tre. Skvelé a  určite veselé divadlo 

Štiavničanom predvedie celá plejá-

da výborných hercov, posúďte sami: 

Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Mar-

cel Ochránek, Přemek Boublík, Ka-

tarína Ivanková, Th omas Puskailer, 

Jakub Lorencovič. Veríme, že skal-

ní fanúšikovia divadla, kto-

rí sa nám za roky vyprofi lo-

vali, nesklamú ani tentoraz 

a prinesú so sebou aj svojich 

blízkych. Veď v máji, mesia-

ci lásky môže byť aj pozván-

ka na dobré divadlo skve-

lým prejavom náklonnosti, 

čo poviete?

19. mája nás čaká druhé 

podujatie v  rámci cyklu 

U  mešťana Rubigalla, kto-

ré pripravujeme s  mest-

skou knižnicou. Predsta-

ví sa nám Miriam Kaiser 

s  kvartetom, ktorého nád-

hernú hudbu doplní číta-

nie starozákonných žalmov kráľa 

Dávida. Podujatie je určené každé-

mu, kto má rád duchovné spoje-

nie hudby a  literatúry a  má chuť 

pookriať pri kvalitnom umení. Mi-

riam Kaiser je slovenská huslistka, 

speváčka a skladateľka. Jej v pora-

dí piaty album prináša zhudobne-

né texty Starého a Nového zákona. 

Spája klasickú hudbu s prvkami po-

pulárnej hudby, world music a pes-

ničkárstvom. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia.

Ďalšou pozvánkou na dobrú kul-

túru je ponuka z  iného súdka. 

24. mája vystúpi v Kultúrnom cen-

tre Banskej Štiavnice fenomenálny 

gitarista Neil Zaza so skupinou. Ak 

vám niečo hovoria mená Steve Vai 

či Joe Satriani, tento koncert by ste 

si určite nemali nechať ujsť. Americ-

ký hudobník je so svojou skupinou 

na európskom turné a na Slovensku 

sa s ním diváci budú môcť stretnúť 

len v  dvoch mestách – a  jedným 

z nich je práve Banská Štiavnica. Ak 

máte radi rockovú inštrumentálnu 

hudbu, určite si tento koncert ne-

nechajte ujsť!

Lístky na podujatia je možné zakú-

piť v  Informačnom centre na Ná-

mestí sv. Trojice 6, na stránke ban-

skastiavnica.sk/kultura, v  sieťach 

Tickeportal a Ticketlive.

RM

Máj – lásky ku kultúre čas!

5.5. Hravá galéria, Galéria J. Kol-

lára, Námestie sv. Trojice 8, BŠ, 

10.00 – 17.00.

6.5. Vernisáž výstavy „Viktória 

Revická: Kvasný pohyb“, Galéria 

J. Kollára, Námestie sv. Trojice 8, 

BŠ, 19.00.

6.5. Tibor Feledi Kairos Quin-

tet, Art Café, Akademická 2, BŠ, 

20.00.

7.5. Otvorenie výstavy: Mies-

ta dotyku / Berührungspunk-

te, Galéria Jula Bindera, Nám. 

sv. Trojice 21, BŠ, 17.00.

7.5. Swap pokojoviek, Hájovňa 

– Červená studňa, Nad Rozgrun-

dom 1, BŠ, 10.00.

7.5. Majáles, ihrisko v obci Ilija, 

13.00.

7. a 14. Židovská Štiavnica, ži-

dovský cintorín za Novým zám-

kom, BŠ, 9.30.

7.5. Dobrovoľnícka brigáda, 

tajch Bakomi, Štiavnické Bane, 

9.00 – 13.00.

7.5. Míľa pre mamu, Hájovňa, 

kultúrno-turistické centrum, Nad 

Rozgrundom 1, BŠ, 14.00.

7.5. Svätoantonská heligónka, 

Na rínku pod kaštieľom vo Sv. An-

tone, obec Svätý Anton, 15.30.

8.5. Popoludnie s country hud-

bou, Terasa u  Blaškov, Počúvad-

lianske Jazero 75, 14.00 – 18.00.

8.5. Sprevádzanie: Moderštôl-

niansky tajch – Richňavské taj-

chy, stretnutie na Moderštôlnian-

skom tajchu na Kopaniciach, časť 

Hodruša – Hámre, 10.00.

8.5. Festival Schemnitiensis 

2022 – Jazzový koncert, Opera 

Prosseco Bar, Antona Pécha 5, BŠ, 

17.00.

14.5. Horúca sprcha, Kultúrne 

centrum, Kammerhofská 1, BŠ, 

19.00.

14.5. Férové ráno, Kammerhof, 

Kammerhofská 2, BŠ, 10.00.

14.5. Noc múzeí a galérií, 15.00 

–Kammerhof, Kammerhofská 2 

a Galéria J. Kollára, Námestie sv. 

Trojice 8, BŠ, 22.00.

14.5. Noc múzeí a  galérií, Mú-

zeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 

291, 20.00.

14.5. Nočné prehliadky v  Ban-

ke lásky, Radničné námestie 18, 

BŠ, 9.00.

18. – 21.5. Múzejné dni, Banské 

múzeum v prírode, J. K. Hella 12, 

BŠ, 10.00 – 16.00.

Zmena programu vyhradená!

OO CR Región Štiavnica
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Dňa 22. apríla 2022 sme si na 

našej škole pripomenuli Deň 

Zeme. 

Práve v tento deň si pripomíname 

krehkosť a zraniteľnosť našej pla-

néty a neustálu potrebu chrániť ju 

nielen pre seba, ale aj pre ďalšie 

generácie.

Žiaci celej našej školy (na prvých 

dvoch hodinách to boli žiaci prvé-

ho stupňa, a  cez tretiu a  štvrtú 

hodinu zase žiaci druhého stup-

ňa) riešili úlohy týkajúce sa život-

ného prostredia na ôsmich stano-

vištiach. Naši bádatelia si spolu 

s  triednymi pani učiteľkami pri-

pravili zaujímavý program. Ove-

rili si svoje vedomosti a  znalosti 

z  rozpoznávania stôp zvieratiek, 

rozoznávania vtáčikov, sklada-

nia puzzle, vedomostného kvízu 

a chytania rýb. Učili sa, ako správ-

ne separovať odpad a aká je dĺžka 

rozkladu rôzneho odpadu v  prí-

rode. Overili si aj praktické zna-

losti zo sadenia kvetov a byliniek 

a mohli si pohladkať zajačika, ku-

riatka, slimákov či  iné zvieratká. 

Dozvedeli sa veľa zaujímavostí 

o  rozmanitostiach a  krásach na-

šej Zeme. Nakoniec mohol každý 

žiak napísať na list stromu svo-

je prianie pre našu planétu Zem. 

Priania detí boli naozaj originál-

ne a od srdca. Deti boli odmene-

né korunou, ceruzkou a cukríkmi.

Veríme, že ste si daný deň všetci 

užili. Váš úsmev na tvári bol pre 

nás tou najväčšou odmenou. 

Touto cestou by sme chceli po-

ďakovať p. uč. Zorvanovej, Mo-

jičkovej, Kravcovej a  Inglotovej 

za spoluprácu, žiakom deviateho 

ročníka za veľkú pomoc pri orga-

nizovaní aktivít a pani učiteľkám 

a žiakom prvého a druhého stup-

ňa za ich účasť. Už teraz sa tešíme 

na budúci rok. 

Dúfame, že ochrana našej planéty 

neskončí len týmto dňom, ale sta-

ne sa to pre každého celoživot-

ným cieľom. Veď planéta Zem je 

naším jediným domovom, tak si 

ho neničme.

Základná škola Jozefa Horáka

Deň Zeme

Žiaci 1. stupňa ZŠ J. Horáka riešili úlohy  foto archív ZŠ JH

Dňa 26.4.2022 sme v aule 

Gymnázia Andreja Kmeťa 

organizovali Shakespeare 

Day, ktorý sa každoročne 

koná v tomto mesiaci na 

počesť anglického spisovateľa 

Williama Shakespeara. 

Na našej škole máme Alžbetínsky 

Drama Club, ktorý opäť pripravil 

pre žiakov okolitých škôl, ale aj pre 

svojich študentov, divadelné pred-

stavenie odohrané v anglickom ja-

zyku.

Tento rok sme hrali Zamilovaného 

Shakespeara, ktorého príbeh roz-

právala kráľovná Alžbeta I. Rene-

sančné obdobie sme sa snažili divá-

kom priblížiť dobovými kostýmami 

a  vhodnou slovnou zásobou. Her-

cami boli naši študenti, žiaci bilin-

gválneho štúdia, a skutočne ukáza-

li nielen svoje znalosti anglického 

jazyka, ale aj svoj umelecký talent.

Okrem Shakespeara či Alžbety I. ste 

mohli vidieť aj dvornú dámu, mní-

cha, pestúnku, 3 klebetnice a mno-

ho iných postáv z rodín Capuletov-

cov a Montaguovcov. Bol to vlastne 

príbeh o  zamilovanom Rómeovi 

a Júlii, avšak s úplne iným koncom 

ako ho všetci poznáme.

Divadelnú hru sme doplnili mo-

dernými prvkami, hudbou, tan-

com, spevom a  vtipnými situá-

ciami. Predstavenie splnilo naše 

očakávania a  nebolo len edukač-

ného, ale aj zábavného charakte-

ru. Diváci si to užili rovnako ako aj 

my, herci.

Budúci rok opäť plánujeme orga-

nizovať Shakepseare Day a  dúfa-

me, že sa opäť bude divákom páčiť 

a odídu spokojní.

Angelika Juhás

Shakespeare Day

Divadelná hra Alžbetínskeho Drama Clubu  foto archív autora

Drahá mama
Mama- sladké slovo i dojatie,

láska, neha- mamine objatie.

Lúčne kvety jej kladiem na stôl,

je plno radosti všade navôkol.

Mama- to slovo je nádhera,

ktoré ľahko vyrieknuť.

Je svätá pravda odveká,

nedá sa nikdy zabudnúť.

Tvoja láska nekonečná,

nežne hriala mňa.

Za tie chvíle plné šťastia,

len tebe vďaka- mama.

Si šťastia môjho hviezda.

Večne budem ťa milovať.

Budeš stále krásna svieža

i keď ti vlasy sfarbí inovať.

Najväčší poklad na svete,

je láskyplné mamine objatie.

Z jej srdca pramení láska, neha.

Ten pocit nádherný večne trvá.

Tvoje dni nech sú plné požehna-

nia

a vzdialené od každého súženia.

Ako sa jarné slnko usmieva,

Tak nech ťa Božia láska sprevádza.

Eva Kolembusová

Záhradkárske 
okienko
Černice

Ochrana černice pred škodcami 

a chorobami

Černica zvyčajne nevyžaduje 

ochranu pred chorobami – exis-

tujú odrody, ktoré sú voči choro-

bám černíc rezistentné. Nezaško-

dí však preventívne ošetrenie bio 

postrekmi – odvarom z  prasličky 

alebo výluhom zo žihľavy.

Rozmnožovanie černíc

Rozmnožovanie černíc je pomer-

ne jednoduché. Poliehavé odro-

dy množíme potopením. Vybraný 

výhon sa dvoma až troma očkami 

ponorí do zeme (stačí 5 – 10 cm). 

O rok na jeseň by už mal byť zako-

renený. Preto sa odstrihne od ma-

terskej rastliny, vykope sa a zasadí 

na vybrané miesto.

Michaela Mojžišová

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal 

najkrajším dňom Tvojho života.“

myšlienka
dňa
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Spomienka

Je to už 15 ro-

kov, ktoré uply-

nú 14.5.2022, 

čo si od nás 

odišla. Čas ply-

nie, smútok zostáva, tá strata 

v srdci bolieť neprestáva, Jan-

ka Doletinová, naša drahá 

mamka, starká, babinka, krst-

ná, sestra . Spomíname...

dcéry Alena 

a Dana s rodinami

Spomienka

„Čas plynie 

a nevráti to naj-

drahšie čo vzal, 

zostali len spo-

mienky a v srd-

ciach hlboký žiaľ.”

Dňa 16.5. si pripomíname 

nedožitých 90 rokov man-

žela, otca, starého a  prasta-

rého otca Jozefa Dobrovi-

ča. Tí, ktorí ste ho poznali 

a mali radi, venujte mu spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

S láskou spomína 

smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
Živena Banská Štiavnica a Mesto 

Banská Štiavnica srdečne pozýva 

všetky mamy, staré mamy a člen-

ky Živeny na spoločnú oslavu Dňa 

matiek 16. mája o 15:00 v KaSS 

(Kamerhofská 1). 

Tešíme sa na Vás!

Renata Taligová,

predsedníčka ZO SSŽ Živena BŠ

Oznam
Úradné hodiny v  kancelárii 

ZO SZTP: pondelok: 8.00 – 14.00, 

utorok: 8.00 – 13.00, streda: 8.00 

– 14.30.

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 

kancelárie Výboru ZO SZTP BŠ

Oblastná organizácia cestov-

ného ruchu (OOCR) Región 

Štiavnica zorganizovala 

v spolupráci s Banskobys-

trickým samosprávnym 

krajom už v poradí ôsmy 

ročník Gruntovačky, ktorá sa 

konala v rámci celého kraja.

OOCR Región Štiavnica sa dvakrát 

ročne pripája k  dobrovoľníckej kraj-

skej aktivite čistenia odpadov v loka-

litách, ktoré sú vyhľadávané nielen 

turistami, ale i domácimi. „Jednou z ta-

kýchto lokalít je aj Červená studňa, ktorá 

je dôležitým východzím bodom pre viace-

ré pešie trasy a cyklotrasy, bežkárske tra-

sy v  zime a  rovnako aj obľúbené miesto 

korčuliarov. Preto sme sa pre jarné grun-

tovanie rozhodli zvoliť práve neďalekú ob-

lasť Červenej studne“, objasňuje výkon-

ný riaditeľ OOCR Región Štiavnica, 

Igor Kuhn. „Tieto aktivity sú inšpirované 

Dňom Zeme (22.4.) a na jeseň Svetovým 

čistiacim dňom (18. septembra) a  Týž-

dňom dobrovoľníctva (16. – 22. septem-

ber). Cieľom je upratať obľúbené lokality 

a robiť osvetu o dôležitosti ochrany život-

ného prostredia”, dodáva Kuhn.

„Jarnej Gruntovačky sa tentokrát zúčast-

nilo 15 dobrovoľníkov, a  to hlavne žiaci 

Strednej priemyselnej školy Samuela Mi-

kovíniho z 1. – 3. ročníka odboru životné-

ho prostredia“, spresňuje marketingová 

koordinátorka OOCR Región Štiavni-

ca, Terézia Sopková.

Stretnutie prebehlo 21.4. ráno pred 

školou, rozdali sa rukavice, vrecia na 

odpad a  pár základných inštrukcií. 

Skupinka posilnená dobrým úmys-

lom sa vydala z centra mesta smerom 

k Červenej studni po trase náučného 

chodníka Glanzenberg. Následne sa 

vyzbieral odpad aj v ťažšie dostupnom 

teréne popri hlavnej ceste smerom 

k  Hájovni na Červenej studni. „Žiaci 

sa úlohy čistenia zhostili naozaj ukážkovo, 

boli ochotní zbierať odpad aj v ťažšie do-

stupnom teréne a nebáli sa prírodu očistiť 

aj od väčších odpadov, ako boli sudy či men-

šia chladnička,“ dodáva Sopková.

„Celkovo sa podarilo nazbierať až rekord-

ných 16 vriec odpadu, ktorých súčasťou 

boli hlavne plasty, sklo, cigaretové ohor-

ky, kov, kartóny, papiere a časti oblečenia“, 

sumarizuje úspešnú akciu projektová 

koordinátorka OOCR Región Štiavni-

ca, Zuzana Parajová. Vyzbieraný od-

pad v  partnerskej spolupráci prebra-

li Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica, za čo im patrí veľká 

vďaka. Za odmenu si všetci mohli vy-

chutnať vynikajúci guláš v príjemnom 

prostredí Hájovne na Červenej studni.

Ďalšia Gruntovačka sa bude konať 

opäť na jeseň pri príležitosti Sveto-

vého čistiaceho dňa. Veríme, že pra-

videlným „gruntovaním“ inšpiruje-

me návštevníkov i domácich, aby po 

sebe odpad v  prírode nezanechávali 

a najbližšie sa zapojili na gruntovanie 

k nám aj oni.

Srdečne ďakujeme všetkým zúčastne-

ným za ochotu, nasadenie a obrovský 

prínos pre prírodu.

Terézia Sopková, Oblastná orga-

nizácia cestovného ruchu 

Región Štiavnica

Jarná krajská Gruntovačka

Vyzbieraný odpad študentmi SPŠ S. Mikovíniho  foto Terézia Sopková

V mesiaci lesov sa aj mestská 

knižnica pridala k tým, ktorým 

osud našich lesov nie je 

ľahostajný a chceli nejakým 

spôsobom prispieť k ich 

ochrane. 

Vďaka Mestským lesom, spol. s r. o., 

Banská Štiavnica, od ktorých dostala 

darom dve vtáčie kŕmidlá mohla tie-

to poskytnúť svojim čitateľom na vy-

jadrenie ich spolupatričnosti a  vďa-

ky, čo potvrdili aj svojimi podpismi, 

odkazmi či veršíkmi priamo na steny 

kŕmidiel. Tieto budú následne osade-

né do lesov, aby slúžili na to, na čo sú 

určené a naši čitatelia pri svojich po-

tulkách lesmi budú prinášať malým 

obyvateľom a lekárom stromov svo-

je dobroty. Nájsť ich môžu v  lokali-

tách na tzv. zadnej Drieňovej v okolí 

lesnej škôlky za 

strelnicou a  na 

Starom mes-

te na oddycho-

vej rovinke pod 

skalnatým bra-

lom, ktoré je 

súčasťou náuč-

ného chodníka 

Glanzenberg. 

Týmto vyjadrujeme vďaku najmä 

p. riaditeľovi mestských lesov p. 

Ing. Kickovi, ktorý nám ochotne kŕ-

midlá poskytol, ako aj p. Kissovi, 

ktorý nám pomôže s osadením kŕ-

midiel. Ďakujeme!

Dňa 5.mája MsK ponúkla bansko-

štiavnickým školám interaktívne 

podujatie pre mládež na prevenciu 

sociálno-patologických javov s  ná-

zvom „Poďme sa rozprávať o  sociál-

no-patologických javoch“ s  prednáša-

júcou PhDr. Katarínou Harvanovou 

a  19.5. sa už tešíme na stretnutie 

s huslistkou Miriam Kaiser a jej hu-

dobné prevedenie Dávidových žal-

mov, ktoré sa uskutoční v klube Ru-

bigall ako ďalšie zo série podujatí 

U mešťana Rubigalla. Sériu literár-

no-hudobných podujatí z verejných 

zdrojov podporil FPU.

/MsK/

Očkom do knižnice
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V apríli na 8 dní navštívil 

naše mesto Ismail Ferdous, 

čerstvý víťaz World Press 

Photo – najväčšej fotografi ckej 

ceny na svete. Jeho domácou 

redakciou je slávny National 

Geografi c. 

Žije v  New Yorku, ale pochádza 

z  Dháky. Na Slovensko prišiel na 

4 dni, spracovať tému aktuálnej 

migrácie. Keď som ho však previe-

dol viac po meste a jeho okolí, zostal 

dlhšie a bol nadšený. Požiadal som 

ho o názor, aký dojem to naňho za-

nechalo ako na človeka, ktorý na 

najvyššej svetovej úrovni fotografu-

je rôzne kúty sveta.

Ismail, tak aký je Tvoj dojem po 

týždni v Banskej Štiavnici:

Banská Štiavnica je skrytý kle-

not v  strednej Európe. Keď hovo-

rím „skrytý klenot“, myslím tým, že 

je to niečo, o  čom často nepočuje-

te. Toto miesto má banícku histó-

riu, dedičstvo skvelej architektúry 

a energiu, vďaka ktorej sa okamžite 

cítite ako doma. So svojimi kostol-

mi, elegantnými námestiami a ma-

lebnými hradmi dokáže mestské 

centrum hladko zapadnúť do oko-

litej krajiny. Medzi takéto skvosty 

patrí majestátna baroková Kalvá-

ria. Vaše stredoveké hrady ponúka-

jú pohľad na to, ako sa žilo pred stá-

ročiami. Celkovo má toto mesto pre 

každého niečo špeciálne – jeho su-

gestívna história, ohromujúce prí-

rodné krásy a  príjemná atmosfé-

ra sú jednoducho podmanivé. Či už 

ide o úchvatný výhľad na mesto ale-

bo príjemnú prechádzku charakte-

ristickou miestnou ľudovou archi-

tektúrou, toto jedinečné miesto má 

skutočne všetko. Ak hľadáte miesto 

v strednej Európe, ktoré stelesňuje 

klasický šarm a modernú živosť, po-

tom je Banská Štiavnica to správne 

miesto. So svojou pulzujúcou ener-

giou a  podmanivou históriou je to 

skutočne skrytý klenot.

Čo by si poradil, na čom máme 

popracovať? 

Doprava do Banskej Štiavnice je pre 

človeka bez auta komplikovaná. 

A  bol som prekvapený, že o  regió-

ne nie je veľa informácií na interne-

te v angličtine.

Zhováral sa: 

Martin Macharik

Fotograf z National Geografi c 
na návšteve v meste

Fotograf Ismail Ferdous fotí z Kalvárie  foto archív autora

na vernisáž výstavy 

„Kvasný pohyb“

Galéria Jozefa 

Kollára srdeč-

ne pozýva na 

vernisáž výsta-

vy Viktórie Re-

vickej s názvom 

Kvasný pohyb, 

ktorá sa usku-

toční v  piatok, 

6. mája 2022 

o 18:00 hod.

Východiskom pre video-perfor-

mance Kvasný pohyb Viktórie Re-

vickej sú jej vlastné skúsenosti 

s  kvasinkami, ich vzájomné spo-

lužitie a  scitlivenia sa. Autorka 

vytvorila pohybovú performance 

o  procese kvasného života, ktorá 

vznikla v spolupráci s Luciou Kup-

covou, Tatianou Takáčovou, Vero-

nikou Verešovu, Denisom Koze-

rawskim, Kvet Nguyen a Andreou 

Kuriakovou. Pre ešte intenzívnej-

ší pocit z  procesu kvasenia bude 

autorka počas vernisáže ponúkať 

fermentované nápoje vlastnej vý-

roby.

Viktória Revická (*1997) študuje 

odbor intermédiá na VŠVU v Bra-

tislave. Vo svojej tvorbe pracu-

je s  performativitou a  s  textom. 

Prepája sa v nej jej osobný záujem 

o  ekológiu, ktorý sa odzrkadľuje 

pri myšlienkových východiskách 

a  prístupe k  umeleckej tvorbe. 

Cez spomalenie, vnútorné procesy 

a scitlivenie sa napája na zraniteľ-

nosť okolia. Pocit krehkosti nám 

sprostredkováva cez vizuálnu me-

taforu, napr. fi gy, kompostovania, 

mimosypudici či fermentačné kul-

túry.

Výstava potrvá do 31.7.2022. Re-

alizáciu diel na výstavu podporil 

formou štipendia Fond na podpo-

ru umenia.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Tím Galérie Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum 
– Galéria Jozefa Kollára pozýva...

Deň mamičiek 
– deň láskavého srdca

Druhú májovú nedeľu, tento rok 

8. mája, si pripomenieme aj Deň 

matiek. Významný deň, ktorý patrí 

všetkým mamkám, starým ma-

mám, babkám... V  Slovenskej re-

publike sa Deň matiek slávi vždy 

druhú májovú nedeľu. V tento deň 

dávajú deti svojim mamkám dary, 

často vlastnoručne vyrobené. Mama 

– štyri písmená, dve slabiky, jedno 

slovo a  pritom tak silne vyjadrená 

láska. Mama je vždy mama, daru-

je ti reč. Vždy je tu mama, keď všet-

ci zmiznú preč. Krásna veta, motto, 

zrnko: „Iba matky dokážu myslieť na 

budúcnosť, pretože ju zrodia vo svojich 

deťoch.“ (autor: Maxim Gorkij). 

Veľké Ďakujeme patrí našej mamke 

– Anke, ktorá pre nás veľa znamená. 

Ďakujeme Ti za život, ktorý si nám 

darovala. Ďakujeme Ti za výchovu, 

opateru, lásku, pohladenie a za pocit 

bezpečia. Si pre nás najlepšia mam-

ka na svete. Odpusť nám, že sme Ťa 

občas nahnevali alebo neposlúchli, 

mrzí nás to, ale deti sú už raz také... 

Vážime si všetko, čo si pre nás uro-

bila. Ďakujeme za krásne detstvo, 

spoločné výlety, trpezlivosť, podpo-

ru, pomoc, láskavé slová – za všetko. 

Ľúbime Ťa, si naša najlepšia Mam-

ka, želáme krásny Deň matiek. Milé 

mamičky, staré mamy, babky... krás-

ny a  láskyplný deň – Deň matiek. 

Všetko dobré...

Filip Golian s bratom Tonym

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v Banskej Štiavnici a 

Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici pozývajú na sláv-

nostné podujatie, ktoré sa usku-

toční 19. mája 2022 (štvrtok) 

o 15.00 hod. vo vestibule Sloven-

ského banského múzea, Kammer-

hofská 2 v Banskej Štiavnici. 

Program:

15.00 Odhalenie pamätnej tabu-

le Ing. Ladislavovi Sombathymu 

(1923 – 2020), výnimočnej osob-

nosti slovenského baníctva 2. po-

lovice 20. storočia, ktorý sa za-

slúžil aj o  rozvoj Slovenského 

banského múzea.

16.00 Mojich 7 divov (komentova-

ná prehliadka expozície Baníctvo 

na Slovensku s Ing. R. Kaňom).

Účasť v baníckej a inej uniforme je 

vítaná! „Zdar Boh!“

Richard Kaňa, predseda spolku

Zuzana Denková, riaditeľka múzea
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 6.5. o 18.30 hod.
Nedeľa 8.5. o 18.30 hod.

Doktor Strange 
v mnohovesmíre 
šialenstva
Horor, Sci-fi , fantasy, 127 min., 
MP12, vstupné: 5€.V novom fi l-
me od Marvel Studios sa opäť 
stretávame so skvelým neurochi-
rurgom Doctorom Strange, ktorý 
sa vydáva na cestu za fyzickým 
a duchovným liečením a je ná-
hle vtiahnutý do sveta mystic-
kých umení. Uvidíte iba v kinách 
od 5. Mája.

Sobota 7.5. o 18.30 hod.

Láska hory prenáša
Romantický, komédia, 85 min., 
MP12, vstupné: 5€. Dej fi lmu Lás-
ka hory prenáša sa odohráva po-
čas svadobného dňa nevesty Alex, 
ktorej sa jej veľký deň rúca 
priamo pred očami. Jej neuro-
tická matka kontroluje každý jej 
krok, paranoidný otčim odhaľuje 
zločin, ktorý sa nestal, a bio-

logický otec, bohémsky majiteľ 
tatranského hotela, v ktorom sa 
svadba odohráva, je zodpovedný 
za nezvestnosť ženícha. Chaos 
v horskom hoteli využíva sympa-
tický inštruktor lyžovania, kto-
rý sa za pomoci hotelovej hostky 
Kláry púšťa do dobrodružnej prí-
pravy toho najkrajšieho rande.

Nedeľa 8.5. o 16.00 hod.

Smradi
Animovaný, komédia, 120 min., 
MP, vstupné: 5€. Zlý vlk, žra-
lok, piraňa, jedovatý had či ta-
rantula bývajú v príbehoch zvy-
čajne tí podozriví. Čo sa však 
stane, keď sa pre zmenu rozhodnú 
páchať dobro, ukáže hravá ani-
movaná variácia na Dannyho je-
denástku.

Utorok 10.5. o 18.30 hod.

Večný Jožo alebo ako 
som stretol hviezdu
Dokument, 81 min., MP12, vstup-
né: 5€. Netradičný situačný do-

kuportrét vypovedá o kompliko-
vanom osobnom vesmíre Joža Ráža 
lídra historicky najpopulárnej-
šej „československej“ poprocko-
vej kapely Elán.

Štvrtok 12.5. o 18.30 hod.

Láska hory prenáša
Romantický, komédia, 85 min., 
MP12, vstupné: 5€. Dej fi lmu Lás-
ka hory prenáša sa odohráva po-
čas svadobného dňa nevesty Alex, 
ktorej sa jej veľký deň rúca 
priamo pred očami. Jej neuro-
tická matka kontroluje každý jej 
krok, paranoidný otčim odhaľuje 
zločin, ktorý sa nestal, a bio-
logický otec, bohémsky majiteľ 
tatranského hotela, v ktorom sa 
svadba odohráva, je zodpovedný 
za nezvestnosť ženícha. Chaos 
v horskom hoteli využíva sympa-
tický inštruktor lyžovania, kto-
rý sa za pomoci hotelovej hostky 
Kláry púšťa do dobrodružnej prí-
pravy toho najkrajšieho rande.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 15/2022: „Život je ume-

nie bez možnosti gumovať.“ Výhercom 

sa stáva Tiborko Čakloš, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10€ (2 x 5€) v pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 16.5.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Dalajlámu:

A., Česká rieka, hrubý povraz, meno 

Romančíka, hrubé drevo,

B., Začiatok tajničky, aby,

C., Žen. meno, spojili kutím, rebe-

lant,

D., Citoslovce výsmechu, klopkaj, 

Adriana, lepidlo, hlas žaby,

E., Neobrobená zem, matka, org. zlú-

čenina, žiacka knižka,

F., Epické dielo, štát v USA, set,

G., Odhad výsledku, slov. rieka, 

mesto na Morave, pojem duše 

u Egypťanov, výrobok z mlieka,

H., Koncovka zdrobnenín, iniciálky 

režiséra Roháča, ruská rieka, judej-

ský kráľ, zn. tónov, pádová otázka,

I., Hliník, bývalá naša mena, budo-

va v USA, kde zasadá kongres,

J., Hanob bez písmena N, prezývka 

amerického vojaka, Amerika, čes-

ký slávik,

K., Koniec tajničky,

L., 4. časť tajničky, papagáj, mod-

litba lat.,

1., Žaluje, 3. časť tajničky, po-

zdrav mladých,

2., Časť úst, tvorca epiky, česká rie-

ka,

3., Prvé písmeno abecedy, neklop-

kaj, český spevák so skratkou mena 

na začiatku,

4., Iba, preš, sprav, textová skratka,

5., Meno hlásateľky Strakovej, osob-

né zámeno, les, vo česky,

6., Časť tváre, Pavol, citoslovce pad-

nutia, draslík,

7., Malá os, časť atlasu, bohyňa ví-

ťazstva,

8., Cvičná skladba, sláčikový nástroj, 

dék naopak,

9., Popevok, koráb púšte, buď ticho, 

ytrium,

10., Osobné zámeno, stred slova ale-

man, meno Kuzminovej,

11., Meno tenistky Williams, hŕba, 

argón,

12., Snop, oska, Gita odzadu, zvrat-

né zámeno,

13., České mesto, kvety obilia, to,

14., Obidve, 2. časť tajničky, ná-

kladné autá – ozn. v zahraničí,

15., Pracovala rýľom, meno Ducho-

ňa, čaj.

Pomôcky: Úpa, Uh, Cheb, Labe, 

Opava, enol, ka, Serena.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 17
Krížovka



10
číslo 17 • 5. máj 2022

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Nová kniha Ing. Vladimíra 

Protopopova

M.K.: Vlado, práve bola vydaná 

tvoja kniha s názvom „Zo Štiavni-

ce do Európy, Egypta a Malej Ázie“.

Čo je obsahom tejto tvojej tretej 

knihy?

V.P.: Je to kniha fotografi í zo staršej 

Štiavnice, aj istá autobiografi a, predo-

všetkým kniha spomienok a príbehov 

z mnohých mojich ciest do zahraničia 

od 60.rokov minulého storočia až do 

dnešnej doby. Zobrazuje krásy európ-

skych miest, hradov a zámkov, krásy 

alpských pamiatok Švajčiarska, Ra-

kúska, Talianska a  Francúzska, his-

torické pamiatky starobylého Egypta 

a výnimočné historické a prírodné pa-

miatky Turecka, ktoré som navštívil. 

Knihu som doplnil čiernobielymi a fa-

rebnými fotografi ami z nášho mesta 

a množstvom mojich farebných foto-

grafi í zo zahraničia. Prezentácia tejto 

mojej novej knihy bude 12.5. (štvr-

tok) o 16.00 hodine v  sále komor-

ských grófov v Slovenskom banskom 

múzeu. Srdečne pozývam Štiavniča-

nov, priateľov a známych a všetkých 

priaznivcov kultúry v  Banskej Štiav-

nici.

M.K.: Už od 90.rokov si intenzív-

ne spolupracoval s Centrom mest-

skej kultúry v  Banskej Štiavnici 

v oblasti rozvoja kultúrneho živo-

ta. Známy si aj ako autor viacerých 

výstav fotografi í v  B. Štiavnici aj 

mimo nášho mesta. Už v  90.ro-

koch si založil v našom meste tvo-

rivú skupinu s názvom „Štiavnica 

kultúrna“. Boli ste známi vlastný-

mi divadelnými predstaveniami 

z  histórie nášho mesta a  ďalšími 

kultúrnymi akciami.

V.P.: Už vtedy sme sa snažili v B. Štiav-

nici obnoviť kultúrny život. Vytvori-

li sme dlhodobý revitalizačný kultúr-

ny projekt, ktorý zahrňoval nielen 

výstavy fotografi í, ale aj poetické di-

vadelné predstavenia v prirodzených 

kulisách tohto krásneho historického 

mesta, ktoré čerpali z jeho slávnej his-

tórie. Všetky divadelné predstavenia 

sprevádzala pôsobivá hudba a  ume-

lecké slovo. Vytvorili sme aj kultúrne 

programy pre slávnostné zasadnutia 

za prítomnosti vládnych činiteľov pri 

príležitosti zápisu a výročí zápisu Ban-

skej Štiavnice na Listinu svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO.

M.K.: Ďakujem za rozhovor a prajem 

ti úspešný štart tvojej tretej knihy.

Michal Kríž

Pridajte sa do nášho 

múzejného tímu! Slovenské 

banské múzeum hľadá na 

letnú sezónu posily do tímu 

– lektorov/ky a sprievodcov/

kyne. 

Ak máte viac ako 16 rokov, komu-

nikačne ovládate aspoň jeden cudzí 

jazyk, ste komunikatívny, empatic-

ký, zodpovedný, máte vzťah k histó-

rii, baníctvu, kultúre, umeniu, ne-

váhajte: pošlite prihlášku. Hľadáme 

nielen spomedzi študentov, ale s ra-

dosťou privítame aj činorodých se-

niorov, dôchodcov.

Sezónnych lektorov (od mája do ok-

tóbra 2022) hľadáme do všetkých 

našich expozícií v Banskej Štiavnici: 

Banské múzeum v  prírode - skan-

zen, Starý zámok, Nový zámok, 

Kammerhof, Galéria Jozefa Kollá-

ra, Berggericht.

Žiadosti posielajte najlepšie na 

email: mzdy@muzeumbs.sk alebo 

poštou na adresu: Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2, 

969 01 Banská Štiavnica. Uveďte aj 

Vaše preferencie, o ktorú z expozícií 

máte záujem.

Už sa nevieme dočkať prvých se-

zónnych hostí v  Banskej Štiavnici 

a  v  expozíciách múzea, ale tešíme 

sa aj na Vás, perspektívnych kole-

gov a kolegyne. Využite príležitosť 

bližšie spoznať múzejnú prácu a byť 

prostredníkom zážitkov a informá-

cií, ktorými sa usilujeme obohatiť 

návštevníkov a  návštevníčky v  lo-

kalite UNESCO.

Viac info tu: +421 45 694 9411, 

mzdy@muzeumbs.sk 

#slovenske_banske_muzeum#se-

zona_2022 #lektorky_lektori

SBM

Múzeum hľadá lektorky a lektorov!

Zo Štiavnice do Európy, Egypta 
a Malej Ázie

Istanbul foto archív Ing. Vladimír Protopopov

Rotterdam  foto archív Ing. Vladimír Protopopov

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

zájazd - kúpanie v Poľnom Keso-

ve (pri Nitre) v utorok 17.5. Cena 

10€ (doprava + vstupné). Odchod 

autobusu z  Križovatky o  8.00. 

https://thermalnitrava.sk/bazeny/

Zmena miesta je z  dôvodu ne-

fungovania niektorých bazénov 

v Podhájskej.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť te-

lefonicky na čísle: 045 / 692 0875 

alebo: 0904 335  202 alebo mai-

lom na zosztp@gmail.com.

Výbor ZO SZTP

Súťaž
V mesiaci máji- lásky času sme pre 

Vás opäť pripravili zaujímavú sú-

ťaž o atraktívne vecné ceny a zau-

jímavé knižné tituly. Stačí, ak nám 

v 4 súťažných kolách správne od-

poviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát sú otázky situované na 

A. Sládkoviča a Marínu.

1. súťažné kolo:

Otázka:

1. Kde sa narodil A. Sládkovič?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v termíne do 6.6. Šťast-

ných výhercov uverejníme v ŠN č. 

22/2022 dňa 9.6. Prajeme všet-

kým našim čitateľom veľa šťastia! 

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Zvoz zmesového 
komunálneho 
odpadu 
„2x ročne“

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica, oznamujú obča-

nom mesta, že sa dňa 17.5.2022

uskutoční zvoz „2x ročne“, a to na 

uliciach: Koncová a Pustá.

Miloslav Filjač, 

riaditeľ podniku
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Slovo má…

Mgr. Lukáš Pellegrini

Jarná časť futbalovej se-

zóny je v  plnom prúde 

a  po uvoľnení opatrení 

sa začínajú organizovať 

rôzne športové poduja-

tia. Z tohto dôvodu sme 

oslovili športového ria-

diteľa FK Sitno Banská 

Štiavnica Mgr. Lukáša 

Pellegriniho a  požiadali 

ho o rozhovor:

Pán riaditeľ, prosím 

Vás, ako pokračuje jar-

ná časť futbalovej se-

zóny 2021/22, ako sa 

darí FK Sitno Banská 

Štiavnica?

LP: Sezóna je rozbeh-

nutá, či už sa to týka 

A-mužstva, alebo mlá-

deže. Tréningového pro-

cesu sa momentálne zú-

častňuje približne 150 

členov. Prichádza jar, 

pomaly trénujeme von-

ku na čerstvom vzduchu. Všetci sa 

snažia podávať čo najlepšie výkony 

a zároveň sa baviť futbalom.

Povedzte, čo budete organizovať 

v najbližšej dobe pre tých, ktorí 

sa chcú baviť futbalom?

LP: V  najbližšej dobe pripravuje-

me pre našich malých futbalistov 

Deň detí, kde sme pre nich pripra-

vili množstvo športových aj zábav-

ných disciplín, cuk-

rovú vatu, posedenie 

pre rodičov, nebude 

chýbať prekvapenie 

a skvelá zábava.

V lete pripravujete 

aj futbalový kemp, 

môžete nám o ňom 

povedať viac?

LP: Tento rok sa budú 

konať 2 kempy, jeden 

v júli a jeden v augus-

te. Po úspešnom mi-

nuloročnom kempe 

sme sa rozhodli pri-

praviť 2  kempy, aby 

si rodičia mohli vy-

brať a aby sa na kemp 

dostalo viac detí ako 

minulý rok. Pre deti 

chystáme zaujíma-

vý športový program 

a  množstvo iných 

dobrodružstiev, pre-

tože leto je o  zá-

bave, o  radosti zo 

športu a  o  skvelých 

zážitkoch. Už teraz 

sa na tieto zážitky spolu so všetký-

mi organizátormi a  trénermi veľmi 

tešíme!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Športový futbalový kemp

V sobotu 30.4.2022 sa konal 

tradičný beh obcou Budča. 

Na 8,4 km trať s prevýšením 232 m, 

okruhom okolo obce cez „Kremen-

ný jarok“ a „Sietno“, so štartom a cie-

ľom pri obecnom úrade, asfaltovou 

a  lesnou cestou, občerstvovacou 

stanicou na cca 4. kilometri sa po-

stavili aj Banskoštiavničania, ktorí 

si viedli úspešne.

Najlepšie v  kategórii G  Ženy nad 

50 rokov si počínala Janka Potan-

čoková z  Atléti BŠ, ktorá s  časom 

41:22:76 vybojovala 1. miesto. Ďal-

šími úspešnými bežcami z  radov 

Štiavničanov boli v kategórii E Ženy 

nad 18 rokov Renáta Balková, ktorá 

obsadila 3. miesto s časom 43:05:01 

a v kategórii A Muži nad 18 rokov 

František Belohorec skončil na 

3. mieste s  časom 31:40:97 a  Ri-

chard Hrušovský v kategórii B Muži 

nad 40 rokov s časom 34:17:65 zís-

kal 3. miesto. Našim pretekárom sr-

dečne blahoželáme k dosiahnutým 

výsledkom a  vzornej reprezentácii 

nášho mesta a prajeme im veľa pev-

ného zdravia a úspechov pri ďalších 

bežeckých súťažiach. Súčasťou pre-

tekov bola kategória „Kolo pre zdra-

vie“. Túto mohol absolvovať ktokoľ-

vek bez rozdielu veku a výkonnosti. 

Každý bežec, ktorý prebehol cieľom 

v limite 20 min. trať 1400 m, bol za-

radený do žrebovania o ceny.

Zdroj: www.budca.sk

ŠN

Beh oslobodenia obce Budča

Futbal
IV. liga – 19. kolo, 1.5.

FK Slovenské Ďarmoty - FK Sitno 

Banská Štiavnica – 1:2 (1:0)

Slovenské Ďarmoty sme porazili 

2:1. Zápas sme zvládli 1:2 (1:0) a 3 

body sme si doviezli domov.

Góly: Hudák, Pellegrini

Tréner Lukáš Pellegrini: „Veľmi ná-

ročný zápas, začali sme veľmi dobre, 

postupom času sme robili dosť nevy-

nútených chýb, na čo súper čakal a aj 

nás potrestal. Po dohovore v  kabíne 

sme vyšli veľmi koncentrovaní a  od-

hodlaní otočiť výsledok, čo sa nám aj 

podarilo, po veľmi dobrom tímovom 

výkone. Chlapcom sa chcem poďako-

vať, veľmi dôležité víťazstvo.“

U15 si poradila s  Tisovcom 5:1 

(1:1)

Naši chalani z U15 30.4. nastúpili na 

zápas proti MŠK Tisovec a poradili si 

s nimi na výbornú.

Góly: Palášthy 4, Marko.

Tréner Budinský: „Po rozpačitom úvo-

de a nie veľmi vydarenom polčase, kde 

naši žiaci inkasovali ako prví, sme sa 

dokázali spamätať a  do prestávky vy-

rovnať. Do 2. polčasu sme naskočili 

koncentrovaní, kde nám vyšlo pár brea-

kových situácií a dokázali sme streliť ďal-

šie 4 góly zásluhou Palášthyho a Marka. 

Chlapcom chcem poblahoželať k ich vý-

konu a k 3 bodom na ihrisku súpera.“

U11 zdolala Pohronie 13:8

28.4. odohrala naša U11 zápas proti 

Pohroniu na štadióne v Dolnej Žda-

ni. Teší nás napredovanie chalanov, 

radosť z hry a tímová práca.

Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás pri-

šli podporiť!

Futbalový Nesia camp aj toto leto

Skvelá nálada, zábava, nové pria-

teľstvá a hlavne pohyb... To všetko 

čaká na naše deti aj toto leto. Let-

ný camp bude v dvoch termínoch, 

ale pozor, maximálny počet detí 

je 60, takže neváhajte a prihláste 

svoje ratolesti čo najskôr. Prihla-

sovanie do 15.6.2022, kontakt: 

0915 788 643- p. Pellegrini, 0917 

521 609- p. Blaho.

Tešíme sa na leto, pretože sa opäť 

budeme baviť futbalom!

FK Sitno BŠ

J. Potančoková, F. Belohorec, R. Hrušovský, R. Balková  foto archív JP

Pozvánka
Pozývame Vás na uvedenie novej 

knihy „Do mojej rieky teč“ autoriek 

Tamara Madarová a Tamara Pižur-

ná, dňa 13.5.2022 v čajovni Klo-

pačka od 15.00 hod., hudba drum 

and bass od DJ BooBoo z BB.

TM&TP
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 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

Mulčovanie pozemkov (mulčova-

nie trávy) - svahovitý pozemok. Tel. 

č.: 0907 181 800

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Prijmem čašníčku na brigádu, 

študentku aj popri zamestnaní, plat 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, tel. 

č.: 0903 506 693 

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

inzercia

služby

práca

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

• Stavebná činnosť 
• Rekonštrukcie 
• Výkopové a zemné práce 
• Príjazdové komunikácie 
• Inžinierske siete 
tel. č.: 0910769566, 0903542285

Kaderníctvo Kaderníctvo Lenka KaškötöLenka Kaškötö
Adresa:Adresa: Križovatka 5Križovatka 5

(bývalá Barbora, 1. posch.)(bývalá Barbora, 1. posch.)

Akcia!!!Akcia!!!
Dámske strihanie už od 10 eurDámske strihanie už od 10 eur

Pánske strihanie od 6 eurPánske strihanie od 6 eur

Objednávky: 0907 617 217Objednávky: 0907 617 217


