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INZERCIA

TU v Košiciach a aj Fakulta 

BERG ako pokračovateľka 

Baníckej akadémie v Banskej 

Štiavnici oslavuje 70. výročie 

založenia.

8.6. sa primátorka mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, prednostka MsÚ 

Ing. Ivana Nikolajová a Mgr. Hen-

rieta Godová zúčastnili na oslavách 

pri príležitosti 260. výročia Baníc-

kej akadémie v  Banskej Štiavni-

ci a  70. výročia založenia Fakulty 

BERG Technickej univerzity v Koši-

ciach. Primátorka mesta odovzdala 

ďakovný list, v ktorom uviedla: 

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s Mestskými 

lesmi Banská Štiavnica, 

spol. s.r.o., v týchto dňoch 

vykonali úpravu priestran-

stiev na Kalvárii na Hornej 

Rovni. 

Priestor bol pokosený a v tých-

to aktivitách budeme naďalej 

pokračovať, a to konkrétne sys-

tematickou údržbou priestran-

stva, výmenou drevených 

krížov, ako aj reštaurovaním ple-

chových maľovaných fi gúr ukri-

žovaného Ježiša, lotrov po stra-

nách a  plechovej fi gúry Márie 

Magdalény.

Veríme, že v najbližšom čase Pa-

miatkový úrad SR pristúpi k za-

písaniu tejto kalvárie do zo-

znamu národných kultúrnych 

pamiatok, na čo už čakáme 

viac ako 2 roky a Mesto Banská 

Štiavnica sa bude môcť uchádzať 

o poskytnutie dotácie na obno-

vu kultúrnych pamiatok a budú 

môcť byť zreštaurované aj ka-

menné stély a plastiky.

MsÚ

70 rokov Fakulty BERG TU v Košiciach

Úprava priestorov Kalvárie 
na Hornej Rovni

Otvorenie osláv  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
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Banskej Štiavnici na deň

22. júna 2022 (streda) o 9.00. Za-

sadnutie sa uskutoční v zasadačke 

MsÚ, č. dv. 4. Priestor pre občanov 

od 15.00 hod. Srdečne pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Poďakovanie
Touto cestou sa chceme poďakovať 

spoločnosti DM drogerie markt 

Banská Štiavnica za poskytnutý 

dar vo forme čistiacich a hygienic-

kých potrieb pre rodinu s  deťmi, 

ktorá sa nachádza v  nepriaznivej 

sociálnej situácii. Poskytnuté veci 

uľahčia rodine ich fi nančnú situ-

áciu, nakoľko ušetria výdavky na 

nákup uvedeného tovaru.

MsÚ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Pesimizmus rozumu, optimizmus vôle.“

Antonio Gramsci

13.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so starosta-

mi obcí okresu Banská Štiavnica.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Vladimírom Ven-

glárom.

 Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

14.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  projektu 

Smart City na Ministerstve in-

vestícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR.

15.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s  generál-

nym riaditeľom siete ProCare 

a  Svet zdravia, a.s., MUDr. Ra-

doslavom Čuhom, MBA, MPH, 

a  predsedom predstaven-

stva spoločnosti Agel SK, a.s., 

Ing. Michalom Pišojom, MPH, 

v súvislosti s prechodom nemoc-

nice zo Sveta Zdravia, a.s., na 

Agel SK, a.s., a rozsah poskyto-

vania zdravotných služieb

 Kontrola stavebných investič-

ných akcií.

16.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na Valnom zhromažde-

ní Združenia baníckych spolkov 

a cechov Slovenska.

  Pracovné rokovanie so spraco-

vateľmi projektu Lesy osobitné-

ho určenia.

17.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na 12. ročníku stretnutia 

banských inžinierov – veteránov.

 Prijatie banských inžinierov – ve-

teránov.

18.6.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Tohtoročné Salamandrové 

dni budú mať v súvislosti 

s Európskymi dňami baníkov 

a hutníkov zmenenú drama-

turgiu, o ktorej budeme ešte 

podrobnejšie informovať. 

Na svoje si prídu nadšenci baníctva, 

histórie i hudby, nebude chýbať ani 

program pre deti. Dôležitou infor-

máciou pre fanúšikov hudby je to, 

že dva najväčšie Salamandrové kon-

certy sa budú konať v  priestoroch 

Amfi teátra pod Novým zámkom 

a oba budú spoplatnené, pričom do 

konca júna je možnosť získať obme-

dzený počet vstupeniek za výhod-

nú cenu.

V  piatok 9.9.2022 vystúpi skupi-

na Th e Backwards a predvedie svo-

ju jedinečnú show v  štýle legen-

dárnych Th e Beatles. Kapela má za 

sebou stovky vystúpení, viaceré aj 

v našom meste, a tak mnohí tušia, 

že špičková zábava je zaručená. Ta-

jomstvom úspechu Th e Backwards 

je sústredenie sa na detaily. Každá 

vokálna linka, harmónia, akordo-

vá zmena, perkusie či orchestrál-

ny part a  mnoho ďalších podstat-

ných detailov sú poctivo naskúšané 

a  dokonale naštudované. Keď sú 

všetky tieto „ingrediencie“ pokope, 

vzniká magický zážitok živého vy-

stúpenia skupiny Th e Beatles. Jed-

ným z mnohých dôkazov je aj dvoj-

násobné víťazstvo za najvernejšiu 

interpretáciu na medzinárodnom 

New York Beatlefeste v  rokoch 

1998 a  2003. Jednou z  gratulan-

tiek k úspechu bola aj sestra Geor-

ga Harrisona, pani Louis Harrison, 

ktorá podľa jej slov po viac než 30 

rokoch opäť počula „sound of Th e Be-

atles“.Cena lístkov v  predpredaji je 

15€, v deň konania koncertu 20€.

V sobotu 10.9.2022 zavíta do Ban-

skej Štiavnice projekt, ktorý bol vy-

tvorený pre festival Viva, Musica! 

Tento projekt spája najznámejšie 

slovenské a  cappella zoskupenia 

Fragile so skupinou špičkových hu-

dobníkov, ktorými sú Martin Vali-

hora, Juraj Griglák, Juraj Zaujec, 

Michal Bugala, Eugen Vizváry a Ro-

land Kaník. Práve v  podaní tohto 

hudobného „tímu snov“ zaznejú naj-

väčšie hity skupiny Queen. Veríme 

preto, že tento koncert bude sku-

točnou lahôdkou pre každého, kto 

má rád umenie a  hudbu, obzvlášť 

pre fanúšikov jednej z najviac popu-

lárnych rockových skupín histórie. 

Cena lístka na koncert Fragile Que-

en v predpredaji je 20€, v deň kona-

nia 25€.

Pre Štiavničanov máme pripra-

venú mimoriadnu ponuku. 

V  Informačnom centre na Námes-

tí sv. Trojice si budete môcť zakúpiť 

do konca mesiaca jún obmedzený 

počet lístkov na oba koncerty v mi-

moriadnej, zvýhodnenej cene 12€ 

(Th e Backwards), resp. 15€ (Fragile 

Queen). Ponuka platí do konca me-

siaca jún alebo  vypredania lístkov, 

určených pre túto ponuku. Nevá-

hajte a využite možnosť mimoriad-

nej a časovo obmedzenej zľavy!

Ak sa do konca júna neroz-

hodnete, lístky v  avizova-

nej predpredajovej cene nájde-

te na banskastiavnica.sk/kultura, 

Ticketlive.sk, Fragile.sk a  od 

1.7.2022 aj v informačnom centre.

R. Marko

Salamandrové dni inak 
– prídu The Backwards aj Fragile

Najkrajšie obdobie roka 

v Štiavnici odštartovalo 

maratón dennodenných 

podujatí vo všetkých možných 

aj nemožných zákutiach 

mesta. 

Po náročnom období túžia všetci 

po hlbokom nádychu a výdychu, po 

športe, po združovaní sa a po kultú-

re. Môžeme sa stále tváriť, že kul-

túra je neviditeľná a  neovplyvňuje 

nás, ale opak je pravdou. To čo tva-

ruje našu osobnosť, je práve vzťah 

ku kultúre. V  júni do kotla všeho-

chutí pridávame nové podujatie Ar-

tivia Market. V spolupráci s nadšen-

cami z Pezinka, ktorí ku nám dovezú 

výber originálnych autorských re-

mesiel /45 tvorcov a  výtvarníkov/ 

vytvoríme symbiózu domácej a pri-

vezenej kultúry. Toto podujatie už 

nejaký ten rok funguje v  Pezinku 

a  má veľmi veľký úspech. Mesto 

prispeje k dotvoreniu atmosféry vy-

stúpeniami domácich kapiel Terezy-

ne kilá, EA a Fusion Biscuit. Súčas-

ťou podujatia budú tvorivé dielne /

ako vždy špeciálne/, maľovanie na 

tvár, a originálny DJ Samurai.

Podujatie sa uskutoční 18.6.2022 

na Námestí sv. Trojice od 10.00-

18.00 hod. V tomto čase bude ná-

mestie úplne uzatvorené. Občerstviť 

sa môžete na terasách a  v  podni-

koch na námestí.

Pozývame vás na jednu z chuťoviek, 

ktorá zasýti a chuť nepokazí. Príď-

te sa zabaviť a  prežiť príjemný čas 

s blízkymi.

Zuzka Patkošová,

odd. KŠaMK

Nové podujatie
v centre mesta

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

16., 20. - 22.6. v čase od 7.00 – 

18.00 na ul.: Klinger.

22.6. v čase od 8.00 – 15.30 na ul.: 

Na Zigmund šachtu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici do 30.6.:

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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„Pri príležitosti 260. výro-

čia založenia Baníckej akadémie v Ban-

skej Štiavnici a  70. výročia založenia 

Fakulty BERG Technickej univerzity 

v Košiciach Vám touto cestou vyjadrujem 

v mene občanov starobylej Banskej Štiav-

nice, v  mene Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici i v mene mojom, hl-

bokú vďaku za podporu a rozvoj vysoko-

školského vzdelávania v oblasti baníctva 

a  príbuzných vedných odborov, za udr-

žiavanie a rozvíjanie baníckych a akade-

mických tradícií a duchovného dedičstva 

v nadväznosti na slávnu Banícku akadé-

miu v Banskej Štiavnici, ako aj za vynika-

júcu spoluprácu s mestom Banská Štiav-

nica. Zároveň Vám vyslovujem hlbokú 

vďaku, úctu a uznanie za dosiahnuté vý-

sledky v  oblasti vysokoškolského vzde-

lávania, vedy, výskumu a za významnú 

prezentáciu historického mesta Banská 

Štiavnica a akademických tradícií doma 

i v zahraničí. Za to Vám patrí naše uzna-

nie a veľká vďaka. Do ďalších rokov pra-

jem Vašej fakulte veľa úspechov v ďalšej 

činnosti, veľa tvorivých nápadov a veľa síl 

pri napĺňaní poslania v oblasti vzdeláva-

nia, vedy a výskumu.“

Nasledoval príhovor primátorky 

mesta, z ktorého vyberáme:

„Pri príležitosti významného 260. výro-

čia založenia Baníckej akadémie v Ban-

skej Štiavnici, ktorej svetoznámy význam 

nedosiahla zatiaľ žiadna vysoká škola na 

Slovensku, ku ktorej sa oprávnene hlásite 

aj vy a 70. výročia pôsobenia jej pokračo-

vateľky Baníckej fakulty dnes Fakulty ba-

níctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

na Technickej univerzite v Košiciach.

Významnou inšpiráciou k  založeniu va-

šej univerzity a ešte viac fakulty boli stá-

le živé rezonancie na banskoštiavnickú 

alma mater. Veľmi si vážim, že vedenie 

Technickej univerzity v Košiciach sa ne-

vzdáva svojich starodávnych a  súčasne 

svetoznámych baníckych tradícií, ktoré 

sa neodmysliteľne viažu k Banskej Štiav-

nici a že už dlhé desaťročia pokračuje vo 

vzdelávaní a  výchove erudovaných od-

borníkov pre oblasť baníctva, hutníctva 

a ďalších príbuzných odvetví. Zároveň je 

Fakulta BERG akýmsi garantom ďalšie-

ho udržiavania a  pokračovania duchov-

ného dedičstva a  baníckych tradícií Ba-

níckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Patrí vám za to vďaka, budúce generá-

cie vám to určite nezabudnú. Je pre mňa 

veľkou cťou, ako pre predstaviteľku mest-

skej samosprávy i všetkých Štiavničanov, 

že vás tu pri tejto príležitosti môžem po-

zdraviť priamo na pôde Fakulty BERG 

TU v Košiciach. Veľmi ma teší, že vo vás 

máme tých najvzácnejších priateľov 

a  priaznivcov. Do ďalších rokov prajem 

z úprimného srdca Fakulte BERG i celej 

TU ďalší rozvoj v  intenciách vašich naj-

smelších predstáv, plánov a predsavzatí, 

aby strom týchto predsavzatí nielen za-

kvitol, ale každodenne aj prinášal bohatú 

úrodu pre radosť a potešenie nás všetkých 

i tých, čo prídu po nás. Zdar Boh!“

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

70 rokov Fakulty BERG TU v Košiciach

Keďže naša prvá dobrovoľ-

nícka akcia „Dobrovoľnícky 

maratón I. – vyčistime si naše 

mesto“ mala veľký úspech, 

rozhodli sme sa, že si to 

zopakujeme „Dobrovoľníckym 

maratónom II. – vyčistime si 

naše mesto“, ktoré sa konalo 

8.6.2022 od 8.00 do 13.00 hod.

Účelom „Dobrovoľníckeho marató-

nu II. – vyčistime si naše mesto“ bolo 

vyčistenie okolia Červenej stud-

ne, Šobova a  Náučného chodníka 

Glanzenberg. Akciu organizačne za-

bezpečilo Mesto Banská Štiavnica 

prostredníctvom miestnej skupiny 

URBACT v  rámci medzinárodného 

projektu URBACT Volunteering Ci-

ties+ v spolupráci s Mestskými les-

mi Banská Štiavnica, s.r.o., a Stred-

nou odbornou školou lesníckou. 

Do podujatia sa zapojilo takmer 50 

ľudí, z toho: 25 študentov a 2 peda-

gógovia zo Strednej odbornej školy 

lesníckej, 2 zamestnanci Mestských 

lesov Banská Štiavnica, s.r.o., 11 za-

mestnancov Slovenského banské-

ho múzea, 6 obyvateľov zo Šobo-

va, ako aj zamestnanci mestského 

úradu. Vyzbieralo sa niekoľko de-

siatok vriec odpadu, celkom 410 kg. 

Všetkým týmto dobrovoľníkom 

patrí veľká vďaka, pretože aj takto 

sa nám podarilo spoločne skrášliť 

naše mesto, okolie, v  ktorom ži-

jeme. Sme všetkým veľmi vďační, 

že boli ústretoví a že sa znovu pri-

dali k našej iniciatíve. Ďakujeme aj 

Technickým službám Banská Štiav-

nica, m. p., za ich pomoc a odveze-

nie vyzbieraného odpadu. Veríme, 

že aj v blízkej budúcnosti sa takých-

to verejnoprospešných podujatí zú-

častníte a prispejete tak k zveľaďo-

vaniu nášho mesta.

Jana Klára Petr, 

odd. RRaMV, MsÚ

„Dobrovoľnícky maratón II. 
– vyčistime si naše mesto“

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s OZ Štiavnický 

tajch pripravuje zápis 

vybraných zberných jarkov do 

registra nehnuteľných kultúr-

nych pamiatok.

27. mája sa uskutočnilo stretnutie 

pracovnej skupiny, ktorá bola zalo-

žená s cieľom zápisu vybraných zber-

ných banských jarkov do registra ne-

hnuteľných kultúrnych pamiatok 

a ochrany a záchrany týchto jarkov.

Členmi pracovnej skupiny sú vlast-

níci pozemkov, na ktorých sa ban-

ské jarky nachádzajú, medzi nimi 

napríklad Mesto Banská Štiavnica, 

Obec Štiavnické Bane, Rudné bane, 

š. p., Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p., Lesy SR, š. p.

Na stretnutí sa diskutovalo okrem 

iného aj o  postupe čistenia niekto-

rých banských jarkov, možnostiach 

šírenia osvety o  týchto jedinečných 

technických pamiatkach, citlivom 

prístupe pri ťažbe dreva a pod.

MsÚ

Záchrana zberných jarkov

Pracovné stretnutie na radnici foto archív MsÚ

Voľby 2022
Je rozhodnuté! Predseda NR 

SR Boris Kollár s  defi nitívnou 

platnosťou rozhodol, že ko-

munálne voľby a  voľby do vyš-

ších územných celkov sa usku-

točnia v  termíne 29.10.2022. 

V tento deň si budeme voliť pri-

mátora, resp. primátorku náš-

ho mesta, poslancov mestské-

ho zastupiteľstva, starostov 

obcí nášho okresu, poslancov 

obecných zastupiteľstiev nášho 

okresu a  jediného poslanca do 

zastupiteľstva Banskobystric-

kého samosprávneho kraja za 

náš okres. Zároveň je možné, že 

v tento deň bude aj referendum 

za uskutočnenie predčasných 

parlamentných volieb.

Najbližšie vydanie týžden-

níka Štiavnické noviny bude 

23.6.2022 a  30.6.2022. V  júli 

noviny vychádzať nebudú a ďal-

šie vydanie bude až od augusta 

2022. V tomto období sa už za-

čnú na stránkach našich novín 

prejavovať príslušní kandidáti, 

resp. predstavitelia jednotlivých 

politických strán a hnutí.

V tomto kontexte si dovoľujem 

vyzvať všetkých, ktorí majú zá-

ujem vyjadriť svoje dobré názo-

ry a  nápady súvisiace s  proble-

matikou nášho mesta i  okresu, 

aby mi ich zaslali do redakcie 

ŠN a  ja som ich mohla v  spo-

ločnom záujme prezentovať, 

nielen na stránkach našich no-

vín (kontakt: 045/6949652, 

michal.kriz@banskastiavnica.sk).

Miroslava Malatincová 
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Vážení občania,

nedávno sme Vás informo-

vali o  sociálnej politike mes-

ta Banská Štiavnica, o  sociálnych 

službách poskytovaných a  zabez-

pečovaných mestom v  zmysle zá-

kona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, ako aj v zmysle VZN mes-

ta Banská Štiavnica č. 7/2016 o so-

ciálnych službách v úplnom znení.

Tentokrát Vám v  krátkosti priná-

šame prehľad o  vynaložených fi -

nančných prostriedkoch na so-

ciálnu oblasť z  rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica za posledné tri 

roky. Okrem iných oblastí, priori-

tou mesta je najmä starostlivosť 

o  svojich občanov, poskytovanie 

pomoci v  rámci sociálnej politiky 

mesta. 

Predchádzajúce roky boli náročné 

pri poskytovaní sociálnej starostli-

vosti aj čo sa týka pandemickej si-

tuácie. Vo všetkých službách boli 

dodržiavané opatrenia pre zame-

dzenie šírenia ochorenia Covid-19, 

boli zabezpečené čistiace, hygienic-

ké potreby, dezinfekcia priestorov, 

v prípade potreby poskytnuté respi-

rátory, rukavice, pomôcky. Poskyt-

nuté informácie o  testovaní v  na-

šom meste, zabezpečené očkovanie 

proti ochoreniu Covid-19 a  mesto 

bolo nápomocné pri riešení rôznych 

životných situácií občanov, spôso-

bených v dôsledku tejto pandémie.

V  závere je dôležité zdôrazniť, že 

tento rok 2022 je a bude z hľadis-

ka fi nančných prostriedkov ešte ná-

ročnejší vzhľadom na zvýšené ná-

klady za tovary a služby, ako aj nové 

povinnosti pre mestá a obce vyplý-

vajúce zo zákonov. Štát ukladá sa-

mosprávam stále nové povinnosti 

v sociálnej starostlivosti o občanov, 

ktoré je potrebné uhrádzať z vlast-

ných fi nančných prostriedkov roz-

počtu mesta, pričom samotný štát 

fi nančne nie je nápomocný. Z uve-

dených dôvodov sa aj mesto Ban-

ská Štiavnica zapojilo do štrajkovej 

pohotovosti, ktorá bola vyhláse-

ná na mimoriadnom sneme Zdru-

ženia miest a  obcí Slovenska, od 

19.5.2022.

V  prípade nesplnenia požiadaviek 

ZMOS schválených na 32. sneme, 

Rada ZMOS pripraví po 30.06.2022 

v  spolupráci s  ďalšími samospráv-

nymi a profesijnými organizáciami 

celoslovenský štrajk.

Eva Gregáňová, MsÚ

Výdavky na jednotlivé oblasti

Sociálna oblasť 2019 2020 2021

Domáca opatrovateľská služba 215.040,49€ 299.197,64€ 331.428,00€

Komunitné centrum (projekt 

BOKKÚ)
34.472,40€ 29.535,31€ 52.392,00€

Denné centrá 10.431,16€ 7.386,68€ 4.308,00€

Priestor na prenocovanie v ne-

priaznivých klimatických pod-

mienkach

1.567,25€ 530,18€ 271,00€

Prepravná služba 14.994,75€ 12.992,80€ 11.404,00€

Prevádzkové náklady OZ Mar-

garétka
5.944,00€ 5.995,00€ 6.435,00€

Jednorazové dávky v  hmotnej 

núdzi
4.509,90€ 2.290,00€ 4.185,00€

Sociálne pôžičky 5.825,00€ 8.000,00€ 6.050,00€

Pochovávanie na trovy mesta 1.055,01€ 620,53€ 1.638,00€

Dotácie poskytnuté na sociálnu 

oblasť – poskytovateľom sociál-

nych služieb v meste

5.000,00€ 1.000,00€ 2.000,00€

Pomoc občanom počas vianoč-

ných sviatkov
909,80€ 506,25€ 1.150,00€

Sociálne veci mesta Banská Štiavnica 
v číslach

Na pomoc odídencom je 

v súčasnosti zameraných aj 

niekoľko ďalších opatrení 

realizovaných úradmi práce 

v rámci programu „Pomáhame 

odídencom“. 

Všetky opatrenia pre odídencov sú 

inšpirované už existujúcimi akti-

vačnými opatreniami na trhu prá-

ce, ktoré môžu využívať aj slovenskí 

občania. Program „Pomáhame odí-

dencom“ sa skladá zo 4 opatrení.

Opatrenie č. 1: „Vzdelávanie odíden-

cov umožní prístup k ďalšiemu vzde-

lávaniu vo forme kurzov. Odídenci si 

môžu vybrať kurz podľa svojho záujmu 

buď vo forme profesijne orientovaného 

vzdelávania, alebo kurzov zameraných 

na posilnenie jazykových či počítačo-

vých znalostí.“

Opatrenie č. 2: „Je zamerané na pod-

poru mobility pri zamestnávaní. V sú-

časnosti sa nerealizuje vzhľadom na 

možnosti bezplatného cestovania.“

Opatrenie č. 3: „Dobrovoľnícke čin-

nosti poskytnú odídencovi možnosť 

získať praktické skúsenosti a  zručnos-

ti u  konkrétneho poskytovateľa. Max. 

rozsah je 80 hod. mesačne, najviac po-

čas 6 mesiacov u jedného subjektu. Dob-

rovoľníkovi náleží za výkon činnosti 

príspevok na úhradu nevyhnutných vý-

davkov vo výške max. 218,-eur mesač-

ne. Poskytovateľ dobrovoľníckej služ-

by má nárok na úhradu časti nákladov, 

ktoré súvisia s vykonávaním práce dob-

rovoľníka najviac vo výške 63,27eur za 

mesiac  a  taktiež na úhradu časti ceny 

práce zamestnanca – organizátora naj-

viac 47,45eur mesačne.“

Opatrenie č. 4: „Zapracovanie u  za-

mestnávateľa má umožniť získanie te-

oretických a praktických zručností pod 

vedením mentora u  konkrétneho za-

mestnávateľa. Mentorované zapra-

covanie sa môže vykonávať v  rozsahu 

max. 4 hodiny denne počas 3 mesiacov. 

Odídenec, ako aj zamestnávateľ majú 

po splnení podmienok nárok na úhra-

du časti nevyhnutných výdavkov. O dí-

denec má po schválení žiadosti a  pod-

písaní dohody nárok na príspevok vo 

výške 218eur mesačne. Zamestnáva-

teľovi môže vzniknúť nárok na úhradu 

časti nákladov najviac 50eur na jedné-

ho účastníka mesačne a súčasne príspe-

vok na prácu mentora vo výške max. 

100eur mesačne.“

Podrobnejšie info o  všetkých pro-

jektoch vám radi poskytneme tel. na 

č. 045/2444420 alebo e-mailom na 

adrese silvia.sujanova@upsvr.gov.sk.

Silvia Šujanová, 

Odd. AOTP a poradenstva, 

OSZ ÚPSVaR BŠ

Opatrenia
pre odídencov z Ukrajiny

Záhradkárske 
okienko
Figy

Pestovanie

V  našich podmienkach sa fi gov-

níky pestovali kedysi niekoľkými 

spôsobmi. Prvým bolo pestovanie 

v nádobách v bytoch či v zimných 

záhradách. V lete sa rastliny vyná-

šali na balkóny a terasy, v zime bolo 

potrebné ich umiestniť do  chlad-

nej miestnosti, kde prezimovali. 

Tento spôsob pestovania bol veľ-

mi jednoduchý, rastliny však vďa-

ka pestovaniu v nádobe nedokázali 

naplno využiť svoj rodivý potenciál 

a dopestované plody boli viac-me-

nej iba na „chutnanie“. Druhý spô-

sob bolo pestovanie v  studených 

skleníkoch alebo fóliovníkoch. Tu 

nebol problém dosiahnuť vyso-

ké úrody. Mohutný rast fi govní-

ka spôsobený kombináciou voľnej 

pôdy a teplého chráneného stano-

viska však zaberá veľkú časť pesto-

vateľskej plochy na úkor ostatných 

rastlín. Posledný spôsob je pestova-

nie vo voľnej pôde. Využíval sa naj-

mä v oblastiach južného Slovenska, 

kde málokedy dochádzalo k takým 

silným mrazom, ktoré by dokázali 

radikálne rastliny poškodiť. Práve 

táto metóda sa vďaka už spomenu-

tým faktom začína rozširovať čoraz 

viac na sever našej krajiny. Pestova-

telia sa s úspechom dočkajú úrody 

aj v oblastiach, v ktorých bola táto 

skutočnosť pred 30 rokmi iba sen. 

Na pestovanie vyberajte chráne-

né miesto na  južnej strane domu. 

Na  pôdu je fi govník nenáročný, 

ocení však hlbšie, ľahšie a  dosta-

točne vlhké pôdy. Vysádza sa ako 

ktorákoľvek iná ovocná drevina, 

nemali by ste zabudnúť na  pravi-

delnú zálievku. Hoci sa u nás fi gov-

ník pestuje najmä vo forme kra, ne-

potrebuje žiadne oporné koly alebo 

drôtenky. Po ujatí rastliny opatr-

ne prihnojte, odporúča sa využívať 

najmä organické formy hnojenia – 

vyzretý kravský hnoj, slepačí trus, 

kompost. Hnojte však iba v jarnom 

období, lebo sú bohaté na  dusík, 

ktorý by pri neskorom hnojení na-

rušil správne vyzrievanie dreva 

pred zimou. V letnom období v nie-

koľkých dávkach aplikujte fosforeč-

né a draselné hnojivá, vhodné je po-

užiť aj komerčne vyrábané hnojivá 

na  citrusy. Figy sú plné vápnika, 

zinku aj draslíka.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Požičal som si názov veľkého 

hitu slovenskej populárnej 

piesne, ktorý každý rok 

prispeje k dobrej nálade 

nejedného jubilanta. 

V tomto roku je jubilantom aj Spevo-

kol Štiavničan, náš mužský spevác-

ky zbor. V apríli oslávil 50-ku a stále 

je plný elánu. Skupina Elán má takis-

to hit „Chlap sa nevzdá“ a  slová tejto 

piesne vystihujú aj prístup našich 

chlapov k životu i práci nášho spevo-

kolu. Nevzdali sme to ani v  ťažkých 

časoch pandémie a  ako sme minu-

lý rok sľúbili, naše výročie sme oslá-

vili koncertom 4.6. v  Kostole svä-

tej Kataríny Alexandrijskej, pre nás 

Štiavničanov aj v slovenskom kosto-

le. Ani po týždni, keď píšem tento člá-

nok, nevyprchali zo mňa pocity, kto-

rými ma naplnila atmosféra koncertu. 

Je to trocha samochvála, ale nemô-

žem sa tomu ubrániť. Podľa mňa bol 

koncert jednoducho úžasný. Po orga-

nizačnej stránke všetko klapalo, vý-

kon spevokolu bol uspokojivý (lepšie 

hodnotenie môže prípadne vysloviť 

niekto nezaujatý, čo ja, ako člen spe-

vokolu, nie som), výber hostí sa uká-

zal ako veľmi šťastný a program bol 

vo výsledku pestrý a zaujímavý. Odo-

zvy publika boli okamžite aj násled-

ne výborné, a to je pre nás nesmierne 

dôležité povzbudenie do ďalšej prá-

ce. Opäť sa ukázalo, že v našom ma-

lom meste je množstvo nadaných 

hudobníkov a spevákov rôznych žán-

rov. Vôbec neľutujem, že sme sa spo-

ľahli na naše domáce sily. Ukázali, že 

majú na to, aby obstáli v konkuren-

cii a poskytli návštevníkom koncertu 

množstvo radosti, o  ktorú nakoniec 

pri takomto koncerte ide. Či už je to 

duo gitaristov Klimko&Kružlic, fol-

klórny súbor Sitňan (najmä ich úžas-

ní heligonkári), raperská skupina Hills 

Bros (ich texty boli skutočne výbor-

né, zo života, slušné, neútočné a za-

ujímavé), alebo Stanko Bartko (takto 

ho voláme my, ktorí sa môžeme hr-

diť tým, že sme jeho priatelia), všetci 

prispeli k jedinečnému zážitku v jedi-

nečnom priestore nášho chrámu. Sa-

mozrejme, aj Peťo Zima, člen spevo-

kolu, ktorý predstavil svoju vlastnú 

tvorbu a nepochybne ňou zaujal. Nes-

mierne nás, členov spevokolu, poteši-

la divácka účasť. Kostol bol plný a do-

počul som sa, že niektorí záujemcovia 

sa museli vrátiť domov, lebo sa tam už 

nezmestili. Dúfam, že nikto z prítom-

ných neľutuje svoju účasť na koncerte. 

Považujem za potrebné a dôležité ve-

rejne poďakovať. V súvislosti s pred-

metným koncertom najmä všetkým 

účinkujúcim, ako aj návštevníkom 

koncertu. Obe strany sú nevyhnutné 

na vytvorenie tej správnej atmosféry, 

tých správnych pocitov, kvôli ktorým 

má zmysel koncerty robiť. Medzi tý-

mito dvomi skupinami, ktoré si na-

vzájom vymieňajú energiu, je ešte je-

den spojovací článok, a tým je prenos 

zvuku. A  ten zabezpečoval v  našom 

prípade Ján Svitáč, ktorému tiež ďa-

kujem. Slovom nás sprevádzal Matej 

Kvocera, známy len mladšej generá-

cii, lebo nepochádza odtiaľto. Ale už 

niekoľko rokov tu žije a zapája sa do 

rôznych aktivít kultúrneho života. Aj 

jemu ďakujeme za spoluprácu. Rovna-

ko ďakujeme rímskokatolíckej farnos-

ti, reprezentovanej pánom farárom 

Ľudovítom Frindtom, za poskytnu-

tie chrámu na uskutočnenie koncertu 

a za jeho dôveru, ktorú sme, dúfam, 

nesklamali. Ďakujeme mestu, farnos-

ti, Pohronskému osvetovému stredis-

ku a ich predstaviteľom, ktorí sa nám 

na koncerte prihovorili, za ich blaho-

želania a podporu. Rovnako ďakuje-

me Ivanovi Arvayovi a  Jánovi Petrí-

kovi ml., ktorí zdokumentovali náš 

koncert na videonahrávke a fotogra-

fi ách. Výber z nich sprístupníme ve-

rejnosti na našom webe a facebooku. 

Pokiaľ ide nielen o koncert, ale o našu 

činnosť ako takú, treba v prvom rade 

poďakovať našim rodinám. Iba pod-

pora našich blízkych nám umožňuje 

venovať mnohé hodiny nácviku zbo-

rového spevu a  jeho interpretácii na 

rôznych podujatiach. Každý, kto zbo-

rovému spevu aspoň trocha rozumie, 

potvrdí jedno zásadné pravidlo. Niet 

zborového spevu bez zbormajstra. 

Preto veľké ďakujem patrí nášmu 

zbormajstrovi Mgr. Jánovi Kružlico-

vi mladšiemu. Ten prívlastok mladší 

používa preto, lebo členom spevokolu 

je aj jeho otec rovnakého mena, dob-

rá duša a veselá povaha Janko Kruž-

lic starší. V neposlednom rade treba 

poďakovať našim sympatizantom, 

ktorí nás povzbudzujú po morálnej 

a  podporujú po materiálnej stránke. 

Ako každý rok, aj tentoraz ich vyme-

nujem v septembri, keď tradične vy-

hodnocujeme našu činnosť za ba-

nícky rok. Ak chcete byť medzi nimi, 

môžete nás podporiť príspevkom 

na účet SK91 0200 0000 0020 3860 

5696 alebo naturálne, svojimi výrob-

kami alebo tovarom, či už na spotrebu 

alebo na propagáciu vás, vašej činnos-

ti, či už podnikateľskej alebo záuj-

movej. Radi budeme šíriť vaše dobré 

meno. Nájdete nás v skúšobni v kul-

túrnom centre každý pondelok me-

dzi 18.00 až 20.00 hod. Na rovnakom 

mieste nás nájdu aj prípadní záujem-

covia o členstvo v našom spevokole. 

Po dlhom čase sa môžeme pochváliť, 

že cestu medzi nás našli dvaja noví čle-

novia, ktorí ešte s nami nevystupovali 

na našom výročnom koncerte, ale ob-

javia sa už čoskoro. Dúfame, že oni, aj 

náš vydarený koncert povzbudia ďal-

ších mužov, aby sa pridali k nám. Naše 

najbližšie verejné vystúpenia budú 

24.6. v Novej Bani a 28.6. na osla-

vách výročia SPŠ Samuela Mikoví-

niho. Srdečne vás pozývame. Máme 

ešte mnohé plány do budúcnosti. Ten-

to rok prežívame ako jubilejný, lebo 

dáme na rady múdrejších. A  jeden 

z nich nám povedal, že jubileum, to 

nie je len jeden konkrétny deň, ale celý 

rok. Tak dúfame, že sa nám ešte počas 

jubilejného roka podarí niektoré plá-

ny splniť. A na jeho konci by sme radi 

usporiadali ďalší koncert, s  novými 

hosťami a prekvapeniami, ktorý zno-

va potvrdí, že kultúru do nášho mes-

ta nemusíme len dovážať, ale máme 

čo ponúknuť aj na vývoz. Informácie 

o nás a našej činnosti nájdete na našej 

stránke www.spevokolstiavnican.sk., 

na našej stránke na facebooku a aj na 

webovej stránke mesta. Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

Čože je to 50-ka

Spevokol Štiavničan v Kostole sv. Kataríny  foto Ján Petrík

16. – 19.6. Festival Vlnoplocha, 

Rôzne lokality, BŠ, viac na www.vl-

noplocha.sk, 20.30.

16.6. Autor. čítanie: Medziriadky 

s Máriou Ferenčuhovou, KC Eleu-

zína, Horná ružová 1, BŠ, 18.00.

16. – 17.6. Sochár. a maliar. wor-

kshop Vlnoobjekt, Arborétum 

Kysihýbel, BŠ, denne od 10.00 - 

18.00.

17.6. Smejko a  Tanculienka, 

Kammerhofská 1, BŠ, 17.00.

17.6. Germánske knieža spod 

Tatier, Art Cafe, Akademická 

327/2, BŠ, 19.00.

17.6. Vernisáž výstavy Eglė 

Budvytytė, Galéria J. K., Nám. sv. 

Trojice 8, 18.00.

17.6. Prednáška archeologičky 

T. Štolcovej, Art Cafe, Akademic-

ká 2, 19.00.

17.6. Prehliadka: Európske dni 

archeológie, Námestie sv. Trojice 

6, 14.00.

17. – 19.6. Test the Best - Sala-

mandra 2022, Horný Hodruš-

ský tajch, Obec Hodruša-Hámre, 

12.00.

18.6. Trhy a  koncerty: Artivia 

Market, Nám. sv. Trojice, BŠ, 9.00 

– 19.00.

18.6. Sprevádzanie: Židovská 

BŠ, Židovský cintorín, BŠ, 9.30.

18.6. Budenie sitnianskych ry-

tierov, Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 12.00.

18.6. JDJ Kinet (Nu Spirit) v Art 

Cafe, Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

20.00.

18.6. Koncert: NeoQuartet (PL), 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, 

20.00.

18.6. Koncert: Silné V3, Terasa 

u  Blaškov, Počúvadlianske jazero, 

18.00 – 22.00.

18. a 25.6. Koncert: Gipsy Duo, 

Trotuár cafe, A. Kmeťa 126/14, BŠ, 

18.00.

19.6. Vernisáž: Sochársky a ma-

liarsky workshop Vlnoobjekt, 

Galéria J. Bindera, Námestie sv. 

Trojice 21, 18.00.

19.6. Hora: divadlo ŠiBe pre deti, 

Hájovňa, BŠ, 16.00.

24.-26.6. Zvuk for Štiavnica, Rôz-

ne lokality v centre mesta, BŠ, 18.30.

25.6. Poďakovanie za úrodu + 

Otvorenie leta 2022, obec Beluj, 

9.30.

30.6. Beseda: Propaganda eu-

rópskych fašizmov, KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 18.00.

Tím Región Štiavnica
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Spomienka

„Nebo je príliš 

ďaleko, ale tí, 

ktorých miluje-

me a už sú preč, 

nikdy nie sú za-

budnutí na neznámom mies-

te, pretože sú navždy s  nami, 

v našich srdciach...“

Dňa 20.6.2022 uplynie pät-

násť rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel 

a otec Ing. Jozef Herčko.

Kto ste ho poznali a  mali 

radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina 

Spomienka

7. júna sme si pripomenuli 

nedožité 100. výročie naro-

denia nášho otca a starkého, 

bývalého člena banskoštiav-

nickej dychovej hudby, klam-

piara a  učiteľa Františka 

Lichnera, ktorý nás opustil 

v r. 1975 vo veku 53 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte 

mu, prosím, spolu s nami ti-

chú spomienku či modlitbu.

Syn Valér s rodinou

oznamy, 
spomienky

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že rekondič-

no-liečebný pobyt v  Hokovciach 

sa uskutoční od nedele 25.9. do 

1.10.2022. Cena je 215€, zálohu 

100€ je potrebné zaplatiť v kance-

lárii počas úradných hodín –pon-

delok, utorok, streda. Prosíme 

nahlásiť záujem o  dopravu auto-

busom na čísle: 045/ 692 08 75 

alebo na čísle: 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14.00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Songs from the Compost: 

Mutating Bodies, 

Imploding Stars

Piesne z kompostu: mutujúce 

telá, implodujúce hviezdy

Kurátorka výstavy: Lýdia Pribišová

Architektúra výstavy: Matej Gavula

OZ Pilot, Slovenské banské múze-

um a Galéria Jozefa Kollára vás sr-

dečne pozývajú na vernisáž výsta-

vy Eglė Budvytytė – Songs from the 

Compost: Mutating Bodies, Implo-

ding Stars, ktorá sa uskutoční v pia-

tok 17. júna 2022 o 18.00 hod.

Výstava litovskej umelkyne pracu-

je s  myšlienkami ekofeminizmu, 

ako aj s princípmi skrytých hybných 

síl. Cez nehierarchickú optiku, pro-

stredníctvom fantázie či cez voľné 

asociácie autorka sústreďuje pozor-

nosť na prírodu a na fungovanie člo-

veka v  nej. Zaujíma ju symbolická 

moc slova a pohybu tela, sila meta-

fory a gesta. Skúma schopnosť tela 

spochybňovať kódy správania sa.

Tvorba Eglė Budvytytė je charakte-

ristická záujmom o krehkosť, zrani-

teľnosť, ale i  rôzne subtílne formy 

odboja a revolty. Jej diela naznaču-

jú, že riešenie naliehavých ekolo-

gických i spoločenských problémov 

súvisí so zásadnou zmenou pat-

riarchálneho konceptuálneho rám-

ca. Budvytytė hlása nedominantný 

spoločenský vzťah k prírode, a s tým 

súvisiacu holistickú tradíciu. Jej die-

la naznačujú potrebu diskusie o eti-

ke starostlivosti. Je známa predo-

všetkým videami a  skupinovými 

performances, ktorých aktéri často 

spolupracujú v  skupinách, navzá-

jom si preukazujúc pomoc, solida-

ritu, ohľaduplnosť. Eglė sa zaoberá 

i vzťahmi medzi osobnými a kolek-

tívnymi formami odporu a  eman-

cipácie, ako aj transformačným po-

tenciálom zdieľania spoločného 

zážitku.

Pre výstavu v Galérii Jozefa Kollá-

ra vybrali autorka a  kurátorka tri 

videá:

• Mutating Bodies, Imploding Stars 

(2021), prezentované i na aktuál-

nom Benátskom bienále, 

• Liquid Power Has No Shame 

(2017) a

• Shaking Chrildren (2013).

Eglė Budvytytė (Litva, 1981) žije 

vo Vilniuse a  v  Amsterdame. Jej 

práce boli predstavené,okrem už 

hore spomínaného tohtoročné-

ho Bienále v  Benátkach,na mno-

hých iných prestížnych výstavách, 

napr. na Liste Art Fair v  Bazile-

ji, na Art Dubai, na 19. biená-

le v  Sydney, v  amsterdamskom 

Centre umenia De Appel, v  CAC 

(Centrum súčasného umenia) vo 

Vilniuse, v  múzeu Stedeljik v  Am-

sterdame či v múzeu MAXXI v Ríme. 

https://www.eglebudvytyte.lt/

Výstava potrvá od 18.6. do 

6.11.2022.

Srdečne pozývame!

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia, fond 

je hlavným partnerom projektu, 

a  fi nančne ju podporil Banskobys-

trický samosprávny kraj.

Lýdia Pribišová 

a tím Galérie Jozefa Kollára

Galéria Jozefa Kollára 
predstaví renomovanú litovskú umelkyňu Eglė Budvytytė

Trvanie výstavy: 

15/6/2022 – 24/7/2022

Kurátorka: Iveta Chova-

nová

Galéria Jula Bindera, 

Nám. sv. Trojice 21, Ban-

ská Štiavnica

Otvorené: streda- nedeľa: 

12.00-17.00, sobota: 

12.00-18.00

Dualita v  matematike 

okrem iného znamená, 

že ak sú dve vety duálne 

a jedna z nich je pravdivá, 

potom aj tá druhá je prav-

divá. Dualita je prítomná 

aj v  chápaní, poznávaní 

sveta, vzťahov či v  procese ume-

leckej tvorby. Čo sa deje v prostredí 

medzi protichodnými pólmi? Medzi 

dobrom a zlom, časom a bezčasím? 

Medzi reálnou krajinou a  predsta-

vou o  nej? Aké má toto rozhranie 

pravidlá a zákonitosti?

Lucia Oleňová /*1992/ vyš tudo-

vala maľ bu na VŠ VU 

v Bratislave u profesora 

Ivana Csudaia. Autor-

ka vo svojom tvorivom 

programe refl ektu-

je prí rodné  a  krajinné  

š truktúry, ktoré  ju za-

ujímajú vo viacerých 

roviná ch. Ťažiskovým 

médiom, z  ktoré ho vy-

chá dza je maľ ba, ktorej 

sekunduje tvorba ple-

né rnych akvarelov č i 

trojrozmerný ch objek-

tov. Svoju tvorbu pre-

zentovala na viacerých 

individuálnych aj skupi-

nových výstavných pro-

jektoch. V roku 2019 získala ocene-

nie Maľba roka VÚB.

Iveta Chovanová, 

kurátorka

Dualita priestoru - Lucia Oleňová
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Spomienka

„V  neznámy 

svet odišiel si, 

plakali sme 

všetci, každý, 

kto ťa mal rád. 

Musel si odísť, viem, v  srdci 

a v spomienkach ostal si v nás.“

18.6. si pripomíname  smut-

né výročie, keď   nás opustil 

milovaný manžel, tatko, ded-

ko a  priateľ Peter Pačesa. 

S láskou spomíname:

manželka, syn, vnúčatá

Spomienka

„Ten, kto žije 

v  našich spo-

mienkach, nik-

dy nezomrel...“

Dňa 18. júna 

si pripomíname 30. výročie 

od úmrtia p. Štefana Kríža. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-

te mu spolu s nami tichú spo-

mienku. S láskou spomína

syn Michal s rodinou

Spomienka

„Stíchol dvor, 

záhrada a dom, 

už nepočuť 

tvoj hlas a  kro-

ky v  ňom. Odi-

šiel si na cestu, kam ide každý 

sám, len dvere spomienok osta-

li otvorené dokorán.“

Dňa 13.6. uplynulo 1. vý-

ročie, čo nás navždy opustil 

Rastislav Baluch. Tí, ktorí 

ste ho poznali a mali radi, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

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

Chcel by som sa poďakovať 

za Váš týždenník mesta 

Štiavnické noviny a zároveň sa 

podeliť so svojimi poznatkami 

a skúsenosťami pri čítaní 

tohoto týždenníka. 

Mám možnosť sledovať úro-

veň viacero regionálnych perio-

dík a musím konštatovať, že vaše 

mestské noviny medzi nimi hra-

jú prím. Predovšetkým chcem 

zdôrazniť, že noviny proporčne 

a  objektívne oboznamujú čitate-

ľov s  najaktuálnejšími udalosťa-

mi mesta a regiónu. Venujú sa re-

álnym problémom mesta, značný 

priestor dávajú kultúre, športu, 

školstvu, sociálnej oblasti, miest-

nej samospráve a jednotlivým spo-

ločenským otázkam života obča-

nov. Dávajú možnosť otvoreným 

kritickým názorom, sú objektívne 

a  názorovo vyvážené. Tematicky 

a obsahovo sú naozaj veľmi kvalit-

né. Podávajú faktické informácie 

a  človek si podľa nich vie vytvo-

riť reálny obraz a úsudok o tom, čo 

sa v meste a regióne v skutočnosti 

deje. Politická plocha je minimál-

na a venuje sa výlučne politike sa-

mosprávy, ktorej činnosť je otvo-

rená kritickým ohlasom občanov, 

ktorí majú možnosť zapojiť sa do 

politiky samosprávy a mesta. Je tu 

vyhradený priestor pre poslancov 

mesta a ponúkajú možnosť aj pre 

polemické názory. Texty sa držia 

v neutrálnej spravodajskej rovine.

Široký priestor má alternatívna 

plocha, ktorá prináša čitateľom 

aktuálne informácie z komunálne-

ho, kultúrneho i športového života 

vo vašom meste. Bohatá škála ma-

teriálu tematicky zahŕňa aktivi-

ty mestskej samosprávy, kultúry, 

školstva, zdravotníctva, sociálnej 

starostlivosti, športu a iné. Noviny 

pravidelne informujú aj o činnos-

ti inštitúcií a  zariadení v  Banskej 

Štiavnici a  umožňujú obyvate-

ľom verejne vyjadriť svoje názory 

a  podnety. V  širokospektrálnom 

zábere si každý čitateľ určite nájde 

niečo zo svojich záľub, záujmov či 

koníčkov. Pozoruhodne sa javí ori-

ginalita jednotlivých rubrík novín, 

ktoré sú zaujímavo rozdelené pod-

ľa špecifi ckých zameraní, s  mož-

nosťou krížoviek, vedomostných 

súťaží, inzercie a  reklamy. Iden-

tický priestor všetkých okruhov je 

vyvážený.

Prezentáciu, hodnotenie užitoč-

nosti, objektívnosti a verejnopráv-

nosti ŠN hodnotím veľmi pozitív-

ne. Vyznačujú sa variabilnosťou 

a  bohatstvom tém, kompozičnou 

pestrosťou, rozmanitosťou výra-

zových a jazykových prostriedkov, 

zrozumiteľnosťou, informatívnos-

ťou, aktualizovanosťou a  fl exibi-

litou. Články jednotlivých rubrík 

sú dobre čitateľné, prehľadné, ob-

sahovo i vizuálne príťažlivé a majú 

kvalitnú výpovednú hodnotu. 

Obyvatelia dostávajú hodnotné, 

pravdivé a  neskreslené informá-

cie, čo len potvrdzuje a  deklaruje 

redakčnú nezávislosť.

Zaslúžené poďakovanie patrí prá-

ci redaktora ŠN, osobe, na ktorej 

stojí celá práca novín, ktorý spo-

lu s  redakčnou radou a  v  spolu-

práci s  pravidelnými prispievateľ-

mi vedie tento celý tvorivý proces 

a  rozhoduje o  celkovej koncepcii 

vydania. Spolu s tvorivým tímom 

dvíha rating novín a veľmi profe-

sionálne hľadá spôsoby, ako oslo-

viť a zaujať v  čo najväčšom počte 

široké vekové publikum, čo sa mu 

aj darí. V  dobrom závidím Štiav-

nici a Štiavničanom takéto skvelé 

periodikum, ako aj množstvo spo-

ločenských, kultúrnych a  športo-

vých aktivít, z ktorých majú mest-

ské noviny možnosť čerpať a veľmi 

pútavým spôsobom informovať 

svojich spoluobčanov. Želám kre-

atívnemu kolektívu ŠN veľa op-

timizmu a radosti z  tak záslužnej 

práce a nech sú skutočne ešte dlhé 

roky tvorivým, plodným, pod-

netným, inšpiratívnym a  zmyslu-

plným pelotónom života v Banskej 

Štiavnici.

Milan Bukoven

Poďakovanie

28. mája 2022 sa v kaštieľskej 

záhrade v Hronseku uskutočnil 

33. ročník krajskej súťažnej 

prehliadky detí v interpretácii 

ľudových piesní Hronsecká 

lipová ratolesť. 

Súťažnú prehliadku organizu-

je Stredoslovenské osvetové stre-

disko v Banskej Bystrici v spoluprá-

ci s obcou Hronsek. Zúčastniť sa na 

súťaži môžu jednak najlepší postu-

pujúci speváci a  speváčky z  okres-

ných súťaží a víťazi konkurzu, ktorý 

prebiehal v podkroví Stredosloven-

ského osvetového strediska v Ban-

skej Bystrici  2. mája. Na súťažnej 

prehliadke v  kaštieľskej záhrade 

v Hronseku boli interpreti a  inter-

pretky rozdelení do dvoch kategórií 

podľa veku. Do  prvej kategórie od 

6 do 10 rokov a do druhej kategó-

rie od 11 do 15 rokov. V prvej ka-

tegórii mala banskoštiavnická ZUŠ 

zastúpenie v osobe speváka z  trie-

dy pani učiteľky Andrejky Halibo-

žekovej Martina Kminiaka. Ten mal 

v Hronseku podporu svojej rodiny, 

ktorej patrí naša vďaka za pomoc 

pri rozvoji talentov všetkých ich 

detí a pomoc pri reprezentácii. Sú-

ťažiacich a súťažiace sprevádzala ľu-

dová hudba Borievka, s  ktorou sa 

pred hlavným programom speváči-

kovia zohrávali na zvukovej skúške. 

Na podujatí vystúpili aj Ženská spe-

vácka skupina Marína zo Zvole-

na a víťazky minulého 32. ročníka 

Sophia Leicherová z Lučenca a Teré-

zia Motyčková z Revúcej. Martinko 

získal v silnej konkurencii 3. miesto 

interpretáciou dvoch slovenských 

ľudových piesní „Hej, keď ma šikova-

li“ a „Dievčatko oravskô“. Zo srdca bla-

hoželáme!

Irena Chovanová

Martinkov spev v Hronseku
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Tajomné zákutia centra 

a blízkeho okolia mesta 

Banská Štiavnica už po 

siedmykrát oživia divadelné 

zoskupenia z Čiech 

a Slovenska. Novinkou je 

spojenie s prvým ročníkom 

sochárskeho a maliarskeho 

workshopu Vlnoobjekt.

Československý festival au-

torského divadla Vlnoplocha 

sa bude tento rok konať už po 

siedmykrát! Nezávislé divadlá 

z Čiech a Slovenska prídu opäť do 

Banskej Štiavnice, kde na mieste 

vytvoria predstavenia, ktoré spá-

ja tohtoročná téma festivalu Re-

cyklácia – pamäť vecí. Počas pre-

dĺženého víkendu 16. - 19.6. 

predstavenia pre verejnosť odo-

hrajú v  rozličných netradičných 

priestoroch: v  opustenej Sta-

rej hute za mestom, zaniknutej 

fabrike Pleta, v starých domoch, 

na uliciach...

Programová riaditeľka festiva-

lu Vlnoplocha, Klára Jakubová 

spolu s  dramaturgičkou festiva-

lu Milou Dromovich spresňujú 

voľbu tohtoročnej témy: „Divadlo 

má možnosť vytvoriť hodnotu v prí-

tomnom okamihu a  potom zmiznúť 

bez stopy. Vzhľadom na podmienky 

a prostredie teda vyzývame tvorcov, 

aby prišli so svojimi myšlienkami 

a  tvorili z  lokálne nájdených mate-

riálov a dávali im nový život. Ponú-

kame tému recyklácie, ako proces 

znovuoživenia, použitia starého ma-

teriálu s  vrstvou nového významu 

a  vznik novej hodnoty. Staré ukry-

té v novom.“

Téma recyklácie nie je ani nová, 

ani prevratná, avšak čím ďalej, 

tým naliehavejšia. Festival Vlno-

plocha od svojho zrodu recyklu-

je predovšetkým staré opustené 

miesta a upozorňuje na ich exis-

tenciu. Chátrajúce domy na mo-

ment ožívajú performatívnym 

umením. Čo všetko sa dá recyk-

lovať a  vracať do obehu? A  mô-

žeme recyklovať aj samých seba? 

Téma festivalu apeluje na obnovu 

nielen vecí, ale aj pamäte, príbe-

hov a zabudnutých tráum. Viera 

vo vytváranie nového s využitím 

nepotrebného a  starého priná-

ša nádej, a to je to, čo spoločnosť 

práve teraz potrebuje. Uchopenie 

témy je však v rukách samotných 

umelcov, je na nich, ako ju preta-

via do divadelného tvaru.

Pozvaní umelci zo Slovenska: di-

vadlo Na Peróne (Jana Werne-

rová, Peter Kočiš), Jedným dy-

chom (Veronika Malgot, Libuše 

Bachratá, Laura Štorcelová), 

Poet TV (Henrich Žucha, Tomáš 

Straka) a z Čiech: divadlo Fysio-

ART (Hana Strejčková, Tomáš 

Strejček), Spielraum Kollektiv 

(Linda Straub, Mathias Straub, 

Veronika Knytlová) a  študentky 

Konzervatória Jozefa Adamovi-

ča. Festival doplnia dve detské 

hosťujúce predstavenia divadiel-

ka Babena a  diskusia na tému 

„Pamäť vecí: Zdroje a  témy recyk-

lácie v divadle“. Hosťami diskusie 

budú divadelná kritička Zuzana 

Uličianska, ktorá sa zaoberá té-

mou recyklácie v  performatív-

nych umeniach a  členovia diva-

delných zoskupení, ktorí priamo 

tvoria predstavenia pre Festival 

Vlnoplocha.

Novinkou roku 2022 je paralel-

ne prebiehajúci sochársky a  ma-

liarsky workshop Vlnoobjekt. Do 

Štiavnice príde 5 sochárov a  5 

maliarov, ktorí budú v  nádher-

nom prostredí Arboréta Kysihý-

bel od 12. – 17.6.2022 tvoriť 

svoje diela pred očami verejnos-

ti. Vyvrcholením workshopu Vl-

noobjekt bude vernisáž, ktorá sa 

uskutoční 18.6.2022 o  18.00h 

v  Galérii J. Bindera na Námestí 

sv. Trojice v B. Štiavnici. Po ver-

nisáži budú sochy premiestnené 

do Arboréta Kysihýbel, kde bude 

postupne vznikať sochárska ex-

pozícia. Niektoré sochy budú 

umiestnené aj v  Botanickej zá-

hrade v Banskej Štiavnici. Work-

shopu sa zúčastnia sochári An-

drej Šoka, Marek Štuller, Andrej 

Haršányi, Tomáš Roubal a Marek 

Halász a maliari Matúš Maťátko, 

Marek Jarrota, Lucia Horvátho-

vá, Ľudmila Machová a Filip Sa-

bol, kurátorkou podujatia je 

Marianna Brinzová. Workshop 

voľne nadväzuje na dávnejšie 

zaniknutú tradíciu sochárskych 

sympózií, ktoré dlhú dobu v Ban-

skej Štiavnici organizoval p. Bo-

humil Bachratý.

Zakladateľmi divadelného fes-

tivalu Vlnoplocha a  workshopu 

Vlnoobjektu sú OZ Vlnoplocha 

a  Oblastná organizácia cestov-

ného ruchu Región Štiavnica. 

Workshop vzniká v  spolupráci 

s Národným lesníckym centrom, 

Galériou J. Bindera, Mestom 

Banská Štiavnica, Mestskými 

lesmi Banská Štiavnica, hotelom 

Grand Matej a  ďalšími partner-

mi. Obe podujatia fi nančne pod-

poril Fond na podporu umenia.

Všetkých srdečne pozývame!

Viac na: www.vlnoplocha.sk

Festival z  verejných zdrojov 

podporil a  hlavným partnerom 

podujatí je Fond na podporu 

umenia.

Tím OZ Vlnoplocha

Divadelný festival Vlnoplocha 
a sochársky workshop Vlnoobjekt v Banskej Štiavnici

Program
festivalu Vlnoplocha

(16.-19.6.2022)

Štvrtok 16.6. / 20.00 / Půlnoc 

v pohraničí / Fysioart / CZ / Kostol 

sv. Kataríny - Námestie sv. Trojice

Piatok 17.6. / 19.00 / Dno / Na 

Peróne / SK / Spojár Undergound

20.30 / Márnosť / SK / Dolná huta 

- bus 20:20 pred Archanjel caff é 

bar - Radničné námestie 1780

Sobota 18.6. / 11.00 / Škola 

škriatkov / Divadielko Babena / 

Art Cafe - Akademická 2 pre deti 

od 3-10 r.

14.00 / Pamäť vecí Zdroje a témy 

recyklácie v  divadle/ Diskusia / 

Eleuzína - Horná ružová 1

15.30 – 19.30 / Poet TV / Slam Po-

etry / Trotuár

16.00 / Mačičky a televízor / Diva-

dielko Babena / Art Cafe - Akade-

mická 2 pre deti od 3-10 r.

18.00 – 19.30 / Dno / Na Peróne 

/ SK / Spojár Undergound - Kam-

merhofská 181

20.00 / Odkaz / Spielraum Kollektiv 

/ CZ / Rubigall - Námestie sv. Trojice

21.30 / (P)leta / FysioART / CZ / 

Pleta

23.00 / Poet TV / Slam Poetry / ulica

Nedeľa 19.6. / 10.30 / Festivalový 

hudobný koláčik/ Art Cafe - Aka-

demická 2

Tím OZ Vlnoplocha

Svetové 
dedičstvo 
očami detí 
2022
Prinášame Vám výsledky 28. roč-

níka medzinárodnej výtvarnej 

súťaže Svetové dedičstvo očami 

detí 2022. Do 28. ročníka súťa-

že sme dostali 754 kresieb zo 45 

škôl z 23 miest svetového dedič-

stva zo 14 krajín: Azerbajdžan, 

ČR, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Čína 

(Macao), Turecko, Malajzia, Me-

xiko, Indonézia, Fínsko, Luxem-

bursko, Taiwan, Ukrajina a  Slo-

vensko.

Vernisáž výstavy víťazných prác 

sa uskutoční dňa 27.6.2022 

o 10.00 hod. v priestore pri ZUŠ, 

pri infokiosku.

Ďakujeme všetkým za zaslané 

práce a víťazom blahoželáme!

Víťazné diela si môžete pozrieť tu: 

http://www.sdod.banskastiavnica.

sk/vystava.php?year=2022#

MsÚ
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 17.6. o 19:30 hod.

Kdyby radši hořelo
Komédia, dráma, 84 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Standa a Bróňa sú 
dobrovoľní hasiči v malej dedin-
ke. Zatiaľ čo sa nešikovný Stan-
da teší na narodenie syna, jeho 
starší kamarát Bróňa, ktorý je 
pre Standu vzorom, sa už zo ži-
vota neteší. Nedávno mu totiž 
zomrela manželka. Veci sa začnú 
meniť v momente, keď počas veľ-
konočného jarmoku narazí dodávka 
do ľudí. Vodič od nehody utečie 
skôr ako si ho niekto všimne..

Sobota 18.6. o 19:30 hod.

Jurský svet: 
Nadvláda
Akcia, dobrodružný, 120 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Dinosauria 
a ľudská civilizácia sa koneč-
ne stretli. Zdá sa, že miesto na 
planéte Zem je vyhradené len pre 
jeden druh. Veľkolepé vyvrchole-
nie ságy, ktorá začala v Jurskom 
parku Stevena Spielberga.

Nedeľa 19.6. o 17:00 hod.

Buzz Lightyear
Animovaný, komédia, 120 min., 
MP, vstupné: 5€. Príbeh Buzza 
Lightyeara a jeho dobrodružstiev 
do nekonečna a ešte ďalej.

Nedeľa 19.6.o 19:30 hod.

Tralala
Hudobný, komédia, 103 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Štyridsiat-
nik Tralala sa živí ako poulič-
ný spevák v Paríži. Jedného ve-
čera stretne mladú ženu, ktorá 
mu zanechá len jeden jediný od-
kaz predtým, ako zmizne: „Hlav-
ne nebuďte sám sebou.“ Snívalo 
sa mu to? Opúšťa Paríž a nako-
niec nájde v Lurdoch tú, do kto-
rej už bol zamilovaný. Ona si ho 
však nepamätá. Ale jedna šesť-
desiatnička plná života spozná-
va v Tralalovi svojho syna Pata, 
ktorý zmizol pred dvadsiatimi 
rokmi v Spojených štátoch. Tra-
lala sa rozhodne prevziať úlohu 
syna. Objaví novú rodinu a náj-
de v sebe génia, ktorého nik-
dy nemal.

Utorok 21.6. o 19:30 hod.

Fragile memory
Dokument, 70 min., MP:12, vstup-
né: 5€. V čase, keď sovietske-
mu kameramanovi Leonidovi Burla-
kovi diagnostikujú Alzheimerovu 
chorobu, nájde jeho vnuk, mla-
dý ukrajinský fi lmár Ihor Ivan-
ko v rodinnom letnom dome osob-
né a nepublikované dielo starého 
otca. Leonid Burlaka pracoval od 
šesťdesiatych rokov ako kame-
raman vo Filmovom štúdiu Odesa 
a nakrútil kultové diela, naprí-
klad Miesto akcie nemeniť.

Štvrtok 23.6.o 19:30 hod.

Elvis
Hudobný, dráma, životopisný, 159 
min., MP:12, vstupné: 5€. Veľko-
lepý fi lm Baza Luhrmanna sa po-
nára do života a hudby Elvisa 
Presleyho a jeho vzťahu s jeho 
záhadným manažérom, plukovníkom 
Tomom Parkerom. Stredobodom tej-
to cesty je jedna z najvýznam-
nejších a najvplyvnejších osôb 
v Elvisovom živote, Priscilla 
Presley.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 21/2022: „Lás-

ka je ako vietor, nemôžeme ju vidieť, ale 

cítiť.“ Výhercom sa stáva Petra Po-

liaková, B. Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku 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 termí-

ne do 27.6.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Antho-

nyho de Mella: „Žijete iba vtedy, pokiaľ 

nájdete... (pokračovanie v tajničke).

A., Zabi, literárno-dramatický od-

bor, vysloboď, severské zviera,

B., Začiatok tajničky,

C., Spoločne, zn. rifl í, koľko česky,

D., Bolesť česky, staroegyptský Boh 

slnka, zmýva sa ním podlaha, obi-

lie,

E., Slon, otep, manželka Chaplina, 

choď po rusky,

F., Slov. podnik, doktor, pokoste, 

podivenie,

G., Už aj, Anno Domini, detský po-

zdrav, trpaslík v  severských kraji-

nách, kyslík,

H., Manželka strýca Martina, 

zamúť, koniec tajničky,

I., Textová skratka, zn. zinku, Oto 

naliepaj, sad,

J., 3. časť tajničky, podmienková 

spojka.

1., Spoluhlásky v  slove súpis, 

2. časť tajničky, pracuj pluhom,

2., Udrel nohou, robia penu,

3., Dookola, čierny vtáčik,

4., Iniciálky Latináka, hora, uhry-

zni zriedkavo,

5., Popevok, urán-síra, Nová scéna, 

poza, cicavec z pralesa,

6., Spoluhlásky v  slove dodaj, zn. 

klobúkov, 100,

7., Herpes, podložil nohu,

8., Srnka, ospalo,

9., Domáce zviera, moce, zaujímaj 

ležiacu polohu,

10., Podmienková spojka, ťažné 

zvieratá, spoluhlásky v  slove túž, 

saj,

11., Stupaj, stred slova kúril, plurál 

skr.,

12., Solmizačná slabika, patriaca 

Ridovi, jedna v Ríme,

13., Obriadilo, staroegyptský Boh 

Slnka,

14., Býček, koniec tajničky, inici-

álky Konárika.

Pomôcky: Ra, Toka, KK, rafni, 

drozd.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 23
Krížovka
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Futbal
IV. liga – 25. kolo, 8.6.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJ 

Sklo Tatran Poltár 3:0

Víťazstvom sme sa z  čela tabuľ-

ky prebojovali do III. ligy! Chlapci, 

gratulujeme k postupu!

9.6. Sportika Miniliga U11 

- 21. kolo

FK Vyhne – FK Sitno Banská 

Štiavnica 7:3. Góly: J. Ivanič, A. 

Mangult, L. Tereň. 

Tréner P. Hanzlík:

„Po dobrom výkone u prvého mužstva 

súťaže sme nakoniec prehrali, keď 

sme mali až príliš veľký rešpekt a ne-

zvládli sme záver zápasu. Nevadí, ide-

me ďalej, veď chalani sa stále učia...“

12.6. Vysoká výhra dorastu 4:0

FK Sitno Banská Štiavnica - TJ 

Sklotatran Poltár,. Góly: Hanko-

vič, Jurica 2, Vandák

Gratulujeme, ďakujeme, že sa ba-

víte futbalom!

FK Sitno BŠ

Pressburg 
aquatlon
Dňa 11. 6. sa uskutočnil v Brati-

slave aquatlon na tratiach 1km 

plávania a  5km beh. Pretekov sa 

zúčastnili aj zahraniční pretekári. 

V hlavnej kategórii do 39r. zvíťazil 

domáci Tolkunov, medzi ženami 

s  prevahou zvíťazila triatlonová 

nádej Vráblová. V  kategórii 40-

49.r. sme mali zastúpenie, keď 

Rado Nemčok obsadil 2. miesto 

s  časom 35:42. Zvíťazil J. Dobi-

ás, 3. miesto získal Španiel Cam-

panero. Sezóna sa tak naplno roz-

behla, uvidíme čo prinesú ďalšie 

preteky...

KMT BŠ

som prežila len tento rok 

koncom mája, keď sa už 

odohrala niekoľká z repríz 

v kultúrnom centre Eleuzína. 

Dovtedy bolo toto „divadlo“ stále vy-

predané. Určite za to môže kom-

binácia nadčasovej témy (hrozba 

vojnových časov, prezliekanie kabá-

tov, fi listerské názory určitej doby) 

a  perfektného spracovania tvorivej 

skupiny Mila Dromovich, Klára Ja-

kubová a Verona Hajdučíková.

„Kosmopol je imerzná divadelná insce-

nácia, ktorá vťahuje divákov do špirá-

ly času a nechá ich spolu s jednou meš-

tianskou rodinou prežiť udalosti 20. 

stor. tak, ako sa mohli odohrať v Banskej 

Štiavnici. Predstavenie sa odohráva na 

jedenástich scénach v  starom meštian-

skom dome, divák sa ponára do deja ako 

jeho neviditeľná súčasť, sleduje ho z bez-

prostrednej blízkosti a sám má možnosť 

si vyberať, ktorú scénu bude sledovať. 

Stáva sa tak aktívnym účastníkom in-

scenácie, skladá si vlastný príbeh, s kto-

rým sa začne stotožňovať a  pociťovať 

ako príbeh vlastnej rodiny,“ povedali 

autorky inscenácie a pôvodnej idey. 

Inscenácia je viazaná na miesto 

vzniku, preto nehosťuje v  iných 

mestách a divadlách, ale diváci ces-

tujú za ňou z celého Slovenska. Čo 

na to niektorí hovoria:

Dávid & Dávid (Žiar nad Hro-

nom) – mladí 30 roční úspešní cha-

lani. Jeden z nich už bol na predsta-

vení štvrtýkrát. Je to omnoho lepšie 

ako klasické divadlo. Človek sa cíti 

ako keby bol súčasťou deja a má si 

možnosť vybrať, ktorú scénu ide po-

zerať. Niekedy je to náročné, lebo 

musí sledovať tiež ostatné súvis-

losti. Tým, že poznáme aj Štiavni-

cu, niektoré pomenovania nám boli 

známe a viac sme chápali udalosti, 

ktoré sa tam odohrávali. Napríklad 

– Klinger, Metropol, Tabačka...

Zuzana & Dušan (Bratislava) – 

My sme cielene docestovali na toto 

predstavenie a sme radi, že nám ko-

nečne sadol termín a dali sa ešte za-

rezervovať lístky. Veľa sme o  ňom 

počuli aj v  rádiu, takže sme vedeli, 

do čoho ideme. Veľmi nás oslovilo 

to, že sme mohli chodiť z miestnosti 

do miestnosti a stále sme sa cítili sú-

časťou celého priebehu. Aj napriek 

rôznym scénam, emócie neupadli 

a samotná idea je veľmi nadčasová. 

My sme už staršia generácia a mno-

hé veci sú nám blízke. Učili sme sa 

o nich alebo sme mali podobné prí-

pady v našich rodinách z minulosti.

Môžem potvrdiť, že pri takom bo-

hatom deji, pri striedaní smutných 

či veselých epizód, divák ani nere-

gistroval strávené tri hodiny. Ďaku-

jem jednému z  protagonistov, kto-

rého osobné pozvanie som prijala 

a mohla to celé zhliadnuť. Niektoré 

momenty boli veľmi silné. Za mňa 

spomeniem napríklad odchod Žida 

na večnosť, intervenciu ruského 

vojaka, ale aj jeho podmanivé, smut-

né piesne. Výkony všetkých hercov 

boli skvelé a po predstavení sa ešte 

intenzívne venovali divákom, hoci 

taký výkon veru dá zabrať. Nedá mi 

nespomenúť zvlášť Ľudku Klimko-

vú, ktorá bravúrne stvárnila aj samu 

seba po smrti - v obrazovom ráme 

s kamennou tvárou na dosť dlhý čas. 

Táto repríza mala však ešte jednu 

pridanú hodnotu v  novej informá-

cii. Trojica autoriek pripravuje kni-

hu s rovnomenným názvom a toto 

o nej povedala Mila Dromovich: „Di-

vadlo je prchavé a žije, iba kým sa hrá. 

Potom ostáva len v spomienkach, ktoré 

časom vyblednú. Mali sme pocit, že chce-

me dať šancu Kosmopolu prežiť, a  tak 

prišiel nápad napísať knihu. Odhaľuje-

me v  nej proces a  celé zákulisie tvorby 

tejto imerznej inscenácie.

Naše divadlo vzniklo na základe hĺbkové-

ho historického a etnologického výskumu 

štiavnickej meštianskej spoločnosti 20. 

storočia. Vďaka našej knižke spozná čita-

teľ mnohé netušené osobnosti, príbehy aj 

fakty, ktoré tvorili podobu tohto slávne-

ho banského mestečka v minulom storo-

čí a nám slúžili ako predobrazy našich po-

stáv a peripetií ich osudov.

Kniha bude mať bohatý obrazový materi-

ál z inscenácie a tvorivého procesu, ale aj 

mnohé cenné a neznáme fotografi e mes-

ta, jeho obyvateľov a artefaktov z minu-

losti. Veď autorom unikátne zachovanej 

fotografi e na obálke je štiavnický fotograf 

Július Chrien, ktorý mal v Štiavnici svoj 

ateliér začiatkom 20. stor.

Do publikácie sme prizvali aj štvrtého 

autora, historika Daniela Harvana, kto-

rý prispel kapitolami z histórie Banskej 

Štiavnice, a  doplnil tak mozaiku pros-

tredia z historicko – politického pohľadu 

dobovej spoločnosti. Grafi cký dizajn kni-

hy vytvoril Lukáš Rohárik.

Na vydanie knižky však potrebujeme 

pomoc od našich podporovateľov, pre-

tože je to veľmi fi nančne náročné. Preto 

sme spustili kampaň na www.donio.sk/

kosmopol, kde si môžu ľudia kúpiť našu 

knižku v predpredaji a pomôcť nám s jej 

vydaním“.

Daniela Sokolovičová

Neuveriteľný zážitok 
z divadelnej inscenácie Kosmopol

Obálka knihy Kosmopol  foto Július Chrien

Poďakovanie
Všetkým, ktorí nám 10. júna na 

Deň belasého motýľa – deň ľudí so 

svalovou dystrofi ou, poskytli pod-

poru a príspevok do pokladničky 

veľmi pekne ďakujeme. V našom 

meste sa vyzbieralo 310€. Výsled-

ky celoslovenskej kampane a  na 

čo sa prostriedky vynaložia, náj-

dete na www.belasymotyl.sk. Su-

permarketu Billa ďakujeme, že 

sme sa mohli rozložiť pred ich pre-

vádzkou. Vaša pomoc – naše kríd-

la, www.omdvsr.sk.

Alžbeta Škvarková,

Adela Plevová
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inzercia

služby

práca

  Ručné výkopové a planírova-

cie práce, cena: 50eur/m3, tel. č.: 

0919 488 868

  Vykonávam kosenie, spiľovanie 

stromov, tel. č.: 0940 306 249

 Hľadám nemecky hovoriacu 

osobu na predaj nehnuteľností 

s províziou, kontakt: 0940 306 249

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Lacno predám markízu 3x6m, 

farba bordovo-višňová, nová, ne-

používaná, tel.č.: 0903 897 720

  Predám štiepané drevo 

25/33cm, kontakt: 0940 870 762

  Prijmem čašníčku na brigá-

du (študentku), aj popri zamest-

naní, pomocnú silu do kuchy-

ne a  pomocnú kuchárku, plat od 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, 

kontakt: 0903 506 693

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

INZERCIA

4. 6. sa konal v Banskej 

Bystrici už 11. ročník jediného 

večerného maratónu na 

Slovensku aj v Čechách 

s dobehom po zotmení. 

Maratón, Polmaratón, Trojčlen-

ná polmaratónska štafeta, zážitko-

vý beh na 3,4km pre všetky vekové 

kategórie, Majstrovstvá sveta v pol-

maratóne naboso, Majstrovstvá Slo-

venska rezortu Ministerstva obra-

ny v  polmaratóne, Majstrovstvá 

Slovenska kolobežky, Majstrovstvá 

Slovenska inline polmaratón, 7km 

hobby na kolieskach všetkého dru-

hu pre celé rodiny s deťmi.

Multišportové podujatie - jedi-

né svojho druhu ponúklo disciplí-

nu pre každého. Polmaratónu sa 

zúčastnili aj Bankoštiavničania, 

ktorí si viedli v silnej konkurencii 

úspešne:

V  kategórii Muži 18 – 39 rokov 

skončil na 10. mieste František Be-

lohorec s časom 1:20:41, v kategórii 

Muži 40 – 49 rokov obsadil Richard 

Hrušovský 10. miesto s  časom 

1:26:58 a Radoslav Nemčok z KMT 

BŠ dobehol na 47. mieste s časom 

1:41:41. Srdečne blahoželáme!

Ferko Belohorec zhodnotil mara-

tón: „V  sobotu som si odkrútil ďal-

ší polmaratón, a to v Banskej Bystrici. 

Plány boli ako vždy veľké, posledné ťaž-

ké tréningy naznačovali stúpajúcu for-

mu a pocitovo som sa cítil 

dobre. Od štartu som mal 

šťastie, že som nemusel be-

žať sám, vždy sme to ťaha-

li dvaja až traja. Prvé ki-

lometre som viac pozeral 

na hodinky ako pod nohy, 

lebo som si dal jednoduchú 

úlohu „len sa nezblázniť 

na začiatku“. Úlohu som si 

vzorne plnil, na 10km som 

mal medzičas pekne pod-

ľa plánu, akurát pocito-

vo som už začínal šípiť, že 

to neudržím… na moje po-

mery bolo zase príliš teplo. 

Našťastie, voda bola k dis-

pozícii každé dva kilometre, tak som to 

v plnej miere využíval. Za svoj najväčší 

úspech v tomto smere považujem ucho-

penie troch pohárikov naraz, bez zasta-

venia. Kríza prišla na 14-15km, keď sa 

predo mňa začali dostávať súperi, kto-

rých som pár kilometrov predtým pred-

behol ja. Nebudem klamať, dotklo sa 

ma to, ale je to každopádne dobrý im-

pulz k zrýchleniu, akurát, že lepšie sa to 

plánuje v hlave ako realizuje, takže som 

bol rád, že som sa ďalšie 3 km zubami 

nechtami dokázal držať dvoch chala-

nov, aby mi neušli. Potom nasledova-

la občerstvovačka a  asi 400m stúpa-

nie, a tu prišla moja chvíľa. Hovorím si, 

kedy, keď nie teraz, vylial som na seba 

dva poháriky vody a ten kopec som vy-

behol ako srna. Chalanov som sa stria-

sol a už som to chcel len udržať, keď som 

zrazu pred sebou zbadal ďalšie tri po-

tenciálne obete. 1,5 km do cieľa a ja som 

zacítil svoju šancu. Dvoch sa mi podari-

lo predbehnúť tak nejako plynule, tretí 

vzdoroval, tak mi bolo jasné, že si to roz-

dáme v  cieľovej rovinke, tam som mal 

nakoniec viac síl a fi nišoval som v čase 

1:20:41. V  cieli nad miernym sklama-

ním z tohto času prevážil pocit z vydare-

ného záveru a posun z 15. na 10. miesto 

v absolútnom poradí. Fakt som si to uží-

val, veľká vďaka aj súperom za vzájom-

né súboje a klobúk dole pred nimi, z tých 

posledných piatich spomínaných boli 

štyria z kategórie 40+ a  išli ako draci, 

ale čo, však vek je len číslo.“

Zdroj: https://marathonbbtour.sk/

ŠN

Banskobystrický maratón

V nedeľu 12. júna 2022 sa vo 

farnosti Svätý Anton konala 

púť ku súsošiu Sv. Trojice, za 

účasti veriacich Svätoanton-

čanov.

Pobožnosť viedol d.p. farár Michal 

Baláž. Modlili sme sa litánie spoje-

né s týmto sviatkom. Spieval miest-

ny cirkevný zbor. Pán farár spome-

nul aj históriu tohto súsošia a úctu, 

ktorú prechovávali obyvatelia obce 

k Najsvätejšej Trojici, svedčí o tom 

aj založenie Spolku členov sv. Trojice 

už v roku 1751 v obci, ktorá patrila 

rodu Koháryovcov a už v roku 1779 

pri apoštolskej vizitácii a posvätení 

miestneho kostola sa spomína v sú-

pise stavieb aj Súsošie sv. Trojice. 

V súčasnej dobe prebieha reštaurá-

cia spodnej časti súsošia.

Andrej Palovič

Sviatok Najsvätejšej Trojice 
vo Svätom Antone

Púť viedol d.p. farár Michal Baláž  foto Katarína Ujlaky Legényová

Upozornenie
Upozorňujeme návštevníkov 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o., na zvýšený výskyt 

medveďov v  lokalite Banky, Ha-

dová, Kýzová, Handerlovo. Preto 

Vás prosíme o zvýšenú ostražitosť 

najmä pri prechádzkach v okolitej 

prírode.

MsL BŠ
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Prijmeme na TPP Prijmeme na TPP 
alebo brigádnicky alebo brigádnicky 

predavačku do stánku predavačku do stánku 
Kontakt: Kontakt: 

0905 418 6160905 418 616

Obchodný zástupca spol. Allianz je tu pre Vás! V prípade otázok ho kontaktujte: Peter Vician 
tel.č.: 0911 774 908, email: peter.vician2712@gmail.com


