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V stredu 23.11.2022 primá-

torka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala ustanovu-

júce zasadnutie MsZ.

Komunálne voľby sa kona-

li 29.10.2022 a  obyvatelia nášho 

mesta si zvolili primátora mesta 

a nové 12-členné MsZ. 

Hlavnými bodmi programu usta-

novujúceho MsZ boli:

Otvorenie, Určenie zapisovate-

ľa a overovateľov zápisnice, Správa 

o správnosti a výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy 2022, Zlože-

nie sľubu novozvoleného primátora 

mesta, Zloženie sľubu novozvole-

ných poslancov mestského zastu-

piteľstva, 

Od 1.1.2023 nás opäť čaká 

zvýšenie poplatku za 

komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.

Je to dôsledok zvyšovania nákladov 

a položiek, ktoré do ceny poplatku 

vstupujú. 

Cena za odvoz a zneškodnenie od-

padov sa od nového roka zvý-

ši o 17%. V priebehu roka 2022 sa 

zvýšila cena nafty o 35%. Cena prá-

ce vzrastie od 01/2023 najprv o 7% 

a od 09/2023 o ďalších 10% a elek-

trina bude v r. 2023 výrazne drah-

šia. Drahšie sú aj opravy a  údržba 

mechanizmov.

Ešte donedávna platilo, že od 

1.1.2023 bude povinná úprava zme-

sového komunálneho odpadu pred 

uložením na skládku. Je to zakotve-

né v zákone o odpadoch a Minister-

stvo životného prostredia SR nám 

niekoľkokrát v priebehu tohto roka 

tvrdilo, že úprava od 1.1.2023 bude. 

Koncom minulého týždňa pod tla-

kom ZMOS, ÚMS a niektorých zbe-

rových spoločností Ministerstvo ŽP 

túto povinnosť o rok posunulo.

Úprava znamená, že zmesový ko-

munálny odpad prejde technologic-

kou linkou, ktorá z  neho vytriedi 

recyklovateľné časti (sklo, kovy), ener-

geticky zhodnotiteľné časti ako plasty, 

papier, drevo, a stabilizuje biologicky 

rozložiteľnú časť tak, aby zvyšok, kto-

rý sa na skládku uloží, už nebol biolo-

gicky aktívny a aby neprodukoval na 

skládke metán.

Ustanovujúce MsZ

Poplatok za odpad sa bude zvyšovať

Novozvolení poslanci s primátorkou  foto Ján Petrík ml. �3.str.

�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

Klimaktérium
– jedinečná komédia nielen pre 

ženy!

Klimaktérium je nielen divadel-

ným fenoménom, ktorý má za 

sebou už vyše 2200 repríz, ale je 

predovšetkým očistným kúpe-

ľom a posilňujúcim energetickým 

nápojom. Hrdinky našej insce-

nácie – Pamela, Kristína a  Žofi a 

– „tigrice v menopauze“ – sa stretá-

vajú na narodeninovej oslave Ma-

riky – jednej z nich. Aby sa nielen 

zabávali a  rekapitulovali svoj do-

terajší život, ale aby sa povzniesli 

nad problémy, ktoré im prináša 

všedná každodennosť, strata prá-

ce, chlapi, vlastné deti, zdravotný 

stav a starnutie. Lebo takýto údel 

postretol každú z nich a vzájomne 

ich spája! Z. Tlučková, G. Oňová, 

K. Brychtová a  J. Švoňavská vás 

prevedú variáciami na chúlostivú 

tému „ženskéhodozrievania“ a účto-

vania s  ňou. Ľahko zapamätateľ-

né piesne a ich vtipné texty. Pred-

stavenie je akousi „babskou jazdou“

plnou humoru, ktorý je asi tým 

najlepším a najúčinnejším liekom 

na starosti dneška. Takú vtipnú 

a úprimnú hru – so zmyslom pre 

humor a  s  decentnosťou spraco-

vania témy – ešte nikdy nikto ne-

napísal. Až teraz! Predstavenie 

môžete zažiť na vlastnej koži už 

v  sobotu 26.11.2022 o  19.00 

hod. v kultúrnom centre. Srdečne 

pozývame!

RM
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DIÁR
z programu

primátorky

21.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  rieše-

niu odpadového hospodárstva 

v meste.

Pracovné stretnutie s poslancami 

k mestskému rozpočtu a VZN.

Redakčná rada ŠN.

22.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie pracovných úloh Sta-

vebného úradu.

23.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa ustanovujúce 

mestské zastupiteľstvo.

24.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie - VZN k fi nan-

covaniu školstva na území mesta.

Účasť na Valnom zhromaždení 

Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku.

25.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k prevádzke 

a fi nancovaniu športovísk.

26.11.

Občiansky obrad – sobáš.

 Slávnostné prijatie jubilantov.

Viera Lauková

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.

Po dlhšej odmlke zapríčinenej 

materiálmi, ktoré museli 

byť v Štiavnických novinách 

uverejnené pred voľbami, ako 

aj bezprostredne po nich, sa 

opäť vraciam k tejto rubrike. 

Veľmi ma teší, že sa mi ozvali via-

cerí čitatelia, že im táto rubrika veľ-

mi chýba, čo je pre mňa mimoriad-

ne významným stimulom v súvislosti 

s tou to rubrikou aj do budúcnosti.

13.11. v  Rádiu Regina o  6.20 bola 

spomienka na akademika Jána 

Gondu, ktorý sa narodil v  tento 

deň v r. 1905 v B. Štiavnici (zomrel 

16.7.1993). Vyštudoval na štátnom 

reálnom gymnáziu v  B. Štiavnici, 

vyštudoval na leteckého inžiniera, 

v ktorej profesii dosiahol vynikajúce 

výsledky aj ako československý kon-

štruktér a vynálezca. Bol vysokoškol-

ským profesorom, prorektorom ale 

aj rektorom na SVŠT v Bratislave. Bol 

poslancom SNR ale aj Federálneho 

zhromaždenia, ako aj autorom via-

cerých odborných publikácií. V jese-

ni svojho života bol predsedom Slo-

venskej spoločnosti pre dejiny vedy 

a techniky, kde v tom čase som bol 

aj ja ako člen výboru tejto spoloč-

nosti. Vo funkcii predsedu, keď že 

bol mimoriadne významnou celoslo-

venskou autoritou, sa významným 

spôsobom zaslúžil o  to, aby vychá-

dzali vzácne publikácie z  histórie 

vedy a techniky na Slovensku. Mala 

v nich prioritné miesto Banská Štiav-

nica a  jej bezprostredné okolie, pri-

čom spoluautormi okrem mňa boli 

aj ďalší Štiavničania – Ing. Ivan 

Herčko, CSc., Ing. Milan Hock, CSc. 

a Ing. Eugen Kladivík. J. Gonda mal 

v živej pamäti svoje rodisko, vždy mal 

nesmierne potešenie, keď som mu 

povedal čokoľvek pozitívne o  jeho 

milovanej Štiavnici.

14.11. v  Rádiu Slovensko o  18.20 

v relácii „K veci“ v súvislosti s chysta-

ným novým grafi konom železnič-

nej dopravy na Slovensku bola spo-

mínaná aj železničná trať z Hronskej 

Dúbravy do B. Štiavnice, o  ktorej sa 

uvažuje, že by mala byť buď zrušená 

prevádzka na nej, resp. táto prevádz-

ka výrazne obmedzená.

15.11. v Rádiu Regina o 7.45, po 9.00, 

ako aj 16.11. v Rádiu Slovensko v Rá-

diožurnále medzi 12.00 – 12.30 ho-

voril Ing. Štefan Engel, PhD., riaditeľ 

Múzea vo sv. Antone, ktorý je súčas-

ne aj tajomníkom Zväzu múzeí na 

Slovensku. Z tejto pozície hovoril nie-

len o zmysle, postavení a činnosti tej-

to korporácie, ale aj o aktivitách Mú-

zea vo sv. Antone. Je to vynikajúce, že 

takúto funkciu má práve riaditeľ Mú-

zea vo sv. Antone, ktorý dôverne po-

zná aj problematiku všetkého toho, 

čo súvisí s múzejnou a galerijnou čin-

nosťou v  B. Štiavnici. Zdôrazňujem, 

že niet takého mesta v Európe ako je 

Banská Štiavnica, ktoré má toľko mu-

zeálnych a  galerijných expozícií ako 

práve naše mesto vzhľadom na počet 

obyvateľov. Toto všetko je úžasný ka-

pitál aj do budúcnosti, nehovoriac už 

o výnimočnosti, ba dokonca jedineč-

nosti niektorých expozícií z hľadiska 

rozvoja cestovného ruchu a návštev-

nosti B. Štiavnice, pričom aj jedineč-

ný kaštieľ a Múzeum vo sv. Antone je 

vlastne v bezprostrednej blízkosti náš-

ho mesta.

17.11. v Rádiu Regina po 16.00 bola 

spomienka na Daniela Gabriela Li-

charda v  súvislosti s  tým, že zomrel 

v tento deň v r. 1882 (nar. 17.1.1812). 

Bol profesorom matematiky a fyziky 

na Evanjelickom lýceu v B. Štiavnici, 

v r. 1838-44, kde sa zaslúžil o zorgani-

zovanie slovenských študentov v Lite-

rárnej slovenskej spoločnosti. Založil 

taktiež zbierku fyzikálnych prístro-

jov. V r. 1842-43 bol dokonca riadite-

ľom lýcea. 

19.11. v  Rádiu Regina o  6.48 bolo 

podrobné avízo o  vianočnom a  no-

voročnom koncerte folklórnych sú-

borov pod názvom „Daj Boh šťastia 

tejto zemi“, ktorý sa uskutoční 9.12. 

o 19.00 v Evanjelickom kostole v Ban-

skej Bystrici, na ktorom vystúpi so 

svojím repertoárom aj banskoštiav-

nický folklórny súbor Sitňan.

19.11. v  Rádiu Lumen o  7.00 bola 

spomienka na Andreja Kmeťa v súvis-

losti s tým, že sa narodil v tento deň 

v r. 1841 (zomrel 16.2.1908). Študo-

val na banskoštiavnickom gymnáziu 

a 28 rokov ako katolícky kňaz pôso-

bil v Prenčove, bol zakladateľom slo-

venskej národnej vedy, botanikom 

a archeológom európskeho významu. 

Slovenské národné múzeum v Brati-

slave, ako aj v Martine, má jeho uni-

kátne zbierky. Je po ňom pomeno-

vané banskoštiavnické gymnázium, 

ulica v B. Štiavnici, je v našom meste aj 

jeho pamätník naproti Kammerhofu 

od Františka Gibalu z r. 1938, v Pren-

čove mu je venovaná samostatná ex-

pozícia, aj chata na Sitne je pomeno-

vaná po ňom.

19.11. v Slovenskej televízii na Jed-

notke po  19.00 bola podrobná re-

portáž o  festivale a  výstave „Divoči-

na“, ktorá bude v Galérii J. Kollára až 

do apríla 2023. Informácia o  týchto 

podujatiach bola aj v Rádiu Slovensko 

od 22.00 a 20.11. od 7.00.

20.11. v  Slovenskej televízii na Jed-

notke v  relácii „O  5 minút 12“ hovo-

ril k aktuálnej vnútropolitickej situá-

cii Ing. Ladislav Kamenický, poslanec 

NR SR a podpredseda strany SMER-

SD. Až z  banskoštiavnických voleb-

ných novín z minulého mesiaca som 

sa dozvedel, že je absolventom ban-

skoštiavnického gymnázia pre prípra-

vu študentov na štúdium v zahraničí, 

takže určite mu patrí aj miesto v tejto 

rubrike.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

INZERCIA
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Vystúpenie novozvole-

ného primátora mesta, Schválenie 

programu ustanovujúceho zasad-

nutia, Voľba mandátovej a  návr-

hovej komisie, Návrh na uznese-

nie, Poverenie poslanca, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a  viesť zasad-

nutia mestského zastupiteľstva 

podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. v  znení neskorších predpisov, 

Návrh na zriadenie mestskej rady 

a  voľba členov mestskej rady, Ná-

vrh na zriadenie komisií mestské-

ho zastupiteľstva, Návrh na voľbu 

predsedov, podpredsedov a  členov 

komisií MsZ, Návrh na poverenie 

vykonávaním obradov uzavretia 

manželstva a používaním štátneho 

znaku pri obradoch uzavretia man-

želstva a vykonávaním občianskych 

obradov, Návrh na voľbu zástupcov 

mesta do orgánov spoločností, Ur-

čenie platu primátora mesta, Návrh 

na preplatenie nevyčerpanej dovo-

lenky primátora mesta, Informatív-

na správa o  vymenovaní zástupcu 

primátorky mesta, Správa Nemoc-

nica Banská Štiavnica, a.s., Disku-

sia a Záver.

Po otvorení ustanovujúceho zasad-

nutia MsZ a  určení zapisovateľa 

a  overovateľov zápisnice z  rokova-

nia Správu o  správnosti a  výsled-

koch volieb do orgánov samosprávy 

mesta Banská Štiavnica predniesol 

predseda Mestskej volebnej komi-

sie doc. Ing. Peter Koleda, PhD. Po 

zložení sľubu novozvoleného pri-

mátora mesta a  poslancov MsZ, 

predseda MVK odovzdal poslan-

com osvedčenie o  zvolení. Nasle-

dovalo vystúpenie primátorky 

mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej. 

Po ňom nový 12-členný poslanec-

ký zbor v zložení: RNDr. Bačík Pa-

vel, Barák Ľubomír, Mgr. Ernek Pe-

ter, Mgr. Göndöčová Viera, Koťová 

Helena, Ing. Mgr. Krátky Martin, 

JUDr. Lukačko Dušan, Mgr. Ma-

charik Martin, Majerská Mirosla-

va, Mičura Štefan, Mgr. Pál Miku-

láš, Mgr. Pellegrini Lukáš schválil 

program ustanovujúceho zasadnu-

tia MsZ a  zvolilo Mandátovú, vo-

lebnú komisiu v zložení: Mgr. Peter 

Ernek- predseda komisie, Ľubo-

mír Barák- člen komisie, Mgr. Mi-

kuláš Pál- člen komisie a Návrhovú 

komisiu v zložení: RNDr. Pavel Ba-

čík- predseda komisie, JUDr. Dušan 

Lukačko- člen komisie, Štefan Mi-

čura- člen komisie, ďalej MsZ vzalo 

na vedomie správu predsedu mest-

skej volebnej komisie o  správnosti 

a výsledku volieb do orgánov samo-

správy na funkciu primátora mes-

ta Banskej Štiavnice a  poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta 

Banská Štiavnica. MsZ na volebné 

obdobie 2022-26 nezriadilo Mest-

skú radu. V ďalšom bode programu 

MsZ zriadilo komisie, predsedov 

a podpredsedov komisií:

a) Komisia regionálneho rozvoja 

a  dopravy: Mgr. Martin Macharik, 

predseda, Mgr. Peter Ernek, pod-

predseda,

b) Komisia ekonomickej a  správy 

majetku: RNDr. Pavel Bačík, pred-

seda, Mgr. Mikuláš Pál, podpred-

seda,

c) Komisia výstavby a  životného 

prostredia: JUDr. Dušan Lukačko, 

predseda, Mgr. Viera Göndöčová, 

podpredseda,

d) Komisia školstva, práce s deťmi 

a mládežou: Štefan Mičura, predse-

da, Mgr. Ing. Ján Krátky, podpred-

seda,

e) Komisia športu a kultúry: Ľubo-

mír Barák, predseda, Mgr. Lukáš 

Pellegrini, podpredseda,

f) Komisia sociálnej, bytovej a zdra-

votníctva: Helena Koťová, predse-

da, Miroslava Majerská, podpred-

seda,

g) Komisia pre pamätihodnosti 

mesta: Mgr. Viera Göndöčová,

h) Komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verej-

ných funkcionárov v  znení ústav-

ného zákona č. 357/2004 Z.z. 

v  znení neskorších zmien a  dopln-

kov: Mgr. Petra Erneka, členovia: 

RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Ing. Krátky.

MsZ v  ďalšom bode programu 

schválilo poverenie na vykonáva-

nie obradov uzavretia manželstva 

a  používanie štátneho znaku pri 

obradoch uzavretia manželstva pre 

toto volebné obdobie Mgr. Nadež-

du Babiakovú, primátorku mes-

ta, ktorej uvedené vyplýva priamo 

zo zákona a poslancov MsZ: Ľubo-

míra Baráka, Mgr. Petra Erneka, 

Mgr. Mikuláša Pála, JUDr. Dušana 

Lukačka, Mgr. Lukáša Pellegriniho, 

Mgr. Martina Macharika a  pove-

renie na vykonávanie občianskych 

obradov pre toto volebné obdobie: 

Ing. Ivanu Nikolajovú, prednostku 

MsÚ. Ďalej MsZ odvolalo bývalých 

a  zvolilo nových zástupcov mesta 

do orgánov spoločností nasledovne: 

Mgr. Lukáša Pellegriniho, poslan-

ca MsZ za člena dozornej rady spo-

ločnosti, Bytová správa, s. r. o., 

RNDr. Pavla Bačíka, poslanca MsZ 

za člena dozornej rady spoločnos-

ti Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s.r.o., Miroslavu Majerskú, 

poslankyňu MsZ za členku dozornej 

rady spoločnosti Nemocnica Ban-

ská Štiavnica, a. s., Mgr. Ing. Jána 

Krátkeho, poslanca MsZ za člena 

predstavenstva spoločnosti Joer-

gesov dom, a.s. a Mgr. Petra Erne-

ka poslanca MsZ za člena dozornej 

rady spoločnosti Joergesov dom, 

a. s. Poslanci MsZ určili plat pri-

mátora mesta, ako aj náhradu pla-

tu za nevyčerpanú dovolenku za 

rok 2021. Nasledovala Informatív-

na správa o  vymenovaní zástupcu 

primátorky mesta, ktorým sa stal 

poslanec MsZ Mgr. Peter Ernek 

od 1.12.2022. Posledným bodom 

programu bolo uplatnenie predkup-

ného práva na kúpu 66 kmeňových 

listinných akcií spoločnosti Nemoc-

nica Banská Štiavnica, a. s., za rov-

nakých podmienok, za aké ich plá-

nuje nadobudnúť záujemca, ktorý 

poslanci neschválili. Po prerokova-

ní všetkých bodov programu MsZ 

a diskusii primátorka mesta rokova-

nie ukončila. Podrobné informácie 

z rokovania MsZ nájdete na stránke 

www.banskastiavnica.sk. Záznam 

z rokovania nájdete na stránke VIO 

TV, www.viotv.sk. Celé znenie uzne-

sení nájdete v budúcich ŠN.

Michal Kríž

NOVINKY
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Úprava zmesového ko-

munálneho odpadu predstavuje ďal-

ších cca 60 €/t. Toto navýšenie nás 

čaká od r. 2024.

Teraz však musíme reagovať na 

všetky zvýšenia cien, ktoré nás od 

1.1.2023 čakajú, a preto musíme na-

výšiť poplatok za komunálne a drob-

né stavebné odpady jednak pre ob-

čanov mesta, jednak pre vlastníkov 

nehnuteľností a tiež pre podnikateľ-

ské subjekty a iné právnické osoby. 

Navrhované zvýšenie je pre občanov 

a vlastníkov nehnuteľností zo súčas-

ných 36,50 €/obyv. ročne na 43,80 

€/obyv. ročne (20%) a pre množst-

vový zber podnikateľov a  právnic-

ké osoby z  0,016 €/l na 0,032 €/l 

(100%). Tieto navrhované zmeny 

ešte musí schváliť mestské zastu-

piteľstvo. Poplatok za komunálne 

odpady v  sebe zahŕňa okrem zbe-

ru a ďalšieho nakladania so zmeso-

vým komunálnym odpadom a  ob-

jemným odpadom aj časť nákladov 

na prevádzku zberného dvora, zber 

bioodpadu a prevádzku kompostár-

ne, opravy a  údržbu mechanizmov 

potrebných pre zber a  nakladanie 

s  komunálnymi odpadmi, monito-

ring a  údržbu uzatvorenej skládky 

a drobné položky na opravu kontaj-

nerov a údržbu stojísk.

Poplatok nezahŕňa náklady na trie-

dený zber papiera, plastov, skla, ko-

vov, nápojových kartónov. Nespadá 

sem ani elektroodpad, batérie, pne-

umatiky. Náklady na tieto vytrie-

dené druhy odpadov hradia výrob-

covia prostredníctvom rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov.

Zmesový komunálny odpad je čím 

ďalej, tým drahší, a stále tvorí pod-

statnú časť komunálnych odpadov 

vyprodukovaných v  meste Banská 

Štiavnica (cca 2600 t). Preto je dô-

ležité čo najviac triediť odpad, aby 

toho zmesového bolo čo najmenej. 

Za vytriedený odpad z  obalov (pa-

pier, plasty, sklo, kovy, nápoj. kartó-

ny) občania neplatia, za vytriedený 

bioodpad občania platia v  poplat-

ku, ale je lacnejší ako zmesový ko-

munálny odpad.

Chcem apelovať najmä na občanov 

v bytovkách, aby triedili kuchynský 

odpad, ktorý tvorí významný podiel 

zmesového komunálneho odpa-

du a na skládke vytvára problémy – 

produkuje metán, skleníkový plyn. 

Preto bude od 2024 povinná úprava 

odpadu. Z kuchynského bioodpadu 

spolu s ostatným zeleným bioodpa-

dom (tráva, lístie, konáre) v kompo-

stárni vyrábame kompost, o  ktorý 

je dosť veľký záujem. Ak vám chý-

bajú kompostovateľné vrecká na 

kuchynský bioodpad, kontaktujte 

svojho domového dôverníka, vrec-

ká dodáme.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS


1.str.

Poplatok za odpad sa bude zvyšovať

Ustanovujúce MsZ
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Dňa 19. októbra 2022 MsZ 

vzalo na vedomie Správu 

o príprave TS, m. p., Banská 

Štiavnica na zimnú údržbu MK 

a verejných priestorov.

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica majú v správe mest-

ské komunikácie (ďalej MK), verejné 

priestory (ďalej VP), schody a chod-

níky, na ktorých zabezpečujú údržbu 

s  cieľom čistoty a  v  zimnom obdo-

bí tiež prejazdnosti a priechodnosti. 

Účelom zimnej údržby je zmiernenie 

vplyvu nepriaznivého zimného po-

časia na prejazdnosť MK a priechod-

nosť VP. Zimná údržba sa vykonáva 

v zmysle mestským zastupiteľstvom 

schváleného Operačného plánu zim-

nej údržby mestských komunikácií 

na danú sezónu.

Pre zabezpečenie verejnoprospeš-

ných služieb v zimnej sezóne 2021-

2023 disponujú TS personálnym, 

materiálovým a technickým vybave-

ním. Zamestnanci TS2, m.p., stre-

diska č. 2 vykonávajú v zimnom ob-

dobí ručné čistenie a zimnú údržbu 

v 9-tich rozdelených úsekoch na sle-

dovaných schodoch, chodníkoch 

a autobusových zastávok SAD. Tech-

nika nasadená na čistenie MK: nákl. 

mot. vozidlo: ávia, gazella, multicar 

s radlicou, UNC nakladač, 2 ks ruč-

né snežné frézy a  strojný zameta-

cí kartáč na zametanie popraškové-

ho snehu z  chodníkov v  centrálnej 

mestskej zóne. Zásobovanie posy-

povým materiálom a technickou so-

ľou bude zabezpečovať pohyblivá 

osádka motorovým vozidlom Ávia 

na všetkých úsekoch 1 až 9 počas 

celej zimnej údržby. Na určené sta-

noviská bude zabezpečovaný rozvoz 

posypového materiálu v igelitových 

vreciach. V  prípade kalamitných 

a mimoriadnych situácií sa privolá-

va na pomoc technika od kooperu-

júcich subjektov.

Technické vybavenie predstavujú 

najmä vozidlá so zimnou výbavou 

a výstrojom a mechanizmy na ma-

nipuláciu so snehom.

1. Poradie vykonania zimnej 

údržby

I.

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, Ulica 

L. Svobodu, Mládežnícka, Energeti-

kov, Bratská, (prejazd sídliskom), 

hasičský a  záchranný zbor Pletiar-

ska ulica, príjazd k nemocnici, par-

koviská pod Novým zámkom, uli-

ca Mládežnícka (býv. staré ihrisko), 

ulica Dolná (nové parkovisko oproti 

Schindlerke).

Ulice: Mierová, Akademická, An-

dreja Kmeťa, Radničné námestie, 

Nám. sv. Trojice, Andreja Sládko-

viča (aj pred hasičskou zbrojnicou), 

Jozefa Karola Hella po Dolnú Ro-

veň, križovatku so štátnou cestou, 

ulica Dolná, 1. mája, Križovatka, 

Obrancov mieru (od Ilijského mos-

ta po Suchý tajch) - prejazd Šteful-

tovom.

II.

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na 

Zigmund šachtu, ulice na Špitálke 

(Ulica Pavla Dobšinského, Slovanská 

ulica, Ulica Antona Bernoláka, Ulica 

Martina Hatallu, Ulica Ivana Kras-

ku, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica Janka 

Matušku), Ulica Antona Pécha, An-

tolská, Michala Miloslava Hodžu, Jo-

zefa Miloslava Hurbana, Botanická, 

Budovateľská, Špitálska, Povrazník, 

parkovisko - ulica Lesnícka (nad štát-

nou políciou), parkovisko - ulica Mlá-

dežnícka (pri štátnej polícii).

Na týchto úsekoch bude zimná 

údržba vykonaná do 4 hod. po 

ukončení sneženia v  pracovnom 

čase. Mimo pracovného času sa 

doba predlžuje o 2 hod.

III.

Ulica Na Mária šachtu, Brezová, 

Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik - Lógre, 

Výskumnícka, 8. mája, Družstev-

ná, Banícka, SNP, Pavla Országha 

Hviezdoslava, Svätozára Hurbana 

Vajanského, Ľudmily Podjavorin-

skej, Horná a  Dolná Resla, ulice 

v  časti Povrazník, Štefultov (Bože-

ny Němcovej, Boženy Slančíkovej 

– Timravy, Brezová, Cintorínska, 

Ferka Urbánka, Hutnícka, Janka 

Jesenského, Jozefa Cígera Hron-

ského, Jozefa Gregora Tajovského, 

Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, 

Jozefa Škultétyho, Na Mária šach-

tu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián 

šachtu, Námestie padlých hrdinov, 

Obchodná, Obrancov mieru, Po-

točná, Požiarnická, Rakytová, Ru-

dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 

Školská, Štefana Krčméryho, Šte-

fana Moyzesa, Úzka) a  Sitnianska 

(29. augusta, Ilijská, Kríková, Kríž-

na, Partizánska, Podhájska, Srnčia, 

Stratená), Horná a  Dolná ružová, 

Vodárenská, Daniela Licharda, Jána 

Palárika, Jána Hollého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná 

zimná údržba do 8 hod. po ukon-

čení sneženia v  pracovnom čase. 

Mimo pracovného času sa doba 

zásahu predlžuje o 2 hod.

Na uliciach neuvedených v  bo-

doch I. až III. bude výkon zimnej 

údržby do 24 hod.

Posýpacie vozidlá budú vybavené 

plastovými zábranami alebo ďal-

ším vhodným dopravným zna-

čením a  v  prípade neukončenej 

údržby určitého úseku z  dôvodu 

poruchy mechanizmu, resp. pre-

vádzky na ceste sa úsek uzavrie.

Komunikácie označené DZ „Ces-

ta v  zime neudržiavaná“, nie sú 

prístupné technike TS, m. p., B. 

Štiavnica a kooperujúcich subjek-

tov, a preto budú riešené individu-

álne.

2. Nebezpečné úseky (sú časti 

mestských komunikácií, ktoré vy-

žadujú zvýšenú pozornosť pri pre-

jazde technikou a  vyžadujú inten-

zívnejšiu údržbu v zimnom období 

z  dôvodov nebezpečných klesaní, 

neprehľadných zákrut, šírkových 

rozmerov, zvýšeného pohybu chod-

cov, tvorby poľadovice a pod. Sú to: 

Ulica Andreja Sládkoviča, Radnič-

né námestie, Ulica Andreja Kmeťa, 

Mládežnícka ulica, nájazd do Bo-

tanickej ulice, Na Zigmund šach-

tu a Ulica 1. mája, nájazd zo sídlis-

ka Drieňová na štátnu cestu, cesta 

z Povrazníka do Hornej Huty, Ulica 

pod Červenou studňou (od Námes-

tia sv. Trojice), Vodárenská, Danie-

la Licharda, Antona Pécha, Samue-

la Mikovíniho, Horná Resla, Dolná 

Resla a  Dolná ružová, Obrancov 

mieru v úseku Suchý tajch - hrani-

ca katastra B. Štiavnica - Štiavnic-

ké Bane.

Spôsob zabezpečovania zimnej 

údržby na TS, m.p.

Výkon zimnej údržby bude zabez-

pečovaný stálou službou na pra-

covisku, pohotovosťou mimo pra-

coviska a  dispečerskou platenou 

službou.

Stála služba na pracovisku bude za-

bezpečovaná: v  pracovných dňoch 

v čase: od 6.00 – 14.00 a od 22.00 

– 6.00, sobota, nedeľa: 6.00 – 14.00 

a od 22.00 – 6.00.

V prípade mimoriadne priaznivého 

počasia bude stála služba na praco-

visku v uvedených hodinách nahra-

dená dispečerskou službou, resp. 

pohotovosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a pohotovosť 

mimo pracoviska bude: v  pra-

covných dňoch od 14.00 – 22.00, 

v sobotu, nedeľu od 6.00 – 22.00, 

v  prípade zhoršenia počasia 

s  predpokladom vzniku kalamit-

ného charakteru sa dispečerská 

služba (ďalej DS) nariadi v nepre-

tržitom čase.

Dispečing TS, m.p.- autodoprava je 

zabezpečovaný na mobilnom tele-

fóne č.: 0908 272 630.

Požiadavky a pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné reali-

zovať prostredníctvom tel. č.:

0908 272 630 – dispečing TS, m.p., 

autodoprava- výkon ZÚ pomocou 

techniky

0905 491 034 –chodníky, schody- 

ručné čistenie (str. č. 2)

0918 627 402 - riaditeľ TS, m.p.

Gejza Volf, zástupca 

riaditeľa TS, m. p., BŠ

Príprava na zimnú údržbu mestských komunikácií, 
chodníkov a schodov v meste Banská Štiavnica

Snehová nádielka v centre mesta  foto archív ŠN
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kam v BŠ 
a okolí ?

Zástupcovia Mesta Banská 

Štiavnica a miestnej 

skupiny URBACT sa v dňoch 

9. – 12.11.2022 zúčastnili 

6. záverečného medzinárod-

ného stretnutia k projektu, 

ktoré sa tentokrát uskutočnilo 

v meste hlavného partnera 

projektu Athienou (CY). 

Delegáciu tvorili Mgr. Henrieta Go-

dová, koordinátorka projektu a Mgr. 

Alexandra Bóková, členka miestnej 

skupiny URBACT. Cieľom stretnu-

tia bolo informovanie o doterajšom 

postupe v  implementácii projektu 

v  jednotlivých mestách partnerov 

projektu, o dobrovoľníckych aktivi-

tách a  implementácii Plánu preno-

su príkladu dobrej praxe, ako aj mo-

nitorovanie a  hodnotenie plnenia 

Plánu prenosu. Každý partner pre-

zentoval ciele, aktivity a merateľné 

ukazovatele, ktoré si stanovil splniť 

do konca roka. Tiež sa prezentova-

li nápady zapojenia podnikateľov do 

dobrovoľníctva ako súčasti ich spo-

ločenskej zodpovednosti, diskuto-

valo sa o cieľoch udržateľného roz-

voja do roku 2030, ako aj o pokroku, 

ktorý sme v oblasti dobrovoľníctva 

urobili od začiatku projektu do sú-

časnosti. Hovorilo sa aj o  závereč-

ných prezentáciách projektu v  jed-

notlivých partnerských mestách. 

Táto sa v našom meste uskutočnila 

dňa 7.11.2022.

Diskusia pokračovala budúcnosťou 

projektu, najmä činnosťou miest-

nych skupín URBACT a o  ďalších 

dobrovoľníckych aktivitách, ako aj 

krokoch k  tomu, aby sa dobrovoľ-

níctvo stalo trvalou súčasťou živo-

ta komunity. Súčasťou programu 

stretnutia bolo aj spoločné slávnost-

né sadenie zeleniny a kvetín so se-

niormi a deťmi MŠ a ZŠ v Athienou.

Henrieta Godová

6. medzinárodné stretnutie 
k projektu Volunteering Cities+

Účastníčky stretnutia v meste Athienou foto archív autora

Obec Počúvadlo: evanjelický kos-

tol - 300 ročný buk - Wi-Pi krčma

Obec patrí so svojimi takmer 

90 obyvateľmi k najmenším v oko-

lí. Je vzdialená len 8 minút cesty 

autom od rovnomenného tajchu 

Počúvadlo. Prvá písomná zmienka 

o obci Počúvadlo sa datuje do roku 

1333, kedy sa obec nazývala Po-

cholla, v roku 1808 sa objavuje ná-

zov Počuwadlo.

Evanjelický kostol

Klasicistický jednoloďový kostol je 

najstaršou pamiatkou obce. Kostol 

je ukončený presbytériom a vežou, 

interiér má drevený strop, rano-

barokovú kazateľnicu a  maľovanú 

barokovú emporu (galériu) z  18. 

storočia. Pri oltári sa nachádza ob-

raz Ježiša v  Getsemanskej záhra-

de z 19.storočia. Vstup do kostola 

priam dýcha romantikou, je obklo-

pený alejou tují. Obhliadka kosto-

la je možná po dohode aspoň deň 

vopred s obecným úradom na tel.: 

0907 805 684.

300 ročný buk

Najväčšou prírodnou zaujímavos-

ťou obce je pravdepodobne najstar-

ší buk na Slovensku. Nájdete ho 

kúsok od centra obce. Poriadne si 

ho poobzerajte zo všetkých strán, 

z istých uhlov môžete dokonca za-

hliadnuť obrysy tváre v strome.

Wi-Pi krčma

Počuvalská krčma má vtipných 

a  kreatívnych majiteľov, a  preto 

tu je okrem originálneho zariade-

nia aj striktná „WI-PI zóna“. V kaž-

dom rohu krčmy sa ocitnete v inej 

„miestnosti“. Nájdete tu časť s  ná-

zvom Kino, Záhrada, Škola s tabu-

ľou a Peklo s pecou. Na stenách sú 

zavesené insitné obrazy obce poc-

tivo maľované v  rodine krčmára. 

V rovnakej budove nájdete okrem 

krčmy aj obecný úrad, potraviny 

a pred ňou bezplatné parkovisko.

Viac informácií (spolu s  fotogra-

fi ami) sa o výletoch do okolia Ban-

skej Štiavnice dozviete na stránke: 

www.supervulkanstiavnica.sk.

Tím OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Verejnosť v utorok 

8. novembra 2022 prišla 

otestovať vynovený 

priestor, v čase od 

11.00 – 20.30 hod., pričom 

vstup bol zdarma.

Prvý krok v  obnovovaní 

mestských kúpeľov – plavár-

ne bol ukončený. Bazénová 

hala dostala nový vzhľad. Vy-

budované je zníženie stropu 

s novými rozvodmi vzducho-

techniky. V  strope ukotvené 

akustické absorbéry výraz-

ne zlepšili akustické vlast-

nosti bazénovej haly. Nové 

svietidlá na stĺpoch zásad-

ne zvýšia komfort pobytu, či 

už plaveckej verejnosti alebo 

plavcom – pretekárom.

Celková cena diela predstavuje 

228 800€. Obnova bola hradená 

z fi nančných prostriedkov z rozpoč-

tu mesta. 

Ďalším krokom v  celkovej rekon-

štrukcii plavárne bude spracova-

nie projektovej dokumentácie, už 

na základe vypracovanej architek-

tonickej štúdie, ktorá bude podkla-

dom k stavebnému povoleniu a ďal-

ším rekonštrukčným prácam, ktoré 

plaváreň v budúcnosti čakajú.

Otváracie hodiny 

– plavecký bazén

po: zatvorené

ut: 11.00 - 20.30 hod.

st-pi: 13.00 - 20.30 hod.

so-ne: 14.00 - 20.30 hod.

Otváracie hodiny 

– wellness

po: zatvorené

ut, št: 13.00 - 20.30 hod. - 

muži

st, pi: 13.00 - 20.30 hod. - 

ženy

so, ne: 14.00 - 20.30 hod. - 

spoločná

Posledný vstup do budovy je 

o 19.15 hod.

V ďalších dňoch sa uskutoč-

nili na mestskej plavárni pla-

vecké výcviky žiakov zo ZŠ 

J. Horáka a v utorok 15. no-

vembra 2022 Mesto Banská 

Štiavnica pripravilo pre štu-

dentov banskoštiavnických 

škôl ku Dňu študentstva 

vstup zdarma!

Sme radi, že aj v týchto ťaž-

kých časoch samospráva mesta 

myslí na všetkých tých, ktorí majú 

radi šport a plávanie, I. etapa obno-

vy plavárne bola úspešne ukonče-

ná a široká verejnosť môže využívať 

služby mestskej krytej plavárne pl-

nými dúškami.

MsÚ

Mestské kúpele - otvorené
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Slovo má…. Pirkko Kivinen

V Banskej Štiavnici pôsobia prekla-

dateľky a prekladatelia, ktorí tu trá-

via štipendijný pobyt a  pracujú na 

preklade diel slovenských autoriek 

a autorov do cudzích jazykov. Rezi-

denčné pobyty Trojica Air v tomto 

roku realizuje Literárne informač-

né centrum v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica,  a  preto  by sme 

radi predstavili a prezentovali ten-

to spoločný  projekt. V  októbri na 

mesačný rezidenčný pobyt nastúpi-

la Pirkko Kivinen z Fínska (16. 10. 

- 15. 11.). Prekladala knihu Jany 

Beňovej Plán odprevádzania. Café 

Hyena. Položili sme jej preto zopár 

otázok:

Ako ste sa dostali k prekladaniu 

zo slovenčiny?

P.K.: „Jazyky ma zaujímali už od škol-

ských čias. Fínčinu ako rodný jazyk po-

užíva iba päť až šesť miliónov ľudí. To je 

aj jeden z dôvodov prečo sa v škole učí-

me povinne švédčinu a angličtinu a ne-

skôr ďalšie jazyky. Po strednej škole 

som začala študovať lesníctvo, ale vždy 

som sa zaujímala o  jazyky a  študova-

la ich vo večerných kurzoch ako moje 

hobby. Pred viac ako dvadsiatimi rok-

mi som popri svojej práci v oblasti les-

níctva začala študovať na Fakulte jazy-

kov na Univerzite v  Jyväskylä. Mojím 

cieľom bolo získať diplom zo švédčiny 

a nemčiny. Slovenčinu som začala štu-

dovať v Jyväskylä pred štyrmi rokmi. Je 

to jediná univerzita v Škandinávii, kde 

sa slovenčina vyučuje a profesorka slo-

venského jazyka Anna Kyppö sa jej ve-

nuje už viac ako tridsať rokov. Môj záu-

jem o štúdium tohto jazyka má „korene“ 

v roku 1980, keď som ako lesnícka prak-

tikantka strávila mesiac v Českosloven-

sku. Viacero rokov som prekladala od-

borné texty do a zo švédčiny, angličtiny 

a  nemčiny. Zo slovenčiny som začala 

prekladať umeleckú literatúru vďaka 

profesorke Kyppö, ktorá ma veľmi po-

vzbudzovala a podporovala. Práve ona 

mi minulú jeseň navrhla, aby som po-

žiadala o štipendium Trojica Air.”

Ktoré diela ste doteraz preložili?

P.K.: „Preložila som niekoľko prírodo-

vedných dokumentov týkajúcich sa uži-

točných informácií o slovenských národ-

ných parkoch. Počas výučby slovenčiny 

sme prekladali niektoré texty zo sloven-

ských periodík venované kultúrnym té-

mam. Prvé preklady slovenskej ume-

leckej literatúry som si trénovala na 

krátkych románových prózach Dušana 

Dušeka. Knihu Jany Beňovej Café Hye-

na (Plán odprevádzania), ktorej prekla-

du sa práve venujem, mi navrhla profe-

sorka Kyppö.”

A čím vás zaujala?

P.K.: „Páčila sa mi od prvých riadkov 

a rovno som začala prekladať prvú ka-

pitolu. Preto som si uplatnila žiadosť 

o štipendium Trojica Air práve na túto 

knihu.”

Ako sa vám páčilo v  Banskej 

Štiavnici?

P.K.: „Už počas svojej lesníckej kariéry 

som veľa čítala a počula o histórii Ban-

skej Štiavnice a jej priemyselnom a les-

níckom význame. Preto prekladateľské 

štipendium bolo pre mňa úžasným a ra-

dostným darom. Vlastne som dostala 

dva dary – možnosť navštíviť toto his-

toricky a  kultúrne významné centrum 

s  malebnou prírodou a  možnosť sú-

stredene tu pracovať. Samotné mesto 

je „klenot“ a okolitá krajina mi dodáva 

energiu. Je príjemné chodiť každý deň 

rôznymi smermi a  zažiť toto inšpira-

tívne prostredie. Miestni ľudia boli ku 

mne veľmi priateľskí a nápomocní. Byt 

bol pohodlný a pokojný, je tu všetka ob-

čianska vybavenosť a to všetko ponúka 

výbornú možnosť na nerušenú prácu.”

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje LITA, autorská spoloč-

nosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Dňa 10.11.2022 sme sa 

po druhýkrát zúčastnili 

na divadelnej súťaži 

v anglickom jazyku, ktorú 

organizovalo mesto Vrbové. 

Tohtoročnou úlohou bolo predstaviť 

dielo Stratenej generácie. My sme si 

vybrali Th e Great Gatsby od F. Scott 

Fitzgeralda, kde sme sa zamerali na 

stvárnenie hlavných postáv a  pred-

stavili sme vzťahy medzi nimi. Naše 

poňatie diela z 20. rokov 20.storočia, 

ktoré sa nazývalo aj Jazz Age, skončilo 

na 2.mieste spomedzi 7 predstavení 

rôznych gymnázií. Myslím si, že úlo-

hu sme splnili. Som hrdá na divadel-

ný výkon našich žiakov z druhých roč-

níkov a týmto im ešte raz gratulujem.

Tešíme sa na ďalší ročník Drama Fest!

Angelika Juhás

Drama Fest

Gymnazisti na divadelnej súťaži  foto archív autora

Súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-

je súťaž pre účastníkov priesku-

mov názorov o lokalite svetového 

dedičstva UNESCO Banská Štiav-

nica a technické pamiatky okolia.

Mesto Banská Štiavnica a  tech-

nické pamiatky okolia sú od roku 

1993 zapísané v  Zozname sve-

tového dedičstva UNESCO. Cie-

ľom verejnosti je, aby to, čo bolo 

vytvorené v  minulosti prinieslo 

viac kvality pre súčasnosť. Verejná 

správa má cieľ navrhovať čo naj-

lepšie opatrenia na zlepšenie. Je 

teda veľmi dôležité zistiť, aké sú 

názory širokej verejnosti na sú-

časný stav. Pre zaradenie do sú-

ťaže stačí do 30.11.2022, 24.00, 

vyplniť online dotazník vo svo-

jej kategórii.

Súťaží sa v  kategóriách o  tieto 

jednotlivé ceny:

1. Dospelí z  B. Štiavnice a  okolia 

(Pohostenie pre 4 osoby v penzió-

ne Windšachta na Štiavnických 

Baniach)

https://docs.google.com/forms/

d/1rztJjqQGqJHizh3NSLea6cj-

l9wD7SLpGc7Z0CGJJGh8/edit

2. Mládež z  B. Štiavnice a  okolia 

(Pohostenie pre 6 osôb v  pizze-

rii sv. Barborka v  centre Banskej 

Štiavnice)

https://docs.google.com/forms/

d/1SJoHxGXtYveCyNBh-ai1hnmy-

DBDMLKdUi_qFRQrb18c/edit 

3. Podnikatelia v oblasti cestovné-

ho ruchu (Pohostenie pre 4 oso-

by v  penzióne Altmayer na Hor-

nej Rovni)

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /

f o r m s / d / 1 b 1 T Y L h I T R l -

COSvc1dJUMyeTzVu-7uX-

MozVqWhVDxwpo/edit

Výsledky zlosovania budú zverej-

nené na webovej stránke mesta 

Banská Štiavnica a v Štiavnických 

novinách. Cenu vyhráva jeden vy-

losovaný z každej kategórie. Pod-

robnosti budú dohodnuté s výher-

cami po ukončení súťaže. Budeme 

radi, keď sa prieskumu zúčastníte 

a vopred Vám ďakujeme za veno-

vaný čas.

Ľubica Paučulová, ateliér 

architektúry a urbanizmu

myšlienka
dňa

„Prvé a posledné, čo sa od každého 

poriadneho človeka vyžaduje, je lás-

ka k pravde.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Mini ZOO sa rozrástla o kengury  foto archív autora

oznamy, 
spomienky

Špeciálna základná škola na 

Novozámockej ulici v Banskej 

Štiavnici sa zapojila do medzi-

národného projektu „Záložka 

do knihy spojuje školy 2022”.

Národný inštitút vzdelávania a mlá-

deže s vedomím, že čítanie pre po-

tešenie zvyšuje kvalitu života čitate-

ľov, rozvíja fantáziu a predstavivosť 

žiakov, upevňuje medziľudské vzťa-

hy v  školskej komunite, organi-

zoval v  mesiaci október pri príle-

žitosti  Medzinárodného mesiaca 

školských knižníc 2022  medziná-

rodný projekt zameraný na pod-

poru čítania žiakov základných 

a stredných škôl. Projekt s názvom 

„Záložka do knihy spája školy“, orga-

nizoval v  spolupráci s  Knižnicou 

Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom 

bola už po 13.-ty krát podpora čí-

tania prostredníctvom výmeny zá-

ložiek do kníh medzi rovesníkmi 

z českých a slovenských základných 

škôl a  osemročných gymnázií. Žia-

ci v projekte vyrábali záložky ľubo-

voľnou technikou, ktoré si s vopred 

vybranou školou následne vymie-

ňali. Rovnako výmenu záložiek vy-

užívali školy k nadviazaniu: vzájom-

nej spolupráce, kontaktov alebo na 

poznávanie jazyka, literatúry, his-

tórie, kultúry, regionálnych zvykov 

či života žiakov v  Českej republike 

a Slovenskej republike. Do 13. roč-

níka tohto česko-slovenského pro-

jektu sa zapojila aj Špeciálna základ-

ná škola v Banskej Štiavnici, ktorá si 

s  partnerskou Základní školou pro 

tělesně postižené v Opavě na Dosto-

jevského 12, záložky vymenila. 

Vzájomnej výmene a  vzájomnému 

poznávaniu predchádzala už osved-

čená efektívna spolupráca v projek-

te eTwinning. Je to najväčšia ko-

munita škôl v Európe, ktorá vznikla 

v roku 2005 pod záštitou Európskej 

komisie a MŠVVaŠ SR. V tomto pro-

jekte sa tiež česko – slovenská, alebo 

slovensko – česká spolupráca Špeci-

álnej školy v Banskej Štiavnici a Zá-

kladní školy pro tělesně postižené 

v Opavě realizovala prostredníctvom 

rozvoja sociálnych zručností v  pro-

jekte „Aj malý darček vyčaruje úsmev“, 

ktorý bol ocenený medzinárodným 

certifi kátom kvality. Dnes, po ukon-

čení medzinárodných aktivít, sa všet-

ci tešíme z naplnenia cieľov ďalšieho 

úspešného projektu, ba dokonca aj 

niečoho navyše. Nielenže sme si vy-

menili vlastnoručne vyrobené zá-

ložky do kníh, ale vytvorili sme tiež 

k  našim aktivitám aj spoločnú me-

dzinárodnú prezentáciu, ktorou 

chceme poukázať na efektívne a ra-

cionálne využívanie digitálnych tech-

nológií v praxi. Výsledkom a podsta-

tou projektu je však zodpovednosť, 

aktívny prístup žiakov s  hendike-

pom, ktorí výmenu záložiek realizo-

vali, výsledkom sú samotné záložky, 

výsledkom je individuálna, ale i spo-

ločná radosť z výmeny záložiek, vý-

sledkom sú emócie a  spomienky, 

ktoré pri pohľade na záložku v kni-

he ostanú na dlhý čas a výsledkom je 

tiež príbeh, ktorým sme zavŕšili toh-

toročný projekt „Záložka do knihy spá-

ja školy“ spoločne tvorenou a spome-

nutou prezentáciou.

Beata Rafajová a Miloš Bendík,  

organizátori projektu za ŠZŠ 

Banská Štiavnica

Medzinárodný mesiac 
školských knižníc 2022

Žiaci ŠZŠ súčasťou medzinárodného projektu  foto archív ŠZŠ BŠ

Nedávno som písala o celo-

slovenskej a v istom slova 

zmysle aj celosvetovej výni-

močnosti ZŠ a MŠ Maximiliána 

Hella v Štiavnických Baniach. 

Keďže do tejto školy vo veľkom poč-

te chodia aj žiaci a škôlkari z Ban-

skej Štiavnice, chcem informovať, 

že mini ZOO tejto školy sa opäť 

rozrástla o  ďalšie atraktívne zvie-

ratá, žiaci sa už môžu vynadívať na 

dve kengury červenokrké. Narodili 

sa na Slovensku, v ZOO v Spišskej 

Novej Vsi. Svoj rodokmeň majú až 

na ďalekom svetadiele protinožcov 

– v  Austrálii a  na ostrove Tasmá-

nia. Vďaka kengurám si žiaci priblí-

žia obyvateľov ďalekého svetadie-

lu, interaktívnou formou spoznajú 

rozmanitosť biotopov, učia sa na 

príkladoch a zatraktívnia si vyučo-

vanie. Zároveň sú kengury súčasťou 

adaptačného programu pre nových 

žiakov a žiakov s poruchami učenia. 

Podľa riaditeľa školy Mgr. Pavla Mi-

chala budú tieto zaujímavé zvieratá 

prístupné aj verejnosti v areáli ško-

ly v AVES parku od mája budúceho 

roku, o čom Vás samozrejme bude-

me vopred informovať.

Andrea Školíková

Kengury 
v Štiavnických Baniach

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú z technických prí-

čin iba v stredu v termíne 8.00 - 

12.00 hod.

Výbor ZO SZTP

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. energie 

budú v B. Štiavnici:

- 25.11. v čase od 7.30 – 17.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

- 29. 11. v čase od 8.00 – 16.30 na 

ul.: Dolná, Katova, Malé trhovisko, 

Na Zigmund šachtu, Remeselnícka, 

Robotnícka, Spojná, Tabaková.

- 6. 12. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

- 13., 14., 15.12. v  čase od 7.00 

– 19.00 na ul.: Antolská, Horná 

Huta, Lintich.

- 15. 12. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: 8. mája, J. Fándlyho, SNP, Ľ. 

Štúra, Športová.

- 16.12. v čase od 7.00 – 17.30 na 

ul.: SNP.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Tajch Klinger je považovaný 

za jeden z najkrajších tajchov 

v oblasti. Vznikol ako zdroj 

vody pre čerpacie stroje 

banských šácht, napríklad 

i šachty Ondrej. 

Zaujímavosťou je, že už v roku 1850 

zriadili na tajchu kúpalisko „na zabez-

pečenie zdravia a  čistoty baníkov“. Ná-

sledne bol vydaný „Porádek na kúpa-

nia“, podľa ktorého sa do 12.00 hod. 

kúpali ženy a  od 12.00 hod. muži. 

Tajch sa aj v súčasnosti využíva na od-

dychové a rekreačné účely. Jeho voda 

je studená, ale čistá a zdravotne nezá-

vadná a z tohto hľadiska vhodná na 

kúpanie (kúpanie je však len na vlast-

né riziko). 

Využívanie tajchu na rekreačné úče-

ly je sprevádzané od tridsiatych ro-

kov 20. storočia viacerými zmena-

mi. Podstatnejší podnet jeho využitia 

na rekreačné účely prišiel od Posád-

kového veliteľstva 260. delostrelec-

kého pluku v  Banskej Štiavnici, kto-

rý v  roku 1932 požiadal o  možnosť 

využívania tajchu ako plavárne pre 

mužstvo. V roku 1933 zastupiteľský 

zbor mesta Banskej Štiavnice a Ban-

skej Belej súhlasil so zriadením pla-

várne na tajchu Klinger aj preto, že 

plaváreň tam bola zriadená aj pred 

rokom 1918 (plaváreň bola poškode-

ná počas udalostí 1918/1919) a pla-

váreň na Belianskom tajchu už nevy-

hovovala. Mestskú plaváreň využívali 

banskí robotníci, vojaci posádkového 

veliteľstva trikrát týždenne v  popo-

ludňajších hodinách a široká verejnosť 

prevažne v letných mesiacoch. Plavá-

reň spravoval od r. 1933 plavecký od-

bor Štiavnického atletického klubu 

a od r. 1955 patrila správa n. p. Turis-

ta. Za používanie plavárne sa vybera-

li poplatky (okrem vojakov) v  sume 

50 halierov pre osoby do 16 rokov 

a 1 korunu pre osoby nad 16 rokov. 

Záujemcovia si mohli prenajať loďku. 

Kúpanie bolo možné len v  ohrade-

nom priestore, deti a neplavci mali vy-

radený samostatný priestor. Plaváreň 

bola otvorená od 7.00 hod. do 20.00 

hod, v utorok a piatok od 12.00 hod. 

do 14.00 hod. bolo vyhradené kúpa-

nie bezplatne pre nezamestnaných.

V roku 1933 postavili pre kúpajúcich 

budovu šatní s kabínkami a toaleta-

mi, v budove bolo zabezpečené aj ob-

čerstvenie. Okolie tajchu upravili na 

pláž a  pribudlo ihrisko pre loptové 

hry. Príjmy za používanie plavárne sa 

rozdelili rovnakým dielom pre správ-

cu, t.j. plavecký odbor ŠAC a mesto.

V roku 1940 sa mesto rozhodlo vy-

budovať novú budovu. Malo zabez-

pečené fi nančné prostriedky, vy-

pracované plány (podľa výherného 

návrhu s názvom „Krása“), ich auto-

rom bol architekt Štefan Paulík, no, 

bohužiaľ, sa nerealizovali. O  celých 

40 rokov (v  roku 1982) si mestský 

úrad dal vypracovať urbanistický ná-

vrh s názvom „stredisko prímestskej re-

kreácie pri jazere Klinger“. Ani tento 

zámer sa nerealizoval. (obr. Nereali-

zovaný projekt, 1982)

Aj keď s obmedzenými možnosťami, 

predsa sa na Klingeri konali mnohé 

plavecké preteky a  vychovali mno-

hých plavcov a plavkyne, ktorí hrdo 

reprezentovali Banskú Štiavnicu.

Pri návšteve Štátneho archívu v Ban-

skej Bystrici, pracoviska Archív Ban-

ská Štiavnica ponúkame niekoľko ar-

chívnych dokumentov týkajúcich sa 

nedávnej histórie budovania rekreač-

nej zóny pri tajchu Klinger. Výstavka 

potrvá do 30. 6. 2023.

J. Schillerová

Pozvanie na výstavku 
archívnych dokumentov „Tajch Klinger – využívanie na rekreačné účely“

Nerealizovaný projekt, 1982  foto Archív BŠ

Duo Charis v zložení 

violončelistka Kristína 

Koneval a klaviristka 

Miriam Gašparíková si 

v rámci projektu „Neseď 

doma, poď na koncert“ 

pripravili sériu koncertov. 

Jednou zo základných ume-

leckých škôl, ktorú si pre 

svoj projekt vybrali, bola ja 

naša banskoštiavnická. Kon-

cert sa uskutočnil 19. no-

vembra v  koncertnej sále 

s  fi nančnou podporou Bra-

tislavského samosprávne-

ho kraja. Hudobný skladateľ 

a manžel klaviristky pán Ró-

bert Gašparík príjem-

ne uvádzal program, 

v  ktorom zaznelo aj 

jeho dielo a  diela Be-

ethovena, Suchoňa či 

Piazzollu. Na koncerte 

spoluúčinkoval aj náš 

žiak z  klavírnej trie-

dy p. učiteľa Gregora 

Zubeka Patrik Hrnčiar, 

ktorý podal pekný vy-

rovnaný výkon v troch 

klavírnych skladbách. 

Za nádherné výkony 

účinkujúcich umelcov 

sme sa poďakovali slo-

vom i kvietkom.

Irena Chovanová

Violončelový koncert

Štúrovci 
v Štiavnici

Niekedy je pre reálnu zmenu tre-

ba odvážna dávka odboja, rebe-

lantstva a odvahy. Ako dôkaz pre 

toto tvrdenie možno použiť sa-

motného Ľudovíta Štúra. Ktovie, 

čo by bolo so Slovákmi, ak by sa 

on na túto životnú cestu nevydal. 

Možno by jeho miesto zastúpili 

iní, možno nie... Faktom zostáva, 

že statočnú prácu Štúra a jeho na-

sledovníkov treba oceniť. Existu-

jú nejaké zásluhy, ktoré si v tom-

to „boji“ môže pripísať aj Banská 

Štiavnica?

Aj keď to mnohí nevedia, Štúr je 

priamo so Štiavnicou predsa len 

spájaný v jednom úsmevnom prí-

behu. Keď bol Ľudovít Štúr na 

úteku pred zákonom za jeho pro-

slovenské výroky a  pôsobenie, 

svoje úkryty menil neustále. Je-

den brat, druhý brat, tretí brat... 

až skončil u jedného farára v Jab-

lonovom. Tam sa sám o sebe do-

zvedel: „už toho vychýreného Štúra 

lapili, a nielen lapili v Štiavnici, ale aj 

hneď štatariálne ako buriča obesili“. 

Samozrejme, keďže Štúr sa v tom 

čase ukrýval v záhradnom domče-

ku spomínaného farára, táto sprá-

va uverejňovaná v  maďarských 

médiách slúžila len na utlačenie 

Slovákov, ktorí by čo i len rozmýš-

ľali o vzbure. Ľudovít Štúr sa o na-

šom meste vyjadril napr. aj v jeho 

diele „Politické state a prejavy“. Tam 

zhodnotil, že najlepšie miesto na 

novú priemyselnú školu, samo-

zrejme s  istým národným pre-

svedčením jej študentov, by bola 

práve Štiavnica. Nevedno, či pre-

to, že sme už v tej dobe mali jed-

nu celouhorsky renomovanú vy-

sokú školu, alebo možno preto, 

že práve študenti tejto školy mali, 

podľa dostupných záznamov, tiež 

revolučného ducha. Jediný pokrv-

ný Štúr, ktorý však kedy v Štiav-

nici pôsobil, bol jeho brat Karol. 

Láskou pre toto mesto však za-

horel iný štúrovec, aj keď nie až 

tak známy, jednoznačne nemenej 

dôležitý – Pavol Všudyslav Ollík. 

Predpokladáme, že bol tiež jeden 

z  účastníkov známej vychádzky 

na Devín. Po skončení svojho štú-

dia sa usadil v Štiavnici na Banskej 

akadémii. Práve vďaka nemu sa na 

Evanjelickom lýceu začal vyučovať 

slovenský jazyk a dejepis, čo naše 

mesto presunulo do epicentra slo-

venského národného života.

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 25.11. o 18:30 hod.

Trojuholník smútku
Komédia, dráma, 142 min., MP:15, 
vstupné: 4€
Model Carl a jeho partnerka in-
fl uencerka Yaya sú pozvaní na lu-
xusnú výletnú plavbu. Spoloč-
nosť im tu robí skutočne vybraná 
smotánka. Je tu starý mládenec 
hľadajúci životnú lásku, vý-
stredný ruský obchodník (Zlatko 
Buric) a celému mumraju vládne 
kapitán (Woody Harrelson), kto-
rý je večne pod parou. Keď ne-
čakaná udalosť zamieša kartami, 
charaktery cestujúcich sa uká-
žu v pravom svetle. Dvojnásobný 
víťaz Zlatej palmy z festivalu 
v Cannes Ruben Östlund natočil 
britce satirickú komédiu o spo-
ločenských rolách a opojnej sile 
moci, ktorá nenechá na žiadnom 
z pasažierov niť suchú.

Sobota 26.11. o 18:30 hod.

Bones and all
Horor, romantický, dráma, 130 
min., MP:15, vstupné: 6€
Zaľúbia sa do seba a vydajú sa 

na cestu Amerikou osemdesiatych 
rokov. Okrem lásky ich však spá-
ja aj neodolateľná chuť na ľud-
ské mäso... Maren je mladá žena, 
ktorá chce to isté, čo my všet-
ci – byť rešpektovaná, byť ob-
divovaná, byť milovaná. Kom-
plikuje jej to však zvláštna 
potreba, ktorou trpí odmalička. 
Vyčíta si, že sa jej kvôli ču-
desným chúťkam rozpadla rodina 
a má množstvo otázok. Rozhodne 
sa vypátrať svoju odcudzenú mat-
ku a na ceste spoznáva charizma-
tického mladíka menom Lee, kto-
rý má rovnakú potrebu ako ona 
sama. Zvláštne spojenectvo ne-
súrodej dvojice rýchlo prerastie 
v lásku až do špiku kostí, na 
dlhej ceste ich však čaká množ-
stvo prekážok.

Nedeľa 27.11. o 16:00 hod.

Neobyčajný svet
Akcia, animovaný, 100 min., 
MP,vstupné: 6€
Príbeh nového animované fi lmové-
ho dobrodružstvo od štúdia Walt 
Disney Animation s názvom „Ne-
obyčaný svet“ sa vydáva hlboko 

do neprebádanej a tajomnej kra-
jiny, kde na legendárnych Kla-
dov, rodinu prieskumníkov, čaka-
jú fantastické stvorenia, ktoré 
ohrozujú ich poslednú a zďaleka 
najdôležitejšiu misiu.

Nedeľa 27.11. o 18:30 hod.

Čierny Panter: 
Navždy Wakanda
Sci-fi , akcia, dobrodružný, 161 
min., MP:12, vstupné: 6€
V najnovšom fi lme Čierny Pan-
ter: Navždy Wakanda” od MARVEL 
STUDIOS kráľovná Ramonda (An-
gela Bassett), Shuri (Letitia 
Wright), M’Baku (Winston Duke), 
Okoye (Danai Gurira) a Dora Mi-
laje (Florence Kasumba), bojujú, 
aby ochránili svoj národ pred 
svetovými mocnosťami po smrti 
kráľa T’Challa. Keďže sa Wakand-
čania snažia prijať svoju ďal-
šiu kapitolu, hrdinovia sa musia 
spojiť spoločne s pomocou vojno-
vého psa Nakia (Lupita Nyong’o) 
a Everetta Rossa (Martin Free-
man) a vytvoriť novú cestu pre 
kráľovstvo Wakanda.

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 10 eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 40/2022: „Neber na seba 

viac ako sa dá. Rovnováha je bezpečnej-

šia ako prevaha.“ Výhercom sa stá-

va Anna Chovanová, B. Štiavnica.

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10€ (2 x 5€) v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 5.12.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Lichten-

berga: „Keď sa zrazí... (dokončenie 

v tajničke).

A., Telefón, smel česky, náplň 

okien, draslík,

B., 1. časť tajničky, osobné zámeno,

C., Zaťala, cudzie muž. meno, stred 

slova obrinie,

D., Kanadský spevák, úpadok na 

burze, kvet obilia, ozn. lietadiel Ho-

landska,

E., Osobné zámeno, vyhynutý ko-

čovník, zviera s chobotom, ozn. vý-

robkov pre diabetikov,

F., Poza, naplánované úlohy, malý 

peň, jestvoval?,

G., Vloženie peňazí, časť chôdze, 

ihličnatý strom, oska,

H., Slov. skupina, videopesnič-

ka, dopravný prostriedok, ozn. áut 

Vietnamu,

I., Slov. akadémia vied, dravý vták, 

zbytočnosť, povzdych, ampér,

J., Adriana, previnenie, dub angl., 

kmotor básn.,

K., 3. časť tajničky.

1., Malý kurz začiatočníkov skr., 2. 

časť tajničky, dioptria,

2., Osobné zámeno, žen. meno, 

opak záporu, urán,

3., Boj, vznáša sa na vode, tona,

4., Nástroj na šitie, meno Mikuše-

ka, chem. prípona,

5., Časť Viedne, kváder bez konca, 

hlas žaby, Z po rusky,

6., Majstrovstvá sveta, štát v Ázii, 

výsledok klonovania, 5 v Ríme,

7., Povzdych, priprav varením, čis-

tiaci prostriedok, citoslovce bolesti,

8., Krík, otep, bočná strana,

9., Opica, klíčok, pravdepodobne,

10., Severovýchod, notes, nátlak, 

eman,

11., Biblia Moslimov, študent, krát-

ke vlny,

12., Cudzie muž. meno, športová 

potreba, ruská rieka, spoluhláska 

v slove Iža,

13., Vajíčko lek., salo, vstup,

14., Koniec tajničky, nevesty česky.

Pomôcky: Disk, au, oon, hloch, 

Pril, ový, Luis.

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

K

Kupón č. 42
Krížovka
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Ostatné jesenné dni boli 

v našej ZUŠ-ke bohaté na 

umelecké zážitky.

Výchovný koncert študentov kon-

zervatória

V utorok 15. novembra nás navštívili 

poslucháči Konzervatória Jána Levo-

slava Bellu z Banskej Bystrice. Bezmá-

la 20 študentov speváckeho a hudob-

ného oddelenia si pre nás pripravilo 

programovo pestrý výchovný kon-

cert. Moderátorka koncertu Alžbeta 

Horecká pútavo predstavovala jed-

notlivých účinkujúcich, hudobných 

skladateľov, štýlové obdobia, skladby 

a nástroje, ktoré počas koncertu za-

zneli. Akordeónovým Valčíkom pre 

Margot Richarda Galliana sa predsta-

vil Pavol Mojto, Rumunskými tanca-

mi Béla Bartóka huslistka Lucia Polá-

čiková. Nasledovalo dueto Zuzanky 

a  grófky z  Mozartovej opery Figa-

rova svadba – Nuž prosím /Sulĺ a-

ria/ v  nežne ženskom podaní Kris-

tíny Šebianovej a Kláry Šmátralovej. 

Kladivká klavírneho krídla rozkmi-

tali šikovné prsty Kataríny Gutteno-

vej v  Lisztovom Valse impromptu. 

Pieseň o Vilji – pieseň Hany Glawa-

ri z operety Veselá vdova E. Kálmá-

na zaspievala Tifany Lavríková. Na 

jazzovú nôtu udreli študentky Karin 

Vozárová, Stela Štancľová so sklad-

bou pre priečne fl auty Six Jazzy 

Duos Lennieho Niehausa. Sálou zne-

lo pôsobivé violončelové Scherzo D. 

van Goensa talentovanej Saskie Ko-

lesárovej. V  zaujímavom programe 

nechýbala Pacoca od skladateľa Celso 

Machada. Tá dala vyniknúť študen-

tovi hry na saxofón menom Oliver 

Gombkötö a jeho bratovi študento-

vi hry na gitaru menom Ferdinanda 

Gombkötö. Výnimočný talent preu-

kázal Filip Prievalský, ktorý našim 

žiakom a  pedagógom predviedol 

klavírnu Koncertnú etudu č. 1 Niko-

laja Kapustina. Spevácke oddelenie 

konzervatória reprezentovali Tifa-

ny Lavríková a Matej Rodný v duete 

Rúčku mi podaj, drahá /La ci darem 

la mano/ ako Zerlina a don Giovanni 

z opery Don Giovanni W. A. Mozar-

ta. To, že sa na konzervatóriu kladie 

dôraz aj na komornú hru nám do-

kázali svojím záverečným vystúpe-

ním Marcel Berky (1. husle), Martin 

Filip (2. husle), Pavlína Šaradínová 

(viola), Viktória Prokšová (violonče-

lo), Barbora Hrnčiarová (kontrabas) 

a Richard Golian (akordeón). V tom-

to nástrojovom obsadení sa s nami 

rozlúčili Nocturnom Viktora Vlaso-

va. Žiakov speváckeho a hudobného 

oddelenia sprevádzala operná spe-

váčka, hlasová pedagogička, pani 

profesorka spevu Mária Tomano-

vá. O klavírne korepetície sa posta-

ral pán profesor Bohdan Koval. Slo-

vom i  zaslúženým potleskom sme 

všetkým účinkujúcim študentom 

poďakovali za prezentáciu štúdia na 

konzervatóriu, ako aj za výnimočný 

umelecký zážitok.

Irena Chovanová

Koncerty, ktoré vychovávajú, vzdelávajú, tešia 
a zušľachťujú...

V utorok 10. novembra sa 

v koncertnej sále ZUŠ konal 

výchovný klavírny koncert 

poslucháčov Akadémie umení 

v Banskej Bystrici Petra 

Dekréta a Marca Bukovského. 

Akadémia umení v  Banskej Bys-

trici je našou spriatelenou vyso-

kou školou umeleckého zame-

rania, ktorej skvelí pedagógovia 

ako pani doc. Mgr. art. Eva Var-

haníková, ArtD. a  doc. MgA. Jana 

Škvarková, ArtD. pravidelne pri-

jímajú pozvanie do poroty našej 

klavírnej prehliadky Banskoštiav-

nické kladivká. Sám pán dekan 

AU doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špi-

lák, PhD., ArtD. sa ako mladý slo-

venský skladateľ spolupodieľal na 

vydaní prvého Zborníka klavír-

nych skladbičiek pre našu súťaž. 

Poslucháč Akadémie umení z  trie-

dy pána profesora Mariána Lapšan-

ského Peter Dekrét sa na úvod kon-

certu predstavil pôsobivou sólovou 

klavírnou interpretáciou Chopi-

nových Prelúdií op. 28. Popri štú-

diu pôsobí aj ako korepetítor Štát-

nej opery v Banskej Bystrici. Cesta 

Marca Bukovského k štúdiu na AU 

viedla cez Konzervatórium Jána Le-

voslava Bellu v BB. I keď bol pôvod-

ne na ZUŠ v Brezne spevákom, na 

konzervatóriu získal lásku a vášeň 

k hre na klavír pod kvalitným pôso-

bením práve pani docentky Janky 

Škvarkovej. Svoju klavírnu techni-

ku a interpretačné umenie prehlbu-

je v súčasnosti na AU v triede pána 

Mgr. art. Petra Pažického, ArtD. Do-

kázal nám to v  dvoch nádherných 

baladách Frederika Chopina „Bala-

da As-dur“ a „Balada f-mol“. 

Súhru, skvelé vzájomné spolucíte-

nie a  bravúrnu techniku predvied-

li naši hostia i v troch štvorručných 

cykloch. Zazneli skadby: Francis Po-

ulenc: „Sonáta pre 4 ruky“ , Maurice 

Ravel: „Ma mère lOye“ / 5 Pièces en-

fantines/ a Erik Satie: „Parade“, kto-

ré vo vďačnom a vnímavom publiku 

našich žiakov, pedagógov a hostí za-

nechali hlboký dojem. Obaja páni sa 

na záver vyjadrili o svojej ceste a lás-

ke k umeniu. Pre nás všetkých prí-

tomných boli osviežujúcim oboha-

tením i inšpiráciou. Ďakujeme páni, 

ďakujeme Akadémia umení.

Irena Chovanová

Klavír je našou vášňou

Študenti konzervatória na koncertoch  foto archív ZUŠ BŠ

Klavírny koncert v sále ZUŠ  foto archív ZUŠ BŠ
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Na činnosť a aktivity jazdec-

kého klubu v Banskej Štiavnici 

sme sa opýtali zakladateľa 

tohto klubu Mareka Bosáka.

1. Prečo ste sa rozhodli založiť 

tento klub v našom meste?

„V minulosti som robil inštruktora jazdy 

na koni pri ranči Nádej vo Sv. Antone. 

Po odchode z  Nádeje ma kontaktovali 

rodičia detí, ktoré som vyučoval, že či by 

bola z mojej strany možnosť ďalej v tej-

to činnosti pokračovať. Vtedy som nemal 

možnosti. Minulý rok vo februári som si 

kúpil svojho koňa, čo bol podnet, aby 

som sa vrátil k tomu, čo ma najviac baví 

a napĺňa, k práci s deťmi. Tak teda vzni-

kol Jazdecký klub Pegas Banská Štiavni-

ca, ktorý sídli na Prachárni.“

2. Ako funguje samostatná čin-

nosť klubu a koľko máte momen-

tálne členov?

„Momentálne máme 6 koní a viac ako 20 

detí. Špecializujeme sa na tréning detí vo 

veku od 6 do 15 rokov. V klube sú však 

členmi aj deti nad 15 rokov. Stretávame 

sa raz týždenne, kde sa deti učia nielen 

základom jazdenia, ale aj starostlivosti 

o zvieratá. Postupne sa skúsenejšie deti 

pripravujú na preteky. Okrem tejto akti-

vity pre ne pripravujeme aj iné zaujíma-

vé zážitky. Urobili sme vlastné klubové 

preteky, ktoré boli len pre deti z jazdecké-

ho klubu a zapojili sme aj rodičov. V zime 

organizujeme sánkovačku s koňmi, tento 

rok sa pripravujeme na Mikuláša, a keď-

že sme členmi Westernovej jazdeckej ligy 

Slovensko (WJL), pod jej záštitou sme 

tento rok usporiadali aj preteky na ran-

či Nádej, ktoré boli zároveň aj „memori-

álom Ondreja Bindera.“

3. Akých pretekov ste sa doteraz 

zúčastnili a kde?

„Vzhľadom na to, že sme členmi WJL, 

zúčastnili sme sa na šiestich ligových 

pretekoch, kde sa nám podarilo vybojo-

vať: mne titul šampióna WJL v rýchlost-

ných disciplínach, deti sa taktiež slušne 

umiestnili a mohli si vyskúšať aké je to 

v  realite. Ďalej sme sa zúčastnili série 

pretekov Asociácie NBHA, kde sa nám 

taktiež podarilo vybojovať prvenstvá, 

Sophia Weberová získala titul šampión 

v disciplíne Barell Race a mne sa poda-

rilo vybojovať titul v disciplíne Pole Ban-

ding. Ďalšie nezvyčajné preteky, kde 

sme reprezentovali, boli Western-show 

v  Trenčianskych Miticiach. Tu spolu 

so mnou pretekala Janka Hanusková 

a vybojovali sme 1. a 2. miesto. Najväč-

ší úspech sme zožali na majstrovstvách 

SR v Galante, kde som skončil ako vice-

majster tretej divízie v  kategórii Open 

a  Sophia Weberová ako majster tretej 

divízie v kategórii Junior.“

4. Prečo robíte túto zaujímavú 

prácu a čo Vás najviac motivuje?

„Na jednej strane ma táto práca s deťmi 

veľmi baví, motivuje, na strane druhej, 

treba si uvedomiť, že je to aj fi nančne 

a časovo náročné. Našťastie sa ale našli 

dobrí ľudia a priatelia klubu, ktorí nás 

podporujú a týmto ďakujeme KCero In-

vest, BS spol., Janko Pačesa Allcom, Ins-

pire, tejto fi rme vďačíme za sponzorstvo 

na majstrovstvách SR. Chcel by som sa 

poďakovať všetkým ľuďom, bez ktorých 

by sme to nezvládli: Bronislava Kosme-

ľová, Michal Sombathy, Janka Hanus-

ková a Sophia Weberová.“

5. A vízia do budúcna?

„Mojím prianím je, aby sa moji jazdci 

umiestňovali na popredných miestach, 

a aby nikdy nezabudli na to, čo je v tom-

to športe najdôležitejšie, na pokoru. Ni-

kdy netreba zabúdať, že kôň je živé zvie-

ra. Je veľký a niekedy nebezpečný, ale na 

druhej strane aj veľmi citlivý a dnes už 

závislý na ľudskej prítomnosti. No a môj 

najväčší sen je zorganizovať v  Banskej 

Štiavnici obrovské ródeo.“

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov

Michal Kríž

Jazdecký klub Pegas Banská Štiavnica

Členovia jazdeckého klubu Pegas  foto archív autora

Všetci piataci našej školy sa 

už nevedeli dočkať, kedy 

sa otvoria brány štiavnickej 

plavárne, aby mohli absol-

vovať plavecký výcvik. 

Voda sa na týždeň stala ich novým 

domovom. V  piatich skupinách 

zdokonaľovali svoj plavecký štýl. 

Z mnohých neplavcov sa postupný-

mi krokmi stali plavci. Deti zlepšili 

svoju techniku plávania či skákania 

do vody. Nechýbali vodné hry, sko-

ky či zábavné súťaže. Deti ukázali, 

že vody sa neboja a majú z nej veľkú 

radosť a presne tak to má byť!

Lucia Polkorábová, 

ZŠ J. Horáka

Piataci zo Základnej školy Jozefa Horáka 
vo vynovenej plavárni

Žiaci ZŠ J. Horáka v plaveckom bazéne  foto archív ZŠ JH BŠ

Denný kolobeh
V tme blikajú svetielka.

Ticho.

Mesto sa prebúdza.

Ráno.

Do ulíc výjde sa.

Kroky.

A takto ubehnú,

roky.

Ospalo vlečiem sa.

Škola.

Do svojich sietí nás

volá.

Dospelí vykročia.

Práca.

Cesta sa za nimi,

stráca.

Opäť je biely deň

Rušný.

Sedem dní za týždeň

slušných.

Podvečer, stmieva sa,

hmlistý.

Sám si je so sebou istý.

V tme zažnú svetielka.

Éter.

Mesto už zaspáva.

Večer.

Daniela Sokolovičová

citát

„Milovať nejakého človeka znamená 

vidieť ho tak ako ho vidí Boh.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

inzercia

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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


