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Drahí spoluobčania,  
milí Banskoštiavničania!

Opäť nám nežne klopú na dvere 
vianočné sviatky – čas radosti, zá-
zrakov a  plnenia prianí. Moder-
ná doba nám ich pripomína s  veľ-
kým predstihom, ale tie skutočné 
prichádzajú ticho, nenápadne, vy-
šívané striebornými stehmi na ob-
rusoch akoby od starej mamy. V du-
šiach sa nám rozhostí krásny pocit, 
na stole zavonia kapor či iné dob-
roty a Štedrý večer prinesie do sŕdc 
pohodu a radosť. Vianoce ako sym-
bol magických chvíľ prenášajúcich 

sa z generácie na generáciu opantali 
naše duše. Na jagajúci sa stromček, 
štedrovečernú večeru a  okamihy 
čarovných pocitov, ktoré sa neda-
jú ničím nahradiť sa tešíme všetci. 
Najviac naše deti, pre ktoré má via-
nočný čas osobitné kúzlo. Je to čas 
očakávania, čas rozprávok, blízkos-
ti rodičov, dobrôt a darčekov. Daruj-
me im všetko, čo môžeme – hlavne 
však lásku a pocit domova.
V dnešnej dobe žijeme v uponáhľa-
nom svete, a  preto je prepotrebné 
na chvíľu vypnúť, pozastaviť sa nad 
vecami, na ktoré v  priebehu roka 
nemáme čas. 

Vianočný príhovor primátorky mesta
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INZERCIA

Štvrtok 22.12. o 18:30 hod.

Vianočný príbeh
Komédia, 120 min., MP, vstupné: 6€.

29.12.2022
18:00

Kultúrne centrum

a výhľadovo pre roky 2024 
a 2025 bol mestským zastupi-
teľstvom schválený.

Na ostatnom MsZ, konanom dňa 
14.12.2022 poslanci MsZ okrem 
iných dôležitých bodov prerokovali 
a schválili aj rozpočet mesta. Príprava 
rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre 
rozpočtové obdobie 2023– 2025 pre-
biehala v  zmysle rozpočtového har-
monogramu už od augusta 2022.
Celkové príjmy mesta boli schválené 
vo výške 11  890 595€. Celkové vý-
davky mesta boli schválené vo výške 
11 864 815€. Finančné operácie, príj-

my 191  654€ a  výdavky 204  896€. 
Pre rok 2023 mesto rozpočtuje cez fi-
nančné operácie: splátky sociálnych 
pôžičiek, použitie prostriedkov z  re-
zervného fondu na spolufinancova-
nie projektu Smart City, použitie do-
tácie na sanáciu vlhkosti Kaplnka sv. 
Alžbety z roku 2022, použitie dotácie 
na rekonštrukciu toaliet v ZŠ J. Kollá-
ra, dotáciu z partnerského mesta Hü-
nennberg na vybudovanie detského 
ihriska na sídlisku Drieňová a dotáciu 
zo SAZ na dobudovanie zázemia na 
atletickom štadióne.
Bežný a  kapitálový rozpočet mesta 
pre rok 2023 je navrhnutý ako prebyt-

kový, do rozpočtu sa zaraďuje aj zosta-
tok dotácií z roka 2022 a prevod z re-
zervného fondu.
Najdôležitejšími príjmami mesta 
sú najmä:
Výnos dane pre územnú samosprávu, 
tzv. podielové dane, sú predpoklada-
né o 550 000€ vyššie ako v roku 2021, 
v  rozpočtovanej sume 5 200 000€. 
Uvedené dane sú hlavným zdrojom fi-
nancovania originálnych kompetencií 
v školstve, to znamená materské ško-
ly, školské kluby detí, školské jedálne, 
centrá voľného času a základná ume-
lecká škola a  taktiež sociálna oblasť 
a opatrovateľská služba.

Rozpočet mesta pre rok 2023
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Redakčná 
prestávka
Milí čitatelia!
Vianočné ŠN č. 46 sú posledným čís-
lom v tomto roku. Sme na sklonku 
roku 2022, a preto dovoľte, aby sme 
sa Vám všetkým poďakovali za celo-
ročnú spoluprácu, všetkým našim 
prispievateľom, čitateľom za dote-
rajšiu priazeň a veríme, že ostane-
te s  nami aj v  roku 2023. Najbliž-
šie prvé novoročné číslo ŠN vyjde 
vo štvrtok 12. 1. 2023 popoludní. 
Prajeme Vám príjemné prežitie via-
nočných sviatkov a  hlavne pevné 
zdravie v novom roku 2023!

Michal Kríž, redaktor 
a členovia RR ŠN
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DIÁR
z programu

primátorky

19.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 � Pracovné rokovanie s  konate-
ľom spoločnosti Cora Geo, s.r.o.
 �Redakčná rada ŠN.
20.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Redakčná rada VIO TV.
 �Účasť na Valnom zhromaždení 
OOCR.
21.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Účasť na slávnostnej akadémii 
pri príležitosti 30. výročia vzniku 
Základnej školy Jozefa Kollára.
22.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Kontrola zabezpečenia Technic-
kých služieb, m. p., počas via-
nočných sviatkov.
23.12.
 � Práca v meste, individuálne pra-
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.

Viera Lauková

10.12. v  Rádiu Slovensko o  10.00 
a  následne aj v  ďalších dňoch hovo-
ril viac razy Exštiavničan Jaroslav 
Naď, minister obrany SR o tom, že SR 
kúpi od Švédska 152 pásových obrne-
ných vozidiel za 1 mld., 688 mil. eur. 
Okrem toho mal vystúpenie v pravi-
delnej publicistickej relácii „Na telo“ 
v TV Markíza 11.12. od 13.00. 
11.12. v  Rádiu Slovensko o  17.06 
bola spomienka na 11.12.1993, kedy 
historické mesto Banská Štiavnica 

a  technické pamiatky v  jej okolí boli 
zapísané do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO. 
12.12. v  Rádiu Regina od 16.00 do 
17.00 opäť excelentne, ako každý 
pondelok o  tomto čase, moderoval 
od júla tohto roku reláciu „Zahrajte mi 
túto“ Štiavničan Mgr. Art. Stanislav 
Bartko, ArtD.
12.12. v  TV Markíza v  Televíz-
nych novinách po 19.00 bola repor-
táž o Kalvárii na Hornej Rovni, ktorá 

patrí do majetku nášho mesta. Hovo-
rila v nej Mgr. Henrieta Godová, ve-
dúca oddelenia regionálneho rozvo-
ja a  medzinárodných vzťahov MsÚ 
o tom, že z iniciatívy MsÚ je už zapí-
saná ako národná kultúrna pamiatka 
a naša samospráva žiada o dotáciu na 
vypracovanie projektovej dokumen-
tácie a reštaurátorského výskumu ako 
podklad na rekonštrukciu tejto vzác-
nej sakrálnej pamiatky. K tejto proble-
matike sa vyjadril aj predseda Kalvár-

skeho fondu v Banskej Štiavnici Mgr. 
Martin Macharik.
13.12. v  Rádiu Lumen o  6.30 bola 
spomienka na 13.12.1762, kedy pa-
novníčka Mária Terézia rozhodla o za-
ložení budúcej svetoznámej Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici.
13.12. v Rádiu Slovensko o 11.40 bol 
rozhovor so Štiavničankou Zuzanou 
Harvišovou o tom, ako vyrába unikát-
ne pletené bábiky.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá a súvzťažnosti

Decembrové rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
možno zhodnotiť v rámci 
prerokovávaných bodov 
ako jedno z najnáročnejších 
mestských zastupiteľstiev  
za posledných niekoľko rokov 
mestskej samosprávy.

Bolo to spôsobené najmä faktormi 
(inflácia, zvyšovanie cien energií, ako 
aj ďalšie legislatívne zmeny a  pod.), 
ktoré negatívne ovplyvňujú aktuál-
nu ekonomickú situáciu samospráv. 
Aj banskoštiavnická samospráva, tak 
ako iné mestá, musela pristúpiť k ne-
populárnym opatreniam v  podobe 
škrtov a v zmene daňových poplatkov.
Na ostatnom mestskom zastupiteľ-
stve 14.12.2022 sme schválili rozpo-
čet mesta na rok 2023 a  výhľadovo 
na roky 2024 a 2025 a zároveň sme 
schválili nové všeobecne záväzné na-
riadenia týkajúce sa zvyšovania daní 
a  poplatkov. V  dnešnej ťažkej eko-
nomickej situácii, tak pre občanov 
mesta, ako aj pre podnikateľov, sme 
schválili zvýšenie sadzby dane za byty 
(zvýšenie z  0,20 na 0,60EUR/m2), 
zvýšenie sadzby dane za stavby na 
bývanie a  drobné stavby (zvýšenie 
z 0,30 na 0,50EUR/m2), zvýšenie sa-
dzby dane za garáže (zvýšenie z 0,50 
na 2EUR/m2), zvýšenie sadzby dane 
za priemyselné stavby a stavby slúžia-
ce energetike, stavby slúžiace staveb-
níctvu, stavby využívané na skladova-
nie vlastnej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu (zvýšenie 
z 1,50 na 2,10EUR/m2) zvýšenie sa-
dzby dane za ostatné stavby (zvýšenie 
z 0,80 na 1,20 EUR/m2). Zároveň bola 
upravená aj sadzba dane za umiestne-
nie terasy: Sadzba dane za umiest-
nenie terasy je:
a) - 0,40€ za každý aj začatý m2 užíva-
ného verejného priestranstva a každý 

aj začatý deň v období od 1.5.-31.10. 
príslušného kalendárneho roka - 
0,10€ za každý aj začatý m2 užívaného 
verejného priestranstva a každý aj za-
čatý deň v období od 1.11.-30.4. prís-
lušného kalendárneho roka,
b) 0,05€ za každý aj začatý m2 užíva-
ného verejného priestranstva a každý 
aj začatý deň v období umiestnenia te-
rasy na území mesta mimo doby po-
skytovania reštauračných a  obchod-
ných služieb, pričom terasa musí byť 
viditeľne označená, že je mimo pre-
vádzky. 
Technické služby, m. p., Banská Štiav-
nica ako príspevková organizácia za-
bezpečujúca zvoz a  likvidáciu ko-
munálneho odpadu vyčíslila mestu, 
že od 1.1.2023 sa zvýši cena za od-
voz a  zneškodnenie odpadov zo sú-
časných 44,24€/t bez DPH na 52€/t 
bez DPH (nárast o 17,5%). V porov-
naní s r. 2022 dôjde v r. 2023 k na-
výšeniu ceny práce o 7% od 01/2023 
a  v  09/2023 o  ďalších 10%. Taktiež 
očakávame od r. 2023 zásadný nárast 
ceny el. energie. Cena PHM sa zvýši-
la z 1,40€/l nafty začiatkom r. 2022 
na súčasných 1,91€/l s predpokladom 
rastu na úroveň 2€/l, prípadne aj viac. 
Rastú aj náklady na údržbu a opravy 
vozového parku a techniky. Preto cel-
kové náklady na odpadové hospodár-
stvo Mesta Banská Štiavnica, ktoré 
zahŕňajú nielen zber a zneškodnenie 
ZKO, objemného a  iných komunál-
nych odpadov, ale aj prevádzku zber-
ného dvora, kompostárne, moni-
toring skládky, opravy kontajnerov 
a pod., narastú z 548 500€ v r. 2022 
na 704 100€ v r. 2023. V zmysle zá-
kona 79/2015 Z. z. o odpadoch nákla-
dy na odpadové hospodárstvo musí 
mesto financovať z miestneho poplat-
ku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady. Nesmie ich finan-
covať z  vlastného rozpočtu, preto je 

nutné navýšiť sadzby miestneho po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady. Z tohto dôvodu 
musí aj Mesto Banská Štiavnica pri-
stúpiť k  zvýšeniu poplatku za  zvoz 
a likvidáciu komunálneho odpadu tak 
pre fyzické osoby nepodnikateľov, ako 
i pre podnikateľské subjekty. 
Po zohľadnení všetkých momen-
tálne známych výdavkov boli vy-
počítané a  schválené sadzby po-
platku nasledovne:
1. Paušálny poplatok pre fyzickú oso-
bu, ktorá má v obci trvalý alebo pre-
chodný pobyt, alebo ktorá má na úze-
mí obce oprávnenie užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako podni-
kanie sa zvyšuje z  0,10€/osoba/deň 
na 0,12€/osoba/deň.
2. Poplatok za nevážený množstvový 
zber komunálneho odpadu pre pod-
nikateľské subjekty – právnické osoby 
a fyzické osoby- podnikateľov sa mení 
z 0,016€/liter na 0,05€/liter pri zber-
ných nádobách o objeme 110 l a 120 l 
pri frekvencii vývozu 1x za 2 týždne, 
na 0,032€/liter pri zberných nádo-
bách 110 l, 120l a 240l pri frekvencii 
vývozu 1x týždenne a 1x za 2 týžd-
ne a pri zbernej o objeme 1100 l sa 
mení na 0,027€/liter.
3. Poplatok za drobný stavebný odpad 
sa nemení.
4. Z frekvencie zberu sa vypúšťa mož-
nosť 1x mesačne. Najnižšia frekvencia 
zberu bude 1x za dva týždne.
Od 1. januára sa ruší vrecový zber od-
padu a tento bude len ako možná do-
plnková forma.
Napriek všetkým negatívnym legis-
latívnym dopadom štátnej politiky 
a negatívnym legislatívnym zmenám 
a iným faktorom a dopadom na roz-
počty samospráv verím, že sme ma-
teriál pripravili a schválili zodpovedne 
pre naše mesto a jeho občanov.

IN

Dane a poplatky od 1.1.2023
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Také malé pozastave-
nie ponúkajú práve Vianoce, počas 
ktorých sme si bližší ako inokedy, 
snažíme sa zabudnúť na problé-
my či staré spory. Veď v úprimnom 
ľudskom dotyku a  porozumení je 
veľké tajomstvo a bohatstvo života.
V čase, kedy nám v domovoch roz-
voniava ihličie, vianočné pečivo, 
škorica i  vanilka, máme jedineč-
nú príležitosť všetko to krásne, čo 
sprevádza Vianoce, odovzdať svo-
jim blízkym a  často i  ľuďom ne-
známym. Máme príležitosť za-
myslieť sa, bilancovať končiaci sa 
rok, zhodnotiť skutky vykonané, 
ale i nesplnené sľuby. Je to čas na 
otvorenie srdca, hľadanie čistoty 

myšlienok a  šľachetnosti ducha. 
To všetko chceme nájsť a  hľadá-
me v tichu a kráse prírody, v kruhu 
svojich rodín, v  našich chrámoch 
i vo svojej duši.
Spomeňme si v  tejto chvíli aj na 
tých, ktorým osud nedoprial tráviť 
tieto chvíle medzi najbližšími, na 
tých, ktorí ležia na nemocničných 
lôžkach, sú odkázaní na pomoc so-
ciálnych zariadení, ale aj na tých, 
ktorých pracovný výkon je nevy-
hnutný pre zabezpečenie pokoja 
a spokojnosti nás ostatných.
Drahí spoluobčania,
Vianoce sú pre každého človeka 
symbolom čistoty, lásky a  poko-
ja. Viac ako inokedy si uvedomu-

jeme, čo pre nás znamená úprim-
né ľudské slovo, úsmev, podanie 
pomocnej ruky či úprimné poďa-
kovanie za nezištnú pomoc, exis-
tencia priateľov a  blízkych. Via-
noce sú o  hodnotách, zdanlivo 
bežných, ale o to vzácnejších. Ho-
voria o podstate a zmysle existen-
cie ľudského spoločenstva.
Dovoľte mi, aby som Vám aj ja 
v  tejto chvíli z  úprimného srdca 
popriala prežitie vianočných sviat-
kov v zdraví a pokoji. Prajem Vám 
vnútornú silu, stály zmysel pre ra-
dosť z malých i veľkých vecí živo-
ta. Veľa zdravia, životnej iskry, lás-
ky a potešenia z najbližších a ľudí 
blízkych Vášmu srdcu. Nech vo Va-

šich srdciach zavládnu pokoj, mier 
a láska.
Želám vám všetkým, aby ste v na-
sledujúcom roku mali viac dôvo-
dov na radosť, aby ste nestrácali 
optimizmus a  aby vám nechýbala 
láska a  pozitívna energia. Nepre-
stávajme sa usilovať o dobré veci, 
buďme k sebe ohľaduplní a hlavne 
– ľudskí. Zo všetkého najviac vám 
prajem pevné zdravie a  dobrých 
ľudí okolo, na ktorých sa môžete 
vždy spoľahnúť.
Krásne vianočné sviatky a šťastný 
nový rok 2023!
Foto: Mgr. Ján Petrík

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

NOVINKY

•1.str.

Vianočný príhovor primátorky mesta

Daňovým príjmom mes-
ta sú tiež miestne dane, napr.: z po-
zemkov, bytov, domov, stavieb, je tu 
tiež napríklad daň za psa. Miestne 
dane sú rozpočtované v celkovej výš-
ke 708 587€.
Nedaňové príjmy, kde sú najmä príj-
my z podnikania a vlastníctva majet-
ku, administratívne poplatky a  iné 
- tieto sú rozpočtované vo výške 
334 928€.
Granty a transfery – ide najmä o de-
centralizačné dotácie na prenesené 
kompetencie, napr. školy, matrika, 
ŠFRB, stavebný úrad a  iné. Ale tiež 
dotácie z  ÚPSVaR na projekty pod-
porujúce zamestnanosť. V  bežných 
príjmoch sa rozpočtuje decentrali-
začná dotácia na prenesené kom-
petencie – školy, matrika a  ostatné 
kompetencie (stavebný úrad, ŠFRB, 
školský úrad). Rozpočtuje sa dotácia 
na projekt „Podpora sociálnych služieb 
na komunitnej úrovni“. Ďalej sa rozpoč-
tujú dotácie na projekt Pomáhajúce 
profesie v materských a základných 
školách.
Rozpočtuje sa dotácia na projekt 
Smart City a dotácia z PPA na vybu-
dovanie detského ihriska na Drieňo-
vej. Výdavková časť rozpočtu je na-
stavená tak, aby mesto zabezpečilo 
základné povinnosti, ktoré mu vy-
plývajú zo zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších zmien a doplnkov. Sú tu roz-
počtované výdavky na zimnú údržbu 
vo výške 193 000€, čistenie miest-
nych komunikácií vo výške 110 000€ 
a pod.
V roku 2021 mesto dostalo zo štát-

neho rozpočtu dotáciu na úpra-
vu verejných priestranstiev (ul. Pod 
Kalváriou a  Dolná Resla) vo výške 
1  640  000€. Po ukončení prác zo-
stala nevyčerpaná dotácia vo výške 
24  138€. Ministerstvo financií SR 
schválilo použitie týchto prostried-
kov na rekonštrukciu ul. Malá 
Okružná, ktorá sa bude realizovať 
z tejto dotácie v roku 2023.
V návrhu rozpočtu sa počíta s opra-
vou sociálnych zariadení v ZŠ J. Kol-
lára. V roku 2022 mesto dostalo na 
tento účel nenormatívnu dotáciu vo 
výške 15 539€. Dotáciu je potrebné 
minúť do 31.3.2023. Z  uvedeného 
vyplýva, že z rezervy na správu škol-
ských budov nebudú potrebné tieto 
prostriedky v tejto výške a môžu sa 
v návrhu rozpočtu vrátiť na údržbu 
školských budov.
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj roz-
počty rozpočtových organizácií, teda 
škôl a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica. Každá škola a  zariadenie 
má spracovaný svoj návrh rozpočtu 
výdavkov, ktorý je súčasťou progra-
mového rozpočtu mesta.
Rozpočtujú sa výdavky na spracova-
nie zmien a doplnkov UPN a na PD 
záchytného parkoviska Mierová.
Na základe dohody so Slovenskou 
autobusovou dopravou Zvolen, a.s., 
mesto uhrádza časť vzniknutej stra-
ty, ktorá vzniká pri zabezpečovaní 
vnútromestskej pravidelnej autobu-
sovej dopravy, a to nasledujúcich li-
niek:
- linka č. 602401 Banská Štiavnica 
- Banská Štiavnica, sídl. Drieňová- 

Banská Štiavnica, žel. stanica,
- linka č. 602404 Banská Štiavnica – 
Banská Štiavnica, Štefultov – Ilija,
- linka č. 602405 Štiavnické Bane, 
Horná Roveň – Banská Štiavnica, 
MsÚ – sídl. Drieňová – Akusit.
Vzhľadom k  tomu, že niektoré lin-
ky nezabezpečujú výlučne len vnút-
romestskú autobusovú dopravu, ale 
aj prímestskú autobusovú dopravu 
mesto uhrádza len časť vzniknutej 
straty vo výške 40 000€.
V podprograme Verejný poriadok 
a bezpečnosť sú rozpočtované vý-
davky:
- na mestskú políciu (mzdy, odvody 
do fondov, materiál, energie, prevádz-
ka vozidiel, stravné a prídel do sociál-
neho fondu),
- na prevádzku kamerového systému 
– mzdy, odvody, služby, údržba,
- na karanténnu stanicu, ktorú pre-
vádzkuje OZ Túlavá labka.
Odpadové hospodárstvo sa rozpočtu-
je vo výške 704 100€, v ňom je zahr-
nuté:
Zvoz a likvidácia komunálneho od-
padu
- transfer Technickým službám, m.p., 
na zvoz a likvidáciu komunálneho od-
padu, príspevok na ďalšiu etapu opra-
vy kontajnerov a príspevok na nákup 
košov, ktoré sa budú dopĺňať podľa 
požiadaviek a  potrieb mesta a  obča-
nov.
Zber a triedenie separovaného od-
padu
- transfer Technickým službám, m.p., 
na vyseparované zložky odpadu, kto-
ré nie sú predmetom zmluvy so zdru-
žením výrobcov.

Manažment odpadového hospo-
dárstva
- ide o výdavky na prevádzku zberné-
ho dvora (transfer pre Technické služ-
by, m.p., poistné za zberný dvor, po-
istné za vozidlá, údržba vozidiel),
- transfer pre Technické služby, m.p., 
na prevádzku kompostoviska a na re-
kultiváciu skládky.
Rekonštrukcia miestnych komuniká-
cií, tu sa rozpočtuje PD a realizácia rie-
šenia dopravnej situácie a parkovania 
na Ul. 1. mája. V rozpočte je zahrnu-
tá aj údržba miestnych komunikácií, 
a to na údržbu miestnych komuniká-
cií - hlavne výtlkov po zimnej sezó-
ne, sa predbežne vyčlenilo 100 000€. 
Z týchto prostriedkov sa v roku 2023 
bude pokračovať v oprave komuniká-
cií podľa harmonogramu, ktorým sa 
mesto pri opravách ciest riadi, vyčle-
ňujú sa prostriedky na opravu opor-
ných múrov, ďalšie prostriedky sa 
vyčleňujú na údržbu miestnych ko-
munikácií ako príspevok pre Technic-
ké služby, m.p, rozpočtuje sa transfer 
pre Technické služby, m.p., na opravu 
autobusových zastávok.
Taktiež sa rozpočtuje položka čis-
tenie miestnych komunikácií
- ide o  výdavky, transfery pre Tech-
nické služby, m.p., na obnovu do-
pravného značenia (hlavne obnova 
priechodov pre chodcov), na čistenie 
miestnych komunikácií, na zimnú 
údržbu, na údržbu mechanizmov, ná-
kup posypového materiálu, na údržbu 
kanalizácie, výdavky pre iných dodá-
vateľov na zimnú údržbu, výdavky na 
zrážkovú vodu z verejných priestran-
stiev a komunikácií.

Rozpočet mesta pre rok 2023
•1.str.

•4.str.
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Manažment doprav-
nej infraštruktúry
- v rámci tohto podprogramu sa roz-
počtuje nákup nových dopravných 
značiek, ktoré bude potrebné osadiť 
hlavne po rekonštrukcii ulíc,
- výdavky na parkoviská - provízia 
pre firmu, ktorá zabezpečuje úhradu 
parkovného prostredníctvom SMS 
a  ostatné, ako napr. nájom za par-
kovacie senzory, výdavky na bežný 
spotrebný materiál, nájom za termi-
nály a pod.
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj roz-
počty rozpočtových organizácií, teda 
škôl a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica. Každá škola a  zariadenie 
má spracovaný svoj návrh rozpočtu 
výdavkov, ktorý je súčasťou progra-
mového rozpočtu mesta.
A to: Materské školy
- sa rozpočtujú výdavky na prevádz-
ku MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta (MŠ Bratská, MŠ 1. mája a MŠ 
Mierová). V rozpočte majú zaradené 
aj výdavky spojené s projektom Po-
máhajúce profesie v MŠ a Erazmus.
Základné školy
- sú rozpočtované výdavky na pre-
nesené kompetencie štátu – na pre-
vádzku základných škôl v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Jozefa 
Horáka a ZŠ Jozefa Kollára). Takis-
to sú v  rozpočte výdavky hradené 
z iných dotácií, ako napr. Erazmus.
Základná umelecká škola
- výdavky na prevádzku ZUŠ.
Vzdelávacie aktivity voľnočasové
- tu sú rozpočtované bežné výdavky 
Školských klubov detí pri ZŠ J. Ho-
ráka a ZŠ J. Kollára a bežné výdavky 
Centra voľného času – tieto zariade-
nia patria do originálnych kompe-
tencií mesta.
Školské jedálne
- výdavky na prevádzku školských je-
dální pri základných školách – origi-
nálne kompetencie mesta.
Neštátne školské zariadenia
- dotácie pre neštátne školské zaria-
denia, ktoré sú hradené z  rozpočtu 
mesta. Rozpočet je zatiaľ upravený 
len podľa počtu žiakov k 15.9.2022 
v jednotlivých zariadeniach.
Školský úrad
- výdavky na školský úrad (1 zamest-
nanec na ½ úväzku – mzdy, odvody do 
fondov, materiál, telefón, stravovanie, 
prídel do sociálneho fondu).
- rezerva na údržbu školských budov. 
Z tejto rezervy sa plánuje v roku 2023 
zrealizovať opravu WC v ZUŠ a v ZŠ J. 
Kollára, tieto výdavky sú rozpočtova-

né pri jednotlivých zariadeniach.
Treba povedať, že výdavky na vzdelá-
vanie a školstvo predstavujú sumu vo 
výške 3 847 028€.
V rozpočte je takisto zahrnutá aj 
oblasť športu:
- v  roku 2023 v  rámci tohto pod-
programu sa plánuje podpora športu 
a športových podujatí, ako napr. Beh 
Trate mládeže, a do mnohých športo-
vých súťaží budú poskytnuté ceny, či 
už poháre alebo iné.
Poskytnuté dotácie pre oblasť športu 
v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta vo výške 45 000€.
Rozpočtujú sa dotácie na prevádz-
ku štadióna a  plavárne vo výške 
163 000€, rozpočtuje sa spracovanie 
PD na komplexnú rekonštrukciu pla-
várne,
- športoviská, kde sa rozpočtujú vý-
davky na ich prevádzku a spracova-
nie PD na skatepark na Drieňovej.
Mestské kultúrne podujatia
- výdavky na kultúrne podujatia or-
ganizované mestom – Salamander, 
Zimomravenie, Nezabudnuté re-
meslá, Akademici v BŠ, Bod K a iné,
- výdavky na výstavy - Svetové dedič-
stvo očami detí a iné plánované vý-
stavy,
- v roku 2023 si B. Štiavnica pripome-
nie 30. výročie zápisu do UNESCO,
- výdavky na prevádzku kina Akade-
mik,
- výdavky na mestskú knižnicu - 
mzdy, odvody do fondov, energie, ná-
kup kníh a časopisov, stravné a prídel 
do sociálneho fondu,
- Kultúrny dom Banky - výdavky na 
elektrickú energiu a bežnú údržbu.
Opravy a  udržiavanie mestských 
pamiatok
- V  roku 2023 sa zatiaľ rozpočtuje 
oprava pamätihodností. V  rozpoč-
te na rok 2023 sa vyčlenilo 15 000€ 
na spolufinancovanie projektov 
z programu Obnovme si svoj dom.
- V  roku 2023 sa zrealizuje aj prvá 
etapa sanácie vlhkosti v Kaplnke sv. 
Alžbety, pričom na tento účel bude 
použitá dotácia z roku 2022.
Prostredie pre život
Výdavky na údržbu verejnej zelene 
– kosenie verejných priestranstiev 
aktivačnými pracovníkmi a  dodáva-
teľom prác, ktorý bude súťažne ob-
staraný.
- výdavky na vypilovanie drevín a sa-
monáletov,
- v rámci výsadby verejnej zelene sa 
rozpočtuje len náhradná výsadba 
drevín, výsadby kvetín do kvetináčov 
a údržba vysadenej zelene.

Detské ihriská
- v tomto podprograme bude zabez-
pečená prevádzka mestských det-
ských ihrísk.
Verejné osvetlenie
- ide o transfery pre Technické služby, 
m.p., na úhradu el. energie, údržbu 
a materiál na verejné osvetlenie.
Veľmi dôležitou položkou rozpočtu 
sú Sociálne služby
Sociálna pomoc občanom
- V rámci tohto podprogramu budú 
poskytnuté finančné výpomoci jed-
notlivcom a  rodinám s deťmi, či už 
formou nenávratných výpomocí ale-
bo sociálnych pôžičiek.
- Naďalej budú hradené výdavky na 
sociálny taxík.
- Výdavky na zariadenie pre bezdo-
movcov – výdavky na prevádzku, na 
nákup hygienických a  čistiacich po-
trieb.
Podpora projektov v oblasti soci-
álnych služieb
- dotácie v zmysle VZN o poskytova-
ní dotácií z rozpočtu mesta sa rozpoč-
tujú v čiastke 2 000€.
Kluby dôchodcov
- Výdavky na prevádzku klubov dô-
chodcov v B. Štiavnici a na Štefulto-
ve (úhrada energií, materiálu, bežnej 
údržby, dopravného a  odmien ved. 
klubov).
Opatrovateľská služba
- Výdavky na mzdy, odvody do fon-
dov, stravné a  prídel do sociálneho 
fondu pre opatrovateľky.
Pochovávanie občanov
- Výdavky na pochovanie občanov, 
ktorí umreli na území mesta a ktorým 
nemá kto vybaviť a uhradiť pohreb.
Osobitný príjemca
- mesto plní funkciu osobitného prí-
jemcu sociálnych dávok a prídavkov 
na deti – koľko ÚPSVaR poskytne, 
toľko mesto po úhrade nájmu uhra-
dí jednotlivým poberateľom dávok.
Sociálna výpomoc žiakom
- prostredníctvo mesta dostávajú žiaci 
zo sociálne odkázaných rodín príspe-
vok z  ÚPSVaR na školské pomôcky 
a na podporu stravovacích návykov.
Komunitné centrum
- výdavky na prevádzku priestoru, 
ktorý slúži ako komunitné centrum 
a  výdavky na projekt „Podpora soci-
álnych služieb na komunitnej úrovni“ – 
hradené z dotácie MPSVaR.
Na plnenie úloh v  sociálnej oblasti 
bolo z  rozpočtu mesta vyčlenených 
547 100€. 
Keďže ide o rozsiahly dokument jeho 
celé znenie nájdete na stránke mesta 
BŠ. IN
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Rozpočet mesta pre rok 2023Štiavnické 
zlaté ručičky
Na prvý pohľad malebná Štiavni-
ca skrýva vo svojej histórii viac vý-
znamných udalostí ako svetové 
metropoly. To, že nás preslávilo ba-
níctvo, všetci vieme. Čo však ostat-
né remeslá? Štiavničania mali veru 
šikovné ruky, prejavilo sa to napr. aj 
na kováčstve a rezbárstve, ale najďa-
lej to dotiahli fajkári. Veru niet kraja, 
kde by bolo lepšej fajky dostať...
Ľudia začali tabak využívať na faj-
čenie niekedy v 15. storočí a bol to 
zlozvyk patriaci hlavne námorní-
kom. Celosvetovo populárnym sa 
stal tak o  2 storočia neskôr, keď 
vojaci dostávali počas vojny tabak 
ako žold. Samozrejme, potrebova-
li nejaký nástroj na fajčenie. A tak 
vznikli fajky. Do Štiavnice sa trend 
dostal relatívne neskoro, hlavne 
kvôli zákazu od Jozefa II. a Márie 
Terézie. Síce priemysel fungoval 
určite aj načierno, v našom meste 
ho oficiálne spustili až bratia Ah-
nertovci v 18. storočí.
Vďaka veľkému počtu študentov 
a baníkov bol biznis veľmi úspeš-
ný. Legendárnymi sa však tunajšie 
fajky (zvané štiavničky) stali prav-
depodobne hlavne kvôli kvalitnej 
hline v  banskoštiavnickom oko-
lí. Jeden miestny fajkár sa rozho-
dol svoj obchod preniesť do Indie, 
kde nepochodil dobre, keďže mu 
chýbala správna surovina. Výrob-
covia po krajine sa dokonca pokú-
šali štiavničky falšovať, pridaním 
mestského erbu, za čo ich po pri-
chytení postihli pokuty.
Najznámejším štiavnickým fajká-
rom bol Karol Zachar. Prevádz-
koval poslednú fajkársku dielňu 
na Slovensku. Hovorilo sa o ňom, 
že bol dobrý obchodník a  ochot-
ne spolupracoval s konkurenciou. 
Aj preto sa stal takým úspešným. 
Jeho dielňa bola plná špičkových 
strojov z Viedne a ročne vyprodu-
kovala aj pár miliónov fajok, roz-
delených až do 80 druhov. Najlep-
šie kusy boli pravidelne vyvážané 
do USA, Kanady, Kuby, Indie... 
Samozrejme, ľudské kšeftárstvo 
nepozná hranice, a  tak mu veľa-
krát neboli plné sumy vyplatené 
a  musel sa súdiť. Mnohí Štiavni-
čania dodnes po poličkách majú 
vystavené majestátne kusy z toh-
to dnes už skoro kompletne zanik-
nutého remesla.
Zdroj: kniha Štiavničky (Eva Lo-
vásová)

Barbora Murgačová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Pred sviatkami spúšťa Mesto 
Banská Štiavnica prostred-
níctvom oddelenia kultúry, 
športu a mediálnej komuni-
kácie mestského úradu novú 
zľavovú kartu pre obyvateľov 
mesta. Viac sme sa o tejto 
téme dozvedeli od vedúceho 
spomenutého oddelenia 
Rastislava Marka (RM).

ŠN: Ako vznikla myšlienka zľavovej 
karty?
RM: „Nad týmto nápadom sme pre-
mýšľali dlhšie, ale akosi nebol čas 
a  priestor na to, aby sme ho dotiahli 
do konca. V tomto roku sa nám podari-
lo doriešiť technické otázky, ktoré sme 
k tejto téme mali, a preto sme sa mohli 
pustiť do samotnej realizácie, ktorú po 
predstavení idey hneď podporila aj pri-
mátorka mesta a dala jej tak „zelenú“. 
Reagujeme tak aj na sťažnosti miest-
nych, ktorí neraz hovoria o  vysokých 
cenách, ktoré sú spôsobené turizmom 
a radi by sme im ponúkli aspoň v oblas-
ti kultúry nejaké zľavy za ich vernosť.“
ŠN: Kto všetko sa v  prvej fáze do 
tohto projektu zapojil?
RM: „V  prvom rade by som chcel po-
znamenať, že hlavným zámerom kar-
ty je podporiť záujem miestnych o kul-
túru a umenie, preto sú do nej zapojené 
prioritne takmer všetky kultúrne sub-
jekty a festivaly, ktoré pôsobia v meste. 
Stále tak pokračujeme v myšlienke mes-
ta kultúry 2019 - čoraz viac približo-
vať kultúru a umenie miestnym. Mesto 
vstupuje do projektu zľavami na svoje 
platené aktivity – koncerty, divadlá, vy-
brané projekcie v kine Akademik a záro-
veň členským v mestskej knižnici, kto-
ré získa každý držiteľ karty až do konca 

roka 2024. Ďalšími zapoje-
nými subjektami sú Sloven-
ské banské múzeum, Art 
Café, Hájovňa, Eleuzína, 
Banská St a  nica, Alta Ma-
gica, ako aj festivaly Zvuk for 
Štiavnica, 4 živly a Amplión. 
Každý z týchto subjektov po-
núka držiteľom rôzne výho-
dy a zľavy – od špeciálnych zvýhodne-
ných vstupov cez zľavy na vstupenky, 
umelecké diela či zľavy priamo v  pre-
vádzkach.“
ŠN: Ako to bude s využívaním kar-
ty v kine?
RM: „Využívanie karty v kine bude pla-
tiť na vybrané projekcie, ktoré by mali 
byť minimálne 4 každý mesiac. Zľava na 
tieto projekcie bude 1€. Treba pozname-
nať, že zapojenie kina bolo pre nás kľúčo-
vé a zároveň najkomplikovanejšie, keďže 
v  tejto oblasti je nutná dohoda s distri-
bučnými spoločnosťami, ktoré k  podob-
ným dohodám pristupujú neradi. Sme 
ale radi, že sa nám podarilo nakoniec pre-
svedčiť a získať súhlasy od všetkých veľ-
kých filmových distribútorov na Sloven-
sku, za čo im aj touto cestou ďakujeme.“
ŠN: Ako sa dá získať kartu?
RM: „Všetky informácie a  registračný 
formulár nájdu záujemcovia na strán-
ke www.stiavnicaplus.sk. Najpodstat-
nejšou informáciou je to, že kartu môže 
momentálne získať len osoba s trvalým 
alebo prechodným pobytom v  našom 
meste vo veku 18+. Poplatok za kartu, 
platnú do konca roka 2024 je 10€ a slú-
ži na úhradu prevádzkových nákladov, 
ktoré budú vznikať s  prevádzkou celé-
ho zľavového systému. Pre tých, ktorí 
majú radi kultúru ide o veľmi symbolic-
kú sumu, ktorá sa im vráti už pri pár po-
užitiach karty.“

ŠN: Všimli sme si, že v zozname partne-
rov projektu je aj Alta Magica, ktorá nie 
je typickou kultúrnou prevádzkou. Zna-
mená to, že zapojiť sa môžu aj iné ako 
kultúrne prevádzky?
RM: „Áno, je to možné. Sme priprave-
ní do systému zapojiť aj iné prevádzky 
služieb, ktoré prejavia záujem o krátko-
dobé alebo dlhodobé ponuky miestnym. 
Podmienkou je, že tieto ponuky musia 
byť naozaj špeciálne nachystané pre 
majiteľov kariet a spolupráca musí byť 
korektná. Veríme, že tým, že vydavate-
ľom karty je mesto, je daná serióznosť 
a garancia, že držitelia kariet budú spĺ-
ňať všetky deklarované kritériá. Infor-
mácie o tom, ako sa pripojiť, nájdu pod-
nikatelia na vyššie uvedenej stránke.“
ŠN: Kde sa nachádza zoznam miest, 
kde sa dá karta využiť a aké výhody 
získa jej držiteľ?
RM: „Priebežné akcie a ponuky bude-
me uvádzať na uvedenej webovej strán-
ke a FB profile. Majiteľov kariet bude-
me priebežne o  novinkách informovať 
aj newsletterom priamo do ich e-mailo-
vej stránky, určite budeme využívať aj 
aplikáciu mesta a samozrejme aj Štiav-
nické noviny.“
ŠN: Ďakujeme za predstavenie zau-
jímavej novinky a veríme, že si náj-
de svojich priaznivcov z radov oby-
vateľov mesta.

ŠN

Prvá štiavnická zľavová karta
Podujatia
24.12. Vianočné kúpanie 
s Jaštericami zo Štiavnice, tajch 
Klinger, Banská Štiavnica, 10.00
26.12. Štefanská zábava, obec 
Ilija, 20.00
28.12. Autorské čítanie: Domi-
nika Moravčíková /Dom pre je-
leňa, KC Eleuzína, Horná ružová 
1, Banská Štiavnica, 18.00-19.00
29.12. Beh s  Fit Štýl Run-
ning Teamom, Penzión na Kop-
ci, Športová 8, Banská Štiavnica, 
10.00 – 12.00
30.12. Jozef Holly – Vianočná 
piano show, Kultúrne centrum, 
Kammerhofská 1, Banská Štiavni-
ca, 18.00-19.30
31.12. Veselý Silvester, Terasa 
u  Blaškov, Počúvadlianske jaze-
ro 75, Banská Štiavnica, 11.00 – 
23.30
31.12. – 1.1 Silvester na Sala-
mandre, Hotel Salamandra, Hor-
ný Hodrušský tajch, obec Hodru-
ša-Hámre, 16.00
31.12. Papučový Silvester 
v Starom Hostinci, Sv. Anton 81, 
obec Svätý Anton, 20.00 - 2.00
31.12. Silvestrovská zábava, 
Obecný úrad, obec Vyhne, 20.00

Výstavy a galérie
do 6.1.2023 Dva domy, Kateři-
na Kocourková a  Šimon Tóth, 
Námestie sv. Trojice 21, Banská 
Štiavnica, 12.00-17.00
do 31.1.2023 Výstava Stroj, 
ktorý zmenil svet, Mineralogic-
ká expozícia, Berggericht, Banská 
Štiavnica, 11.00-16.00
do 30.4.2023 Výstava Kremeň 
– Kráľ nerastov, Kammerhof/
Kaplnka sv. Ignáca, Banská Štiav-
nica, 13.15 – 17.00
do 30.4.2023 Výstava Divoči-
na – kým sme tancovali, Galéria 
J. Kollára, Banská Štiavnica, 9.00-
17.00
do 30.4.2023 Výstava Johana 
Merta – Povrchová ťažba, Ga-
léria J. Kollára, Banská Štiavnica, 
9.00-17.00
do 29.10.2023 Výstava Zoya 
Laktionova: Remember the 
Smell of Mariupol / Nezabudni 
na pach Mariupoľu, Galéria J. Kol-
lára, Banská Štiavnica, 9.00-17.00

OOCR Región Štiavnica

Na štvrtú adventnú nedeľu, 
skauti priniesli do kostola vo 
Svätom Antone betlehemské 
svetlo, ktoré si veriaci odnesú 
do svojich domovov aby 
prinieslo lásku a rozžiarilo 
svetlo betlehemského dieťaťa. 

Svetielko prijal od skautov farár Mi-
chal Baláž a zažal sviece na advent-
nom venci a oltárne sviece v kosto-
le. Krásne prežitie Vianoc a príchod 
Spasiteľa v  malom dieťati Ježišo-
vi, milí čitatelia Štiavnických no-
vín, želá

Andrej Palovič

Betlehemské svetlo
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Záver kalendárneho roka 
býva každoročne v znamení 
túžobného očakávania. 

Donedávna naše očakávania boli 
viac menej stabilné: aby sme boli 
zdraví, mali prácu, užili si dovolen-
ku, aby bol pokoj v rodine...
Všetci dobre vieme, že už dvakrát 
pokojný záver roka poznamenali 
obavy z kovidovej pandémie, a ten-
to rok je to úplne inak... Kade cho-
díme, počujeme, že je spoločenská 
a hospodárska kríza, kríza vzťahov, 
kríza podnikania... 
Každý si môže pomyslieť: „Prečo je 
takýto svet? Čo nás len čaká? Kedy to 
všetko skončí? Ako to všetko dopadne?“
Niektorí už strácajú rovnováhu ži-
vota a stoja smutne v tichu svojich 
domácností v  obavách a  neistote 
pred začiatkom nového roka 2023.
Zaiste, nemožno pred realitou živo-
ta zatvárať oči a tváriť sa, že je všet-
ko v úplnom poriadku. Život je to-
tiž krásny a nádherný, ale niekedy 
aj krutý.
Ako žiť v  tomto čase zneuctenia 
Slobody a Pravdy, v čase doteraz ne-
známych hoaxov a  nevídanej sily 
propagandy? Ako nestratiť hlavu 
a  rozhľad s  nadhľadom v  zmätku 
týchto dní?
Nedávno (12. decembra) som počul 
vzácne myšlienky, pri ktorých som 
spozornel a túžim sa s nimi podeliť 
aj s mnohými čitateľmi našich no-
vín. Nech sú aj pre vás povzbude-
ním!
Náš Boh vedie ľudské dejiny v každom 

čase, nič nezostáva mimo jeho 
moci, ktorou je neha a prozreteľná 
láska. Sprítomňuje sa prostred-
níctvom gesta, udalosti alebo oso-
by. Neprestáva sa pozerať na náš 
svet, núdzny, zranený, úzkostný, 
aby mu pomohol svojím súcitom 
a  milosrdenstvom. Jeho spôsob, 
akým zasahuje, ako sa prejavu-
je, nás vždy prekvapí a naplní ra-
dosťou. Vyvoláva v nás žasnutie, 
a robí to svojím vlastným štýlom.
Čítanie z  listu Galaťanom nám 
ponúka presné usmernenie, ktoré 
nám pomáha s  vďačnosťou uva-
žovať o  jeho pláne vykúpiť nás 
a  urobiť z  nás svoje adoptívne 
deti: „Keď prišla plnosť času, Boh 
poslal svojho Syna, narodeného 
zo ženy!“ (Gal 4,4).
A je to tak, príchod Syna v ľudskom tele 
je najvyšším vyjadrením jeho božskej 
metódy spásy. Boh, ktorý tak miloval 
svet, nám poslal svojho Syna „narode-
ného zo ženy“, aby „každý, kto v neho 
verí, nezahynul, ale mal večný život“ 
(Jn 3,16). V Ježišovi, narodenom z Má-
rie, tak Večný vstupuje do neistoty našej 
doby, stáva sa navždy a nezvratne „Bo-
hom s nami“ a kráča vedľa nás ako brat 
a spoločník. Prišiel, aby zostal. Nič, čo je 
naše, mu nie je cudzie, pretože je „jeden 
z nás“, blízky, priateľ, rovnaký ako my 
vo všetkom okrem hriechu.“
A  potom následne po ďalších úva-
hách uvážlivý a  pokojný hlas po-
kračoval; žijeme „v  ťažkom období 
pre ľudstvo. Je to trpké obdobie plné ra-
chotu vojen, rastúcej nespravodlivosti, 
hladu, chudoby a utrpenia. Je tu hlad. 

A  hoci sa tento horizont zdá byť po-
chmúrny, znepokojujúci, s predzvesťou 
ešte väčšej skazy a  spustošenia, pred-
sa však viera, láska a Božia dobrotivosť 
nám hovoria, že aj toto je priaznivý čas 
spásy, v ktorom nám Pán prostredníc-
tvom mestickej Panenskej Matky na-
ďalej dáva svojho Syna, ktorý nás vyzý-
va byť bratmi, odložiť bokom sebectvo, 
ľahostajnosť a  antagonizmus, pozý-
va nás, aby sme sa „bez otáľania“ ujali 
jeden druhého, aby sme vyšli v ústrety 
bratom a sestrám, na ktorých naša kon-
zumná a  apatická spoločnosť zabudla 
a  odvrhla ich. K  našim bratom a  ses-
trám ponechaným bokom.“
A svoj príhovor pápež František za-
končil slovami: „Nech nám Ježiš Kris-
tus, po ktorom túžia všetky národy, na 
príhovor našej Matky Guadalup skej da-

ruje dni radosti a pokoja, aby Pánov po-
koj prebýval v našich srdciach a v srd-
ciach všetkých mužov a  žien dobrej 
vôle.“
Kiež nám aj počas týchto sviatkov 
narodenia Ježiša Krista rezonujú 
v  mysliach a  srdciach slová pokoja 
a  povzbudenia nestrácať nádej do 
roku 2023, ktoré zazneli v  Betle-
heme z nebeských výšok prostred-
níctvom anjelov: „Sláva Bohu na vý-
sostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle.“
Milostiplné vianočné sviatky Kris-
tovho narodenia a pokojný a požeh-
naný rok 2023 všetkým.

Ľudovít Frindt, farár

Bohoslužobný poriadok vo far-
nosti Banská Štiavnica
25.12.2022
Banská Štiavnica – farský kostol: 
00.00; 7.30; 9.00; 10.30 hod.
Banky – 11.00 hod.
26.12.2022
Banská Štiavnica – farský kostol: 
9.00; 10.30 hod.
31.12.2022
Banská Štiavnica – farský kostol: 
16.00
1.1.2023
Banská Štiavnica – farský kostol: 
7.30; 9.00; 10.30 hod.
Banky – 11.00 hod.
6.1.2023
Banská Štiavnica – farský kostol: 
7.30; 9.00; 10.30 hod.
Banky – 11.00 hod.
Popoludní bude Trojkráľový koncert 
vo farskom kostole o 14.30 hod.

Nádej nekončí

Milí priatelia, rád Vám prajem 
príjemné a pokojné vianočné 
sviatky i keď sú poznačené 
bolesťou a vedomím, že nie 
všetci ľudia sa môžu rovnako 
tešiť z nebeského pokoja 
týchto dní. 

Pri pokojnom prežívaní sviatočnej 
vianočnej atmosféry myslime i na 
tých, ktorí Vianoce musia preží-
vať v chlade, tme, v zákopoch a na 
iných perifériách sveta…
Vo svätej noci budeme počuť slová 
radostnej zvesti od evanjelistu Lu-
káša: „I porodila svojho prvorodeného 
syna, zavinula ho do plienok a  uloži-
la do jasieľ, lebo nebolo pre nich mies-
ta v  hostinci.“ (Lk 2,7) Tieto slová 

znejú vznešene a sviatočne, avšak 
majú v  sebe aj zvláštnu provoká-
ciu „nebolo pre nich miesta …“ Zaiste 
sa pri jemnosti týchto dní zamýš-
ľame viac ako inokedy, pre koho 
to nebolo miesto a pre koho dnes 
nieto miesta…, pre koľkých dnes 
nieto miesta… až prídeme k  za-
hanbujúcej myšlienke: „koho som ja 
vysídlil zo svojho srdca“?
Prichádza mi na myseľ, ako je dôle-
žité byť vďačný Pánu Bohu za dary, 
ktoré každodenne dostávame. Ve-
domie daru nás robí vďačnými 
a radostnými a vedie nás k darova-
niu sa. Viackrát sa mi stalo, že som 
ďakoval Bohu za krásu prírody, za 
pokoj, za priateľov…. a za mnoho 
ďalších darov, ktoré každodenne 

nezaslúžene dostávam.
Prorok Izaiáš to celé dopĺňa: „Lebo 
chlapček sa nám narodil, daný nám 
je syn, na jeho pleci bude kniežat-
stvo a bude nazvaný: zázračný Radca, 
mocný Boh, večný Otec, knieža Poko-
ja.“ (Iz 9,5)
Tak koho sme to vlastne vysídlili? 
On sa vracia ako Radca, Boh, Otec, 
Pokoj. Z  odmietnutého sa stáva 
najväčší dar pre ľudstvo, a  nielen 
pre ľudstvo, pre mňa.… Toto je ta-
jomná Božia logika, z  tohto pra-
mení pokoj, záchrana a  napokon 
aj vzkriesenie. „Stvoriteľ vesmíru sa 
znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. 
Dar života v celom svojom tajomstve 
sa stáva obdivuhodnejší, keď si uvedo-
míme, že Syn Panny Márie je prame-

ňom a pokrmom večného života.“ (Pá-
pež František v apoštolskom liste 
Admirabile signum) 
Máme dar, že môžeme vianoč-
né sviatky prežívať v  atmosfére 
pokoja, naplno si ju vychutnaj-
te a zdieľajte vo svojich rodinách 
a  farských i  duchovných spolo-
čenstvách. Slová anjela, ktoré ad-
resoval pastierom: „Dnes sa vám 
narodil Spasiteľ - Kristus Pán“, nech 
zaznejú aj pre Vaše srdce.
Prajem Vám pokojné, radostné 
a  vďačnosťou naplnené vianočné 
sviatky. Boží Duch nech nám dá 
schopnosť pochopiť zmysel Via-
noc pre osobný i  spoločenský ži-
vot.

Norbert Ďurdík, dekan

Vianočný príhovor 2022
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Spomienka
Dňa 
27.12.2022 
uplynie práve 
rok, čo od nás 
odišiel otec 
Otto Doletina. Venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku. 

Dcéra Alena s rodinou 
a dcéra Dana s rodinou

Spomienka
„Kto ho mal 
rád, nezabud-
ne. Žije v  srd-
ciach tých, ktorí 
ho milovali.“
Dňa 22.12.2022 si pripo-
menieme 10. výročie, čo 
nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec a starý otec 
PaedDr. Jozef Matoš. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-
nutých v Banskej Štiavnici ozna-
muje svojim členom, že úrad-
né hodiny v  kancelárii sú od 
1.12.2022 v nasledovných pra-
covných dňoch: pondelok, uto-
rok 8.00 – 14.00 hod. a v stredu 
v termíne 8.00 - 14.30 hod.
Informácie o činnosti alebo člen-
stve v  organizácii môžete zís-
kať na tel. čísle: 045/692 08 75 
počas pracovných hodín. Záro-
veň vám želáme pokojné preži-
tie vianočných sviatkov a v roku 
2023 veľa zdravia, šťastia, ra-
dosti, spokojnosti a Božieho po-
žehnania.

Výbor ZO SZTP

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára 
ponúka priestory jedálne na ko-
nanie spoločenských udalostí, 
osláv, večierkov a pod. Kontakty: 
0904 523 872, 0911 875 772.

ZŠ J. Kollára

Z Izajovho pňa vyženie 
mládnik a z jeho koreňov 
vyrastie výhonok. 

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, 
duch múdrosti a rozumnosti, duch 
rady a sily, duch známosti a bázne 
Hospodinovej. V bázni pred Hospo-
dinom bude mať svoju záľubu. Ne-
bude súdiť podľa toho, čo mu oči vi-
dia, a nebude rozhodovať podľa toho, 
čo mu uši počujú, ale v spravodlivos-
ti bude súdiť slabých a  správne vy-
nášať výrok biednym zeme. Biť bude 
zem palicou svojich úst a bezbožníka 
usmrtí dychom svojich perí. Spra-
vodlivosť bude pásom na jeho drie-
ku a  pravda bude opaskom na jeho 
bedrách. Vlk bude hosťom u baránka 
a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, 
levíča a  kŕmny dobytok budú spo-
lu a malý chlapec ich poženie. Krava 
s medveďom sa budú pásť, ich mladé 
budú spolu ležať a lev bude žrať slamu 
ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad 
dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad 
brloh zmije. Nebudú zle robiť ani ško-
diť nikde na mojom svätom vrchu, 
lebo zem bude plná poznania Hospo-
dina, ako vody pokrývajú more.

Izaiáš 11,1–9
Milí bratia a sestry,
25. decembra 1914 – na Božie naro-
denie – v zákopovej vojne, v ťažkých 
podmienkach na západnom fronte 
neďaleko belgického mesta Ypry, za-
čal jeden nemecký vojak menom Ni-
kolaus Spring spievať známu via-
nočnú pieseň Tichá noc, svätá noc. 
V mrazivom ráne sa pieseň niesla až 
k britským zákopom. O krátku chvíľu 
sa britskí vojaci pridali k spevu vo svo-

jom rodnom jazyku. Priestor medzi 
zákopmi sa v  okamihu premenil na 
oltárny priestor, na posvätné miesto. 
Britskí aj nemeckí vojaci si vyšli na-
proti, padali si do náručia, vymieňali si 
darčeky, čokoládu a cigarety. Existuje 
aj dobová fotografia zobrazujúca fut-
balový zápas medzi Nemeckom a An-
glickom, ktorý si v ten deň vojaci za-
hrali na zamrznutom blate. Pamätný 
deň vošiel do dejín pod názvom Via-
nočné prímerie. Vianoce sú obdo-
bím, v ktorom prežívame pokoj, po-
hodu, mier a radosť. Hodnoty, ktoré 
nie sú až tak samozrejmé. Sú to hod-
noty v  ľudských rukách také krehké 
a  zraniteľné. O  tom sa smieme pre-
sviedčať na každom kroku. Ani toh-
toročné Vianoce nesmú byť len našou 
súkromnou radosťou. Ako kresťania 
nesmieme zostať len štatistami, pozo-
rovateľmi, ktorí len skonštatujú, aké 
je to zlé, ale máme prinášať riešenie 
a  nádej. Náš biblický text, ktorý ne-
sie názov Mesiášska ríša pokoja, bol 
vyrieknutý v atmosfére vojny s Asýr-
skou ríšou. Mal ustráchanému izra-
elskému národu ukázať, že mocní 
a slávni tohto sveta nemajú posledné 
slovo. Pre nás chce byť smerovníkom, 
majákom pre zblúdilé rozhodnu-
tia hriešnych ľudských duší, ktoré sa 
takto zaslepené a pomýlené nevedia 
rozhodnúť správne. Ako veľmi potre-
bujeme vyjsť zo zákopov nášho bez-
pečia a pohody a nechať sa touto pies-
ňou o  mesiášskej ríši pokoja osloviť 
a premôcť, aby sa kus z toho nebes-
kého kráľovstva prelomil aj do nášho 
sveta, do našich sŕdc, do našich vzťa-
hov, rodín, politiky a  národov! Kiež 
sú aj tohtoročné Vianoce vianočným 

prímerím medzi strateným človekom 
a láskavým Bohom, medzi tebou milý 
brat, milá sestra, a  tvojím Vykupite-
ľom Pánom Ježišom Kristom. Evan-
jelický augsburského vyznania cirkev-
ný zbor Banská Štiavnica s najväčšou 
láskou želá svojim členom požehna-
né Vianoce 2022 a  nádejou naplne-
ný nový rok 2023. Sláva na výsostiach 
Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle! Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis!

Daniel Gdovin, námestný farár
Slavomír Blahút, zborový dozorca

Služby Božie počas vianočných 
sviatkov
Bratia a sestry. Dovoľte, aby sme vás 
informovali o  konaní Služieb Božích 
počas sviatkov:
Štedrý večer 24.12.2022
Kozelník 15.00hod. Štedrovečerné 
služby Božie s vystúpením detí.
Banská Štiavnica 17.00hod. Štedrove-
černé služby Božie s vystúpením detí 
a spevokolu.
1. Slávnosť vianočná 25.12.2022
Banská Štiavnica 10.30hod. Slávnost-
né služby Božie s vystúpením spevo-
kolu.
2. Slávnosť vianočná 26.12.2022
Banská Belá 8.30hod. Slávnostné 
služby Božie. 
Banská Štiavnica 10.30hod. Slávnost-
né služby Božie. Po Službách Božích 
spoveď a VP.
Silvester 31.12.2022
Banská Štiavnica 17.00hod. Služby 
Božie pri ukončení občianskeho roka.
Novoročné služby Božie 1.1.2023
Banská Štiavnica 10.30hod. Novoroč-
né služby Božie.

Vianočné prímerie
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14.12.2022 bol zastupiteľstvom Mesta Banská Štiavnica schválený Dodatok č.4 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach. 

Pre informovanosť občanov uvádzam na porovnanie tabuľku s údajmi z okolitých miest a svoj pozmeňovací návrh, 
ktorý nezískal žiadnu podporu poslancov.

Pavel Bačík

K rokovaniu zastupiteľstva

byt dom garáže priemyselné 
stavby

stavby na 
podnikanie

ostatné 
stavby

B.Štiavnica aktuálne 0,20 € 0,30 € 0,50 € 1,50 € 2,10 € 0,80 €

B.Štiavnica schválené 14.12.2022 0,60 € 0,50 € 2,00 € 2,10 € 2,10 € 1,00 €

Navýšenie o 200% 66% 150% 40% 0% 25%

B.Štiavnica návrh poslanca Bačíka neschválené 0,50 € 2,50 €

B.Bystrica 0,50 € 0,50 € 1,30 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Krupina 0,26 € 0,26 € 0,97 € 1,94 € 2,15 € 1,85 €

Zvolen 0,39 € 0,45 € 1,03 € 3,00 € 3,00 € 0,96 €

Žiar nad Hronom 0,38 € 0,38 € 0,84 € 4,40 € 4,40 € 1,51 €

Žiar nad Hronom návrh 0,44 € 0,47 € 0,90 € 4,40 € 4,40 € 1,57 €

Technické služby, m. p., Ul. E. M. 
Šoltésovej č. 1, 969 01 BŠ
Dispečing: 0908 272 630,
0905 491 034 – miestne komuniká-
cie – ručné čistenie;
0908 272 630 – dopravno-mecha-
nizačné stredisko;
0905 491 034 – verejné osvetlenie, 
0918 627 402 – riaditeľ TS
Bytová správa, s.r.o., Dolná č. 2, 
969 01 BŠ
Poruchy vykurovania a  dodávky 
teplej úžitkovej vody: p. Pika: 
0903 696 207
Ostatné poruchy a  údržba bytov: 
RNDr. Bačík: 0903 696 183, p. Ma-
ďar: 0910 900 503
Poruchy výťahov: EM Lift, s.r.o., 
ZC: 045/681 31 66
RZP: tel.č.: 155, 112
SPP, a.s.
Poruchová linka - plyn: 
0850 111 727
Zákaznícka linka SPP: 
0850 111 363,
SSE, a. s.
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaz. centrum domácnosti: 
0850 111 468, 0906 252 525
Zákaz. centrum podnikatelia: 
0850 123 555, 0906 252 521
Veolia – SVPS, a.s.
Call centrum: 0850 111 234, 
cc@ stvps.sk
MsPo, Radničné nám. č.1, 969 24 
BŠ
Tel.č.: 159, 045/694 96 01, mobil: 
0905 597 673

Obvodné odd. PZ BŠ, Mládežnícka 
č. 25, 969 01 BŠ
Tel.č.: 158, 112, 045/692 11 58, 
0961643901
Požiarna ochrana: Tel.č.: 150, 112
BBRSC, a. s., Závod Žiar/Hr., stre-
disko BŠ
Dispečing: 045/691 28 06, 
mobil: 0918 543 615

Rozpis pohotovostných služieb 
v mesiaci december/január:
19. - 23. 12.2022, po – pi, 51. týž-
deň:
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, 
tel. 045/692 23 22, 8:00 – 16:30,
24. – 25. 12., so - ne, Lekáreň He-
lios, Dolná 3, BŠ, tel. 045/692 23 22, 
7:30 – 10:30,
26. 12., po, Lekáreň Mima, Ener-
getikov 1, tel. 045/290 12 60, 
0917 341 570, 7:30 – 10:30,
27. – 30. 12., ut - pi, 52. týždeň:
Lekáreň Mima, Energetikov 1, 
tel.: 045/290 12 60, 0917 341 570, 
7:30 – 15:30,
31. 12. 2022, so
Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, 
tel.: 045/692 23 22, 8:00 – 12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel.: 0910 553 244, 9:00 – 12:00,
1. 1. 2023, ne, Lekáreň Mima, 
Energetikov 1, tel.: 045/290 12 60, 
0917 341 570, 7:30 – 10:30,
2. – 5. 1. 2023, po – št, 1. týždeň:
Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 
tel.: 045/692 0699, 8:00 – 16:00,
6. 1., pi, Lekáreň Ametyst, Križo-

vatka 3, BŠ, tel.: 045/692 0699, 
7:30 – 10:30,
7. 1., so, Lekáreň Helios, Dolná 
3, BŠ, tel.: 045/692 23 22, 8:00 – 
12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel. 0910 553 244, 9:00 – 14:00,
8. 1., ne, Lekáreň Ametyst, Križo-
vatka 3, BŠ, tel.: 045/692 0699, 
7:30 – 10:30,
9.- 13. 1., po - pi, 2. týždeň:
Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 
BŠ, tel.: 0901 961 553, 7:30 – 16:00,
14. 1., so, Lekáreň Helios, Dolná 
3, BŠ, tel.: 045/692 23 22, 8:00 – 
12:00,
Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 
BŠ, tel.: 0910 553 244, 9:00 – 14:00,
15. 1., ne, Lekáreň Dr. Max, L. Svo-
bodu 42, BŠ, tel.: 0901 961  553, 
7:30 – 10:30.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/
bbsk

Poskytovanie LSPP pre dospe-
lých: Nemocnica, Bratská 17, B. 
Štiavnica, ordinačné hod.: po-pi 
16:00 – 22:00 hod., sobota/nede-
ľa/sviatky 7:00 – 22:00 hod., tel. č.: 
0910 864 864
Ambulancia LSPP pre deti a do-
rast: Kuzmányho nábr. 28, Zvo-
len, po – pi 16:00 - 22:00 hod., 
sobota/nedeľa/sviatky 7:00 - 
22:00 hod., tel. č.: 0948 190  609, 
045 – 520 18 02

MsÚ

Dôležité telefónne čísla 
potrebné počas vianočných sviatkov

Záhradkárske 
okienko
Pestovanie brusníc v  záhra-
dách
Substrát pre brusnice je podob-
ný ako pre čučoriedky. Vytvorí-
me ho zo zmesi vrchoviskovej 
rašeliny, riečneho piesku, listov-
ky, s prídavkom kompostu, per-
litu a pilín. Nakoľko majú brus-
nice plytký koreňový systém, 
postačuje im hĺbka substrátu 20 
- 30cm. Závlahu vyžadujú iba po 
vysadení, neskôr sa zavlažujú iba 
v  obdobiach dlhotrvajúceho su-
cha. Hnojiť treba veľmi opatrne, 
nakoľko pri  prehnojení sa rast-
liny stávajú citlivejšími na fyto-
ftórovú hnilobu. Vhodné sú hno-
jivá pre rododendrony a  azalky, 
ktoré neobsahujú vápenatú zlož-
ku. Odporúča sa tiež použitie ná-
stielky, najlepšie vo forme pilín 
alebo kôry.
Vysádzame rastliny z  kontaj-
nerov, u  ktorých nedochádza 
pri výsadbe k porušeniu koreňo-
vého balu. Vysádzame ich o čosi 
hlbšie ako rástli v  kontajneri. 
V krátkej dobe vyrastie z koreňo-
vého krčka množstvo nových vý-
honov, ktoré obrastú celý záhon 
a vytvoria zapojený porast.
Brusnice kvitnú a  dozrievajú 
v  dvoch etapách. Prvé kvitnutie 
je v máji až júni. Úroda z neho je 
menšia, zberá sa koncom júna. 
Hlavné obdobie kvitnutia je v júli 
a auguste. Plody z tejto etapy sú 
väčšie, kvalitnejšie a  chutnejšie, 
zberajú sa od septembra do ok-
tóbra. Zber sa v záhradách vyko-
náva ručne alebo česákmi.
Zo súčasného dostupného sorti-
mentu možno odporučiť najmä 
tieto odrody:

Koralle
Jedna z najznámejších odrôd. Je 
rozšírená v  záhradách, ako i  vo 
veľkovýrobe. V súčasnej dobe ju 
však už nahradzujú novšie, kva-
litnejšie odrody a od jej pestova-
nia sa ustupuje. Vytvára vzhľad-
né kry výšky cca 20cm s lesklými 
kožovitými listami. Odroda je 
pomerne úrodná, úrody z kra sa 
dosahujú 200g. Veľkosť plodov 
je malá až stredná, farba žiarivo-
červená.
Zdroj: Ing Marián Komžík: Me-
nej známe ovocné druhy – I. diel
(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Aktuálne v kine Akademik
Štvrtok 22.12. o 18:30 hod.

Vianočný príbeh
Komédia, 120 min., MP, vstupné: 
6€.  Komédia odohrávajúca sa po-
čas Štedrého dňa, keď niekoľko 
hrdinov prežije naozaj nevšedné 
a nezabudnuteľné Vianoce.

Piatok 23.12. o 18:30 hod.
Piatok 30.12. o 18:30 hod.

Whitney Houston:
I Wanna Dance 
with Somebody 
Životopisný, 147 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Snímka Whitney 
Houston: Aj Wanna Dance with 
Somebody je oslavou jedinečnej 
a nezabudnuteľnej Whitney Hous-
ton. Od mladej gospelovej zbo-
ristky z New Jersey až po jednu 
z najpredávanejších a najoceňo-
vanejších umelkýň všetkých čias 
– taká je inšpiratívna, dojem-
ná a emocionálna cesta živo-
tom a kariérou Whitney Houston, 
ktorú si diváci môžu na filmovom 
plátne vychutnať zároveň s veľ-
kolepými vystúpeniami a sound-
trackom.

Štvrtok 29.12. o 18:30 hod.
Štvrtok 5.1. o 18:30 hod.

Avatar: Cesta vody
Akcia, fantasy, dobrodružný, 190 
min., MP.12, vstupné: 6€. Da-
bing.

Piatok 6.1 o 18:30 hod.

Trojuholník smútku
Komédia, dráma, 142 min., MP:15, 
vstupné: 4€

Sobota 7.1. o 18:30 hod.

Fabelmanovci
Dráma, životopisný, 151 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Fabelmanov-
ci je film inšpirovaný detstvom 
a dospievaním Stevena Spiel-
berga. Rozpráva príbeh pohľa-
dom mladého začínajúceho filmára 
Sammyho Fabelmana, ktorého fil-
my neovládateľne uhranú po tom, 
čo s rodičmi navštívi svoje prvé 
filmové predstavenie. Vyzbrojený 
kamerou začne doma Sammy natáčať 
vlastné filmy, pričom ho jeho ume-
lecky nadaná mama srdečne pod-
poruje. Sammy na tejto životnej 
ceste odhaľuje kúzlo kinemato-
grafie, ale aj rodinné tajmostvá.

Nedeľa 8.1. o 16:00 hod.

Kocúr v čižmách:
Posledné želania
Animovaný, komédia, 112 min., 
MP,  vstupné: 6€. Kocúr v čiž-
mách zisťuje, že jeho vášeň pre 
dobrodružstvo si vybrala svoju 
daň: prišiel už o osem zo svo-
jich deviatich životov. Vydáva 
sa teda na výpravu, aby získal 
späť svojich deväť životov a na-
šiel bájne Posledné želanie

Nedeľa 8.1. o 18:30 hod.

Muž menom Oto
Komédia, 125 min., MP:12, vstup-
né: 6€. Fantastický Tom Hanks 
v hlavnej úlohe hrá nevrlého dô-
chodcu so skalopevnými zvykmi, 
ktorý po smrti milovanej manžel-
ky zanevrel na život. Z osame-
losti ho však vytrhne mladá ro-
dinka nových susedov, ktorí hneď 
pri príchode vrazia do jeho poš-
tovej schránky. Z nezvyčajnej 
situácie vznikne prekvapujúce 
priateľstvo s pohotovou a tem-
peramentnou Marisol v pokročilom 
štádiu tehotenstva a Ottov život 
sa obráti naruby.

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

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. 44/2022: „Je 
len jedna cesta k šťastiu, prestať sa trá-
piť nad tým, čo je mimo našej moci.“ 
Výhercom sa stáva Helena Turce-
rová, Sv. Anton. Srdečne blaho-
želáme! 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 9.1.2023.

V tajničke sa ukrýva prianie: „Želá-
me Vám... (dokončenie v tajničke).

A., Zbav fúzov, hl. mesto Dánska, chu-
máč trávy, Slov. odborová rada, skr.
B., 1. časť tajničky,
C., 4 v Ríme, jedna angl., prel, pra-
cuje na stave, oska,
D., Pravoslávni kňazi, teplomilná 

rastlina, severský škriatok, Štátne 
rezervy,
E., Polomer, hláška v kartách, kri-
čí, chlap po východniarsky, svoje 
česky,
F., Samohlásky v slove ženy, 4. časť 
tajničky, citoslovce klapnutia, ko-
čovník,
G., Malá žila, cval koňa, načim,
H., Hlavná myšlienka, predložka, 
prútik, v poriadku,
I., Tabuizovaný skr., podrepnutie, 
odleť, opak dňa,
J., Mimozemšťan, časť tela človeka, 
dravý vták, stred slova vsanie,
K., 3. časť tajničky, textová skratka.

1., Opoj alkoholom, 2. časť tajnič-
ky, 5 v Ríme,
2., Debaty, meno herečky Rapaičo-
vej, tlak krvi,
3., Pookopáva, rína, trieda skr.,
4., Vlani česky, druh pečiva, zn. sla-
ných tyčiniek,
5., Žrď na voze, Kofola, pás na ceste,
6., Zn. cínu, nahá, trepú bez dĺžňa,
7., Meno speváčky Filipovej, druh 
látky, pracuj pluhom,
8., Oska, dvojhláska, zima, stred 
slova Jurov,

9., 545 v  Ríme, citoslovce tlapka-
nia, výsledok opelenia,
10., Ozn. áut Rumunska a  Talian-
ska, hláška pri Mariáši, otierali,
11., Nakopaj, toč, zn. síry a dusíka,
12., Nesedel, orbis, predajňa elek-
troniky,
13., Orgán zraku, chrobák, manžel-
ka Chaplina,
14., Mačkovitá šelma, koniec taj-
ničky,.

Pomôcky: Nay, krep, pruh, Sn, 
DRU, trol, šváb.

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

Pripravuje: Anna Rihová
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„Keď bola núdza, keď bola 
bieda, prišiel si pomôcť, kde 
bolo treba. Dával si dary aj 
dobré slovo, napĺňal srdcia 
nádejou novou. Smädným dal 
vodu, hladným dal chleba, 
vraveli s úctou - Hľa, to je náš, 
láskavý biskup Mikuláš.“

Tento zhudobnený text Štefana Ba-
láža spievala v ZUŠke Alicka Knezo-
vičová. Pridala sa tak k mnohým de-
ťom, ktoré sa tešili, že po čase bude 
v  ZUŠ Mikulášske popoludnie. Sa-
motnému popoludniu predchá-
dzali prípravy. Stromčekom /vďa-
ka pani primátorka/ a  čečinou od 
mestských lesov /vďaka pán Lulák 
a  Kiss/ sme vyzdobili budovu ško-
ly. Výtvarníci vyrábali z vosku svieč-
ky, či už klasické či vo vode plávajú-
ce orieškovo-škrupinkové. Kašírovali 
a  vymaľovali zvieratká na ručné di-
vadielko, z obkladačiek vytvárali fa-
rebné vianočné hviezdy, prizdobili 
notičkami a  šiškami darčekové kra-
bice, z kartónov a bavlniek vyčarova-
li ozdoby na stromček. Pani učiteľka 
Zuzka napiekla voňavé medovníky, 
vyšľahala cukrovú polevu, aby si deti, 
ale aj mamky mohli ozdobiť ten svoj 
medovník podľa vlastnej fantázie. 
Mamka Peťka Maruniaková prispela 
k  ZUŠ-kárskym trhom svojimi štri-
kovanými ozdôbkami.
Spevom kolied ožíva ZUŠ-ka už počas 
novembra, aby príchod sv. Mikuláša  
/vďaka Slavomír Michna/ vrátil všet-
kých do detských čias. A tak v jedno 
decembrové popoludnie zavítal Mi-
kuláš medzi nás. V škole rozvoniavala 
chutná kapustnica pána učiteľa Aleša 
Turčana, ktorá veru chutila každému 
účinkujúcemu, rodičom i  priateľom. 
V  literárno-dramatickom odbore je 
toto podujatie obzvlášť obľúbené, veď 

všetci malí divadelníci sa môžu prez-
liecť za anjelov i  čertíkov. K  progra-
mu prispeli mikulášskymi básničkami 
vlastnej tvorby a pre tých, čo do LDO 
nakukli, si pripravili vianočné príbe-
hy a mikulášsky kvíz. Sálou sa ozýva-
li koledy, vianočné piesne, skladbičky 
i vinšovačky. Zborík uviedol dvojhlas-
né klasické slovenské ľudové koledy 
Do mesta Betlema, Dobrý pastier sa 
narodil, Do hory, do lesa valasi a Jak si 
krásne Jezuliatko.
Milým osviežením pre prítomných 
rodičov i  starých rodičov bola pie-
seň Mira Jaroša „Vo vianočnej pekárni“, 
ktorou urobili žiaci Janko Chovanec 
a Žofia Necpalová radosť v sále a me-
dzi dvomi koncertami aj vo výtvarnej 
učebni. Veď „Vo vianočnej pekárni nape-
čieme za pár dní, štrúdle, perníky aj veter-
níky, tu sa nezatvára pred nikým,... plné 
police, chystaj krabice, všetko vonia tu od 
škorice...vo vianočnej pekárni.“ Aj „vý-
tvarka“ plná šikovných rúk sa takou 
vianočnou pekárňou naozaj stala. Na 
pamiatku si mohli deti zobrať perníč-
ky a ligotavé magnetkové stromčeky. 
Tiež mohli prísť povzbudiť kamarátov 
hrajúcich a spievajúcich pre vzácneho 
hosťa. Ten si so sebou priviedol aj stra-
šidelného čerta /Adam Balážfy/.
Najmladšie tanečníčky pred moder-
ným tancom Little Snowflake veru 
čert poriadne vyplašil. Nechýbali ani 
Tri oriešky pre Popolušku. Na zná-
mu melódiu tancovali žiačky 1. roční-
ka s  lampášikmi. Ľudovým pásmom 
zavinšovali malé koledníčky Han-
ka Kminiaková ako Mariška, Žofia 
Necpalová ako Žofka, Veronika Her-
mannová ako Lucia a Bianka Vasiľo-
vá ako Zuzanka. Zavolali si na pomoc 
Riška Kálmana, ktorý ako Miško mal 
Ježiškovi zahrať na gajdy /za požiča-
nie ďakujeme pánovi Šaňovi Ladzian-
skemu/. Veríme, že sa po chrípkovej 

vlne pridajú na Adventnom koncerte 
aj ďalšie koledníčky Klárika Ujlakyo-
vá ako Evička,  Alžbetka Palášthyová 
ako Katka a Hanka Knížková ako Do-
rotka.
Do pestrého programu prispeli gita-
risti Bibiána Maruniaková, Lara Bliž-
ňákoavá, Eliška Jarotová, Lenka Ih-
racká, Alicka Knezovičová, flautistky 
Jasmine Lužicová, Karolína Filkoro-
vá, Matilda Repáňová a Hana Kerná-
čová. Klavír sa rozoznel pod rukami 
Mateja Františka Debnára, Matúša 
Černáka a Dorotky Čillikovej. Hanka 
Kminiaková s piesňou Na nebíčku za-
zvonili zvončeky, Marínka Barvirčá-
ková s  Rolničkami, Janko Chovanec 
s koledou Nesiem vám noviny, Martin 
Kminiak s Nad Betlémom, aký to svit, 
Klaudia Foltánová s piesňou k sv. Mi-
kulášovi a Žofia Necpalová s piesňou 
Rýmy zimy potešili sólo spevom. Žiač-
ky Izabela Baarová, Mia Goriláková, 
Valentína Kratochvílová a  Simonka 
Letkovičová ponúkli v  komornej zo-
stave pieseň December i vianočnú us-
pávanku Búvaj, môj Ježiško. Z dvoch 
nádejných trubkárov Vitolda Floriá-
na Sprocka a Viliáma Liptáka zazne-
li len Vilkove zvončeky v  skladbičke 
Jingle Bells.
Programom sprevádzala pani učiteľ-
ka Romanka Hlinková, korepetícia-
mi prispeli Petra Weisová a Irena Cho-
vanová. Tešíme sa na fotky Martina 
Jánošíka, ktorý pozorným okom za-
chytával čaro okamihu. Tú čarovnú 
atmosféru, kedy sa v predvianočnom 
čase v  ZUŠke pri dobrom diele spá-
jajú dobrí ľudia. Nech nás teda svä-
tý Mikuláš chráni od každého nešťas-
tia a učí pokore, obetavosti, štedrosti 
a  láskavosti. A to voči všetkým, kto-
rých na cestách s našimi darmi a ta-
lentami stretneme.

Irena Chovanová

ZUŠkárske Mikulášske popoludnie

Koláž z jednotlivých vystúpení žiakov ZUŠ  foto archív autora

Vianočná 
súťaž
Výhercovia
V ŠN č. 43-45/2022 bola vyhlásená 
vianočná súťaž o vecné ceny, do kto-
rej sa naši čitatelia mohli zapojiť.
Správne odpovede: 1. Plesové 
šaty, 2. Zabezpečí hojnosť v  prí-
bytku počas celého roka, 3. Celý 
deň nebude jesť
Šťastní výhercovia vianočnej 
súťaže sú: 1. Michal Beňo BŠ, 
2. Pavol Koleda ZV, 3. Eva Ko-
lembusová BŠ, 4. I. Oravcová BŠ, 
5. Viera Balážová BŠ, 6. Eva Ďu-
riaková BŠ, 7. Eva Uhrinčaťová 
BŠ, 8. rod. Patakyová BŠ, 9. Má-
ria Čaklošová BŠ, 10. Mária Buzal-
ková BŠ, 11. rod. Debnárová BŠ, 
12. Slavomír Chrančok, Banky, 
13. Ivica Moravčíková BŠ, 14. rod. 
Dobrovičová BŠ, 15. Oľga Mo-
ravčíková BŠ, 16. Ján Lauko BŠ, 
17. Ľubica Balážová BŠ, 18. Lucia 
Páchniková BŠ, 19. Eva Lacková 
BŠ, 20. Eva Bartolovicová, Sv. An-
ton, 21. Michal Vančo BŠ, 22. Ade-
la Plevová BŠ, 23. Soňa Budin-
ská BŠ, 24. Alžbeta Kopálová BŠ, 
25. Helena Turcerová, Sv. Anton. 
Srdečne blahoželáme všetkým vý-
hercom! Ceny si môžete vyzdvih-
núť v redakcii Štiavnických novín.

red

Plaváreň – 
kúpele
počas vianočných sviatkov
23.12.2022 otvorené 13.00 – 20.30
24. – 26.12. zatvorené
27.12. otvorené 11.00 – 20.30
28.- 30.12. otvorené 13.00 – 20.30
31.12.2022 – 2.1.2023 zatvorené
3.1. otvorené 11.00 – 20.30
4. – 6.1. otvorené 13.00 – 20.30
7. – 8.1. otvorené 14.00 – 20.30
Permanentky zakúpené v roku 2019 
a 2020 sú platné do 30.12.2022.
Od 3.1.2023 nebudú na vstup ak-
ceptované!
V  platnosti ostávajú permanentky 
zakúpené v roku 2022.

Bytová správa, s.r.o.,
Banská Štiavnica

„Možno existujú krajšie časy, ale sú-
časný je náš.“

Jean Paul Sartre

myšlienka
dňa
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sa konali v Šamoríne v dňoch 
2.-4.12.2022, kde si traja plavci 
z PKBS zaplávali vo veľkej 
konkurencii slovenských 
klubov v počte 52, štartujúcich 
pretekárov 225 a individuál-
nych štartov 1349.

12 roční žiaci:
Ján Čamaj si odniesol 4 vzácne 
kovy 
2m. 800VS 10:02,63
3m. 400VS 4:54,04
3m. 200M 2:49,85
3m. 400PP 5:31,19
4m. 100Z 1:15,49
5m. 200Z 2:39,56
5m.200PP 2:41,01
5m. 200VS 2:20,90
7m. 100PP 1:16,92
Jakub Beňo
6m. 100M 1:20,58
7m. 800VS 10:56,80
9m. 200PP 2:53,05
10m. 200VS 2:29,23
10m. 400VS 5.21,56
11m. 100P 1:30,13
14m. 100PP 1:20,26
11 roční žiaci:
Tomáš Sikula
12m. 400VS 6:07,00

14m. 100PP 1:30,85
15m. 200VS 2:50,24
19m. 100VS 1:19,30
20m. 50VS 35,71

Majstrovstvá SR starších žiakov 
v plávaní 
sa konali v  Spišskej n/Vs v  dňoch 
9.-11.12.2022, na ktorých z nášho 
klubu štartovali dvaja plavci v kon-
kurencii 234 plavcov zo 48 klubov 
a  spolu bolo 1417 individuálnych 
štartov. Prinášame výsledky:
Kristína Celderová
11m. 200P 3:06,21
14m. 200VS 2:30,44
15m. 100M 1:19,31
15m. 100PP 1:16,42
16m. 100P 1.24,71
20m. 100VS 1:07,37
Jakub Kukučka
10m. 200P 2:52,13
11m. 400PP 2:32,33
15m. 200PP 2:37,27
17m. 100P 1:20,70
23m. 100PP 1:13,84
30m. 100VS 1:04,51
Plavecký klub sa chce aj touto ces-
tou poďakovať Súkromnej ZŠ Gu-
liver, ktorá nám umožnila aj počas 
tohto roka trénovať v  priestoroch 

školského bazéna. Poďakovanie 
patrí aj p. primátorke N. Babiakovej 
a mestu Banská Štiavnica za finanč-
nú podporu plaveckého klubu. Bez 
týchto pomocí by plavecký klub ne-
mohol fungovať.
Veľa krásnych chvíľ v  príjemnej 
a pokojnej atmosfére Vianoc, nech 
Vám v  novom roku 2023 nechýba 
zdravie, šťastie, úspechy, želá

PKBS

Majstrovstvá SR v plávaní 
mladších žiakov

„Ešte škatule s koláčikmi treba 
priniesť,“ zaznelo vo vestibule 
gymnázia. 

Rozbehol som sa po ne, premýšľa-
júc nad tým, že po trojročnej pre-
stávke sa nám podarilo obnoviť 
staré dobré zvyky. Išlo o  návšte-
vu všetkých troch Domovov Márie 
v Banskej Štiavnici, spojenú s roz-
dávaním koláčikov z  pekárne An-
ton Antol. Akcia má názov Koláčik 
šťastia.
Tento rok bolo účinkujúcich trochu 
viac, ledva sme sa zmestili do auta. 
Tohtoročná návšteva pripadla na 
13. decembra, deň sv. Lucie, teda 
najvýznamnejší stridží deň. A prá-
ve tejto tradícii sme prispôsobili aj 
náš krátky kultúrny program. Žiaci 
z Gymnázia Andreja Kmeťa v Ban-
skej Štiavnici, zaodetí do plachiet, 
prišli povymetať kúty zariadenia 
sociálnych služieb. Gymnazisti pod 
vedením Mgr. Branislava Séleša za-
spievali klientom zariadenia aj nie-

koľko ľudových piesní. Nechýbali 
ani koledy v sprievode píšťaly či fu-
jary.
Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc, 
každá noc má svoju moc. Veríme, 
že klienti sociálneho zariadenia si 
budú pamätať naše tradície a krát-
ky program nielen do Vianoc, ale aj 
v ďalšom kalendárnom roku. A do-

počuli sme sa, že vraj by sme mohli 
prísť s  našimi tradíciami aj nabu-
dúce. Nielen na Vianoce. Najbližšiu 
návštevu máme naplánovanú pred 
veľkonočnými sviatkami. Dovte-
dy prajeme všetkým veľa zdravia 
a  spokojnosti! Ďakujeme, že sme 
mohli byť s vami.

Marek Žilík

Gymnazisti ako Lucie 
v Domovoch Márie v Banskej Štiavnici

Kultúrny program žiakov GAK  foto archív autora

Sviatočné 
chvíle
 
Vďaka ti
Stará mama
Mama
Ty
Za úsmev, za vrásku, za lásku
Za nehu, pehu, pohľad
Za pokoru, dych a pokoj
Za zdvihnutý prst, reč, chuť odísť 
preč
Za starostlivosť, samostatnosť 
a prechádzku
Za skromnosť, prácu, oblátku
Za plecia, ramená a dlaň
Za odvahu, život, cestu
Za vzlet, slobodu a domov
Za hudbu, ticho a spev
Za kvet, vkus, za tanec
Za divadlo, koncert, operu
Za pohladenie, dotyk, za peru

Sviatočné chvíle so starou mamou
Sviatky na pokračovanie bez nej...
málo sa stíšiť- spieva sa Tichá noc, 
svätá noc...
V znení piesne,
piesne, ktorá sa nesie
v rôznych svetových jazykoch,
je jedno, v ktorom jazyku spieva-
me,
spievajme
srdcom...

/Martin/

Ponuka
Centrum voľného času v  Ban-
skej Štiavnici ponúka tanečné 
vystúpenia súboru Applause na 
plesy, večierky, spoločenské ak-
cie. V  ponuke máme tance ná-
rodné, moderné, ľudové a  pod. 
Bližšie informácie v CVČ na č. t.: 
0907 598 567.

J. Machilová

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:
po, ut, st, pi: 8.00-11.30 
12.00-17.00, št: nestránkový deň
Pozor: v piatok 23.12. otvorené 
do 11.30!
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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 � Predám byt v meste! (76m2 
obytných + 50m2 úžitkových): 
212 tis. eur. Kontakt: 0919 488 868

 �Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937
 � Predám palivové drevo metrovi-

cu, cca 10m3 (rôzne - agát a iné, ale 
prevažne smrek a  borovica). Nut-
né si odviezť, 30€/m3: Štiavnické 
Bane, tel.č.: 0911 434 276

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

reality

inzercia

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

Inzerujte aj vy
v Štiavnických

novinách

VIANOČNÁ AKCIA!!!
OBUV NA NOHE, A. KMEŤA 13 

a OBUV, DOLNÁ 6/A

Vás pozývajú na vianočný nákup.

Každého zákazníka potešíme 
20% zľavou na celý nákup!

Okrem nových modelov obuvi, 
ponúkame tiež kožené talianske kabelky,

peňaženky, manikúry zn. SOLINGEN, 
kožené opasky, atď.

KONTAKT: 0911 549 935

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


