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INZERCIA

Dňa 9.12.2022 bola ukončená, 

tak ako bola zazmluvnená, 

komplexná rekonštrukcia 

ulice Dolná Resla v rámci 

úprav verejných priestran-

stiev, ktoré sú súčasťou MPR 

Banská Štiavnica ako lokality 

svetového dedičstva UNESCO.

Celkove sa zrealizoval úsek komu-

nikácie ulice Dolná Resla v  dĺž-

ke 698,82m, vrátane rekonštruk-

cie prepojovacieho schodiska 

na ul. A. Sládkoviča v  náklade 

971 017eur. Stavba si vyžadova-

la statické zabezpečenie novými 

opornými múrmi, ktoré zabezpeču-

jú stabilizáciu konštrukcie vozovky.

Zhotovené bolo nové verejné osvet-

lenie, v  jednej časti lucerny vráta-

ne nových podzemných rozvodov, 

nová dažďová kanalizácia s  od-

vodňovacím systémom v celom úse-

ku komunikácie. Vymenila sa časť 

starého vodovodného potrubia za 

nové vrátane prípojok. Nový povrch 

komunikácie pozostáva s asfaltobe-

tónu v kombinácii s kamennou ča-

dičovou dlažbou a v úseku pod cin-

torínmi je realizovaná komunikácia 

len z čadičovej kamennej dlažby. Pô-

vodné schodisko, ktoré prepája uli-

cu Dolná Resla a Andreja Sládkovi-

ča je celodrevené z dubového dreva 

a dreveného zábradlia.

Súčasťou tejto rekonštrukcie bola 

rekonštrukcia elektrickej vzdušnej 

siete. Odstránili sa vzdušné vedenia 

vrátane betónových stĺpov a  roz-

vody sa umiestnili do zeme v réžii 

Stredoslovenskej distribučnej spo-

ločnosti. Taktiež došlo k  úprave 

vzdušných rozvodov Telekomu.

Všetky tieto práce výraznou mie-

rou zasahovali do dopravnej obsluž-

nosti v miestach realizácie stavby, aj 

preto ďakujeme všetkým občanom 

za trpezlivosť a porozumenie. V ne-

poslednom rade patrí veľké poďa-

kovanie dodávateľskej organizácii 

Combin Banská Štiavnica, s.r.o., za 

kvalitnú realizáciu diela aj napriek 

mnohým technickým prekážkam 

a problémom počas samotnej reali-

zácie stavby.

MsÚ

Milí naši čitatelia!

Prvé číslo, ktoré práve držíte v  ru-

kách v novom roku 2023 prechádza 

zásadnou zmenou. Dlhodobé prud-

ké zvyšovanie cien energií na sveto-

vých trhoch spôsobilo aj enormné 

zvýšenie ceny na tlač Štiavnických 

novín, ktoré sa nepodarilo nijakým 

spôsobom doteraz znížiť. Táto sku-

točnosť nás nemilo prekvapila, a pre-

to sa z dlhodobého hľadiska už nedá 

udržať cena týždenníka Štiavnické 

noviny na úrovni 0,50EUR/ks. Preto 

sme nútení zvýšiť cenu Vašich novín 

o 20 centov na výšku 0,70EUR/ks od 

prvého čísla v tomto roku.

Veľmi si vážime všetkých našich 

čitateľov, ale žiaľ, súčasná ekono-

mická situácia spojená so znižova-

ním nákladov a šetrenie samosprá-

vy mesta Banská Štiavnica v každej 

oblasti je pre nás zaväzujúca, a pre-

to musíme pristúpiť k  týmto ne-

populárnym ekonomickým opat-

reniam. Veríme však, že aj napriek 

týmto skutočnostiam zostanete Va-

šim novinám verní a budete ich ku-

povať aj naďalej a stanú sa pre Vás 

zdrojom informácií z  nášho mesta 

a okolia. S úctou

Michal Kríž, redaktor ŠN

Ukončenie prác na ulici Dolná Resla

Zvýšenie ceny Štiavnických novín

Nové verejné osvetlenie  foto archív MsÚ

Piatok 13.1. o 18:30 hod.

Katedrála
Dokumentárny, 87 min., MP:12, vstupné: 5€

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
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Ocenení darcovia krvi na radnici foto archív autora

DIÁR
z programu

primátorky

9.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

10.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

11.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

12.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

13.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

14.1.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Z mnohých informácií, ktoré 

odzneli v slovenských médiách 

od posledného vlaňajšieho 

čísla Štiavnických novín 

uvádzame aspoň niektoré:

24.12.2022 v  Rádiu Regina od 

17.00 do 18.00 bol vianočno-novo-

ročný program viacerých folklórnych 

skupín zo Slovenska, ktorý odznel 

9.12. v Evanjelickom kostole na La-

zovnej ulici v  B. Bystrici o  19.00. 

V  programe účinkovala aj folklórna 

skupina Sitňan z B. Štiavnice.

29.12. odišiel do večnosti vo veku 

68 rokov JUDr. Miroslav Číž, jediný 

europoslanec z nášho okresu (trvalý 

pobyt mal v  Štiavnických Baniach), 

predtým dlhoročný poslanec NR SR, 

ako aj podpredseda NR SR. V tento, 

ako aj v nasledujúcich dňoch sa tej-

to smutnej udalosti venovali viaceré 

slovenské médiá.

30.12. v RTVS na Dvojke o 21.00 bol 

fi lmový dokument o  excelentnom 

fotografovi svetoznámej skupiny Th e 

Beatles Dežovi Hoff mannovi (1912-

1986), ktorý bol banskoštiavnickým 

rodákom.

4.1.2023 v  Rádiu Slovensko od 

22.20 do polnoci bola hosťom toh-

to média riaditeľka Slovenského 

banského múzea v B. Štiavnici Mgr. 

Zuzana Denková, PhD.

7.1. v Rádiu Devín o 6.00 bol hosťom 

tohto média významný slovenský 

historik a kultúrny činiteľ PhDr. Voj-

tech Čelko. Jemu vďačí naše mesto 

za to, že keď bol riaditeľom Domu 

slovenskej kultúry v Prahe v r. 1990-

93, mala B. Štiavnica viacero kultúr-

nych podujatí, čo výrazne prispelo jej 

zviditeľneniu.

7.1. v  TA3 o  18.30 bola reportáž 

o  tom, že Banskobystrický samo-

správny kraj pripravuje nový Domov 

sociálnych služieb v Banskej Štiavnici 

na Povrazníku pre 40 osôb aj s prislú-

chajúcimi bytmi vo fi nančnej hodno-

te 4 mil. eur.

7.1. v  RTVS na Jednotke o  19.00 

bola reportáž o letných, ako aj zim-

ných aktivitách na tajchu Klinger.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V stredu 15. decembra 

sa na radnici udeľovali 

ocenenia darcom krvi – 

Janského plakety. 

Dobrovoľné darcovstvo je v civilizo-

vanej spoločnosti prejavom spolu-

účasti „silných“ so „slabšími“, a  to aj 

v čase, keď nie je nejaká mimoriadna 

udalosť. Udeľovanie týchto ocenení 

tak smeruje pozornosť na všetkých, 

ktorí môžu darovať krv a sú ochotní 

strpieť aj tú chvíľu nepohody, ktorú 

to prináša.

Za všetkých darcov by som chcel 

spomenúť čerstvých držiteľov dia-

mantovej plakety - Patrika Hol-

cza (80 odberov) a  zlatej plake-

ty: Mariána Babiaka, Alžbetu 

Boroškovú, Jozefa Gibalu, Petra Ma-

chálika a  Ing. Líviu Olahovú. Strie-

bornú plaketu si zaslúžili Ing. Ja-

roslav Kubala, Richard Rosípka 

a  Martin Mojžiš. Bronzovú plaketu 

získali Mgr. Martina Beláková, To-

máš Buzalka, Branislav Gašparík, Ľu-

bomíra Chovanová, Mgr. Milan Kabi-

na, Ing. Vítězslav Lazar, Mgr. Martin 

Macharik, RNDr. Miroslava Macha-

riková, PhDr. Jana Mašlárová, Jan-

ka Naďová, Marek Petržel, Jozef Šte-

fanka, Janka Trilcová a RNDr. Karol 

Weis PhD.

Všetkým darcom ďakujem, a  aj 

z vlastnej skúsenosti chcem všetkých 

váhajúcich povzbudiť, aby sa pridali 

medzi darcov. Neviete, kedy to bude-

te sami potrebovať.

Martin Macharik, poslanec MsZ

Poďakovanie darcom krvi

Zavítal nový 
rok

Plachý sniežik z polí odišiel.

Rok nový zase k nám prišiel.

Otvor nám Pane, štedrú ruku

aj v tomto ďalšom novom roku.

Nový rok tichý, čas šťastia a  po-

koja,

keď lásky blížnych, rany nám za-

hoja.

V  zimný január, keď sa rýchlo 

stmieva,

snáď nový rok šťastím k  nám 

vzlieta.

Viera, nádej, láska

i v novom roku kráča.

Nech vezme si každý za svoj diel,

za pokoj v duši – nový cieľ.

Berme si nový rok do dlaní,

dá viac šťastia ako ten vlani.

Bože, vďaka Ti za dožitie nového 

roka.

Prosíme o dar a vedenie Svätého 

ducha.

Prosme Pána o vzácny zázrak

Poslaný priamo z neba.

Prítomnosť snehových vločiek

rozveselí i naše srdcia...

Eva Kolembusová

Výherca 
krížovky
Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 45/2022: „Kde sa zadar-

mo je, tam sa vždy dobre varí.“ Výher-

com sa stáva Ivica Moravčíková, 

B. Štiavnica. Srdečne blahoželáme!

red.

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.
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Mesto Banská Štiavnica 

oznamuje, že od 1.1.2023 

nadobúda účinnosť nové 

znenie VZN č. 4/2019 

o miestnych daniach a poplat-

koch a nové VZN č. 4/2022 

o miestnom poplatku 

za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.

Pripomíname splniť si povinnos-

ti k termínom, ktoré zo zmien vy-

plývajú.

Daň z nehnuteľnosti

Daňovník, ktorému vznikla povin-

nosť podať priznanie k dani z ne-

hnuteľností  na rok 2023 (všetci 

tí, ktorí sa v roku 2022 stali vlast-

níkmi, nájomcami alebo správcami 

pozemku, stavby, bytu alebo neby-

tového priestoru v bytovom dome), 

je povinný tak urobiť v  lehote do 

31. januára 2023.

Čiastkové priznanie k  dani 

z  nehnuteľností podávajú aj tí 

daňovníci, ktorým k  31.12.2022 

zanikla daňová povinnosť k  dani 

z nehnuteľností, čiže tí daňovní-

ci, ktorí v  roku 2022 napr. pre-

dali alebo darovali nehnuteľnosť, 

nemajú už nehnuteľnosť v nájme 

alebo v  správe alebo ju prestali 

užívať. Takíto daňovníci v tlačive 

vyznačia, že podávajú čiastkové 

priznanie na zánik daňovej po-

vinnosti.

Priznanie k  dani z  nehnuteľnos-

tí je možné podať klasicky poštou, 

osobne v podateľni MsÚ alebo elek-

tronicky (s  elektronickým občian-

skym preukazom).

Daň z ubytovania

Od 1.1.2023 je výška dane za oso-

bu a  prenocovanie 1€. Pribudla 

možnosť výberu paušálnej dane. 

Všetky zmeny prosíme nahlásiť 

k 31.1.2023.

Komunálny odpad pre občanov 

od 2023

Všetky zmeny a  zároveň doklady, 

ktoré je potrebné každoročne pred-

kladať pre výpočet poplatku, pripo-

míname doručiť do 31.3.2023.

Nová sadzba na osobu a  deň je 

0,12€ (43,80€ na rok)

Komunálny odpad pre podnika-

teľské subjekty od 2023

Podnikateľský subjekt na území 

mesta má možnosť využívať už len 

jeden systém zberu komunálneho 

odpadu:

Kontajnerovo - intervalový systém

Od 1. 1. 2023 sa upravujú minimál-

ne frekvencie. Výber minimálnej 

frekvencie závisí od kategórie pre-

vádzky. Zmeny je potrebné nahlá-

siť najneskôr k 31.marcu aktuálne-

ho zdaňovacieho obdobia. Každá 

zmena nahlásená po tomto dátume 

bude platná od 1.januára nasledujú-

ceho zdaňovacieho obdobia.

Vrecový systém sa ruší

Vrecový systém sa môže využívať 

len ako doplnkový systém zberu. 

Podnikateľ, ktorý má nahlásený len 

vrecový zber je povinný do 31. janu-

ára oznámiť zmenu na kontajnero-

vo – intervalový zber.

Pokiaľ tak neurobí, bude mu zmene-

ný podľa kategórie a  harmonogra-

mu zvozu technických služieb v ob-

jeme špecifi cky označeného vreca.

MsÚ

Nové sadzby

Objem zbernej 

nádoby
Sadzba poplatku

Sadzba 

pre zbernú 

nádobu

Frekvencia zberu

2 krát týždenne 

104 zberov

1 krát týždenne 

52 zberov

1 krát za 2 týždne 

26 zberov

110 litrov 0,050 5,50 x x 143,00

120 litrov 0,050 6,00 x x 156,00

110 litrov 0,032 3,52 366,08 183,04 x

120 litrov 0,032 3,84 399,36 199,68 x

240 litrov 0,032 7,68 798,72 399,36 199,68

1100 litrov 0,027 29,70 3088,80 1544,40 772,20

Zmeny v poplatkoch za dane a odpady

Po komplexnej obnove 

dreveného krovu historickej 

radnice Mesto Banská 

Štiavnica pristúpilo k reštau-

rovaniu a obnove jednej 

z najcennejších častí radnice. 

Jedná sa o Kaplnku sv. Anny. V ne-

dávnej minulosti kaplnka slúžila 

ako kancelársky priestor. Neskôr 

slúžila ako sklad kníh. Stále sa k to-

muto priestoru pristupovalo s  reš-

pektom a úctou.

Cieľom obnovy a  reštaurovania 

bolo citlivé spojenie prinavrátenia 

pôvodného vzhľadu kaplnky s  reš-

pektovaním aktuálnej potreby vyu-

žitia priestoru.

Práce, ktoré sa uskutočnili: Odstrá-

nenie nadbytočných vrstiev omie-

tok. Odkryv (dočistenie nálezo-

vých situácií na stenách miestnosti 

– stredoveká vrstva). Začistenie 

omietok s dodaním hmoty. Vyrov-

nanie nerovného povrchu stien. 

Povrchové a  hĺbkové upevnenie 

uvoľnených častí malieb a  omie-

tok. Vytmelenie poškodených čas-

tí – vrstiev malieb a omietok. Ma-

teriálová retuš poškodených miest 

omietok stropov miestnosti. Úpra-

va škár po škárovaní muriva uhla-

dením. Omietky vápenné vnútor-

ných ostení. Základné výtvarné 

scelenie a  retuš malieb. Reštauro-

vanie malieb v  kaplnke. Reštau-

rovanie kamenných prvkov, ktoré 

boli objavené v  kaplnke. Reštau-

rovanie torza točitého schodiska 

a  gotickej pätky s  nábehom lome-

ných oblúkových rebier. Doplnenie 

hmoty dverného kamenného por-

tálu hlavného vstupu z chodby do 

kaplnky.

Zaujímavou súčasťou obnovy 

kaplnky bolo navýšenie podlahy do 

úrovne vstupných dverí a  súčasne 

vytvorenie presklenej časti podla-

hy, cez ktoré je viditeľná pôvodná 

podlaha s podsvietením.

Vzácnosťou je aj konsekračný kríž, 

ktorý bol objavený a zreštaurovaný. 

Často býva najstaršou maliarskou 

výzdobou stredovekých kostolíkov. 

Pod konsekračný kríž sa umiestňo-

val malý svietnik so sviečkou zapa-

ľovanou iba vo výročný deň posvä-

tenia kostola.

Vykurovanie priestoru presklenej 

časti podlahy kaplnky zabezpeču-

je teplovzdušný ventilátor, ktorý 

vylepšuje teplotu vzduchu aj nad 

podlahou. Na stenách, ako zdro-

je tepla, sú osadené infražiariče. 

Kaplnka je komunikačne prepojená 

so zasadacou miestnosťou sklenými 

dverami. Obsahuje miesta na sede-

nie – stoličky, konferenčné stolíky, 

digitálny projektor s  plátnom. Pre 

kvalitnejšie premietanie je možné 

vonkajšie okná zatemniť žalúziami.

Celková cena diela predstavuje 

265  200€. Na obnovu poskytlo fi -

nančnú dotáciu Ministerstvo fi nan-

cií Slovenskej republiky. Finančné 

prostriedky pre tento účel vyčlenilo 

zo svojho rozpočtu aj Mesto Banská 

Štiavnica.

Kaplnka bude slúžiť na propagačné 

a prezentačné účely.

Juraj Chrenko,

odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

„Obnova radnice – Kaplnka sv. Anny“

Reštaurovanie malieb v kaplnke  foto archív autora
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kam v BŠ 
a okolí ?

29.12.2022 nás v ranných 

hodinách navždy opustil náš 

priateľ, poslanec európskeho 

parlamentu, čestný občan 

mesta Banská Štiavnica 

a na verejnosti rešpekto-

vaný odborník a politik 

JUDr. Miroslav Číž. 

Posledná rozlúčka s JUDr. Mirosla-

vom Čížom sa uskutočnila 5. janu-

ára 2023 na cintoríne v  Štiavnic-

kých Baniach.

Smútočný prejav primátorky mesta:

„Vážená smútiaca rodina,

vážené smútočné zhromaždenie!

V živote človeka sú chvíle, o ktorých 

vieme, že prídu a predsa nás ich prí-

chod prekvapí, ale aj dojme. S  hl-

bokým zármutkom sa mňa osobne, 

ako aj obyvateľov starobylého mes-

ta Banská Štiavnica a širokého okolia 

pod legendárnym Sitnom dotkla tá 

najsmutnejšia správa o úmrtí mimo-

riadne vzácneho človeka – JUDr. Mi-

roslava Číža, významného sloven-

ského politika, poslanca Európskeho 

parlamentu, bývalého dlhoročného 

poslanca a  tiež podpredsedu Národ-

nej rady Slovenskej republiky.

Odišiel od nás človek, ktorý miloval 

život, dokázal ho užívať plným prie-

hrštím, miloval mesto Banská Štiav-

nica a obec Štiavnické Bane, kde mal 

svoj trvalý pobyt až do konca svoj-

ho života. Výraznejšie si uvedomuje-

me cenu života vtedy, keď nás život 

opúšťa. Umrel, hoci ešte tak veľmi 

chcel žiť. Nebol z  tých, ktorí blúdia 

a nenachádzajú pevnú pôdu pod no-

hami. Veľmi skoro pochopil zmy-

sel svojho života, jeho plnosť, trvalé 

hodnoty i  úskalia. Púť svojho života 

prehlboval závideniahodným úsilím 

a  prácou. Chcel toho ešte veľa uro-

biť. Mal plány, ideály, nikdy však ne-

mal dosť času, každý deň bol pre neho 

krátky.

Náš drahý zosnulý, ktorý bol rodá-

kom z  Banskej Štiavnice si po celý 

svoj život uchovával vo svojom srd-

ci hlbokú a  tú najvrelejšiu lásku 

ku svojmu rodnému mestu, ako aj 

k  obci Štiavnické Bane, kde prežil 

svoje detstvo a  mladosť a  stále sa 

sem rád vracal.

JUDr. Miroslav Číž bol uznávaný od-

borník pre verejnú správu. Od roku 

1990 permanentne a  systematic-

ky pomáhal nášmu mestu pri riešení 

významných strategických a  rozvo-

jových úloh súvisiacich s  pamiatko-

vou obnovou a  stabilizáciou inštitú-

cií v  meste. Významnú úlohu zohral 

pri etablovaní okresu 

Banská Štiavnica v  roku 

1996. Práve z jeho inicia-

tívy sa v roku 1996 kona-

lo prvé výjazdové zasad-

nutie výboru NR SR pre 

verejnú správu v  Ban-

skej Štiavnici a  prvýkrát 

sa začalo riešiť osobitné 

fi nancovanie pamiatko-

vej obnovy zo štátneho 

rozpočtu SR. Bol sústav-

ne nápomocný pri rieše-

ní potrieb mesta a okresu 

Banská Štiavnica. Svojou 

zanietenou a  vysokood-

bornou prácou šíril dob-

ré meno mesta Banská 

Štiavnica nielen doma, 

ale aj v  zahraničí, začo 

mu bola v roku 1998 ude-

lená osobitná cena mesta a  v  roku 

2017 čestné občianstvo mesta Ban-

ská Štiavnica. Bol uznávaným a  na 

verejnosti rešpektovaným odborní-

kom a politikom, jeho široký politický 

obzor a názory na veci otvárali mož-

nosť širokej diskusie s  ním na rôzne 

témy, kde korektne dokázal akcepto-

vať aj názory iných a hľadať názoro-

vý konsenzus aj pri riešení najzloži-

tejších problémov. Práve to bola jeho 

politická výhoda, pretože dobre ve-

del, že politika je umením kompromi-

su, kultúry, tolerancie a vzájomného 

rešpektu. Bol vynikajúcim taktikom 

a  stratégom, k  čomu ho viedla jeho 

múdrosť a  fi lozofi a myslenia. Ako 

múdry, mimoriadne sčítaný a rozhľa-

dený človek dokázal diskutovať celé 

hodiny na rôzne témy, ale vždy zo-

stal priateľom a  dobrosrdečným člo-

vekom aj pre tých, ktorí nezdieľali 

jeho názory a presvedčenie. A aj pre 

tieto jeho charakteristické vlastnosti 

bol na verejnosti dlhodobo uznávaný 

a rešpektovaný.

Vždy bol mimoriadne ochotný a  ná-

pomocný samospráve mesta Banská 

Štiavnica, samosprávam obcí okre-

su Banská Štiavnica a  ich obyvate-

ľom, svojimi činmi, múdrymi radami 

či láskavým slovom. Takto si vybudo-

val prirodzený rešpekt u svojich rod-

ných Štiavničanov, ktorí si ho vážili 

a mali ho radi.

Tento mimoriadne vzácny človek mal 

aj hlbokú úctu a ten najvrelejší vzťah 

k  zachovávaniu baníckych tradícií, 

pamiatok na niekdajšiu svetozná-

mu banícku minulosť Slovenska, kde 

prioritné miesto zaujímali Banská 

Štiavnica a  obec Štiavnické Bane. 

Patril ku málo ľuďom, ktorí svojou tr-

valou a systematickou angažovanos-

ťou a nanajvýš erudovanou činnosťou 

prispeli k rozvoju a výraznému zvidi-

teľňovaniu Banskej Štiavnice a okolia 

doma i  v  zahraničí. JUDr. Miroslav 

Číž bol výraznou osobnosťou prekra-

čujúcou rámec Banskoštiavnického 

regiónu, ktorú si určite ctia a  budú 

ctiť a  vážiť všetci obyvatelia okresu 

Banská Štiavnica.

Bol múdrym, sčítaným, ale záro-

veň dobrým, láskavým, tolerantným 

a  šľachetným človekom s  hlbokým 

zmyslom vnímať potreby spoločnosti 

a jej obyvateľov.

Lúčime sa s Tebou Mirko, náš drahý 

zosnulý. Táto rozlúčka nech je skrom-

ným písmenkom v  uzavierajúcej sa 

knihe Tvojho mimoriadne bohatého 

a  plodného života nielen v  prospech 

nášho regiónu, ale aj Slovenska. 

S  neskonalou úctou budeme natrva-

lo spomínať na Teba. Bolo nám tou 

najvzácnejšou cťou poznať Ťa a spo-

lupracovať s  Tebou v  dobrých i  hor-

ších časoch.

V  mene celej našej mestskej samo-

správy, v  mene všetkých občanov 

nášho mesta a  okolia, ktorým si sa, 

náš drahý zosnulý, natrvalo vryl do 

pamäti, ako i  v  mene mojom, lúčim 

sa s Tebou aj ja a vyslovujem ešte aj 

na tomto najsmutnejšom a najtrúch-

livejšom mieste úprimnú vďaku za 

všetko to, čo si vo svojom živote vy-

konal pre naše mesto, okres Banská 

Štiavnica i pre našu spoločnosť.

Česť Tvojej mimoriadne vzácnej pa-

miatke, ktorú si navždy uchováme 

v našich mysliach a srdciach!“

Zdar Boh!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Odpočívaj v pokoji...

Tip na pešiu turistiku

Vhodná pre: všetkých

Trvanie: cca 2-3 hodiny

Informačné tabule: 16 stanovíšť 

s informačnými panelmi

Východiskový bod: sedlo Červená 

studňa

Okolie Banskej Štiavnice je príkla-

dom vplyvu ľudskej hospodárskej 

činnosti, konkrétne baníctva, na 

krajinu. Stačí prejsť s  otvorenými 

očami po náučnom chodníku žila 

Terézia v  Chránenej krajinnej ob-

lasti Štiavnické vrchy. Získate tu za-

ujímavé poznatky, pokocháte sa vý-

nimočnými výhľadmi a užijete si aj 

čarovné lesné ticho. Putovanie po 

žile Terézia nie je turisticky nároč-

né. Trasa je orientačne bezproblé-

mová a  zvládnu ju aj deti a  starší 

ľudia za 2 – 3 hodiny. Na trase ná-

učného chodníka je 16 stanovíšť 

s  informačnými panelmi, pričom 

východiskom tejto turistickej cesty 

je sedlo Červená studňa. Počas pre-

chádzky si obhliadnete pozostat-

ky najstaršej baníckej činnosti na 

tomto území a cestou navštívite aj 

Ottergrundskú vodnú nádrž, naj-

vyššie položenú z  celého systému 

nádrží. Hlavným motívom náučné-

ho chodníka je banská činnosť a jej 

vplyv na krajinu. Toto územie má 

však aj veľkú botanickú hodnotu, 

ktorá vyvoláva záujem. Putovaním 

po žile Terézia máte možnosť obdi-

vovať miešanie teplomilných a hor-

ských druhov i  výsadbu nových 

druhov drevín na plochách, kde boli 

pôvodné lesy intenzívnou ťažbou 

pre potreby baní zdecimované. Ak 

budete mať šťastie počas potuliek 

krajom, uvidíte vzácnu salamandru 

škvrnitú i srnky, ktoré časom zablú-

dia až do okrajových záhrad mesta.  

Ďalšie tipy na výlety a  zaujíma-

vosti v  okolí nájdete na: https://

supervulkanstiavnica.sk/category/

tajchy-priroda-a-turistika/ 

Prajeme vám príjemnú prechádzku!

Tím OOCR Región Štiavnica

Pozvánka
na tradičnú obecnú zabíjačku, 

ktorá sa uskutoční 14. januára 

2023 o 14.00 hod. na prírodnom 

amfi teátri v obci Podhorie spojená 

s ochutnávkou zabíjačkových špe-

cialít a  horúcich nápojov. Tešíme 

sa na Vás!

Org.



5
číslo 1 • 12. január 2023

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

Vážení občania, voliči!

Prezidentka Slovenskej republi-

ky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., 

na základe petície občanov prija-

tej 24. augusta2022  vyhlásila re-

ferendum o  možnosti skrátenia 

volebného obdobia NR SR zme-

nou ústavného zákona a  určila 

deň jeho konania na sobotu 21. ja-

nuára 2023 od 7.00 h do 22.00 h. 

V  tejto súvislosti Mesto Banská 

Štiavnica v súlade s Harmonogra-

mom organizačno-technického 

zabezpečenia referenda postupne 

plní jednotlivé úlohy na jeho rea-

lizáciu. Dovoľujeme si Vás infor-

movať o právach voliča, zmenami 

v  okrskoch a  možnosťami hlaso-

vania.

1. Námietková kancelária

Do 27.12.2022 malo byť doruče-

né do každej domácnosti „Oznáme-

nie o čase a mieste konania referenda“

v súlade so zákonom 180/2014 Z. z. 

o  podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov. Tlačivo sa doručuje 

po jednom kuse do domácnosti a nie 

všetkým voličom v domácnosti.

V  prípade, že vám nebolo doruče-

né správne oznámenie alebo ne-

bolo doručené vôbec, môžete túto 

skutočnosť nahlásiť v  námietko-

vej kancelárii v Klientskom cen-

tre mesta Banská Štiavnica, 

Námestie sv. Trojice č. 3 alebo te-

lefonicky na číslo 045/6949639.

Tlačivo „Oznámenie o čase a mieste ko-

nania referenda“ je pre voličov s  tr-

valým pobytom na mesto Banská 

Štiavnica umiestnené na úradnej 

tabuli mesta a ich volebná miest-

nosť sa nachádza v  zasadačke 

Mestského úradu, Radničné ná-

mestie č. 1.

Volič má právo v  úradných hodi-

nách si overiť, či je zapísaný v stá-

lom zozname voličov, či údaje 

o ňom sú úplné a pravdivé a môže 

požadovať doplnenie údajov alebo 

vykonanie opráv. Mesto je povinné 

žiadosti vyhovieť alebo do troch dní 

písomne oznámiť voličovi dôvody, 

pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.

2. Zmeny v okrskoch

Pre hlasovanie v referende 2023 

bolo vytvorených 8 okrskov. Vo-

liči z  okrsku č. 2 z  komunál-

nych volieb boli rozdelení pod-

ľa trvalého pobytu do ostatných 

okrskov tak, aby mali volebnú 

miestnosť čo najbližšie. V  Zák-

ladnej škole Jozefa Kollára bude 

o  jeden okrsok menej, teda len 

2 okrsky.

Pripomíname, že voliči z  miest-

nej časti Počúvadlianske Jazero 

boli zaradení do okrsku č. 1 a vo-

lia priamo na radnici v  zasadačke 

mestského úradu.

Voliči s  trvalým pobytom na uli-

ciach Ľudmily Podjavorinskej 

a  Športovej môžu hlasovať vo vo-

lebnej miestnosti v Domove mláde-

že SOŠL, Mládežnícka č. 4.

3. Možnosti hlasovania

Volič môže hlasovať v  obci svoj-

ho trvalého pobytu vo volebnom 

okrsku, v  ktorého zozname voli-

čov je zapísaný alebo v ktoromkoľ-

vek volebnom okrsku na území 

SR na základe hlasovacieho pre-

ukazu. Hlasovací preukaz si môže 

volič vybaviť počas úradných hodín 

v klientskom centre – ohlasovni po-

bytu osobne alebo na základe spl-

nomocnenia, najneskôr v posledný 

pracovný deň predo dňom konania 

referenda, t .j. 20. 1. 2023 v úrad-

ných hodinách.

Hlasovať v  referende bude mať 

možnosť aj oprávnený volič, kto-

rý má ku dňu jeho konania naria-

denú karanténu alebo izoláciu

z dôvodu ochrany verejného zdravia 

pred ochorením COVID-19. Opráv-

nený volič sám alebo prostredníc-

tvom inej osoby podáva žiadosť 

telefonicky zapisovateľke špeciál-

nej volebnej komisie v  úradných 

hodinách okresného úradu od 

16. januára 2023 do 20. januára 

2023 do 12. hodiny. V deň kona-

nia referenda prídu k  oprávnené-

mu voličovi 2 členovia špeciálnej 

volebnej komisie so špeciálnou vo-

lebnou schránkou. Uvádzame kon-

taktné údaje na zapisovateľku 

špeciálnej volebnej komisie: Mgr. 

Adriana Melicherčíková, tel. číslo: 

0918/849 380, emailový kontakt: 

adriana.melichercikova@minv.sk.

Svoje hlasovacie právo si mohol 

uplatniť aj volič, ktorý sa dlhodo-

bo zdržiava v  zahraničí a  má stá-

le evidovaný trvalý pobyt v meste. 

Do 2.12.2022 mohol písomne alebo 

elektronicky požiadať mesto o voľ-

bu poštou. Návratná obálka bude 

v  deň konania referenda odovzda-

ná príslušnej okrskovej volebnej ko-

misii.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 

volebnej miestnosti zo závažných, 

najmä zdravotných dôvodov, má 

právo požiadať mesto a  v  deň ko-

nania referenda okrskovú voleb-

nú komisiu o  vykonanie hlasova-

nia mimo volebnej miestnosti 

(doma), a to len v územnom ob-

vode okrsku, pre ktorý bola 

okrsková komisia zriadená. V ta-

kom prípade okrsková komisia vy-

šle k oprávnenému občanovi dvoch 

svojich členov s prenosnou voleb-

nou schránkou, hlasovacím líst-

kom, volebnou obálkou a  so zo-

znamom voličov, ktorí požiadali 

o hlasovanie mimo volebnej miest-

nosti. Vyslaní členovia okrskovej 

komisie zabezpečia, aby aj v tomto 

prípade bola zachovaná tajnosť hla-

sovania.

So svojou žiadosťou o  hlasovanie 

do prenosnej schránky sa môže vo-

lič obrátiť priamo na pracovníčku 

mestského úradu Mgr. Janu Be-

ňovú, tel. kontakt: 045/6949639 

do 20.1.2023, počas úradných ho-

dín, alebo v deň konania referenda 

na svoju okrskovú volebnú komisiu 

prostredníctvom svojich známych, 

susedov.

Voličovi, ktorý sa v  deň kona-

nia referenda nachádza v  zdra-

votníckom zariadení, v  za-

riadeniach sociálnych služieb

a v obdobných zariadeniach, zabez-

pečí možnosť výkonu hlasovania 

v  spolupráci s  vedúcim príslušné-

ho zariadenia okrsková komisia, 

v  ktorej územnom obvode je 

toto zariadenie. Volič musí mať 

trvalý pobyt v  územnom obvo-

de okrskovej volebnej komisie, 

v ktorej sa zariadenie nachádza 

a  musí o  to požiadať. Volič, kto-

rý nemá trvalý pobyt v  územnom 

obvode a  nachádza sa v  zariadení, 

môže hlasovať do prenosnej voleb-

nej schránky na základe hlasovacie-

ho preukazu.

4. Hlasovanie v deň konania re-

ferenda

Volič je povinný po príchode do 

volebnej miestnosti preukázať 

okrskovej volebnej komisii svoju to-

tožnosť predložením občianskeho 

preukazu /iný doklad nie je prípust-

ný/. Ak si volič vybavil hlasovací 

preukaz, predloží ho spolu s občian-

skym preukazom. Hlasovací preu-

kaz mu okrsková volebná komisia 

odoberie a  priloží k  zoznamu vo-

ličov. Po zakrúžkovaní voliča v  zo-

zname voličov mu okrsková komi-

sia následne vydá hlasovací lístok 

a prázdnu obálku opatrenú pečiat-

kou obce. Ich prevzatie potvrdí volič 

vlastnoručným podpisom v zozna-

me voličov. Potom sa volič odoberie 

do osobitného priestoru určeného 

na úpravu hlasovacích lístkov. Na 

hlasovacom lístku volič zakrúžku-

je odpoveď „áno“ alebo odpoveď 

„nie“. Za nesprávne upravený 

hlasovací lístok môže okrsková 

komisia vydať voličovi nový hla-

sovací lístok.

Volič, ktorý nemôže sám upra-

viť hlasovací lístok pre zdravot-

né postihnutie alebo preto, že ne-

môže čítať alebo písať a  oznámi 

pred hlasovaním túto skutočnosť 

okrskovej volebnej komisii, má 

právo vziať so sebou do priesto-

ru určeného na úpravu hlasova-

cích lístkov inú osobu spôsobilú 

upraviť hlasovací lístok podľa 

jeho pokynov a  zákona a  vložiť 

do obálky. Po opustení osobitné-

ho priestoru volič vloží obálku pred 

okrskovou komisiou do volebnej 

schránky. Za voliča, ktorý nemôže 

pre telesné postihnutie sám vložiť 

obálku do schránky na hlasovanie, 

môže ju do nej na jeho požiadanie 

a v jeho prítomnosti vložiť iná oso-

ba, nie však člen okrskovej komisie. 

Nepoužité hlasovacie lístky ale-

bo nesprávne upravené je volič 

povinný odložiť do schránky na 

nepoužité alebo nesprávne upra-

vené hlasovacie lístky.

Jana Beňová, MsÚ

Informácie pre voličov oprávnených hlasovať 
v referende 2023
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Použité živé vianočné stromčeky 

treba dávať ku stojiskám odpado-

vých nádob a vedľa murovaných 

stojísk, nie do stojísk. 

Odtiaľ ich technické služby zbierajú 

a dávajú na kompostáreň. Vianočný 

stromček môžete, samozrejme, pri-

niesť aj priamo na zberný dvor mes-

ta Banská Štiavnica, ul. Antolská 46.

Prosíme, aby ľudia stromčeky zba-

vili všetkých ozdôb a pozlátok (pre-

važne z plastu), lebo pokiaľ zostanú 

na stromčekoch, kontaminujú vý-

sledný kompost. Ďakujeme!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Kam s vianočnými stromčekmi?

Výskum v rámci Jesennej 

univerzity architektúry 2022

Ako súčasť vedeckovýskumných ak-

tivít banskoštiavnického Vzdeláva-

cieho a  vedeckovýskumného centra 

Fakulty architektúry a  dizajnu Slo-

venskej technickej univerzity v Bra-

tislave sa už piaty rok uskutočnil 

systematický výskum urbanistické-

ho a architektonického vývinu Ban-

skej Štiavnice. Identifi kovali a  zdo-

kumentovali sme románsku, najmä 

profánnu architektúru, a  urbanis-

tickú skladbu vtedy (na prelome 12. 

a  13. storočia) zrejme čerstvo zalo-

ženého mesta. Výskum pokračoval 

v ďalších rokoch štúdiom archívnych 

poznatkov o  vývine architektúry 

v  období gotiky. Archívy poskytujú 

už dostatočné množstvo materiálu 

z výskumov, ktorý umožnil spresniť 

stavebný vývin jednotlivých domov. 

Prenesením týchto poznatkov do sú-

časnej katastrálnej mapy mesta sme 

určili rozsah a  polohy jednotlivých 

gotických domov a kompozíciu urba-

nizmu gotického mesta.

Po štvorročnom výskume stredove-

kej Banskej Štiavnice sme sa v rám-

ci medzinárodného študentského 

workshopu Jesenná univerzita ar-

chitektúry 2022 venovali výskumu 

renesančného mesta. V  prvej fáze 

výskumu sme sa zamerali na proti-

turecké opevnenie, ktoré si mesto 

systematicky a starostlivo budovalo. 

V Banskej Štiavnici sa po ňom zacho-

valo ešte dostatok stôp. Zostávajú 

však v meste iba málo viditeľné, lebo 

im chýba vhodná prezentácia a inter-

pretácia v teréne.

Torzá mestského opevnenia sa po-

stupne stali ohradovými múrmi nie-

ktorých významných stavieb (naprí-

klad cintorínov nad Kostolom Panny 

Márie Snežnej (zvaný Frauenberský), 

alebo sa im dostalo nové využitie vbu-

dovaním do novších stavieb. K opev-

ňovaciemu múru pri Kammerhofe 

boli takto v 18. storočí dostavané ba-

rokové priestory, vysoká pultová stre-

cha rodinného domu na Palárikovej 

ulici oproti rímskokatolíckej fare sa 

opiera práve o masívny múr niekdaj-

šieho opevnenia. Ku komplexnému 

obrazu niekdajšieho mestského pro-

titureckého opevnenia prispievajú 

aj poznatky archeologických výsku-

mov. Je preto nevyhnutné, aby všet-

ky archeologicky odkryté architektúry 

boli po identifi kácii profesionálne ge-

odeticky zamerané a výstupy z výsku-

mov archivované. Rovnako dôležité 

sú pamiatkové výskumy. Na niekto-

rých dnešných meštianskych domoch 

boli identifi kované murivá s charakte-

rom opevnenia (murivo so strieľňa-

mi, príp. s padacím mostom). Našli sa 

napríklad na mieste niekdajšej vnú-

tornej brány vo dvore bývalého hote-

la Metropol. Zaujímavá a do systému 

mestského opevnenia ako stratená 

časť skladačky „puzzle“ zapadá podo-

ba zadnej fasády Joergesovho domu 

(orientovaná do Ulice Jána Bottu). Na 

zadnej fasáde, orientovanej do strmé-

ho svahu pod Glanzenbergom, bola 

pravdepodobne umiestnená takzva-

ná výpadová bránka s  dosiaľ zacho-

vanými stopami po padacom moste 

a systéme kotúčov na jeho zdvíhanie. 

Priebeh mestského opevnenia a jeho 

súčastí sa pokúšame postupne zakres-

ľovať do súčasnej mapy mesta.

Do vedeckého výskumu a dokumen-

tovania urbanisticko-architektonické-

ho vývinu mesta zapájame študentov 

z rôznych univerzít aj z rôznych európ-

skych krajín. Sú to študenti architek-

túry a  urbanizmu, histórie umenia, 

archeológie, stavebníctva a geodézie. 

Každoročne sa ku dokumentácii a in-

terpretácii architektonických hodnôt 

mesta okrem katedry geodézie a kar-

tografi e Stavebnej fakulty STU výraz-

ne prispieva aj Stredná priemyselná 

škola Samuela Mikovíniho v Banskej 

Štiavnici – odbor geodézie a výtvarnej 

propagácie. Študentské workshopy 

vo všeobecnosti rozvíjajú a  prehlbu-

jú vnímanie významu poznania a pre-

zentácie kultúrnohistorických hodnôt 

našich miest.

Mesto, ako je Banská Štiavnica, si za-

slúži, aby všetky významné etapy jeho 

stavebno-urbanistického vývinu boli 

poznávané a  ich hmotné stopy pre-

zentované a sprístupňované Bansko-

štiavničanom aj návštevníkom mesta.

Výskumy umožnilo štipendium Fon-

du na podporu umenia v rokoch 2018 

– 2019 a  každoročný študentský 

work shop sa koná vďaka grantu Mi-

nisterstva kultúry SR v rámci granto-

vej schémy Obnovme si svoj dom.

Katarína Terao Vošková

Gotická a renesančná Banská Štiavnica

Zvýraznenie priebehu opevnenia na vedute BŠ od J.C.Martina z r. 1764  foto archív autora

Vianočné stromčeky pri stojisku  foto archív autora

Knihy v IC
IC mesta Vám ponúka: Banská 

Štiavnica, mesto svetového dedič-

stva UNESCO, 2. vydanie, 15€, Ban-

skoštiavnická vodohospodárska sú-

stava 45€, Jozef Lackovič, maliar 

baníkov, vinohradníkov a  lesníkov 

15€, Odkazy minulosti II 22€, Kve-

ty baní 30€, Šibalstvá, huncútstva 

a  príbehy štiavnického Nácka 10€, 

Zlatá Banská Štiavnica 18,90€, Vy-

strihovačka Banská Štiavnica 11€, 

Potulky svetom minerálov 9,90€, 

Chvála zberateľstvu – Klenoty 

SBM 39€, Vocabularium Interna-

tionale Sigillographicum 28€, Prí-

beh značky Pleta 5€, Banícke uni-

formy 5€ a mnohé ďalšie. Kontakt: 

0456949653.                                            IC BŠ
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú v nasledovných pra-

covných dňoch: pondelok, utorok 

8.00 – 14.00 hod. a v stredu v ter-

míne 8.00 - 14.30 hod. Informá-

cie o  činnosti alebo členstve v  or-

ganizácii môžete získať na tel. čísle 

045/692 08 75 počas pracovných 

hodín. Výbor ZO SZTP

Poďakovanie
Zbierka „Mikuláš pre zvieratká“ z OZ 

Túlava Labka sa úspešne skončila. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 

a ktorí na nej s nami spolupracova-

li, a to: Chovateľské potreby Diana, 

Chovateľské potreby Križovatka, 

Materská škola 1. mája. Ďakujeme 

každému, kto zhmotnil svoju lásku 

ku zvieratkám a prispel, či už krmi-

vom, teplou dekou, hračkou alebo 

čímkoľvek pre opustené zvieratká 

v  útulku. Všetky darčeky pomohli 

psíkom a mačičkám prežiť Vianoce 

v teple a s plnými bruškami. V Tú-

lavej labke sa už tešia z „darčekov“. 

Ďakujeme!

OZ Túlavá labka

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

Ponuka
Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystúpe-

nia súboru Applause na plesy, ve-

čierky, spoločenské akcie. V ponu-

ke máme tance národné, moderné, 

ľudové a  pod. Bližšie informácie 

v CVČ na č. t.: 0907 598 567.

J. Machilová

citát

„Trpezlivosť a čas urobia viac ako 

hnev a sila.“

Jean De La Fontaine

Otec môj drahý! 

Keď na našej jabloni, pri starom ha-

viarskom dome na Piargu, občas 

zosadli v  prvom poletujúcom sne-

hu chochláče severské, putujúce zo 

Škandinávie na juh strednej Európy, 

bolo to pre teba znamenie. 

Znamenie, že tí najkrídlatejší z tvo-

rov ťa majú naozaj radi. Že im nijako 

neublížiš, týmto zvláštnym hosťom 

z neba. Na chvíľu si desiatky týchto 

krásnych lietavcov zložili u teba svo-

je krídla, nech teraz tvoju dobrú dušu 

odnesú práve oni do večného kráľov-

stva pokoja a ticha.

Mal si po celý svoj život úprimne 

rád tento náš banskoštiavnický kraj, 

naše hory, lúky, kopce, pasienky, taj-

chy - tie modro zelené perly. Naučil si 

ma pozorne počúvať pískanie jastra-

ba na oblohe vysoko nad nimi, šte-

kot srnca v lesoch nad Hodrušou, aj 

spev žlny pod Tanádom. Ty si to bol, 

kto ma učil vnímať ticho lesa, aj jeho 

večný spev. Tvoj sen stať sa chatárom 

na Sitne sa ti v mladosti nesplnil, zo-

stal v tebe ako krásna túžba. Bol si ale 

vnímavým pozorovateľom majestát-

nosti prírody po celý svoj život.

A  potom si bol dva roky vynikajú-

ci vojak, prieskumník s  odznakom 

statočnosti na hrudi. Lesy Šumavy, 

mestá Klatovy a  Tábor. Bol si vte-

dy silný, plný nádeje a túžby. A taký 

zostaneš v  našich srdciach navždy. 

Tvoje vtedajšie vyznamenanie nech 

je symbolom celého tvojho ďalšieho 

života. V  službe svojej rodine, svo-

jej komunite, svojej vlasti. Vždy si 

mal rád ľudí, ich zvláštne osudy a ži-

votné príbehy. Vedel si o nich púta-

vo hovoriť. Bol si vášnivý muž, opoje-

ný životom, ale ako každému aj tebe 

stáli v  ceste kamene osudu. Jeden 

z nich, veľký a ťažký, ten ťa hneď pri 

štarte života privalil v bani, na štro-

se. Pritlačil ťa k zemi tak, že smrť už 

vtedy zamávala pri tebe svojimi čier-

nymi krídlami. Ale ustál si to, otec, 

aj zásluhou Božej vôle, svojej dobrej 

ženy a jej lásky. Jazvy na doráňanom 

chrbte ti však zostali navždy. Nikdy 

nezabudnem, že si to bol ty, kto mi 

ukázal Tajchárovu studničku, s  čis-

tou vodou, aká nie je nikde inde. Bol 

si to ty, kto mi hovoril o ručne reza-

ných betlehemoch starých haviarov, 

o  chodení s  hadom, o  starých pies-

ňach gajdošov z Bánk. Vážil si si svo-

jich predkov a ich odkaz. Rozumel si 

historickej kontinuite a jej významu. 

Teraz viem, že aj za toto ďakujem len 

tebe. Roky si obnovoval s partiou bý-

valých baníkov banské jarky – tie ča-

som zanesené tepny našej baníckej 

zeme. Krásna práca, ako stvorená pre 

teba. V prírode, zmysluplná, osožná 

a potrebná. No a potom si bol poštá-

rom – poslom dobrých správ pre ľudí. 

Brodil si sa dlhé kilometre v hlbokom 

snehu, len aby dostali svoje dopisy, 

penzie a  noviny. Na Resle, na Klin-

geri, Galizóne aj na Rovni. Vo vetre 

aj v  daždi, v  páľave aj v  nepohode, 

poštár pán Danáš vždy prišiel.

Celý život si hľadal spravodlivosť. Ná-

dej, mal si vždy nádej, že niekde pred-

sa len rastie a dá sa nájsť ako vzácny 

poklad. Necúvol si z tohto presvedče-

nia, ani pred pochybovačmi ani pred 

manipulátormi. Ani pred mocou, keď 

vycerila svoje tesáky. To si na tebe ce-

ním najviac. Obetoval si sa, otec, svo-

jej rodine, dnes to už viem, strážil si 

môj spánok, aj keď sily temnoty ob-

chádzali náš dom, ty si stál vždy pri 

mne. Udržal si všetko, aj keď šedé tie-

ne egoizmu a pýchy, tak ako to vždy 

býva, zavítali aj k nám. Držal si sa sta-

točne, otec. Ako tú obrovskú skalu na 

svojom chrbte, v hlbokej bani, tak si 

držal aj svoj osud. A nakoniec si spl-

nil povinnosť muža. Dôstojne si sa vy-

rovnal s tým, čo osud nadelil chlapcovi 

z chudobného domu. Nie bohatstvo, 

ale silu ducha. Nie povýšenosť, ale 

múdrosť a milotu. Nie vládnutie, ale 

službu. Odpusť, že som to vždy nevi-

del cez závoj svojej pýchy a vlastných 

zranených emócií. Glück auf, otec!

Poďakovanie za pomoc. 

Za pomoc pri organizácii pohrebu 

a zabezpečenie dôstojnej baníckej sui-

ty pri hrobe ďakujem vzácnemu člo-

vekovi a  ochrancovi starých baníc-

kych tradícií Erikovi Sombathymu. Za 

naštudovanie krásnej slovenskej pies-

ne „Keď mi srdce choré“ ďakujem har-

monikárovi a  výbornému spevákovi 

Vladkovi Vazanovi. Za pomoc pri vy-

tvorení historickej veľkoformátovej 

fotografi e ďakujem priateľovi Janko-

vi Pačesovi.

Peter Danáš

Za Vojtechom Danášom 
/16.4.1939 – 18.12.2022/

Dňa 14.12.2022 sa v Bratislave 

uskutočnila prezentácia ďalšej 

publikácie banskoštiavnického 

rodáka PhDr. Milana Augustína, 

PhD. „Kódex mestských 

a banských práv mesta Štiavnica“. 

Tento významný slovenský predsta-

viteľ literatúry faktu zameral v tejto 

publikácii svoju pozornosť na jedno 

z najstarších európskych kodifi kácií 

mestského a banského práva, ktoré 

vzniklo už v 1. polovici 13. storočia. 

Okrem rozboru Banskoštiavnického 

mestského a banského práva autor 

publikácie zameral svoju pozornosť 

aj na viacero pozoruhodných histo-

rických reálií niekdajšieho svetozná-

meho banského mesta Banskej 

Štiavnice. Publikáciu vydalo vyda-

vateľstvo Slovenskej akadémie vied 

Veda na fi nančné náklady Skupi-

ny progresívnej aliancie socialistov 

a  demokratov v  Európskom parla-

mente. Záujemcovia o túto publiká-

ciu si ju môžu objednať vo vydava-

teľstve SAV Veda v Bratislave.

Ján Novák

Ďalšia publikácia 
PhDr. Milana Augustína, PhD.
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Slávnostný šachtág pri príležitosti 31. valného zhromaždenia spolku  foto Lubo Lužina

Dňa 24.11.2022 sa uskutoč-

nilo vo veľkej sále Pizzerie 

sv. Barborka 31. valné 

zhromaždenie Banskoštiav-

nicko-hodrušského baníckeho 

spolku, ktorého sa zúčastnilo 

42 členov. 

V  roku 2022 spolok zavŕšil 30 ro-

kov svojej činnosti, bol založený na 

ustanovujúcom valnom zhromažde-

ní, ktoré sa uskutočnilo 19.11.1992 

v bývalej reštaurácii „Barbora“. V jubi-

lejnom roku sa spolku podarilo zor-

ganizovať aj nasledovné podujatia. 

16. ročník Náckovej Štiavnice s výjaz-

dom štiavnického Nácka v štiavnickej 

Anči, ktorý sa uskutočnil 22.4. a jeho 

kultúrna časť sa konala v reštaurácii 

„U Gazdu“ (bývalá Staničná reštaurá-

cia). 24. Náckov štiavnický pochod, 

ktorý sa uskutočnil 29.7., postavu 

štiavnického Nácka interpretoval 

Ľubomír Sásik. Spolok pokračoval 

aj vo venovaní pamätných tabúľ vý-

znamným osobnostiam. Tabuľa vo 

vestibule Kammerhofu je venovaná 

Ing. Ladislavovi Sombathymu (1923 

– 2020) a tabuľa na priečelí rímsko-

katolíckej fary je venovaná Mons. 

Jozefovi Boltižárovi (1821 – 1905). 

Spolok prispel aj k zdarnému priebe-

hu 17. európskeho stretnutia baní-

kov a hutníkov a 14. stretnutia ban-

ských miest a obcí Slovenska, ktoré 

sa uskutočnili v dňoch 8.-11.9., oso-

bitne slávnostným baníckym šachtá-

gom a podieľaním sa na zorganizo-

vaní celoštátnych osláv Dňa baníkov, 

geológov, hutníkov a naftárov, usku-

točnených v  Kostole sv. Kataríny. 

V Banskom múzeu v prírode boli za-

bezpečené dve verejné prezentácie 

slávnostných baníckych šachtágov 

(10.7. a 24.8.). Dňa 10.8. sme si pred 

ústím štôlne Glanzenberg pripome-

nuli aj Pamätný deň obetí banských 

nešťastí na Slovensku. Dňa 26.9. sme 

pre ministrov obrany V-4 zorganizo-

vali v divadle pivovaru ERB slávnost-

ný banícky šachtág. Pokračovali sme 

aj vo vzdelávacom programe „Utorkové 

popoludnia“, okrem domácich podujatí 

aj exkurziou do Pezinka, prehliadkou 

Pezinského geoparku. Potešila tiež 

skutočnosť, že aj v roku 2022 úspešne 

pokračovalo dobývanie komplexných 

polymetalických rúd so zvýšeným ob-

sahom zlata a striebra na Bani Rozália 

v  Hodruši-Hámroch. Časť banských 

prác bola vykonávaná aj v dobývacom 

priestore Banská Štiavnica VII a v do-

bývacom priestore Banská Štiavnica. 

Členovia spolku zabezpečovali aj hu-

manitárnu činnosť, súvisiacu s odpre-

vádzaním svojich zosnulých členov, 

ako aj bývalých spolupracovníkov 

z Rudných baní, na ich poslednej ces-

te. V r. 2022 odišli do baníckeho neba 

4 členovia spolku, Ján Novotný, Ing. 

Eduard Rada, Ing. Alfréd Kurray a Jo-

zef Pecník. Účastníci si zvolili nový 

15 členný riadiaci výbor a za predse-

du bol opätovne zvolený Ing. Richard 

Kaňa. Novým členom výboru sa stal 

Ing. Lubomír Lužina. Doterajším čle-

nom výboru, Ing. Ivanovi Bačovi, Ing. 

Karstenovi Ivanovi a Milanovi Šestá-

kovi, ktorí nekandidovali, resp. neboli 

zvolení, patrí poďakovanie za ich do-

terajšiu prácu vo výbore. Po skonče-

ní rokovania sa uskutočnil slávnostný 

šachtág, ktorého hlavnými funkcio-

nármi boli Ing. Durbák – prezídium, 

Ing. Ferenc – kontrárium, Ing. Ka-

rabelly – fuchsmajor, Mgr. Kružlic – 

kantor s prispením spevokolu Štiav-

ničan, ošliador držali Ing. Beránek 

a Dr. Weis. Do baníckeho stavu boli 

„skokom cez kožu“ prijaté tri osoby, 

Mgr. Alexandra Bóková, Dávid Au-

gustín a Patrik Bók. V tradičnom piv-

nom súboji zvíťazil Martin Stehlík 

nad Bc. Ľubomírom Sásikom. Spo-

lok pokračoval v roku 2022 aj v publi-

kačnej činnosti 4. vydaním publikácie 

„Šibalstvá, huncútstva a  príbehy štiav-

nického Nácka“. Za spoluprácu a  pod-

poru baníckeho spolku v  roku 2022 

patrí osobitné poďakovanie Mestu 

Banská Štiavnica, Slovenskému ban-

skému múzeu, Slovenskému banské-

mu archívu, Spevokolu Štiavničan, 

Združeniu baníckych spolkov a  ce-

chov Slovenska, SPŠ S. Mikovíniho, 

KHT pri Rušňovom depe Zvolen, Ži-

vene a organizáciám: Slovenská ban-

ská, s.r.o., Hodruša-Hámre, LN Trade, 

s.r.o., Banská Štiavnica, ELGEO-Ban-

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

správa, s.r.o., B. Štiavnica. Dňa 29.12. 

sa v pizzerii sv. Barborka uskutočnilo 

1. zasadnutie novozvoleného výboru, 

nazývané aj „Staroročné“, ktoré malo aj 

slávnostný charakter, keďže sa kona-

lo tradične 29.12., ktorý je dátumom 

narodenia slávneho semestra Ing. L. 

Sombathyho, ktorý by sa bol v  uve-

dený deň dožil 99 rokov. Na zasadnu-

tí boli rozdelené funkcie v riadiacom 

výbore a bol spresnený plán hlavných 

úloh na rok 2023. Zdar Boh!

Milan Durbák

Jubilejný rok baníckeho spolkuStopy vojny 
pustnú pomaly

Ako postupne na časovej osi pribú-

dajú roky, tým čoraz viac zabúda-

me na vplyv vojny na náš svet. Späť 

do zamyslenia nás pravdepodobne 

vrátila vojna v  našom susedstve, 

ktorá čochvíľa bude trvať už celý je-

den rok. Štiavnicu v jej histórii za-

siahlo mnoho nešťastí, ale druhá 

svetová vojna bola zrejme najväč-

ším z  nich. Môžeme len dúfať, že 

nič horšie už nezažijeme.

V dávnej histórii patrilo množstvo 

Židov k štiavnickému obyvateľ-

stvu. Málokto však vie, že približne 

niekedy v 16. storočí vznikol zákon, 

ktorý im zakazoval žiť v banských 

mestách. To samozrejme zahŕňa-

lo aj Banskú Štiavnicu. Zrušený bol 

v polovici 19. storočia a už o 80 ro-

kov neskôr, pred druhou svetovou 

vojnou, sa k židovskému nábožen-

stvu prihlásilo až vyše 500 občanov.

Pre mnohých sa toto stalo osud-

ným. Veď koľkých nahlásili suse-

dia, či dokonca aj učitelia... Dnes 

v Štiavnici na ich pamiatku môžete 

nájsť tzv. kamene Stolpersteine. Tie 

boli uložené do mačacích hláv pred 

domovy žijúcich potomkov rodín. 

Jedna z nich boli Barokovci. Hovo-

rilo sa o nich ako o rodine, ktorá po-

máhala ostatným chudobným ži-

dovským aj kresťanským rodinám. 

Na následky holokaustu taktiež do-

platil jeden z  prvých slovenských 

röntgenológov, ktorý bol z  rodi-

ny Welwardovcov. Keď sa najbliž-

šie pôjdete poprechádzať po meste, 

všimnite si kamene na ich počesť.

Svetové vojny však problémy priná-

šajú aj v súčasnosti. Len pár rokov 

dozadu sa jeden týkal hrobu nezná-

meho vojaka na Kalvárii. Aj napriek 

tomu, že mnohí starší obyvatelia 

boli presvedčení, že patrí vojakovi 

z prvej svetovej vojny, ruská amba-

sáda na popud bývalého veľvyslan-

ca označila, že v hrobe leží nezná-

my vojak Červenej armády. Tí boli 

ale pochovávaní na mieste dnešné-

ho Pomníka padlých. Mesto túto 

chybu už odstránilo, keďže dnes 

vieme skoro naisto, že v hrobe leží 

vojak Československej légie, Fran-

tišek Brož.

Barbora Murgačová

myšlienka
dňa

„Jediný recept na život: brať všetko 

ako to príde a pokúšať sa s tým vy-

rovnať ako najlepšie dokážeš.“

Myrer
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 13.1. o 18:30 hod.

Katedrála
Dokumentárny, 87 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Po vylú č ení  z klá š -
tora sa 28-roč ný  š panielsky 
mní ch Justo Gallego rozhodne ve-
novať  svoj ž ivot Bohu tý m, ž e 
postaví  katedrá lu v zabudnutej 
dedine Mejorada del Campo pri 
Madride. Nasledujú cich 60 rokov 
strá vi stavbou kostola veľ ké ho 
ako Sagrada Familia takmer bez 
pomoci a bez akejkoľ vek znalos-
ti architektú ry. Pracuje zvä č š a 
sá m, s použ ití m odpadu a recyk-
lovaný ch materiá lov a bez sú hla-
su ostatný ch dedinč anov, ktorí  
ho považ ujú  za blá zna.

Sobota 14.1. o 18:30 hod.

Srdcová záležitosť
Komédia, 100 min., MP:12, vstup-
né: 6€. Populárny herec Elyas 
M’Barek, známy učiteľ zo sé-
rie fi lmov Fakjú pán profesor, sa 
vracia v úlohe fi lmovej celebri-
ty na úteku, ktorá sa nečaka-
ne ocitne v pomerne výstrednom 

stand-up klube na vankúši veľmi 
netradičného tvaru. Tak sa začí-
na jeho zoznámenie. 

Nedeľa 15.1. o 16:00 hod.

Kocúr v čižmách:
Posledné želania
Animovaný, komédia, 112 min., 
MP, vstupné: 6€. Kocúr v čižmách 
zisťuje, že jeho vášeň pre dob-
rodružstvo si vybrala svoju daň: 
prišiel už o osem zo svojich de-
viatich životov. Vydáva sa teda 
na výpravu, aby získal späť svo-
jich deväť životov a našiel báj-
ne Posledné želanie.

Nedeľa 15.1. o 18:30 hod.

Fabelmanovci
Dráma, životopisný, 151 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Fabelmanov-
ci je fi lm inšpirovaný detstvom 
a dospievaním Stevena Spiel-
berga. Rozpráva príbeh pohľa-
dom mladého začínajúceho fi lmára 
Sammyho Fabelmana, ktorého fi l-
my neovládateľne uhranú po tom, 

čo s rodičmi navštívi svoje prvé 
fi lmové predstavenie. Vyzbroje-
ný kamerou začne doma Sammy na-
táčať vlastné fi lmy, pričom ho 
jeho umelecky nadaná mama sr-
dečne podporuje. Sammy na tej-
to životnej ceste odhaľuje kúz-
lo kinematografi e, ale aj rodinné 
tajomstvá.

Štvrtok 19.1. o 18:30 hod.

Muž menom Oto
Komédia, 125 min., MP:12, vstup-
né: 6€. Emotívna komédia plná 
ľudskosti podľa svetového kniž-
ného bestselleru. Fantastický 
Tom Hanks v hlavne úlohe hrá ne-
vrlého dôchodcu so skalopevnými 
zvykmi, ktorý po smrti milova-
nej manželky zanevrel na život. 
Z osamelosti ho však vytrhne 
mladá rodinka nových susedov, 
ktorí hneď pri príchode vrazia 
do jeho poštovej schránky. Z ne-
zvyčajnej situácie vznikne pre-
kvapujúce priateľstvo s poho-
tovou a temperamentnou 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

Združenie pre kariérové 

poradenstvo a rozvoj kariéry 

v spolupráci s Centrom pora-

denstva a prevencie v Banskej 

Štiavnici vás pozýva na 

zážitkový workshop „Na kávu 

s kariérovým poradcom“.

Kedy? 17. januára 2023 od 17.00 

do 19.00 hod.

Kde? Art Café – kaviareň a kultúr-

ny priestor

Banská Štiavnica, Akademická 2

- Na akú prácu sa hodím

- V čom som naozaj dobrá/dobrý

- Ako nájsť prácu, ktorá ma bude na-

pĺňať

Ak si kladiete tieto otázky, ak pre-

mýšľate o zmene povolania, alebo si 

tieto otázky kladie Vaše dieťa, vyu-

žite možnosť poradiť sa o smerovaní 

s  profesionálnymi kariérovými po-

radcami bezplatne! Trh práce je na-

klonený zamestnancom a tí si môžu 

vyberať, kde, za akých podmienok 

a za akú cenu budú pracovať.

Čo na Vás čaká?

Interaktívny zážitkový workshop, 

ktorý Vás môže v  ďalšej kariére 

nasmerovať  zdarma. Kariérový 

poradca Vám pomocou rôznych 

aktivít a dotazníkov pomôže zistiť 

Vaše záujmy, silné stránky a zruč-

nosti. Následne sa spolu s  Vami 

snaží tieto požiadavky prepojiť 

s  trhom práce tak, aby pomohol 

pri nájdení vhodného povolania 

práve pre Vašu situáciu. Stretnu-

tím vás budú sprevádzať skúse-

ní kariéroví poradcovia: Peťo Csó-

ri a Táňa Poláková z CPP v Banskej 

Štiavnici. Registráciu a  bližšie in-

formácie nájdete na FB stránke 

CPP Banská Štiavnica a FB strán-

ke Týždňa kariéry ZKPRK. Počet 

miest je limitovaný.

https://www.facebook .com/

stiavnickaporadna

https://tyzdenkariery.sk/program/

na-kavu-s-karierovym-poradcom

-banska-stiavnica/

Tešíme sa na Vás!

Kontakt: Peter Csóri, 

csori@poradnabs.sk

Peter Csóri 

a Tatiana Poláková

Pozvánka Ujko Mikuláš 
v ŠZŠ Banská Štiavnica

Dňa 6.12.2022 sa v Špeciálnej zák-

ladnej škole v Banskej Štiavnici nie-

sol v znamení očakávania príchodu 

ujka Mikuláška. Nádherné dopolud-

nie s veľkolepo pripraveným a ume-

lecky podaným programom žiakov, 

ktorí sa spomínanému ujkovi Miku-

láškovi predstavili, bolo predvojom 

vyvrcholenia očakávaných balíč-

kov so sladkými dobrotami. Radosť 

z dobrôt, ale hlavne z rúk spomína-

nej legendárnej osôbky pánka Miku-

láša sprevádzal aj veľký rešpekt pred 

jeho ďalším spoločníkom – Čertí-

kom Bertíkom. Balíčky, ktorými 

boli žiaci Špeciálnej základnej ško-

ly v Banskej Štiavnici obdarení, boli 

štedré aj vďaka COOP Jednote Slo-

vensko v Žarnovici.

Beata Rafajová



10
číslo 1 • 12. január 2023

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

„Nech Vianoce plné sú lásky 

a nádeje, sme tu len na chvíľu, 

kam sa kto podeje. Netuším, 

deň kedy mení sa na noc, no 

jedno viem, je tu čas Vianoc. 

Zrazu sa celý svet zastaví, 

každý rok inak a predsa 

déjà vu. Iba raz v roku, 

v jedinej chvíli, odpustiť dá sa, 

že človek sa mýli.“

Toto vianočné posolstvo z pera Igora 

Timka zaznelo na Adventnom kon-

certe žiakov a pedagógov Základnej 

umeleckej školy v  Banskej Štiavni-

ci. Ten sa uskutočnil v utorok 20. de-

cembra 2022 v sále kultúrneho cen-

tra. Bohatý program otvorili David 

Knížek a Pavol Chovan piesňou Ema-

nuel s adventnou tematikou. Refrén 

piesne vyzýval: „Tak príď do našich 

prázdnych dní, zažiar svetlom svojím, 

lásky oheň zapáľ, Mesiáš, v srdciach vy-

chladnutých“. Prítomných privítala 

pani zástupkyňa Miroslava Knezo-

vičová medziiným i  myšlienkou na 

všetkých, ktorí sa kvôli chorobe ne-

mohli koncertu zúčastniť. V progra-

me sa striedali speváci s inštrumenta-

listami, sólové výstupy s komornými. 

Nasledoval príhovor pani Viery Ebert, 

ktorá ocenila prácu ZUŠ a predvede-

né výkony detí a pedagógov a prečí-

tala vianočný pozdrav pani primá-

torky. Hosť Adventného koncertu, 

pán farár Ľudovít Frindt sa dal doslo-

va „uniesť“ naším koncertom. Z vďa-

ky za umelecký i duchovný zážitok ve-

noval výtvarnému odboru ZUŠ prvú 

súbornú a  ešte čerstvú publikáciu 

o  histórii a  význame Kostola Nane-

bovzatia Panny Márie. S jeho prianím 

pokojných a  požehnaných vianoč-

ných sviatkov sme na záver zaspieva-

li slávny zbor z opery Bedřicha Smeta-

nu Predaná nevesta Proč bychom se 

netěšili. Ani sme netušili, ako aktu-

álne budú v postcovidom čase a čase 

chrípkových ochorení detskej popu-

lácie znieť slová: „Proč bychom se netěši-

li, když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. 

Ktož z nás ví, zda pouť budoucí, ktož z nás 

ví, zda pouť budoucí, vesele tak uhlídá, uh-

lídá.... Jenom ten je v pravdě šťasten, kto 

života užívá, užívá.“ Poďakovanie patrí 

pani primátorke a  oddeleniu kultú-

ry za poskytnutie priestorov, pánovi 

Petrovi Sliackemu, Zdenkovi Truba-

novi za pomoc pri technickom zabez-

pečení koncertu, Matúšovi Piatrovi 

za ozvučenie, Martinovi Jánošíkovi 

a Lubkovi Lužinovi za fotografi e a pá-

novi Heňovi Rückschlossovi za pre-

voz nástrojov, VIO-TV za spracovanie 

záznamu pre Štiavnický magazín, vý-

tvarníkom za výstavku prác a výrobky 

na vianočných trhoch. Rodičom ďa-

kujem za koordináciu pri nácvikoch, 

deťom a  ich pedagógom za prípravu 

a  pekné výkony. Verím, že sme ma-

lou troškou prispeli k tomu, aby boli 

pre našich žiakov, rodičov, starých ro-

dičov a  priateľov Vianoce plné lásky 

a nádeje.

Irena Chovanová

Vianoce plné lásky a nádeje

Dňa 26.decembra 2022 

na Druhý sviatok vianočný 

sa uskutočnil Vianočný koncert 

tamojšieho Chrámového zboru 

v kostole vo Svätom Antone. 

Zbor spieval viac ako desiatku kolied 

a vianočných piesní. Chrámový zbor 

vedú dve členky: Andrea Halibožeko-

vá a Marta Kráľovičová. Dirigentkou 

bola Barbora Šaling Legényová. Na 

klávesoch hrala Irena Chovanová. Na 

koncerte vystúpili aj domáci hostia, 

rodina Kminiaková, Nora Babiaková 

a  Pavol Chovan. Pomedzi spev roz-

právali viac o histórii Vianoc a kolied 

členovia zboru a hostia. Koncert bol 

po dvoch pandemických rokoch, pa-

dol vhod pre poslucháčov a divákov 

naživo v chráme. Verme,že už budú 

koncerty pravidelne počas sviatkov.

Text a foto:

Andrej Palovič

Vianočný koncert 
tamojšieho chrámového zboru v kostole vo Svätom Antone

Koláž z jednotlivých vystúpení ZUŠ  foto Lubo Lužina

Mojej 
Štiavnici

Čo môjmu mestu 

také popriať mám?

Prišiel nový rok.

Nech teda

nestojí tak sám.

Nech 

vojde do 

striech domov,

do koreňov stromov.

Nech vojde 

do nádvorí a brán.

Nech každým

človekom

sa vlieva.

Nech nikto nie je sám.

Nech pozdravuje

veže kostolov.

Nech jednotlivé

zámky preberá.

Potom nech zakrúži

nad Kalváriou

a sadne si

na naše krásne

zimné jazerá.

Nech vznáša sa

nad vchodmi

obchodov

aj nad

mestskou radnicou.

Nech  zvoní

rolničkami

nad Svätou Trojicou.

Nech ochraňuje domácich

aj pocestných,

čo blúdia 

týmto mestom.

Mojou Štiavnicou.

Daniela Sokolovičová

Koncert chrámového zboru v kostole  foto archív autora

Veľké 
ďakujem!

Touto cestou prostredníctvom 

Štiavnických novín sa chcem veľ-

mi pekne poďakovať MUDr. Fer-

jančíkovej a jej sestričke za rých-

lu zdravotnú pomoc, asistenciu 

a záchranu môjho života pri akút-

nom zlyhaní zdravotného stavu. 

Ďakujem veľmi pekne za profe-

sionálny a ľudský prístup zdra-

votníckeho personálu nemocni-

ce v Banskej Štiavnici.

Roman Kartík



11
číslo 1 • 12. január 2023

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

Imatrikulácie na „Mikovínke“.

Dňa 6. 12. 2022 sme sa zišli vo veľ-

kej posluchárni/aule, aby sme po 

dvoch dlhých rokoch konečne za-

žili neobyčajné imatrikulácie, ktoré 

poctili svojou návštevou: cisárovná 

Mária Terézia, riaditeľ 1. baníckej 

školy na území Uhorska (1735) Sa-

muel Mikovíni, slovenský Sokrates 

- Adam František Kollár, význam-

ný astronóm Maximilián Hell a 1. 

profesor katedry chémie a hutníc-

tva Banskej akadémie (1763) Mi-

kuláš Jaquin. Umožnil nám to stroj 

času, ktorý sme využili pri prípra-

ve imatrikulácií. Slávnosť zača-

la sprievodom akademikov, ktorí 

vchádzali do auly dôstojným kro-

kom za zvuku fanfár. Samuel Miko-

víni a dekani fakúlt: chémie, geodé-

zie a životného prostredia sa zvítali 

s  vedením školy a  zasadli do čela 

našej krásnej posluchárne.

Príchod Márie Terézie bol naozaj 

veľkolepý. Od zvuku koča až po 

slávnostné fanfáry a  privítanie ci-

sárovnej riaditeľom školy Ing. M. 

Jauschom. Imatrikulácie boli roz-

delené na ceremoniálnu časť a  na 

prijímanie prvákov do cechov tech-

nických. Samuel Mikovíni sa takto 

prihovoril k prvákom: „Milí naši štu-

dáci- prváci, veríme, že emotívne slová 

akademikov, ktoré odzneli na rozlúč-

kovom večierku so školou a  s  mestom 

v  18. storočí, sa stanú aj vyjadrením 

vašich vlastných pocitov, keď ako štvr-

táci budete v  roku pána 2026 svoju 

Alma mater opúšťať.

Pripomenúť musím, že som prepožičal 

v roku 1985 svoje meno bývalej baníc-

kej priemyslovke, ktorá sídlila v budo-

ve bývalého gymnázia. V roku 2008 sa 

moja SPŠ Samuela Mikovíniho presťa-

hovala do týchto nádherných priesto-

rov a  spolu s  domácou SPŠ Samuela 

Stankovianskeho - mimochodom, môj 

menovec Ing. Samo Stankoviansky bol 

absolventom, učiteľom a neskôr riadi-

teľom bývalej chemickej priemyslovky. 

Spoločne vytvorili dnešnú SPŠ S. Mi-

kovíniho. Tento rok sme oslávili 100. 

výročie založenia stredného chemické-

ho školstva v  Banskej Štiavnici. Nová 

pamätná tabuľa o  tejto udalosti je na 

hlavnej budove školy.“

Prijímanie prvákov do cechov tech-

nických sa nieslo vo veselom du-

chu. Každého pritiahol krstný 

otec-tretiak za ucho (chemikov za 

nos), aby preskokom cez kožu do-

kázal svoju odvahu a  mohol do-

stať imatrikulačný list. Dozvedeli 

sa desatoro geodeta, chemika a ži-

voťáka. Na záver imatrikulácií sa 

im prihovorila samotná panovníč-

ka Mária Terézia: „Milí prváci, maj-

te na pamäti, prečo ste sem boli vysla-

ní z otcovského kraja: Aby ste sa vrátili 

zušľachtení mravmi a vedami!“ Dozve-

dela som sa, že súdržnosť a spolu-

patričnosť akademikov v  Banskej 

Štiavnici je príkladná. Odneste si 

z tejto školy aj ďalšie cnosti: Tole-

ranciu a  hrdosť na historické ko-

rene,z  ktorých čerpáte. Na tejto 

ceste nech vás vedú a  usmerňujú: 

pán riaditeľ so svojimi zástupcami 

a celý profesorský zbor. Poverujem 

p. riaditeľa Ing. Miroslava Jauscha, 

aby na konci 1. ročníka v  mojom 

mene odmenil všetkých Znameni-

tých študentov príspevkom 3 tolia-

re, aby sa im ľahšie odchádzalo na 

vakácie.

Záverečná študentská hymna 

ukončila 2. ročník imatrikulácií 

v duchu netradične tradičnom.

Beáta Chrienová

SPŠ Samuela Mikovíniho 
ctí akademické tradície a osobnosti

Otvorenie imatrikulácií v aule školy  foto archív autora 

Siedmaci a ôsmaci našej 

školy absolvovali 19. 12. 2022 

v rámci prevencie odbornú 

besedu na aktuálnu tému 

týchto dní, a to používanie 

pyrotechniky.

Pani policajtka Holečková žiakom 

objasnila, prečo je pyrotechnika ne-

bezpečná, aké zákony obmedzujú jej 

používanie, aké sú najčastejšie zra-

nenia v súvislosti s používaním py-

rotechniky, ako sú riešené priestup-

ky, ako niekomu dokázať nezákonné 

používanie pyrotechniky, akých 

trestných činov sa dopúšťame pri jej 

používaní. Pani policajtka poukáza-

la aj na nebezpečenstvo po domác-

ky vyrobenej pyrotechniky a on-line 

predaja komponentov na jej výrobu.

Lucia Polkorábová

Odborná preventívna beseda 
na tému používania pyrotechniky na Základnej škole Jozefa Horáka

Beseda pre žiakov ZŠ J. Horáka  foto archív autora

Lesná 
železnička 

viedla spod Sitna

Počas 1. svetovej vojny vysta-

val veľkostatkár Ernest (Ar nošt) 

Westfried konskú železnicu 

o rozchode 760 mm zo stani-

ce miestnej železnice Hontian-

skej župy v Hontianskych Te-

sároch pod vrch Kľúč pri obci 

Ladzany. Úzkorozchodná želez-

nica slúžila na zvoz dreva z hôr 

ku normálne rozchodnej trati. 

O  pôvodne 12,5 km dlhú lesnú 

železnicu sa v roku 1922 začala 

zaujímať Účastinárska spoloč-

nosť pre stavebný a  drevársky 

priemysel v  Košiciach. Firme 

sa podarilo uzavrieť prenájom-

nú zmluvu s  veľkostatkárom 

Westfriedom a  následne rozší-

riť lesnú železničku o 6,7 km až 

ku mlynu Počúvadlo. Po zániku 

zmluvy a zmene majiteľa veľko-

statku Účastinárska spoločnosť 

pre stavebný a  drevársky prie-

mysel opustila územie veľko-

statku Ladzany navždy. Novým 

majiteľom sa stala fi rma Staro-

bystrický lesný priemysel, kto-

rá dokončila stavbu železničky. 

Lesná železnička po dostavbe 

prechádzala nasledujúcimi ka-

tastrami: Hontianske Tesáre -> 

Dolné Šipice -> Horné Šipice -> 

Báčovce -> Drážovce -> Ladza-

ny -> Klastava -> Badaň -> Beluj 

-> Počúvadlo (lokalita Záholík). 

Veľkostatok aj s  priemyselnou 

lesnou železnicou prešiel viace-

rými rukami. Posledným majite-

ľom lesnej železnice Hontianske 

Tesáre – Záholík pred jej demon-

tážou boli Československé štát-

ne lesy, n.p. Lesná železnica 

o dĺžke 24 km bola ofi ciálne vy-

radená z evidencie v roku 1954.

Adam Barbuščák

Oznam - 
skúška sirén

Dňa 13. januára 2023 o  12.00 

hodine bude vykonané pravidel-

né preskúšanie prevádzkyschop-

nosti systému varovania obyva-

teľstva dvojminútovým stálym 

tónom „elektromotorických sirén“ ci-

vilnej ochrany.

Ján Petrík, 

odd. organizačné, 

VS a SV BOZP a CO
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

Inzerujte aj vy v

Š  avnických
novinách

1 slovo 0,50€
1cm2 0,70€

Deň Verejnosť  Plavecký klub 

   celý bazén

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 11.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Streda 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Štvrtok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Piatok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Sobota 14.00 - 20.30   –––

Nedeľa 14.00 - 20.30   –––

Deň

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 13.00 - 20.30 MUŽI

Streda 13.00 - 20.30 ŽENY

Štvrtok 13.00 - 20.30 MUŽI

Piatok 13.00 - 20.30 ŽENY

Sobota  14.00 - 20.30 SPOLOČNÁ

Nedeľa 14.00 - 20.30 SPOLOČNÁ

Posledný vstup do budovy je o 19.30 hod.

Kontakt:  045 / 691 2724

OTVÁRACIE 

HODINY

WELLNESS

OTVÁRACIE 

HODINY

PLAVECKÝ 

BAZÉN


