
Referendum
už 

v sobotu

str. 4

Renesancia
v botanickej

záhrade

str. 8

Pohotovostné
lekárenské

služby

str. 2

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

19. január 2023 číslo 2 ročník XXXIV cena 0,70 €

INZERCIA

V stredu 11. januára 2023 

sa konalo v priestoroch 

hotela Grand – Matej 

novoročné stretnutie 

samosprávy mesta Banská 

Štiavnica s predstaviteľmi 

inštitúcií, organizácií, riadi-

teľmi škôl, firiem, starostami 

obcí a poslancami MsZ.

Všetkých prítomných privítala pove-

rená zastupovaním prednostky MsÚ 

Mgr. Henrieta Godová. Hudobným 

doprovodom spríjemnili stretnutie 

žiaci Základnej umeleckej školy v Ban-

skej Štiavnici. Nasledoval príhovor 

primátorky mesta Mgr. Nadeždy Ba-

biakovej, v ktorom zbilancovala obdo-

bie rokov 2018-2022 a predstavila ví-

zie pre rok 2023.

Novoročný príhovor primátorky 

mesta

Milé Štiavničanky, milí Štiavničania, 

vážení poslanci MsZ,

ctení spoluobčania, milí priatelia, vá-

žení prítomní!

Prihováram sa Vám na pravidelnom 

a  tradičnom novoročnom stretnutí 

po dvoch rokoch, kedy sme museli od 

tejto našej tradície z dôvodu opatre-

ní súvisiacich s COVID-19 upustiť. Je 

mi nesmiernou cťou pozdraviť Vás na 

prahu nového roka 2023 v mene Mes-

ta Banská Štiavnica. Z úprimného srd-

ca Vám chcem popriať, aby v životoch 

nás všetkých v roku 2023 prevažova-

li šťastné a príjemné chvíle a udalosti, 

aby sme boli zdraví, navzájom ohľadu-

plní, aby v našich životoch prevládala 

spokojnosť a  aby sme hľadali kom-

promisy a ľudskosť, ktorá je v každom 

z nás. Rok, ktorý je za nami - rok 2022 

bol aj rokom komunálnych a  žup-

ných volieb, z ktorých vzišla nová sa-

mospráva, a tak v mene mojom, ako 

aj v  mene novozvolených poslancov 

sa Vám chcem poďakovať za dôveru, 

ktorá nám bola daná.

Blíži sa koniec prvého mesiaca 

v roku 2023 a s ním aj prvý 

dôležitý termín pre splnenie 

si povinností vyplývajúcich 

zo zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých vlast-

níkov nehnuteľností na území mes-

ta je podanie daňového priznania na 

daň z nehnuteľností. Priznanie je po-

vinný podať vlastník, u ktorého nasta-

li zmeny vo vlastníctve nehnuteľnos-

tí k 1.1.2023. Takou zmenou je napr. 

kúpa domu, pozemku, bytu, získa-

nie nehnuteľnosti v dedičskom kona-

ní a pod. Ale zmenou je aj predaj ne-

hnuteľností, to znamená, že vlastník 

dom, pozemok alebo byt predá ďalšej 

fyzickej alebo právnickej osobe. Vlast-

ník, u ktorého nenastali zmeny daňo-

vé priznanie nemusí podať.

Termín na podanie daňového pri-

znania na daň z  nehnuteľností 

a daň za psa je 31.1.2023.

Za nepodanie priznania v lehote do 

31.1.2023 bude daňovníkovi vyru-

bená pokuta od 5€ do 3 000€, najviac 

do výšky vyrubenej dane.

Daňové priznanie je možné poslať 

poštou, mailom, elektronicky, resp. 

osobne v podateľni klientskeho cen-

tra MsÚ. Daňové priznanie musí da-

ňovník podať aj počas roka, ak nado-

budne nehnuteľnosť dedením alebo 

vydražením.

Daňové priznanie sa podáva aj v prí-

pade, že daňovník nadobudol psa, 

a  to aj v  prípade, že daňová povin-

nosť zanikla – pes zmenil vlastníka 

alebo uhynul.

V  januári je už možnosť doručenia 

dokladov preukazujúcich nárok na 

úľavu alebo odpustenie poplatku za 

komunálny odpad. Ide väčšinou o do-

klady preukazujúce pobyt, štúdium 

alebo prácu v zahraničí, mimo mies-

ta trvalého pobytu a pod.

Novoročné stretnutie samosprávy mesta

Daňové povinnosti občanov do 31.1.2023

Prejav primátorky mesta  foto Peter Sliacky

�3.str.

�3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

PRÁCA: 
ČAŠNÍK/ČKA
PLAT: 5,-EUR/NETTO

KONTAKT: 
nespenzion@gmail.com

Tel. č.: 0907 039 187
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primátorky

„Život je horizontálny pád.“

Jean Cocteau

16.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie právnych vecí mesta.

Redakčná rada ŠN.

17.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na prípravnom stretnutí 

medzinárodného detského pro-

jektu OMSD – Budúcnosť sveto-

vého dedičstva, budúce svetové 

dedičstvo.

18.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Výboru pre 

otázky zamestnanosti.

 Pracovné rokovanie k  ďalším 

úpravám a prevádzke štadióna.

19.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie ku Komu-

nitnému centru Šobov.

Kontrola prípravy referenda.

Zasadnutie Komory miest k rie-

šeniu stratifi kácie nemocníc 

a  dopady na mestá, k  energeti-

ke -aktuálnej situácii v mestách, 

k návrhu zákona o podpore regi-

onálneho rozvoja.

20.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k prevádzke 

správy cintorínov.

21.1.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Z minulotýždňových informácií 

v slovenských médiách, 

ktorých bolo opäť neúrekom 

veľa dávam len dve, ktoré 

však vo svojej symbióze sú 

viac ako symptomatické pre 

Banskú Štiavnicu. 

Ide akoby o  prepojenie medzi tým 

čo bolo v  minulom storočí a  čo 

v kultúre je a zdá sa, že aj bude v na-

šom meste a v jeho bezprostrednom 

okolí aj v budúcnosti.

15.1. uplynulo 101 rokov od naro-

denia excelentného herca Júliusa 

Pántika, ktorý svoju hereckú ka-

riéru začal ako ochotnícky herec 

na banskoštiavnickom gymnáziu. 

V  tento deň, ale aj v  predchádza-

júcich dňoch bolo viacero spomie-

nok na neho, ale aj viacero hier. 

Vo viacerých slovenských médiách 

mal – ako ináč - práve on svoju do-

minanciu. 

V  predchádzajúcom týždni nebo-

lo tiež dňa, aby nebolo avízo v Rá-

diu Regina, a to niekoľkokrát, na ve-

rejné nahrávanie pravidelnej relácie 

Zahrajte mi túto, dňa 20.1. o 18.00 

v  Kultúrnom dome vo sv. Antone. 

Samozrejme, že dominanciu tam 

bude mať banskoštiavnická folklór-

na skupina Sitňan, pričom budú 

mať spoluúčasť ďalšie folklórne 

skupiny z nášho okresu. Nemôžem 

ináč, len vyzdvihnúť vzácnu iniciatí-

vu Stanislava Bartku, neodmysliteľ-

ného dlhoročného člena folklórnej 

skupiny Sitňan, ktorý z tejto pozície, 

ako aj vzhľadom na to, že je moderá-

torom tejto relácie v Rádiu Regina, 

aj takýmto spôsobom zviditeľňuje 

nielen Sitňan, ale aj ďalšie folklór-

ne skupiny v našom okrese. A to je 

určite dobrá správa aj pre budúc-

nosť kultúry nielen v našom meste 

a v okrese, ale aj na Slovensku.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V sobotu 21. 1., 28. 1., 4. 2., 

11. 2., 18. 2., 25. 2. (okrem 

sviatkov) sú otvorené 

v B. Štiavnici tieto lekárne: 

Lekáreň Helios, Dolná 3, 8.00 – 

12.00, tel.: 045/6922322, Lekáreň 

Dužina, Kolpašská 1, 9.00 – 14.00, 

tel.: 0910 553 244.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne:

nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb: 

január/február 2022

16. - 20. 1., po – pi, 3. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 1491/17, 

BŠ, tel.: 0901 961 621, 7.00 – 15.30,

21. 1., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

22. 1., ne

Lekáreň Dr. Max, Bratská 1491/17, 

BŠ, tel.: 0901 961 621, 7.30 – 10.30,

23. – 27. 1., po - pi, 4. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 8.00 – 17.30,

28. 1., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

29. 1., ne

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 7.30 – 10.30,

30. 1. – 3. 2., po – pi, 5. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 16.30,

4. 2., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

5. 2., ne

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 7.00 – 10.30,

6. – 10. 2., po – pi, 6. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 

1492/1, tel.: 045/290 12 60, 7.00 

– 15.30,

11. 2., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

12. 2., ne

Lekáreň Mima, Energetikov 

1492/1, tel.: 045/290 12 60, 7.00 

– 10.30,

13. – 17. 2., po – pi, 7. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel.: 045/692 06 99, 8.00 – 16.00,

18. 2., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

19. 2., ne

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel.: 045/692 06 99, 7.30 – 10.30,

20. – 24. 2., po – pi, 8. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel.: 0901 961 553, 7.30 – 16.00,

25. 2., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

26. 2., ne

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel.: 0901 961 553, 7.30 – 10.30.

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

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské služby
v okrese Banská Štiavnica

myšlienka
dňa

Dotazník
Vážení občania, Mesto Banská 

Štiavnica má v  zmysle zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-

bách spracovaný Komunitný plán 

sociálnych služieb na roky 2018-

2022, ktorý je potrebné aktuali-

zovať na ďalšie programovacie ob-

dobie rokov 2023-2027. Vy, ako 

občania mesta ste účastníkmi ko-

munitného plánovania, preto vás 

prosíme o spoluprácu vyplnenia do-

tazníka, ktorého cieľom je zistiť po-

treby vás, občanov v  jednotlivých 

oblastiach života, skúsenosti s  po-

skytovaním služieb v  meste Ban-

ská Štiavnica, ako aj námety a odpo-

rúčania pre ďalší rozvoj. Dotazník je 

anonymný a výsledky zistení budú 

podkladom pre spracovanie KPSS. 

Dotazník je k  dispozícii v  Klient-

skom centre MsÚ, Nám. sv. Troji-

ce č. 3, BŠ alebo na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk. Vyplnený 

dotazník môžete poslať na e-mail: 

eva.greganova@banskastiavnica.sk 

do 3.2.2023. Za vyplnenie dotazní-

ka vám vopred ďakujeme! MsÚ
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Je to záväzok pred Vami, 

pred všetkými našimi spoluobčan-

mi, ale aj pred obyvateľmi Slovenska 

i sveta – veď máloktoré mesto na ze-

meguli je už stáročia, ale hlavne na-

trvalo zafi xované v  povedomí sve-

tovej kultúrnej verejnosti ako práve 

naša svetoznáma Banská Štiavnica. 

Zachovať, ale hlavne ešte viac roz-

víjať ten najvzácnejší kredit nášho 

mesta, starať sa o to, aby naše mesto 

bolo čoraz krajšie a žilo sa v ňom nám 

všetkým čím ďalej tým viac plnohod-

notnejšie, bude naším každodenným 

hlavným poslaním, aj keď rok 2023 

bude pre samosprávu mesta, ako aj 

pre obyvateľov, jeden z najnáročnej-

ších rokov z  hľadiska energetickej 

krízy, ekonomických a infl ačných do-

padov na rozpočty samosprávy, ale 

aj rozpočty rodín a  jednotlivcov. Aj 

keď žijeme dnes ťažkú dobu, neľahké 

časy súvisiace nielen s ekonomickou 

a energetickou krízou, ale aj s geopo-

litickým dianím u našich východných 

susedov, o to viac si vysoko vážim po-

stoj Vás, drahí spoluobčania, že sme 

sa dokázali zjednotiť a pomôcť jeden 

druhému v dobe opatrení súvisiacich 

s COVID-19, ale aj v dobe pomoci ute-

čencom z  Ukrajiny. Tu sme ukázali 

svoju ľudskosť, že dokážeme myslieť 

aj na pomoc iným, ktorí ju potrebu-

jú. Táto doba nás naučila mnoho, ako 

veci zvládať, ako byť tolerantnejší. 

Sme to my, kto vytvárame ľudské in-

terakcie, ovplyvňujeme smer, akým sa 

uberie spoločnosť. Doba nie je ľahká, 

no pozitívne ju ovplyvniť môžeme my, 

svojím konaním a správaním.

A  práve v  tejto súvislosti, už teraz 

a z tohto miesta si dovoľujem požia-

dať všetkých, ktorým záleží na ďal-

šom, čoraz priaznivejšom osude náš-

ho mesta o  tú najúčinnejšiu pomoc, 

podporu a  spoluprácu. Spolu doká-

žeme prekonať aj tie najnáročnejšie 

prekážky a  splniť aj tie najnáročnej-

šie predsavzatia a  ciele. Práve taký-

to prístup a žiaden iný si plne zaslúži 

práve naše mesto. Už teraz patrí moja 

najvrelejšia a  najúprimnejšia vďaka 

všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spô-

sobom priložia svoje ruky, um, ale 

hlavne srdce ku nášmu spoločnému, 

nanajvýš zmysluplnému a ušľachtilé-

mu dielu.

Milé Štiavničanky, Štiavničania, váže-

ní poslanci MsZ, ctení hostia, vážení 

prítomní!

Dovoľte mi teraz malú bilanciu na pra-

hu roka 2023. S  oprávnenou hrdos-

ťou a s úprimným potešením môžem 

konštatovať, že aj v uplynulom roku 

sme spoločne opäť dosiahli pozoru-

hodné výsledky.

Je to výsledok práce a  spoločné-

ho úsilia primátorky mesta, poslan-

cov MsZ, mojich spolupracovníkov 

z mestského úradu a mestských or-

ganizácií. Vo volebnom období 2018-

2022 samospráva prežila mimo-

riadne náročné časy. Obdobie 2018 

– 2022 bolo najťažším obdobím pre 

samosprávy miest a  obcí, a  teda aj 

pre našu samosprávu, a to najmä po-

sledné dva roky – obdobie celosve-

tovej pandémie COVID-19, pomoc 

odídencom v  súvislosti s  vojnou na 

Ukrajine, infl ačná a energetická krí-

za, a preto roky 2020 -2022 boli mi-

moriadne náročné, tak pre vás, moji 

spoluobčania, pre organizácie a  fi r-

my, podnikateľov na území mesta, 

ako aj pre samosprávu, dopad zvýše-

nia cien na mestský rozpočet a hľa-

danie riešení, ako pomôcť obyva-

teľom. Samospráva prešla ťažkou 

skúškou so cťou 

a  ešte ťažšou 

skúškou ste pre-

šli a  prechádza-

te aj vy, moji 

drahí spoluob-

čania. Napriek 

všetkým týmto 

skutočnostiam 

sme dokáza-

li z  fi nančných 

prostriedkov 

mestského rozpočtu, dotácií a  fon-

dov zrealizovať projekty pre zvýše-

nie kvality života, zlepšiť infraštruk-

túru, zlepšiť občiansku a  technickú 

vybavenosť, dofi nancovať vnútro-

mestskú dopravu, základné školstvo, 

realizovať výmenu odpruženej špor-

tovej podlahy v telocvični v ZŠ J. Kol-

lára, realizáciu projektu na zlepše-

nie technického vybavenia učební 

a knižnice ZŠ J. Horáka, fi nančne po-

kryť materské školy, základnú ume-

leckú školu a centrum voľného času, 

ako aj zlepšiť kvalitu podmienok pre 

výchovno-vzdelávací proces, dofi -

nancovať sociálnu oblasť, vybudovať 

nové parkoviská, pripraviť štúdiu re-

alizovateľnosti záchytného parkovis-

ka ul. Mierová, zahájiť rekonštruk-

ciu objektu radnice, opravu Kaplnky 

sv. Anny v  objekte radnice, zrekon-

štruovať verejné priestranstvá ul. 

Pod Kalváriou a ul. Dolná Resla, zrea-

lizovať rekonštrukciu atletickej dráhy 

a štadióna, stropu a vzduchotechniky 

mestské kúpele – plaváreň, zrekon-

štruovať mnohé pamiatkové objekty, 

ako napr. obnova šindľovej strešnej 

krytiny na objekte - dom meštiansky, 

Nám. svätej Trojice 8/4 /ZUŠ/, zme-

na účelu stavby - kultúrne centrum, 

rozšíriť detské ihriská, realizovať kul-

túrne podujatia, vybudovanie ostat-

nej infraštruktúry, zabezpečiť nákup 

nového vozidla pre Technické služ-

by, m. p., opraviť a zrealizovať celo-

plošnú opravu miestnych komuni-

kácií, vytvoriť podmienky pre rozvoj 

cestovného ruchu, zlepšili sme život-

né prostredie, upravili sme verejné 

priestranstvá výsadbou verejnej zele-

ne a mnohé ďalšie oblasti. Význam-

nou udalosťou v oblasti športu boli aj 

cyklistické preteky Okolo Slovenska 

2022, ktorých druhá etapa sa konala 

v Banskej Štiavnici, ako aj stretnutie 

ministrov obrany V4, ktoré sa kona-

lo v Banskej Štiavnici. V rámci dotá-

cií z  rozpočtu mesta sme podporili 

kultúrne súbory, športové kluby, kul-

túrnospoločenské a športové poduja-

tia formou dotácií. Mesto pripravilo 

projektové dokumentácie pre reali-

záciu vnútroblokov na sídlisku Drie-

ňová s  cieľom humanizácie a  úprav 

verejných priestranstiev, PD –úpra-

va verejného priestranstva Pomník 

padlých hrdinov. Mesto bolo úspešné 

v projekte Smart-City Banská Štiav-

nica. Podporovali sme sociálnu ob-

lasť, zabezpečovali opatrovateľskú 

službu pre klientov, ktorí o to požia-

dali. Podporovali sme činnosť a akti-

vity denných centier, komunitného 

centra, podporovali sme a  fi nančne 

zabezpečili službu sociálny taxík, fi -

nančne sme podporili denný staci-

onár Margarétka. Podarilo sa nám 

udržať fi nančnú vyrovnanosť mest-

ského rozpočtu a  zabezpečiť krytie 

úloh spojených s činnosťou a rozvo-

jom mesta Banská Štiavnica aj na-

priek situácii súvisiacej s COVID-19, 

infl ačnou krízou a následnou ekono-

mickou a energetickou krízou. V pl-

nej miere sme využívali projekty na 

získanie nenávratných prostried-

kov zo štátnych dotácií a fondov, kde 

za predchádzajúce volebné obdobie 

2018-2022 mesto získalo dotácie 

v sume 7.608.369EUR na realizáciu 

projektov. V rámci strategických do-

kumentov a dokumentov vyplývajú-

cich zo zákona sme začali s  realizá-

ciou aktualizácie Managment plánu 

lokality UNESCO, historické mesto 

Banská Štiavnica a technické pamiat-

ky v jeho okolí. 

NOVINKY

�1.str.

Podnikajúce subjekty, 

ktoré majú množstvový zber KO sú 

taktiež povinné ohlásiť vznik, zá-

nik do 30 dní odo dňa, kedy nastala 

skutočnosť a akúkoľvek inú zmenu 

subjektu najneskôr do 31.3.2023. 

Každá ďalšia zmena nahlásená 

po 31.3.2023 bude platná až od 

1.1.2024. Subjektom, ktoré sú pri-

hlásené na kontajnerovo–inter-

valový systém zberu KO a  nema-

jú žiadnu zmenu, bude doručený 

predpis poplatku/dane automatic-

ky. Subjekty, ktoré sú prihlásené 

na vrecový systém zberu KO, sú po-

vinné nahlásiť zmenu na kontajne-

rovo-intervalový systém zberu KO 

v  zmysle platného VZN č. 4/2022 

o miestnom poplatku za komunál-

ne odpady a drobné stavebné odpa-

dy do 31.1.2023. 

K  nahláseným nádobám budú 

prebiehať kontroly počas celého 

roka. Preto je nevyhnutné, aby 

každá nádoba bola označená ná-

zvom prevádzky.

Zároveň oznamujeme občanom, že 

od 16.1.2023 došlo k zmene úrad-

ných hodín na ekonomickom odde-

lení MsÚ, a to nasledovne:

Pondelok nestránkový deň

Utorok 8.00 – 11.30 12.00 – 15.00

Streda 8.00 – 11.30 12.00 – 16.30

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8.00 – 11.30 12.00 – 13.30

ekonomické odd. MsÚ

�1.str.

Daňové povinnosti občanov do 31.1.2023

Novoročné stretnutie samosprávy mesta

�4.str.
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Mesto Banská Štiavnica 

v súlade s §8 zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmien-

kach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov oznamuje,

A/ že referendum o možnosti skrá-

tenia volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky sa usku-

toční dňa 21. januára 2023 v čase 

od 7.00 hodiny do 22.00 hod.

B/ Miestom konania referenda

a/ vo volebnom okrsku č. 1 je volebná 

miestnosť na hlasovanie v zasadač-

ke Mestského úradu, Radničné ná-

mestie č. 1

pre voličov bývajúcich v uliciach: An-

dreja Kmeťa, Antona Pécha, Andreja 

Sládkoviča, Akademická, Bočná, Bo-

tanická, Daniela Licharda, Dolná Res-

la, Dolná ružová, Družicová, Farská, 

Horná Resla, Horná ružová, Ing. Šte-

fana Višňovského, Jaroslava Augus-

tu, Jozefa Karola Hella, Jána Bottu, 

Kamenná, Kammerhofská, Kato-

va, Klinger, Koncová, Kutnohorská, 

Malá okružná, Martina Kukučína, 

Nad Rozgrundom, Námestie sv. Tro-

jice, Novozámocká, Pavla Kyrmeze-

ra, miestna časť Počúvadlianske Ja-

zero, Pod Paradajzom, Pod Červenou 

studňou, Radničné námestie, Samu-

ela Mikovíniho, Staromestská, Sta-

ronová, Starozámocká, Strieborná, 

Úvozná, Viery Václavekovej, Vilová, 

Vodárenská a voliči s trvalým poby-

tom na mesto Banská Štiavnica,

b/ vo volebnom okrsku č. 2 je voleb-

ná miestnosť na hlasovanie v Domo-

ve mládeže SOŠL, Mládežnícka č. 4

pre voličov bývajúcich v  uliciach: 8. 

mája, Alžbety Gwerkovej Göllnero-

vej, Banícka, Belianska, Belianske ja-

zero, Dr. Imricha Tótha, Družstevná, 

Ďurka Langsfelda, Hájik, Jána Hol-

lého, Jána Palárika, Jozefa Milosla-

va Hurbana, Jurija Gagarina, Lesníc-

ka, Ľudmily Podjavorinskej, Mierová, 

Michala Miloslava Hodžu, Michalská, 

Mládežnícka č. 1 – 25, Osadná, Pavla 

Országha Hviezdoslava, Petra Jilem-

nického, Pod Kalváriou, Poľnohospo-

dárska, Pustá, SNP č. 1 - 21/B, Svä-

tozára Hurbana Vajanského, Šobov, 

Športová, Výskumnícka, Záhradná, 

s. č. 2675,

c/ vo volebnom okrsok č. 3 je volebná 

miestnosť na hlasovanie v Základnej 

škole Jozefa Horáka, Pavla Dobšin-

ského č. 17

pre voličov bývajúcich v uliciach: An-

tona Bernoláka, Ivana Krasku, Janka 

Matušku, Juraja Fándlyho, Križovat-

ka, Ľudovíta Štúra, Martina Hattalu, 

Pavla Dobšinského, Pletiarska, Slo-

vanská, Staničná, Údolná a  Železni-

čiarska,

d/ vo volebnom okrsku č. 4 je volebná 

miestnosť na hlasovanie v Materskej 

škole – horná budova, 1. mája č. 4

pre voličov bývajúcich v  uliciach: 1. 

mája, Andreja Trúchleho Sytnianske-

ho, Dolná, Dr. Vladimíra Clementisa, 

Drevená, Eleny Maróthy - Šoltésovej, 

Hadová, Hlavná, Horná, Jozefa Horá-

ka, Karola Šmidkeho, Kolpašská, La-

dislava Novomeského, Majer, Malé 

trhovisko, Martina Benku, Na jaze-

ro, Na Zigmund šachtu, Okrúhla, 

Pod Trojickým vrchom, Remeselníc-

ka, Robotnícka, Spojná, Tabako-

vá, Trate mládeže, Vyhnianska a Zvo-

nová,

e/ vo volebnom okrsok č. 5 je volebná 

miestnosť na hlasovanie v Základnej 

škole Jozefa Kollára, Ludvíka Svo-

bodu č. 40

pre voličov bývajúcich v uliciach: Lud-

víka Svobodu, MUDr. Jána Straku,

f/ vo volebnom okrsku č. 6 je volebná 

miestnosť na hlasovanie v Základnej 

škole Jozefa Kollára, Ludvíka Svo-

bodu č. 40

pre voličov bývajúcich v uliciach: Brat-

ská, Drieňová, Energetikov, Kysihý-

belská, Okrajová, Ovocná, Pátrovská, 

Poľovnícka, Roľnícka,

SNP č. 22 - 44 a Učiteľská,

g/ vo volebnom okrsku č. 7 je voleb-

ná miestnosť na hlasovanie v Domo-

ve Márie, Špitálska č. 3, vchod z Bu-

dovateľskej ulice 

pre voličov bývajúcich v uliciach: An-

tolská, Brezová, Budovateľská, 

Cintorínska, Ferka Urbánka, G. 

Z .Laskomerského, Horná Huta, Hut-

nícka, Jána Amosa Komenského, 

Kremenisko, Ladislava Exnára, Lin-

tich, Na Mária šachtu, Obchodná, 

Povrazník, Rakytová, Špitálska a s. č. 

1908, 1909,

h/ vo volebnom okrsku č. 8 je volebná 

miestnosť na hlasovanie v Požiarnej 

zbrojnici Štefultov, Požiarnická č. 8

pre voličov bývajúcich v uliciach: 29. 

augusta, Boženy Slančíkovej - Timra-

vy, Boženy Němcovej, Ilijská, Janka 

Jesenského, Jozefa Cígera Hronské-

ho, Jozefa Gregora Tajovského, Jo-

zefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Jo-

zefa Škultétyho, Kríková, Krížna, Na 

Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, 

Námestie padlých hrdinov, Obrancov 

mieru, Partizánska, Podhájska, Po-

točná, Požiarnická, Rudolfa Debnári-

ka, Sama Chalupku, Srnčia, Stratená, 

Školská, Štefana Krčméryho, Štefana 

Moyzesa a Úzka.

Upozornenie: Pre voličov, ktorí sa 

zúčastnia hlasovania v referende, kto-

ré sa bude konať dňa 21. januára 2023 

bude zriadených 8 okrskov – o jeden 

okrsok menej v Základnej škole Joze-

fa Kollára a ulice z bývalého okrsku č. 

2 v Hoteli Kerling, boli rozdelené me-

dzi ostatné okrsky tak, aby mal volič 

volebnú miestnosť, čo najbližšie.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznámenie o čase a mieste konania referenda 2023

Pre podporu rozvoja ces-

tovného ruchu, riadený turizmus 

bola PD Lesy osobitného určenia roz-

miestnenie rekreačných aktivít v kra-

jine v  lokalite Červená studňa, Hor-

ná Roveň s  prepojením na projekt 

bežkárskych tratí, cyklotrás a  turis-

tických chodníkov. Veľkú pozornosť 

sme venovali aj príprave projektov na 

nové programovacie obdobie. V rám-

ci spolupráce so zahraničím sme im-

plementovali medzinárodný projekt 

URBACT VOLUMTEERIN CITIES+. 

V mesiaci august 2022 sa uskutočnila 

výstava v sídle Európskeho parlamen-

tu v Štrasburgu, Banská Štiavnica – lo-

kalita svetového dedičstva UNESCO 

s názvom Výstava o zlatej ére Štiav-

nice doplnená o prezentáciu diel aka-

demického sochára Vladimíra Oravca.

Aj v roku 2022 žilo naše mesto množ-

stvom kultúrnych podujatí, o  ktoré 

bol neutíchajúci záujem zo strany do-

mácich a zahraničných návštevníkov, 

medzi ktoré neodmysliteľne patria 

tradičné Salamandrové dni, ktorých 

vyvrcholením je banskoštiavnický 

Salamandrový sprievod, ktoré v roku 

2022 boli spojené aj so 17. európsky-

mi dňami baníkov a hutníkov a 14. 

stretnutím banských miest a  obcí 

Slovenska.

Mesto opäť opeknelo a stalo sa prí-

ťažlivejším pre nás, ktorí tu trvalo ži-

jeme, ale aj desaťtisíce návštevníkov 

zo Slovenska i z rôznych krajín Euró-

py i sveta. Naše mesto Banská Štiav-

nica je výnimočné, jedinečné a je iné 

vzhľadom na svoju významnú mi-

nulosť, čo je uchovanie historické-

ho a  technického bohatstva, vďaka 

čomu bolo aj zapísané na Zoznam 

svetového dedičstva UNESCO a prá-

ve v roku 2023 si pripomenieme 30 

rokov od tohto významného zápisu.

Naozajstnou pýchou nielen nášho 

mesta, ale celkom zaslúžene aj v Slo-

venskej republike sú jediné inštitúcie 

svojho druhu na Slovensku - HBÚ, 

SBM a  Štátny ústredný banský ar-

chív v Banskej Štiavnici. Určite sme 

hrdí aj na Combin, SimKor, ÚPSVaR, 

Okresný úrad, Správu CHKO Štiav-

nické vrchy, Oblastnú organizáciu 

CR, naše hotely, ubytovacie zaria-

denia, reštaurácie, kaviarne, školy, 

sociálne zariadenia, našich lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov, ale aj 

zamestnancov MsÚ a ďalších inštitú-

cií spravovaných naším mestom, kto-

rí dennodenne zabezpečujú všetko 

potrebné pre zdarný chod všetkých 

funkcií Banskej Štiavnice. Moje po-

ďakovanie patrí aj zástupcom cirkví 

pôsobiacich v Banskej Štiavnici.

Rok 2023 bude mimoriadne náročný 

pre nás všetkých, ale hlavne zaväzu-

júci. Samozrejme, čaká na nás v tom-

to roku a následne v rokoch ďalších 

množstvo ďalších úloh, cieľov a plá-

nov. Pevne verím, že tak ako doteraz 

všetko spoločným úsilím zvládneme.

Na záver mi dovoľte vysloviť veľké 

poďakovanie všetkým Vám, obyva-

teľom nášho mesta, ktorí sa mnohý-

mi spôsobmi podieľate na jeho roz-

voji. Ďakujem tiež všetkým kolegom 

na MsÚ, v zriadených organizáciách, 

poslancom mesta Banská Štiavnica. 

Moja vďaka patrí tiež všetkým tým, 

ktorí participujú na dianí v  meste 

a prispievajú k jeho rozvoju. 

Úprimne Vám všetkým prajem po-

kojný a šťastný rok 2023. Nech je ro-

kom splnených prianí, rokom ľud-

skej spolupatričnosti a  vzájomnej 

tolerancie.

A tak teda, poprajme si všetci navzá-

jom do ďalších dní v prvom rade dob-

ré zdravie, pohodu a tú najúprimnej-

šiu spolupatričnosť. Aby sme o  rok 

pri našom bilancovaní boli s  naším 

spoločným dielom spokojnejší nielen 

my, ale aj naši spoluobčania.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Novoročné stretnutie samosprávy mesta
�3.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Aktuálny oznam na základe 

platnej školskej legislatívy:

Milí rodičia, pedagógovia, vážení 

spolupracovníci a široká verejnosť.

Dovoľujeme si Vás informovať, že 

dňom 1. januára 2023 sa mení ná-

zov nášho zariadenia na „Centrum 

poradenstva a  prevencie“ (skratka 

CPP). Ide o  výsledok transformá-

cie systému poradenstva a preven-

cie na Slovensku. Viac informácií - 

Tretí oddiel - Systém poradenstva 

a prevencie, zákon č. 245/2008 Z. z. 

od 1.1.2023.

https://www.slov-lex.sk/prav.../

SK/ZZ/2008/245/20230101.html

Naše sídlo sa nemení - naďalej 

nás nájdete na pracovisku Dolná 

2/A v budove Bytovej správy, Ban-

ská Štiavnica. Máme jedinú novin-

ku, odborní zamestnanci pracujú 

v doterajších známych priestoroch, 

riadiace a  ekonomické oddelenie 

nájdete na tej istej chodbe oproti 

oprave obuvi.

CPP Banská Štiavnica od 1.1.2023 

poskytuje odbornú starostlivosť 

zdarma všetkým deťom, vrátane 

detí/žiakov so zdravotným znevý-

hodnením a detí/žiakov so zdravot-

ným postihnutím, od narodenia až 

po ukončenie prípravy na povola-

nie.

Tešíme sa na Vás v  novom roku 

2023!

Korešpondenčná adresa:

Centrum poradenstva a  prevencie, 

Dolná 2/A, 969 Banská Štiavnica

Kontakty:

- riadiace a ekonomické oddelenie 

tel.č.: 045/ 532 00 54 – Mgr. Ta-

tiana Poláková, riaditeľka, psycho-

lóg, kariérový poradca

e-mail: cpp@poradnabs.sk

e-mail: riaditel@poradnabs.sk

- odborní pracovníci centra v  no-

vom obsadení tel.č.: 045/692 13 11

Mgr. Mária Montillová – psychológ, 

e-mail: montillova@poradnabs.sk

Mgr. Miroslava Podušková – psy-

chológ, 

e-mail: poduskova@poradnabs.sk

PaedDr. Zdenka Árvayová – liečeb-

ný pedagóg, 

e-mail: arvayova@poradnabs.sk

Mgr. Iveta Kyjovská – špeciálny pe-

dagóg, 

e-mail: kyjovska@poradnabs.sk

PhDr. Peter Csóri, PhD. – sociálny 

pedagóg, kariérový poradca, 

e-mail: csori@poradnabs.sk

Kontakty a  spôsob objednávania 

nájdete aj na FB stránke, v časti in-

formácie a čoskoro aj na našom we-

bovom sídle www.poradnabs.sk 

(v príprave).

Tatiana Poláková,

riaditeľka CPaP Banská Štiavnica

Oznam Centra poradenstva 
a prevencie

Projektový deň je projekt 

orientovaný na žiakov tretích 

ročníkov v oboch formách 

štúdia, ktorí v danom 

školskom roku majú povinnosť 

vypracovať a následne pred 

odbornou komisiou a spolu-

žiakmi prezentovať ročníkovú 

prácu.

Tému ročníkovej práce si žiaci môžu 

zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú 

jednotlivé predmetové komisie, ale-

bo môžu spracovávať problematiku 

podľa vlastného výberu po dohovo-

re s vyučujúcimi. Príprava žiakov na 

prezentáciu, teda vlastne obha jobu 

svojej ročníkovej práce je dlhodo-

bejšia. Trvá od novembra daného 

školského roka až do konca mája.

V tomto školskom roku sme obha-

joby prác po dvojročnej pauze spô-

sobenej dištančnou výučbou zreali-

zovali v 11-tich sekciách.

Naši žiaci pri spracovávaní zvolenej 

problematiky preukázali zručnosti 

pracovať s literatúrou z knižničných 

zbierok alebo z internetových zdro-

jov, nadobudli skúsenosti so štatis-

tickým spracovaním a  vyhodnoco-

vaním dotazníkových prieskumov, 

prípadne úspešne realizovali expe-

rimentálnu časť práce. Venovali sa 

skutočne rôznorodej problematike, 

práce spracová-

vali aj v  cudzích 

jazykoch.

Počas prehliadky 

sme mali mož-

nosť stretnúť 

sa so zaujíma-

vými témami, 

ako napr: 999-

prvý transport 

zo Slovenska do 

Osvienčimu, Di-

sent v  Banskej 

Štiavnici a  Než-

ná revolúcia - práce prezentované 

v  sekcii dejepisu. S  problematikou 

skoliózy, celiakie, aplikáciou psy-

chológie pri pomoci seniorom v do-

movoch dôchodcov, ako aj s  prá-

cou Ľudské variety a rasizmus sme 

sa stretli v  sekcii biológie, onkolo-

gickej výchovy a zdravého životné-

ho štýlu.

Zaujímavými boli informatické prá-

ce Web budúcnosti, Rozdiely medzi 

vektorovou a rastrovou animáciou, 

ako aj práce v  sekcii matematiky: 

Fraktály, Fuzzy množiny a ich vyu-

žitie. V spoločenskovednej sekcii sa 

venovali feminizmu, téme Rozpráv-

ka ako základ morálky v živote člo-

veka alebo How School Aff ects Our 

Mental Health.

Žiaci sa v sekcii chémie a biotechno-

lógií venovali výrobe liečiv, kozme-

tiky a chémie alebo Éčkam v potra-

vinách. Vo fyzikálno-astronomickej 

sekcii spracovali tému Micrometeo-

rites, skúmali ľudské telo z pohľadu 

fyziky. V jazykovej sekcii sa venova-

li porovnávaniu sviatkov na Sloven-

sku, Španielsku a v Mexiku, ako aj 

inšpiratívnym ženám v  slovenskej 

literatúre.

Veríme, že aj takýto spôsob získava-

nia informácií, ich spracovania, ex-

perimentálneho overovania, vytvá-

rania dotazníkových prieskumov, 

ich vyhodnocovania a štatistického 

spracovania, ako aj prezentovania 

výsledkov je pre žiakov rozhodne 

prínosné a zároveň vedie k ich ďal-

šej profi lácii.

Miroslava Kováčová

Projektový deň 
na Gymnáziu Andreja Kmeťa

Tip na výlet v  Štiavnických 

vrchoch  – Tirtsov prameň 

(kedysi tzv. „Tiršforáš“)

Vedeli ste, že v Banskej Štiavnici 

vznikol 1. turistický spolok Ra-

kúsko -Uhorska? 

Rudolf Tirts pracoval na po-

pularizácií turistiky v  70. ro-

koch 19. storočia a  tento spo-

lok jedným časom viedol. Pod 

jeho vedením sa spolku podarilo 

vyznačiť prvé turistické chodní-

ky, obnoviť rozhľadňu na Sitne 

(zhorenú po údere blesku), vy-

budovať cestu od sedla Červená 

studňa po úbočí vrchu Paradajz 

(r. 1889), zriadiť závodnú sán-

karskú dráhu (r. 1908), vybudo-

vať chodník a  schody od Počú-

vadla na Sitno (1900), vytvoriť 

zväčšenú olejomaľbu turistickej 

mapy (celkom 129km!) a  mno-

ho iného.

Postupne vznikali aj studničky 

na osvieženie turistov po ces-

te. Takýmto miestom bol aj pra-

meň na ceste od Teplého poto-

ka k Hodrušskému tajchu, dnes 

nazývaný Tirtsov prameň. Dlhé 

roky najobľúbenejšie výletné 

miesto Štiavničanov a  turistov, 

ktoré časom schátralo.

Oblastná organizácia cestov-

ného ruchu („OOCR“) Región 

Štiavnica toto miesto minulý 

rok obnovila. Dnes sa tadiaľ mô-

žete prejsť a oddýchnuť si tam, 

kde kedysi oddychovali prví 

miestni turisti. 

OOCR Región Štiavnica sa po-

darilo upraviť samotný prameň 

a jeho okolie, zrekonštruovať pô-

vodný kamenný múrik a  vybu-

dovať drevený oddychový prí-

strešok s  informačnou tabuľou 

(realizované s  fi nančnou pod-

porou Ministerstva dopravy SR, 

texty na tabuľu: Oľga Kuchtová).

Vydajte sa z  Červenej studne 

v  smere po Hornohodrušskom 

jarku a  po zhruba 15-20 minú-

tach chôdze nájdete Tirtsov pra-

meň po pravej strane.

Ďalšie tipy na výlety a zaujíma-

vosti nájdete na: 

www.supervulkanstiavnica.sk 

Prajeme Vám príjemný výlet!

Tím OOCR Región Štiavnica
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Zdá sa to neuveriteľné, 

ale už štrnásty rok sa darí 

krok za krokom opravovať 

barokový skvost medzi 

sakrálnymi stavbami u nás – 

banskoštiavnickú Kalváriu. 

Účelom tohto článku nie je vyratú-

vať všetko, čo sa dosiaľ zreštauro-

valo a  porovnávať so stavom, keď 

sa celá iniciatíva zrodila. Sme v štá-

diu, keď je čas pomýšľať na ďalšie 

opravy a  na údržbu celého areálu, 

na opravu fasád napríklad Dolné-

ho kostola či niektorých kaplniek, 

ktoré sme opravovali medzi prvý-

mi. Napriek tomu nie je dopĺňanie 

pôvodného barokového umenia na 

Kalvárii ukončené. 

V roku 2022 sa reštaurátorské práce 

sústredili v interiéri Stredného kos-

tola. Stredný kostol tvoria dva nad-

väzujúce objekty: Kaplnka Nanebo-

vzatia Panny Márie a Sväté schody. 

Keďže už štyri sezóny prebieha v in-

teriéri odhaľovanie pôvodných ba-

rokových fresiek, ktorých autorom 

je slávny barokový maliar Anton 

Schmidt, je naším záujmom skom-

pletizovať interiér Svätých scho-

dov aj nadväzujúcej kaplnky s kru-

hovým pôdorysom. V minuloročnej 

sezóne sa reštaurátorské práce do-

stali do záverečnej etapy. Očistenie 

fresiek od premalieb z 19. storočia 

či zo sedemdesiatych 

rokov 20. storočia pri-

nieslo nové objavy. 

Pod evidentne nov-

šou maľbou  vzkriese-

ného Krista reštaurá-

tori odhalili pôvodnú 

barokovú maľbu s veľ-

kou pravdepodobnos-

ťou výjavu Nanebo-

vzatia Panny Márie 

v  obkrúžení asistu-

júcim zborom anje-

lov. Tento výjav je iko-

nografi cky v  súlade 

s  ikonografi ou hlav-

ného oltára v kaplnke, 

a tým sa nám postup-

ne odhaľuje pôvodný 

zámer tvorcu Kalvá-

rie P. Františka Per-

gera, SJ. Na bočných 

stenách svätých scho-

dov sú už dočistené 

a  doretušované (od-

borne domaľované) 

výjavy v  medailóni-

koch (oválnych ob-

razoch) s  motívmi  Krížovej cesty. 

Medzi nimi sa vďaka očisteniu zvý-

raznili prekrásne rastlinné motívy 

lúčnych kvetín (čerpané z  pôvod-

nej fl óry Scharff enberského kopca), 

umiestených buď vo vázach, alebo 

v mušliach. 

Súčasťou projektu obnovy bolo aj 

reštaurovanie dubových schodisko-

vých stupňov, ktoré vypĺňajú celú 

šírku priestoru Svätých schodov. Pri 

prácach sa však zistilo, že pôvodné 

barokové stupne sú zhnité a static-

ky už neudržateľné. Preto sa mu-

seli demontovať a odborne ošetriť, 

reštaurovať aj ich povrchovú úpra-

vu. Dovtedy zaprášené schodisko 

po výskume odhalilo svoju pôvod-

nú podobu: celé malo nádych tma-

vočerveného mramoru s bielym žil-

kovaním. S nadväzujúcimi freskami 

na zvislých stenách ilúzia mramoro-

vého schodiska tvorila jeden vizuál-

ny celok. Zaujímavým zistením bola 

aj pôvodná podoba relikviárov svät-

cov, situovaných v  strede stupňov. 

Ukázalo sa, že pôvodný koncept 

relikviárov bol oveľa jednoduchší 

a  uložený len v  jednotlivých scho-

diskových stupňoch (34 schodov), 

vytváral stredovú líniu, ktorá siaha-

la až ku kruhovej kaplnke.

Najvýraznejším obohatením ob-

sahu banskoštiavnickej Kalvárie 

roku 2022 bolo reštaurovanie ka-

menných sôch v nadživotnej veľko-

sti na priečelí Horného kostola. Už 

roku 2018 bola reštaurovaná jeho 

architektonická časť, no sochy sta-

rozákonných prorokov Abraháma 

a Mojžiša na oltárnych piedestáloch 

doteraz chýbali. Išlo o náročný pro-

jekt – o  reštaurovanie polámaných 

a  veľmi zvetraných pôvodných ka-

menných sôch a  o  vytvorenie rep-

liky kópie sochy Mojžiša. Vzácny 

originál sochy po reštaurovaní a do-

plnení do pôvodnej podoby (s  krí-

žom a hadom) si môže verejnosť po-

zrieť v plnej kráse v Návštevníckom 

centre Kalvárskeho fondu pod Kal-

váriou, replika sochy zdobí edikulo-

vý portál Horného kostola. Kamen-

né súsošie Abraháma (obetujúceho 

syna Izáka) bolo citeľne zvetrané 

a  rekonštrukcia jeho pôvodnej po-

doby si vyžiada viac práce aj času. 

Pôvodné barokové kamenné tor-

zo súsošia bolo v prvej fáze náleži-

te konzervované, aby sa kamenná 

hmota ďalej nerozpadávala a  aby 

bolo možné na základe historic-

kej dokumentácie dopĺňať pôvodný 

ucelený tvar. Socha Abraháma (na 

ľavej strane vstupu) a Mojžiša s De-

satorom Božích prikázaní (na pravej 

strane vstupu) dopĺňajú novozákon-

nú ikonografi u interiérových výja-

vov. Ide totiž o  starozákonný pre-

dobraz Kristovej vykupiteľskej smrti 

na kríži (vyjadrené na hlavnom oltá-

ri ukrižovanými) a  zmŕtvychvsta-

nia, vyjadreného freskou na kupole 

v interiéri Horného kostola. Veríme, 

že v  tomto roku sa podarí doplniť 

a vrátiť na jej miesto aj sochu Abra-

háma a dopovedať tak ikonografi cký 

odkaz, ktorý páter Perger Hornému 

kostolu vpečatil v podobe kvalitných 

barokových diel. Reštaurovanie fre-

siek: Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD.; 

reštaurovanie Svätých schodov: 

Mgr. Art. Ján Fečo v spolupráci s La-

dislavom Krištofom, reštaurova-

nie kamenných sôch: Mgr. Art. Ján 

Fečo.

Sme vďační, že aj v  roku 2022 

k  reštaurovaniu prispelo Minister-

stvo kultúry Slovenskej republiky 

prostredníctvom grantovej schémy 

Obnovme si svoj dom.

Katarína Terao Vošková

Reštaurovanie na Kalvárii roku 2022

Reštaurované fresky a schodisko  foto Ján Fečo 
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú od 1.1.2023 v na-

sledovných pracovných dňoch:

pondelok 8.00 – 14.00 hod., v uto-

rok a stredu v termíne 8.00 hod. - 

15.00 hod.

Informácie o činnosti alebo člen-

stve v  organizácii môžete získať 

na tel. čísle: 045 / 692 08 75 počas 

pracovných hodín alebo v  Štiav-

nických novinách a vo výveske na 

Križovatke.

Zaplatiť členské poplatky môže-

te v  kancelárii počas pracovných 

hodín vo výške 5€ na rok a prosí-

me členov na vysporiadanie nedo-

platkov, aby sa mohli zúčastňovať 

akcií organizovaných SZTP. Vďaka 

za pochopenie a želáme všetkým 

úspešný rok.

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

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

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica oznamujú 

obyvateľom mesta, že zvozy 

separovaného odpadu sa 

v roku 2023 uskutočnia 

nasledovne:

-  ul. A. Bernoláka, P. Dobšinské-

ho, Drevená, J. Fándlyho, M. Hatta-

lu,  I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, 

L. Novomestského, Slovanská, 

Staničná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltéso-

vej, Trate mládeže, Železničiarska  

- raz za dva týždne v  dňoch: 9.1., 

23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 

17.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 

10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 

2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 

11.12., 27.12.

-  ul. Drieňová, Kysihýbelská, Kol-

pašská, Okrajová, Ovocná, Poľovníc-

ka, Roľnícka a Bratská 22, 23, 24, 25, 

26 - raz za mesiac v dňoch: 9.1., 6.2., 

6.3., 3.4., 2.5., 29.5., 26.6., 24.7., 

21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.

-  ul. 1. mája 13, Antolská, M. Ben-

ku, Brezová, Budovateľská, V. Cle-

mentisa, L. Exnára, Horná Huta, 

J. Horáka, J. A. Komenského, G. Z. 

Laskomerského, Rakytová 8, Lin-

tich, Kremenisko, Obchodná, Pov-

razník, A. T. Sytnianskeho, Šmid-

keho, Špitálska - raz za dva týždne v 

dňoch: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 

21.3., 4.4., 18.4., 3.5., 16.5., 30.5., 

13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 

5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 

14.11., 28.11., 12.12.,28.12.

-  Obrancov mieru po most, Na Má-

ria šachtu, Rakytová (okrem č. 8), 

F. Urbánka, Hutnícka, Cintorínska, 

Na Matej štôlňu, Úzka J. C. Hron-

ského, Š. Krčméryho, B. S. Timravy, 

J. Škultétyho, Požiarnická, Školská, 

Š. Moyzesa, J. Jesenského, R. Deb-

nárika, Potočná, J. G. Tajovského, 

- raz za mesiac v dňoch: 11.1., 8.2., 

8.3., 5.4., 4.5., 31.5., 28.6., 26.7., 

23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.

-  Obrancov mieru od mosta, ul. 29. 

augusta, Partizánska, Ilijská, Srn-

čia, S. Chalupku, J. I. Bajzu, B. Něm-

covej, J. Kollára, Na Maximilián šach-

tu, Nám. padlých hrdinov, Podhájska, 

Kríková - raz za mesiac v dňoch: 12.1., 

9.2., 9.3., 6.4., 5.5., 1.6., 29.6., 27.7., 

24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

-  ul. Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Belianska, Belian-

ske jazero, J. Gagarina, Hájik M. 

M. Hodžu, J. M. Hurbana, Ď. Lan-

gsfelda, Michalská, Výskumnícka, 

Pod Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, 

Poľnohospodárska, SNP, Športo-

vá, I. Tótha, Údolná, 8. mája, Aka-

demická, Malé trhovisko (okrem č. 

18), Robotnícka, Remeselnícka, Na 

Zigmund šachtu – raz za mesiac v 

dňoch: 4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 26.4., 

24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 

11.10., 8.11., 6.12.

-  J. Augustu, Botanická ul., J. Bot-

tu, , Dolná a Horná Resla, Dolná a 

Horná Ružová, Družicová, J. K. Hel-

la, Kamenná, M. Kukučína, D. Li-

charda, Malá Okružná, Mierová, A. 

Pécha, Radničné nám., Staromest-

ská, Staronová, Starozámocká, Vi-

lová, Vodárenská, Pod Červenou 

studňou, Úvozná  1 -  raz za mesiac 

v dňoch: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 

17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 

2.11., 29.11., 29.12.

-  ul. 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovis-

ko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Bočná, 

Katova, Spojná, Zvonová 11, Strie-

borná, Š. Višňovského, Novozámoc-

ká, Farská, J. Hollého, A. G. Göllne-

rovej, J. Palárika, Záhradná, Úvozná 

(okrem č. 1), Nad Rozgrundom, 

Kutnohorská, S. Mikovíniho, V. Vác-

lavekovej, Pod Trojickým vrchom 6 

– raz za mesiac v dňoch: 5.1., 2.2., 

2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 

17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12. 

Prosíme o vyloženie vriec do 06.30 

hod. V  prípade zlých poveternost-

ných podmienok sa zvoz uskutoční 

v  najbližšom možnom náhradnom 

termíne.

Miloslav Filjač,

riaditeľ podniku

Zvozy SZ v roku 2023

Sociálne siete sú plné nástrah. 

Sme presvedčení, že už každý sa 

stretol s  pokusom o  podvod, sna-

hou vymámiť údaje z vašej karty či 

manipulatívnym statusom plným 

neprávd.

Je dôležité vedieť, že informácie si 

treba overovať akýmkoľvek spôso-

bom. Vedieť, že platobná brána, cez 

ktorú platíte svojou kreditnou kar-

tou je bezpečné je rovnako dôleži-

té ako nenaletieť dezinformáciám 

a hoaxom. Na stránke Hoaxy a pod-

vody - Polícia SR pravidelne varuje-

me pred týmito premyslenými pod-

vodmi. Falošní záujemcovia o tovar 

sú väčšinou podvodníci z  opačnej 

strany planéty, preto odporúča-

me komunikáciu s nimi ukončiť, ak 

nechcete prísť o svoje peniaze.

OR PZ v Žiari nad Hronom 

Podvodníci s platobnými kartami

Výpožičný 
režim

v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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Revolúcia alebo renesancia 

(znovuzrodenie) v Botanickej 

záhrade pri Strednej odbornej 

lesníckej škole v Banskej 

Štiavnici

Žijeme náročnú a ťažkú dobu, najprv 

pandémia, teraz vojna na Ukrajine, 

energetická aj klimatická kríza. Do-

kumentuje to aj tohtoročná zima- bez 

snehu s hmlami .Odporúčaný oddych 

nachádzame v  prírode. Potrebujeme 

sa všetci nadýchnuť, pozrieť do korún 

stromov, nadýchať sa kyslíka. Tak aj 

my s rodinou a priateľkou sme pravi-

delnými návštevníkmi botanickej zá-

hrady, je tam aj trochu nostalgie, náš 

otec 30 rokov bol stredoškolským pe-

dagógom na tejto škole a bývali sme 

v domčeku za školou. V botanike sme 

vyrastali deti pedagógov školy: Pet-

rikovičovci, Králikovci, Volčkovci... 

Botanickú záhradu navrhli a  vysa-

dili podľa projektov pedagógov Les-

níckej akadémie v polovici 19. storo-

čia, čo priamo súviselo s vyučovacím 

procesom poslucháčov školy. Deli-

la sa na hornú, okolo budovy Lesníc-

kej akadémie (Lesnícky palác, ako ho 

nazýva bývalý študent školy Ing. Vi-

liam Stockmann, CSc., poznámka pre 

modernistov, aj historizmus má svoje 

čaro) a dolnú časť botaniky, pod ces-

tou. V  období, keď otec pôsobil na 

škole, mal na starosti botaniku pán 

Ján Králik, promovaný biológ, škola 

zamestnávala záhradníka i  jeho po-

mocníka a na úprave a starostlivosti 

sa výraznou mierou podieľali aj štu-

denti školy. Patrí k jeho chvále, že na-

ozaj veľmi dobre. Nespomínam si, že 

by sa vyrúbal jediný strom, chorobám 

drevín sa predchádzalo kvalitnou celo-

ročnou starostlivosťou a údržbou. Po 

jeho odchode na dôchodok botanika 

postupne strácala šarm a chátrala, na-

priek záujmu Štiavničanov i turistov. 

Veď je to unikát, blízko stredovekého 

historického jadra botanická záhrada, 

dostupná pešo a v  jej centre budovy 

Baníckej a  lesníckej akadémie, doka-

zujúce rozkvet mesta a typickú nob-

lesu. V tohtoročnom lete sme s rodi-

nou so záujmom sledovali, že sa niečo 

deje s botanikou, videli sme ako pra-

covníci Arboristiky vo veľkej výške 

odpilovávali nebezpečné konáre stro-

mov a mysleli sme si, že tým to končí. 

Prekvapenie a zdesenie nastalo v de-

cembri a teraz v januári, keď sme boli 

svedkami spílenia desiatky vzácnych 

stromov. Bol to veľmi smutný pohľad 

na takmer metrové pníky a vedľa roz-

pílené kusy stromov, ktoré mali pô-

vodne výšku vyše 20 metrov a rástli 

140 rokov, teda 5 generácií. Rovna-

ko smutný pohľad na kôpky štiepky. 

Kde skončí drevo zo stromov, použi-

je sa na kúrenie? Ako historička ume-

nia by som odporučila pekné kusy 

rezbárom a sochárom. Umenia nie je 

nikdy dosť ani v našom meste.  Zača-

li sme si klásť otázky, či je to „rúbanie“ 

pod odborným dozorom, či bolo nut-

né vyrúbať borovice na ceste ku kruhu 

so sekvojami, borovice v reze sa nám 

zdali úplne zdravé, ale popravde, na-

šli sme pri dome aj zhnité časti iných 

vypílených stromov. Úplne nás do-

jal pohľad na vypílený mohutný buk 

pri bránke smerom k bývalej Fortune. 

Bolo úžasné ho roky sledovať (chodili 

sme tam s otcom) ako menil v priebe-

hu času farebnosť koruny, od svetloze-

lenej k sýtej až po červenú a žltú farbu 

lístia. Domnievame sa, že by štiav-

nickú verejnosť, odbornú, ale aj laic-

kú iste zaujímala budúcnosť botaniky. 

Veď naďalej má zaiste význam aj pri 

vyučovacom procese terajších študen-

tov Strednej odbornej lesníckej školy, 

v rámci praxe. Určite by bolo vhod-

né verejne prezentovať na pôde 

mesta plán, resp. projekt záchrany 

jestvujúceho stavu, jeho údržbu, 

ošetrovanie, predchádzanie výru-

bu, ako aj plán vysadenia nových 

stromov, akých a kde. Nadviaže pro-

jekt na pôvodnú schému profesorov 

Lesníckej akadémie, ktorí priniesli do 

botaniky celý svet: ikonickými sa sta-

li sekvoje. Tie napríklad v Kanade či 

Kalifornii sa dožívajú tisíc rokov, tak-

že „naše“ 140-ročné sú mladice. Bo-

tanici z celej Európy s údivom po-

zerali na vysoké kvalitné stromy, 

ktoré sa v klíme Banskej Štiavni-

ce výborne ujali, či už pochádza-

li z  Ameriky, Kanady, Ázie, Afri-

ky, Austrálie. Botanická záhrada 

očarila v minulosti každého. Priro-

dzene, v dnešnej dobe by si žiadala 

aj adekvátnu publikáciu s textami 

zo strany odborníkov aj plánu ob-

novy pre početných domácich i za-

hraničných návštevníkov. Preto vy-

slovujeme nádej, že pílenie stromov je 

pod kontrolou úradov životného pro-

stredia a  ochrany prírody, ako aj za 

súčinnosti zriaďovateľa VÚC Banská 

Bystrica. Veď nikto nechce mať z bo-

taniky „rúbanisko“ a zelenú trávičku.

Banská Štiavnica je predovšetkým 

ponímaná ako historické mesto, kto-

ré sa hrdo hlási k baníckej a  lesníc-

kej minulosti, ako aj odkazu Baníckej 

a lesníckej akadémie, je už 30 rokov 

na Zozname svetového kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO. Jej 

neodmysliteľnou súčasťou je aj bota-

nická záhrada, jedinečná, autentická 

a taká by mala zostať aj pre budúce 

generácie Banskej Štiavnice. A  nie-

len jej, botanika je celoročne výraz-

ne navštevovaná domácimi i  zahra-

ničnými turistami, staršou i mladou 

generáciou, hľadajúcou jednak po-

znanie, na druhej strane v  každom 

čase úľavu pred horúčavami, ticho,  

pokoj a spev vtákov. Jej návšteva je 

vo väčšine prípadov súčasťou turis-

tickej trasy početných návštevníkov 

mesta. Zažije botanická záhrada re-

nesanciu?

Prirodzene si uvedomujem, že kla-

diem nepohodlné otázky zodpoved-

ným orgánom, v ktorých kompeten-

cii je botanika, ale je to v záujme jej 

zachovania do budúcnosti, aby bola 

naďalej úžasná pre všetkých.

Mária Čelková- Lackovičová

Stanovisko 

Správca botanickej záhrady - Stred-

ná odborná škola lesnícka zaujala 

stanovisko k danej veci uverejne-

ním odborného článku v Štiavnic-

kých novinách č. 44/2022, kde bolo 

uverejnené aj vyjadrenie spoločnos-

ti, ktorá asanáciu drevín vykonala.

Mgr. Mariana Beňová, 

hospodár školy

Botanika

Botanická záhrada - priestor pre oddych  foto www.bankalasky.sk

Záhradkárske 
okienko

Pestovanie brusníc v záhradách

Ida (BV 8726 - 8)

Odroda bola získaná z voľného ope-

lenia BV 68 pochádzajúcej z provin-

cie Smaland vo Švédsku. Vytvára 

malé kry výšky 10 - 20 cm, nie veľ-

mi husté. Listy má veľké s výrazný-

mi žilkami na vrchnej strane listu. 

Pomerne skoro vstupujú do rodi-

vosti. Kvitne v riedko rozmiestne-

ných súkvetiach. Plody má veľké 

(0,5 - 0,8 g), jasne červené, dozrie-

vajúce od polovice do konca augus-

ta. Rastliny majú tendenciu druhé-

ho kvitnutia v  tom istom roku. 

Úrody v treťom roku po výsadbe sú 

140 g z jednej rastliny.

Linnea (BV 8739 - 8)

Získaná bola z voľného opelenia BV 

82 v tej istej provincii ako odroda 

Ida. Má hustý rast, vytvára množ-

stvo výhonov výšky 15 - 25 cm. Lis-

ty má lesklé, pomerne veľké. Skoro 

vstupujú do rodivosti, kvety majú 

zoskupené vo veľkých hustých sú-

kvetiach. Plody sú stredne veľké 

až veľké (0,35 - 0,45 g), jasne čer-

vené, dozrievajú v polovici augusta. 

Ovocie má silnú odolnosť proti za-

hnívaniu. Druhé kvitnutie je slab-

šie, ale pomerne pravidelné. Úro-

da v treťom roku je 150 g z rastliny.

Sussi

Odroda bola vyšľachtená v  švéd-

skej Univerzite poľnohospodár-

skych vied v  meste Balsgard. Kry 

sú nízke /15-25 cm/, tvoriace vý-

honky z koreňov. Veľmi dobre po-

krývajú povrch pôdy. Listy má oblé, 

lesklé. Kvitne dvakrát - prvýkrát 

koncom mája, druhýkrát na kon-

ci leta. Plody sú guľaté, tmavo čer-

venej farby, stredne veľké až veľké 

/0,40 g/. Dozrievajú približne 20. 

augusta, v našich polohách aj skôr. 

Od tretieho roku sú rastliny veľmi 

úrodné, priemerné úrody z kra sa 

pohybujú od 200 do 300g.

Zdroj: Ing Marián Komžík: Menej 

známe ovocné druhy – I. diel

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Piatok 20.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 22.1. o 18:30 hod.

Babylon
Dráma, 188 min., MP:15, vstupné: 
6€.  Damien Chazelle nakrútil fi lm 
Babylon o vzostupoch aj pádoch hr-
dinov fi lmárskeho šialenstva v de-
kadentnom Hollywoode dvadsiatych 
rokov minulého storočia. Nemé fi lmy 
ustupujú zvukovým a ich herci aj 
tvorcovia sa tomu snažia prispôso-
biť. Nie všetkým táto zmena vyho-
vuje. V hlavných úlohách sa pred-
stavia Margot Robbie a Brad Pitt.

Sobota 21.1. o 18:30 hod.

Želanie 
k narodeninám
Komédia, 93 min., MP:12, vstup-
né: 6€. Líba - mamička, babič-
ka, ale predovšetkým vládkyňa ro-
diny, má okrúhle narodeniny. Tie 
sa vždy oslavujú v rodinnom kru-
hu, ale o tom, koľké to práve sú, 
sa nahlas v rodine nehovorí, tak-
že je to tak trochu tajomstvo. To 
ale nie je jediné tajomstvo, kto-
ré rodina skrýva. Petr sa rozhod-
ne, že prvýkrát po rokoch nebu-
de oslavovať narodeniny s matkou. 
Predstiera chorobu a z rodinnej 
oslavy sa vyhovorí. Táto zdanlivo 
nevinná lož je ale zásadnou chy-
bou, ktorá spustí lavínu nečaka-
ných udalostí, a tak sa celá veľ-
ká rodina namiesto pokojnej oslavy 
okrúhlych narodenín ocitne na ces-
te, kde jedna nepredvídateľná si-
tuácia predbieha druhú. Komédia 
o tom, ako sa rodinná oslava môže 
zvrtnúť na divokú jazdu, pri kto-
rej si nikto nemôže byť istý vô-
bec ničím.

Nedeľa 22.1. o 16:00 hod.

Kocúr v čižmách:
Posledné želanie
Vstupné: 6€. Kocúr v čižmách zis-
ťuje, že jeho vášeň pre dobrodruž-
stvo si vybrala svoju daň: prišiel 
už o osem zo svojich deviatich ži-
votov. Vydáva sa teda na výpravu, 
aby získal späť svojich deväť ži-
votov a našiel bájne Posledné že-
lanie.

Streda 25.1. o 18:30 hod.

Bombastický Johan
Romantický, komédia, 93 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Výbušná komé-
dia o živote Johana, malomestské-
ho samotára s vášňou pre dynamit, 
ktorý sa dostáva do neustálych 
konfl iktov s vidieckou komunitou. 
Johan v mladosti osirel, vychová-
vajú ho teta a strýko a počas ce-
lého života sa snaží nájsť svo-
je miesto v spoločnosti a vyrovnať 
sa s neopätovanou láskou k dievča-
ťu zo susedstva, ktorú v mladosti 
takmer rozmetal na kusy.

Štvrtok 26.1. o 18:30 hod.

Želanie 
k narodeninám
Komédia, 93 min., MP:12, vstup-
né: 6€

Utorok 24.1. o 10:00 hod.
Utorok 31.1. o 10:00 hod.

V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomocou 
riekaniek, básničiek a pesničiek s Dan-
kou
Kurz maminiek s bábätkami prioritne 
zameraný na rozvoj koordinácie, po-
silňovanie svalstva, jemnej a hrubej 
motoriky a v neposlednom rade mnoho 
zábavy s bábätkami poskytne certifiko-
vaná Danka Takáčová. Termín cvičení 
rôznych vekových kategórií v mesiaci 
február bude zaradený podľa záujmu 
mamičiek v januári. 
„Pozor! Prvé tri ukážkové stretnutia 
v mesiaci január bezplatne!“

Štvrtok 26.1. o 16:00 hod.

RODIČOVSKÁ 
POSILŇOVŇA 
s Táňou Polákovou
Malý Rodičovský Koučing, alias MRK ☺
Ako môže vnímavé rodičovstvo zmeniť 
svet?
Pozývame Vás, rodičov, do otvorenej 
debaty o našich každodenných rodi-
čovských zápasoch. Budeme si rozprá-
vať príbeh o rodičovi, ktorý chce nielen 
prežiť a vydržať, ale sníva o pohode 
a porozumení so svojimi deťmi. Pozrie-
me sa na každodenné závažia a čo nám 
ich pomáha niesť. 
Nájdeme jednoduché odpovede na 
Vaše zložité otázky. Ukážeme si a pre-
cvičíme novú zručnosť.
Proste porada v tíme rodičov! 

Utorok 31.1. o 17:00 hod.

TVORIVÝ KREATÍVNY 
WORKSHOP 
s Peťou
Sú ručné práce to, čo ťa baví, napĺňa 
a prináša ti pocit pohody? Nájdi si čas, 
stretni sa s rovnako naladenými osôb-
kami a naučíš sa mnoho zaujímavých 
techník. Mentálny oddych je zaručený.

MATERSKÉ CENTRUM 
otvorené pre rodičov s deťmi, mimo 
aktivít konaných v materskom centre:
pondelok: 12.30 - 15.00
utorok: 12.30 - 15.00
streda: zatvorené
štvrtok: 8.00 - 15.00
piatok: 8.00 - 15.00
Materské centrum slúži na podporu 
rodín, ako bezpečné miesto pre stre-
távanie sa rodičov s deťmi či budúcich 
mamičiek. Slúži na oddych, socializáciu 
a zmysluplné trávenie času s deťmi. 
Cieľom je znížiť izolovanosť, budovať 
u detí prvé sociálne vzťahy, zmierňovať 
strach z kolektívu. 
Vďaka kurzom, prednáškam, aktivitám 
a seminárom, ktoré budú v našom ma-
terskom centre prebiehať, majú ma-
mičky možnosť naučiť sa niečo nové, 
fyzicky a psychicky si oddýchnuť od 
každodenných povinností, načerpať 
energiu a nové poznatky či zručnosti.

Nikam neutekám, len si 

vydýchnem a potom prichádza 

pocit, že všetko zvládnem. 

Poznáme to všetci. Ten pocit poko-

ja a odhodlanosti zvládnuť s úsme-

vom každú výzvu. Pre nás je výzvou 

každý január. V  decembri vydých-

neme .Vytvárame imaginárium, 

ktoré mnohí považujú za prchavé 

a pominuteľné.

Ťažké roky nás presvedčili o tom, že 

kultúra má svoje nemenné miesto 

v živote každého z nás. Kniha, fi lm, 

divadlo, koncert, umenie na ste-

nách aj v priestore. Čím viac umenia 

je človek schopný nasať, tým viac sa 

dokáže prejavovať ako cítiaca by-

tosť. Umenie nie je loďka unášaná 

v poryvoch vetra. Je to vlajková loď 

národa, ktorá ho detailne defi nu-

je. Máme šťastie, že môžeme ponú-

kať široké spektrum kultúrnych zá-

žitkov v rôznych priestoroch nášho 

mesta.

Kino Akademik je stabilným ťahá-

kom pre všetky vekové kategórie. 

V  roku 2023 jeho útulné priesto-

ry navštívilo počas 295 predstavení 

7.700 divákov.

Klub Rubigall sme vyprofi lovali pre 

náročného diváka. Ten v  návštev-

nosti nezaostáva za veľkou sálou 

kultúrneho centra, kam chodia väč-

šinou nadšenci klasického divadla 

s obľúbenými hercami.

Knižnica priebežne prechádza rôz-

nymi inováciami, čím si zachováva 

stabilnú hodnotu pre svojich čita-

teľov. Snáď najväčšiu radosť nám 

robí náš Benjamín - BOD K, kultúr-

ny priestor na našom najväčšom 

sídlisku Drieňová. Od roku 2019 

pomaly budujeme priestory aj jeho 

imidž. Letné divadelné večere, rôz-

ne workshopy, prednášky nás pre-

niesli do roku 2023.Pohopili sme, 

že najsilnejší obyvateľ je ten, kto-

rý má blízko k ľuďom a k umeniu. 

A vzťahy sa budujú odmalička. Ako 

zasadíte strom, staráte sa oň, tak 

vyrastie.

Naším úsilím je, aby vyrástlo mno-

ho zdravých a  silných jedincov. Aj 

o tom je kultúra. Keď človek nevie, 

na čo má byť hrdý, len ťažko zapus-

tí korene.

V januári sme preto zložili nohy zo 

stola, vysúkali rukávy a  pripravili 

báječnú jazdu na tento rok.

Vydýchneme opäť až v decembri.

BOD K  už spustil svoje prvé 

stretnutia plné milenej energie ma-

lých detvákov. Tie sa tiež môžu tešiť 

na Mestský detský karneval, ktorý 

sa uskutoční 18.2.2023.

Pozývame vás všetkých na kultúr-

ne podujatia,ktoré pozdvihnú vašu 

dušu a potešia srdce. Viac informá-

cií o akciách na fb stránkach: Mest-

ská kultúra v Banskej Štiavnici-Ki-

no Akademik – BOD K.

Zuzka Patkošová,

odd.KŠaMK

Najradšej si sadnem 
a vyložím nohy na stôl

Benjamín - Bod K na sídlisku Drieňová  foto Viktória Michalská
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Monika a Bohuš Kubinskí: Aby 

umenie nebola strata času

Ako sa zrodí myšlienka vytvoriť naj-

väčšiu inštaláciu z  macesu na sve-

te? Čo je digitálna manipulácia rea-

lity? Ako sa pečú radikálne oblátky? 

A ako tvoriť tak, aby umenie nebola 

strata času? 

Toto a ešte viac sa dozviete na pre-

zentácii umeleckej dvojice Moni-

ka a  Bohuš Kubinský moderova-

nej Omarom Mirzom v našej galérii 

26.1. o 17:00. 

Monika Kubinská a  Bohuš Ku-

binský, ktorí vstúpili na sloven-

skú umeleckú scénu v  90. rokoch 

20. storočia, tvoria paralelne popri 

svojich individuálnych autorských 

programoch aj spoločné multime-

diálne projekty a monumentálne si-

te-specifi c inštalácie dotýkajúce sa 

kultúrnej a historickej pamäti. Pro-

stredníctvom osobných postojov, 

kritického uvažovania a  emotívne-

ho vnímania priestoru, v ktorom vy-

stavujú, reagujú na rôzne aktuálne 

politické, historické či etické témy.

V rámci cyklu Bez opony, prezentá-

cie moderovanej kurátorom Oma-

rom Mirzom, predstavia projekty, 

ktoré v minulosti zrealizovali v Ban-

skej Štiavnici – digitálnu manipulá-

ciu reality Archanjel (Archanjel café 

bar, 2015/2016) a  pečenie radikál-

nych oblátok Exxkluziv (Banská St 

a nica, 2016).

Priblížia tiež svoje doposiaľ najvy-

stavovanejšie dielo a  azda najväčšiu 

umeleckú inštaláciu z macesu na sve-

te To Cache (Nástupište 1-12, Topoľ-

čany, 2017; At Home Gallery, Šamo-

rín, 2018; Kunstverein, Passau, 2019; 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Pra-

ha, 2019; Nová synagóga, Žilina, 

2019 – 2020) a prezradia niečo o no-

vom projekte s názvom Udalosti a ko-

mentáre, na ktorom aktuálne začínajú 

pracovať.

Podujatie je podporené z fi nančných 

zdrojov Fondu pre podporu umenia.

Lucia Hasbach

Vzdelávacie podujatie 
v Galérii Schemnitz

Dňa 12. januára 1918 sa v obci 

Svätý Anton narodil Karol 

Legény, ktorý potom prijal 

meno po mame Zachar. 

Mama mu zomrela,keď mal päť ro-

kov. Otec Karola pracoval deväť  ro-

kov vo Francúzsku a  on sa s  tromi 

súrodencami ocitol v  sirotinci v  B.

Bystrici u  Milosrdných sestier. Mal 

rád prírodu a rád hrával na fujare,a-

ko dieťa pásol kozy i ovce. Študoval 

výtvarné umenie v Prahe, ktoré ne-

dokončil, lebo ho zlákalo herectvo, 

študoval konzervatórium v Bratisla-

ve. Od roku 1939 bol členom a  od 

roku 1945 režisérom SND. Do roku 

1965 bol členom Činohry SND. Od 

ochotníckeho herectva, ktorého ko-

rene mali v rodine sa dostal po štú-

diách k  profesionálnemu herectvu 

v divadle, fi lme, bol režisérom, scénic-

kým výtvarníkom, karikaturistom, 

folkloristom, pedagógom-všestran-

ným človekom. Karol bol ženatý, 

mal dvoch synov a  dcéru,život pre-

žil v Bratislave. V novembri 2003 mu 

bolo udelené laureátne ocenenie Jo-

zefa Kronera za celoživotné dielo. 

Karol L Zachar Zomrel 17.decembra 

2003 v Bratislave.

Účinkoval v  slovenských fi lmoch 

a  televíznych snímkach: Vlčie die-

ry(1948), Čertova stena (1949), 

Rodná zem (1953), Zemianska česť 

(1957), Dáždnik svätého Petra (1958), 

Jánošík I. a II. (1963), Sám vojak v poli 

(1964), Drotár (1966), Tango pre 

medveďa (1966), Bačova žena (1972), 

Višňový sad (1978), Plavčík a Vratko 

(1981) alebo Začiatok sezóny (1987). 

Vystupoval tiež v rozhlase.

Jeho televíznu režijnú fi lmografi u 

tvoria napríklad diela Geľo Sebechleb-

ský (1963), Dobrodružstvo pri obžin-

koch (1968), Bačova žena (1972), Ve-

selé panie z  Windsoru (1980) alebo 

kultové Na skle maľované (1980).

Jeho motto a výrok bol: „Som nakaze-

ný krásou a chcel by som stále objavovať 

niečo, čo urobí radosť aj druhým, lebo ra-

dosť treba odovzdávať. Radosť ktorú spô-

sobíte druhým je tou najväčšou radosťou“, 

povedal Karol L. Zachar.

Zdroj: vlastné, zivot.sk, wikipedia, 

foto: RTVS-TASR

Spracoval: Andrej Palovič

Z umeleckej tvorby  foto archív autora

Karol L. Zachar  foto RTVS-TASR

Karol Legény Zachar 
- rodák zo štiavnicka by sa dožil 105. rokov

O dobrom 
diele

Bez námahy sa dielo nerodí

a dobré dielo rodí dobrá vôľa.

Prídu i zaniknú národy,

no silného ducha máločo zdolá.

Najvyššie Dobro dáva duši silu

a ona sa mu dielom odmení.

Sedemnásobne On zas odmení ju

a obaja majú radosť z odmeny.

Dávať je krásne, obnovuje srdce

a teší sa i ten, čo dostane.

On veľmi rád tiež nabudúce

navráti dary jemu dostané.

No bol raz človek, ktorý iba dával,

a nedostávalo sa mu odmeny.

O lásku prosil, nepil, nejedával,

a napriek dobru ľud mu neveril.

Uzdravoval a dával svoju silu

tela i srdca, všetku, ktorú mal.

Vo svojom vnútri neuzamkol si ju.

Láskou bol, nuž lásku rozdával.

Iba až keď kríž lásku strovil,

popletení ľudia pravdu poznali,

že nové srdcia im obetou stvoril,

že sa predtým pýchou klamať ne-

chali.

Odvtedy chceli stavať kalvárie

a stúpať hore s láskou ako On.

Tam, kde ich priestupky námaha 

zmyje,

kde sa stanú sami obetou.

Dávať je krásne a vždy je z čoho-

-stačí vidieť darov tisíce.

V obnovenom srdci darov je mno-

ho,

namaľuje úsmev milý na líce,

potešuje oči, utiera slzu

a nadovšetko dušu obdarí.

Nech dáva bez túžby ku pýche skĺ-

znuť...

dávajme, ako sme aj my dostali.

Bez námahy sa dielo nerodí

a dobré dielo rodí dobrá vôľa.

Kým človek zo sveta navždy od-

chodí,

nech s  láskou odovzdá, čo dostal 

zhora.

Katarína Kissová

„Ak máte záhradu a knižnicu, máte 

všetko, čo potrebujete.“

Marcus Tullius Cicero

citát
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areálu banskej šachty Karol 

v Štiavnických Baniach odhalil 

pôdorys unikátnych technolo-

gických stavieb.

Po dvoch rokoch sa úspešne ukon-

čil výskum archeologickej lokality 

závodu šachty Karol v obci Štiavnic-

ké Bane, okres Banská Štiavnica. Na 

ploche približne 1200 štvorcových 

metrov sa podarilo v takmer plnom 

rozsahu odkryť kompletné základy 

technologickej stavby európskeho 

významu. 

Ide o  súbor budov, ktorého súčas-

ťou boli ťažné zariadenia poháňané 

buď zvieracou silou (konský gápeľ) 

alebo vodným kolesom poháňaným 

vodou z tajchu Počúvadlo.

Archeologický výskum neziskovej 

organizácie Berg Schola bol vyko-

návaný v spolupráci so Slovenským 

banským múzeom, pod odborným 

vedením PhDr. Jozefa Labudu, CSc.

A jeho výsledok je veľmi pozitívny. 

Počas prieskumu sa podarilo objaviť 

základy areálu v oveľa lepšom stave 

než sa očakávalo. To pomohlo pri-

praviť komplexnú projektovú do-

kumentáciu obnovy celej archeolo-

gickej lokality. Ako uviedol Dávid 

Augustín, riaditeľ Berg Schola, n.o., 

zámer výstavby vernej repliky areá-

lu banského závodu šachty Karol už 

získal súhlas Krajského pamiatko-

vého úradu v Banskej Bystrici.

Pôvodnú podobu technickej pa-

miatky sa nezisková organizácia 

bude snažiť sprostredkovať verej-

nosti výstavbou replík pôvodných 

budov. Okrem ťažného gápľa, šach-

tovej budovy, strojovne reverzného 

vodného kolesa, budovy správy, to 

bude aj budova stupy, ktorá slúžila 

na drvenie vyťaženej rudy. Neskôr 

bola budova využívaná ako prvá 

rezbárska škola a výrobky jej žiakov 

boli ocenené až na svetovej výstave 

v Paríži v roku 1900. 

Úmyslom Berg Schola, n.o., je rea-

lizovať výstavbu s dôrazom na au-

tenticitu a použitie pôvodných ma-

teriálov a technológií, a to tak, aby 

neprebiehala „za plotom“, ale pria-

mo pred očami návštevníkov. Zá-

merom projektu je spojenie samot-

nej obnovy areálu s  prezentáciou 

dobových technológií, banskej kul-

túry a historických súvislostí. Tento 

jedinečný areál má potenciál ukázať 

históriu nášho baníctva a  kultúru 

tvorenú v  banskom prostredí. Ná-

zorne objasní návštevníkom, ako 

vyspelé a inovatívne technologické 

riešenia používali naši predkovia. 

Banská technika patrila v 18. a 19. 

storočí na území dnešného Sloven-

ska k svetovej špičke. Zásadným pre 

náš projekt je tiež ukázať podstatu 

fungovania vodohospodárskeho 

systému, ktorý bol postavený prá-

ve pre účely baníctva. Voda z tajchu 

Počúvadlo bola na šachte Karol vyu-

žívaná na pohon ťažného kolesa aj 

stupy na drvenie vyťaženej rudy.

Medzi prvých partnerov projektu 

patrí Banskobystrický samospráv-

ny kraj, ktorý podporil prvú fázu re-

alizácie grantom na výstavbu infor-

mačnej lávky, prezentujúcej maketu 

a význam odkrytého objektu.

Aktívnou súčasťou oživenia lokality 

je aj samotná obec Štiavnické Bane. 

Tá, ako majiteľ väčšiny pozemkov 

areálu budúcej Zážitkovo-edukačnej 

expozície Windšachta, spolupracuje 

na vydaní územného rozhodnutia, 

získaní stavebného povolenia, či na 

výmene zostávajúcej časti asi 1/3 

pozemkov s mestom Banská Štiav-

nica pre sfunkčnenie administrácie 

a realizácie projektu.

Berg Schola, n.o.

Archeologický výskum

V nedeľu 15.januára 2023 

sme si vo farskom Kostole 

sv. Antona Pustovníka, 

pripomenuli sviatok patróna 

chrámu a obce, ktorý pripadá 

na 17. januára. 

Mali sme po našom „Pút“, ktorý za-

čal sprievodom na čele s  krížom, 

miništrantmi so sviecami, kadid-

lom a s kňazom, ktorý niesol Evan-

jeliár, vošli hlavným vchodom chrá-

mu. Slávnostná svätá omša začala 

spevom chrámového zboru Nech 

ten chrám a Tu skrúšení v prach pa-

dáme. Hlavným celebrantom bol 

svätoantonský farár d. p. Michal 

Baláž, ktorý v kázni poukázal na ži-

vot sv. Antona Pustovníka (opáta), 

ktorý žil v štvrtom storočí. Dokázal 

byť verný svojmu novému posla-

niu, povolaniu, na púšti s  Bohom, 

ktorého nasledoval. Človek, ktorý 

bol múdry vo svojej viere, navšte-

vovali ho ľudia, učenci, ktorým ra-

dil v  ich životoch a  rôznych život-

ných situáciách. Sv. Anton, nám 

ukázal, ako zápasiť s  pokušeniami 

a rásť v duchovnom živote, zomrel 

ako 105 ročný. Bol pustovník, pred-

chodca mníšstva. Sv. omša pokračo-

vala liturgiou Eucharistie. Na konci 

svätej omše, kňaz Michal Baláž ude-

lil veriacim farníkom slávnostné 

požehnanie. Zavŕšením slávnosti 

bola pieseň Bože, čos´ ráčil sloven-

skému rodu v  podaní chrámového 

zboru, ktorý vedú Andrea Halibo-

žeková a Marta Kráľovičová a na or-

gane hral Štefan Legény st.

Andrej Palovič

„Pút“ sviatok patróna chrámu a obce 
Svätý Anton

Slávnostné požehnanie  foto Katarína Ujlaky Legényová

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok v  Banskej Štiavnici, Slo-

venská banícka spoločnosť v  Ban-

skej Bystrici pozývajú na zasadnutie 

vzdelávacej sekcie „Utorkové popolud-

nie“ baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční 24.1.2023 (utorok) o 16,00 

hod. vo Veľkej sále pizzerie Sv. Bar-

borka v Banskej Štiavnici. Program: 

Prednáška: „Banskoštiavnický stra-

tovulkán“ (komentovaný fi lm)

Lektor : Mgr. Peter Ernek

Richard Kaňa, predseda spolku

Len tak 
o ničom
Len tak o ničom

Chcem ti čítať z dlaní

Ako vlani

Zázračná guľa sa točí

Svet pozerá sa z tvojich očí

Máš nádej

Tak ju nepusť

Vraj vítaš nový deň

Dnes, zajtra, o týždeň

V tom mále

Aj to len kedy vtedy

Čo zabíja v nás

Plameň bledý

A zahorieva po kúštičku 

Nenechá nás

V tupom tichu

Za mrakmi stúpa po schodoch

Máš ju doma v podvchodoch

Po kvapkách zbieraš rosu z rána

Si oblečená, ako dáma

A tie tvoje jemné krídla

Zo zeme si práve zdvihla

Už ďalej nemáš

Voľný lístok

Ostaň u nás

Budeš isto

Blízka našim nezmyslom

Si proste len tak

O ničom

Daniela Sokolovičová

Výherca 
krížovky
Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10 eur 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. 46/2022: „Pokoj-

né sviatky v kruhu rodiny želá redakcia.“ 

Výhercom sa stáva Mária Zaďjoro-

vá, Prenčov. Srdečne blahoželáme!

red.
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AKCIA
celoročnej 

plošnej inzercie 
30% 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€

MESTSKÁ

PLAVÁREŇ
Pondelok

ZATVORENÉ

Utorok

11.00 -16.00

18.00 - 20.30

Streda

13.00 -16.00

18.00 - 20.30 

Štvrtok

13.00 -16.00

18.00 - 20.30 

Piatok

13.00 -16.00

18.00 - 20.30 

Sobota

14.00 - 20.30 

Nedeľa

14.00 - 20.30

Posledný vstup do budovy 

je o 19.30 hod.

Kontakt:  045 / 691 2724


