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INZERCIA

Aj naše mesto sa zapojilo 

do celoslovenskej akcie 

„Mestám a  obciam zhasína nádej“ na 

protest proti enormnému zvyšovaniu 

energií a  v  pondelok dňa 30.1.2023 

v  dobe od 19.00hod. do 19.30hod. 

bolo vypnuté „verejné osvetlenie“ na 

Radničnom námestí, Námestí sv. Tro-

jice, ul. Starozámocká, ul. A. Kmeťa, 

ul. Kamerhofská, ul. Strieborná a na 

celom sídlisku Drieňová (vrátane ul. 

Poľovníckej). Celá akcia prebehla bez 

rušivých javov – občania s  pochope-

ním prijali tmu v uvedených uliciach.

Počas akcie nedošlo v  našom meste 

k  žiadnym dopravným kolíziám. Do 

protestnej akcie sa zapojilo viac ako 

80% miest a obcí a medzi nimi aj naše 

mesto. Demonštratívnym zhasnu-

tím časti verejného osvetlenia samo-

správa mesta tak dala najavo, že si-

tuácia s  neriešením cien energií pre 

samosprávy má mimoriadne vážne 

a negatívne dopady na plnenie mno-

hých základných úloh a  povinností, 

čo sa dotkne aj bežného života kaž-

dého z nás. Mestá a obce nie sú autor-

mi problémov. Sú obeťami zlých roz-

hodnutí vlády, a to, čo v tomto období 

najviac potrebujú je rýchla a efektívna 

pomoc od vlády. Foto: M. Kríž

Zástupca riaditeľa TS, m.p., B.Š.

Gejza Volf

Ako je to v iných mestách?

Od 1.1.2023 bol zvýšený poplatok 

za komunálne odpady a drobné sta-

vebné odpady z 36,50€ na osobu za 

rok na 43,80€ na osobu za rok. Je to 

dôsledok zvyšovania nákladov a po-

ložiek, ktoré do ceny poplatku vstu-

pujú. Cena za odvoz a zneškodnenie 

odpadov sa od nového roka zvýši-

la o 17%. V priebehu roka 2022 sa 

zvýšila cena nafty o 35%. Cena prá-

ce vzrástla od 01/2023 o  7% a  od 

09/2023 vzrastie o  ďalších 10%. 

Predpokladáme aj nárast ceny elek-

trickej energie. Drahšie sú aj opravy 

a údržba mechanizmov.

Pri množstvovom zbere zmesové-

ho komunálneho odpadu právnic-

kých osôb došlo tiež k  navýšeniu. 

Pri zberných nádobách 110 l a 120 l 

a frekvencii vývozu raz za 2 týždne 

je sadzba 0,05€/l, pri zberných ná-

dobách 110 l, 120 l a 240 l a frek-

vencii vývozu raz za týždeň a 2 krát 

týždenne je sadzba 0,032€/l a  pri 

zberných nádobách 1100 l je sadzba 

0,027€/l.

K  zvyšovaniu poplatku došlo aj 

v  okolitých mestách. Poplatok na 

úrovni okolo 40€ na osobu za  rok 

majú mestá Krupina (40,00€), Zvo-

len (40,00€), Dudince (40,00€), Le-

vice (40,15€), Hriňová (39,02€). 

V  Žarnovici sa poplatok zvýšil 

z  30,00€ v  r. 2022 na 37,01€ pre 

r. 2023, čo je nárast o 23%.

Vo Zvolene platia podnikateľské 

subjekty 0,02917€ za liter zmeso-

vého komunálneho odpadu, v Hri-

ňovej je to 0,0416€/l pre 110 l ná-

doby a 0,0367€/l pre 1100 l nádoby. 

V  Krupine je cena zmesového ko-

munálneho odpadu pre právnické 

osoby 0,0310€/l.

Samosprávy dosvietili...

Poplatok za odpad sa zvýšil


3.str.

Sobota 4.2. o 16:30 hod.
Utorok 7.2. o 18:30 hod.
Piatok 10.2. o 18:30 hod.

Slúžka
Vstupné: 6€

PRÁCA: 
ČAŠNÍK/ČKA
PLAT: 5,-EUR/NETTO

KONTAKT: 
nespenzion@gmail.com

Tel. č.: 0907 039 187

Ponuka 
vyradených kníh z MsK

Mestská knižnica v  BŠ ponúka na 

odpredaj za zostatkové ceny vyra-

dené knihy. Zoznam obsahuje kniž-

né tituly vyradené väčšinou z dôvo-

dov multiplicity, opotrebovania, ale 

aj zastaranosti a  môžete si ho pre-

zrieť na banskoštiavnickej interneto-

vej stránke www.banskastiavnica.sk 

na úvodnej strane domov- aktuality. 

Ponuka platí do konca februára 2023. 

V  prípade záujmu kontaktujte pra-

covníčky mestskej knižnice na tel. 

č. 0456949658, mailom: kniznica@

banskastiavnica.sk, prípadne osobne 

v knižnici počas výpožičných hodín.

MsK
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DIÁR
z programu

primátorky

30.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava VZN a  vnútorných 

predpisov mesta.

Účasť na zasadnutí Správnej 

rady Envirocentra Banská Štiav-

nica.

Redakčná rada ŠN.

31.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre MsZ.

1.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Stretnutie so štátnym tajom-

níkom Ministerstva hospodár-

stva SR RNDr. Petrom Gerhar-

tom, PhD.

2.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  maďar-

skou konzulkou Andreou Má-

riou Fülöp z Vicekonzulátu Ban-

ská Bystrica.

3.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  právnej 

veci mesta.

4.2.

 Slávnostné uvítanie detí do ži-

vota.

 Slávnostné prijatie občanov náš-

ho mesta v obradnej sieni radni-

ce pri príležitosti ich životných 

jubileí.

Viera Lauková

VÝMENNÍK
vstup streda
15:00- 16:00 hod.

Miesto: Kultúrne centrum, 
Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt: 045/6949651

Dotazník 
Vážení občania,

Mesto Banská Štiavnica má 

v  zmysle zákona č. 448/2008 

Z.z. o  sociálnych službách spra-

covaný Komunitný plán so-

ciálnych služieb na roky 2018 

– 2022, ktorý je potrebné aktu-

alizovať na ďalšie programova-

cie obdobie rokov 2023 – 2027, 

preto v  súčasnosti Mesto Ban-

ská Štiavnica spracováva nový 

KPSS. Vy, ako občania mesta ste 

účastníkmi komunitného pláno-

vania, preto vás prosíme o  spo-

luprácu prostredníctvom vypl-

nenia dotazníka, ktorého cieľom 

je zistiť potreby vás, občanov 

v  jednotlivých oblastiach živo-

ta, skúsenosti s  poskytovaním 

služieb v  meste Banská Štiavni-

ca, ako aj námety a  odporúča-

nia pre ďalší rozvoj. Dotazník 

je anonymný a  výsledky zistení 

budú podkladom pre spracova-

nie komunitného plánu sociál-

nych služieb. Dotazník je k  dis-

pozícii v Klientskom centre MsÚ, 

Nám. sv. Trojice č. 3, Banská 

Štiavnica alebo na stránke mes-

ta: www.banskastiavnica.sk. Vy-

plnený dotazník je možné poslať 

aj elektronicky na e-mail: eva.

greganova@banskastiavnica.sk 

do termínu 3.2.2023. Za sta-

rostlivé vyplnenie dotazníka 

Vám vopred ďakujeme!

MsÚ

TOP 10
kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Avatar: Cesta vody

2. Kocúr v čižmách: Posledné

3. Za všetkým hľadaj ženu

4. Čierny panter: Navždy Wakanda

5. Neobyčajný svet

6. Úsmev

7. Trojuholník smútku

8. Piargy

9. Vianočný príbeh

10. Želanie k narodeninám

OKŠaMK

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.

malých zdrojov znečistenia 

ovzdušia – právnické osoby 

a fyzické osoby oprávnené 

na podnikanie (netýka sa 

fyzických osôb- domácností).

Podľa zákona NR 

SR č. 137/2010 Z.z. 

o  ovzduší, zákona č. 

401/1998 Z.z. o  po-

platkoch za znečiste-

nie ovzdušia a  VZN č. 

7/2017 §5 písm. k) má 

prevádzkovateľ ma-

lého zdroja znečiste-

nia (ďalej len „MZZO“)

povinnosť ozná-

miť každoročne do 

15. februára Mes-

tu Banská Štiavnica

údaje potrebné na zis-

tenie množstva a škod-

livosti znečisťujúcich látok vypúšťa-

ných do ovzdušia a  údaje potrebné 

na určenie výšky poplatku podľa 

skutočnosti uplynulého roka, a  to 

za každý samostatný MZZO osobit-

ne. Ide najmä o údaje o druhu paliva, 

spotrebe paliva a surovín, z ktorých 

znečisťujúce látky vznikajú, počet 

prevádzkových hodín, druh a  účin-

nosť odlučovacích zariadení, atď.

Prevádzky, ktoré využívajú na vykuro-

vanie tepelné čerpadlá a  elektrickú 

energiu, zašlú len oznámenie o tom, že 

využívajú takýto zdroj vykurovania.

Vlastníci budov, kde sa nachádza viac 

prevádzok, ktoré nemajú samostat-

né merania, zašlú oznámenie o spô-

sobe vykurovania a celkovej spotrebe 

so zoznamom všetkých prevádzok 

nachádzajúcich sa v  budove. Tlači-

vo „Oznámenie údajov potrebných pre 

učenie výšky poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia“ tvorí prílohu č. 1 tohto VZN, 

ktoré si môžete stiahnuť na stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk v sek-

cii nariadenia mesta alebo v sekcii do-

kumenty a tlačivá (tlačivá k ochrane 

životného prostredia - Oznámenie 

údajov potrebných pre určenie výš-

ky poplatku za znečistenie ovzdušia). 

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že ne-

oznámenie údajov potrebných

na zistenie množstva a  škodlivosti 

znečisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia a  údaje potrebné na urče-

nie výšky poplatku podľa skutočnos-

ti uplynulého roka je porušením zá-

kona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch 

za znečistenie životného prostredia 

§6 ods. 4 a nesplnenie povinností ur-

čených v rozhodnutí obce vydanom 

podľa §6 ods. 6 uloží obec v prene-

senom výkone štátnej správy pre-

vádzkovateľovi malého zdroja po-

kutu do výšky 663,87eur. Mesto 

Banská Štiavnica porovná všetky 

doručené oznámenia s evidenciou 

všetkých prevádzok k. ú. Banská 

Štiavnica a k. ú. Banky. Každej pre-

vádzke, ktorá nedoručí vyššie uve-

dené oznámenie, bude uložená po-

kuta vo výške 50,00eur.

MsÚ

Upozornenie 
pre prevádzkovateľov
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Poplatok za komunálne 

odpady v  sebe zahŕňa okrem zbe-

ru a ďalšieho nakladania so zmeso-

vým komunálnym odpadom a  ob-

jemným odpadom aj časť nákladov 

na prevádzku zberného dvora, zber 

bioodpadu a prevádzku kompostár-

ne, opravy a údržbu mechanizmov 

potrebných pre zber a  nakladanie 

s  komunálnymi odpadmi, monito-

ring a  údržbu uzatvorenej skládky 

a drobné položky na opravu kontaj-

nerov a údržbu stojísk.

Poplatok nezahŕňa náklady na trie-

dený zber papiera, plastov, skla, ko-

vov, nápojových kartónov. Nespadá 

sem ani elektroodpad, batérie, pne-

umatiky. Náklady na tieto vytrie-

dené druhy odpadov hradia výrob-

covia prostredníctvom rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov.

V  zmysle zákona o  odpadoch č. 

79/2015 Z. z. samospráva (mesto, 

obec) nesmie dotovať odpadové 

hospodárstvo z  vlastného rozpoč-

tu, ale všetky náklady sa musia hra-

diť z  poplatku za komunálne od-

pady od poplatníkov mesta či obce 

(občania, vlastníci nehnuteľností, 

právnické osoby). Preto mnohé sa-

mosprávy, ak nechcú byť v  rozpo-

re s  legislatívou, museli pristúpiť 

k zvýšeniu poplatku za komunálne 

odpady.

Mesto Banská Štiavnica poskytu-

je úľavu na poplatku za komunálne 

odpady vo výške 10% domácnos-

tiam v  rodinných domoch, kto-

ré si sami kompostujú bioodpad 

z  vlastnej domácnosti aj zo záhra-

dy. Musia byť splnené 2 základné 

podmienky: domácnosť musí mať 

funkčné kompostovisko a  nesmie 

dávať bioodpad do nádoby na zme-

sový komunálny odpad. Všetky po-

trebné informácie nájdete na strán-

ke odpady.banskastiavnica.sk pod 

záložkou „Domáce kompostovanie“.

Zmesový komunálny odpad je čím 

ďalej tým drahší a  stále tvorí pod-

statnú časť komunálnych odpadov 

vyprodukovaných v  meste Banská 

Štiavnica (cca 2600 t). Preto je dô-

ležité čo najviac triediť odpad, aby 

toho zmesového bolo čo najmenej. 

Za vytriedený odpad z obalov (pa-

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

ny) občania neplatia, za vytriedený 

bioodpad občania platia v  poplat-

ku, ale je lacnejší, ako zmesový ko-

munálny odpad.

Chcem apelovať najmä na občanov 

v bytovkách aby triedili kuchynský 

odpad, ktorý tvorí významný podiel 

zmesového komunálneho odpa-

du a na skládke vytvára problémy – 

produkuje metán, skleníkový plyn. 

Z  kuchynského bioodpadu spolu 

s  ostatným zeleným bioodpadom 

(tráva, lístie, konáre) v kompostár-

ni vyrábame kompost o  ktorý je 

dosť veľký záujem. Ak vám chýba-

jú kompostovateľné vrecká na ku-

chynský bioodpad, kontaktujte 

svojho domového dôverníka, vrec-

ká dodáme.

Miloš Veverka, 

   Technické služby, m. p., BS

�1.str.

Poplatok za odpad sa zvýšil

Dni sú krátke, cesty sú mokré 

a šmykľavé, časté sú ranné 

hmly a znížená viditeľnosť. 

Zima prináša riziko dopravných ne-

hôd a kolízií na cestách. Dodržiavať 

pravidlá cestnej premávky je nutné 

po celý rok. Ak sa vplyvom počasia 

situácia na cestách ešte zhorší, je 

dôležité, aby na to mysleli všetci 

účastníci cestnej premávky.

Vodiči motorových vozidiel by 

mali ubrať nohu z plynu a dodr-

žiavať väčšie rozstupy medzi vo-

zidlami. Tiež by mali myslieť na to, 

že svetlá do hmly sa dajú a majú 

vypnúť, ak nie je dôvod na ich 

používanie.

Nadránom a  podvečer je aktív-

na aj  lesná zver. Aj tak milé zvie-

ra ako je srnka či zajac, doká-

žu spôsobiť vážne poškodenie 

vozidla, nehovoriac, že zrážka 

s  nimi môže skončiť tragicky. 

Preto sa zvieratám nesnažte vyhnúť 

vo veľkej rýchlosti. Následky šmyku 

totiž môžu byť oveľa väčšie ako zráž-

ka so zvieraťom. Ak sa aj nič vážne 

nestane, takto zrazenú zver nikdy 

neberte, ale zavolajte políciu, poľov-

né združenie, štátnu ochranu prí-

rody alebo správcu cestnej komu-

nikácie (neoprávnené prisvojenie si 

cudzej zveri je možné kvalifi kovať 

ako trestný čin pytliactva, za kto-

rý hrozí trest odňatia slobody až na 

dva roky).

Chodci sú najzraniteľnejšími 

účastníkmi cestnej premávky. 

Podceňujú refl exné prvky na ob-

lečení, a to ich často stojí to naj-

cennejšie, ich život. Najmä starší 

občania s obľubou nosia tmavé ob-

lečenie.  Neuvedomujú si, že vodič 

ich často uvidí, až keď je neskoro. 

Aj refl exný pás môže zachrániť 

váš život. Okrem toho je nutné 

predvídať, prechádzať cez cestu 

na miestach na to určených, vy-

hýbať sa rizikovým úsekom, ne-

preliezať zábradlia a neriskovať. 

OR PZ v Žiari nad Hronom

Zima na cestách je riziková, 
preto vodiči uberte z plynu, chodci používajte refl exné prvky!

Nám. sv. Trojice v zime  foto archív ŠN 

Pohotovostné 
lekárenské služby v  okrese 

Banská Štiavnica

V sobotu 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 

4.3. (okrem sviatkov) sú otvore-

né v B. Štiavnici tieto lekárne: Leká-

reň Helios, Dolná 3, 8.00 – 12.00, 

tel.: 045/6922322, Lekáreň Duži-

na, Kolpašská 1, 9.00 – 14.00, tel.: 

0910 553 244.

Pohotovostné lekárenské služby 

sú vykonávané striedavo v týžden-

ných intervaloch v  lekárňach v  B. 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb: február/marec 

2023

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,

27.2. – 3.3., po – pi, 9. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 1491/17, 

BŠ, tel. 0901 961 621, 7.00 – 15.30,

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

bbsk/zdravotnictvo/
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Na základe systematickej 

starostlivosti o verejnú zeleň 

bola vypracovaná inven-

tarizácia a arboristického 

hodnotenie zdravotného stavu 

verejnej zelene na sídlisku 

Drieňová, ako 1.etapa inven-

tarizácie. 

Tiež bolo vykonané dendrologické po-

súdenie časti verejnej zelene na ulici 

Križovatka. Postupne sa bude vypra-

covávať inventarizácia a  hodnotenie 

drevín verejnej zelene v celom meste.

Hodnotenie drevín spracovali 

Ing. Martin Kolník, zapísaný v zo-

zname odborne spôsobilých osôb 

pre vyhotovovanie dokumentá-

cie ochrany prírody pre vybrané 

druhy dokumentácie ochrany prí-

rody a krajiny podľa §55 ods.2 zá-

kona č. 543/2002 Z.z. o  ochra-

ne prírody a  krajiny pod číslom 

F-77/2009, certifi kovaný arboris-

ta ETW (ETW - European tree wor-

ker) číslo ID 005431 a Patrik Dob-

rota, certifi kovaný arborista ETW 

číslo ID 005429, akreditovaný ar-

borista ISA Slovensko. Hodnotili 

sa stromy na vybranej lokalite - na 

mestských pozemkoch na sídlisku 

Drieňová v Banskej Štiavnici. Hod-

notilo sa spolu 678 ks stromov.

Primárne problémy lokality:

Nízka diverzita – takmer 70% stro-

mov tvoria druhy – breza, smrek 

pichľavý, smrek obyčajný,

borovica čierna a  borovica lesná. 

Z celkového množstva až 54% tvoria 

smrek pichľavý, smrek

obyčajný, borovica čierna a  borovi-

ca lesná. Toto je maximálne nevyho-

vujúci stav. Vysoké zastúpenie ihlič-

nanov – primárne v druhoch smrek 

obyčajný, smrek pichľavý, borovica 

čierna, borovica lesná a douglaska ti-

solistá. Všetkých ihličnanov je z cel-

kového množstva 64%. Správny po-

mer ihličnatých ku listnatým by mal 

byť 1:4 (minimálne 3 kusy listna-

tých), tj. na jeden ihličnan 4 kusy list-

natých drevín.

Návrh na zásahy

Návrh na výruby:

Z  inventarizovaných stromov je zo 

zdravotného hľadiska a  prevádzko-

vej bezpečnosti potrebné aktuálne 

odstrániť 65 ks stromov. V  jednom 

prípade pre zvýšenie biodiverzity 

a  zlepšenie možnosti rozvoja sprie-

vodných organizmov 1 ks dreviny 

zrezať na bezpečné torzo.

Napriek tomu, že zákon to jed-

noznačne nekonkretizuje, je po-

trebné viac investovať do ošetrenia 

zostávajúcich drevín, a náhradnú vý-

sadbu vysádzať len v  primeranom 

množstve. Zahusťujúca náhradná 

výsadba a  následná neúdržba, ale-

bo neodborná údržba sa podpisuje 

na zlom zdravotnom stave stromov. 

Stromy v havarijnom stave a invázne 

dreviny nespadajú do povoľovacieho 

procesu, a je potrebné ich odstráne-

nie v čo najkratšej dobe.

Ošetrenie drevín:

Na aktuálne ošetrenie, resp. vykona-

nie navrhovaného opatrenia (stromy 

s prioritou zásahu 1) je určených spo-

lu 81 ks stromov. Ide primárne o zdra-

votný a bezpečnostný rez, úpravu se-

kundárnej koruny, rôzne redukcie 

a  kontroly stromov. Tieto stromy je 

potrebné ošetriť alebo skontrolovať 

čo najskôr, resp. v priebehu roka pod-

ľa ekonomických možností a legisla-

tívnych obmedzení. Zameriame sa 

v prvom rade na ošetrenie a kontro-

lu dlhodobo alebo strednodobo per-

spektívnych stromov a  stromov na-

chádzajúcich sa v  najintenzívnejšie 

využívaných častiach.

Čiastkové hodnotenie drevín – 

Križovatka

Na základe požiadaviek obyvateľov 

časti Križovatka č.6- č.10 bol vyho-

tovený dendrologický posudok 15 ks 

drevín nachádzajúcich sa na parcele 

č. E KN 1850/3, ktorý je vo vlastníc-

tve Mesta Banská Štiavnica. Ide o 14 

ks smrek obyčajný (Picea abies) a 1 

ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). 

Hodnotenie drevín spracoval: Plant 

- Regenera, Ing. Roman Leontovyč, 

PhD., odborne spôsobilá osoba.

Z celkového počtu 15 hodnotených 

stromov odporučil 14 smrekov na 

výrub. Uvedené smreky majú jed-

nostranne vytvarované koruny 

v  smere na blízku bytovku. Smrek 

vytvára veľmi plytký koreňový sys-

tém, čo taktiež zohráva negatívnu 

úlohu pri jeho stabilite. Taktiež sta-

novištné podmienky, najmä prud-

ký kamenistý svah s plytkou pôdou 

negatívne ovplyvňujú ich stabilitu. 

Jednotlivé smreky boli často v mi-

nulosti mechanicky poškodzova-

né, na kmeni a  koreňových nábe-

hoch sú viditeľné rany. V  korune 

a  na kmeni sú viditeľné príznaky 

napadnutia podkôrnym hmyzom 

(ronenie živice). Bázy kmeňov sú 

napadnuté drevokaznými hubami, 

viditeľné zhrubnutie koreňového 

nábehu s výskytom hniloby spôso-

benej hubami Heterobasidion an-

nosum a Armillaria mellea. Pri jase-

ni úzkolistom navrhuje redukcie 

a skrátenie koruny v rozsahu cca 3 

až 4 metre.

Výrub uvedených stromov bude vy-

konaný v  zmysle platnej legislatívy 

najneskôr do konca februára.

V záujme mesta je systematická sta-

rostlivosť o  verejnú zeleň, a  to nie-

len spracovávaním inventarizácií, ale 

aj pravidelnejšou a kvalitnejšou sta-

rostlivosťou odborne spôsobilými 

osobami tak, aby nedochádzalo k po-

škodzovaniu drevín a  verejná zeleň 

dostane svoju patričnú starostlivosť 

a hodnotu.

Zuzana Šušková

Arboristické hodnotenie 
zdravotného stavu stromov na sídlisku Drieňová a Križovatka

Ošetrenie stromov - zdravotný rez  foto www.citytress.sk

Novinka: Vzdušný rýľ - Air Spade  foto www.citytress.sk
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kam v BŠ 
a okolí ?

INZERCIA

V Materskej škole Čistinka 

na ulici Bratská 9 sme po 

covidovej prestávke zorga-

nizovali lyžiarsky výcvik pre 

našich predškolákov, ktorý 

sme už dávnejšie plánovali. 

Konal sa v  dňoch 16. – 20. január 

2023 v obľúbenom lyžiarskom stre-

disku v obci Hodruša Hámre – Sa-

lamandra Resort v uzavretom det-

skom areáli vybavenom dopravným 

pásom Sunkid. Deťom boli počas 

celého výcviku k dispozícii 4 kvali-

fi kovaní lyžiarski inštruktori, kto-

rí sa postarali nielen o  odbornú, 

ale i  bezpečnú spoluprácu s  ostat-

ným pedagogickým personálom. 

Pohodlnú dopravu zabezpečila fi r-

ma Tidly leasing, a.s., vďaka ktorej 

sa naše deti cítili naozaj bezpečne.

Perinbaba nám tento rok dopriala 

nesmierne bohatú snehovú nádiel-

ku, ktorá však spôsobila aj nemalé 

problémy. Hneď v druhý deň sa naši 

skvelí inštruktori kvôli počasiu ne-

dostali do rezortu, preto sme muse-

li voliť náhradný program v mater-

skej škole. Počasie sa však poriadne 

vybláznilo aj v  ďalšie dni. Vo štvr-

tok nás potrápila cesta, na viace-

rých miestach zavalená stromami, 

preto sme sa museli otočiť a  voliť 

obchádzku. Keďže sme prišli o  je-

den deň na svahu, inštruktori nám 

ochotne vyšli v  ústrety a  posledné 

dva dni výcviku sa nám trpezlivo 

venovali o hodinu dlhšie.

Deti si naplno užívali nielen samot-

ný lyžiarsky výcvik, ale aj všetky 

ďalšie nadväzujúce aktivity. Nauči-

li sa všetko od základov – dodržia-

vanie pravidiel správania sa lyžia-

ra na zjazdovke, obúvanie i nosenie 

lyží, základný postoj, výstupy, ob-

raty, optimálnu lyžiarsku techniku 

a pod.

Aj napriek mnohým prekážkam 

spôsobeným počasím sme sa ne-

vzdávali a  svoje odhodlanie nau-

čiť sa jazdiť na lyžiach sme dotiahli 

do zdarného konca. Deti si neod-

niesli len nové športové zručnos-

ti, ale vo svojich srdiečkach si ucho-

vajú najmä kopu krásnych zážitkov 

a nových skúseností na celý život.

Ďakujeme všetkým zúčastneným 

inštruktorom za profesionálny a tr-

pezlivý prístup, tiež pani učiteľkám 

za skvele zvládnutú organizáciu, 

a v neposlednom rade všetkým ro-

dičom za dôveru a spoluprácu.

Eliška Hruštinárová,

MŠ Bratská

Lyžiarsky výcvik v Čistinke

Predškoláci na Salamandra Resort  foto archív MŠ, Bratská 9, BŠ

1.2. – 19.2. Vyrezávanie dre-

veného srdiečka, Stodola Počú-

vadlo, Počúvadlo 51, 10.00 – 16.00

3.2. Workshop výroby závesu 

na kvetináč, Hájovňa – Červená 

studňa, BŠ, 17.00 – 19.30

4.2. Autogramiáda s Hanou La-

sicovou, Knihy a darčeky, A. Kme-

ťa 11, 15.00

10.2. Večer najlepších fi lmov 

a  seriálov roka 2022, Art Cafe, 

Akademická 2, BŠ, 19.00 – 23.00

16.2. Koncert: Hubnutí řízené 

počítačem (CZ), Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 20.00

17.2. Dávid Koronczi: Minor 

Maxi, Galéria J.K., Nám. sv. Troji-

ce 8, BŠ, 17.00

18.2., 22.- 25.2. Jarné prázd-

niny v  múzeu, Kammerhof – 

Dielnička, Kammerhofská 2, BŠ, 

10.00-16.00

18.2. Mestský detský karneval, 

ZŠ J.K., L. Svobodu 40, BŠ, 14.00 – 

16.00

25.2. Čarovný Klinger, 7. roč-

ník, tajch Klinger, BŠ, 13.00

25.2. Sobota s  remeslom pre 

malých aj veľkých: Zvery v ko-

žuchu, Kammerhof – Dielnička, 

Kammerhofská 2, BŠ, 9.30 – 16.00

26.2. Divadlo: Pravda, Kultúr-

ne centrum, Kammerhofská 1, BŠ, 

18.00 – 20.00

27.2. – 5.3. Zimomravenie – jar-

ný detský festival, rôzne lokality, 

BŠ, 9.00

Každý ut. a  pia.: Materské cen-

trum: „V zdravom tele...“, Bod K., L. 

Svobodu 40, BŠ, 9.30

Tím OOCR Región Štiavnica

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. energie 

budú v B. Štiavnici:

- 13.2. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: 8. mája, Pod Kalváriou.

- 16.2. v čase od 7.00 – 19.00 na 

ul.: M. Benku, Počúvadlianske Ja-

zero.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Publikácia je kolektívnou 

monografi ou o procese 

vzniku imerznej polydrámy 

Kosmopol, ktorá mala 

premiéru v Banskej Štiavnici 

v roku 2019. 

Napísali ju autorky inscenácie Klára 

Jakubová, Mila Dromovich a Veroni-

ka Hajdučíková, ktoré si k spoluprá-

ci prizvali historika Daniela Harvana, 

aby publikáciu obohatil o samostat-

né kapitoly, ktoré v  širšom kontex-

te celoštátneho/európskeho diania 

prezentujú exkurz do lokálnych his-

torických udalostí. Autorom vizuál-

nej a grafi ckej podoby knihy je Lukáš 

Rohárik.

Krst sa odohral v spolupráci so Slo-

venským banským múzeom v sobo-

tu 28. januára 2023 v Banskej Štiav-

nici v Galérii Jozefa Kollára o 17.00.

Patronát nad knihou a rolu krstných 

rodičov prijali herečka a  štiavnická 

rodáčka Emília Vášáryová, herec Ri-

chard Stanke a zakladateľ siete kníh-

kupectiev Artforum Vladimír Mi-

chal.

Vyjadrenie Emílie Vášáryovej 

o  inscenácii Kosmopol uvedené 

na obálke knihy

„Banská Štiavnica je mesto plné tajom-

stiev, pokladov a prekvapení. Toto leto 

som na Hornej ružovej v Štiavnici ja ob-

javila tajomstvo „živej vody“. Je to pred-

stavenie Kosmopol. Divadelné predsta-

venie, ktoré nemá na Slovensku obdobu. 

Výnimočné svojou atmosférou, čistotou 

emócií, komunikatívnosťou a  hĺbkou 

pravdivých príbehov, ktoré vychádza-

jú z  reálneho prostredia, reálnej his-

tórie a  reálnych životov Štiavničanov. 

Jedinečný divadelný zázrak, divadel-

ný večer a zážitok. Vymysleli, napísali, 

zdokumentovali a  zvíťazili. Talentova-

ní skvelí herci, režiséri, dramaturgovia, 

výtvarníci stvorili večer, na ktorý nikdy 

nezabudnem. Živá voda divadla, živá 

voda umenia, živá voda, z ktorej som sa 

napila a ktorú všetci tak veľmi potrebu-

jeme k životu. Vďaka — a teším sa na 

ďalšie stretnutia s vami. Prosím, nepre-

staňte, pokračujte, aj Štiavnica vás po-

trebuje nielen ako živú vodu, ale aj ako 

soľ. Ešte raz vďaka.“

Čo môže čitateľ od publikácie ča-

kať objasňuje zostavovateľka 

publikácie Mila Dromovich:

„Kosmopol - Ako sa tvorí imaginárium 

je knižným „making off “ o  vzniku je-

dinečného divadelného tvaru, ktorý je 

v slovenskom prostredí zatiaľ skôr oje-

dinelý. Publikáciu tvorí niekoľko línií 

a sama o sebe má ambíciu byť imerznou 

- je budovaná špecifi ckým rytmom a či-

tateľ má možnosť do nej vstúpiť v kto-

romkoľvek bode, aby sledoval oblasť 

svojho záujmu. Jednotlivé línie obsahu-

jú metodickú a realizačnú rovinu: popis 

jednotlivých fáz vzniku diela, historický 

a etnologický výskum, scenár, scénogra-

fi a, herecká práca, technické riešenia, 

produkcia, réžia a nástrahy pri tvorbe. 

Prepája ich bohatý obrazový materiál 

a ukážky zo scenára.“

Mila Dromovich prezrádza, čo 

bolo pri tvorbe publikácie o  ta-

kom komplexnom diele najná-

ročnejšie:

„Nájsť kľúč k  skladaniu jednotlivých 

vrstiev knihy a zosúladiť texty štyroch 

autorov tak, aby spolu ladili, vzájomne 

sa podporovali a zároveň prinášali vždy 

iný uhol pohľadu na tému či rozoberaný 

materiál. Ťažkú úlohu dostal autor gra-

fi ckej podoby Lukáš Rohárik, ktorého 

sme bombradovali fotodokumnetáciou 

rôzneho charakteru a  občas šialenými 

vizuálnymi predstavmi. Hlavne vďa-

ka jeho konzinstentnému autorskému 

prístupu nadobudla kniha výslednú po-

dobu, ktorá funguje a citlivo podporuje 

celý koncept. Ale výsledok už, samozrej-

me, musia posúdiť čitatelia.“ 

290 stranová publikácia obsahuje 

mimoriadne bohatý obrazový ma-

teriál v  podobe jedinečných histo-

rických fotografi í Banskej Štiavnice 

a jej meniaceho sa charakteru počas 

20. storočia. Čitateľ spozná insce-

náciu doslova zo všetkých uhlov po-

hľadu vďaka širokej fotodokumentá-

cii z  predstavenia, z  procesu tvorby 

a skúšania.

Kniha je určená ako pre divákov, kto-

rým rozšíri kontext jedinečného zá-

žitku, tak pre tých, ktorí inscenáciu 

nestihli vidieť naživo, pretože im po-

skytne plastickú rekonštrukciu diela. 

Cenným materiálom bude aj pre di-

vadelných profesionálov a vedcov, et-

nológov a  antropológov, ako aj štu-

dentov príbuzných odborov, ktorým 

prináša jedinečné „know how“ o tvor-

be imerzného divadla.

Autorky si dali za cieľ napísať kni-

hu pre široké publikum, ale zároveň 

mali ambíciu spĺňať aj odbornú kvali-

tu v rámci odborov divadla a etnoló-

gie. Publikácia preto prešla odborný-

mi recenziami od divadelnej kritičky 

Michaely Mojžišovej a  etnologičky 

Moniky Vrzgulovej. 

Výňatok z  recenzie Michaely 

Mojžišovej uvedený na obálke 

knihy

„Kolektívna monografi a Kosmopol — 

Ako sa tvorí imaginárium je unikát-

nym príkladom toho, v akej symbiotic-

kej harmónii sa môžu spojiť výskum 

a prax, veda a tvorba. Imerzná inscená-

cia Kosmopol si získala okruh verných 

fanúšikov, ktorí opakovane prichádza-

li na jej predstavenia, aby turbulentné 

dejiny 20. storočia prerozprávané cez 

osudy jednej banskoštiavnickej rodi-

ny prežili v čo najväčšej komplexnosti. 

Naplno precítiť a pochopiť hlbiny zloži-

to štruktúrovanej imerznej polydrámy 

však umožňuje až táto kniha. Raz dob-

rodružná, inokedy dojemná sonda do 

society divadelníkov, pre ktorých je ich 

práca (nech to znie akokoľvek patetic-

ky) životným poslaním i bytostnou nut-

nosťou, dáva výstižnú bodku za jedineč-

ným výskumno-scénickým projektom.“

Výňatok z recenzie Moniky Vrz-

gulovej uvedený na obálke knihy

„Kniha Kosmopol — Ako sa tvorí ima-

ginárium mi znovu oživuje pocity, kto-

ré som mala počas nezabudnuteľného 

divadelného predstavenia. Jeho tri au-

torky odhaľujú čitateľom príbeh dob-

rodružstva, ktoré pri jeho príprave krok 

za krokom deň za dňom prežívali. Opi-

sujú, ako ich pohltilo, naplnilo, obohati-

lo a zmenilo, aby potom ony zmenili nás 

— divákov a čitateľov. Užitočnou navi-

gačnou pomôckou je aj sprievodca lokál-

nou históriou Banskej Štiavnice. Táto 

kniha je mnohovrstevným, plnokrv-

ným, hlboko ľudským, zábavným i váž-

nym rozprávaním o  jednom krásnom 

naplnenom sne.“

Knihu je možné si zakúpiť v  sieti 

kníhkupectiev Artforum, v predajni 

Divadelného ústavu Prospero, alebo 

si ju mohli zakúpiť aj na samotnom 

krste, ktorý bol spojený s autogrami-

ádou autoriek a  autorov publikácie 

a hereckého tímu Kosmopolu.

Fotografi cký materiál nájde-

te v  presskite na adrese https://

drive.google.com/drive/folders/

16OghF8ldLdSPE1NBGSVRD

eywL-Wg1p33?usp=share_link

Vznik publikácie z  verejných zdro-

jov podporil Fond na podporu ume-

nia. Vydanie publikácie podporila 

Nadácia Tatra banky. Našimi part-

nermi sú Slovenské banské múze-

um a donio.sk. Publikáciu vydáva ob-

čianske združenie Vlnoplocha.

Klára Jakubová, 

Mila Dromovich, 

Veronika Hajdučíková

V Banskej Štiavnici v týchto dňoch 
vyšla pod hlavičkou OZ Vlnoplocha kniha Kosmopol - Ako sa tvorí imaginárium

Nová publikácia o divadle Kosmopol v predaji!  foto archív OZ Vlnoplocha
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Spomienka

Dňa 2.2. si 

pripomíname 

4. výročie od-

chodu do več-

nosti nášho 

milého otca, dedka, švagra, 

manžela a priateľa Ing. Oda 

Kolembusa. S  láskou spo-

míname a  budeme vďační 

za každú peknú spomienku 

a úprimnú modlitbu. 

Deti Katarína, Krištof, 

Carmen, Kornel a Klaudia 

s rodinami, 16 vnúčat, 

manželka Evka, švagor 

Valér a ostatná rodina

Spomienka

Dňa 4. feb-

ruára uplynie 

1 rok od úmr-

tia nášho mi-

lovaného syna, 

brata, otca Petra Chladné-

ho. Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu pri tejto príležitosti 

tichú spomienku. Peťko, zo-

staneš navždy v  našich srd-

ciach. S úctou a  láskou si na 

teba spomínajú 

tvoji rodičia, brat, dcéra 

a ostatná smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodi-

ny v kancelárii sú v nasledovných 

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 po-

platky môžete v  kancelárii počas 

pracovných hodín vo výške 5€ na 

rok a prosíme členov na vysporia-

danie nedoplatkov, aby sa mohli 

zúčastňovať akcií organizovaných 

SZTP. Vďaka za pochopenie a želá-

me všetkým úspešný rok.

Výbor ZO SZTP

Každý mladý človek túži 

po poznávaní, mnohí sa chcú 

naučiť niečo nové, najmä 

v novom prostredí, najlepšie 

v kolektíve seberovných 

priateľov a v neposlednom 

rade zarobiť si prostriedky 

na svoje ďalšie sebazdokona-

ľovanie a zábavu. 

A to je príležitosť vo Švajčiarsku pro-

stredníctvom odbornej praxe v  za-

riadeniach cestovného ruchu – ho-

teloch, penziónoch a  reštauráciách, 

ktorú už dlhé roky pravidelne orga-

nizuje Švajčiarsko – slovenské zdru-

ženie cestovného ruchu v  Banskej 

Bystrici. Prax je určená pre mladých 

ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, kto-

rí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu 

a  majú chuť a  odvahu byť 4 mesia-

ce mimo domova, pracovať v kolek-

tíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou 

a byť ochotní poskytovať služby do-

mácim a zahraničným návštevníkom 

vo Švajčiarsku. Podmienkou je absol-

vovanie výberového konania 1. mar-

ca 2023 v  Banskej Bystrici. Presné 

miesto konania a  čas výberového 

konania oznámi združenie prihláse-

ným záujemcom osobitnou pozván-

kou a s presnými pokynmi. Záujem-

com z  miest a  obcí vzdialených cca 

200 km a viac, umožní združenie ab-

solvovať výberové konanie online.

Čo im za to ponúkne odborná prax? 

Dva týždne intenzívneho škole-

nia v  oblasti obsluhy, sommelier-

stva, ochutnávok vína, syrov a iných 

dobrôt švajčiarskej kuchyne, v  nad-

štandardne vybavenom školskom 

hoteli vo Weggis, ktorý patrí Swiss 

Educational College, jednej z najlep-

ších súkromných hotelových škôl vo 

Švajčiarsku. A to všetko v spoločnos-

ti mladých ľudí z  viacerých európ-

skych krajín a  Juhoafrickej repub-

liky. Počas školenia jeho účastníci 

absolvujú jednodňovú exkurziu do 

niektorého zo švajčiarskych kantó-

nov. Po dvoch týždňoch absolven-

ti kurzu nastúpia do pridelených za-

riadení cestovného ruchu v kantóne 

Graubünden, kde sa zapoja do prá-

ce v obsluhe alebo v práci v kuchyni. 

Odborná prax v letnej sezóne trvajú-

cej od 11. júna do 10. októbra 2023 

umožní brigádnikom vo voľnom čase 

venovať sa horskej turistike, cyklotu-

ristike, spoznávaniu horských stre-

dísk cestovného ruchu i jednotlivých 

miest v  kantóne Gaubünden, alebo 

iných kantónov vo Švajčiarsku.

Za kvalitne odvedenú prácu, samo-

zrejme, patrí aj patričná odmena. 

Tá je po odrátaní nákladov na uby-

tovanie, stravovanie, zákonné pois-

tenie, exkurziu a  školné účastníka 

praxe 870CHF za mesiac v  čistom 

(čo predstavuje v  prepočte 857€). 

Okrem toho sú príplatky za prípad-

nú prácu nadčas a sprepitné. Každý 

absolvent odbornej praxe obdrží po 

jej skončení hodnotenie a vysvedče-

nie, ktoré mu pomôže hľadať si prá-

cu doma i v zahraničí. Pokiaľ sa zá-

ujemca rozhodne pre odbornú prax 

vo Švajčiarsku, odporúčame mu 

navštíviť web. stránku združenia 

www.swiss-slovaktourism.sk, kde sú 

aktuálne informácie o nadchádzajú-

cej odbornej praxi a kde sú kontakt-

né údaje na združenie.

Peter Patúš, riaditeľ združenia

Odborná prax vo Švajčiarsku 
v letnej sezóne pre mladých ľudí zo Slovenska

Priatelia zimného 

plávania a otužo-

vania, prinášame 

Vám bližšie info 

ohľadom 7. ročníka 

zimného plávania 

v Banskej Štiavnici 

na tajchu Klinger 

pod názvom 

„Čarovný Klinger“.

Usporiadateľ: 

Klub otužilcov Jašterice 

zo Štiavnice 

Dátum a  čas plávania: 

25. februára 2023 

o 13.00 hod.

Registrácia: 11.00 – 

12.15 hod. Kultúrne cen-

trum, Kammerhofská 1, 

969 01 Banská Štiavnica.

12.15 hod. – príhovor,

12.20 hod. – presun 

účastníkov na plávanie, 

ktorí chcú turistiku a pôj-

du peši,

12.30 hod. – presun účastníkov na 

plávanie autobusom,

13.00 hod. – hymna a vstup do vody,

13.45 - 14.00 hod. – predpokladaný 

odchod do miesta registrácie.

Prihlásení účastníci do 15. februára 

2023: cena 8€, doprovod 6€.

Prihlásení účastníci po 16. februári 

2023: cena 12€, dopro-

vod 10€.

Na adresu 

info@blackm.sk je 

v  prihláške potrebné 

uviesť: meno, priez-

visko, rok narodenia 

a mesto, prípadne do-

movský klub.

Parkovanie na uli-

ci Akademická, smer 

centrum podľa poky-

nov mestskej polície.

Bezpečnosť plavcov: 

zdravotníci.

Teplota vody: predpo-

klad, menej ako +3°C.

Vyhodnotenie akcie, 

občerstvenie, zábava 

s  kapelou My tri z  BS 

a tombola v mieste re-

gistrácie.

Teší sa na Vás Klub 

otužilcov „Jašterice zo 

Štiavnice“. 

Zimnému plávaniu 

a ľadovej vode zdar!

Klub otužilcov 

Jašterice zo Štiavnice

Čarovný Klinger – 7. ročník
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V nemeckom jazyku

Dňa 18.1.2023 sme zorganizovali OK 

olympiády v nemeckom jazyku. Gra-

tulujeme: Kat. 1.A: 1. miesto: Ján 

Sedlár ZŠ J. Kollára, BŠ. 2. miesto: 

Hanka Klimová ZŠ J. Kollára, BŠ. 

3. miesto : Hanka Kernáčová ZŠ J. 

Horáka BŠ. Kat. 1.B: 1. miesto: Nina 

Bukňová, ZŠ J. Horáka BŠ, 2.miesto: 

Natália Sláviková ZŠ J. Horáka BŠ, 

3. miesto: Martin Porubský ZŠ J. 

Kollára BŠ. Kat. 2.A: 1. miesto: Chia-

ra Riana Lepiešová, Gymnázium A. 

Kmeťa BŠ, 2. miesto: Nikola Kútni-

ková, Gymnázium A.Kmeťa BŠ. Kat. 

2.B: Lucia Benkovičová, Gymnázium 

A. Kmeťa BŠ. Ďakujem p. učiteľ-

kám PaedDr. E. Šuškovej, Mgr. Eri-

ke Müllerovej, Mgr. S. Debnárovej 

a Mgr. Jaroslave Jauschovej. 

V anglickom jazyku

Dňa 19.1.2023 sme zorganizovali 

OK olympiády v  anglickom jazyku. 

Gratulujeme: Kat. 1.A: 1. miesto: 

Hanka Klimová, ZŠ J. Kollára, BŠ. 

2. miesto: Barborka Lešičková, ZŠ J. 

Horáka, BŠ. 3. miesto: Jorik Gabriel 

Pecník, ZŠ s MŠ Sv. Anton. Kat. 1.B: 

1. miesto: Ján Urban, Súkromná ZŠ 

Guliver, BŠ. 2. miesto: Nina Olaho-

vá, ZŠ J. Horáka, BŠ. 3. miesto: Na-

tália Brodzianska, ZŠ J. Kollára BŠ. 

Kat. 2.A: 1. miesto: Juliana Dov-

cová, Gymnázium A.Kmeťa, BŠ. 

2. miesto: Mia Tara Pelešová, Sú-

kromná hotelová akadémia, BŠ. 

Kat. 2.B: 1. miesto: Samuel Mrá-

zek, Gymnázium A.Kmeťa, BŠ. Kat.: 

2C2: 1. miesto: Jasmína Uramová, 

Gymnázium A.Kmeťa, BŠ. Kat.: 2D: 

1.miesto: Maximilián Homola, SPŠ 

S.Mikovíniho, BŠ. 2. miesto: Šimon 

Pramuka SOŠ služieb a lesníctva, BŠ. 

3. miesto: Klaudie Kočí, SOŠ lesníc-

ka, BŠ.

Ďakujeme p. uč. v porotách: 

Mgr. D. Šemodová, Mgr. Katarína 

Maruniaková Lužinová, Mgr. Zuza-

na Knezovičová, Mgr. M. Urminský, 

Mgr. Slávka Gavlasová, p. lektorka zo 

Súkromnej ZŠ Guliver Mgr. Denisa 

Prokeinová, PhD., Mgr. Sandra Kuh-

nová, Mgr. V. Mravcová, PhDr. M. 

Švec, Mgr. D. Mravíková, Mgr. Ma-

rek Palov.

Šaliansky Maťko

Dňa 27. 1. OK súťaže Šaliansky Mať-

ko v  prednese slovenských poves-

tí J. C. Hronského. Gratulujeme: 

Kat.: 2.-3.roč. 1. miesto: Sandra Su-

rovcová, Základná škola Jozefa Kol-

lára v  Banskej Štiavnici, 2.miesto: 

Anička Knezovičova, ZŠ J. Horáka, 

BŠ. 3.miesto: Margarétka Blaško-

vá ZŠ J. Horáka, BŠ. Kat.:4.-5.roč. 

1. miesto: Alicka Hanová ZŠ J. Kol-

lára, BŠ. 2. miesto: Anetka Bania-

rová ZŠ J. Horáka, BŠ. 3. miesto: 

Jasna Razawi CZŠ, BŠ. Kat.: 6.-7. roč. 

1.miesto: Nelka Gulaková, ZŠ J. Kol-

lára, BŠ. 2.miesto: Zuzka Vandáková 

ZŠ J. Kollára, BŠ. 3.miesto: Borisko 

Volčko ZŠ J. Horáka, BŠ.

Umiestneným na 1. miestach drží-

me palce v krajskom kole, ktoré bude 

v B. Bystrici v Matici slovenskej.

CVČ Banská Štiavnica

OK olympiády

Víťazi v prednese slovenských povestí  foto archív CVČ BŠ

Máme veľkú radosť z úspechu 

žiaka našej školy. Šimon 

Pramuka , žiak tretieho 

ročníka študijného odboru 

operátor lesnej techniky, 

obsadil v okresnom kole 

olympiády z anglického jazyka 

krásne 2. miesto v kategórii.

Šimon pochádza z obce Prochoť, okres 

Žiar nad Hronom, kde žije s rodičmi 

a dvoma bratmi. Okrem práce okolo 

hospodárstva- kravičiek, ošípaných 

a sliepok- veľmi rád komunikuje v an-

glickom jazyku. Ako mi povedal, neučí 

sa iba v škole, ale aj doma sledovaním 

fi lmov v  anglickom jazyku a  najviac 

ho baví komunikácia v angličtine s os-

tatnými hráčmi cez počítačové hry. 

Počas pandémie COVID-u  prerušil 

štúdium a pracoval v stavebnom prie-

mysle vo francúzskom Courcheve-

li, kde mu brat sprostredkoval brigá-

du. Tam tiež často a veľa komunikoval 

v angličtine. Šimon vidí význam vzde-

lania v  cudzom jazyku aj v  lepšom 

uplatnení na trhu práce. Je šikovný 

a pracovitý aj na hodinách odborného 

výcviku, lebo je z domu naučený ma-

nuálne pracovať.

Podľa vyjadrenia jeho triednej uči-

teľky, a  zároveň aj učiteľky angličti-

ny, Mgr. Sandry Kuhnovej je Šimon 

usilovný, šikovný a  seriózny žiak. Je 

medzi spolužiakmi obľúbený, lebo je 

otvorený každej pomoci a spolupráci. 

Spolužiaci ho hodnotia ako veľmi dob-

rosrdečného, „múdreho chalana“.

Šimonovi blahoželáme ku skvelému 

umiestneniu a  ďakujeme za vzorné 

reprezentovanie našej školy. Prajeme 

mu do ďalších rokov ešte veľa podob-

ných úspechov.

Viera Hlinková

Úspech žiaka 
SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

Záhradkárske 
okienko

Pestovanie brusníc v záhradách

Sanna

Odroda má rovnaký pôvod ako od-

roda Sussi . Vytvára vysoké výho-

ny dĺžky 20 až 30 cm, stredne po-

krývajúce povrch pôdy. Listy sú 

okrúhle, podobné ako u  predchá-

dzajúcej odrody. Kvitne koncom 

mája, plody má okrúhle, červe-

né, veľkosť plodov a  doba dozrie-

vania je ako u odrody Sussi. Plody 

sú rozmiestnené po okrajoch kra 

na koncoch výhonov, čo umožňu-

je zber pomocou ručných česákov. 

Odroda je veľmi úrodná, úrody 

z kra sa dosahujú 200 - 600 g! Vy-

užitie plodov je všestranné. Majú 

vysokú dietetickú hodnotu. Ob-

sahujú najmä množstvo organic-

kých kyselín, triesloviny, rastlinné 

farbivá, minerálne látky, z vitamí-

nov hlavne vitamín C a provitamín 

A. Vynikajúce sú na priame použi-

tie do koláčov, pudingov a rôznych 

pochutín, známy je tiež brusnico-

vý kompót ako fantastická príloha 

k divine a  iným mäsovým jedlám. 

Z  plodov sa tiež vyrábajú džemy, 

marmelády a rôsoly. Zberajú sa tiež 

listy, ktoré majú liečivé účinky.

Pestovanie kľukvy v záhradách

Kľukva

Patrí tiež medzi menej známe ovocné 

druhy. Jej popisov, ako aj návodov na 

jej pestovanie v súčasnosti v literatúre 

veľa nie je, záujemcovia o jej pestova-

nie len veľmi problematicky vyhľadá-

vajú informácie a odpovede na svoje 

otázky. To je hlavný dôvod jej malé-

ho rozšírenia, napriek tomu, že si táto 

rastlina zasluhuje našu väčšiu pozor-

nosť. Jej plody obsahujú podobne 

ako brusnice veľké množstvo orga-

nických kyselín, minerálnych látok, 

cukrov, vitamínov a pektínov. Vhod-

né sú na priamu konzumáciu i spra-

covanie. Výrobky z nich majú vynika-

júcu lahodnú chuť a vysokú nutričnú 

hodnotu. Väčšina kultúrnych odrôd 

vznikla z  druhov kľukva veľkoplo-

dá a kľukva močiarna. Jej pôvodným 

domovom sú zamokrené rašeliniská 

a horské lúky Severnej Ameriky a Si-

bíre. U nás rastie voľne v prírode na-

príklad v niektorých oblastiach poho-

ria Roháče, v CHKO Horná Orava, na 

najvyšších miestach Krivánskej Fatry 

a v ďalších menších lokalitách.

Zdroj: Ing Marián Komžík: Menej 

známe ovocné druhy – I. diel

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Piatok 3.2. o 18:30 hod.

M3gan
Horor, 101 min., MP:15, vstupné: 
6€. M3GAN je zázrak umelej inteli-
gencie. Bábika ako živá, naprogra-
movaná tak, aby bola dokonalým 
spoločníkom dieťaťa a najväčším 
spojencom rodiča. Predovšetkým je 
však najlepším priateľom, učite-
ľom, partnerom a ochrancom dieťa-
ťa, ku ktorému je pripútaný. 

Sobota 4.2. o 16:30 hod.

Slúžka
Historický, dráma, 110 min., 
MP:15, vstupné: 6€. Hlavnou hr-
dinkou je pätnásťročná Anka, kto-
rá prichádza pracovať ako slúžka 
do pražskej vily vysokopostave-
nej rakúsko-uhorskej rodiny. Anka 
s pomocou zvyšného služobníctva 
spoznáva pravidlá nového sveta, 
triedne rozdiely aj komplikované 
povahy svojich zamestnávateľov. 

Nedeľa 5.2. o 16:00 hod.

Zúbková víla
Rodinný, animovaný, 80 min., MP, 
vstupné: 6€. Violetta, večne zve-
davá a rozmarná víla sa chce stať 
zúbkovou vílou, no stále nedokáže 
vykúzliť hračky, ktoré by mala de-
ťom nechať za zúbky. Veľká skúš-
ka sa blíži a zúbkovými vílami sa 
môžu stať len tí, ktorí úspešne 
zložili skúšku. 

Nedeľa 5.2. o 18:30 hod.

Fortunova hra
Triler, 120 min., MP:15, vstupné: 
6€. Agent MI6 Orson Fortune a jeho 
tím agentov naverbujú jednu z naj-
väčších hollywoodskych fi lmových 
hviezd, aby im pomohla pri tajnej 
misii, keď predaj novej smrtiacej 
zbrojnej technológie hrozí naruše-
ním svetového poriadku

Streda 8.2. o 18:30 hod.

Letné svetlo 
a potom príde noc
Komédia, dráma, 111 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Islandský oceňovaný 
režisér Elfar Adalsteins natočil 
drámu o riedko osídlenej dedine na 
Islande, kde všetci jej obyvatelia 
žijú ďaleko od seba. Práve geogra-
fi cké rozpoloženie je ideálne pre 
tento druh svojrázneho, milosrd-
ného a súborného fi lmu o tom, akí 
odlišní, a predsa podobní, sme my 
ľudia. Príbeh o vzťahoch, stras-
tiach a radostiach poprepletaných 
v príbehoch vidiečanov. 

Štvrtok 9.2. o 18:30 hod.

Duchovia 
Inisherinu
Dráma, 114 min., MP:12, vstupné: 
6€. Dej sa odohráva na odľahlom 
ostrove pri západnom pobreží Írska 
a sleduje celoživotných priateľov 
Pádraica a Colma, ktorí sa ocitnú 
v slepej uličke, keď Colm nečakane 
ukončí ich priateľstvo. Ohromený 
Pádraic sa s pomocou svojej ses-
try Siobhán a problémového mladé-
ho ostrovana Dominica snaží napra-
viť vzťah a odmieta prijať “nie” 
ako odpoveď. 

Piatok 3.2., 10.2., 17.2., 24.2. o 9:30 hod. 
Utorok 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. o 9:30 hod.
V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomocou 
riekaniek, básničiek a pesničiek s Dankou
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 certifi-
kovaná Danka Takáčová. Vstupné: in-
dividuálny vstup - 5€, permanentka na 
5 vstupov - 20€

Štvrtok 9.2. o 10:00 hod.
KREATÍVNY WORKSHOP 
PRE MAMINY S DEŤMI
Judit Ondrejčinová vás zavedie do sve-
ta fantázie. V ňom sa vaše ruky stanú 
zázračným nástrojom a vďaka nim 
vstúpite do sveta plného tajomných 
zvierat a vecí. Vstupné: 5€ 

Sobota 18.2. od 14-16 hod.
DETSKÝ KARNEVAL
Základná škola J.Kollára - školská je-
dáleň: vchod z ľavej strany. 
Vystúpi: Sranda Banda. Vstupné: 2€, 
Každé dieťa dostane malú odmenu. 
Kapacita obmedzená: 
lístky si môžete zakúpiť na stránke 
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Štvrtok 23.2. o 16:30 hod.
RODIČOVSKÁ POSILŇOVŇA 
s Táňou Polákovou
Malý Rodičovský Koučing, alias MRK☺
Ako môže vnímavé rodičovstvo zmeniť 
svet? Pozývame Vás, rodičov, do otvo-
renej debaty o našich každodenných 
rodičovských zápasoch. Budeme si 
rozprávať príbeh o rodičovi, ktorý chce 
nielen prežiť a vydržať, ale sníva o po-
hode a porozumení so svojimi deťmi. 
Pozrieme sa na každodenné závažia 
a čo nám ich pomáha niesť. Nájdeme 
jednoduché odpovede na Vaše zložité 
otázky . Ukážeme si a precvičíme novú 
zručnosť. Proste porada v tíme rodi-
čov! Vstupné: bezplatné 

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.

Každý z nás bol kedysi 

dieťaťom. Každý z nás prežil 

detstvo plné bláznivých 

zážitkov, boliestok a nerozluč-

ných priateľstiev. 

Dospeli ste vážení,  stratili pružnosť 

v  tele,  bezprostrednosť v  uvažovaní 

a bezhraničnú nádej v lásku. Stali ste sa 

rodičmi či starými rodičmi. Častou spo-

mienkou na detstvo je radosť z preži-

tých chvíľ s kamošmi, alebo na chvíle, 

ktoré sa zapísali do pamäti niečím vý-

nimočným.

Čím ste chceli byť ako dieťa? Hasič, 

kráľ, indián, lesák, víla, princezná. Koľ-

kým z vás sa sen splnil, a koľkí z vás sú 

šťastní? Naučili ste sa plniť sny nielen 

sebe ale aj vašim blízkym?

Prichádza čas, kedy to môžete so svoji-

mi „mrňavkami“ dobehnúť a poskytnúť 

im nezabudnuteľný zážitok. V čase fa-

šiangov sme zorganizovali Detský kar-

neval, ktorý prinesie plno drobných ra-

dostí a zážitkov. V Základnej škole J. 

Kollára 18.2. od 14.00-16.00 hod. 

vystúpi Daniel Karpinský, kedysi ob-

ľúbený učiteľ vyhlásený za najlepšie-

ho učiteľa SR. Momentálne zabáva 

deti svojimi vystúpeniami s  kúzelníc-

kou šou a Srandou bandou-hovoriaci-

mi bábkami.

Dve hodiny nadupané akciou budú zá-

žitkom pre každé dieťa, ktoré príde 

v  maske svojho obľúbeného hrdinu. 

Každá maska si odnesie malú drobnosť 

na pamiatku. V  prípade že deti nez-

maľujete doma, bude k dispozícii krás-

na víla ktorá to zvládne k vašej spokoj-

nosti.

V  čase karnevalu bude v  Kultúrnom 

centre prebiehať ples pre dospelých, 

a  tak sme „ples pre deti“ presunuli do 

BOD-u K, ktorý je kultúrnym bodom 

pre všetkých obyvateľov BŠ zasadeným 

na sídlisku Drieňová.

Tak veľkí, ako aj malí obyvatelia nášho 

mesta, oslavujme fašiangy a privolávaj-

me jar, nech prinesie do našich životov 

viac svetla, lásky a pochopenia.

Tešíme sa na vás, rodičov aj deti,nech 

si od nás odnesiete kus bezprostrednej 

radosti.

Vstupné na podujatie je 2€ na osobu.

Kvôli kapacite miesta, kde sa akcia 

bude konať /školská jedáleň/ odpo-

rúčame si lístky buď kúpiť alebo re-

zervovať na stránke:www.kultura.

banskastiavnica.sk/mestsky-detsky

-karneval.

Zuzka Patkošová, 

odd.KŠaMK

Konečne karneval pre deti

Kde raky spievajú

Neuveriteľný príbeh o  samote, zúfal-

stve, odvahe prežiť, vytrvalosti, boji 

s predsudkami, ale aj o láske a nádeji.

V  pokojnom mestečku Barkley Cove 

na pobreží Severnej Karolíny dlhé roky 

kolujú strašidelné historky o  Dievča-

ti z močiara. Keď sa v roku 1969 pod 

požiarnou rozhľadňou objaví mŕtvola 

miestneho krásavca Chasea, obyvate-

lia mestečka z  jeho vraždy hneď upo-

dozrievajú Kyu Clarkovú, prezývanú 

Dievča z močiara. Vraj mala s Chaseom 

nejaké pletky a keď sa oženil s „dobrou 

partiou“, nedokázala sa cez to preniesť 

a  siahla po pomste. Lenže Kya nie je 

taká, ako sa o nej hovorí. Je citlivá a in-

teligentná, roky žije v rozľahlom a ťaž-

ko prístupnom močiari odkázaná sama 

na seba a nazýva ho svojím domovom. 

V škole sa ukáže len jeden jediný raz – 

za prísľub dobrého jedla. Keď však za-

žije výsmech, šikanovanie a nepocho-

penie, zanevrie na všetkých a utiahne 

sa späť do chatrče v barinách. No aj v jej 

živote príde chvíľa, keď zatúži po spo-

ločnosti ľudí, po láske a dotykoch. Jej 

nespútaná krása očarí dvoch mladých 

mužov z  mestečka a  Kya sa pomaly 

začne otvárať novému životu – keď sa 

zrazu stane čosi nepredstaviteľné.

MsK

Mestská knižnica 
ponúka...
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Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici (MsK) vďaka Fondu 

na podporu umenia mohla 

opäť raz výrazne inovovať 

a revitalizovať knižný fond.

Ako každý rok, aj v  roku 2022 fond 

podporil mestskú knižnicu čiastkou, 

ktorá pomohla obohatiť knižnú zbier-

ku o  mnoho nových titulov, tento-

krát významne aj na oddelenie pre 

deti a mládež, či už z oblasti náučnej 

literatúry alebo beletrie. Okrem pravi-

delného fi nancovania nákupu nových 

kníh zriaďovateľom mestskej knižni-

ce Mestom Banská Štiavnica sa poda-

rilo knižnici prostredníctvom projek-

tu FPU získať ďalšie fi nancie vo výške 

3300€ a  pri spolufi nancovaní mesta 

výškou 370€ nakúpiť o  346 nových 

kníh viac ako by dovolil mestský roz-

počet. Na dospelé oddelenie pribudla 

beletria (108 titulov) a  odborná lite-

ratúra, najmä z oblasti geografi e (ces-

tovateľské bedekre), regionálnej li-

teratúry, psychológie, dejín, ale aj 

populárno-náučnej, motivačnej a voľ-

nočasovej literatúry- spolu 84 titulov. 

Literatúra pre deti bola doplnená pri-

oritne v  materskej budove na Nám.

sv. Trojice, ale aj v pobočke na sídlis-

ku Drieňová, s počtom spolu 100 titu-

lov beletrie a 54 kníh z rôznych oblas-

tí náučnej literatúry. Najmä tie detské, 

no nielen ony, boli predstavené v rám-

ci mikulášskeho podujatia v mestskej 

knižnici 6.12. pri vianočnom strom-

čeku. Dospelí budú môcť spoznávať 

novú ponuku okrem výpožičiek aj pro-

stredníctvom Štiavnických novín, kde 

budú postupne predstavované nové 

zaujímavé prírastky. Fondu na podpo-

ru umenia vyjadrujeme poďakovanie 

za rozšírenú možnosť neustále inovo-

vať a dopĺňať knižný fond a veríme, že 

vďaka novej a  príťažlivej knižnej po-

nuke si naša knižnica bude získavať 

ďalšiu a ďalšiu priazeň čitateľov.

Akvizície s podporou zriaďovate-

ľa a darcov

Ako už bolo spomenuté, mestská 

knižnica prioritne získava fi nančné 

zdroje na nákup nových kníh z  roz-

počtu mesta, v  roku 2022 takou-

to kúpou získala 261 nových titulov 

krásnej i odbornej literatúry, ak odrá-

tame 49 titulov nakúpených pri spo-

lufi nancovaní projektu FPU, no kaž-

doročne má nové prírastky aj vďaka 

mnohým darcom. V  roku 2022 bolo 

nadobudnutých darom 261 titulov 

kníh, ktoré sú dnes súčasťou kniž-

ničného fondu, z  celkového počtu 

399 darovaných kníh. Niektoré z da-

rov, najmä tie zachovalé knihy, kto-

ré už vo fonde jestvujú, boli predme-

tom ďalšieho darovania, príp. výmeny 

opotrebovanej knihy za nepoškode-

nú toho istého vydania. Touto cestou 

ďakujeme ešte raz všetkým darcom: 

Mgr. Nadežda Babiaková, Mgr. Hen-

rieta Godová, p. Eva Proroková, p. Jitka 

Pavlendová, Ing. Magdaléna Miháliko-

vá, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Mgr. Peter 

Jancsy, Biba Stanková, Lucia Gondová, 

Mária Kotillová, PaeDr. Marta Škreňo-

vá, p. Lány, p. Karafa, Mgr. Jozef Siska, 

Martin Buda, RNDr. Zuzana Šušková, 

Mgr. Andrea Benediktyová, Ing. Vladi-

mír Protopopov- Zo Štiavnice do Eu-

rópy, Egypta a  Malej Ázie, p. Voštiar 

a p. Šarkoziová, Mgr. Peter Žitňan- Zla-

to na Slovensku, PhDr. Michal Švec- 

preklad Chestertona: Stromy pýchy, 

Peter Šloser- autor detektívok /Spolok 

Judášov/, Ing. Rastislav Marko, An-

drea Megová, p. Ján Zambor, p. Soňa 

Zimmermannová, p. Vladimír Poprac- 

História zdravotníctva v Banskej Štiav-

nici, Mgr. Andrea Kočalková /od auto-

ra Petra Hotru: Banality/, Mgr. Galina 

Cibulková, Mgr. Dagmar Luptáková, 

Mgr. Michal Pálka, p. Blaženiaková Ka-

rina, Hana Kaníková, Mariana Važano-

vá, p. Fašáneková, Júlia Čížová, Šimon-

ko Cibulka, Maia Nachkebia- gruzínska 

rezidentka, John Minahane- írsky rezi-

dent /Narodil som sa pre nepokoj: Jan-

ko Kráľ- preklad do angl./, Mgr. Evka 

Gregáňová, Janka Debnárová a  v  ne-

poslednom rade náš renomovaný re-

gionálny autor Milan Augustín, ktorý 

obdaroval knižnicu odbornou publiká-

ciou Kódex mestských a banských práv 

Mesta Banská Štiavnica. Všetkým dar-

com, či už autorom publikácií, známym 

i anonymným používateľom i nepouží-

vateľom knižnice, spolkom, organizáci-

ám, asociáciám i  rôznym združeniam 

z nášho mesta, Slovenska i zahraničia 

ešte raz vyslovujeme veľkú vďaku a ve-

ríme, že všetky publikácie si nájdu svo-

jich čitateľov.

/MsK/

Akvizícia 2022 mestskej knižnice 
s podporou FPU

Výber nových titulov darovaných autormi  foto archív MsK BŠ

xxx
Plač, nárek, stony dookola,

výkriky slabé, nesmelé,

lož, že je taká suďby vôľa,

a čelá žiaľom zvrásnené.

Odvekú biednu Ukrajinu

oplakávame v každý čas,

čakáme v mukách na hodinu,

keď putá ťažké spadnú z nás.

Tie slzy večne jatria rany,

nezhoja sa v tom ohni múk.

Zhrdzavie reťaz pod slzami,

no sama nespadne nám z rúk.

Nuž čože žialiť prostred psoty?

Veď pre nás nieto cesty späť.

Dajme sa radšej do roboty

za lepší život, za lepší svet. 

(1890)

Lesia Ukrajinka

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

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

Pracovná 
ponuka 

- lektor/lektorka v múzeu

Pridajte sa do nášho múzejného 

tímu! Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici hľadá na letnú se-

zónu lektorov a lektorky. Ak ovlá-

date aspoň jeden cudzí jazyk, ste 

komunikatívny, empatický, zodpo-

vedný, máte vzťah k histórii, kul-

túre a umeniu – neváhajte a pošlite 

prihlášku. Sezónnych lektorov/lek-

torky (od apríla do konca októbra 

2023) hľadáme do nasledovných 

expozícií múzea: Kammerhof– Ba-

níctvo na Slovensku, Galéria Jozefa 

Kollára, Berggericht – Mineralogická 

expozícia. Viac informácií nájdete na 

stránke www.muzeumbs.sk alebo na 

personálnom oddelení múzea.

SBM
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V roku 2022 sme aktívne 

pracovali so športovcami, 

ktorí sú aktívnymi členmi 

klubu, ale klub podporoval 

tréningové procesy aj pre 

neregistrovaných športovcov, 

ktorých potenciál do budúcna 

je možno rozvinúť, či už 

v našom klube alebo v iných 

športových aktivitách.

Pretekári sa zúčastnili 64 pretekov 

v  behoch na ceste, dráhe, cezpoľ-

ných, horských, cyklistike cestnej aj 

horskej, Spartan race na Slovensku, 

Anglicku a Grécku. Získali sme spo-

lu 92 umiestnení na stupňoch víťa-

zov – čo je výborná reklama pre naše 

mesto a náš klub. Získali sme na cez-

poľných behoch - krajské majstrov-

stvá: druhé miesto Ondrej Bačík ml. 

žiaci, štvrté miesto Laura Helejová, 

Peter Kačáni v mužoch druhý a maj-

sterka kraja v  ženách sa stala Jana 

Potančoková. Na M SR Laura Hele-

jová spomedzi 102 pretekárok do-

behla 24tá.... podrobné výsledky na: 

www.hrdosport.sk. Najviac pretekov 

absolvovala Jana Potančoková, o.i. 

víťazka Zvolenskej bežeckej ligy.

Marek Vidlička obsadil 17.miesto na 

ME v krose ozbrojených síl.

Na MSR v  polmaratóne obsadil vo 

svojej kat. druhé miesto.

Najvýraznejší úspech dosiahla člen-

ka nášho klubu Ester Hortobágyiová 

v Spartan race trafi c-ME v Anglicku 

získala prvé miesto a na MS v Gréc-

ku získala tri tituly Majsterky sveta... 

a na Spartan race v Abu Dabí získala 

druhé miesto.

Výsledky sme zverejňovali na 

FB- Atleti BS, v ŠN a TV VIO v TA3 

a v denníku Šport.

https://statistika.atletika.sk/

kalendar/0

https://www.hrdosport.sk/Events

?SelectedYear=2020&Selected

Month=1

https://www.sportsofttiming.sk/sk/

zavod/overview/5116

https://www.kosicemarathon.com/

wp-content/uploads/docs/vysledky/

2020/maraton-muzi.pdf

Finančné prostriedky, ktoré sme zís-

kali z rozpočtu Mesta Banská Štiav-

nica sa použili v súlade so žiadosťou 

a  veľmi nám pomohli, nakoľko by 

sme sa nemohli aktívne zúčastňovať 

pretekov v takej miere ako bolo spo-

menuté.

Klub Atléti BS má momentálne 72 čle-

nov, z toho detí do 15 rokov je 48.

Ďakujeme Mestu Banská Štiavni-

ca za fi nančnú podporu na činnosť 

v roku 2022.

Róbert Petro,

predseda ŠK Atléti BS

O činnosti ŠK Atléti BS v roku 2022

ŠK Atléti BS na novej tartanovej dráhe  foto archív ŠK Atleti BŠ

Patrik Jány 
zlatý a  strieborný na poháro-

vých pretekoch

Medzinárodné pohárové preteky 

zo vzduchových zbraní 24.1.2023 

v Innsbrucku vyhral Mgr. Patrik Jány.

25.1.2023 v Mníchove na súťaži o po-

hár H&N obsadil Mgr. Patrik Jány 

2. miesto, obidve súťaže boli obsade-

né kvalitnými strelcami sveta!

ŠN

INZERCIA

Výstavy 
a galérie 

v Banskej Štiavnici

Kammerhof – Kaplnka sv. Ignáca, 

Kremeň – kráľ nerastov, Kammer-

hofská 2, BŠ, vstupy každý ut., str. 

a sob. o 11.00 a 13.00

Berggericht,: Geobádateľňa, Ná-

mestie sv.Trojice 6, BŠ, kaž. stredu 

11.00-16.00

Galéria Jozefa Kollára, Nám.

sv. Trojice 8, BŠ, štvrtok-sobota, 

9.00-17.00, výstavy: Leonard Le-

lák: From yor ashes, we will rise / 

Povstaneme z  tvojho popola; Oto 

skalický: Baníci; Johana Merta: Po-

vrchová ťažba; Skupinová výstava: 

Divočina: Kým sme tancovali; Zoya 

Laktionova: Remember the Smell 

of Mariupol / Nezabudni na pach 

Mariupoľu; Putti: Emblémy lásky 

a slávy; Tiché správy Zeme.

Schemnitz Gallery: Eva Ďuro-

vec: Zastaviť príšeru, A.Sládkoviča 

53/2, BŠ, každý štvrtok – ponde-

lok, 12.00 – 17.00

Rodný dom Deža Hoff manna, Pod 

Červenou studňou 625/10, piatok 

– nedeľa, 11.00 – 17.00

Tím OOCR Región Štiavnica
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

MESTSKÁ  PLAVÁREŇ

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   –––

OTVÁRACIE 

HODINY

PLAVECKÝ 

BAZÉN

Posledný vstup do budovy je o 19.30 hod.

Kontakt:  045 / 691 2724


