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INZERCIA

Dňa 15. 2. 2023 sa uskutočnilo 

rokovanie mestského zastupi-

teľstva s programom:

Kontrola plnenia uznesení; Ná-

vrh VZN mesta Banská Štiavni-

ca č. /2023 o  zrušení niektorých 

VZN; Oprava zjavnej chyby v písa-

ní VZN č. 4/2022; Návrh VZN mes-

ta Banská Štiavnica č. /2023 o na-

kladaní s  komunálnymi odpadmi 

a  drobnými stavebnými odpad-

mi na území mesta Banská Štiav-

nica; Návrh vnútorného predpisu 

č. 0001/2023 – Zásady odmeňova-

nia primátora, zástupcu primáto-

ra, hlavného kontrolóra, poslancov, 

č. 2/2023 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta 

Banská Štiavnica.

Dňa 15.02.2023 bolo na zasadnu-

tí MsZ prijaté nové VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 2/2023 o  nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mes-

ta Banská Štiavnica, ktorého celé zne-

nie si môžete pozrieť na stránke mes-

ta https://www.banskastiavnica.sk/

obcan/samosprava/vseobecne

-zavazne-nariadenia-mesta/

Najpodstatnejšia zmena, ktorá vy-

plynula z  platného VZN č.4/2022 

o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady je 

zmena zberu z vrecového na kontaj-

nerovo-intervalový, pričom vrecový 

je už len doplnkový zber. 

Zmena vyplývajúca z  VZN č.2/2023 

o  nakladaní s  komunálnymi odpad-

mi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Banská Štiavnica je, 

že podnikateľský subjekt je povin-

ný vyložiť zberné nádoby, (resp. 

špeciálne označené vrecia pri do-

plnkovom zbere) na vopred do-

hodnuté ľahko prístupné miesto, 

zvyčajne pred nehnuteľnosť pre-

vádzky, alebo určené stojisko vý-

lučne v deň zberu odpadu do 6.00 

hod. ráno. Žiadame preto všetky 

podnikateľské subjekty, aby tieto 

zmeny rešpektovali.

MsÚ

Z rokovania februárového zasadnutia 
mestského zastupiteľstva

Prijaté nové VZN 
Mesta Banská Štiavnica

Rokovanie v zasadačke MsÚ  foto Michal Kríž 3.str.

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

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

Kontakt: 045/6949651

KLASICKÁ ČÍNSKA MEDICÍNAElena Kostiviarová
Diagnostika a terapia v zmysle jej princípov

Miesto: MEDI – FARM Centrum, Energetikov 1 (sídlisko Drieňová)
Kontakt:  0905 745 517; mail: elena.kostiviarova@gmail.comNávšteva na základe telefonickej objednávky

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v  Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že výročná členská 

schôdza sa uskutoční dňa 25. mar-

ca 2023 o 8.00 hodine v kine Aka-

demik v Banskej Štiavnici. Program 

rokovania: 1. Otvorenie. 2. Voľ-

ba pracovného predsedníctva a ko-

misií. 3. Kontrola plnenia uznese-

ní. 4. Správa o činnosti MO SRZ za 

rok 2022. 5. Správa o hospodárení 

MO SRZ za rok 2022, rozpočet na r. 

2023. 6. Správa o činnosti kontrol-

nej komisie. 7. Správa o zarybňova-

ní a úlovkoch v revíroch MO SRZ. 

8. Správa o činnosti rybárskej strá-

že. 9. Správa mandátovej komisie 

o účasti na členskej schôdzi. 10. Do-

plňujúce voľby do kontrolnej komi-

sie. 11. Odovzdanie vyznamenaní 

členom MO SRZ. 12. Diskusia, pre-

stávka. 13. Návrh a schválenie uzne-

senia z členskej schôdze. 14. Ukon-

čenie členskej schôdze

Ján Mravík,

podpredseda MO SRZ

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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DIÁR
z programu

primátorky

11.2. v Rádiu Lumen bola spomien-

ka na Mateja Zipsera, ktorý zomrel 

v tento deň v r. 1768. V štôlni Pa-

cher v banskoštiavnickom rudnom 

revíri zaviedol do praxe priečnu do-

bývaciu metódu, čo sa uskutočnilo 

prvýkrát na svete.

11. a 12.2. vo viacerých médiách bola 

spomienka na vynikajúceho atléta, 

československého a  slovenského re-

kordéra v behu na 1500 m Ivana Ko-

váča, ktorý zomrel 11.2.2023. Naro-

dil sa 25.12.1949. Bol absolventom 

Strednej priemyselnej školy chemic-

kej, kde začal s atletikou a už tu do-

siahol vynikajúce celoštátne úspechy. 

Dodnes je držiteľom prvého sloven-

ského mužského rekordu v  atletike, 

v behu na 1500 m s časom 3:39.4 min.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V doterajšej histórii Banskej 

Štiavnice je len málo takých 

osobností, akým je Ing. Anton 

Hykisch, banskoštiavnický 

rodák a od r. 2007 aj čestný 

občan Banskej Štiavnice. 

Nebol to nikto iný ako práve on, kto-

rý v 2. polovici 20. storočia a v tom-

to storočí zviditeľnil a preslávil naše 

mesto nielen v SR, ale aj v zahraničí 

z pozície mimoriadne významných 

profesií tak ako málokto doteraz.

Práve 23.2. sa dožíva 91 rokov. Je 

tu teda ten najlogickejší a najsamo-

zrejmejší dôvod, aby sme mu práve 

v našich novinách venovali tú naj-

zaslúženejšiu pozornosť.

Čo všetko len stihol a stále stíha na 

tej najvyššej profesionálnej úrovni, 

kde poväčšine všade sa mimoriad-

nym spôsobom zaslúžil aj o  zvidi-

teľňovanie Banskej Štiavnice nielen 

v SR, ale aj v blízkej i v tej najvzdia-

lenejšej cudzine. Bol redaktorom 

v  Slovenskom rozhlase v  Bratisla-

ve, ekonomickým námestníkom 

a  následne riaditeľom vydavateľ-

stva Mladé letá v Bratislave, poslan-

com Slovenskej národnej rady a v r. 

1993-1997 bol prvým mimoriad-

nym a  splnomocneným veľvyslan-

com SR v Kanade. Avšak čo je najdô-

ležitejšie pre Banskú Štiavnicu, bol 

a stále je excelentným spisovateľom 

literatúry faktu. Nielenže sa ucho-

pil aj tých najzložitejších tém, kto-

ré od stredoveku až po súčasnosť 

mimoriadne sugestívne a  viero-

hodne pretlmočil do svojich literár-

nych diel, ale poväčšine mala svoju 

dominanciu Banská Štiavnica. Vla-

ni v 90. roku jeho života mu vyšiel 

ďalší, a pevne verím, že nie posled-

ný historický román „Bezhlavý čas“. 

Nesmierne ma potešilo, že ešte aj 

dnes – 17.2., keď píšem tieto riad-

ky ráno o 1.00 hodine som v Rádiu 

Devín počula čítanie z tohto romá-

nu. To asi hovorí za všetko, že táto 

vynikajúca osobnosť slovenského 

kultúrneho a politického života Slo-

venska má a určite bude stále mať 

svoje trvalé miesto nielen v análoch 

Banskej Štiavnice, ale aj Slovenska, 

kde bude natrvalo zapísaný zlatými 

písmenami, k  čomu určite budem 

natrvalo dopomáhať nielen ja, ale aj 

moji spoluobčania a,  samozrejme, 

určite nielen oni. 

Majstre, dovoľte mi, aby som Vám 

nielen v mojom mene, ale aj v mene 

mojich spoluobčanov zapriala do 

ďalších rokov života hlavne dobré 

a  pevné zdravie, aby ste ešte našli 

dostatok pohody a inšpirácií pre na-

písanie ďalších pozoruhodných lite-

rárnych diel. Hlavne však, aby Váš 

literárny odkaz nikdy nezapadol 

prachom, ale nachádzal nielen v sú-

časnosti, ale aj v budúcnosti odozvu 

v  budúcich generáciách, a  to hlav-

ne Vašich rodných Štiavničanov, ale 

aj všetkých tých, ktorí mali aspoň 

aký-taký vrelý vzťah k Vášmu rod-

nému mestu.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Blahoželanie 
Ing. Antonovi Hykischovi

20.2.

 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.

Účasť na zasadnutí Rady RZMO 

Žiarsky región.

Redakčná rada ŠN.

Pracovné rokovanie so zástupca-

mi Hudobnej a umeleckej akadé-

mie Jána Albrechta Banská Štiav-

nica k výstavbe nového areálu.

21.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Stretnutie primátorov lokalít 

UNESCO – B. Štiavnica, Ružom-

berok – Vlkolínec, Spišské Pod-

hradie k príprave 30. výročia zá-

pisu prvých lokalít do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi SPP, a.s.

22.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na občianskom proteste 

za záchranu samospráv organi-

zovaný Združením miest a obcí 

Slovenska: „Kto škodí mestám 

a obciam, škodí ľuďom!“

23.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi DHZ.

 Pracovné rokovanie s  vedením 

ZUŠ.

24.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Alenou Hedere-

rovou.

Viera Lauková

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov, Základná organizá-

cia Ladislava Exnára, hrdinu SNP 

Banská Štiavnica, dovoľuje si Vás 

pozvať na spomienkový akt, ktorý 

Mesto Banská Štiavnica usporia-

da spolu s našou Základnou orga-

nizáciou Slovenského zväzu pro-

tifašistických bojovníkov, spojený 

s  položením kytíc pri príležitos-

ti 78. výročia oslobodenia mesta 

Banskej Štiavnice. Program začína 

o  14.30 hod. dňa 6.marca 2023 

/pondelok/ (pri Pamätníku bojov-

níkov I. a  II. svetovej vojny (nad 

poštou). Program: Hymna SR, Bá-

seň, Položenie kytíc, Príhovor zá-

stupcu mesta, Príhovor zástupcu 

SZPB, Hymnická pieseň. Tešíme 

sa na Vašu účasť! Po ukončení spo-

mienkové aktu pokračuje členská 

schôdza ZO SZPB U Karabellyho.

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB, 

Marian Štepka, 

tajomník ZO SZPB

Srnky v meste
Keď som prechádzala Štiavnicou, 

na ulici 1. mája som začula v kroví 

šum a nechcela som uveriť vlast-

ným očiam, keď popri mne me-

dzi panelákmi a  oporným mú-

rom prebehla srnka aj s mladými 

sŕňatkami. O  medveďoch v  na-

šom meste i na okolí sa už písalo 

v  našich novinách, ale o  srnkách 

sa ešte nepísalo. Dávam preto do 

pozornosti hlavne obyvateľom pa-

nelákov na ul. 1. mája 6 až 11, aby 

občas pozreli z  okien na priestor 

za panelákmi a možno aj im sa na-

skytne podobný pohľad ako mne.

Andrea Školíková

Výzva
športovým klubom

Komisia športu a  kultúry bude 

vyhodnocovať športovú sezónu 

2022. Zároveň do Správy o  sta-

ve mesta žiadame športové kluby 

o  nasledovné informácie: zhod-

notenie sezóny 2022, predbežný 

plán činnosti klubu na rok 2023 

a počet registrovaných členov.

Informácie posielajte na e-mail: 

petrik@banskastiavnica.sk. Ter-

mín na zaslanie informácií je do 

28. februára 2023.

Ďakujeme!

Ján Petrík, odd. KŠaMK
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predsedov a členov ko-

misií mesta Banská Štiavnica; De-

legovanie poslancov MsZ do rád 

škôl a  školských zariadení v  zria-

ďovateľskej pôsobnosti Mesta Ban-

ská Štiavnica; Zadanie pre spraco-

vanie Urbanistickej štúdie obytnej 

zóny (funkčno-priestorový blok 

F. P. B 14.1.1 – A, Principlac), ul. Ky-

sihýbelská, Banská Štiavnica; Sprá-

va o  začatí obstarávania – Zmeny 

a  doplnky č. 11 ÚPN mesta Ban-

ská Štiavnica; Návrh na rozpočtové 

opatrenie č. 1/2023; Poskytnutie 

dotácií z  rozpočtu mesta v  zmys-

le VZN Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2018 o  poskytovaní dotácií; 

Správa o  kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra za 2. polrok; Vydá-

vanie Štiavnických novín; Dodatok 

č. 2 k Rokovaciemu poriadku komi-

sií MsZ v Banskej Štiavnici; Vzda-

nie sa členstva v Komisii výstavby 

a  ŽP; Majetkové veci mesta Ban-

ská Štiavnica; Informatívna správa 

o vyúčtovaní dotácií poskytnutých 

za rok 2022 podľa VZN č. 2/2018 

o  poskytovaní dotácií z  rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica; Informa-

tívna správa – nájomný vzťah „Há-

jovňa na Červenej studni“; Informa-

tívna správa - pracovná skupina 

na riešenie parkovania a  dopravy 

na území mesta Banská Štiavnica; 

Informatívna správa zo zasadnu-

tia valného zhromaždenia Región 

Banská Štiavnica; Rôzne; Interpe-

lácie a dopyty poslancov.

Mestské zastupiteľstvo prero-

kovalo a schválilo:

VZN č. 1/2023 o  zrušení niekto-

rých VZN. Oznámenie opravy 

zjavnej chyby v  písaní VZN Mes-

ta Banská Štiavnica č. 4/2022 

o miestnom poplatku za komunál-

ne odpady a  drobné stavebné od-

pady z  dôvodu, že pri vyhotovo-

vaní písomnej formy schváleného 

VZN došlo k zjavnej chybe v písa-

ní, kde v texte v ust. § 12 v Závereč-

ných ustanoveniach bolo uvedené: 

„Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväz-

né nariadenie Mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a  drobné staveb-

né odpady.“ Správne znenie uvede-

nej vety znie nasledovne: „Týmto 

VZN sa ruší Všeobecne záväzné na-

riadenie Mesta Banská Štiavnica č. 

3/2020 a 2/2022 o miestnom poplat-

ku za komunálne odpady a drobné sta-

vebné odpady.“ MsZ sa uznieslo na 

VZN č. 2/2023 o  nakladaní s  ko-

munálnymi odpadmi a  drobný-

mi stavebnými odpadmi na území 

mesta Banská Štiavnica, v ktorom 

sa upravuje §9, najmä zmena zberu 

odpadu pre podnikateľské subjek-

ty z vrecového na kontajnerovo-in-

tervalový; vrecový zber ostáva len 

ako doplnkový zber odpadu. MsZ 

sa tiež uznieslo na Vnútornom 

predpise č. 001/2023 Zásady od-

meňovania primátora, zástupcu 

primátora, hlavného kontrolóra, 

predsedov a  členov komisií mes-

ta Banská Štiavnica. Mesto Ban-

ská Štiavnica má spracovaný Vnú-

torný predpis č. 3/2018 – Zásady 

odmeňovania primátora, zástupcu 

primátora, hlavného kontrolóra, 

poslancov, predsedov a členov ko-

misií mesta Banská Štiavnica účin-

ný od 27. 6. 2018. Z dôvodu novely 

zákona č. 253/1994 Z. z. o  práv-

nom postavení a platových pome-

roch starostov obcí a  primátorov 

miest, účinnej od 1. 12. 2018 a Zá-

kona č. 369/1990 Zb. o  obecnom 

zriadení účinnej od 1. 7. 2022 je 

potrebné vykonať zmeny vo vnú-

tornom predpise. Taktiež z dôvodu 

valorizácie priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v  národnom 

hospodárstve za predchádzajúci 

rok vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR.

MsZ zobralo na vedomie delego-

vanie poslancov MsZ do rád škôl 

a  školských zariadení v  zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica. Začatie prác súvisiacich 

s obstarávaním Zmien a doplnkov 

č. 11 ÚPN mesta Banská Štiavnica 

pre žiadateľov Viktor Kováč a Mi-

lan Maďar. Zároveň MsZ súhlasi-

lo s preradením schválených loka-

lít (uznesenie MsZ č. 101/2022 zo 

dňa 24. 8. 2022 a uznesenie MsZ 

č. 127/2022 zo dňa 19. 10. 2022) 

fyzických osôb zo Zmien a dopln-

kov č. 10 do Zmien a doplnkov č. 

11 ÚPN mesta Banská Štiavni-

ca. Poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mesta v  zmysle VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 2/2018 v  znení 

dodatku č. 1 o  poskytnutí dotácií 

z  rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca, a  to: dotáciu vo výške 7  500€ 

pre žiadateľa Športový klub At-

léti BS na športovú činnosť ŠK At-

léti BS v  roku 2023; dotáciu vo 

výške 1  500€ pre žiadateľa Sit-

no Enduro Team Banská Štiavnica 

na usporiadanie Medzinárodných 

majstrovstiev v  Enduro a  zúčast-

ňovanie sa celoročného seriálu; do-

táciu vo výške 22 000€ pre žiada-

teľa Futbalový klub Sitno Banská 

Štiavnica na športovú činnosť fut-

balových mužstiev pre rok 2023; 

dotáciu vo výške 10 500€ pre žia-

dateľa Plavecký klub Banská Štiav-

nica, o. z., pre činnosť klubu v roku 

2023 a dotáciu vo výške 2 000€ pre 

žiadateľa Šachový klub Opevne-

nie Banská Štiavnica na zabezpeče-

nie štandardných činností a  rastu 

mestského šachového klubu. Do-

datok č. 2 k Rokovaciemu poriad-

ku komisií MsZ v Banskej Štiavni-

ci zo dňa 4. 2. 2015. Komisie majú 

charakter poradných, iniciatívnych 

a  kontrolných orgánov. Ten pod-

mieňuje aj obsah ich úloh, ktoré 

plnia. Ich poradná funkcia spočí-

va v tom, že zaujímajú stanoviská 

ku konkrétnym otázkam patria-

cim do kompetencie MsZ. Ich ini-

ciatívna funkcia sa realizuje v rám-

ci vypracúvania návrhov, podnetov 

a  stanovísk, ktoré predkladajú na 

rokovanie MsZ. Kontrolná funkcia 

umožňuje predovšetkým kontrolu 

plnenia realizácie uznesení. Mest-

ské zastupiteľstvo ďalej preroko-

valo majetkové veci mesta, návrh 

na rozpočtové opatrenia č. 1, sprá-

vu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za 2. polrok, vydáva-

nie Štiavnických novín, vzdanie sa 

členstva v  Komisii výstavby a  ŽP, 

informatívnu správu o vyúčtovaní 

dotácií poskytnutých za rok 2022 

podľa VZN č. 2/2018 o  poskyto-

vaní dotácií z rozpočtu Mesta Ban-

ská Štiavnica, informatívnu správu 

– nájomný vzťah „Hájovňa na Čer-

venej studni“, informatívnu sprá-

vu o  pracovnej skupine na rieše-

nie parkovania a dopravy na území 

mesta Banská Štiavnica, informa-

tívna správa zo zasadnutia valné-

ho zhromaždenia Región Banská 

Štiavnica, bod Rôzne a interpelácie 

a dopyty poslancov.

O  ostatných bodoch rokovania 

sa dozviete viac, ak si pozriete 

záznam na VIO TV alebo si prečí-

tate zápisnicu zverejnenú na in-

ternetovej stránke mesta. Celé 

znenie uznesení nájdete v  ďal-

šom čísle Štiavnických novín ale-

bo na internetovej stránke mes-

ta www.banskastiavnica.sk.

Mgr. Henrieta Godová

poverená zastupovaním 

prednostky MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Z rokovania februárového zasadnutia 
mestského zastupiteľstva

Prednášky
23.2.

štvrtok o 18.00 – 20.00 hod.

Tajchy - najväčšie zaujímavosti

Terra Permonia

Milí priatelia tajchov,

srdečne vás pozývame na zážitko-

vú prednášku o  najväčších zaují-

mavostiach okolo tajchov!

Čo môžete očakávať?

Pútavé rozprávanie o  najväčších 

zaujímavostiach a  záhadách taj-

chov. Povieme a  ukážeme si roz-

diely medzi jednotlivými tajchami 

na tých najkrajších fotografi ách. 

Po tejto prezentácii už nikdy ne-

pomyslíte na slovo „jazero“. Teší-

me sa na vašu účasť! Vstupné je 

10€ na osobu.

25. 2.

sobota o 15.00 – 17.00 hod.

Banskoštiavnická vodohos-

podárska sústava - pamiatka 

UNESCO

Terra Permonia

Milí priatelia tajchov,

srdečne vás pozývame na zaují-

mavú prednášku o  Banskoštiav-

nickej vodohospodárskej sústave 

v  porovnaní s  inými vodohospo-

dárskymi pamiatkami na listine 

svetového dedičstva UNESCO.

Čo môžete očakávať?

Rozprávanie o  neuveriteľných 

historických vodohospodárskych 

stavbách na celom svete! 

Ľudstvo už od nepamäti stava-

lo vodné stavby na našej planéte. 

Či už išlo o stavby, ktoré využíva-

li energiu vody, alebo išlo o stav-

by, ktoré uľahčovali každodenný 

život a  zabezpečili rozvoj v  kra-

jinách. Tešíme sa na vašu účasť! 

Vstupné je 10€ na osobu.

OZ Štiavnický tajch

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

- 6.-9.3. v čase od 7.00 – 19.30 na 

ul.: A. Pécha, H. Resla, Kamenná, 

Koncová, Pod Paradajzom, S. Miko-

vínoho, V. Václavekovej.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Zaregistrovali sme, že v našom 

meste vzniká nové oddelenie 

Vodohospodárskej výstavby, 

š. p., so sídlom v Bratislave.

Na zriadenie oddelenia technic-

ko-bezpečnostného dohľadu Vo-

dohospodárskej výstavby, š. p., 

v  Banskej Štiavnici sme sa opýtali 

kompetentných:

Odkedy sídli toto oddelenie 

v Banskej Štiavnici?

Nové pracovisko úseku TBD sídli 

v Banskej Štiavnici od 1.1.2023.

Prečo vzniklo, kde sídli a  koľko 

má zamestnancov, čo je v ich ná-

plni práce?

Vodohospodárska výstavba, štát-

ny podnik (ďalej aj ako VV, š.p.), je 

národnou autoritou pre bezpečnosť 

priehrad, hatí, hrádzí, vodných elek-

trární a odkalísk a už od sedemde-

siatych rokov minulého storočia 

je organizáciou poverenou výko-

nom odborného technicko-bezpeč-

nostného dohľadu nad kategorizo-

vanými vodnými stavbami. Pred 1. 

januárom 2023 mala VV, š.p., pra-

coviská technicko-bezpečnostného 

dohľadu v  Bratislave, Žiline, Koši-

ciach a v Gabčíkove. Nové pracovis-

ko v Banskej Štiavnici vzniklo vzhľa-

dom na potrebu zefektívniť práce 

realizované v rámci výkonu technic-

ko-bezpečnostného dohľadu (ďalej 

aj ako TBD), hlavne pre eliminova-

nie dopravných nákladov a  zníže-

nie času stráveného zamestnanca-

mi úseku TBD dopravou z Bratislavy 

na vodné stavby na strednom Slo-

vensku. Pri výbere lokality vhodnej 

na zriadenie nového pracoviska úse-

ku TBD na strednom Slovensku za-

vážil v prospech Banskej Štiavnice aj 

fakt, že v Banskej Štiavnici mala VV, 

š.p., v rámci penziónu Ister vhodné 

vlastné kancelárske priestory, ktoré 

bolo možné bez dodatočných nákla-

dov využiť pre potreby nového pra-

coviska úseku TBD. Pri výbere vhod-

nej lokality nového pracoviska bolo 

prihliadané samozrejme aj na to, 

že priamo v Banskej Štiavnici a v jej 

okolí sa nachádzajú viaceré katego-

rizované vodné stavby, nad ktorý-

mi VV, š.p., vykonáva dohľad, z kto-

rých je možné uviesť napr. priehrady 

Rozgrund a  Dolná Hodrušská, od-

kalisko Sedem žien a taktiež ochran-

né hrádze rieky Hron. V súčasnosti 

má pracovisko štyroch zamestnan-

cov a v priebehu roka 2023 sa pred-

pokladá nárast ich počtu na mini-

málne päť.

Aké bude poslanie a činnosť toh-

to oddelenia v našom meste?

Vzhľadom na úspešný štart, keď 

sa podarilo pre nové pracovisko za-

bezpečiť nielen potrebné materiál-

ne podmienky vrátane špecializova-

ného prístrojového vybavenia, ale 

aj personálne obsadenie špecialista-

mi - odborne spôsobilými na výkon 

technicko-bezpečnostného dohľa-

du a taktiež technikmi - odbornými 

zamestnancami dohľadu, intenzív-

ne pripravujeme organizačnú trans-

formáciu pracoviska na ofi ciálne sa-

mostatné oddelenie. Zamestnanci 

z pracoviska v Banskej Štiavnici budú 

vykonávať plnohodnotný technic-

ko-bezpečnostný dohľad pozostáva-

júci z  pravidelného zhodnocovania 

meraní a  pozorovaní vykonávaných 

priamo na kategorizovaných vod-

ných stavbách, z  realizovania kon-

trolných meraní a  obhliadok, z  rea-

lizovania špecializovaných meraní 

a vypracovania analýz, cez účasť na 

pravidelných technicko-bezpečnost-

ných komisionálnych prehliadkach, 

využívanie špecializovaného prístro-

jového vybavenia až po vypracovanie 

etapových a  súhrnných etapových 

správ, projektov meraní a programov 

technicko-bezpečnostného dohľadu. 

Hlavným poslaním je včas identifi ko-

vať potenciálne riziká pre bezpečnosť 

a  prevádzkyschopnosť vodných sta-

vieb a odporučiť ich vlastníkom rea-

lizáciu potrebných nápravných opat-

rení.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Vodohospodárska výstavba, š.p. v Banskej Štiavnici

V roku 2021 naše OZ Štiavnický 

tajch zorganizovalo deväť 

dobrovoľníckych brigád zame-

raných na záchranu zberných 

jarkov – technických pamiatok 

UNESCO. 

Brigád sa zúčastnilo okolo 100 fan-

tastických dobrovoľníkov, v  tom 

istom roku  sme získali cenu dob-

rovoľnícky projekt roka v  Bansko-

bystrickom kraji.

V roku 2022 sme zorganizovali päť 

dobrovoľníckych brigád zamera-

ných na záchranu jarkov Bansko-

štiavnickej vodohospodárskej sú-

stavy. Zachraňovali sme jarky za 

pomoci dobrovoľníkov z celého Slo-

venska na Štiavnických Baniach.

V tomto roku sa k záchrane sveto-

vého dedičstva pridala aj škola SPŠ 

Samuela Mikovíniho a Stredná od-

borná škola lesnícka. Celkovo sme 

zorganizovali štyri fantastické štu-

dentské brigády.

Na záver dobrovoľníckej sezóny 

sme v spolupráci s „Nebom nad Štiav-

nicou“ zorganizovali dvojdňovú dob-

rovoľnícku brigádu, na ktorú prišli 

ľudia z celého Slovenska, ba dokon-

ca aj zo zahraničia.

Spoločne sa nám podarilo vykonať 

údržbu jarkov na Štiavnických Ba-

niach a zachrániť ďalších 1 500 m 

jarkov na Krížnej!

S  dobrovoľníctvom a  záchranou 

technických pamiatok UNESCO po-

kračujeme v roku 2023!

Ďakujeme všetkým dobrovoľní-

kom!

Do záchrany svetového dedičstva sa 

zapojilo už viac ako 250 dobrovoľ-

níkov! Podporiť naše aktivity môže-

te poukázaním 2% daní v prospech 

nášho OZ. Pridaj sa k nám!

www.bstajchy.sk

Michal Červeň, predseda

OZ Štiavnický tajch

OZ Štiavnický tajch

Dobrovoľníci zachraňovali jarky  foto archív autora

Pracovné rokovanie v Klube Rubigall  foto archív MČ
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 18. februára sa konal 

v priestoroch Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici prvý 

reprezentačný ples mesta 

Banská Štiavnica.

Ples „Best of All“ sa konal pod záštitou 

primátorky mesta Banská Štiavnica 

Mgr. Nadeždy Babiakovej. 

Hostí privítali a usadili manželia Mi-

roslav a Karin Hudákovci. Moderátor-

kou večera bola Karin Hajdu.

O skvelú zábavu sa počas celého veče-

ra postarali kapela Homosapiens a DJ 

Bukňa.

Príhovor predniesli a  hostí privíta-

li poslanec MsZ Mgr. Lukáš Pellegri-

ni a Daniel Hudák. Za mesto Banská 

Štiavnica sa vzácnym hosťom priho-

voril viceprimátor Mgr. Peter Ernek. 

Týmto aktom sa 1. reprezentačný ples 

mesta Banská Štiavnica slávnostne 

otvoril. Nasledoval spoločný prípitok.

Úvodným tancom bol viedenský 

valčík. O  program sa postarali s  la-

tinsko-americkými tancami Mary 

Dance. Po ňom nasledovala večera 

a  vystúpenia s  modernými tancami 

tanečnej skupiny a hudobnej kapely. 

Nechýbala bohatá tombola a vyhláse-

nie naj... tanečného páru plesu. Hostia 

sa zabávali až do samého rána a v dob-

rej nálade sa rozchádzali domov.

Na záver treba za skvelú spoluprá-

cu poďakovať organizátorom ple-

su manželom Hudákovcom a Pelleg-

riniovcom, Mestu Banská Štiavnica, 

odd. kultúry, športu a mediálnej ko-

munikácie MsÚ, partnerom a  spon-

zorom, bez ktorých by ples nebol 

plesom. Partnermi plesu boli hlavne 

Mesto Banská Štiavnica, Nesia trade 

s.r.o. Za ceny do tomboly ďakujeme: 

Mesto Banská Štiavnica, Nesia trade 

s.r.o., Mestským lesom Banská Štiav-

nica, p. Ľubomírovi Barákovi, Ninovi 

Barákovi, Petrovi Ernekovi, pani Kat-

ke Rück schlossovej, Hamsik Winne-

ry, Klub Ligových kanonierov, ER- 

mont, autoservis BS -Auto a Tailored 

Wedding- Hanka Kollárová. Osob-

né poďakovanie patrí hlavne Zuzke 

Mlynkovej a jej tímu, Hanke Kolláro-

vej a pánom Lukášovi Kotlárovi a Ľu-

bomírovi Barákovi.

Pevne veríme, že po úspešnom prvom 

ročníku sa o rok dočkáme pokračova-

nia na plese „Best of All vol. 2“.

Michal Kríž

Prvý reprezentačný ples 
mesta Banská Štiavnica

Slávnostné otvorenie plesu  foto Marian Holub

Láska je vraj vo vzduchu 

a vonia ako káva. 

A presne to sa nám v Deň sv. Valentí-

na aj potvrdilo. 14. februára 2023 sa 

totiž konal už 2. ročník baristickej sú-

ťaže Baileys Coff ee Cup 2023 vo Zvo-

lene, samozrejme, aj so zastúpením 

našej Súkromnej hotelovej akadémie 

v Banskej Štiavnici.

Garantom tejto výnimočnej súťaže, 

kde sa snúbi láska ku káve a  jej prí-

prave, je pán Stanislav Cibuľa, majster 

a  vicemajster Slovenska v  príprave 

kávy a zároveň zástupca Školy baris-

tu v  Banskej Bystrici. Divadlo Joze-

fa Gregora Tajovského hostilo v tento 

deň množstvo zanietencov baristické-

ho umenia. Takmer z celého Sloven-

ska si prišlo zmerať sily 28 súťažia-

cich študentov od Nových Zámkov, 

Levíc, Žiaru nad Hronom, Piešťan, 

Čadce, Martina či Prešova. Náš hote-

lácky tím zastupovali s gráciou dvaja 

študenti zo 4. ročníka – Natália Iva-

ničová a  Matěj Matejček, ktorí boli 

víťazmi nedávnej školskej súťaže Naj 

barista SHA. Úlohou súťažiacich bolo 

pripraviť v časovom limite 10 minút 

dvakrát espresso, dvakrát cappucci-

no a dvakrát nápoj, ktorého základom 

boli espresso a smotanový alkoholic-

ký likér Baileys. V neposlednom rade 

sa hodnotili aj ústny prejav súťažiace-

ho pri príprave týchto lahodných ná-

pojov i samotná prezentácia.

Vzácne 3. miesto v tejto prestížnej sú-

ťaži si priniesla Natália Ivaničová, kto-

rá za 2. miestom zaostala len s  ma-

lým bodovým rozdielom (3,5 bodov). 

Obom zúčastneným študentom sr-

dečne ďakujeme za reprezentáciu 

školy a blahoželáme k získaniu ďalších 

nových skúseností, ktoré im pomáha-

jú lásku k  baristike naďalej prehlbo-

vať a posúvajú ich vpred do veľkého 

sveta kávových zŕn. Za odborné ve-

denie patrí vďaka aj pani profesorke 

Mgr. Zuzane Ivaničovej, ktorá našich 

žiakov denno-denne vedie k  tomu, 

že láska, umenie a  káva patria jed-

noznačne k sebe.

SHA

Valentín v znamení baristiky

Obec Podhorie

Obec vzdialená len 10 minút cesty 

autom z Banskej Štiavnice je pre-

slávená svojimi marionetami - 

drevenými bábkami, s  ktorými 

sa tu i po celej Európe hrávalo di-

vadlo. V obci sa práve rekonštru-

uje ľudová izba, v ktorej budú ča-

som vystavené. Pre milovníkov 

histórie odporúčame miestny 

kostolík s  otvoreným výhľadom 

na preslávenú banskoštiavnickú 

Kalváriu. Panoramatické scenérie 

Vás očaria aj na prechádzke Ná-

učným chodníkom Žakýlske ple-

so. V miestnom ranči Bôra môže-

te zažiť aj turistiku netradične - na 

konskom chrbte.

Podhorské marionety

V  80. rokoch minulého storočia, 

ešte za čias, kedy v obci Podhorie 

pôsobil Jozef Horák, vzniklo báb-

kové ochotnícke divadlo. Drevené 

marionety, jutové, polystyréno-

vé či kašírované bábky používa-

li miestni divadelní ochotníci. Pri 

zdvihnutých rukách bábky dosa-

hujú výšku dospelého človeka. Na 

bábkach sú fascinujúce oči, ktoré 

hneď vyjadria charakter postavy. 

Keď sa človek pozrie na ich tvár, 

hneď zistí, či ide o  dobrú, alebo 

zlú postavu. 

Náučný chodník Žakýlske pleso

Okružná pešia trasa s deviatimi za-

stávkami začína aj končí v obci Pod-

horie. Chodník približuje tradície, 

históriu a život v obci. Cestu vám 

spríjemnia malebné panoramatic-

ké výhľady na dominanty regiónu 

- banskoštiavnickú Kalváriu a  Sit-

no. Trasa pokračuje až k „neviditeľ-

nému“ Žakýlskemu hradu, kde do-

razíte do cca 1 hodiny. Ďalej vedie 

okolo chráneného Žakýlskeho ple-

sa - jediného prírodou vytvoreného 

jazierka v okolí. Môžete tu zazrieť 

aj množstvo druhov chránených 

chrobákov, žabiek, srnky, líšky, či 

dokonca modrého slimáka. Celá 

trasa vám zaberie cca 3,5h.

Prajeme vám príjemnú prechádzku!

OOCR Región Štiavnica

Víťazi baristickej súťaže s porotou  foto archív SHA

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Aký bol vývoj nezamestna-

nosti v našom okrese v roku 

2022 a aké sú prognózy pre 

rok 2023?

Na aktuálnu situáciu na trhu prá-

ce sme sa opýtali riaditeľa Odboru 

služieb zamestnanosti Ing. Dušana 

Slávika z Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Banská Štiavnica:

1. Aká je momentálna situá-

cia s  vývojom nezamestnanosti 

v našom okrese?

Oživenie ekonomiky po pandemic-

kých dvoch rokoch spomalil voj-

nový konfl ikt a  energokríza. Ne-

zamestnanosť od februára 2022 

postupne klesala. Od  septembra 

2022 znova začala stúpať až do kon-

ca roka na úroveň 7,88% miery ne-

zamestnanosti, čo predstavovalo 

623 nezamestnaných. V porovnaní 

s koncom roka 2021 to bolo takmer 

o 9% menej nezamestnaných (o 61 

osôb) a miera nezamestnanosti me-

dziročne klesla o  0,61 percentuál-

neho bodu. Aktuálne ku koncu ja-

nuára 2023 bolo v  evidencii 671 

uchádzačov o zamestnanie, čo bolo 

o 40 osôb (o 6%) menej ako v janu-

ári 2022.

2. Aký je % podiel nezamestna-

ných mužov, žien, UoZ do 29 ro-

kov a nad 50 rokov?

Nezamestnanosť žien sa v  okre-

se dlhodobo nemení, ich podiel na 

celkovom počte UoZ býva 52%. Ku 

koncu roka 2022 bolo v  evidencii 

321 žien. V rámci celého Slovenska 

je podiel nezamestnaných žien na 

celkovom počte vyšší - 55%.

Ku konca roka 2022 bolo v evidencii 

z  hľadiska veku 116 mladých UoZ 

do 29 rokov, čo znamenalo 17% na 

celkovom počte nezamestnaných. 

Slovensko vykazovalo 22% podiel 

týchto mladých UoZ. Opačná situá-

cia bola vo vekovej kategórii nad 50 

rokov, ktorá na Slovensku má niž-

ší podiel - 29% ako v našom okrese. 

Ku koncu roka bolo 215 nezamest-

naných nad 50 rokov, čo predstavo-

valo 35%.

3. Ktoré sú momentálne voľ-

né pracovné pozície, a  naopak, 

o  ktoré miesta na trhu práce je 

najväčší záujem zo strany za-

mestnancov a zamestnávateľov?

V  okrese Banská Štiavnica je dl-

hodobo najväčší dopyt zo stra-

ny zamestnávateľov po pracovnej 

sile z oblasti služieb. Z gastro seg-

mentu je výrazný záujem o  profe-

sie ako napr. čašník, servírka a ku-

chár. Príležitosť 

zamestnať sa majú 

aj nekvalifi kovaní 

nezamestnaní ako 

pomocníci v  kuchy-

ni. Z  remeselných 

povolaní eviduje-

me nedostatok kva-

lifi kovaných mu-

rárov a  tesárov. 

Celoslovenským 

problémom je ne-

dostatok lekárov, čo 

potvrdzujú aj štatis-

tiky v našom okrese.

4. Aké projekty 

a  nástroje APTP ponúkate pre 

UoZ v rámci zníženia nezamest-

nanosti?

V tomto roku končí programové ob-

dobie a s tým je spojené ukončenie 

národných projektov a  poskytova-

nie príspevkov. Väčšina príspevkov 

je určená pre znevýhodnených UoZ 

defi novaných v  zákone o  službách 

zamestnanosti (§8) alebo pre mla-

dých ľudí do 29 rokov, ktorí nie sú 

zamestnaní, nepokračujú v  proce-

se vzdelávania ani v  odbornej prí-

prave. 

V  rámci národného projektu „Chyť 

sa svojej šance“ bude v  júni 2023 

ukončené prijímanie žiadostí o prí-

spevok na samostatne zárobkovú 

činnosť. O ďalší príspevok v tomto 

projekte, určený na podporu men-

torovaného zapracovania znevý-

hodneného UoZ a  mladých UoZ, 

budú môcť zamestnávatelia požia-

dať do konca apríla 2023.

Národný projekt „Aktivácia znevý-

hodnených UoZ“ a  prijímanie žia-

dostí o príspevok na aktiváciu a za-

školenie znevýhodnených UoZ ako 

obdoba dobrovoľníckej činnosti 

budú ukončené v marci 2023.

Prijímanie žiadostí na podporu zvý-

šenia zamestnateľnosti mladých 

UoZ v  rámci národného projektu 

„Prax pre mladých“ bude ukončené 

v júli 2023. 

V  súčasnej dobe je mediálne zná-

mym národný projekt „Nestrať prá-

cu – vzdelávaj sa“, v ktorom je pod-

porované vzdelávanie záujemcov 

o  zamestnanie s  ohľadom na po-

žiadavky trhu práce. Príspevok na 

individuálne vzdelávanie je určený 

pre občana – zamestnanca, ktorý si 

hľadá iné zamestnanie alebo ktorý 

má záujem o poradenstvo na úrade 

práce a nie je UoZ. Samotné vzdelá-

vanie musí byť ukončené do 16.ok-

tóbra 2023.

Okrem príspevkov v  rámci vyššie 

spomínaných národných projek-

tov sa dlhodobo poskytujú príspev-

ky defi nované zákonom o službách 

zamestnanosti. Výrazný záujem je 

o  príspevok na dochádzku za prá-

cou (§53), pri  ktorom sa prepláca 

časť cestovných výdavkov z miesta 

trvalého alebo prechodného pobytu 

do miesta výkonu práce. Pre obec, 

resp. pre vyšší územný celok sa po-

skytuje príspevok na aktivačnú čin-

nosť formou menších obecných 

služieb (§52), kde sa zaraďujú dlho-

dobo nezamestnaní občania, kto-

rým je poskytovaná pomoc v hmot-

nej núdzi.

V malej miere je využívaný príspe-

vok na náhradu časti cestovných 

výdavkov (§32), ktoré súvisia s ab-

solvovaním vstupného pohovoru 

alebo výberového konania. Rovna-

ko menší záujem je aj o príspevok 

na podporu mobility (§53a), kde sa 

prepláca časť výdavkov na bývanie 

súvisiacich so zmenou pobytu a náj-

dením si novej práce.

Tu nie je priestor na vymenovanie 

všetkých podmienok potrebných 

pre poskytnutie jednotlivých prí-

spevkov. Je preto nevyhnutné, aby 

UoZ alebo zamestnávatelia včas vy-

užili možnosť informovať sa priamo 

na úrade.

5. Aký predpokladáte vývoj ne-

zamestnanosti do konca tohto 

roka?

Predpokladá sa rovnaký priebeh vý-

voja nezamestnanosti ako v  pred-

chádzajúcom roku. Pozvoľný pokles 

nezamestnaných počas roka a v zá-

vere jeho mierny nárast. Tento vý-

voj sa v  okrese Banská Štiavnica 

opakuje každoročne, sporný je iba 

mesiac, kedy nezamestnanosť začí-

na stúpať.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Nezamestnanosť v našom okreseZáhradkárske 
okienko

Arónia:

V záhrade nenáročná

Arónia je jednoducho pestovateľná 

rastlina, ktorá nemá vysoké nároky 

na prostredie. Vyhovuje jej priame 

slnko a  aj polotieň. Veľkou výho-

dou je, že nemá prirodzených škod-

cov a choroby, preto si nevyžaduje 

chemickú ochranu.

Nevyžaduje ani žiaden rez. Ako sme 

spomínali, je obľúbená aj u záhrad-

ných architektov. Krásne ukáže ako 

drevina v  zmiešaných trvalkových 

záhonoch, ktorá ich vzhľadom na 

svoju veľkosť nezatieni ani v  bu-

dúcnosti. Je možné ju použiť aj do 

voľne rastúcich živých plotov.

Jedlé a okrasné kultivary

Kým v minulosti sa na našom úze-

mí pestovala arónia ako okrasná 

rastlina, známe sú kultivary Hu-

gin a Amit,v súčasnosti sa aj vzhľa-

dom na popularizáciu zdravotných 

benefi tov plodov čoraz viac pestujú 

kultivary prinášajúce úrodu.

V roku 1973 bola u  nás do listiny 

povolených odrôd zapísaná odro-

da Nero, ktorá dorastá do 1,7 –2 m. 

Plody modrofi alovej farby chutia 

mierne horkasto až trpko, preto sa 

spracúvajú aj v zmesi s inými druh-

mi ovocia. Chutnejšie a väčšie plo-

dy i vyššie výnosy má novšia a o nie-

čo vzrastom väčšia odroda Viking. 

V porovnaní s odrodou Nero ale ob-

sahuje menej bioaktívnych látok 

prospešný pre ľudských organiz-

mus. Po dozretí majú plody skoro 

čiernu farbu. Navyše, listy sa na je-

seň intenzívne sfarbujú do červena.

V kuchyni

Plody arónie čiernoplodej sú vhod-

né na priamy konzum v čerstvom 

i sušenom stave. Pre mierne zvie-

ravú chuť nemusia chutiť každé-

mu, ale dajú sa kombinovať s rôz-

nym iným ovocím. Samostatne 

alebo v  zmesi sa z  nich spracová-

vajú šťavy, sirupy, mušty, vína, 

likéry, kompóty, džemy, marmelá-

dy a smoothie prášky. Dajú sa pri-

dávať pri pečení do rôznych druhov 

koláčov.

Zdroj: www.zahrada.sk

Michaela Mojžišová

„Keď som nemal čo stratiť, mal som 

všetko. Keď som prestal byť tým, 

kým som, som sa skutočne našiel.“

Paulo Coelho

myšlienka
dňa
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Poďakovanie

Ď a k u j e m e 

všetkým prí-

buzným, pria-

teľom a  zná-

mym, ktorí dňa 

13.2.2023 odprevadili na po-

slednej ceste našu drahú zo-

snulú Annu Gregušovú. 

Všetkým ďakujeme za kveti-

nové dary a prejavy sústras-

ti. Veľká vďaka patrí aj poh-

rebnej službe Cháron.

Dcéry s rodinami

oznamy, 
spomienky

Pozvánka
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

v  spolupráci s  ZO SZZ Šteful-

tov Vás pozývajú na besedu dňa 

7. marca 2023 na tému: „Prie-

sady- prečo, ako, čo a kedy“ s  lekto-

rom doc. Ing. Rastislavom Laga-

ňom, PhD. et PhD.

Kde? Kultúrne centrum (kapln-

ka), Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica

O koľkej: 17:00

Odborný garant: Univerzita Loma 

Linda, www.klubyzdravia.sk

Kluby zdravia na Slovensku orga-

nizuje združenie Život a zdravie.

KZ

Poďakovanie
Vážená pani primárka a  celý ko-

lektív pracovníkov oddelenia dl-

hodobo chorých v  Banskej Štiav-

nici, dovoľte mi, aby sme sa Vám 

všetkým z celého srdca čo najviac 

a  najúprimnejšie poďakovali za 

Váš profesionálny a ľudský prístup 

počas hospitalizácie našej mamky 

Anny Gregušovej na Vašom odde-

lení. Svojím prístupom a starostli-

vosťou ste jej nesmierne pomohli 

v posledných dňoch jej života. 

S úctou dcéry s rodinami

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára ponú-

ka priestory jedálne na konanie spo-

ločenských udalostí, osláv, večier-

kov a pod. Kontakty: 0904 523 872, 

0911 875 772.

ZŠ J. Kollára

Vážená pani primátorka,

predovšetkým želám veľa zdravia vo 

Vašej náročnej práci a  posielam sr-

dečný pozdrav do Banskej Štiavnice. 

Srdcom Štiavničan, pravidelne nav-

števujem BŠ a  jej okolie a  pozorne 

sledujem dianie v našom meste. So 

záujmom sa oboznamujem so všet-

kými novosťami a udalosťami v mes-

te, jeho aktuálnym životom, histó-

riou, jeho rozvojom a som pravidelne 

informovaný napredovaním v  jed-

notlivých oblastiach spoločenského 

života a  občianskej vybavenosti aj 

vďaka Štiavnickým novinám. K  vy-

tvoreniu celkového pohľadu na život 

v tomto krásnom meste prispieva aj 

online sledovanie zasadnutí zastupi-

teľstva vďaka VIO TV. Nedá mi ne-

reagovať na posledné zastupiteľstvo, 

na ktorom sa, okrem iných dôleži-

tých úloh, riešil osud Štiavnických 

novín. K  tematickej úrovni a  obsa-

hu tohto mestského týždenníka som 

sa už v minulosti vyjadril a stále tvr-

dím, že spĺňajú všetky atribúty tren-

dového týždenníka. Preto ma zarazi-

lo vystúpenie niektorých poslancov 

v neprospech týchto novín a hlavne 

ich ničím nepodložená argumentá-

cia. Mal som dojem, že u niektorých 

sebavedomie predbehlo odbornosť. 

Neviem, do akej miery páni poslanci 

ovládajú tvorbu, distribúciu a predaj 

periodík, ale predsa nesmie, nemôže 

ani nie je možné, aby to stálo na jed-

nom človekovi, aby redaktor obsia-

hol všetky oblasti, či už ide o softvér, 

grafi ku, jazykovú korektúru a  pod. 

Mám skúsenosti s vydávaním novín, 

takže viem o čom hovorím. Zarážajú-

ce je, že proti hlasoval aj jeden člen re-

dakčnej rady. Prešiel som si výdavky 

na tvorbu týždenníka a dvojtýžden-

níka, a  rozdiely sú minimálne. Tak-

že sa pod zámienkou šetrenia verej-

nými fi nanciami skrýva asi niečo iné. 

Doba priniesla zvýšenie nákladov vo 

všetkých oblastiach života, ale šet-

riť na kultúre a  vzdelávaní je zará-

žajúce. Veď v dnešnej dobe interne-

tu všetky médiá využívajú možnosť 

reklamy, inzercie, barteru a  sú tou-

to formou podporované, nakoľko by 

ich existencia a činnosť nebola mož-

ná. Aj Literárny fond. Priebežne som 

sledoval bombastické predvolebné 

sľuby terajších poslancov, čo všetko 

pre občanov a  mesto v  budúcnosti 

urobia. A pri prvých problémoch hľa-

dajú to najľahšie riešenie a pre nich 

najjednoduchšie východisko. Obme-

dziť, zrušiť, nevydávať. Veď od toho 

sú tam, aby veci riešili, nielen hlaso-

vali. Keď toho nie sú schopní, nech to 

prenechajú kompetentným odborní-

kom. Len vďaka Vám sa to chaotic-

ké rokovanie uberalo zmysluplnou 

cestou a  Vaše adekvátne vyjadre-

nie a vystúpenie pána viceprimátora 

malo hlavu, pätu a hlavne zmysel. Aj 

keď som presvedčený, že sa malo naj-

prv hlasovať o  zachovaní týždennej 

formy ŠN. Preto sa na Vás obraciam 

s  prosbou o  podporu a  zachovanie 

vášho periodika, ktoré prináša aktu-

álne diania, poučenie i zábavu. Dvoj-

týždenník s vyšším počtom strán je 

fajn, ale bude určite strácať na aktu-

álnosti a  promptnom informovaní 

o dianí v meste. Bude to stáť veľké 

úsilie a námahu, preto držím redak-

torovi a členom redakčnej rady palce, 

a hlavne veľa trpezlivosti, oduševne-

nia a kreativity.

Milan Bukoven, Levice

Distribúcia Štiavnických novín

Dňa 7.2.2023 sa v Banskej 

Bystrici na pôde ZŠ J. G. Tajov-

ského konalo KK technickej 

olympiády. 

Uvedená ZŠ je technicky zameraná 

a ako jediná v Európe má Centrum 

techniky CETECH. Žiaci, ktorí nav-

števujú túto školu, majú v  nižších 

ročníkoch na II. stupni 2 hod. tech-

niky týždenne, vo vyšších roční-

koch, 3 hod. týždenne. Krajského 

kola sa zúčastnili aj žiaci tejto ško-

ly a ďalších 12 ZŠ v banskobystric-

kom kraji – víťazov okresných kôl. 

Náš okres reprezentovala ZŠ J. Ho-

ráka. Olympiáda pozostávala z teo-

retickej časti – náročného testu ve-

domostí z  techniky a  z  praktickej 

časti, kde v kat. B 5. – 7. roč. – súťaž 

jednotlivcov, zhotovovali drevenú 

lodičku a v kat. A 8. – 9. roč.- súťaž 

dvojíc, zhotovovali drevený košík.

Michal Krnáč v kat. B obsadil fan-

tastické 1. miesto a  súťažná dvoji-

ca v kat. A Gregor Gajdoš a Samuel 

Weis obsadili krásne 6. miesto.

Gratulujeme a  želáme veľa ďalších 

úspechov!

J. Machilová

Úspech ZŠ J. Horáka

Praktická zručnosť žiakov  foto archív CVČ BS
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Máme za sebou akčný, 

náročný, ale aj veselý rok, 

plný neúnavnej práce pre 

zvieratá. 

Od roku 2021 sme už fungovali ofi -

ciálne ako útulok a  v  marci v  roku 

2022 sme pod našu činnosť prevzali 

aj mestskú karanténnu stanicu. 

Počas roka 2022 sme prijali a pomá-

hali sme približne 250 - 300 zvie-

ratám z nášho mesta a z okolitých 

miest a  obcí. Ide hlavne o  pomoc 

pre psy a  mačky, ale teda občas sa 

našiel aj nejaký zajac či korytnačka 

atď. Naša aktivita spočívala v prija-

tí nechcených, túlavých a zranených 

zvierat. Zákonne ich ošetriť (odbl-

šenie, odčervenie, čipovanie, očko-

vanie, sterilizácia/kastrácia, a  ak si 

to stav vyžadoval, tak aj rôzne ope-

rácie, rehabilitácie, hospitalizácie). 

Zvieratá sa ďalej umiestnili do útul-

ku/KS alebo do dočasných opatier 

a hľadali sme im domovy.

Ďalšou z  našich aktivít každý rok 

je kastračný program, ktorý fungu-

je od roku 2008, kedy sme už ofi ci-

álne fungovali ako OZ a jeho cieľom 

je zamedzenie zbytočného rodenia 

nechcených mačiatok či šteniatok, 

kedy sa snažíme s  pomocou verej-

nosti odchytávať a sterilizovať pou-

ličné mačky či psy, taktiež u súkrom-

ných osôb (väčšinou ide o  sociálne 

slabšie rodiny, či rómske časti miest 

a obcí) a samozrejme v našom útul-

ku a karanténnej stanici. Sterilizácia 

zvierat je jediný humánny spôsob, 

ako zamedziť stále narastajúce-

mu počtu nechcených zvierat. Ďa-

lej sa snažíme aspoň trošku pomá-

hať sociálne slabším rodinám a  ich 

zvieratám (ak 

máme na to 

prostriedky). 

Ďalšou z  na-

šich aktivít je 

šírenie osve-

ty o  ochrane 

zvierat a  prí-

rody (napr. 

aj v  školách 

a  škôlkach, či 

na rôznych 

kultúrnych 

akciách po SR). Naša aktivita nie je 

možná bez 2%, ktorých sme pobera-

teľmi každý rok. Preto prosíme, ne-

zabudnite na nás aj tento rok. Všet-

ky informácie a  tlačivo nájdete na 

našej stránke: www.tulavalabka.sk. 

Financie z  2% tvoria základ, bez 

ktorého by sme fungovať nemohli. 

Ďalej máme svojich pravidelných 

podporovateľov, každému z nich ďa-

kujeme. Časť našich príjmov tvorí aj 

dotácia z mesta B. Štiavnica.

Veľkú časť fi nancií používame na 

úhradu všetkých veterinárnych ná-

kladov, ďalej na krmivo, nájom, po-

treby pre psov a  zvieratá, rekon-

štrukčné práce v  útulku... Veľmi 

nám pomáha, keď nám ľudia da-

rujú najmä kvalitné krmivo, ktoré 

potrebujeme mať neustále v  záso-

be. V čase písania tohto článku sme 

mali pre psíkov len 4 vrecia krmiva. 

Takže sú horšie, ale našťastie aj lep-

šie časy. Ďakujeme všetkým za po-

moc. Ak niekto nevie, ako by mohol 

pomôcť nášmu útulku, tak kúpa kr-

miva je výborný spôsob.

Chceli by sme apelovať na ľudí a po-

prosiť ich o väčšiu zodpovednosť aj 

k  ich vlastným zvieratám. Nechať 

zbytočne množiť mačku či sučku je 

v  dnešnej dobe vrcholne nezodpo-

vedné, útulky praskajú vo švíkoch, 

dopyt po adopcii zvieraťa je oveľa 

menší ako je ponuka. Mnohým zvie-

ratám sa pomoci nedostane. Taktiež 

množenie zvierat bez PP je zakáza-

né a považuje sa to za čierny trh. Bo-

hužiaľ, SR je v tomto na popredných 

priečkach, množiteľov je všade, aj 

v našom meste a okolí, veľa, vidina 

zárobku aj napriek utrpeniu zvie-

rat, je veľká. Aké sú naše plány? Vy-

držať... Vydržať a s energiou pomá-

hať. Byť dobrovoľníkmi a pomáhať 

zvieratám je, zdá sa, naše poslanie. 

Nie, nie sme za to platení a ani to nie 

je naša povinnosť. Je to naša vôľa 

a láska ku nim. Veríme, že svet bude 

čím ďalej, tým viac krajšie miesto 

pre ľudí a aj pre zvieratá.

Chceme sa touto cestou poďakovať 

aj Mestu Banská Štiavnica a  mest-

skej polícii, ďalej veterinárom v BS 

a klinike BBVET, dobrovoľníkom, za 

dobrú spoluprácu.

Stále hľadáme dobrovoľníkov, kto-

rí by chodili pomáhať venčiť psov do 

útulku, ktorí by si vedeli vziať domov 

zvieratko do dočasnej opatery...

Kolektív OZ Túlavá labka

Tí najlepší matematici 5. roč. 

ZŠ okresu Banská Štiavnica 

sa stretli v OK matematickej 

olympiády. Gratulujeme:

1. miesto: Hanka Kálmanová ZŠ J. 

Horáka a Matúš Černák ZŠ J.Horá-

ka

2. miesto: Hanka Jakubíková Ka-

tolícka spojená škola a Lukáš Tereň 

ZŠ J. Horáka

Ostatní riešitelia MO neboli úspeš-

nými.

OK dejepisnej olympiády, gratu-

lujeme:

Kat. C - 9. roč. 1. miesto: Gregor 

Jausch ZŠ J. Kollára, 2. miesto: Da-

niel Kravec ZŠ J. Horáka 3. miesto: 

Ján Fašánek ZŠ J. Kollára

Kat. D - 8. roč. 1. miesto: Samuel 

Huba ZŠ J. Horáka, viac úspešných 

riešiteľov sme nemali.

Kat. E - 7. roč. 1. miesto: Dušan 

Kubala ZŠ J. Kollára, 2. miesto: 

Samuel Veverka ZŠ J. Horáka, 

3. miesto: Martin Kravec ZŠ J. Ho-

ráka a Ján Sedlár ZŠ J. Kollára

Kat. F - 6. roč. 1. miesto: Nina Vi-

cianová ZŠ J. Kollára, 2. miesto: 

Martin Žitňan Súkromná ZŠ Guli-

ver

Biologická olympiáda kat. č. 

8. - 9. roč. Gratulujeme: teoretic-

ko-praktická časť 1. miesto: Nikol 

Hiklová ZŠ J. Horáka, 2. miesto: 

Gregor Jausch ZŠ J. Kollára, 

3. miesto: Dominik Bačo ZŠ J. Ho-

ráka. 

Posterová časť: 1. miesto: Lau-

ra Jarotová ZŠ J. Horáka s  poste-

rom na tému: Včely. Ďakujeme Mgr. 

Patrícii Zorvanovej ZŠ J. Horáka, 

ktorá pripravovala praktickú časť: 

Banán a jeho DNA.

CVČ Banská Štiavnica

OK olympiády

Túlavá labka, útulok 
a karanténna stanica, v roku 2022

Jarné 
prázdniny 

v múzeu

Slovenské banské múzeum všet-

kých srdečne pozýva na bohatý 

program počas jarných prázdnin. 

V  Dielničke v  Kammerhofe vás 

čaká výroba pohyblivých hračiek 

z  dreva a  papiera, batikovanie, 

smaltovanie, tkanie, plstenie, pe-

čenie chleba a ďalšie tvorivé akti-

vity. Starý zámok bude mať posil-

nené vstupy od stredy do nedele, 

v čase od 10.00 do 15.00 - vstup 

každú celú hodinu.

Využite vašu zľavovú kartu Štiav-

nica plus a  navštívte vynovenú 

expozíciu Baníctvo na Sloven-

sku v  Kammerhofe, nezabudnite 

si vypýtať audio-sprievodcu a po-

norte sa do slávnej histórie Ban-

skej Štiavnice. Zľavu si môžete 

uplatniť tiež v Galérii Jozefa Kol-

lára, nenechajte si ujsť naše aktu-

álne výstavy.

V stredu a v sobotu bude otvore-

ná Geobádateľňa v mineralogickej 

expozícii v Berggerichte.

Prázdninová Dielnička je otvo-

rená, vždy od stredy do soboty, 

v čase od 10.00 do 16.00. V sobo-

tu 25.2.2023 bude Dielnička otvo-

rená od 9.30 kvôli tvorivému kur-

zu „Zvery v kožuchu“.

Nový zámok je od 20.2. z technic-

kých príčin zatvorený.

Program dielnička Kammerhof

24.2./ piatok: Malé smaltovanie, 

Tkanie na doštičkách

25.2./ sobota: Handrové hračky, 

Malé plstenie, „Zvery v  kožuchu“ 

pre objednaných

1.3./ streda: Tvarovanie z  hliny, 

Pohyblivé hračky drevené, Pohyb-

livé hračky papierové

2.3./ štvrtok: Malé plstenie, Han-

drové hračky

3.3./ piatok: Batikovanie tašiek 

voskom, Výroba voskových obrús-

kov, Batikovanie viazaním

4.3./ sobota: Malé smaltovanie, 

Pečenie chleba

8.3./ streda: Malé smaltovanie

9.3./ štvrtok: Batikovanie tašiek 

voskom, Výroba voskových ob-

rúskov

Pre aktuálne informácie sle-

dujte našu webovú stránku: 

www.muzeumbs.sk a naše sociálne 

siete. Tešíme sa na vašu návštevu!

Miriam Lenčová,

marketingový pracovník SBM, 

Centrum marketingu, komuni-

kácie a zelených inovácií
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Piatok 24.2. o 18:30 hod.

Medveď na kokse
Triler, komédia, 90 min., MP:15, 
vstupné: 6€. Divoká čierna komé-
dia, inšpirovaná skutočným príbe-
hom z roku 1985 o havárii lietad-
la drogového pašeráka, stratenom 
kokaíne a čiernom medveďovi, kto-
rý ho zjedol.

Sobota 25.2. o 18:30 hod.

Tár
Dráma, 157 min., MP:15, vstupné: 
6€. Dirigentka Lydia Tár je na 
svojom absolútnom tvorivom vrcho-
le. Siedmy rok diriguje prestížny 
nemecký orchester, pripravuje vy-
danie knihy a uvedenie Mahlerovej 
piatej symfónie, ktorá má byť vr-
cholom hudobnej sezóny. Lydia pô-
sobí sebavedomo, sebaisto, domi-
nantne a mocne. Pod touto zdanlivo 
pevnou maskou sa však skrýva nor-
málny človek so svojimi obavami, 
neistotami, túžbami a potrebami. 
Zatiaľ, čo s dirigentskou palič-
kou v ruke si Lydia stojí za kaž-
dým svojím rozhodnutím, keď opustí 
orchestrálne pódium, často strá-
ca pevnú pôdu pod nohami. Niekedy 
len mierne, inokedy úplne fatálne. 

Nedeľa 26.2. o 16:00 hod.

Múmie
Animovaný, 88 min., MP, vstup-
né: 6€. Film sleduje zábavné dob-
rodružstvá troch egyptských mú-
mií, ktoré žijú v podzemnom tajnom 
meste ukrytom v starovekom Egyp-
te. Toto trio zahŕňa princeznú, 
bývalého kočiša a jeho mladšieho 
brata spolu s jeho domácim milá-
čikom krokodílom. Sériou nešťast-
ných udalostí sa múmie dostanú do 
dnešného Londýna a vydajú sa na 
bláznivú a veselú cestu pri hľada-
ní starého prsteňa kráľovskej ro-
diny, ktorý ukradol ambiciózny ar-
cheológ Lord Carnaby.

Nedeľa 26.2. o 18:30 hod.

Mayday
Triler, akcia, 107 min., MP:15, 
vstupné: 6€. Pád lietadla bol len 
začiatok. Pilot Brodie Torrance 
(Gerard Butler) zachráni svojich 
pasažierov pred zásahom blesku 
riskantným pristátím na ostrove 
zničenom vojnou - zistí, že pre-
žitie pristátia je len začiatok. 
Keď väčšinu pasažierov zajmú ne-
bezpeční povstalci ako rukojemní-
kov, jediný, na koho sa Torrance 
môže spoľahnúť, je Louis Gaspare 
(Mike Colter), obvinený vrah, kto-
rého prevážala FBI. Na záchranu 
cestujúcich bude Torrance potrebo-
vať Louisovu pomoc, pričom zistí, 
že Louis Gaspare vie prekvapiť.

Utorok 28.2. o 18:30 hod.
Štvrtok 2.3. o 18:30 hod.

Invalid
Čierna komédia, 100 min., MP:15, 
vstupné: 6€. Divoké 90. roky. 
Šuštiakové súpravy, pestrofarebné 
saká, veľké magnetofóny, videopre-
hrávače, gýčová dancefl oor hudba, 
videopožičovne na každom kroku, 
nové spoločenské pomery, záplava 
rôznych podvodníčkov, začínajúci 
organizovaný zločin a s ním spoje-
né násilie a korupcia.

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 

Piatok 24.2. o 9:30 hod. 
Utorok 28.2. o 9:30 hod.
V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomo-
cou 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€

Streda 1.3. o 14:00 hod.
ZIMOMRAVENIE
Tvorivý workshop. Poďme si vyrobiť 
bábkovú maňušku.
O 16:00 hod.
BÁBKOVÉ DIVADLO 
NA RÁZCESTÍ 
– Minikurz animácie.
Dá sa vdýchnuť duša, oživiť niečo ne-
živé? Určite áno, a práve tým sa začí-
najú naše lekcie animácie a vodenia. 
Presvedčíte sa, že takmer všetko na 
svete sa dá oživiť a zoznámime vás so 
základnými typmi bábok. Vstupné: 2€

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.

Viete ktoré deti sú šťastné? 

Viete. Tie, ktorým dáte svoju 

lásku, pozornosť a čas.

Môžete si ich kúpiť peniazmi, mô-

žete ich zapečatiť na obrazovkách 

mobilov,  tabletov a  počítačov. Ale 

chvíle, na ktoré budú najradšej spo-

mínať sú tie, ktoré strávite s  nimi 

pri hrách, rozhovoroch a  spoloč-

ných zážitkoch. Žijeme v  meste, 

v ktorom sa stále niečo deje. Nieke-

dy aj nie. Prázdniny poskytujú čas, 

v ktorom by si všetci rodičia mohli 

aspoň na chvíľu zobrať v práci voľ-

no. Neriadiť a neprať, nevariť. Zo-

brať deti a  vypadnúť z  kolotoča 

všedných starostí. Užiť si blízkosť 

a splniť nejaké prianie malému šar-

vancovi či princeznej. Odd. kultúry 

v rámci 14. ročníka Zimomravenia 

ponúka hneď zopár rôznych aktivít.

Kino Akademik 

Pondelok 27.2. o 16.00 hod. 

Asterix a Obelix: Ríša Stredu 

Vstupné pre deti:5€

Utorok 28.2. o 16.00 hod. 

Múmie

Štvrtok 2.3. o 16.00 hod. 

Kocúr v čižmách

Piatok 3.3. o 16.00 hod. 

Malý Winnetou

Nedeľa 5.3. o 16.00 hod. 

Bella a Sebastián: Nová generácia

BOD K na Drieňovej 

/ZŠ J.Kollára, vchod z ľavej strany/

Streda 1.3.

14.00 hod. Tvorivé dielne:

Ako si vyrobiť maňušku z recyklo-

vaných materiálov

16.00 hod. 

Bábkové divadlo na Rázcestí:

Minikurz animácie s bábkami

Dá sa vdýchnuť duša, oživiť niečo 

neživé? Určite áno, a práve tým sa 

začínajú naše lekcie animácie a vo-

denia. Presvedčíte sa, že takmer 

všetko na svete sa dá oživiť a zozná-

mime vás so základnými typmi bá-

bok. Vstupné: 2€

Kultúrne centrum 

/Kammerhofská č.1/

Sobota 4.3. 2023 o 16.00 hod.

Kto sa nehrá z kola von

Vstupné: 5€ / osoba. Držitelia karty 

Štiavnica+ (dospelé osoby) zdarma.

Hudobný koncert pre deti aj dospe-

lákov. Skupina Funny Fellows a Bi-

biana Ondrejková roztancujú všet-

kých v sále. Vychutnajte si koncert 

plný zhudobnených básní Tomáša 

Janovica naživo.

Ponúkame. Vy zoberte deti do sve-

ta, kde sa hrá, tvorí a zabáva.

Zuzka Patkošová,

odd.KŠaMK

Detský svet 
ukrytý v zimomriavkach

Ďakujeme všetkým, ktorí 

v sobotu prekonali nástrahy 

počasia a zúčastnili sa nášho 

mini karnevalu v Bod-e K. 

Veríme, že tí, čo prišli neľutovali 

a užili si príjemný čas s kúzelníkom 

Wolfom a  jeho projektom Sranda 

banda. Tešíme sa aj z rodičov, ktorí 

sa aktívne zapojili a prispeli ku skve-

lej atmosfére a dobrej nálade.

Ďakujeme aj riaditeľovi ZŠ J. Kol-

lára J. Kružlicovi a jeho zástupkyni 

V. Bačíkovej za pomoc s priestorom, 

Petre Foltánovej za občerstvenie. 

Lubovi Lužinovi za fotky a Farmár-

skemu obchodíku Pod Sitnom za 

fantastické sponzorské medové lí-

zanky pre deti.

Odd. kultúry, Š a MK

Ďakovačka 
za detský karneval
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V stredu 8. februára sa žiaci 

a páni učitelia ZUŠ vybrali 

do dvoch materských škôl 

s výchovným koncertom. 

Najskôr sa predstavili jednotlivé od-

bory ZUŠ v Materskej škole na uli-

ci 1. mája, neskôr zopakovali pes-

trý program v  Materskej škole na 

ulici Bratská. Po privítaní pani ria-

diteľkami na Križovatke Mgr. Ale-

xandrou Bókovou a  na Drieňovej 

Mgr. Andreou Paukovou zaspieva-

li ZUŠ-kárski speváčikovia a zahra-

li talentovaní „muzikanti“. Zážitkom 

pre škôlkárske detičky bolo počuť 

naživo znieť hudobné nástroje ako 

husle, fl auta, trúbka, lesný roh, kla-

vír, gitara či akordeón.

Veľkú rodinu strunových nástro-

jov a  samotné husle predstavil 

pán učiteľ Juraj Janiczek. Husľo-

vým „Valčíkom C-dur“ prispel Peť-

ko Sopko. Na ľudovú nôtu zanôti-

la Ľubka Kuchtová, ktorej husličky 

zneli počas ľudových piesní. Stru-

nové nástroje prezentoval pán uči-

teľ Robko Boradajkevyč, ktorého 

žiačka Bibka Maruniaková pred-

viedla španielsku pieseň na gita-

re. Spevácku triedu pani učiteľ-

ky Weisovej zastupovala Izabelka 

Baarová, ktorá deťom zaspieva-

la ľudovú pieseň zo Šariša „Ej, za-

spivajme sobi“ a umelú pieseň „Bab-

ka čiapka“. A čiapky sme veru v to 

ráno potrebovali všetci. V Banskej 

Štiavnici prituhlo až sme autíčka 

rozmrazovali. Dychové nástroje 

boli zastúpené drevenými dycho-

vými nástrojmi z  fl autovej trie-

dy pani učiteľky Zuzky Kovárovej 

a  plechovými dychovými nástroj-

mi z triedy pána učiteľa Aleša Tur-

čana. Karolínka Filkorová, Jasmi-

ne Lužicová, Ronja Tarandová nás 

spolu s pani učiteľkou Zuzkou naj-

skôr preniesli do rozprávky dobo-

vým tancom „Gaiillarde d'Ecosse“ 

/autor Pierre Phalese/ a modernej-

šou skladbičkou „Bluebottle Boogie“ 

/skladateľ Alan Davis/. Niektoré 

detičky videli a  počuli pravdepo-

dobne prvýkrát naživo veľkú „za-

krivenú“ basovú fl autu, zamatovú 

altovú fl autu či krásny čierny kla-

rinet. Veľkým zážitkom pre prí-

tomných bola skladbička pre trúb-

ku „Cudzinka“ v peknom prevedení 

Viktora Sprocka, ako aj poľovnícke 

signály, ktorými nás šikovná Han-

ka Malatincová hrou na bezklap-

kový lesný roh preniesla na poľo-

vačku do lesa. Speváčky z  triedy 

pani učiteľky Chovanovej Bianka 

Vasiľová a Hanka Knížková poteši-

li ľudovými piesňami „Jedna ruža, 

dve ruže“ a „Keď som bola v Očovej na 

tanci“. Bicie nástroje nám slovom 

i  hrou na malé tympany prezen-

tovala Alicka Knezovičová, ktorá 

to vie v triede pána učiteľa Piatro-

va „rozbaliť“ aj na celej sade bicích 

nástrojov s  veľkým i  malým bub-

nom, paličkami či činelmi. Zborí-

kovskú pieseň Orchester striedali 

dva výstupy žiakov literárno-dra-

matického odboru. Liana Šavolto-

vá a  Andrea Greschnerová oživi-

li maňušky v  krátkom divadielku 

„Dedko a  Jurinko“. Zrazu sa obja-

vil aj klaun s červeným nosom. To 

bola tiež žiačka pani učiteľky Ľud-

ky Klimkovej Stela Sedláčková, 

ktorá nám z klobúka vyčarila nie-

koľko kúziel. Ľudovú pieseň „Drie-

tomská dolina“ nacvičila na akorde-

óne v  triede pána učiteľa Tomáša 

Valičeka Žofka Necpálová. Ukázali 

sme škôlkarom, že okrem bielych 

a čiernych kláves, na ktorých hrá-

me melódiu, má akordeón aj baso-

vé gombíky a  mechy. Biele i  čier-

ne klávesy priebežne rozozvučali 

pani učiteľky Petra Weisová a Ire-

na Chovanová. Na akom nástroji? 

No predsa na klavíri. Tanečný od-

bor sme pripomenuli záverečný-

mi ľudovými piesňami. „Tancova-

la by som, zodratie krpce mám, poďte, 

kamarátky, s vami si zaspievam. Tan-

covala by som, nemám dobrej nôty, 

poďte, muzikanti, poďte do roboty. 

Muzikanti, hrajte, nič sa nestaraj-

te, pod naše krpčeky troška ohňa daj-

te“ zvonivým hláskom zaspieva-

la Hanka Kminiaková. Rozlúčili 

sme sa piesňou známou aj deťom 

zo škôlky „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“, 

ktorá za spevu Zboríku s Jankom 

Chovancom, Klárikou Ujlakyovou, 

Jankou Maruniakovou, Alžbet-

kou Palášthyovou a Davidom Kní-

žekom brala do tanca aj detičky 

a pani učiteľky.

Vďaka všetkým našim žiakom za 

krásne výkony, pánom učiteľom 

a  rodičom za pomoc a  koordiná-

ciu, škôlkam za milé prijatie, po-

hostenie, škôlkarom a  ich pani 

učiteľkám za pozornosť a potlesk. 

Pani zástupkyni Mirke Knezovičo-

vej patrí poďakovanie za sprievod 

a videá, pánovi učiteľovi Jánošíko-

vi za krásne fotky.

K  tejto peknej akcii sa vyjadrila 

z  Talianska aj pôvodom Štiavni-

čanka, naša absolventka priečnej 

fl auty Kristína Baroni /rod. Čabá-

ková/. Radi sa s  Vami podelíme 

o  jej vyznanie: „Kiežby malo každé 

dieťa šancu mať vo svojom meste ta-

kúto základnú umeleckú školu. Strá-

vila som tu (spolu s mnohými ďalšími 

kamarátmi a  rovesníkmi) najkrajšie 

roky svojho detstva, na ktoré dodnes 

spomíname. Žiť hudbou, s  hudbou 

a  umením znamená pre každé dieťa 

nádherne a  zmysluplne využitý voľ-

ný čas a možnosť objavovať a rozvíjať 

svoje talenty, o  ktorých mnohí z  nás 

ani len netušili. Priznám sa, že pri 

aktivitách a  atmosfére, ktorá v  našej 

ZUŠ-ke v  posledných rokoch vládne, 

mi je úprimne ľúto, že moje dieťa toto 

nezažije. V  zahraničí môžeme o  nie-

čom takom len a len snívať.“

Tak teda pre tých, ktorí môžu 

a chcú: „dovidenia“ s hudbou a ume-

ním v ZUŠ Banská Štiavnica.

Irena Chovanová

Výchovné koncerty ZUŠ 
pre materské školy

Fotokoláž z vystúpení žiakov ZUŠ  foto archív ZUŠ BS

Jednoducho 
láska

Nad ránom zomierajú sny.

Svojím krivým úsmevom

lúčia sa s nocou a vítajú 

sa s novým dňom.

Pod oknom drozd ti drzo spieva.

Ty preberáš sa z ranných mdlôb.

Skúšaš zachytiť správny rytmus,

dostať sa do všedných dôb.

Dlho som verila na lásku,

na krásnych pánov z obrázku,

na stretnutia a náhody.

Veď v živote sa všetko prihodí.

Čierno-biele obrázky,

umlčané otázky.

Šachovnica s jednou fi gúrkou,

pred láskou sa neskryješ ako

pred búrkou.

Tereza Madajová, 

žiačka II. ročníka SHA

Ponuka
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici ponúka tanečné 

vystúpenia súboru Applause na 

plesy, večierky, spoločenské ak-

cie. V  ponuke máme tance ná-

rodné, moderné, ľudové a  pod. 

Bližšie informácie v CVČ na č. t.: 

0907 598 567.

J. Machilová

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že úradné 

hodiny v  kancelárii sú v  nasle-

dovných pracovných dňoch: pon-

delok 8.00 – 14.00hod., v  uto-

rok a stredu v termíne 8.00hod. 

- 15.00hod.

Informácie o činnosti alebo člen-

stve v  organizácii môžete zís-

kať na tel. čísle: 045 / 692 08 75 

počas pracovných hodín alebo 

v Štiavnických novinách a vo vý-

veske na Križovatke. Zaplatiť 

členské poplatky môžete v  kan-

celárii počas pracovných hodín 

vo výške 5€ na rok a prosíme čle-

nov na vysporiadanie nedoplat-

kov, aby sa mohli zúčastňovať 

akcií organizovaných SZTP. Vďa-

ka za pochopenie a želáme všet-

kým úspešný rok.

Výbor ZO SZTP
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Náš klub sa snažil aj v roku 

2022 byť aktívny nielen 

v športovej činnosti ale aj 

v iných oblastiach.

Okrem trénovania a hrania zápasov 

sme ako klub organizovali v tomto 

roku jednu novinku, ktorou bola or-

ganizácia dňa detí – MDD, stretnu-

tie s  našimi seniormi a  záverečnú 

akciu Mikuláš na štadióne. Samo-

zrejme sme pokračovali v tradíciách, 

akou už sú v našom klube organizá-

cia futbalových kempov a organizá-

cia náboru nových členov.

Športovú činnosť v  našom klube 

vykonávalo v tomto roku spolu cca 

200 športovcov. 9 mládežníckych 

mužstiev (U6,U9/1,U9/2,U11/1,U

11/2,U13,U15/1,U15/2,U19) a  1 

družstvo seniorov. Spolu sa zapo-

jilo do súťaží organizovaných pod 

hlavičkou Slovenského futbalové-

ho zväzu 6 mládežníckych mužstiev 

a  aj družstvo dospelých. Družstvo 

dospelých zaznamenalo v  tomto 

roku úspech v  podobe postupu do 

vyššej súťaže, aj keď nakoniec z via-

cerých dôvodov sa mužstvo nepri-

hlásilo do vyššej súťaže a ostalo v tej 

istej súťaži. Mládežnícke družstvá 

pôsobili v nasledovných súťažiach:

U9/1 – Miniliga U9 ObFZ Žiar nad 

Hronom – po jeseni na 1. mieste

U11/1 – Miniliga U11 ObFZ Žiar 

nad Hronom – po jeseni na 2. mies-

te

U13 – mladší žiaci 2. liga – po jese-

ni 7. miesto

U15/1 – starší žiaci 2. liga – po jese-

ni 5. miesto

U15/2 – starší žiaci 4. elvésport liga 

U15 ObFZ Žiar nad Hronom – po 

jeseni na 9. mieste

U19 – dorast 4. liga – po jeseni na 

1. mieste

Pri organizácií futbalového nábo-

ru v  septembri nám do klubu pri-

budlo spolu cca 24 nových členov. 

Pri tejto príležitosti sme muse-

li zriadiť novú kategóriu – u15/2 , 

ktorú sme aj hneď prihlásili do sú-

ťaže, aby sa chlapci mohli zúčastňo-

vať aj majstrovských zápasov. Pre 

nás v klube nie sú prvoradé a sme-

rodajné výsledky, ale radosť detí zo 

športu a futbalu. Tie kategórie, kto-

ré sa zúčastňujú zápasov zazname-

nali každá jedna posun vpred, čo 

nás teší. Podkategórie u9/2 a u11/2 

sa skladajú s tzv. začiatočníkov, a ke-

ďže v  klube nechceme robiť výber, 

a  tým zamedziť niektorým chlap-

com športovať, tak sme vytvori-

li podskupiny, a  tým dali priestor 

všetkým, ktorí chcú športovať, ale 

samozrejme, postupne chceme, aby 

aj chalani a dievčatá z týchto kategó-

rií sa zapájali do zápasového diania.

Tento rok sme tiež organizovali 

v spolupráci s naším partnerom už 

druhý a  tretí ročník Nesia futbalo-

vého kempu. Spolu sme v  júlovom 

a augustovom termíne privítali 145 

detí z celého Slovenska, no teší nás, 

že väčšina bolo z Banskej Štiavnice 

a okolia. Deti si, samozrejme, ako už 

býva zvykom, dobre na kempe za-

trénovali a  samozrejme, poobedia 

patrili zábavnej aktivite. Navštívi-

li sme aquapark, zoo, navštívili sme 

profesionálne futbalové kluby a po-

sledný deň patril zábavnému dňu na 

štadióne so skákacím hradom, ha-

sičmi, maľovaním na tvár, cukrovou 

vatou a vodným futbalom. Kemp je 

veľmi obľúbený a budeme v tradícií 

pokračovať aj naďalej.

MDD na štadióne bol tento rok 

v  našom klube premiérou. Orga-

nizovali sme ho 5. júna a  na šta-

dióne sa spolu zišlo cca 600 ľudí 

a  plno spokojných a  veselých detí. 

Deti mali pripravené rôzne atrak-

cie a  úlohy, začo si postupne pre-

vzali ceny a  sladkosti. Zabávali sa 

na skákacom hrade, v  pene a  po-

zreli si vystúpenie majsterky svete 

vo futbalovom freestyle. K dispozí-

cii bolo samozrejme aj občerstvenie 

a nechýbala príjemná atmosféra.

Mikuláš na štadión prišiel premié-

rovo 10. decembra. Detičky FK Sit-

no navštívil Mikuláš a  priniesol, 

samozrejme, aj darčeky. Na občer-

stvenie sme mali pripravený čaj, 

vianočný punč a pre rodičov aj vare-

né vínko, a nemohla chýbať kapust-

nica. Aj keď náš mikulášsky deň 

ovplyvnilo nepriaznivé počasie, na 

štadióne prevládala dobrá predvia-

nočná nálada.

Na záver roka sme ešte absolvova-

li prvé, veľmi milé stretnutie s naši-

mi seniormi. Navštívili sme senio-

rov v Domove Márie a prežili sme 

s nimi veľmi pekné a príjemné po-

poludnie. V  roku 2022 sme zažili 

veľa futbalových zážitkov, ale aj mi-

mofutbalových aktivít.

Veľmi ma teší a veľmi by som chcel 

na záver poďakovať za pozitív-

ny prístup, spoluprácu, všetkým 

funkcionárom, trénerom, rodičom, 

sponzorom, fanúšikom a podporo-

vateľom klubu v roku 2022 a chcem 

z  mojej pozície sľúbiť, že v  našom 

klube sa budeme aj naďalej snažiť 

neustále napredovať a  našim čle-

nom prinášať možnosť športovať 

a Baviť sa športom.

Lukáš Pellegrini

O činnosti klubu FK Sitno Banská Štiavnica 
v roku 2022

Materská škola 1.mája 

v Banskej Štiavnici zorganizo-

vala už II.ročník lyžiarskeho 

kurzu pre 5-6 ročné deti. 

Lyžovalo sa v  Hodruši v  stredisku 

Salamandra Resort v  termíne od 

13.2-17.2.2023. Kurzu sa zúčastni-

lo 19 detí. Lyžovanie je športovou, 

rekreačnou aj výchovno-vzdeláva-

cou činnosťou a  významnú úlohu 

zohráva aj adaptácia na prostredie, 

ktorú deti zvládali hneď prvý deň 

na svahu lyžiarskeho strediska. Po-

čas celého týždňa sme mali ukáž-

kové počasie a  slnečné lúče dodá-

vali deťom energiu na lyžiach. Deti 

aj po rozcvičke pokračovali podľa 

pokynov inštruktorov a aktívne sa 

zapájali do základných lyžiarskych 

zručností. Aj keď deti pociťovali 

svalovicu a únavu na nohách po pr-

vom dni, nevzdávali sa a šliapali do 

kopca s úsmevom. Skupina detí už 

druhý deň zvládla aj jazdu na vleku 

a krásne oblúky dole svahom. Ďal-

šie dni sa deti učili pod vedením in-

štruktorov bezpečne zlyžovať zjaz-

dovku, padať na zjazdovke a  vstať 

opäť na lyže, trénovali slalom, brz-

denie aj jazdu na vleku. V posledný, 

piaty deň deti za svoju snahu získa-

li medaily, diplomy a slová pochva-

ly za svoje snaženie sa počas celého 

kurzu. Ďakujeme rodičom za dôve-

ru, šikovným deťom za ich odvahu 

a veľkú snahu.

Veľké ďakujem patrí trpezlivým in-

štruktorom, pani riaditeľke Mgr. 

Alexandre Bókovej za organizáciu 

a  zabezpečenie dopravy a  celko-

vú organizáciu lyžiarskeho kurzu. 

Vďaka patrí aj pani učiteľkám Tatia-

ne Szabovej, Mgr. Petronele Šavol-

tovej a  zamestnancom MŠ Adria-

ne Zorvanovej a Daniele Arvajovej 

za pomoc na svahu. Ďakujeme tiež 

pánovi zástupcovi primátorky Mgr. 

Petrovi Ernekovi za sponzorský 

chutný obed- pizzu a sladkosti pre 

deti.

Petronela Šavoltová

Malí lyžiari

Škôlkari z MŠ 1.mája na lyžiarskom kurze foto archív autora
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 Predám veľkú garáž 27m2 pod 

Kalváriou. Cena 26 999€, tel.č.: 

0944 818 194

 Výmena a predaj s dovozom pro-

pán-butánových fl iaš, 2kg, 10kg, 

tel.č.: 0940 870 762

 Realizujem stavebné tesár-

ske a  klampiarske práce, tel.č.: 

0903 549 052

reality

služby

práca

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
OTVÁRACIE HODINY PLAVECKÝ BAZÉN

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   –––

Posledný vstup do budovy je o 19.30 hod.

Kontakt:  045 / 691 2724


