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INZERCIA

Slovenský zväz protifašistic-

kých bojovníkov - Základná 

organizácia Ladislava Exnára, 

hrdinu SNP Banská Štiavnica 

pri príležitosti 78. výročia 

oslobodenia mesta usporia-

dala spolu s Mestom Banská 

Štiavnica pietny akt spojený 

s položením kytíc padlým 

hrdinom a obetiam II. sv. 

vojny v pondelok dňa 6. marca 

2023 pri Pamätníku bojov-

níkov I. a II. svetovej vojny 

nad poštou. 

Spomienkového aktu sa zúčastnili 

zástupcovia mesta Banská Štiavni-

ca primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, viceprimátor Mgr. Pe-

ter Ernek, poverená zastupovaním 

prednostky MsÚ Mgr. Henrieta Go-

dová, za ZO SZPB Marian Štepka, 

Ing. Jaroslav Dudík, Mgr. Ľubomír 

Jančo, zástupcovia inštitúcií a  or-

ganizácií, politických strán a hnutí 

a občania nášho mesta. 

Vzhľadom na priaznivú 

klimatickú situáciu sa v tomto 

roku poradilo zrealizovať 

pravidelnú certifi kovanú 

kontrolu detských ihrísk na 

sídlisku Drieňová, na Šteful-

tove a v lokalite Križovatka 

v skoršom termíne. 

Všetky detské ihriská sú prevádz-

kyschopné a  bezpečné a  je možné 

ich naďalej plnohodnotne využí-

vať. Z dôvodu priaznivého počasia 

sme ihriská v tomto roku sprístup-

nili skôr, t.j. už od 1.3. 2023 popo-

ludnia. Ihriská je možné využívať 

v  štandardných otváracích hodi-

nách, napriek uvedenému prosíme 

rodičov o zvýšenú pozornosť o svo-

je deti a ich správanie na ihriskách 

v tomto prechodnom období, aby sa 

predchádzalo úrazom; za pochope-

nie ďakujeme!

MsÚ

78. výročie oslobodenia mesta

Detské ihriská otvorené

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž

Detské ihrisko na sídlisku Drieňová  foto Ján Petrík ml.


3.str.

Nedeľa 12.3. o 18:30 hod.

Creed III.
Dráma, športový, 118 min., MP:12, vstupné: 6€. 

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

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

Kontakt: 045/6949651

VÝROČIE ZÁPISU 
LOKALITY DO 
ZOZNAMU SVETOVÉHO 
DEDIČSTVA UNESCO 
1993-202330. United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavni-

ci, Slovenské banské múzeum 

v  Banskej Štiavnici a Slovenská 

banícka spoločnosť v  Banskej 

Bystrici pozýva na zasadnutie 

vzdelávacej sekcie „Utorkové po-

poludnie“ baníckeho spolku, kto-

ré sa uskutoční 14.3.2023 (uto-

rok) o 15.00 hod. v Kongresovej 

sále Slovenského banského mú-

zea v Banskej Štiavnici.

Program:

Prednáška: „Cesty po banských re-

giónoch Európy - Francúzsko /2014, 

Rakúsko /2015“

Lektor: PhDr. Jozef Labuda, CSc.

Richard Kaňa,

predseda spolku
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DIÁR
z programu

primátorky

6.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

Účasť na spomienkovom akte 

spojenom s položením kytíc pri 

príležitosti 78. výročia oslobode-

nia mesta Banská Štiavnica.

7.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Výboru pre otázky 

zamestnanosti.

Rokovanie  Rady partnerstva 

pre integrovaný územný roz-

voj BBSK.

8.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava stavebných akcií.

9.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Riešenie majetkovoprávnych 

usporiadaní.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta Mgr. Jozefom Ur-

bančekom.

10.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

11.3.

 Individuálne uvítanie dieťaťa do 

života.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

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.

28.2. a 1.3. vo viacerých 

médiách bola podrobná 

reportáž o tom, ako Národná 

kriminálna agentúra zasaho-

vala na viacerých miestach 

v súvislosti s verejným obsta-

rávaním v rámci Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, 

š.p., v Banskej Štiavnici, 

ktorý v inkriminovanom čase 

v r. 2018-19 mal ešte svoje 

sídlo v našom meste. 

V tejto súvislosti polícia podľa tých-

to informácií doposiaľ obvinila 6 

osôb, 2 právnické a  4 fyzické oso-

by. Tieto reportáže boli dňa 28.2. 

v  aktualitach.sk, v  dennikun.sk, 

v  Rádiu Slovensko v  Rádiožurná-

li o 18.00, na Jednotke v Správach 

RTVS o 19.00, ako aj v Rádiu Slo-

vensko 1.3. o 7.00 v Rádiožurnáli.

1.3. v  Rádiu Regina viackrát bola 

pozvánka na podujatie Slovenské-

ho banského múzea v Kammerho-

fe v tento deň od 10.00 - 16.00 pod 

názvom Prázdniny v múzeu.

5.3. v TV Markíza v relácii Na telo 

o 13.00 bol hosťom poslanec NS SR 

Ladislav Kamenický, ktorý hovo-

ril o  aktuálnych vnútropolitických 

otázkach. Je absolventom bansko-

štiavnického gymnázia pre prípra-

vu slovenských študentov na štú-

dium v zahraničí.

6.3. v Rádiu Regina o 5.50 bola spo-

mienka na významného slovenské-

ho spisovateľa Jána Bodeneka v sú-

vislosti s tým, že sa narodil v tento 

deň v r. 1911. Dodnes nielen ja ale 

aj veľa Štiavničanov si spomína 

na významné podujatie v  r. 1977, 

kedy sa uskutočnilo v našom meste 

viac ako dôstojné po dujatie k ucte-

niu si pamiatky nášho spisovateľa 

Jozefa Horáka (1907-1974) v  sú-

vislosti s pripomenutím si 70. výro-

čia jeho narodenia. J. Bodenek bol 

nielen jedným z iniciátorov a najak-

tívnejším účastníkom tohto podu-

jatia, na ktorom sa zúčastnili aj ďal-

ší významní slovenskí spisovatelia.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

21.2. sa dožil vzácneho 

okrúhleho životného jubilea 

65 rokov Dušan Hruštinec, 

ktorý sa výrazným spôsobom 

zapísal do obnovy toho 

najvzácnejšieho kultúr-

no-historického dedičstva 

v B. Štiavnici. 

V r. 1984 bol vedúcim stavebnej fi r-

my Pamiatkostav v B. Štiavnici, kto-

rá mala vo svojej pracovnej náplni 

výhradne opravu pamiatok. Nik-

dy predtým ani potom v histórii B. 

Štiavnice žiadna iná fi rma neprein-

vestovala na obnove pamiatok v B. 

Štiavnici toľko ako práve Pamiatko-

stav. V  tomto období nikdy nekle-

sol preinvestovaný fi nančný ob-

jem Pamiatkostavu v  B. Štiavnici 

pod 23 mil. KČS, a pritom to nebo-

li hocijaké pamiatky, ale tie najvzác-

nejšie historické a  architektonic-

ké dominanty mesta. Samozrejme, 

mesto na jeho zásluhy nezabudlo 

a je aj nositeľom výročnej ceny mes-

ta za obnovu kultúrno-historického 

dedičstva B. Štiavnice. O odborných 

kvalitách a vynikajúcich organizač-

ných schopnostiach D. Hruštin-

ca svedčí aj to, že následne jeho ži-

linská stavebná fi rma realizovala aj 

práce na príprave dôstojného sídla 

pre prezidentov SR v Bratislave. Do 

ďalších rokov života nášmu jubilan-

tovi prajem pevné zdravie, každo-

dennú pohodu a  ešte veľa ďalších 

pracovných úspechov aj v  mene 

všetkých tých, ktorí sa dodnes ko-

chajú a  budú aj naďalej kochať 

v  nádhere rekonštruovaných naj-

vzácnejších kultúrno-historických 

a  architektonických objektov mes-

ta, ktoré sa opäť zaskveli v  ich pô-

vodnej nádhere.

Ján Novák

Dušanovi Hruštincovi 
k narodeninám...

Vrelá vďaka 
MUDr. Berlanská!

Zhodou okolností sme sa dňa 28.2. 

stretli pred ordináciou MUDr. Dia-

ny Berlanskej až šiesti pacienti – 

všetko seniori, resp. invalidi odká-

zaní na pomoc iných ľudí. Bolo to 

medzi 15.30 až 17.00, dokedy pani 

doktorka ordinovala a  všetkým 

nám sa venovala s  dojemnou sta-

rostlivosťou, hoci presná polovica 

z nás boli pacienti, ktorí boli u nej 

prvýkrát. Nikto z  nás si veru ne-

spomína na to, aby v takomto čase 

sme boli nielen prijatí, ale aj vzor-

ne a s maximálnou svedomitosťou 

ošetrení u  nejakého lekára v  Ban-

skej Štiavnici v  tom prípade, keď 

nemal pohotovostnú službu. Tak-

že veľavážená pani doktorka, vre-

lá vďaka za Váš vysoko profesio-

nálny a  najmä ten najhumánnejší 

a najľudskejší prístup ku Vašim stá-

lym pacientom, ale aj ku nám trom, 

ktorí sme boli u Vás prvýkrát. Pev-

ne veríme, že si takýto vzťah ku 

tým, ktorí budú vyhľadávať Vašu 

lekársku starostlivosť zachováte aj 

v ďalších rokoch pri dobrom zdraví, 

každodennom optimizme, poho-

de a  tom najhrejivejšom ľudskom 

šťastí. Samozrejme, len to najlep-

šie do ďalších rokov života z úprim-

ného srdca prajeme aj jej sestrič-

ke Sofi i Gašparíkovej, ktorá svojou 

príkladnou milotou a pozornosťou 

vytvára jedinečnú atmosféru naj-

mä pre takých pacientov, akými 

sme my, ktorí prežívame svoju je-

seň života.

Vďační pacienti

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 sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. energie 

budú v B. Štiavnici:

- 9.3. v čase od 7.00 – 19.30 na ul.: 

A. Pécha, H. Resla, Kamenná, Kon-

cová, Pod Paradajzom, S. Mikoví-

noho, V. Václavekovej.

- 13.-16.3., 20.-24.3. v  čase od 

7.00 – 18.00 na ul.: A. Pécha, H. 

Resla, Kamenná, Koncová, Pod Pa-

radajzom, S. Mikovíniho, V. Václa-

vekovej.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Po štátnej hymne, bás-

ni, ktorú predniesla Katarína Kis-

sová nasledovali príhovory a  polo-

ženie kytíc. Záver patril hymnickej 

piesni „Kto za pravdu horí“ a  osla-

vy pokračovali členskou schôdzou 

SZPB U  Karabellyho. Česť a  slá-

va všetkým hrdinom, ktorí položili 

svoje životy za našu slobodu!

Michal Kríž

Príhovor k 78. výročiu oslobode-

nia mesta

„Vážení členovia ZO SZPB, vážení ob-

čania, vážení spoluobčania, vážení prí-

tomní!

V týchto dňoch si pripomíname 78 ro-

kov od chvíle, kedy bolo naše mesto oslo-

bodené. Je pre mňa cťou, že sa dnes mô-

žeme spoločne stretnúť pri spomienke 

na tých, ktorí položili svoje životy ako 

obete vojny a môžeme im pri tejto príle-

žitosti vzdať hold, prejaviť úctu a vďaku 

aj s odstupom niekoľkých desaťročí. Zá-

roveň si dnes pripomíname aj Deň obetí 

pandémie COVID-19.

Boj o  oslobodenie Banskej Štiavnice 

bol ťažký. Nepriatelia Banskú Štiav-

nicu nemienili opustiť ľahko, spolieha-

li sa na vybudované opevnenia a ťažký 

terén. No aj keď zo všetkých síl bránili 

prenikaniu osloboditeľských jednotiek, 

nemohli odolať náporu a mesto opustili. 

Dňa 6. marca 1945 bola Banská Štiav-

nica oslobodená. Ťažký boj sa skončil 

víťazstvom. Svojou morálkou, sebaza-

prením, nasadením, umom a oddanos-

ťou v  záujme boja za slobodu priniesli 

do nášho mesta vytúžený mier. Radosť 

z  oslobodenia nekazil ani obraz, kto-

rý v  meste zostal po prechode frontu: 

poškodené domy a   historické pamiat-

ky, mĺkve stroje vo fabrikách, zasypané 

šachty, utrápené obyvateľstvo, maso-

vé hroby. Krvou bola vydobytá slobo-

da nášho mesta, preto na obete z radov 

obyvateľov a vojakov, ktorí položili živo-

ty za oslobodenie Banskej Štiavnice ni-

kdy nezabudneme. Tak ako aj na všet-

kých tých, ktorí položili životy, aby sme 

my mohli žiť slobodne a v mieri.

Je našou povinnosťou pamätať si na 

tieto udalosti a  odovzdávať ich ďalej 

ďalším generáciám. Najmä my, ktorí 

sme sa narodili po druhej svetovej voj-

ne a neboli sme konfrontovaní s jej drá-

mami a následkami. Žijúcich pamätní-

kov týchto čias je z roka na rok menej, 

zostalo ich už len pár, a práve preto je 

na nás, na nastupujúcej generácii, aby 

sme si tieto udalosti pripomínali a ne-

dovolili, aby sa v našej spoločnosti opäť 

opakovala história. Aj to je dôvod, kvô-

li ktorému nemôže náš bežný život, aj 

keď s  odstupom rokov a  udalostí, ply-

núť iba v  zabehnutom tempe všedné-

ho dňa, najmä teraz, keď za hranicami 

našej vlasti zúri vojna a zomierajú ne-

vinní ľudia. Túžbou všetkých nás je, aby 

tento konfl ikt skončil. V  konkrétnom 

čase a  priestore sme zviazaní s  našou 

minulosťou, nadväzujeme i  zveľaďuje-

me historické dedičstvo, preberáme jeho 

tradície, ctíme si jeho hodnoty overené 

časom, udalosťami a skúsenosťami na-

šich predkov.

Vážení spoluobčania, vážení prítomní,

nech teda dnešné kytice vďaky, ktoré 

sme položili pri Pomníku padlých hrdi-

nov sú prejavom našej spoločnej úcty 

všetkým tým, ktorí položili životy za 

oslobodenie nášho krásneho historické-

ho mesta.

Česť všetkým osloboditeľom mesta 

Banská Štiavnica, ktorí položili pri oslo-

bodzovaní to najvzácnejšie, svoj vlast-

ný život. Samozrejme, veľké poďakova-

nie patrí aj všetkým tým, ktorí ešte sú 

medzi nami a boli priamymi účastník-

mi alebo priamymi bojovníkmi v  oslo-

bodzovacom boji.

Uctime si pamiatku padlých hrdinov 

a  obetí II. svetovej vojny tichou spo-

mienkou!“

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

78. výročie oslobodenia mesta

Mgr. Viktóriu Majer

Dňom 1.3.2023 sa ujala funk-

cie riaditeľky Úradu práce, so-

ciálnych vecí a  rodiny v  Banskej 

Štiavnici banskoštiavnická rodáč-

ka a obyvateľka nášho mesta Mgr. 

Viktória Majer po jej vymenovaní 

ministrom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR Milanom Krajniakom. 

Je to mimoriadne dôležitá a  vý-

znamná funkcia nielen pre obyva-

teľov nášho, ale aj pre obyvateľov 

žiarskeho a žarnovického okresu, 

pretože jej úrad má kompetencie 

pre všetky tieto tri okresy. Takže 

je tu niekoľkonásobný dôvod už 

aj vzhľadom na obsah, činnosti jej 

úradu, aby sme túto novú riadi-

teľku predstavili čitateľom našich 

novín. Naša prvá otázka pre ňu je, 

aké má doterajšie vzdelanie a pro-

fesijnú prax.

Po absolvovaní Gymnázia Andre-

ja Kmeťa v Banskej Štiavnici som 

vyštudovala medzinárodné vzťa-

hy na Stredoeurópskej vysokej 

škole v Skalici v r. 2010-2013, ná-

sledne som v r. 2013-2015 absol-

vovala štúdium európskych štúdií 

na Fakulte sociálnych a ekonomic-

kých vied Univerzity Komenského 

v  Bratislave. V  r. 2014-2015som 

nadobudla prax ako administra-

tívna pracovníčka pri banskoštiav-

nickej notárke Mgr. Kataríne Deb-

nárovej. Následne až do 28.2.2023 

som pracovala v  Pôdohospodár-

skej platobnej agentúre v  nasle-

dovných funkciách: v r. 2015-2016 

ako referentka oddelenia rastlin-

ných komodít, v r. 2016-2019 ako 

vedúca oddelenia štátnej pomoci, 

a v r. 2019-2023 ako riaditeľka od-

boru štátnej pomoci.

Prečo ste sa rozhodli uchádzať 

o miesto riaditeľky Úradu prá-

ce, sociálnych vecí a  rodiny 

v Banskej Štiavnici?

Som banskoštiavnická rodáčka 

a  dodnes trvalo žijem v  našom 

meste aj napriek mojim predchá-

dzajúcim zamestnaniam. Niet 

fascinujúcejšieho mesta na svete 

ako je moje rodisko. To je prvý dô-

vod, prečo chcem zakotviť v mo-

jom rodisku. Druhý dôvod, a  vô-

bec nie menej dôležitý je ten, že 

v mojej funkcii by som chcela vý-

razne dopomôcť k tomu, aby v pr-

vom rade obyvatelia môjho ro-

diska, banskoštiavnického, ale aj 

žiarskeho a žarnovického okresu, 

žili aj mojím pričinením dôstoj-

nejšie, ľudskejšie, humánnejšie 

a  spravodlivejšie – a  hlavne, aby 

mali na to v zmysle našich záko-

nov aj nezastupiteľné právo, ale 

aj príležitosť – to sa týka najmä 

možností práce a  sociálnej sta-

rostlivosti.

Na čo sa chcete sústrediť v naj-

bližšom a  následne v  perspek-

tívnom období?

Vzhľadom k tomu, že je moje pô-

sobenie na úrade veľmi krátke, je 

mi v  tomto momente ťažko po-

vedať a  hodnotiť problematiku 

či jednoznačne vymedziť priori-

ty na čo sa zamerať. V prvom rade 

sa chcem oboznámiť s  komplet-

ným fungovaním úradu, ale aj re-

zortu a uvidím, ktoré veci sú reál-

ne potrebné a či vznikne priestor 

na zlepšenie alebo kreovanie no-

vých. To však nebude závisieť len 

odo mňa. Som však presvedčená, 

že je dôležité mať okolo seba spo-

ľahlivých spolupracovníkov a pre-

to moje doterajšie pôsobenie na 

úrade ma presvedčilo, že moje ko-

legyne a kolegovia sú nielen spo-

ľahliví, ale aj fundovaní odborní-

ci, s  ktorými bude pre mňa cťou 

spolupracovať.

Čo je však najdôležitejšie, hlavne 

obyvatelia nášho mesta a  okresu 

budú mať vždy otvorené dvere do 

mojej pracovne, aby som ich nie-

len vypočula, ale aj v rámci mojich 

kompetencií a  možností aj po-

mohla. Už teraz sa teším na vzá-

jomne prospešnú a nanajvýš uži-

točnú komunikáciu.

Nakoniec chcem ešte zdôrazniť, 

že všetko, čo budem robiť v  mo-

jej funkcii, bude v prvom rade len 

a  len pre dobro a  prospech oby-

vateľov nášho mesta a  okresu, 

ale aj permanentné a systematic-

ké zviditeľňovanie najmä Banskej 

Štiavnice nielen na Slovensku, ale 

aj v zahraničí.

Za rozhovor sa poďakovala a no-

vej riaditeľke Úradu práce, so-

ciálnych vecí a  rodiny v  Banskej 

Štiavnici praje aj v mene obyvate-

ľov nášho mesta, banskoštiavnic-

kého, žiarskeho a  žarnovického 

okresu v  jej mimoriadne zodpo-

vednej funkcii v  prvom rade tr-

vale dobré zdravie, každodennú 

pohodu a  prospech pre všetkých 

tých, pre ktorých bude v  budúc-

nosti pracovať.

Denisa Kuncová

Predstavujeme...
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Banská Štiavnica, krásne 

historické mesto, bola 

vyhlásená Nariadením 

vlády Slovenskej republiky 

č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení 

Pamiatkovej rezervácie 

Banská Štiavnica, a zároveň 

sa nachádza v lokalite 

zapísanej do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO 

„Historické mesto Banská 

Štiavnica a technické pamiatky 

v jeho okolí“.

V  poslednom období zaznamená-

va obrovský rozmach turizmu, ako 

aj veľký dopyt a záujem o kúpu ne-

hnuteľností, a  to najmä tých, ktoré 

sú umiestnené v Pamiatkovej rezer-

vácii Banskej Štiavnice, Štiavnických 

Baní, v  pamiatkovej zóne v  Hodru-

ši-Hámroch, prípadne v  ochranných 

pásmach, chránených pamiatko-

vým zákonom. Tento fenomén však 

so sebou prináša aj ďalšie požiadav-

ky od majiteľov nehnuteľností, a  to 

ako požiadavky týkajúce sa výstav-

by, prestavby, úprav, tak aj využívanie 

moderných technológií, ktoré neraz 

rušivo vplývajú z hľadiska komplex-

ného pohľadu na chránené územia 

s  uceleným historickým sídelným 

usporiadaním a s veľkou koncentrá-

ciou nehnuteľných kultúrnych pa-

miatok. V súčasnej dobe klimatickej 

krízy, v  kombinácii so zvyšujúcimi 

sa cenami energií, sa čoraz viac stá-

va diskutovanou témou otázka inšta-

lácií obnoviteľných zdrojov energie, 

formou technických zariadení (foto-

voltických panelov, solárnych pane-

lov, klimatizačných jednotiek a pod.) 

a to aj v pamiatkových rezerváciách, 

ich ochranných pásmach, pamiat-

kových zónach, a to žiaľ, bez ohľadu 

na ich vplyv na pamiatkové a estetic-

ké hodnoty. Takéto technické zaria-

denia však výrazne menia pohľad na 

strešný reliéf mesta a  v  chránených 

pamiatkových územiach pôsobia cu-

dzorodo. Fotovoltické zariadenia 

patria medzi technické zariadenia 

budov, ktoré sú stavbou alebo jej sú-

časťou. Tieto zariadenia sa z hľadis-

ka záujmov ochrany pamiatkového 

fondu posudzujú - povoľujú ako sú-

časť obnovy národnej kultúrnej pa-

miatky alebo úpravy nehnuteľnosti 

v pamiatkovom území alebo nehnu-

teľnosti v  ochrannom pásme, pod-

ľa ustanovení pamiatkového zákona.

Umiestnenie technických zariadení 

(fotovoltických zariadení, solárnych 

panelov, klimatizačných jednotiek 

a pod.) ešte v štádiu zámeru, z hľa-

diska pamiatkovej ochrany podlieha 

posudzovaniu príslušného krajského 

pamiatkového úradu v súlade s §32, 

§37 a §30 ods. 3 zákona č. 49/2002 

Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

Každé umiestnenie sa posudzuje in-

dividuálne. 

Pre účely posudzovania umiestne-

nia takýchto technických zariade-

ní z  hľadiska záujmov pamiatkové-

ho fondu bolo Pamiatkovým úradom 

Slovenskej republiky v  januári 2023 

vypracované metodické usmernenie. 

V zmysle tohto metodického usmer-

nenia je, cit.:

- všeobecne potrebné považovať 

umiestnenie fotovoltických zariadení 

a fotovoltických elektrární na národ-

ných kultúrnych pamiatkach a v pa-

miatkových územiach za neprípustné,

- umiestňovanie fotovoltických sys-

témov v  ochranných pásmach mož-

no považovať za podmienečne prí-

pustné, 

- v územiach lokalít svetového kultúr-

neho dedičstva UNESCO všeobecne 

platia pravidlá ako v  prípade indivi-

duálnych kultúrnych pamiatok a pa-

miatkových území. 

Pre informovanosť vlastníkov ne-

hnuteľností, ako aj laickej verejnos-

ti považujeme za vhodné, až potreb-

né byť nápomocní pri poradenstve 

vo veciach umiestňovania technic-

kých zariadení (fotovoltických, prí-

padne solárnych a pod.) ešte pred ich 

samotným umiestnením, s  cieľom 

chrániť pamiatkové územia a pamiat-

kový fond a zároveň včasným pora-

denstvom chrániť záujmy vlastníkov 

- investorov, ktorí plánujú umiestňo-

vanie takýchto technických zariadení.

Sme presvedčení, že včasnou osve-

tou, úzkou spoluprácou s vlastník-

mi, investormi a  príslušnými or-

ganizáciami, dokážeme hľadať 

spoločné riešenia tak, aby mali aj 

budúce generácie možnosť vnímať 

zachované historické hodnoty, kto-

ré nám zanechali naši predkovia.

Metodika a  foto zdroj: https://

www.pamiatky.sk/wp-content/

uploads/2023/01/Fotovolticke

_systemy_metodicka_instrukcia

_2022.pdf

KPÚ Banská Bystrica, 

pracovisko Banská Štiavnica

Ilustračné foto  foto https://www.pamiatky.sk/wp-content/uploads/2023/01/Fotovolticke

_systemy_metodicka_instrukcia_2022.pdf

„Strešná krajina“ verzus technické zariadenia 
(fotovoltické panely, solárne panely, klimatizačné jednotky a pod.) z pohľa-
du ochrany pamiatkového fondu

Projekt 
„Haló počúvam“

Veľmi sme sa potešili, že aj k nám 

do v Domova Márie na ul. L. Svo-

bodu 38 prišli dobrovoľníci v rám-

ci tohto projektu. Sú to veľmi milé 

a  sympatické študentky, ktorým 

sa môžeme vyrozprávať, zaspie-

vať, zahrať rôzne spoločenské hry. 

A my im môžeme porozprávať, čo 

sme zažili, napr. cez vojnu. Oni sa 

nám, naopak, zveria o svojich lás-

kach, svojej rodine.

Pri prvých zoznamovacích stretnu-

tiach sme sa aj zasmiali, lebo 

smiech a humor sú soľou života.

K imobilným prijímateľom soc. slu-

žieb dobrovoľníci išli v  doprovode 

soc. pracovníka na byty.

„Veru, všetci raz zostarnú...ak budú 

mať to šťastie “. Verím, že si navzá-

jom vymeníme zážitky a spomien-

ky, ktoré neodveje ani vietor.

Prajem študentkám, aby s nami za-

žili neopakovateľné chvíle pri spo-

ločných stretnutiach a  tiež veľa 

trpezlivosti, lebo my už sme po-

niektorí ako malé deti.

Prijímateľka soc. služby Domo-

va Márie, Mária Benešová

Týždeň 
slovenských knižníc v mestskej 

knižnici v B. Štiavnici 6.3.2023 - 

10.3.2023 (pondelok až piatok)

- prihlasovanie nových členov za-

darmo

- odpúšťanie sankčných poplatkov

- 9.3.- štvrtok-rozprávkové číta-

nie v MsK

- 10.3.- piatok-otvorenie výstav-

ky: Knižnica v  premenách času 

(120. výročie prvej zmienky o Mest-

skej a verejnej knižnici v B. Štiavni-

ci) vo výpožičných priestoroch MsK 

o 14.00 hod.

- spoločenské hry 

- súťaže, kvízy

- bezplatná ponuka vyradených kníh

MsK

Oznam - 
skúška sirén

Dňa 10. marca 2023 o 12.00 hod. 

bude vykonané pravidelné pre-

skúšanie prevádzkyschopnosti 

systému varovania obyvateľstva 

dvojminútovým stálym tónom si-

rén civilnej ochrany.

Ján Petrík, odd. organizačné, 

VS a SV, BOZP a CO
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Položenie kytíc obetiam II. svetovej vojny  foto Michal Kríž

kam v BŠ 
a okolí ?

Od tohto roku 2023 si budeme 

pripomínať dvoje oslobodenia 

nášho mesta, a to 104. výročie 

oslobodenia nášho mesta zo 

dňa 12. júna 1919 a 78. výročie 

oslobodenia mesta zo dňa 

6. marca 1945.

V Banskej Štiavnici si budeme pri-

pomínať boje proti Maďarskej 

boľševickej republike rád. Dvojica 

vojakov čsl. pešieho pluku so stro-

jovou puškou bola 12. júna 1919 

na pozorovaní vo veži kostola 

na Kalvárii. Tam ich zasiahol de-

lostrelecký granát. František Brož 

(roč. *1897) z  obce Malá Libič, 

okres Turnov na mieste zahynul 

a  bol pochovaný na Kalvárii, jeho 

druh bol ťažko ranený. Plukovník 

Jozef Šnejdárek s vojakmi oslobo-

dil naše mesto Banskú Štiavnicu 

a okupantov hnal cez Zvolen až na 

demarkačnú čiaru. Pri rekonštruk-

cii tohto pamätníka, pribudne pa-

mätná tabuľa na pamiatku gene-

rála Jozefa Šnejdáreka so svojím 

vojskom a na vojaka Františka Bro-

ža. Pamätná tabuľa bude osadená 

za pamätníkom na múre vďaky.

Získané informácie z archívu sú zo 

dňa 4.marca 1945 o postupujúcej 

Červenej armáde v  priestore De-

kýš – Vysoká, ktorej velili velite-

lia: pplk. Čebaterievov, mjr. Žukov 

a  kpt. Krivonosov. V  nasledujú-

ci deň tajchár pán Viliam Neuschl 

a  partizáni zo skupiny Sokol pre-

šikovali vojakov Červenej armády 

kapitána Kozikova  cez Hornú Ba-

komskú štôlňu popod nepriateľské 

obranné pásmo do tyla Nemcov. 

Nečakaný prepad asi 350 vojakov 

Červenej armády spôsobil v radoch 

nepriateľov paniku. To urýchlilo 

oslobodenie oblasti juhozápadne 

od Banskej Štiavnice.

Boje o  naše mesto Banská Štiav-

nica začali 6.marca 1945, ráno 

o  4.30 hod. útokom Červenej ar-

mády 2. ukrajinského frontu Mali-

novského zloženú zo 110. strelec-

kej gardy, 227.samohybnej divízie 

a 18. motorizovanej divízie. Z juhu 

od Ilije a Štefultova, vojaci kráľov-

skej Rumunskej armády.

Pani Margita Buzalková spomína-

la, ako vybraná skupina občanov 

vozila padlých sovietskych vojakov 

a rumunských vojakov do obce Mo-

čiar, študent Jozef Karabely spomí-

na, že potom, keď boli všetky hro-

by vykopané, zomrelých vojakov 

vozili na senských vozoch z  Mo-

čiara a pochovávali ich do vykopa-

ných hrobov v tomto priestore, na 

ktorom teraz stojíme. Z ruského 

archívu sme získali mená 120 voja-

kov Červenej armády, ktorí boli na 

tomto mieste v marci 1945 pocho-

vaní a  ich mená budú na pamät-

nej tabuli, ktorá bude osadená za 

pamätníkom na múre vďaky. Do-

terajší pomník padlých hrdinov je 

premenovaný na Pamätník bojov-

níkom I. a II. svetovej vojny. Krvou 

bola vydobytá sloboda starého ban-

ského mesta, ktorá na jednej stra-

ne hovorí o sláve – na druhej strane 

o utrpení v neprestajnom boji jeho 

obyvateľstva.

Na záver Vás žiadam a prosím, že 

na tejto posvätnej pôde presiak-

nutej krvou je našou svätou povin-

nosťou stále si pripomínať, že v boji 

za slobodu nášho mesta v II. sveto-

vej vojne položilo život 455 voja-

kov, z  toho 360 vojakov Červenej 

armády, 70 rumunských vojakov, 

13 vojakov čsl. paradesantnej bri-

gády a  12 partizánov. Na tom-

to pietnom mieste boli pochovaní 

a neskôr boli ich pozostatky preve-

zené na centrálny cintorín do Zvo-

lena. Naši partizáni a vojaci sú po-

chovaní v štiavnických cintorínoch. 

Zem pod týmito mramorovými 

kvádrami je autentická a posvätná, 

tak sa k tomuto miestu chovajme aj 

v budúcnosti.

Vladimír Poprac

Spomienkové oslavy

Obec Banská Belá

Farský Kostol sv. J. Evanjelistu 

a apoštola

Kostol je najvýznamnejšou a naj-

staršou dominantou obce Banská 

Belá. Bol vybudovaný v  polovici 

13. storočia. Svätyni dnes domi-

nuje drevený novogotický oltár 

z r. 1896. Okrem tejto fascinujú-

cej stavby sa tu nachádza aj Kos-

tol P. Márie Škapuliarskej a Kapln-

ka sv. J. Nepomuckého.

Halčiansky tajch

Bol vybudovaný v  druhej polovi-

ci 18. storočia, voda z neho pohá-

ňala stupy a  hutnícke zariadenia 

v Kozelníckej doline pod Banskou 

Belou. Maximálna hĺbka tajchu je 

13 m a  dĺžka 123 metrov. V  sú-

časnosti  slúži pre rybárske úče-

ly a ako rekreačný krajinný prvok.

Lesný park Belian

Priestranné ihrisko v  miernom 

kopci ponúka zábavné aj náuč-

né stanovištia. V  parku nájdete 

miesto na oddych s ohniskom, pre-

liezačky, šmýkačky, hojdačky, roz-

hľadňu aj horolezeckú stenu. Ved-

ľa rozhľadne s krásnymi výhľadmi 

do okolitej krajiny stojí panorama-

tická tabuľa a „medvedí brloh“. Vaše 

ratolesti sa naučia o správnej sepa-

rácii odpadu a rozoznať rôzne dre-

viny, vstup zdarma.

Prechádzky po okolí

Pekná prechádzka k vodnej nádr-

ži Jasenica a k tajchu Halča vedie 

od závodu Dinas po trase bývalej 

úzkokoľajnej železnice „Štiavnic-

ká Anča“, dostanete sa po nej až 

do B. Štiavnice (3 km). Opačným 

smerom sa po tejto ceste s  pek-

nými výhľadmi dostanete do de-

diny, prejdete okolo pohostin-

stva U  Gabriely až ku kostolom. 

Kostolným schodiskom sa dá zísť 

ku kláštoru, kaplnke a  k  bývalej 

mestskej radnici. Od kostolov sa 

ponad areál školy dá prejsť pod 

Vraný kopec, odkiaľ vedie pekná 

prechádzka chodníkom až na ban-

skoštiavnickú Kalváriu (3 km). 

Prajeme príjemný výlet,

Oblastná organizácia cestovné-

ho ruchu Región Štiavnica

citát

„Nepovedať všetko, neukázať všet-

ko. Svet má rád záhady.“

Sophia Loren
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Hlavne bezpečne! A popri tom 

aj zábavne a náučne ! Takto by 

sa dal charakterizovať týždeň 

nášho školského lyžiarskeho 

výcviku.

Minulý týždeň si naši žiaci užívali 

jarné prázdniny. Dúfame, že voľný 

čas využili aj na zdravý pobyt v prí-

rode, na šport a aj na lyžovanie. Ve-

ríme, že na svahoch neboli hrozbou 

pre seba ani pre ostatných, všet-

ci naši žiaci totiž ovládajú Biely kó-

dex – pravidlá bezpečného správa-

nia sa na svahu. A  samozrejme, aj 

svoje lyže.

Naši žiaci mali lyžiarsky hradený 

v plnej výške, nikto nič nemusel do-

plácať. Ak niekto nemal vlastnú vý-

stroj, zapožičali sme lyžiarky, lyže, 

helmu. Spred školy nás vozil prena-

jatý autobus na najbližší svah - Sala-

mandra Ski Resort.

Rozdelili sme sa do skupín podľa 

schopností a výkonnosti, nezabudli 

sme na rozcvičku. Od horských zá-

chranárov aj učiteľov – inštrukto-

rov sa žiaci dozvedeli základy prvej 

pomoci a  správania sa na svahu aj 

pri úraze. Skupina začiatočníkov sa 

zdokonaľovala na dolnej „pome“, po-

kročilí sa vyviezli až hore sedačkou. 

Po pár dňoch už veľký kopec zvládli 

aj začiatočníci. Ocenili sme aj dobré 

obedy a priestor na upevňovanie ka-

marátskych vzťahov.

Mali sme šťastie na krásne slnečné 

počasie, užili sme si „chill“ na terase 

na tulivakoch aj výhľady na panorá-

mu Štiavnických vrchov. Na 1450 m 

dlhej zjazdovke sa striedajú nároč-

nejšie strmšie úseky s pohodovými 

„esíčkami“. Užili si to naozaj všetci. 

Stíhali sme ranný „fresh track men-

čester“. Radosť pozerať, podľa zvlád-

nutej techniky pohybu, z niektorých 

žiakov budú časom určite aj inštruk-

tori. 

Začiatočníci sa v  rámci prestávky 

hore odviezli najskôr bez lyží, ale na 

2-3.deň si aj oni trúfl i na pomalý sla-

lom dole veľkým svahom. Je pravda, 

že prvé družstvo spravilo na sedač-

ke aj 3 jazdy, kým začiatočníci jednu, 

ale dôležité je, že to zvládli. Na záver 

mal každý možnosť ukázať svoj po-

krok v  disciplíne našej olympijskej 

víťazky Peti Vlhovej - v slalome. Ví-

ťazmi však neboli iba držitelia naj-

lepšieho času a čokolády, ale všetci 

účastníci.

Na našej škole sa venujeme inklu-

zívnym hodnotám a  trávenie spo-

ločného času mimo školy určite 

prispelo k  vzájomnému lepšiemu 

spoznaniu sa, k  neformálnym roz-

hovorom. Priateľstvá sa upevňova-

li nielen na svahu, ale aj pri dobrom 

obede. Socializácia pri športovej ak-

tivite, prekonanie vlastných stra-

chov, zábran, inklúzia – začlenenie 

sa do kolektívu rovesníkov, pocit 

úspechu, dobre zvládnutej úlohy - 

o to všetko sa v škole dlhodobo sna-

žíme. Na lyžiarskom to išlo akoby 

samo od seba. Študenti strávili čas 

nielen s inštruktormi, ale aj s tried-

nymi.

Ako učiteľka vnímam rozdiel v na-

stavení kolektívu pred a  po lyžiar-

skom a viem, že všetkým zúčastne-

ným pobyt na čerstvom vzduchu, 

príroda a  športovanie prospel po 

každej stránke. 

Bolo potešením sledovať, ako bez-

problémovo funguje „peer learning- 

rovesnícke učenie“ v  praxi na lyžiar-

skom svahu. A ako sa zo spolužiakov 

stávajú kamaráti. 

Naši študenti budú môcť pokračo-

vať v  rozhovoroch, zábave a  „chil-

lovaní“ nielen v  škole a  na interná-

te, ale aj na zahraničnej praxi. Naša 

škola v  rámci projektu Erasmus + 

vysiela žiakov a učiteľov na stáže do 

Nemecka, Nórska, Fínska, Portugal-

ska, Česka...

Murári sa okrem potrebnej „klasiky“ 

učia aj základy eko-staviteľstva, hli-

nené omietky, udržateľnosť – čo je 

čoraz žiadanejšie a dotované. Lesá-

ci budú mať okrem množstva kur-

zov základy Harvestoru a  arboris-

tiky. Manažéri cestovného ruchu aj 

obchodníci a  fi nančníci majú zau-

jímavé cvičné fi rmy. Kaderníčky sú 

najobľúbenejšie na škole, lebo všetci 

sa u nich v salóne radi necháme roz-

maznávať a skrášliť. Hostinskí vedia 

pripraviť tie najlepšie akcie. 

Ako učiteľka som vďačná, že máme 

takých skvelých žiakov. A dúfam, že 

tak ako oni robia radosť nám, spravil 

aj im radosť náš spoločný lyžiarsky.

Verím, že budúci rok sa vidíme na 

svahu aj s ďalšími prvákmi - vo všet-

kých odboroch, ktoré sa na našej 

škole študujú.

Si žiak ZŠ? Pridaj sa k nám! Čaka-

jú ťa zaujímavé a  perspektívne od-

bory s  maturitou aj výučným lis-

tom, kopec benefi tov, zahraničná 

prax, vodičák. Stretneš dobrú par-

tiu spolužiakov - kamarátov. Postav 

u nás pevné základy budúcej kariéry 

a úspechu. Tvoríme príbehy a  teší-

me sa na teba!

Za SOŠ služieb a lesníctva a kolektív 

kolegov z lyžiarskeho,

Zuzana Hermanová

Lyžiarsky výcvik na SOŠ služieb a lesníctva 
Banská Štiavnica 2023

Lyžiarsky výcvik na Salamandra Ski Resort  foto archív autora
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú v nasledovných pra-

covných dňoch: pondelok 8.00 – 

14.00hod., v utorok a stredu v ter-

míne 8.00hod. - 15.00hod.

Informácie o činnosti alebo členstve 

v  organizácii môžete získať na tel. 

čísle: 045 / 692 08 75 počas pracov-

ných hodín alebo v Štiavnických no-

vinách a vo výveske na Križovatke. 

Zaplatiť členské poplatky môžete 

v kancelárii počas pracovných hodín 

vo výške 5€ na rok a prosíme členov 

na vysporiadanie nedoplatkov, aby 

sa mohli zúčastňovať akcií organizo-

vaných SZTP. Vďaka za pochopenie 

a želáme všetkým úspešný rok.

Výbor ZO SZTP

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 ponú-

ka priestory jedálne na konanie spo-

ločenských udalostí, osláv, večier-

kov a pod. Kontakty: 0904 523 872, 

0911 875 772.

ZŠ J. Kollára

Darujte 2%
Milí rodičia a priatelia Centra voľ-

ného času v Banskej Štiavnici, do 

30.4.2023 nám môžete darovať 

2% z  dane. Okrem dobrého po-

citu budú mať vaše deti výraznú 

zľavu nielen do denného letného 

tábora, ale aj na výlety organizo-

vané CVČ aj počas šk. r. – akým 

bola napr. Vianočná Budapešť, 

no a v máji máme v pláne navští-

viť ZOO a zámok Schönbrunn vo 

Viedni. Tlačivo nájdete na https://

cvcbanskastiavnica.edupage.org/

news/ Ďakujeme!

CVČ BŠ

Dňa 25. februára 2023 sa 

v priestoroch Strednej 

odbornej školy lesníckej 

v Banskej Štiavnici uskutočnila 

3. výročná členská schôdza 

poľovníckej organizácie 

Slovenský klub loveckej 

lukostreľby Slovakbowhun-

ting pod vedením predsedu 

Mgr. Art. Štefana Jakubíka.

Prvá zakladajúca schôdza PO Sloven-

ského klubu loveckej lukostreľby sa 

konala dňa 12.3.2019 v priestoroch 

SOŠL v Banskej Štiavnici. Je to hlav-

ne z dôvodu, že všetci poľovníci po-

važujú školu SOŠL v Banskej Štiav-

nici za základný pilier poľovníckych 

a lesníckych tradícií nielen u nás, ale 

i v regióne strednej Európy.

Na výročnej členskej schôdzi sa zú-

častnil aj Ing. Tibor Benčič – redak-

tor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, 

a zároveň člen poľovníckej organizá-

cie, ktorý vyzdvihol všetky úspechy 

a  aktivity SOŠL v  Banskej Štiavnici 

a  vyslovil podporu pre aktívnu čin-

nosť a propagáciu lesníckych tradícií 

našej školy. Ďalším čestným hosťom 

schôdze bol riaditeľ SOŠL v Banskej 

Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič, kto-

rý slávnostným príhovorom výroč-

nú schôdzu otvoril. V  jednotlivých 

bodoch programu bola komplex-

ne zhodnotená doterajšia činnosť 

PO Slovakbowhunting – Slovenské-

ho klubu loveckej lukostreľby. Podľa 

programu schôdze nasledovala voľ-

ba predsedníctva organizácie na ďal-

šie funkčné obdobie 5 rokov formou 

verejného hlasovania. Doplňujúcim 

bodom programu bol návrh na pod-

net riaditeľa SOŠL v  Banskej Štiav-

nici Ing. Miroslava Ďuroviča, kto-

rý navrhol možnosť členstva SOŠL 

ako právnickej osoby byť súčasťou 

v  PO Slovakbowhunting. Na inter-

náte Strednej odbornej školy lesníc-

kej v Banskej Štiavnici bol v septem-

bri 2019 založený krúžok mladých 

loveckých lukostrelcov, ktorý vedie 

Mgr. Vladimír Bačík. O  krúžok bol 

od založenia veľký záujem. Prezento-

vali sme školu na rôznych poľovníc-

kych podujatiach. V tomto školskom 

roku navštevuje krúžok 24 študen-

tov SOŠL a  stále pribúdajú aj ďalší 

študenti, ktorí sa chcú pridať k tejto 

tradičnej metóde lovu. Verím, že svo-

jou činnosťou spoločne prispejeme 

ku propagácii v oblasti loveckej luko-

streľby na Slovensku. Lov lukom si 

vyžaduje kvalitnú prípravu a neustá-

le precvičovanie, je podstatne zloži-

tejší ako lov puškou.

Slovakbowhunting je poľovnícka or-

ganizácia združujúca poľovníkov lo-

viacich lukom a  priaznivcom tejto 

tradičnej metódy lovu. Slovenské po-

ľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť 

kultúrneho dedičstva národa, je pro-

striedkom ochrany a regulácie stavov 

poľovnej zveri. Je výrazným nástro-

jom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho 

cieľom je vplývať na poľovnícku a ši-

rokú verejnosť osvetovou a prijateľ-

nou formou pri presadzovaní tejto 

tradičnej metódy lovu. Lov lukom 

je výzvou pre lovcov, ktorí chcú za-

žiť dobrodružný lov aj keď vedia, že 

v tomto prípade má lovená zver vyš-

šie šance ako lovec.

Na záver sa chcem poďakovať všet-

kým členom, ktorí sa výročnej 

schôdze zúčastnili a  všetkým, kto-

rí pomohli pri organizácii a  prípra-

ve priestorov, poskytnutím sponzor-

ských darov a pomohli s priebehom 

schôdze.

„Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak 

starý ako je samotná vášeň z lovu.“

Lovu lukom zdar!

Vladimír Bačík, vedúci krúžku 

mladých loveckých lukostrelcov

3. výročná členská schôdza 
poľovníckej organizácie Slovakbowhunting

Otvorenie prvej zakladajúcej schôdze  foto archív autora

Od 20.2. do 24.2.2023 absolvo-

valo 34 našich žiakov LVK na 

Krahuliach. 

Napriek nie ideálnym snehovým 

podmienkam sme prežili úspeš-

ný kurz. Všetci 14 žiaci- nelyžiari 

sa naučili základom lyžovania, jaz-

dili na vleku a  sedačkovej lanovke. 

Ostatní skúsenejší lyžiari sa zdoko-

nalili v  technike lyžovania. Výborní 

inštruktori na čele s  Marekom Pol-

lákom odviedli naozaj skvelú prácu. 

Pekné ubytovanie 20 metrov od la-

novky, parádna strava, bezproblémo-

vé a veľmi učenlivé deti, žiadne zra-

nenia. Ďakujem kolegom: Marekovi 

Pollákovi, Helene Putyrovej a  Soni 

Šömödíkovej za odvedenú prácu a te-

ším sa na LVK v roku 2024.

Ján Kružlic

Žiaci ZŠ Jozefa Kollára 
absolvovali lyžiarsky kurz Krahule 2023

Žiaci ZŠ J. Kollára na Krahuliach  foto archív ZŠ J. Kollára BŠ
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V Štôlni Galérie Jozefa Kollára 

(GaJK) je aktuálne nainšta-

lovaná výstava mladého 

fotografa Ota Skalického 

s názvom Baníci. 

Tím GaJK približuje túto výstavu 

v rozhovore s jej autorom. 

Tvoja výstava s  názvom Baní-

ci predstavuje súbor portrétov 

hodrušských baníkov. Ako si sa 

k nim dostal? 

Všetko začalo v  Banskej Štiavni-

ci počas workshopu Chapter1. Keď-

že neďaleko Štiavnice máme chalu-

pu, jej krásy som už dobre poznal, 

preto som sa zameral viac na to, kto 

ovplyvnil jej podobu. Vďaka páno-

vi Konečnému som získal prístup 

do Banského archívu, kde som praco-

val s negatívami, z ktorých som uro-

bil koláže. Bola to prvá výtvarná prá-

ca spojená s témou baníkov. Zároveň 

som sa dozvedel, že baníci v Hodru-

ši Hámroch ešte stále dolujú zlato. 

To ma motivovalo natoľko, že som 

sa v téme rozhodol pokračovať. Práca 

na nej prebiehala ešte ďalší rok. 

Prečo si sa rozhodol portrétovať 

práve baníkov? Prečo boli pre teba 

zaujímaví?

Ukončoval som v tom čase štvrtý roč-

ník VŠVU, pracoval som na bakalár-

skej práci a veľmi mi záležalo na tom, 

aby mala výpovednú hodnotu. Keď-

že odjakživa rád fi lozofujem, začal 

som premýšľať o  baníctve s  väčším 

nadhľadom. Hľadal som odpoveď na 

otázku, čo prepája baníctvo a systém, 

v ktorom fungujeme. Uvažoval som 

nad zásadnou otázkou zmyslu živo-

ta a objavil som krásne prepojenie, že 

vlastne všetci sme v určitom zmysle 

baníci. Bol to moment, na ktorý veľ-

mi rád spomínam.

Vystavené fotografi e sú na kovo-

vých plechoch a nie na klasickom 

papieri. Ako prebiehal celý tento 

proces?

Výstava Baníci je úžasným sym-

bolom života. Všetci sa raz z  tohto 

sveta pominieme a je úžasné na sa-

motnom diele pozorovať, ako sa po-

dobizeň baníkov vytráca z  plechov. 

Vyvolať fotografi e a nazväčšovať ich 

na plechy ma stálo tri mesiace strá-

vené v  tmavej komore. Plechy, sa-

mozrejme, neboli hneď hrdzavé, zhr-

dzaveli automaticky až po kontakte 

s  vývojkou a  ustaľovačom. Spomí-

nam si, že som ich použil celé litre, 

a keďže ustaľovač silno reaguje so že-

lezom, celý proces sprevádzal príšer-

ný zápach.

Portréty baníkov postupne z ple-

chov miznú kvôli korodovaniu. 

Môžeš nám ozrejmiť tvoj zámer 

pri tomto procese?

Samotný proces tvorby mi znovu po-

tvrdil môj zámer poukázať na pomi-

nuteľnosť našich životov. Pre umel-

cov je to dôležitá otázka, mnohí z nás 

pociťujú túžbu zachovať po sebe sto-

pu-dielo, ktoré im zabezpečí ‘’nesmr-

teľnosť’’. V mojom prípade ide skôr 

o to, že by som výstavou rád pouká-

zal na systém fungovania dnešnej 

kultúry. Umenie býva často pod-

hodnotené, a na druhej strane vzni-

ká množstvo diel bez zásadného od-

kazu. Divák musí prečítať siahodlhé 

texty, aby dokázal pochopiť, na čo sa 

pozerá, takže má často pocit, že ume-

niu nerozumie. Je to môj manifest 

k  stavu dnešného umenia, kedy in-

ternet a rýchle životné tempo spôso-

bujú jeho povrchnosť. Chcel by som 

poukázať na to, že je dôležité vyberať 

si kvalitné umenie a nedať sa ume-

ním oklamať. Rád by som videl viac 

takých výstav, ktoré divákovi priná-

šajú sebarefl exiu.

Aké máš ďalšie plány s výstavou – 

keďže je to dlhodobý proces, po-

čas ktorého sa dielo vyvíja a „pra-

cuje“ – vidíš ďalšie pokračovanie 

a v akej forme?

Výstavu Baníci obklopuje prítmie 

a  návštevníci hľadajú podobizne ba-

níkov na plechoch pri svetle sviečok. 

Celkovo priestor štôlne, v  ktorej sú 

fotografi e vystavené, pôsobí na dielo 

deštruktívne – je tam vlhko a fotogra-

fi e postupne pohlcuje hrdza. Tým sa 

proces starnutia a vytrácania urýchľu-

je. Divák môže počas celého obdobia, 

odkedy sú diela vystavené, sledovať 

zmeny. Samozrejme, objavuje sa otáz-

ka, či diela, ktoré sa vytrácajú, budú 

ešte umením. Od začiatku som pri-

hliadal na tento aspekt, dielo tým ne-

stráca na hodnote, len jednoznačne 

poukazuje na sledovaný proces záni-

ku. V tejto fáze už nie je nutné hľadať 

na obrazoch baníkov, pozeráme sa už 

len na to, čo z nich ostalo. Plechy a hr-

dza, vôbec všetok ten materiál v kom-

binácii s  vlhkosťou, vytvárajú nové 

umelecké diela. Tento proces preme-

ny na niečo úplne nové ma fascinuje, 

nemáme naň vplyv, proste sa deje. Je 

to živé umenie. 

Výstavu Baníci máte možnosť vi-

dieť do 30. apríla 2023. Nenechaj-

te si ju ujsť!

Tím GaJK

Rozhovor s umelcom 
Otom Skalickým o výstave v Galérii Jozefa Kollára

sa uchádza o Vaše 2% z dane , 

ktoré nám môžete aj tento rok 

venovať. 

Máme zriadený Denný stacionár 

pre telesne a mentálne postihnuté 

deti a mladých ľudí, v ktorom den-

ne, okrem iných aktivít, ponúka-

me klientom sociálnu rehabilitáciu 

a odbornú pomoc zacielenú pre in-

tegráciu vylúčených skupín. Pomá-

hame aj odkázaným 

seniorom prostredníc-

tvom projektu Podpo-

ra opatrovateľskej služ-

by II.

Finančné prostriedky 

získané z  Vašej podpo-

ry sú použité na zabez-

pečenie odbornej série 

psychologických a  fy-

zioterapeutických slu-

žieb, sociálneho poradenstva 

a  tvorivých aktivít. Chce-

me sa stretávať, byť spolu 

a  žiť s  Vami. Všetky potreb-

né tlačivá nájdete na strán-

ke www.margaretka.sk a  na 

našej facebook stránke Mar-

garétka OZ-DS.

S úctou a vďakou,

kolektív 

Margarétka OZ-DS

OZ Margarétka 

Dielničky 
v Kammerhofe

O. z. Iniciatíva za živé mesto a Slo-

venské banské múzeum vás sr-

dečne pozývajú na veľkonočné 

tvorenie do Dielničky v  Kammer-

hofe. V rámci príprav na veľkonočné 

sviatky si môžete prísť vlastnoruč-

ne vyzdobiť kraslice rôznymi tech-

nikami, napríklad aj vŕtaním v štýle 

„madeira“. Pre veľký záujem zno-

vu ponúkame výrobu dreveno-vl-

nených, tentokrát zajačikov. Počet 

účastníkov na túto aktivitu je obme-

dzený, rezervácie: tel. 045/6949451, 

enviro@muzeumbs.sk. Ďalšie po-

núkané techniky môžete absolvo-

vať bez objednania v čase od 9.00 

do 16.00 hod. v  sobotu, 25. mar-

ca a  1. apríla 2023. Aktuálne in-

formácie na www.muzeumbs.sk. 

Po dujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Program Dielnička Kammerhof

25.3./ Kraslice zdobené vŕta-

ním v  štýle madeira, batikovanie 

kraslíc, „zvery v kožuchu“ pre objed-

naných

1.4./ Batikovanie kraslíc voskom 

a  rastlinami, leptanie kraslíc, ob-

liepanie kraslíc slamou, Morenky.

Anna Ďuricová, 

Centrum marketingu, 

komunikácie a zelených inovácií, 

SBM

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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Piatok 10.3. o 18:30 hod.

Zatmenie
Triler ,čierna komédia, 85 min., 
MP:15, vstupné: 6€. Konverzačný 
thriller s nádychom cynickej ko-
médie, v ktorom zohráva dôležitú 
úlohu jediná autonehoda. Pre žiad-
neho jej účastníka nie je fatál-
na, možno preto k nej nikto nevo-
lá políciu. V nepríjemnej situácii 
sa na pozadí temnej lesnej kuli-
sy odhaľujú charaktery všetkých 
zúčastnených. A navyše sa začína 
stmievať... Traja muži rozpumpujú 
na hrane zimy mrazivú drámu, kto-
rá ukáže svetu tú najchladnejšiu 
možnú tvár.

Sobota 11.3. o 18:30 hod.

Villa Lucia
Komédia, 112 min., MP:12, vstup-
né: 6€. Villa Lucia je originálnou 
kombináciou dvoch u nás divácky 
najpopulárnejších žánrov: roman-
tickej komédie a kriminálneho fi l-
mu. Silné charizmatické herecké 
obsadenie, prepracované kaskadér-
ske scény a najmodernejšie digi-
tálne technológie, aké v sloven-
skej kinematografi i nemajú obdobu, 
to všetko je Villa Lucia. 

Nedeľa 12.3. o 16:00 hod.

Úžasný Mauric
Animovaný, 90 min., MP, vstupné: 
6€. Prefíkaný hovoriaci kocúr Mau-
ric sa dá dokopy s partičkou inte-
ligentných potkanov, s jedným nie 
veľmi bystrým chlapcom a spolu vy-
myslia plán ako ošklbať obyvate-
ľov malého, ospalého mesta. V jeho 
podzemí sa však ukrýva tajomstvo 
a Mauricov dokonalý podvod sa zme-
ní na nečakané dobrodružstvo.

Nedeľa 12.3. o 18:30 hod.

Creed III.
Dráma, športový, 118 min., MP:12, 
vstupné: 6€. Po ovládnutí boxer-
ského sveta sa Adonisovi „Donnie-
mu“ Creedovi darí v kariére aj 
v rodinnom živote. Keď sa jeho ka-
marát z detstva a bývalý boxer-
ský talent Damian „Dame“ Anderson 
po dlhom treste vo väzení opäť ob-
javí, túži dokázať, že si zaslúži 
svoje miesto v ringu. Stretnutie 
medzi bývalými priateľmi je viac 
než len boj. Na vyrovnanie skóre 
musí Donnie ohroziť svoju budúc-
nosť a bojovať s Dameom – bojovní-
kom, ktorý nemá čo stratiť.

Štvrtok 16.3. o 18:30 hod.

Ostrov
Komédia, dobrodružný, 100 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Dobrodružná 
romantická komédia Ostrov rozpráva 
o jednej katastrofálnej dovolenke, 
ktorá pre dvoch rozhádaných man-
želov skončí niekoľkomesačnou ro-
binsonádou na opustenom tropickom 
ostrovčeku. Pre záchranu a preži-
tie im potom nezostáva nič iné, 
než si začať znovu počúvať a nájsť 
k sebe cestu späť. Ich príbeh za-
čína v luxusnom exotickom rezorte, 
kde sú Alice a Richard konečne po 
rokoch na dovolenke, lenže veci sa 
zvrtnú. Richard Alici oznámi, že 
sa chce rozviesť. Alice je zasko-
čená a ich exotická dovolenka tým 
okamžite končí.

Piatok 10.3.,17.3.,24.3.31.3. o 9:30 hod. 
Utorok 14.3.,21.3.,28.3. 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 certifiko-
vaná Danka Takáčová. Vstupné: indivi-
duálny vstup - 5€.

Štvrtok 16.3. o 16:30 hod.
KREATÍVNY WORKSHOP 
so Sovičkou 
Workshop s Jankou Sovička Havrila. 
Maľovanie hodvábnych šatiek prírod-
nými farbami. Odnesiete si z neho 
krásny zážitok a nádhernú pamiatku. 
Počet miest je obmedzený, max 6 osôb. 
Cena 10eur/osoba.

Štvrtok 23.3. 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.

Keď mal Aron Hodek šesť 

rokov, pod stromček dostal 

basovú gitaru. Nebola to 

náhoda. 

Jeho brat David bol už dávno pred-

tým považovaný za výnimočný ta-

lent slovenského jazzu a  už v  det-

stve prekvapoval svojím výkonom 

za sadou bicích na koncertoch po ce-

lom Slovensku. Dnes je David jed-

ným z  najuznávanejších bubeníkov 

na slovenskej jazzovej scéne a má za 

sebou stovky vystúpení na Sloven-

sku i v zahraničí. Jeho brat Aron tak 

mal vzťah ku hudbe doslova zakore-

nený už od útleho detstva. A viditeľ-

ne mu nechýbal ani talent. Keď mal 

osem rokov, dostal možnosť vycesto-

vať do USA, kde sa stretol s mnohý-

mi významnými jazzmanmi a s nie-

ktorými z nich si zahral aj na jednom 

pódiu.

V súčasnosti je Aron Hodek 12 roč-

ný basgitarový, skladateľský a produ-

centský svetový fenomén. Vo svete 

hudby ohúril mnohé svetové legen-

dy a spolupracoval s absolútnou sve-

tovou špičkou v rôznych hudobných 

žánroch. Formácia  Aron Hodek & 

Th e PocketCrew  sa prezentuje pre-

važne autorskou hudbou z  dielne 

Arona či jeho brata Davida Hode-

ka doplnené kompozíciami skvelé-

ho multiinštrumentalistu, producen-

ta a  skladateľa, Eugéna Vízváryho. 

Toto trio spolu funguje už od čias, 

kedy Aron začal hrať na basgitaru. 

Prevažne dominuje fúzia moderného 

hiphopového zvuku s džezovou im-

provizáciou, či už vo forme kompo-

novaných aranžmánov alebo impro-

vizovanej hudby tria. 

Práve toto trio sa momentálne pri-

pravuje na európske turné, ktorému 

predchádza pár koncertov na Sloven-

sku. Je pre nás veľkým potešením, že 

jeden z nich sa bude konať v Banskej 

Štiavnici, a to už 18.3.2023 v kultúr-

nom centre. Nenechajte si ujsť príle-

žitosť zažiť slovenských hudobníkov 

svetových parametrov! Lístky zakú-

pite na banskastiavnica.sk/kultura 

alebo v  sieste Ticketlive.sk. Držite-

lia karty Štiavnica plus majú na lístky 

zakúpené cez stránku mesta, resp. na 

mieste 50% zľavu!

R. Marko

Zázračné dieťa 
slovenského jazzu vystúpi v B. Štiavnici!

Vďaka februárovému rozhod-

nutiu poslancov mestského 

zastupiteľstva po návrhu 

primátorky mesta sa v spolu-

práci s OOCR Región Banská 

Štiavnica bude môcť v tomto 

roku uskutočniť podujatie 

Štiavnický živý šach. 

Z tohto dôvodu privítame nových 

členov nášho kolektívu šermia-

rov a  šermiarok. Prvé stretnutie 

sa uskutoční v  piatok 10.3.2023 

o  18.00 hod. v  Kultúrnom centre 

na Kammerhofskej 1.

Náš kurz bude mať dve časti. Prvá 

bude venovaná samotnému nácvi-

ku živého šachu vrátane šermu po-

čas neho a bude sa konať každé dva 

týždne pod vedením vedúceho skupi-

ny historického šermu Bojník Kamila 

Fojtíka. Pre tých, ktorí by sa chceli ve-

novať historickému šermu intenzív-

nejšie, pripravila skupina historické-

ho šermu Vir Fortis ďalšie šermiarske 

tréningy, ktoré sa budú konať na týž-

dennej báze. A aké podmienky treba 

splniť, ak by ste sa chceli stať súčasťou 

partie skvelých ľudí? Vek 14+ (môžu 

byť aj dospelé osoby!), chuť praco-

vať a  spoľahlivosť. Ak by ste prvý 

tréning nestihli a mali by ste záujem 

pridať sa k  nám dodatočne, napíšte 

nám na kultura@banskastiavnica.sk, 

prípadne zavolajte na 0905 525 945. 

A na záver ešte drobná poznámka: na 

prvý tréning je potrebné doniesť si te-

nisky, tričko / mikinu a tepláky. Teší-

me sa na stretnutie s vami!

R. Marko

Štiavnický živý šach 
sa vráti a hľadá nových členov
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Súťaž
V  mesiaci marec- mesiaci knihy 

sme pre Vás opäť pripravili zaují-

mavú súťaž o atraktívne vecné ceny 

a zaujímavé knižné tituly. Stačí, ak 

nám v 5 súťažných kolách správne 

odpoviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a  zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát sú otázky orientované 

na názvy knižných titulov, ku kto-

rým treba doplniť autora.

2. súťažné kolo:

Umenie starnúť

Správne znenia spolu so súťažnými 

kupónmi nám posielajte do redak-

cie ŠN v  termíne do 10.4. Indície 

nájdete návštevou MsK a v kníhku-

pectve u p. Drbohlavovej. Prajeme 

všetkým čitateľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Prvé mesiace roka sú podobné 

pre mnohé organizácie, lebo 

uskutočňujú výročné, hodno-

tiace schôdze, na ktorých 

bilancujú výsledky, úspechy 

a činnosť prechádzajúceho 

roka a pripravujú si plány, čo 

by chceli uskutočniť v tom 

novom roku. 

O našej činnosti sa viac dozviete aj 

na stránke http://www.sovicky.sk/

fotogaleria .

Naša hodnotiacia členská schôdza 

ZO JDS v Štiavnických Baniach sa 

uskutočnila 24.2.2023 v  penzió-

ne Vindšachta, kde sme zhodnotili 

našu prácu a výsledky pri príležitos-

ti 5. výročia založenia organizácie. 

Sme veľmi radi, že nás poctil svojou 

návštevou náš priateľ, lokálpatriot 

a europoslanec Robert Hajšel a sta-

rosta obce Stanislav Neuschl.

Naša doterajšia činnosť bola odme-

nená významnými úspechmi, a  to 

nielen na okresnej, krajskej, ale aj 

celoslovenskej a  medzinárodnej 

úrovni, z čoho sme mali všetci ob-

rovskú radosť a novú motiváciu po-

kračovať v  realizácii aktivít v  pro-

spech seniorov i  našej obce, ktorú 

takto pozitívne reprezentujeme. 

Tieto výnimočné úspechy sa nám 

podarilo zrealizovať aj vďaka fi -

nančnej podpore europoslanca 

R. Hajšela, poslanca M. Pála, do-

tácii z  BBSK (už 3 projekty), obce 

Štiavnické Bane, predsedu KO JDS 

J. Hlaváča a  ďalších podporovate-

ľov, za čo im úprimne ďakujeme.

Na rok 2023 sme opäť pripravili 

bohatý plán aktivít v rôznych ob-

lastiach: 

vzdelávanie v  počítačovej gramot-

nosti, šport, bowling, turistika, 

zdravie, tréning pamäte, fotografo-

vanie, výlety, tvorivé dielne a náv-

števy seniorských organizácií nielen 

v rámci nášho regiónu, ale aj mimo 

Banskobystrického kraja.

Tak nám držte palce, aby nám zdra-

vie slúžilo a mali sme radosť z aktív-

nej činnosti v prospech všetkých se-

niorov.

Eva Šestáková

Členská schôdza ZO JDS

Otvorenie schôdze ZO JDS  foto archív autora

Diskusia s vizuálnym umelcom 

v Galérii Jozefa Kollára

17. 3. 2023, 17:00 hod

Moderátor: Anton Čierny

Projekt Minor Maxi 3 prezentuje vi-

zuálnych umelcov maďarskej národ-

nosti žijúcich na Slovensku. Realizuje 

ho Transkunsthalle, s.r.o., v  spolu-

práci s Galériou Jozefa Kollára v Ban-

skej Štiavnici. Minor Maxi 3 má for-

mát neformálnej diskusie moderátora 

s  umelcom, obohatenej o  obrazovú 

prezentáciu diel i zážitkové momenty 

z tvorby umelcov. Vo februári sme sa 

zoznámili s tvorbou Dávida Koronczi-

ho, ktorý nás okrem rozhovoru o svo-

jom umení potešil aj skvelým jedlom. 

K ďalšej diskusii si moderátor a autor 

projektu Anton Čierny pozval vizuál-

nu umelkyňu Eriku Szőke.

Erika Szőke je vnímaná ako fotograf-

ka, ale fotografi e často používa na do-

kumentáciu akcií, inštalácií či situácií. 

Predmetom jej výskumu je jej najbliž-

šie okolie, rodina a  miesto, kde žije, 

príslušnosť k tomu, čo ju „tvorí“, vzťa-

hy a prepojenia. Jej výrazový slovník 

je veľmi prívetivý, ale niekedy aj zne-

pokojujúci. Vždy však „loví“ v  hĺbke, 

a  pýta sa na podstatu krehkého by-

tia. Jej komunitné diela pripomínajú 

v  niečom diela Kateřiny Šedej, ale 

v niečom sú výrazne iné, sú viac exis-

tenciálne. Vo svojej umeleckej prá-

ci Erika často siaha po nezvyčajných, 

„netradičných“ experimentálnych po-

stupoch, pričom vytvára aj efemérne 

objekty a unikáty.

Srdečne vás pozývame na diskusiu 

s touto zaujímavou umelkyňou, kto-

rá si pre nás pripravila aj prekvape-

nie. Príďte a zistite, na čo sa dá využiť 

energia materského kvásku! Tešíme 

sa na vás v piatok 17. 3. 2023 o 17.00 

hod v Štukovke Galérie Jozefa Kollá-

ra. Erika Szőke (1977) je fotografka, 

ale veľakrát sa správa ako grafi čka, 

sochárka, performerka – pracuje na 

rozmedzí rôznych mediálnych i kon-

ceptuálnych prístupov. Centrálnymi 

témami jej tvorby sú otázky rodiny, 

medzigeneračnej pamäte, mikrokoz-

mos spätosti vzťahov v rámci rodiny. 

V neposlednom rade neúnavne skú-

ma zobraziteľnosť jazyka našej pa-

mäte. Erikine fotografi e pred nami 

vykresľujú akúsi poetiku prchavosti 

a pominuteľnosti. V jej dielach tiež re-

zonujú otázky vzťahu človeka k príro-

de a environmentu, prejavujúce sa aj 

v ekologických prístupoch/postupoch 

jej tvorby. Erika Szőke žije medzi Nit-

rou a Novými Zámkami, v obci Veľký 

Kýr. Realizované s fi nančnou podpo-

rou z Fondu na podporu kultúry ná-

rodnostných menšín.

Silvia Herianová

Minor Maxi 3: Erika Szőke

Cvičenie rodičov s deťmi (2020)  foto archív autora

Pozvánka 
do Galérie Jula Bindera

Názov výstavy: 

Záhrady mojich strachov a túžob

Autor*ka: Aliz*a Orlan

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Trvanie výstavy: do 10.4.2023

Záhrady strachov a túžob Aliz*y Or-

lan sú otvorené bez binárnych ob-

medzení. Sú programovo queer 

priestormi, v ktorých majú možnosť 

rozprestrieť krídla všetky bytos-

ti dobrej vôle. Stávajú sa priestormi 

vnútornej slobody, slobody precítiť 

spektrum častokrát protichodných 

emócií v celej ich komplexnosti. Pre-

pracovanosť, mäkkosť a  jemnosť 

kresieb sa dopĺňa s rovnako opísa-

teľnými kvalitami textilných objek-

tov, ktoré nás zvádzajú k dotyku. Ak 

nastavíme svoje vnútorne antény 

dostatočne vnímavo, dokážu nás za-

siahnuť s obdobnou intenzitou a ná-

ladou, za ktorej vznikali. Ste vítaní*é 

vstúpiť.

Tím GJB

myšlienka
dňa

„Všetko, čo sme, je výsledkom našich 

myšlienok.“

Buddha
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AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

25% zľava

INZERCIA

Priebežné zhodnotenie sezóny 

2022/2023:

Florbalový tím Banská Štiavnica ak-

tuálne už dva roky pôsobí v krem-

nickej Florbalovej hobby lige (FHL), 

kde hrávajú amatérske kolektívy zo 

širokého okolia. Tento rok sa súťaž 

rozrástla o tímy z Novej Bane a sta-

ronového účastníka Pirátos Žiar nad 

Hronom. V  prebiehajúcej sezóne 

nám po 8. kolách patrí piata priečka. 

Získali sme 6 bodov za tri víťazstvá, 

päť stretnutí sme prehrali.

V  poslednom kole základnej časti 

(11.3.2023) si zmeriame sily s  do-

mácimi Pirátmi, potom príde play-

off , v ktorom to je už aj o šťastí. Na-

ším najväčším hendikepom je malý 

počet hráčov, ten sa odzrkadľuje aj 

na výsledkoch, v záveroch nám to-

tiž ubúdajú fyzické sily. Čo sa týka 

individuálnych štatistík, najlep-

šie sa darí nášmu kapitánovi Luká-

šovi Baranyaiovi, ktorý nazbieral 

21 bodov za 15 gólov a  6 asisten-

cií. Strelecky je na tom skvele aj Ja-

kub Volfi nau, zaznamenal 12 pres-

ných zásahov. Miroslav Klinovský 

si medzi gólmanmi drží tretiu pozí-

ciu. Celkove sa súčasná sezóna javí 

úspešnejšia, pretože vlani bola men-

šia konkurencia, zo šiestich účastní-

kov sme totiž fi nišovali na piatom 

mieste. Urobíme všetko preto, aby 

sme si konečne postavenie vylepšili.

Naše výsledky: IBK Galia 6:14 

(1. kolo), Nová Baňa 4:5 (2. kolo), Pi-

ráti 9:8 (3. kolo), Pirátos 5:9 (4. kolo), 

Bukátové duchtičky 4:6 (5. kolo), 

Handlová 7:6 (6. kolo), Jokers 19:5 

(7. kolo), Nová Baňa 3:8 (8. kolo).

Tabuľka FHL po 8. kolách: 1. Illegal 

Nová Baňa 15 bodov, 2. IBK Galia 

Vrútky 13, 3. Jokers Kremnica 12, 

4. Handlová North Stars 10, 5. Ban-

ská Štiavnica 6, 6. Bukátové duch-

tičky ZH 4, 7. ZH Pirátos 3, 8. Piráti 

Kremnica 1.

Plány v roku 2023, resp. Sezóna 

2023/2024

Keďže v  „kremnickej“ FHL sa nám 

páči a ak bude dostatok hráčov, kto-

rí sa rozhodnú pokračovať, určite sa 

zúčastníme aj v budúcej sezóne. Po-

čas tréningov plánujeme nacvičovať 

kombinácie k zdokonaleniu herné-

ho štýlu, avšak nie všetci sa zúčast-

ňujú tréningov, čo nás brzdí počas 

zápasov a v budúcom rozvoji. Bude-

me radi, ak sa objavia aj nejaké nové 

tváre, ktoré nás môžu kontaktovať 

na sociálnych sieťach alebo osobne.

Henrieta Bukovenová

Florbalový tím Banská Štiavnica

Z fl orbalového zápasu  foto archív FT BŠ

Družstvo dorastu U -19 má 

v tejto sezóne vysoký cieľ, 

ktorým je postup do vyššej 

súťaže. 

Môžeme povedať, že priebežne sa 

nám tento cieľ darí napĺňať a v ta-

buľke sme po jesennej časti na 

1. mieste. Postup do vyššej súťa-

že je z  hľadiska perspektívy veľmi 

dôležitý. V súťaži U19 - 4. liga, do-

rast, hrajú spolu chlapci vo veku 15 

až 18 rokov, čo je veľký rozdiel naj-

mä vo vyzretosti chlapcov. V prípa-

de postupu vo vyššej súťaži sa druž-

stvo rozdelí na U17 a U19.

Pre dosiahnutie stanoveného cie-

ľa je však potrebná kvalitná prípra-

va. Sme veľmi radi, že sme sa mohli 

počas jarných prázdnin v termíne od 

28.2.2023 do 4.3.2023 zúčastniť sú-

stredenia na Počúvadle. Ďakujeme 

sponzorovi, ktorý síce nechce byť me-

novaný, ale ktorému sa aspoň takto 

chceme poďakovať. Chlapci tvrdo tré-

novali a musím pochváliť ich prístup 

k tréningu a k životospráve. Tiež mô-

žem vysoko vyzdvihnúť podmien-

ky, ktoré nám vytvoril pán Peter Er-

nek, u  ktorého sme boli ubytovaní. 

Výborná strava a možnosti regenerá-

cie po tréningu v saune a vírivke na-

pomohli k úspešnému naplneniu tré-

ningových cieľov, ktoré sme si pre toto 

sústredenie stanovili. Chlapci tréning, 

aj keď niekedy bolel, zvládli. Nikto sa 

nezranil a  aj počasie sme mali nád-

herné. Verím, že nabehané kilometre 

a  natrénované hodiny chlapcom po-

môžu a podarí sa im splniť si cieľ – po-

stup do vyššej súťaže. Vďaka patrí aj 

trénerovi Vladovi Prokajovi a vedúcej 

družstva Petre Šimovej.

Karol Palášthy

Príprava FK Sitno Banská Štiavnica 
U – 19

Tréning družstva dorastencov U-19  foto archív autora

Čarovný Klinger 
a Červený kríž

Ako spolu súvisia? 25.2.2023 sa ko-

nal na tajchu Klinger už 7. ročník 

celoslovenského zrazu otužilcov 

a  zimných plavcov. Pri zabezpečo-

vaní našej akcie nám nezištne po-

máhal aj oblastný spolok Červeného 

kríža z Banskej Štiavnice pod vede-

ním riaditeľa Bc. J. Malatinca s man-

želkou. Touto cestou im celý klub 

štiavnických otužilcov ďakuje a na-

ďalej chce spoluprácu prehlbovať.

Ako všetci vieme, krv je jednou z naj-

vzácnejších tekutín okrem vody, bez 

ktorých nie je možný život. Pravi-

delné odbery krvi organizuje ČK už 

niekoľko  rokov. Teraz sa ale chys-

tá jedinečná akcia „Ľadová kvapka“ 

v spolupráci s naším klubom otužil-

cov Jašterice zo Štiavnice. 

Pripravuje sa odber krvi 17.4.2023 

na Terase u Blaškov - Jazero Počú-

vadlo, kde vás všetkých srdečne po-

zývame. Všetky info ohľadom od-

beru krvi vám s radosťou zodpovie 

pracovníčka ČK v BS p. I. Lauková 

na tel.: 045/6921540.

Zuzana Švidroňová
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 Realizujem stavebné tesár-

ske a  klampiarske práce, tel.č.: 

0903 549 052

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

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

1 slovo 0,50€
1cm2 0,70€


