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5. marec 2020 číslo 9 ročník XXXI cena 0,40 €

INZERCIA

V sobotu 29. 2. 2020 sa konali 

na Slovensku voľby do NR 

SR 2020. V našom meste sa 

volebné miestnosti otvorili 

o 7:00 a zatvorili o 22:00.

V  10 okrskoch v  meste Ban-

ská Štiavnica mohlo voliť 8 620 

oprávnených voličov zapísa-

ných do zoznamu voličov. Svoje 

právo odovzdať svoj hlas využi-

lo 5 292 voličov, čo predstavo-

valo 64,06% účasť na voľbách. 

V  meste Banská Štiavnica voli-

či dali svoje hlasy týmto politic-

kým subjektom s najvyšším poč-

tom hlasov: 

S čistením mesta po zimnej 

údržbe 2019/2020 začneme 

najskôr v druhej polovici 

mesiaca marec 2020, ktoré 

bude prispôsobené pove-

ternostným podmienkam, 

ktoré budú brané do úvahy 

počas celého jarného čistenia 

a upratovania. 

Na základe uvedeného bude jar-

né čistenie a  upratovanie prebie-

hať orientačne podľa nasledovného 

harmonogramu za použitia špeciál-

nej techniky v nižšie uvedených uli-

ciach nasledovne:

Sily a prostriedky:

A./ Technika TS, m.p.

1./ Špeciálne vozidlo Mercedes Uni-

mog ev. číslo: BS 838 AN

2./ Nakladač JCB, ev. číslo: BS Z007

3./ Nákl. vozidlo na odvoz použi-

tého posyp. materiálu, ev. číslo: BS 

668 AL

4./ Traktor s  čistiacim zariadením 

s rotačnou kefou

B./ Ručné čistenie mesta pracov-

níkmi TS, m. p.

Jarné čistenie ulíc mesta po zim-

nej údržbe bude vykonávať 9 kme-

ňových zamestnancov z  TS, m.p. 

a pracovníci malých obecných slu-

žieb z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica. Títo za-

mestnanci a pracovníci MOS budú 

nasadzovaní hlavne do ťažko prí-

stupných ulíc, kde nie je možné 

nasadiť špeciálnu zametaciu tech-

niku.

Parlamentné voľby 2020
Výsledky volieb do NR SR

Harmonogram 
jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2019/2020

Graf výsledkov volieb v meste Banská Štiavnica 	3.str.

	4.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993
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Hrajú: Martin Mňahončák, Karin Haydu, 
Natália Puklušová, Dominika Žiaranová

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. 
Vstupné na predstavenia: 15€. Predpredaj: 
kultura.banskastiavnica.sk, www.ticketportal.sk 
Informačné centrum, Námestie sv. Trojice 6, Banská Štiavnica.

Výmenník
Počas februára a marca zbierame veci!

Burza šatstva   /šatstvo dámske, pánske, detské , topánky, deky, .../

Knižnica vecí   /elektronika, športové potreby a náradie, kuchynské 
potreby, auto sedačky, pracovné náradie, atď./

Veci môžete nosiť v pracovné dni: utorok – štvrtok od 13:00 – 16:00 hod
Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

% 5 10 15 20 25

SaS     5,61

ZA ĽUDÍ    5,34

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA    23,39

SMER – sociálna demokracia    20,48

SME RODINA     10,35

Kotlebovci
 – Ľudová strana naše Slovensko     9,83

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 12. marec 2020 (štvrtok) 

o 10:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie, č. dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Sr-

dečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Pozvánka
Kluby zdravia a MsÚ odd. KŠaMK 

Vás pozývajú na besedu o  zdra-

vom životnom štýle dňa 17. marca 

2020 s lektorom OZ Život a zdra-

vie Mgr. Bohumilom Kernom na 

tému: „Spánok – môj (ne) priateľ“. Be-

seda sa uskutoční o 17:00 v priesto-

roch Kultúrneho centra na Kam-

merhofskej 1 v  Banskej Štiavnici. 

Bližšie info: www.klubyzdravia.sk. 

Ste srdečne vítaní!

OZ Život a zdravie

citát

„Chyby sú vždy veľké tam, kde je lás-

ka malá“.

C.H. Spurgeon
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DIÁR
z programu

primátorky

2. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV a ŠN.

Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s poslancami MsZ.

3. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí pracovnej 

skupiny BBSK na tému riešenia 

situácie vo verejnej autobusovej 

doprave.

Účasť na pracovnom rokovaní 

na Mestskom úrade v  Banskej 

Bystrici na tému Nové progra-

mové obdobie na roky 2021 – 

2027.

4. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi mesta Banská Bystrica.

 Správna rada SR AÚ Banská Bys-

trica.

5. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

6. 3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie týkajúce sa 

prípravy dokumentácie k rekon-

štrukcii futbalového štadióna na 

atletický štadión.

 Spoločenské stretnutie pri prí-

ležitosti MDŽ – zamestnankyne 

mesta Banská Štiavnica.

Účasť na spomienkovom akte 

spojenom s položením kytíc pri 

príležitosti 75. výročia oslobode-

nia mesta Banská Štiavnica.

Viera Lauková

23. 2. bola opäť vo viacerých mé-

diách informácia o tom, že Národ-

ný kontrolný úrad skonštatoval 

akútny nedostatok fi nančných pro-

striedkov pre Slovenský vodohos-

podársky podnik, š. p., v  Banskej 

Štiavnici na rekonštrukciu zlého 

technického, ba dokonca aj hava-

rijného stavu viacerých veľkých 

priehrad. Našťastie medzi vyme-

novanými priehradami neboli taj-

chy v okolí Banskej Štiavnice. Situ-

ácia v  budúcom roku má byť ešte 

horšia, čo do prísunu fi nančných 

prostriedkov pre SVP, š. p. v  Ban-

skej Štiavnici. 25. 2. v  Rádiu De-

vín o  14:10 bola venovaná zvlášt-

na pozornosť banskoštiavnickému 

spisovateľovi Jurajovi Červenáko-

vi. Dostalo sa mu absolutória pri 

hodnotení jeho doterajšej literár-

nej tvorby s  tým, že jeho historic-

ké detektívne romány sú nielen 

výnimočné na Slovensku, dosa-

hujú vysokú literárnu úroveň, ale 

historické reálie, ktoré sa spomí-

najú v  románoch majú aj historic-

kú hodnovernosť. 26. 2. v  Rádiu 

Regina o  10:00 bola informácia 

o viacerých podujatiach, ktoré Slo-

venské banské múzeum pripravi-

lo pre žiakov počas tohtoročných 

jarných prázdnin. O  jednom z  ta-

kýchto podujatí – „Dielničkách“ bola 

podrobná reportáž v  Rádiu Regi-

na od 15:13. 27. 2. v Rádiu Sloven-

sko medzi 05:00 – 9:00 bola anke-

ta poslucháčov o  najatraktívnejšie 

mesto na Slovensku. Potešiteľné 

bolo, že viacero poslucháčov za ta-

kéto miesto označilo Banskú Štiav-

nicu a okolie. V Rádiu Devín o 7:45 

bol záznam z besedy umelca Otisa 

Lamberta, ktorý mal vernisáž vý-

stavy v Galérii Schemnitz 20.2..

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov a  Základná organizá-

cia Banská Štiavnica, dovoľuje-

me si Vás pozvať na spomienkový 

akt, ktorý mesto Banská Štiavnica 

usporiada spolu s našou Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, spoje-

ný s položením kytíc pri príležitosti 

75. výročia oslobodenia mesta Ban-

skej Štiavnice.

Program začína o  13,00 dňa 

6.marca 2020, v piatok, pri Pamät-

níku padlých hrdinov (nad poštou).

Program:

– Hymna SR,

– Báseň

– Položenie kytíc,

– Príhovor zástupcu mesta Banskej 

Štiavnice,

– Príhovor zástupcu SZPB

– Hymnická pieseň.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO

MDŽ
Nech krása a  sviežosť nestratí sa 

s vekom,

za starostlivosť obdariť ženu tre-

ba kvetom.

Každý z nás predsa pozná desiat-

ky mien,

ktoré si zaslúžia vysloviť vďaku 

v Deň žien.

Milé dámy,

ako býva už roky milým zvykom, 

Živena pre Vás opäť pripravila prí-

jemné posedenie pri príležitos-

ti Medzinárodného dňa žien. Sr-

dečne vás pozývame dňa 10. 3. 

o 15:00 do priestorov reštaurácie 

Ametyst.

Tešíme sa na vás!

MO SSŽ – Živena

Oznam
Na základe rozhodnutia Regio-

nálneho úradu verejného zdravot-

níctva v  Žiari nad Hronom platí 

zákaz návštev na všetkých lôžko-

vých odd. žiarskej nemocnice. Dô-

vodom je vzostup hlásenej cho-

robnosti na akútne respiračné 

ochorenia, chrípku a  chrípke po-

dobné ochorenia. Zákaz návštev 

na lôžkových odd. platí až do od-

volania!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Milí spoluobčania,

máme za sebou voľby do Národ-

nej rady Slovenskej republiky, kto-

ré boli v poradí ôsme parlamentné 

voľby od vzniku samostatného Slo-

venska.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste 

prišli 29. februára 2020 k  voleb-

ným urnám a  využili ústavné prá-

vo vybrať si vo voľbách svojich kan-

didátov. Dovoľte mi tiež poďakovať 

sa všetkým tým, ktorí voľby orga-

nizačne zabezpečovali a  postarali 

sa o hladký priebeh volieb v našom 

meste.

Verím, že sa nám aspoň tak ako do-

teraz podarí zrealizovať vytýčené 

úlohy, a tak prispieť ku skvalitneniu 

života v Banskej Štiavnici.

Prajem nám všetkým veľa zdravia 

a vzájomného porozumenia!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Poďakovanie

Výbor Miestnej organizácie 

SRZ v Banskej Štiavnici 

oznamuje svojim členom, 

že výročná členská schôdza 

sa uskutoční dňa 14. marca 

2020 o 8:00 hodine v kine 

Akademik v Banskej Štiavnici.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandáto-

vej a návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesenia zo 

schôdze konanej 9. marca 2019

4. Správa o  činnosti MO SRZ za 

rok 2019

5. Správa o hospodárení MO SRZ 

v roku 2019 a návrh rozpočtu na 

r. 2020

6. Správa o  činnosti kontrolnej 

komisie

7. Správa o  zarybňovaní a  úlov-

koch v revíroch MO SRZ

8. Správa o  činnosti rybárskej 

stráže

9. Správa mandátovej komisie

10. Odovzdanie vyznamenaní

11. Diskusia

12. Návrh a schválenie uznesenia 

z členskej schôdze

13. Ukončenie členskej schôdze

Ján Mravík, 

podpredseda MO SRZ

Oznam
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OĽANO 23,39% 

(1 219 hl.), SMER-SD 20,48% 

(1 072 hl.), SME RODINA 10,35% 

(542 hl.), PS/SPOLU 10,35% 

(542 hl.), Kotlebovci – ĽSNS 9,83% 

(515 hl.), SaS 5,61% (294 hl.), Za 

ľudí 5,34% (280 hl.) V okrese Ban-

ská Štiavnica voliči rozhodli a vo-

lili takto: Najviac hlasov získala 

strana OĽANO 21,96% (1 895 hl.), 

potom nasledovala strana SMER – 

SD 21,19% (1 829 hl.), Kotlebov-

ci – ĽSNS 11,79% (1 018 hl.), SME 

RODINA 10,44% (901 hl.), PS/

SPOLU 8,61% (743 hl.), SaS 5,04% 

(435 hl.), Za ľudí 4,76% (411 hl.), 

KDH 4,67% (403 hl.), Dobrá voľba 

3,21% (277 hl.), SNS 3,21% (277 

hl.), Vlasť 2,77% (239 hl.). Ostat-

né politické strany a  hnutia dia-

siahli menej ako 1% platných hla-

sov. Celková účasť v okrese Banská 

Štiavnica bola 65,73%. Parlament-

né voľby na Slovensku dopadli na-

sledovne: Strany a  hnutia, ktoré 

sa dostali do parlamentu: OĽANO 

(25,02%) získali 53 mandátov, 

SMER-SD (18,29%) získali 38 

mandátov, SME RODINA (8,24%) 

získali 17 mandátov, Kotlebovci – 

ĽSNS (7,97%) získali 17 mandá-

tov, SaS (6,22%) získali 13 man-

dátov a Za ľudí (5,77%) získali 12 

mandátov. Dvojkoalícia PS/SPO-

LU získala vo voľbách len 6,96%, 

na zvolenie potrebovala prekonať 

hranicu 7%, a  preto sa do parla-

mentu nedostala. Volebná účasť 

na Slovensku bola 65,80%.

Podrobné výsledky volieb do NR 

SR 2020 za mesto Banská Štiav-

nica prinášame v prehľadných ta-

buľkách na str. 3.

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty v meste Banská Štiavnica 29.02.2020
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1 1 23 78 59 0 62 2 6 0 149 144 1 1 42 0 21 5 66 0 1 1 0 49 3

2 0 11 20 41 0 41 0 6 0 95 59 0 0 25 0 11 4 116 0 0 0 0 15 3

3 1 18 26 58 0 22 4 8 2 126 42 2 1 22 0 20 2 109 0 1 0 0 49 5

4 2 22 22 51 0 21 2 12 0 121 40 0 0 24 0 10 3 141 3 1 0 0 32 4

5 0 7 17 35 0 18 4 9 0 74 36 0 0 11 0 8 0 107 2 0 0 0 62 2

6 4 18 18 79 1 25 1 14 1 142 31 0 0 16 0 16 0 118 3 0 0 1 77 0

7 0 14 35 54 0 22 2 22 2 132 55 0 0 38 0 20 4 106 0 0 0 0 47 2

8 0 20 27 78 1 17 5 22 0 126 59 0 0 16 0 13 1 120 1 0 0 1 71 4

9 6 10 13 40 0 16 2 5 1 124 21 1 1 6 0 6 1 84 1 0 0 0 58 1

10 2 21 38 47 0 36 1 11 0 130 55 0 1 30 0 16 3 105 0 1 0 0 55 1

Počet  hlasov 
spolu 16 164 294 542 2 280 23 115 6 1219 542 4 4 230 0 141 23 1072 10 4 1 2 515 25

Podiel 
platných 
hlasov %

0,30 3,13 5,61 10,35 0,03 5,34 0,43 2,19 0,11 23,39 10,35 0,07 0,07 4,39 0,00 2,69 0,43 20,48 0,19 0,07 0,01 0,03 9,83 0,47

Počet 
voličov, ktorí 
využili právo 
prednost. 
hlasovania

10 125 235 415 0 215 20 91 5 1012 475 3 1 196 0 116 20 923 6 3 1 2 455 13

Počet voličov, 
ktorí využili 
právo pred-
nost. hlaso-
vania v %

62,50 76,21 79,93 76,56 0,00 76,78 86,95 79,13 83,33 83,01 87,63 75,00 25,00 85,21 0,00 82,26 86,95 86,10 60,00 75,00 100,00 100,00 88,34 52,00

Výsledky prednostných hlasov kandidátov 

z okresu Banská Štiavnica vo voľbách do NR SR 2020

Strana a meno
Okrsok číslo

S
p

o
lu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Martin Bálik 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Sloboda a Solidarita

Marcela Zvrškovcová 10 5 0 0 1 0 2 1 2 2 24

Slovenská národná strana

MUDr. Eva Petrášková 1 1 1 2 0 2 4 6 1 2 20

Ing. Peter Zorvan 1 3 5 4 0 3 3 3 0 2 24

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

Mgr. Martin Macharik 27 14 13 8 2 5 9 6 3 10 97

Kresťanskodemokratické hnutie

Mgr. Milan Kabina 18 13 9 12 9 3 30 8 4 11 117

Výsledky volieb do NR SR v meste Banskej Štiavnici 29.02.2020
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1 1177 714 60,66 703 98,45 11 1,54 714 100,00

2 731 457 62,51 447 97,81 10 2,18 447 97,81

3 956 523 54,70 510 97,51 12 2,29 518 99,04

4 740 517 69,86 509 98,45 8 1,54 511 98,83

5 640 399 62,34 395 98,99 4 1,00 392 98,24

6 886 575 64,89 564 98,08 7 1,21 565 98,26

7 803 559 69,61 551 98,56 8 1,43 555 99,28

8 859 589 68,56 579 98,30 10 1,69 582 98,81

9 640 402 62,81 400 99,50 2 0,49 397 98,75

10 828 557 67,27 547 98,20 9 1,61 563 99,28

Spolu 8 620 5 292 64,06 5 205 98,35 81 1,53 5 234 98,90

Parlamentné voľby 2020
Výsledky volieb do NR SR
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Čistenie ulíc po zim-

nej údržbe bude vykonávané po-

stupne, ako je uvedené v harmono-

grame, nie je vylúčená zmena, resp. 

opätovné nasadenie techniky, resp. 

zamestnancov na vyčistenie kon-

krétnej ulice. Chodníky popri MK 

pokrytých asfaltom bude vykonáva-

né len pracovníkmi MOS počas ce-

lej jari až do letných mesiacov roku 

2020.

C./ Orientačné časy jarného čiste-

nia

11. kalendárny týždeň: mestská pa-

miatková rezervácia: Nám. sv. Tro-

jice, Radničné námestie, ulice: A. 

Sládkoviča, Staronová, A. Kmeťa, 

Kammerhofská, Dolná, Križovatka, 

1. mája, Akademická, Mierová, Mlá-

dežnícka a parkovisko na starom ih-

risku pred obchodmi.

Sídlisko Drieňová: ul. Učiteľská – L. 

Svobodu, Pátrovská, J. Straku, Ener-

getikov, Bratská, Kysihýbelská, Roľ-

nícka, parkovisko pred COOP Jed-

notou.

12. kalendárny týždeň: časť mes-

ta – ulice: A. Pécha, Radničné nám. 

– priestor pred VÚB, A. Kmeťa – 

priestor za mestskými WC, Bota-

nická, Horná a Dolná ružová, Hella, 

Novozámocká, Strieborná.

13. kalendárny týždeň: časť mes-

ta Špitálka – ulice: Štúra, P. Dobšin-

ského, Pletiarska, Slovanská, J. Ma-

tušku, A. Bernoláka, M. Hattalu, I. 

Krasku, Železničiarska, časť ulice 

J. Fándlyho, Staničná, SNP (opro-

ti Vion).

14. kalendárny týždeň: časť mes-

ta Pod Kalváriou – ulice: Hviezdo-

slavova, Vajanského, Družstevná, 

SNP – hlboká cesta, k vodojemu, Vý-

skumnícka, 8. mája, Podjavorinskej, 

Športová.

15. kalendárny týždeň: mestská pa-

miatková rezervácia – ulice: Robot-

nícka, Remeselnícka, Malé trhovis-

ko, Spojná, Tabaková, Na Zigmund 

šachtu, Záhradná, Okrúhla, Novo-

mestského.

16. kalendárny týždeň: časť mes-

ta: Povrazník a Štefultov, ulice: Bu-

dovateľská, A. Komenského, Horná 

Huta, Obrancov mieru, J. Horáka, 

M. Benku, Na Mária šachtu, Cle-

mentisa, Laskomerského, Tajovské-

ho, Hutnícka, F. Urbánka, Cintorín-

ska, Požiarnická, a B. Němcovej.

17. kalendárny týždeň: časť staré 

mesto: ulice: D. Licharda, Vodáren-

ská, Pod Červenou studňou, Horná 

a  Dolná Resla, J. K. Hella – medzi 

cintorínmi, Kamenná, Pod Kalvá-

riou, 8.mája, Vajanského, Hviezdo-

slava, Výskumnícka.

18. kalendárny týždeň: časť mesta: 

Horná a  Dolná Resla, Jergyštôlňa, 

Hájik, ulice: Michalská, Gagarinova 

a časti mesta Banky a Počúvadlian-

ske jazero.

Všetky práce na jarnom čistení mes-

ta bude riadiť a koordinovať vedúci 

strediska č. 2 JUDr. Gejza Volf. Žia-

dame občanov mesta, aby prípadné 

požiadavky k  jarnému upratovaniu 

nahlasovali priamo vedúcemu na te-

lefóne číslo: 0905 491 034.

Upozornenie: Začiatok jarného čis-

tenia vzhľadom na poveternostné 

podmienky a  nepriaznivé počasie 

v mesiaci február bude posunuté cca 

o 1, resp. 2 týždne neskôr. Vrámci 

jarného čistenia budú rozmiestnené 

aj veľkokapacitné kontajnery podľa 

plánu a požiadaviek občanov v prí-

pade výskytu nahromadeného od-

padu z jarného čistenia. Tento har-

monogram jarného čistenia má 

len orientačný charakter. Ďakuje-

me občanom za pochopenie!

Vypracoval: JUDr. Gejza Volf

Schválil: Peter Heiler, 

riaditeľ podniku

1.str.

Harmonogram
jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2019/2020

V obci sa nám podarilo moder-

nizovať verejné osvetlenie. 

Zmluvu s  dodávateľom nových 

svietidiel sme podpísali dňa 18. 

12. 2019. V  uplynulých dňoch sa 

nám podarilo vymeniť 71 svieti-

diel a doplnili sme ešte 19 nových 

svetelných bodov. Aktuálne má 

teda obec 90 nových svietidiel ve-

rejného osvetlenia. Obec fi nanco-

vala celý projekt formou koncesnej 

zmluvy s  dodávateľskou fi rmou, 

budeme teda svietidlá splácať 12 

rokov, počas ktorých nám ale do-

dávateľ garantuje údržbu svieti-

diel. Doteraz sme z  dôvodu šet-

renia spotreby verejné osvetlenie 

vypínali večer o 23,45 hod. a zno-

vu sme ich ráno zapínali o  4,30. 

Snažili sme sa šetriť i  tým, že 

v  každom doterajšom svietidle 

sme namiesto dvoch svetelných 

trubíc používali len jednu o výko-

ne 36W. Nové svietidlá, kde každé 

jedno má výkon len 16,4W, svietia 

oveľa intenzívnejšie a budú v obci 

svietiť celú noc, ale v nočných ho-

dinách so zníženou intenzitou. 

Ide o  svietidlá UniStreet gen2 

BGP281LED25 (16,4W/2500lm). 

Obec všetkými týmito opatrenia-

mi bude šetriť na spotrebe elek-

trickej energie a  budeme mať pri 

tom lepší svetelný komfort vo 

všetkých častiach obce, čím zvýši-

me bezpečnosť našich občanov.

Dana Lóžiová,

starostka obce

Rekonštrukcia a údržba 
verejného osvetlenia v obci Podhorie

Svet ilustrácie 
opäť v Galérii J. Kollára.

Slovenské banské múzeum – Ga-

léria Jozefa Kollára a Toto! je ga-

léria srdečne pozývajú na vernisáž 

výstavy Toto! Je kabinet ilustrá-

cie XI. – Karol Ondreička, ktorá sa 

uskutoční 6. marca 2020 o 17:00 

hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská 

Štiavnica.

Jeho ilustrácie nájdete napríklad 

v knihách René Guillota – Pirátov 

odkaz (1975), Petra Ševčoviča – 

Tretinový chlap (1976), Stanisla-

va Rudolfa – Nežne háčkovaný 

čas (1977), Denise Legrix – Taká 

som sa narodila (1978), Any Ma-

ríe Matuteovej – Paulina (1979), 

Boženy Němcovej – Podhorská 

dedina (1980), Claude Clémento-

vej – Dievča odnikiaľ (1981) a Alty 

Vášovej – 7,5 stupňa Celzia (1984) 

či v  zbierkach Tisíc a  jedna noc 

(1987), Šibeničné piesne (1990), 

Zakliaty zámok (1991) aj Sloven-

ské rozprávky (2004).

Prierez tvorbou Karola Ondreič-

ku si môžete pozrieť v Galérii Jo-

zefa Kollára na Námestí sv. Troji-

ce 8 v Banskej Štiavnici od 6.3.(od 

17:00 hod.) do 28. 6. 2020.

Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 

maria.rojko@gmail.com, 

www.muzeumbs.sk,

www.totojegaleria.sk

Výstavu z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Mária Rojko, Toto! je galéria

Špeciálne vozidlo Mercedes Unimog  foto Michal Kríž 

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu – „2x ročne“.

Technické služby, mestský podnik 

Banská Štiavnica, oznamujú obča-

nom mesta, že sa dňa 16. 3. 2020 

uskutoční zvoz „2x ročne“ a  to 

na uliciach: Koncová, Osadná, 

Pustá, Hadová, Stratená a  v  čas-

tiach Bartkov majer, Široký vrch, 

Vindišlajtňa.

Peter Heiler, riaditeľ podnik

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

marec: 8:00 hod. – 16:00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Technické služby, mestský 

podnik, oznamujú, že sa 

rozmiestňujú veľkokapacitné 

kontajnery (ďalej VKK) 

oddelene na zber objemného 

odpadu a bioodpadu, tieto 

druhy odpadov sa nesmú 

vzájomne miešať.

Zber objemného odpadu:

VKK na objemný odpad budú pris-

tavené nasledovne:

6. 3. 2020 – ul. J. Straku (vchody 

2,4,6,8,10,12), P. O. Hviezdoslava, 

ul. S. H. Vajanského.

Do VKK na objemný odpad patrí

len objemný odpad (20 03 07), čo je 

komunálny odpad, ktorý kvôli svo-

jim rozmerom a  hmotnosti nie je 

možné umiestniť do štandardných 

zberných nádob, napríklad náby-

tok, staré matrace, koberce, okná, 

dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK na objemný odpad ne-

patria druhotné suroviny (želez-

ný šrot, papier, sklo, plasty), nebez-

pečný odpad a elektroodpad (farby, 

domáca chémia, chladničky, práčky, 

televízory, počítače, telefóny, ba-

térie, žiarivky,...) biologicky rozlo-

žiteľný komunálny odpad (zvyšky 

potravín, tráva, konáre, lístie) a ani 

stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor, ul. Antol-

ská 46, Banská Štiavnica, v čase od: 

pondelok – piatok: 06:00 – 16:30, 

sobota: 08:00 – 12:00.

Zber bioodpadu:

V zmysle požiadaviek občanov pri-

stavujeme VKK na bioodpad nasle-

dovne:

6. 3. 2020 – ul. A. G. Göllnerovej.

Do VKK na bioodpad patrí len zá-

hradný bioodpad (20 02 01), čo sú 

konáre, orezy stromov, kríkov, su-

ché lístie či stará tráva.

Do VKK na bioodpad nepatria iné 

odpady, ako druhotné suroviny, ne-

bezpečný odpad a elektroodpad, ob-

jemný odpad a ani stavebný odpad.

Prosíme občanov, aby do VKK na 

bioodpad dávali iba záhradný bio-

odpad a nedávali sem iné druhy od-

padov.

Ak majú občania požiadavky na pri-

stavenie VKK na objemný odpad 

alebo záhradný bioodpad, treba to 

nahlásiť na dispečing Technických 

služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Rozmiestnenie VKK
určených na zber objemného odpadu a bioodpadu

Technické služby, mestský 

podnik, Banská Štiavnica, 

oznamujú občanom, že 

v mesiaci marec 2020 sa bude 

realizovať zvoz nebezpečného 

odpadu z domácností. Zvozy 

sa uskutočnia nasledovne:

Dňa 12. 3. 2020 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z  časti Špi-

tálka (rodinné domy), ul. Drieňová, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Poľovnícka a  Roľnícka, zo sídliska 

Drieňová, sídliska Juh (Križovat-

ka), ul. Dolná, 1. mája, Okrúhla, L. 

Novomestského.

Dňa 13. 3. 2020 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z ulíc: J. Au-

gustu, Belianska, Belianske jazero, 

D. Licharda, Dolná a  Horná Resla, 

Dolná a  Horná ružová, J. Gagari-

na, Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, 

J. M. Hurbana, Kamenná, M. Ku-

kučína, Ď. Langsfelda, Malá okruž-

ná, Mierová, Michalská, A. Pécha, 

Staromestská, Staronová, Staro-

zámocká, Strieborná, V. Václave-

kovej, Vodárenská, Pod Červenou 

studňou, Výskumnícka, Banícka, 

Družstevná, A. Gwerkovej Göllne-

rovej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod 

Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, Poľ-

nohospodárska, SNP, Športová, I. 

Tótha, Údolná, 8. mája, Akademic-

ká, Botanická, Vilová, Farská, J. 

Hollého, Katova, Kammerhofská, 

Malé trhovisko, Novozámocká, J. 

Palárika, Pod Trojickým vrchom, 

Remeselnícka, Spojná, Š. Višňov-

ského, Na Zigmund šachtu.

Dňa 20. 3. 2020 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu časti Šteful-

tov, vrátane časti Sitnianska a Pov-

razník.

Medzi nebezpečný odpad z domác-

nosti patria odpady toxické pre člo-

veka a  aj životné prostredie ako 

napr. staré farby, riedidlá, batérie 

a aj prenosné batérie, rôzne chemi-

kálie používané v domácnosti, žia-

rivky, chladničky, minerálne oleje. 

Farby, chemikálie, oleje a iné teku-

té a sypké odpady musia byť zabez-

pečené voči vyliatiu či vysypaniu pri 

manipulácii, ideálne v  pôvodných 

obaloch a  označené, aby bolo zrej-

mé, o aký druh odpadu ide. Prosíme 

občanov, aby si spomínaný odpad 

vyložili v  uvedený deň zvozu ráno 

do 7.00 hod. 

V  prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o  náhradnom 

termíne zvozu.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Zvoz nebezpečného odpadu 
z domácností

6. 3. Divadlo: Milenec. Brilantná ko-

média svetoznámeho amerického 

autora Neila Simona. V hlavnej úlo-

he Martin Mňahončák. KC, Kam-

merhofská 1, BŠ, 18:00.

Vernisáž: ToTo! Je Kabinet Ilustrá-

cie XI. – Karol Ondreička, Galéria Jo-

zefa Kollára, Námestie svätej Trojice 

8, BŠ, 17:00.

Diskusia: Dobrovoľná smrť ako naj-

závažnejšia otázka. KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 18:30.

Koncert: Talent Transport. Art Cafe, 

Akademická 327/2, BŠ, 20:00.

7. 3. Koncert: Eniesa live koncert, 

Archanjel caff e bar, Radničné nám. 

10 B, BŠ, 20:00.

8. 3. Nedeľné raňajky s koučkou Ve-

ronikou. Coburg restaurant, Radnič-

né nám. 43/12, BŠ, 9:00.

12. 3. Festival Vetva: Koncert – 

Janoušek/Wróblewski Quartet, 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

18:30.

Festival Vetva: Koncert – Alexsan-

dra Kutrzepa Quartet, KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 20:30.

13. 3. Festival Vetva: Koncert – Tre-

etop, KC Eleuzína, Horná ružová 1, 

BŠ, 19:00.

Festival Vetva: Koncert – Ankramu, 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

21:00.

Koncert: Bardo-Sisa Fehér a  Vla-

do Mikláš, Art Cafe, Akademická 

327/2, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica

Oprava
Týmto sa chcem úprimne ospra-

vedlniť klientom OZ DSS pre deti 

a  dospelých Slovenského čer-

veného kríža za to, že som myl-

ne miesto nich označila návštevu 

v našom DC zo dňa 19. 2. klientov 

z OZ Margarétka.

Šušková Helena, ved. DC

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK



6
číslo 9 • 5. marec 2020

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

INZERCIA

Skutočnosť, že každý z nás 

je iný, no napriek tomu 

jedinečný, platí aj v prípade 

detí či mladých ľudí so 

zdravotným postihnutím, ktorí 

sa denne stretávajú v Domove 

sociálnych služieb (ďalej DSS) 

pre deti a dospelých – sociálne 

stredisko SČK v Banskej 

Štiavnici.

Sociálna služba je poskytovaná na uli-

ci: Bratská 1482/9, na sídlisku Drie-

ňová v  Banskej Štiavnici. Sociálna 

služba sa poskytuje ambulantnou for-

mou. V domove sociálnych služieb sa 

poskytuje pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, strava v rozsahu obeda, 

upratovanie. Zabezpečuje sa rozvoj 

pracovných zručností, záujmová čin-

nosť, utvárajú sa podmienky na vzde-

lávanie. Odborní pracovníci zariade-

nia plánujú poskytovanie sociálnej 

služby podľa individuálnych potrieb, 

schopností a cieľov prijímateľa sociál-

nej služby.

Prijímatelia sociálnej služby sa v pred-

poludňajších hodinách zúčastňujú 

denného programu, ktorý obsahuje, 

okrem individuálnych aktivít, aj sku-

pinové aktivity, diskusie, muzikotera-

piu, kreatívne dielne, pohybové akti-

vity priamo v zariadení i mimo neho, 

sociálnu rehabilitáciu ako odbornú 

činnosť, ktorá je zameraná na podpo-

ru samostatnosti, nezávislosti fyzickej 

osoby, rozvoj sebestačnosti a nácviky 

zručností, napr. varenie, pečenie, ve-

denie domácnosti, hospodárenie s fi -

nanciami. Naši klienti majú možnosť 

absolvovať tiež nácviky poskytovania 

prvej pomoci, kurzy počítačovej gra-

fi ky, prezentácie na rôzne témy. Radi 

a často spoločne oslavujú svoje osob-

né sviatky. Súčasťou denných progra-

mov sú i návštevy kultúrnych inštitú-

cií, vychádzky do okolia, rehabilitačné 

wellness pobyty v rekreačných oblas-

tiach nášho regiónu, návštevy okoli-

tých kúpeľov. Priamo v  zariadení sú 

našim klientom poskytované masá-

že certifi kovanou masérkou, časté sú 

i vychádzky a výlety do okolia či účasť 

na benefi čných festivaloch Osmidiv či 

festival Na krídlach anjelov.

DSS B. Štiavnica utvára podmienky 

na vzdelávanie v spolupráci s pedagó-

gom zo Špeciálnej základnej školy v B. 

Štiavnici. Ak sa v DSS poskytuje so-

ciálna služba deťom, poskytuje sa im 

výchova.

V DSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľ-

ská starostlivosť prostredníctvom 

zdravotníckych zariadení v spoluprá-

ci s rodinnými príslušníkmi.

DSS pre deti a dospelých nadviaza-

lo tiež úspešné partnerstvá so Stred-

nou odbornou školou služieb a  les-

níctva v Banskej Štiavnici, Školským 

internátom pri SOŠ služieb a  lesníc-

tva na Kolpašskej ulici v B. Štiavnici, 

Úniou nevidiacich a slabozrakých Slo-

venska, Dennými centrami v B. Štiav-

nici i v Štefultove, MŠ na ulici Bratská.

Zariadenie sociálnych služieb navšte-

vujú i  dobrovoľníci z  rôznych oblas-

tí, ktorí sú vždy vítaným spestrením 

našich denných programov. Kapacita 

nášho zariadenia je 15 miest. V súčas-

nosti naše zariadenie navštevuje 13 

klientov vo veku od 7 do 45 rokov.

Ak sa chcete bližšie zoznámiť s  na-

šou činnosťou, radi Vás privítame 

priamo v našom zariadení sociálnych 

služieb v  čase od 7.00 do 15.00 ale-

bo virtuálne na našej webovej strán-

ke banskastiavnica.redcross.sk alebo 

na FB SČK Banská Štiavnica a Domov 

sociálnych služieb. Všetky potrebné 

informácie Vám tiež radi poskytne-

me na tel. čísle: 0903 558 945. Našu 

činnosť môžete podporiť poukázaním 

2% alebo 3% z  dane. Podporíte tak 

dobrú vec, ďakujeme.

Svoje príspevky môžete posielať na 

číslo účtu: SK59 0200 0000 0011 

7560 4353

Názov organizácie: Slovenský Červe-

ný kríž

Sídlo organizácie: Bratská 9, 969 01 

Banská Štiavnica

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IČO: 35679956, DIČ: 2021012972

Andrea Kočalková

O tom, ako si tvoríme život 
denne a s radosťou v Domove sociálnych služieb – stredisko SČK B. Štiavnica

Klienti DSS pri SČK BS pri Počúvadlianskom jazere  foto Archív SCK BS

SČK BŠ 
informuje...
V tejto rubrike sa vám budeme sna-

žiť prinášať informácie z oblastí pô-

sobenia Slovenského Červeného 

kríža nielen v Banskej Štiavnici. Na 

úvod Vás zoznámime s  históriou 

SČK, pravidelne Vám budeme pri-

nášať informácie o tom, ako posky-

tovať prvú pomoc, oboznámime 

Vás s tým, ako a prečo je dobré daro-

vať krv, zoznámime Vás s činnosťou 

Domova sociálnych služieb pri SČK 

v  Banskej Štiavnici a  určite v  tejto 

rubrike nájdete aj odporúčania, ako 

sa chrániť pred poškodením zdravia 

a tiež ako môžete podporiť činnosť 

SČK napríklad tým, že sa stanete 

jeho členom.

Aktuálnou témou je celosvetové ší-

renie Koronavírusu. Ponúkame vám 

niekoľko preventívnych odporúčaní 

Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kolektív SČK Banská Štiavnica

Záhradkárske 
okienko
Metódy rezu

Základné metódy rezu tvoria pod-

statu rezu. Sú to skracovanie, rez 

na prevod a  prerezávanie. Skra-

covaním výhonkov a  konárov sa 

zmenšuje ich dĺžka a  stromy po 

skracovaní spevnejú a  reagujú lo-

kálnym zosilnením rastu, prebú-

dzaním spiacich púčikov, bohat-

ším rozkonárovaním ponechaných 

častí konárika. Množstvo založe-

ných kvetných púčikov je menšie 

ako pri nerezaných stromoch, ale 

kvalitnejšie a zdravšie ovocie.

Prerezávaním sa odstraňujú 

celé výhonky a  konáriky, hovo-

ríme o  reze na konárový krúžok 

a  strom reaguje menej výrazne. 

Rastová sila sa rozloží do pone-

chaných konárov, strom netvorí 

veľa dreva a nezahusťuje sa.

Rez na prevod: skracuje sa os ko-

nárika až po dcérsky konárik, kto-

rý z neho vyrastá vhodným sme-

rom a  bude slúžiť na nahradenie 

odstránenej časti.

Michaela Mojžišová

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!                  red.
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Spomienka

6.3. si pripomí-

name 20. výro-

čie úmrtia našej 

mamky, sta-

rej a  prastarej 

mamy Irenky Gregušovej. 

Tí, ktorí ste ju poznali a  mali 

radi, venujte jej spolu s nami ti-

chú spomienku.

Syn Ivan s rodinou 

oznamy, 
spomienky

Členská 
schôdza

ZO – SZZ Štefultov Vás pozýva 

na výročnú členskú schôdzu, kto-

rá sa bude konať dňa 15. 3. 2020 

o  14:00 v  priestoroch Domu zá-

hradkárov na Štefultove.

Výbor ZO-SZZ BŠ Štefultov

Výročná 
členská 
schôdza
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici (zák-

ladná organizácia č. 125) pozýva 

svojich členov na výročnú člen-

skú schôdzu, ktorá sa uskutoč-

ní v stredu, 11. 3. 2020 o 14:00 

v  jedálni SOŠ služieb a  lesníctva 

(bývalé lesnícke učilište), Kolpaš-

ská cesta 9 v B. Štiavnici. Tešíme 

sa na vašu účasť! Účasť na schôdzi 

je podmienená členským preuka-

zom. Žiadame členov o  potvrde-

nie účasti návratkou alebo tele-

fonicky na čísle: 045/ 692 08 75 

počas úradných hodín, (v  pon-

delok, utorok a stredu) v čase od 

8:00-14:00 hod.

Výbor SZTP

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

Dňa 26. 2. 2020 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila posledná 

rozlúčka s Ing. Pavlom Jančim, 

významnou osobnosťou 

banskoštiavnického rudného 

baníctva druhej polovice 

20. storočia a členom Bansko-

štiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, ktorý 

nás nečakane opustil dňa 

22.2.2020 vo veku nedožitých 

89 rokov svojho života. 

Štafáž pri rakve zosnulého zabez-

pečili uniformovaní baníci a  ba-

nícke piesne intonovali členovia 

spevokolu Štiavničan. Smútočné 

príhovory predniesli Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka Banskej 

Štiavnice a  Ing. Milan Durbák, ta-

jomník baníckeho spolku, ktoré ob-

sahovali aj nasledovné údaje : „Jeho 

pracovný život bol od roku 1955 spoje-

ný s Rudnými baňami, kde s prestávka-

mi odpracoval úctyhodných 35 rokov. 

Začínal ako vedúci úpravne závodu 

v  Hodruši-Hámroch, od 1.2.1957 bol 

preložený na závod v Banskej Štiavni-

ci, tu začínal ako majster na úpravni 

pri šachte František, neskôr vykoná-

val funkciu vedúceho úpravne. V obdo-

bí rokov 1961 – 1964 a 1977 – 1980 

absolvoval dva zahraničné pracovné 

pobyty na Kube, počas ktorých vykoná-

val funkciu experta v oblasti úpravy ne-

rastných surovín. V roku 1981 bol po-

verený vykonávaním funkcie riaditeľa 

závodu Rudných baní v Banskej Štiav-

nici a do zoznamu Banskoštiavnických 

komorských grófov a riaditeľov bol za-

písaný pod číslom 98. Bolo to v obdo-

bí, keď sa po dosiahnutí plánovanej ťa-

žobnej ročnej ťažobnej kapacity Novej 

šachty 220 tis. ton v roku 1977, v ďal-

ších rokoch nedarilo túto métu dodr-

žiavať. Bol to práve Ing. Janči, ktorý 

presvedčil nadriadené orgány o  nere-

álnosti uvedeného zámeru v  zložitých 

geologických a  bansko-technických 

p o d m i e n k a c h 

banskoštiavnic-

kého rudného lo-

žiska. Aj plne-

nie zníženého 

objemu ťažby si 

však počas ďal-

ších deviatich ro-

kov, počas kto-

rých Ing. Janči 

závod Rudných 

baní v  Banskej 

Štiavnici až do 

roku 1990 veľmi 

zodpovedne vie-

dol, vyžadova-

lo enormné úsilie 

celého pracovné-

ho kolektívu. Za 

dosiahnuté pra-

covné výsledky 

získal viaceré oce-

nenia, vzorný pracovník podniku Rud-

né bane, Za pracovnú vernosť, Za pra-

covnú obetavosť a prezident republiky 

mu udelil aj dve najvyššie banícke vy-

znamenania, Rád červenej hviezdy 

práce a  Rád červenej zástavy práce. 

Aj po odchode na dôchodok zostal pra-

covne aktívny, v  rokoch 1992 – 1995 

pracoval v organizácii Hell, spol. s r.o., 

Banská Štiavnica ako odborník špecia-

lista, neskôr ako riaditeľ Sladovne v Le-

viciach. V rokoch 1996 – 2010 bol za-

mestnancom Sladovne Levice. Od roku 

2011 bol na defi nitívnom baníckom 

dôchodku.

Ing. Janči bol zakladajúcim členom 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku v roku 1992 a bol mu vyda-

ný členský preukaz s číslom 34. Pokiaľ 

mu to zdravotný stav dovoľoval, veľmi 

rád sa zúčastňoval jeho podujatí, oso-

bitne baníckych šachtágov. Škoda, že 

slávnostný šachtág, ktorý sa uskutočnil 

15.1.2020 pri príležitosti založenia ob-

čianskeho združenia Nová šachta, bol 

jeho posledným. Na uvedenom šachtá-

gu Ing. Janči priam exceloval a nikoho 

z nás ani vo sne nenapadlo, že osud to 

zariadil tak, že sa prišiel s nami, baník-

mi, rozlúčiť“.

Po skončení smútočného aktu 

v  Dome smútku Frauenberg, sa 

následne na jeho svetlú pamiat-

ku uskutočnil v Baníckej krčme pri 

štôlni Glanzenberg smútočný šach-

tág podľa starobylých baníckych 

akademických tradícií. Jeho hlavný-

mi funkcionármi boli: Ing. Durbák – 

prezídium, Ing. M. Ferenc – kontrá-

rium, Ing. B. Ivanič – kantor, Ing. J. 

Karabelly – pivný dispečer. V záve-

re šachtágu sa uskutočnil akt „rozbi-

tia posledného pivového krígľa slávneho 

semestra Ing. Jančiho“, ktorého ob-

sah predtým spoločne vypili členo-

via výboru baníckeho spolku a ná-

sledne ho nad pivným sudom rozbil 

Ing. Erik Sombathy s použitím ba-

níckeho fokoša Ing. Milana Urbáne-

ka, ktorý je už tiež v baníckom nebi, 

ktorému pri tom asistovali Ing. Ivan 

Bača a Milan Mertel. „Zdar Boh!“

Foto: Lubo Lužina

Milan Durbák

Za Ing. Pavlom Jančim

INZERCIA
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Rok 2019 bol pre Slovenské 

banské múzeum (SBM) aj 

v oblasti získavania nových 

zbierok veľmi úspešný. 

Väčšinu z nich, podobne 

ako v ostatných rokoch, 

múzeum získalo darom, ďalšie 

vlastným výskumom (zberom) 

svojich zamestnancov 

a niekoľko kúpou.

Z  darcov (s  výnimkou zamestnan-

cov múzea) spomeniem: Annu Ko-

váčovú z Handlovej (múzeu darovala 

slávnostnú banícku uniformu), Jána 

Považana z  Banskej Belej a  Martina 

Patúša z  Banskej Bystrice (darovali 

vzorky minerálov), Jána Zajaca z Ban-

skej Štiavnice (už opakovane daro-

val múzeu výrobky podniku Sandrik 

a  viaceré odznaky). Darom od Petra 

Čermáka zo Žiliny múzeum získalo 

obraz Oravský hrad autora Otta Ma-

toušeka a od Heleny Krausovej z Tren-

čína kolekciu fotografi í autoriek K. 

Orlíkovej a Ester Plickovej (60 kusov). 

Medzi zaujímavosti získané darom 

patrí mangánová konkrécia – vzorka 

pochádzajúca z  oceánskeho dna, zo 

slovenského tichomorského územia – 

stanica 2150.

Zvláštnu pozornosť v roku 2019 mú-

zeum (spolu s mestom Banská Štiav-

nica) venovalo podniku Pleta a jeho 

zamestnancom. Z  činnosti dnes už 

neexistujúceho podniku sme získali 

veľké množstvo propagačných a  re-

klamných predmetov a  výrobkov. 

Viaceré ocenenia zozbierané od bý-

valých zamestnancov múzeu daro-

vala Paulína Pálová z Banskej Štiavni-

ce, výrobky podniku (svetre, pulóvre) 

boli získané od ďalších osôb, ktorým 

aj touto cestou ďakujeme. Zvlášt-

ne miesto medzi darcami má fi rma 

Svetro z  Banskej Štiavnice. Múzeu 

darovala 10 strojov zo svojej pre-

vádzky a  väčšie množstvo predme-

tov súvisiacich s výrobným procesom 

pletiarskeho podniku (farebnice, 

programy pletacích strojov, etikety, 

šijacie ihly a pod.). Ing. Vladimír Gaš-

par daroval cenný Rad práce, množ-

stvo fotografi í, ale aj  upomienkový 

predmet – kladivo.

Významné miesto v  rámci akvizície 

múzea má vlastný výskum/zber, ako 

ďalší zo spôsobov nadobúdania no-

vých predmetov. V roku 2019 múze-

um zaevidovalo predmety z archeolo-

gických výskumov realizovaných jeho 

riaditeľom Dr. Jozefom Labudom 

ešte v roku 2018. Medzi nimi domi-

nujú nálezy zo Starého mesta – Glan-

zenbergu (črepy, ostrohy, pánty, ba-

nícke želiezko,...) doplňujú ich nálezy 

zo Sitna (napr. nožnice na odlievanie 

guliek). Archeologický výskum v roku 

2019 bol realizovaný v  lokalite Sta-

ré mesto a na Sládkovičovej ulici č. 6. 

v Banskej Štiavnici. Na Starom mes-

te bol okrem iných predmetov náj-

dený aj najcennejší nález – pečatidlo 

z farebného kovu v tvare šošovky s vy-

obrazením Panny Márie s dieťaťom.

V rámci výskumu a zberu bola získa-

ná aj rozsiahla kolekcia predmetov 

z činnosti podniku Pleta. V tejto sú-

vislosti je potrebné spomenúť podpo-

ru vedenia mesta Banská Štiavnica pri 

spolupráci s múzeom, ako partnerom 

projektu Mesto kultúry 2019. Výsled-

kom tejto spolupráce bolo aj rozšíre-

nie zbierkového fondu múzea.

Kúpou bola zbierka múzea doplne-

ná o reklamný plagát fi rmy Slovenka, 

dierkovací stroj, viaceré odevy, ale aj 

o Základný kameň stavby (nákup bol 

fi nancovaný z  prostriedkov projektu 

Mesto kultúry 2019). Do zbierkové-

ho fondu pribudli aj súpravy pohárov 

zo skla, príborový set, obedová súpra-

va a  iné zariadenie domácnosti (na-

príklad aj vyšívaná posteľná prikrýv-

ka) niekoľko vzoriek minerálov a tiež 

bezpečnostná lampa Friemann Wolf 

400 aj so zapaľovačom.

Niekoľko predmetov múzeum získalo 

aj prostredníctvom tradičného podu-

jatia Haraburdy alebo Bazár (ne)po-

trebných vecí (pomôcky z domácnos-

ti, hračky, plagáty a pod.).

Všetkým našim darcom, ale aj os-

tatným, ktorí nejakým spôsobom 

prispeli k  rozšíreniu a  obohateniu 

zbierky Slovenského banského mú-

zea ďakujeme!

Daniel Harvan, SBM

Novinky v zbierke múzea

Časť predmetov získaných na podujatí Haraburdy  foto Archív SBM

Žiačka ZŠ Jozefa 

Kollára Liana Kružli-

cová reprezentovala 

školu a mesto v celo-

slovenskom kole 

súťaže v prednese 

ruskej piesne 

„Ruské slovo“. 

Bol to už 14. ročník te-

maticky zameraný na 75. 

rokov od víťazstva nad fa-

šizmom. V zasnežený deň 

28. 2. 2020 v  Košiciach 

predviedla krásny výkon 

a s piesňou „Aist na kryshe“ 

s  klavírnym sprievodom 

svojej maminy, obsadila 

krásne 3.miesto. Poďako-

vanie patrí rodičom za prí-

pravu aj dopravu do Košíc.

ZŠ J. Kollára

Úspech v celoslovenskom kole

Ples športovcov
Prvý ročník Žiarskeho plesu špor-

tovcov sa uskutočnil v  sobotu 

22. 2. 2020 v Estrádnej sále MSKC 

v Žiari nad Hronom.

Ples otvoril odchovanec žiarskeho 

Tanečno-športového klubu Jarko 

Oboňa s partnerkou Olessyou. Ple-

som sprevádzal moderátor Peter 

Pinďo Lengyel, program osviežili 

detská hudobná kapela Drajf a ta-

nečníčky z  Deam Exclusive Show. 

Hlavnou hviezdou večera bola Čes-

koslovenská superstar Tereza Maš-

ková, ktorá svojím dokonalým spe-

vom pritiahla na tanečný parket 

všetkých plesajúcich. Ples podpo-

rili účasťou aj Štiavničania, kon-

krétne trenérka Antigravidity Yogy 

a Pilatesu Zuzka Šniagerová s par-

tiou, začo im veľmi pekne ďakuje-

me! O zábavu sa počas celého ve-

čera starali aj hudobná skupina 

Baróni a DJ Cooper. Spríjemnením 

programu bola bohatá tombola. 

Ples však nebol len o dobrej zábave, 

ale aj o dobročinnej dražbe podpísa-

ných dresov a boxerských rukavíc, 

do ktorej nezištne prispeli špor-

tovci svetového rázu – Peťo Sagan, 

Miňo Škriniar a  Vladko Moravčík 

a vďaka ktorej sa vyzbierali peniaze 

pre záchranu života malého Riška. 

Organizátormi plesu boli Róbert 

Mizerák, Ivana Krulišová a Franti-

šek Páleník, ktorí sa tešia na ďalší 

ročník začatej tradície športového 

plesu v Žiari nad Hronom. Za orga-

nizátorov

Róbert Mizerák

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára 

ponúka priestory jedálne na ko-

nanie spoločenských udalostí, 

osláv, večierkov a pod. Kontakty: 

0904 523 872, 0911 875 772.
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 6.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 8.3. o 18:30 hod.

Prípad mŕtveho 
nebožtíka
Dráma, krimi, ČR, 95 min., 
MP:12, vstupné: 5€
Komédia, ktorá si uťahuje z kri-
minálok, ktorých sú dnes plné 
televízne obrazovky. Film vyu-
žíva klišé kriminálneho žánru, 
a tak sa dej, ktorý divák pozná 
už z miliónov žánrových snímok 
z policajného prostredia, stal 
podhubím pre slovný humor a ab-
surdne vygradované situácie. Na 
scéne sa objavuje major Prubner 
(David Novotný), jeho nová ko-
legyňa Skálová (Hana Vagnero-
vá) a detektívi Rorýs (Martin 
Pechlát) s Dymákom (Lukáš Pří-
kazký). Úloha, ktorú dostali od 
náčelníka kriminálky Drátka (Mi-
roslav Táborský), je jasná – vy-
riešiť vraždu Starablažkovej. 

Sobota 7.3. o 18:30 hod.

Sviňa
Triler, SR, 98 min., MP:15, 
vstupné: 5€

Nedeľa 8.3. o 16:00 hod.
Nedeľa 15.3. o 16:00 hod.

Vpred
Rodinný, komédia, animák, 112 
min., MP, vstupné: 5€
Animák Vpred nás zavedie do sve-
ta fantázie, v ktorom sa pred-
stavia dvaja elfskí teenageri, 
ktorí sa vydajú na pozoruhodnú 
výpravu, aby zistili, či vo sve-
te zostalo aspoň kúsok mágie.

Utorok 10.3. o 18:30 hod.

V sieti
Dokumentárny, ČR, SR, 90 min., 
MP:15, vstupné: 5€
3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 
sexuálnych predátorov. Experi-
ment, ktorý naliehavým spôsobom 
otvára tabuizovanú tému zneuží-
vania detí na internete. Tri do-
spelé herečky s detskými črtami 
dostávajú za úlohu prostredníc-
tvom falošných profi lov na so-
ciálnych sieťach predstierať, že 
majú dvanásť rokov. Vo verných 
kópiách detských izieb, posta-
vených vo fi lmových ateliéroch, 
chatujú a skypujú s mužmi všet-

kých vekových kategórií, kto-
rí ich na internete vyhľadali 
a oslovili. Veľká väčšina z mu-
žov požaduje sex prostredníctvom 
videohovoru, posiela fotografi e 
svojich prirodzení.

Štvrtok 12.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 15.3. o 18:30 hod.

Tempos
Dokument, SR, 90 min., MP:15, 
vstupné: 5€
Hudobný dokument Tempos rozpráva 
príbeh Patrika „Rytmusa“ Vrbov-
ského a jeho 30-ročnej rapovej 
kariéry. Príbeh fi lmu je mapova-
ním cesty z nuly na vrchol – 
prehry, výhry a fakty. Film na 
pozadí zároveň odhaľuje dejiny 
rapu a hip-hopu na Slovensku. 
Tri dekády slovenskej hip-hopo-
vej scény sú prerozprávané sa-
motným Rytmusom, kde odhalí rôz-
ne zákulisné príhody či nečakané 
nástrahy a sklamania, ktoré vo 
svojej hudobnej kariére zažil.

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z č.7/2020: „Peniaze a ženy 

boli často špiónom osudné.“ Výher-

com sa stáva Dana Ostrihoňo-

vá, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

16.03.2020.

V  tajničke sa ukrýva slovenské 

príslovie:

A., Pre česky, hrad na Slovensku, 

nástroj na kosenie,

B., 2. časť tajničky,

C., Bývalý prezident, trval kniž-

ne, lebo, ruská rieka,

D., Jeden z  izraelských kmeňov, 

jedol exp., Medzinárodný ekono-

mický výbor, predložka,

E., Minúta skr., dul, Helena, po-

vzdych,

F., N foneticky, útok, opuchlina, 

pohlo,

G., Zvierací nos, privádza na svet, 

zvuk pri blesku,

H., Článok skr., tlak krvi, kruh, 

prvý výstup,

I., Umy, čas, poník, holmium,

J., Ruská rieka, daj náboj do zbra-

ne, osmička, ruská rieka,

K., 3. časť tajničky, seriálová po-

stava.

1., Listová skratka, Začiatok taj-

ničky, osobné zámeno,

2., Patriaci Raise, starší, český 

spevák, berýlium,

3., Okresný výbor, vidina, vyráž-

ka v ústach, nobélium,

4., Manžel Hilmerovej, operenec, 

dabing skr.,

5., Ženské meno, študent, český 

herec,

6., Cár bez dĺžňa, obojživelník, 

konajú,

7., Kul, veselý popevok, oska,

8., Ochrana tovaru, pyšne, ticho!,

9., Spoluhlásky v  slove varil, 

méka, domy s hrúbkou,

10., Taška, farba na vlasy, ozn. 

áut Španielska,

11., Patriaca ocovi, hrbole, 501 

v Ríme,

12., Biblický vrch, hliník, obecný 

úrad, poľovačka česky,

13., Textová skratka, koniec taj-

ničky, 1000 kg.

Pomôcky: Om, Ob, Don, Ulm, 

afty, Hena, Aser, Kobr.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 9
Krížovka
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Základná škola s MŠ Ferdi-

nanda Coburga vo Svätom 

Antone.

Blíži sa dátum zápisu do prvého roč-

níka základných škôl a my by sme radi 

upozornili čitateľov Štiavnických no-

vín na kvalitu a výnimočnosť tej našej 

vo Svätom Antone. Na celom Sloven-

sku je 3902 základných škôl, v  na-

šom kraji je ich 613, v našom okrese 

23, ale tá naša je ozaj jedinečná. Síd-

li v obci s neopakovateľnými historic-

kými, prírodnými a  kultúrnymi da-

nosťami. Obec získala druhé miesto 

v prestížnej celoslovenskej súťaži De-

dina roka 2019. Škola je na celom Slo-

vensku vskutku unikátna. V júni 2014 

prišla priamo kvôli škole na Sloven-

sko kráľovská návšteva J.V. Simeon II. 

Sachsko-Coburg-gothajský s  kráľov-

nou Margaritou pri príležitosti zapoži-

čania prestížneho titulu ZŠ s MŠ Fer-

dinanda Coburga (Simeon II. je vnuk 

cára Ferdinanda). Výtvarné práce žia-

kov školy boli vystavené aj v  Rio de 

Janeiro počas Letných olympijských 

hier v roku 2016. Deti zo školy pomá-

hajú pri realizácii významných celo-

slovenských podujatí.

Výhody pre žiakov

Výučba v  nádhernom, legendami 

opradenom kraji pod Sitnom – v  lo-

kalite UNESCO. Vzory pre deti – vzác-

ni rodáci a osobnosti, ktorí v obci pô-

sobili a môžu byť pre deti príkladom: 

biskup Michal Buzalka, Andrej Kmeť, 

Andrej Trúchly Sitniansky, cár Ferdi-

nand Coburg, Karol L. Zachar, akad. 

mal. Jozef Chovan, spisovateľ Jozef 

Horák, … Jediná ZŠ na Slovensku 

s doplnkom výučby priamo v kaštie-

li – sídle významných panovníkov dy-

nastie Koháry-Coburg s  možnosťou 

detí zapojiť sa do procesu sprevádza-

nia návštevníkov v kaštieli.

Vlastný školský folklórny súbor Lúčka 

– návyk suverénneho vystupovania 

a zdravého sebavedomia od malička.

Tradície Hontu – hrdosť na vlastnú 

históriu, zvyky a obyčaje – piesne, tan-

ce, jedlá, remeslá.

Botanické dobrodružstvá – kaštieľsky 

park, cárov botanický stolík, Kmeťo-

ve sitnianske ruže, svetoznáme ruže 

z Bulharska, …

Úzke spojenie s prírodou – atraktívne 

poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo, ky-

nológia, …

Ekologické povedomie – deti sú vede-

né šetriť životné prostredie, netvoriť 

zbytočný odpad, v okolí školy budo-

vať „zelené“ hospodárstvo (lúčne spo-

ločenstvá – motýle, včely, ...)

Unikátne výtvarné inšpirácie – „kaštieľ 

– galéria ozajstných majstrov“.

Výučba cudzích jazykov s možnosťou 

medzinárodnej spolupráce a  návštev 

žiakov v zahraničí.

Možnosť detí prezentovať svoje lite-

rárne a výtvarné práce v obecnom pe-

riodiku OSA.

Letné tábory pre žiakov v kaštieľskom 

parku.

Záujmové krúžky

Možnosť navštevovať obecnú poboč-

ku Základnej umeleckej školy z Ban-

skej Štiavnice.

Športové vyžitie

Kvalitní pedagógovia – základom ich 

práce je odbornosť a kultúrnosť.

ZŠ organizuje pre ďalšie ZŠ regiónu 

výtvarnú súťaž „Coburgove lásky“.

MŠ organizuje pre MŠ regiónu spe-

vácku súťaž „Spievaj si vtáčatko“.

Možnosť byť súčasťou významných 

celoslovenských i  domácich podu-

jatí: Dni sv. Huberta, Detské dni sv. 

Huberta, fašiangový sprievod Hajnál, 

Svätoantonská heligónka. Byť žiakom 

ZŠ s MŠ Ferdinand Coburga vo Svä-

tom Antone je otázkou hrdosti a pre-

stíže.

Deti zažívajú neopakovateľné obdo-

bie prípravy na život v kruhu priate-

ľov i kvalitných pedagógov. U zriaďo-

vateľa je záruka ďalšieho rozvoja školy 

– základná škola s materskou školou 

je pre obec ozajstnou prioritou. Ta-

kéto danosti nám môžu právom zá-

vidieť všetky ostatné školy na Sloven-

sku i v zahraničí. Ľudia na celom svete 

si čoraz viac uvedomujú, že skutoč-

né hodnoty sú úplne iné ako tie, kto-

ré nám ponúkajú médiá a konzumný 

spôsob života. To najväčšie bohatstvo 

máme doma a sú to naše deti. Je na 

nás, aby sme toto bohatstvo zveľaďo-

vali – aj v prospech nášho krásneho 

kraja pod Sitnom, aj v prospech detí 

samotných.

Marian Číž 

Kvalitná príprava pre život 
bez straty detstva

Milí milovníci kníh,

školská knižnica našej základnej školy 

začiatkom školského roka 2017/2018 

nadviazala spoluprácu s  Čitateľským 

klubom vydavateľstva Slovart, kto-

rý u detí a mládeže podporuje a roz-

víja čítanie s  porozumením. Súčas-

ťou členstva je aj špeciálne podujatie 

– burza kníh. Dovoľte nám v  mene 

Základnej školy Jozefa Horáka a Či-

tateľského klubu Slovart pozvať vás 

na tohtoročnú Marcovú burzu kníh, 

ktorá sa v priestoroch základnej ško-

ly (dolná chodba) uskutoční už po tre-

tí raz, a to 11. marca 2020 od 9:00. 

Výber kníh bude bohatý a čaká na vás 

zľava vo výške od 20% do 50%. Toh-

toročná burza kníh prináša aj novin-

ku, a  to možnosť platby platobnou 

kartou! 

Nezabudnite, že marec je mesiac kníh 

a ak ho chcete pekne osláviť, zavítajte 

k nám na kus reči a peknú knihu. Vaša 

čitateľská duša sa Vám úprimne po-

ďakuje. Organizátorka podujatia

Veronika Inglotová 

Marcová burza kníh v Základnej škole 
Jozefa Horáka

J.V. Simeon II. s kráľovnou Margaritou v škole  foto Lubo Lužina

Bod K
Bratská 9 (budova Materskej školy 

– sídl. Drieňová), Banská Štiavnica. 

Marec 2020

Utorok 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 

od 16:00 – 18:00 hod.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvoriť, 

utorky sú tu pre vás! Či ste mamič-

ka, šikovné dieťa alebo seniorka, 

určite si na našich stretnutiach náj-

dete nejakú inšpiráciu.

Streda 11. 3. od 17:00 – 18:00 hod.

Hraj a vyhraj!

Ste súťaživý typ a  radi vyhrávate? 

Príď si v túto stredu zahrať Člove-

če nehnevaj sa a vyhraj dve voľné 

vstupenky do kina Akademik na 

akékoľvek vybrané predstavenie. 

Ostatných spoluhráčov čaká takis-

to odmena.

Streda 18. 3. od 17:00 – 19:00 hod.

Výtvarný workshop s Dankou – 

Black poetry – Čo so starou kniž-

kou?

Dana Iliášová Mazalová bola hna-

cím motorom pri projekte Pssst! na 

Drieňovej. Vo výtvarnom worksho-

pe ju spoznáme z úplne iného uhla. 

Hneď na začiatku vás uvoľní a vy 

vďaka nej objavíte v sebe úplne iný 

svet a  mnoho inšpiratívnych vý-

tvarných techník, ktoré vás moti-

vujú tvoriť umelecké diela aj doma.

Streda 25. 3. o 17:00 hod.

Divadlo jedného herca pre deti. 

Bábkové divadlo na Rázcestí.

Bubácka rozprávka – Vstupné: 2€

Protistrašidelná rozprávka pre ma-

lých a veľkých, čo sa (ne)boja. Hu-

morne ladená hra pre najmenších 

o tom, ako sa z bojazlivej Marušky 

stala odvážna baba Rambabucha. 

Pre deti od 3 rokov.

Štvrtok 5. 3., 19. 3., 26. 3., od 

17:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, ale 

nemal vás to kto naučiť? Alebo ak-

tívne háčkujete a  chcete si nájsť 

priateľky, ktoré sa tejto tradičnej 

technike venujú tiež? Tak potom 

pre vás je určené stretnutie s Peťou 

Maruniakovou, šikovnou a  zruč-

nou Štiavničankou!

OKŠaMK

Oznam
Milí záhradkári dňa 28. 3. 2020 sa 

bude konať degustácia vín v Pukan-

ci. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 

t. č.: 0903 250 921 alebo v predajni 

Imo Elektro u Bohuša.

Výbor ZO-SZZ v Štefultove 
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V sobotu 8. 2. 2020 sa na 

Banskoštiavnickej plavárni 

konalo 1. kolo Banskobystric-

kého pohára. 

Na našej plavárni sa zišlo 9 klubov 

z kraja a spolu pretekalo 135 prete-

károv. Naši plavci si spolu vyplávali 

90 osobných rekordov, čím sa stali 

najúspešnejším klubom na prete-

koch. Taktiež naši plavci boli naj-

úspešnejším klubom v získaní jed-

notlivých víťazných miest. Prvé 

miesto si vyplávali 48 – krát, druhé 

miesto si vyplávali 31 – krát a tre-

tie miesto si vyplávali 23 – krát. Me-

dzi najúspešnejších plavcov z nášho 

klubu patrili: Rückschloss Tomáš, 

ktorý zo svojich štyroch štartov 

premenil všetky na prvé miesta, 

taktiež jeho sestra Rückschlossová 

Sára zo svojich piatich štartov pre-

menila všetky na prvé miesta. Me-

dzi ďalších úspešných plavcov pat-

ril aj Čamaj Ján ml., ktorý si taktiež 

zo šiestich štartov odniesol šesť pr-

vých miest. Medzi ďalších úspeš-

ných plavcov, ktorí všetky svoje 

štarty premenili na umiestnenie, 

patria: Beňo Jakub, Celderová Kris-

tína, Holcz Patrik, Kašiarová Hana, 

Kernáč Jakub, Kukučka Jakub, Ma-

runiak Patrik, Orság Dalibor Da-

niel, Polkoráb Emil, Čamaj Ján. 

Všetkým gratulujeme a prináša-

me výsledky:

Muži:

Beňo Jakub, r.2010: 50m 2. 38.16, 

100m vs – 2. 1:24.30, 400m vs – 

2. 6:29.22, 50m z – 1. 45.12, 50m p 

– 3. 50.05, 50m m – 1. 42.14,

Borguľa Martin, r. 2006: 50m vs 

– 5. 30.67, 100m vs – 3. 1:06.48, 

400m vs – 4. 5:48.88, 50m p – 

3. 38.33, 200m p – 2. 3:02.90, 50m 

m – 2. 33.59, 200m pp – 3. 2:56.30,

Buzalka Adam, r. 2007: 50m vs – 

10. 34.62, 400m vs – 2. 5:40.52, 

50m z  – 6. 39.56, 100m z  – 

5. 1:24.99, 50m p – 5. 41.69, 200m 

p – 3. 3:05.01, 200m pp – 2. 2:53.14,

Holcz Patrik, r. 2008: 50m vs – 

2. 32.94, 100m vs – 1. 1:11.70, 50m 

z – 1.38.82, 100m z – 1. 1:202.41, 

50m p – 2. 42.78, 200m p – 

1. 3:11.87, 200m pp – 1. 2:51.57,

Kernáč Jakub, r. 2013: 25m vs – 

3. 34.03, 25m z – 3. 39.71, 25m p 

– 3. 35.52,

Kukučka Jakub, r. 2008: 50m vs 

– 1. 32.20, 100m vs – 2. 1:12.20, 

400m vs – 1. 5:25.95, 50m p – 

1. 41.31, 200m p – 2. 3:19.63, 50m 

m – 1. 37.07, 200m m – 1. 3:09.61, 

200m pp – 2. 2:59.76,

Labuda Jerguš, r. 2008: 50m vs 

– 4. 37.16, 100m vs – 7. 1:28.42, 

400m vs – 3. 6:19.09, 50m z  – 

3. 46.13, 50m p – 6. 51.13, 200m p 

– 3:47.47,

 Labuda Juraj, r. 2001: 50m vs – 

7. 48.39, 100m vs – 6. 1:46.57, 50m 

z – 3. 51.90, 50m p – 4. 57.84,

Maruniak Patrik, r. 2006: 50m vs – 

1. 28.23, 100m vs – 2. 1:04.73, 50m 

z – 1. 33.40, 50m p – 1. 34.07, 50m 

m – 1. 32.06,

Orság Dalibor Daniel, r. 1998: 50m 

vs – 1. 27.16, 100m vs – 3. 1:04.02, 

50m p – 1. 32.14, 200m p – 

1. 2:47.86,

Polkoráb Erik, r. 2012: 25m vs – 

2. 26.43, 25m z – 2. 30.61, 25m p 

– 2. 30.27,

Rückschloss Tomáš, r. 2012: 25m vs 

– 1. 19.95, 25m z – 1. 23.69, 25m p 

– 1. 25.73, 25m m – 1. 23.24,

Trenčan Sebastián, r. 2011: 50m vs – 

5. 45.59, 100m vs – 5. 1:45.16, 50m 

z – 2. 48.38, 100m z – 1. 1:43.31,

Čamaj Ján, r. 2010: 50m vs – 

1. 32.94, 100m vs – 1. 1:16.60, 

400m vs – 1. 5:41.84, 50m p – 

1. 46.64, 200m p – 1. 3:35.33, 200m 

pp – 1. 3:11.13,

Čamaj Ján, r. 1978: 50m vs – 

2. 27.33, 100m vs – 1. 1:00.65, 

400m vs – 1. 5:06.32, 50m z  – 

1. 31.34, 100m z – 1. 1:07.12,

Ženy:

Benkovičová Lucia, r. 2004: 50m vs – 

7. 32.94, 100m vs – 5. 1:12.16, 50m 

z – 5. 37.15, 100m z – 3. 1:19.91, 

50m p – 3. 40.47, 200m p – 3:08.16, 

50m m – 6. 35.61, 

Celderová Kristína, r. 2009: 50m vs – 

2. 34.88, 100m vs – 3. 1:25.08, 50m 

p – 1. 44.06, 200m p – 2. 3:31.06, 

Cimová Henrieta, r. 2009: 50m vs 

– 4. 38.66, 100m vs – 4. 1:26.83, 

100m z  – 7. 1:49.71, 50m p – 

9. 53.89, 200m p – 6. 4:02.11

Drgoňová Zuzana, r. 2010: 100m vs 

– 4. 1:34.35, 50m z – 48.37, 100m 

z – 5. 1:50.62

Kašiarová Hana, r. 2010: 50m vs – 

2. 39.47, 100m vs – 2. 1:27.85, 50m 

z – 1. 46.99, 100m z – 1. 1:35.95, 

50m m – 3. 48.81,

Kašiarová Tatiana, r. 2007: 50m vs – 

7. 34.35, 100m vs – 6. 1:17.30, 50m 

z – 6. 40.17, 50m p – 4. 41.91, 200m 

p – 3. 3:16.38, 50m m – 3. 37.73, 

200m m – 1. 3:15.96,

Kernáčová Hana, r. 2010: 50m vs – 

5. 44.66, 100m vs – 6. 1:40.70, 50m 

z – 5. 50.81, 100m z – 2. 1:48.32, 

50m p – 3. 50.72, 200m p – 

2. 4:05.11,

Klauzová Nella, r. 2008: 50m vs – 

10. 40.84, 100m vs – 13. 1:38.04, 

50m z – 7. 52.96, 50m p – 11. 54.44, 

50m m – 6. 52.59, 

Kmeťová Hana, r. 2007: 50m vs – 

5. 33.38, 100m vs – 5. 1:16.93, 50m 

z – 5. 39.41, 100m z – 5. 1:24.50, 

50m p – 2. 38.12, 200m p – 

2. 3:09.12, 50m m – 2. 37.58,

Koreňová Sára, r. 2011: 50m vs – 

8. 47.22, 100m vs – 8. 1:44.41, 50m 

z – 4. 50.51, 100m z – 2. 1:48.32, 

50m p – 4. 57.21,

Machariková Žofi a, r. 2009: 50m 

vs – 3. 36.38, 100m vs – 5. 1:28.77, 

50m z  – 2. 43.20, 100m z  – 

2. 1:29.28, 50m p – 4. 48.75, 200m 

p – 4. 3:47.38, 50m m – 3. 46.38,

Potančoková Timea, r. 2000: 50m 

vs – 1. 29.47, 100m vs – 6. 1:20.72, 

50m p – 1. 35.54, 50m m – 1. 31.78,

Rückschlossová Sára, r. 2010: 50m 

vs – 1. 38.73, 100m vs – 1. 1:26.91, 

400m vs – 1. 6:25.14, 50m m – 

1. 43.91, 200m pp – 1. 3:21.42,

Tarandová Ronja, r. 2009: 50m vs 

– 9. 39.84, 100m vs – 10. 1:31.53, 

50m z  – 3. 48.75, 100m z  – 

5. 1:44.95, 50m p – 5. 49.30, 50m 

m – 5. 50.27

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

motýľ, z – znak, p – prsia, pp – po-

lohové preteky

PKBS

Banskobystrický plavecký pohár

Najúspešnejší plavecký klub na pretekoch  foto Archív PK BS

Začala sa 
plavecká a triatlonová sezóna.

Banskobystrický pohár v  plávaní 

odštartoval nový ročník. Náš bazén 

hostil viac ako 150 súťažiacich, pri-

hlásených bolo 9 klubov a oddielov, 

pretek sa konal 8.2..

Plavecký oddiel Sitno reprezento-

vala Alexandra Nemčoková, do-

siahla slušné umiestnenia. 

Výsledky:

200m motýlik – 2. miesto

50m voľ. spôsob – 3. miesto

50m motýlik – 2. miesto

50m znak – 4. miesto

Ďalšie kolo sa uskutoční 8.3. 

v Brezne. 

Triatlonový oddiel ŠK Atóm Levi-

ce usporiadal 22. 2. 1. kolo Sloven-

ského pohára v akvatlone – 1 km 

plávanie a beh 5 km. Za Klub mo-

derného trojboja Banská Štiavnica 

štartoval Rado Nemčok. Pretekov 

sa zúčastnilo 130 pretekárov z celé-

ho Slovenska. Novú sezónu dobre 

odštartoval aj Rado, keď vo svojej 

kategórii obsadil pekné 3. miesto.

Vlado Nemčok, POSi, KMT

Hľadá si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Našim hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma miláčika, 

nech neváha a  kontaktuje naše 

občianske združenie. Čiča si hľa-

dá domov, je odčervená a  zaoč-

kovaná. Bližšie info k adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947. Ak chcete naše OZ 

podporiť 2% môžete tak urobiť osobne 

prípadne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BS a blízkom okolí, platba v hoto-

vosti, tel. č.: 0903 506 693

Sme mladý pár a  hľadáme sta-

rý domček zo záhradkou na trva-

lé bývanie. Domček môže byť v  pô-

vodnom stave. Okolie BS. Cena 

dohodou, platba v hotovosti. Kontakt: 

0915 532 280, martindeci@gmail.com

Obmurovávam z  kameňa hroby, 

odlievam z  farebného betónu. Re-

novujem, vyrábam z  kameňa ná-

hrobné kamene aj s  tabuľkou, fot-

kou či inými doplnkami. Viac info 

a foto na tel. č.: 0904 845 562

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

 Prijmeme obchodného asisten-

ta – asistentku, ihneď. Plat 700eur. 

(v  hrubom). Sedačky, s.r.o., Ta-

baková 1, B. Štiavnica, kontakt: 

sedacky@sedacky.com, tel. č.: 

0903 405 629

reality

inzercia

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


