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INZERCIA

Z dôvodu spomalenia šírenia 

koronavírusu Krízový štáb 

mesta Banská Štiavnica 

prijíma preventívne opatrenia 

v termíne od 10. 3. 2020 do 

24. 3. 2020 vrátane a uvedené 

opatrenia môžu byť dopĺňané:

– ruší všetky kultúrne, spoločen-

ské a  športové podujatia orga-

nizované na území mesta Banská 

Štiavnica

– uzatvára kluby dôchodcov (KD 

Banská Štiavnica – Nám. sv Trojice. 

č. 7, KD Štefultov – Obrancov mie-

ru č. 40)

– uzatvára Komunitné centrum 

Šobov

– uzatvára prevádzku Mestskej 

knižnice (Námestie sv. Trojice č. 3),

– uzatvára prevádzku kina Aka-

demik

– uzatvára prevádzku Kúpeľov – 

mestská plaváreň

 – uzatvára prevádzku informač-

ného centra pre turistov

– nariaďuje pravidelnú dezinfek-

ciu sociálneho taxíka (prevádzko-

vaný spoločnosťou SOVI n. o.)

– ruší prenájmy zasadacích miest-

ností v  budove historickej radnice 

a kultúrneho centra, v priestoroch 

kina Akademik, objektu Rubigall, 

v  priestoroch škôl a  školských za-

riadení

– žiada dôslednú dezinfekciu au-

tobusov vnútromestských liniek

– požiadavka na dopravcu SAD Zvo-

len, a. s. . 

Preventívne opatrenia 
na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v meste Banská Štiavnica

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993
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Hrajú:  Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Katarína 
Ivanková, Marcel Ochránek, Přemysl Boublík, 
Thomas Puskailer, Jakub Lorencovič

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  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

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Banská Štiavnica oznamuje, že 

Ústredný štáb ÚPSVR prijal opatre-

nia, ktorých cieľom je predísť šíre-

niu vírusu, prípadne spomaliť jeho 

postup v čo najväčšej možnej mie-

re. S okamžitou platnosťou sa ob-

medzuje osobný kontakt s klientmi 

(uchádzačmi o  zamestnanie, za-

mestnávateľmi, fyzickými a  práv-

nickými osobami). Kontakt bude 

realizovaný prevažne telefonic-

ky, emailom, elektronicky, poštou. 

Preberanie všetkých potrebných 

písomností a náležitostí bude pre-

biehať na recepcii úradu príslušné-

ho pracoviska. ÚPSVR BS odporú-

ča pre doručovanie využívať poštu, 

email, elektronické podanie. Opat-

renia platia do odvolania!

Peter Zorvan, riaditeľ ÚPSVR BS

Oznam
Na základe rozhodnutia Regionál-

neho úradu verejného zdravotníc-

tva v  Žiari nad Hronom platí zá-

kaz návštev na všetkých lôžkových 

odd. žiarskej nemocnice. Dôvo-

dom je vzostup hlásenej chorob-

nosti na akútne respiračné ocho-

renia, chrípku a chrípke podobné 

ochorenia. Zákaz návštev na lôž-

kových odd. platí až do odvolania!

Jana Fedáková, 

komunikačný špecialista 

ProCare a Svet zdravia

Za pekného, typicky zimného 

počasia sa tento rok oslavy 

oslobodenia mesta Banská 

Štiavnica uskutočnili v piatok 

6. marca 2020 o 13:00 hod. pri 

Pamätníku padlých hrdinov 

(nad poštou) v Banskej 

Štiavnici. 

Moderátor osláv Ing. Jaroslav Du-

dík, tajomník ZO SZPB, privítal 

všetkých zúčastnených, zvlášť pani 

Mgr. Nadeždu Babiakovú, primá-

torku mesta, Ing. Mariána Zim-

mermanna, zástupcu primátora, 

Ing. Ivanu Ondrejmiškovú, pred-

nostku MsÚ v  Banskej Štiavnici, 

poslancov MsZ RNDr. Pavla Bačíka,

Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta

Účastníci spomienkových osláv foto Michal Kríž �3.str.
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DIÁR
z programu

primátorky

5. 3. v  Rádiu Slovensko od 20:05 

hovoril Ing. Rastislav Marko, vedú-

ci odd. kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie o  Banskej Štiavnici 

ako „Meste kultúry 2019“ a poduja-

tiach, ktoré pretrvávajú aj v tomto 

roku. 6. 3. v  Rádiu Regina o  5:50 

a v priebehu dňa viackrát v Rádiu 

Devín bola informácia o  aktuál-

nych aktivitách v priestoroch Ban-

skej Stanice v Banskej Štiavnici. 7. 

3. v  RTVS na Jednotke od 20:30 

v  celoštátnom semifi nále folklór-

neho podujatia „Zem spieva“ sa na 

1. mieste umiestnil folklórny sú-

bor Podpoľanec z  Detvy aj vďaka 

hercovi a recitátorovi Jurajovi Sar-

vašovi, ktorý recitoval z básní An-

dreja Sládkoviča (študenta Evanje-

lického lýcea v  Banskej Štiavnici) 

„Detvan“ a  „Marína“. 8. 3. v  Rádiu 

Regina o  6:20 bola spomienka na 

rodáka z Banskej Štiavnice, národ-

ného umelca, akademického ma-

liara Jozefa Kollára, ktorý sa na-

rodil v  tento deň v  r. 1899. Tento 

významný predstaviteľ slovenskej 

krajinomaľby v  20. stor. celý svoj 

život žil a tvoril v Banskej Štiavni-

ci. 8. 3. v  Rádiu Regina od 22:00 

do 23:00 bolo literárno-dramatic-

ké pásmo venované spisovateľovi 

Milovi Urbanovi (študoval na Štát-

nej vyššej lesníckej škole v Banskej 

Štiavnici v r. 1922 – 24).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Čo je koronavírus COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochore-

nie COVID-19 bol identifi kovaný 

v Číne na konci roka 2019, predsta-

vuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí 

nebol doposiaľ známy. Ochorenie 

patrí medzi kvapôčkovú infekciu. 

Odhadovaný inkubačný čas ochore-

nia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia

• horúčka, kašeľ

• sťažené dýchanie

• bolesť svalov

• bolesť hlavy

• únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých 

oblastí

• Kontrolujte svoj zdravotný stav 

počas inkubačného času – 14 dní 

po návrate

• Dbajte na dôkladnú hygienu rúk, 

zvýšenú dezinfekciu povrchov 

v domácnosti.

• Kašlite a kýchajte do papierových 

vreckoviek, ktoré potom zahoďte 

do koša.

• Ak sa dá, obmedzte návštevy 

priestorov s vyšším počtom ľudí.

• Ak sa u vás počas 14 dní objavia 

príznaky ako kašeľ, horúčka, sťa-

žené dýchanie, bolesť hrdla, hla-

vy, kĺbov, telefonicky kontaktuj-

te svojho lekára alebo lekársku 

pohotovostnú službu a  informuj-

te ich o svojom pobyte v rizikovej 

oblasti

• V prípade, že lekár vysloví podo-

zrenie z  nákazy, pošle vás na in-

fektologické pracovisko, ktoré určí 

ďalší postup liečby.

• Ak ste bez príznakov, a  napriek 

tomu máte podozrenie na náka-

zu novým koronavírusom, môže-

te z  vlastného rozhodnutia pod-

stúpiť domácu izoláciu po dobu 

14 dní.

Otázky súvisiace s  ochorením 

COVID-19 vám zodpovedajú od-

borníci na telefonických linkách 

s  nepretržitou prevádzkou (24 

hodín / 7dní)

Úrad verejného zdravotníctva Slo-

venskej republiky – 0917 222 682,

Regionálny úrad verejného zdravot-

níctva so sídlom v Banskej Bystrici – 

0918 659 580.

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ SR

Odporúčania pre ľudí 
prichádzajúcich z oblastí 
výskytu koronavírusu

Zvoz 
nebezpečného odpadu z domác-

ností 

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica, oznamujú obča-

nom, že v mesiaci marec 2020 sa 

bude realizovať zvoz nebezpečné-

ho odpadu z domácností. Zvozy sa 

uskutočnia nasledovne:

Dňa 12. 3. 2020 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z časti Špi-

tálka (rodinné domy), ul. Drie-

ňová, Kysihýbelská, Okrajová, 

Ovocná, Poľovnícka a  Roľnícka, 

zo sídliska Drieňová, sídliska Juh 

(Križovatka), ul. Dolná, 1. mája, 

Okrúhla, L. Novomestského.

Dňa 13. 3. 2020 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z  ulíc: J. 

Augustu, Belianska, Belianske ja-

zero, D. Licharda, Dolná a  Hor-

ná Resla, Dolná a  Horná ružo-

vá, J. Gagarina, Hájik, J. K. Hella, 

M. M. Hodžu, J. M. Hurbana, Ka-

menná, M. Kukučína, Ď. Langsfel-

da, Malá okružná, Mierová, Mi-

chalská, A. Pécha, Staromestská, 

Staronová, Starozámocká, Strie-

borná, V. Václavekovej, Vodáren-

ská, Pod Červenou studňou, Vý-

skumnícka, Banícka, Družstevná, 

A. Gwerkovej Göllnerovej, Mlá-

dežnícka, Pletiarska, Pod Kalvá-

riou, Ľ. Podjavorinskej, Poľnohos-

podárska, SNP, Športová, I. Tótha, 

Údolná, 8. mája, Akademická, Bo-

tanická, Vilová, Farská, J. Hollého, 

Katova, Kammerhofská, Malé tr-

hovisko, Novozámocká, J. Palári-

ka, Pod Trojickým vrchom, Reme-

selnícka, Spojná, Š. Višňovského, 

Na Zigmund šachtu.

Dňa 20. 3. 2020 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu časti Šte-

fultov, vrátane časti Sitnianska 

a Povrazník.

Medzi nebezpečný odpad z  do-

mácnosti patria odpady toxické 

pre človeka a  aj životné prostre-

die, ako napr. staré farby, riedidlá, 

batérie a aj prenosné batérie, rôz-

ne chemikálie používané v domác-

nosti, žiarivky, chladničky, mine-

rálne oleje. Farby, chemikálie, oleje 

a  iné tekuté a  sypké odpady mu-

sia byť zabezpečené voči vyliatiu 

či vysypaniu pri manipulácii, ide-

álne v pôvodných obaloch a ozna-

čené, aby bolo zrejmé, o aký druh 

odpadu ide. Prosíme občanov, aby 

si spomínaný odpad vyložili v uve-

dený deň zvozu ráno do 7.00 hod.. 

V  prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o náhradnom 

termíne zvozu.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

9. 3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Slávnostné prijatie bývalých 

futbalistov pri príležitosti 100. 

výročia založenia futbalového 

klubu v Banskej Štiavnici.

10. 3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

BBSK k  príprave Integrovanej 

územnej stratégie pre progra-

mové obdobie 2021 – 2027.

11. 3.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Kontrola plnenia opatrení pri-

jatých Krízovým štábom mesta 

Banská Štiavnica.

12. 3.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Občianska rozlúčka s občanom 

nášho mesta p. Stanislavom 

Rellom.

13. 3.

 Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

Občianska rozlúčka s  občian-

kou nášho mesta p. Evou Ex-

nárovou.

14. 3.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková
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Mgr. Petra Erneka, žia-

kov ZŠ Jozefa Horáka s riaditeľom 

Mgr. Jánom Maruniakom, Ing. Pet-

ra Zorvana, PhD., riaditeľa úradu 

PSVR, Ing. Lukáša Lala, vedúceho 

odboru ŽP OÚ, Ing. Jozefa Karabel-

lyho, MO SNS, Moniku Zlesíkovú, 

starostku obce Beluj, Pavla Santori-

sa, starostu obce Banský Studenec, 

spevokol Štiavničan, členky ZO SZŽ 

– Živena, zástupcov inštitúcií a or-

ganizácií z nášho okresu a obyvate-

ľov nášho mesta.

Hymnou Slovenskej republiky boli 

otvorené oslavy 75. výročia oslo-

bodenia mesta. Nasledovala báseň, 

ktorú predniesla Katarína Kissová. 

Po nej prítomní slávnostne položi-

li kytice k Pamätníku padlých hrdi-

nov. V ďalšom bode programu pani 

primátorka Mgr. Nadežda Babiako-

vá predniesla príhovor o  priebehu 

oslobodenia nášho mesta červenou 

a  rumunskou armádou (v  plnom 

znení na str. 5). Po hudobnom vstu-

pe spevokolu Štiavničan na záver 

zaznela hymnická pieseň „Kto za 

pravdu horí.“

Hostia a  členovia ZO SZPB sa po 

spomienkovom akte spoločne od-

fotili a  potom sa presunuli do Ba-

níckej krčmy u p. Karabellyho, kde 

oslavy pre nepriazeň počasia pokra-

čovali a nasledovalo družné posede-

nie a občerstvenie.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Opatrenia na praco-

viskách MsÚ:

– prikazuje vykonávať dôkladnú 

dezinfekciu priestorov pracovísk 

mestského úradu

– občanov žiada, aby počas nasledu-

júcich týždňov uprednostnili elek-

tronickú komunikáciu s  mest-

ským úradom a aby jeho priestory 

navštívili iba v nevyhnutnom prípa-

de

– zároveň žiada o uprednostnenie 

platieb prostredníctvom inter-

netbankingu pred platbami v hoto-

vosti v pokladni v klientskom centre 

pre občana

– opatrovateľky v prípade akého-

koľvek príznaku sú povinné infor-

movať zamestnankyňu mestského 

úradu na úseku sociálnych vecí a ne-

nastupovať do práce

Opatrenia na úseku školstva:

– materské školy a  základné školy 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti mes-

ta Banská Štiavnica zatiaľ ostávajú 

otvorené

– Centrum voľného času prerušuje 

záujmovú krúžkovú činnosť

Iné odporúčania:

Prosíme obyvateľov mesta, študu-

júcich študentov v Banskej Štiavnici 

a návštevníkov mesta, aby boli zod-

povední a vo vlastnom záujme sa ria-

dili odporúčaniami odborníkov a sa-

mosprávy mesta. Prijaté opatrenia 

nie sú dôvodom na paniku, ale sú 

prijaté vo verejnom záujme a  majú 

za cieľ znížiť riziko šírenia koronaví-

rusu.

V  súvislosti s  možným šírením  ko-

ronavírusu  sa  mesto Banská Štiav-

nica  riadi usmerneniami inštitúcií, 

ktoré majú v  kompetencii vydávať 

rozhodnutia v danej oblasti.

Na základe rozhodnutia Úradu verej-

ného zdravotníctva SR a  v  nadväz-

nosti na žiadosť Ministerstva vnút-

ra SR o uplatňovanie preventívnych 

opatrení na zamedzenie šírenia víru-

su v SR zo dňa 6. marca 2020 mesto 

Banská Štiavnica:

– vyzýva občanov mesta, aby zod-

povedne zvážili nutnosť svojich 

návštev na pracoviskách MsÚ a pri 

návštevách pracovísk MsÚ dodržia-

vali preventívne opatrenia odporúča-

né ÚVZ SR

– ruší organizáciu spoločenských, 

kultúrnych a športových podujatí 

v pôsobnosti mesta Banská Štiavnica

– uzatvára prevádzku mestskej pla-

várne, klubov dôchodcov, komunit-

ného centra, mestskú knižnicu a kina

– ruší prenájmy zasadacích miest-

ností v budove radnice, objekte kul-

túrneho centra, v  priestoroch kina, 

objektu Rubigall, v  priestoroch škôl 

a školských zariadení

– vyzýva  všetkých organizátorov 

kultúrnych, športových a  spolo-

čenských podujatí, aby zvážili or-

ganizovanie hromadných podu-

jatí, resp.  pri  organizácii verejných 

podujatí prijali všetky preventívne 

opatrenia zamedzujúce šíreniu mož-

ného vírusu

– odporúča právnickým a  fyzic-

kým osobám – podnikateľom 

na území mesta Banská Štiavni-

ca, aby prijali všetky preventívne 

opatrenia smerujúce k minimalizá-

cii možného šírenia vírusu

– vyzýva  občanov mesta, aby  sa 

správali zodpovedne, primerane 

k svojmu zdravotnému stavu a zdra-

votnému stavu svojho najbližšieho 

okolia a zvážili svoju účasť na organi-

zovaných kultúrnych, spoločenských 

a  športových podujatiach,  a  taktiež 

v zariadeniach so zvýšeným až hro-

madným výskytom osôb

– materské a  základné ško-

ly v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta zostávajú zatiaľ v prevádz-

ke

Zároveň informujeme, že doprav-

ca SAD Zvolen, a. s. prijal preventív-

no-bezpečnostné opatrenia, ktorý-

mi reaguje na možné riziká prenosu 

ochorenia prímestskej dopravy.

Mesto Banská Štiavnica bude naďalej 

situáciu monitorovať a v úzkej spolu-

práci s  Úradom verejného zdravot-

níctva SR, Ministerstvom vnútra SR 

a  Ministerstvom zdravotníctva SR 

aktualizovať informácie a  prijímať 

potrebné opatrenia. O ďalšom vývo-

ji situácie budeme priebežne infor-

movať.

Príslušníci Mestskej polície  Ban-

ská Štiavnica budú v teréne priebež-

ne monitorovať uplatňovanie výziev 

a odporúčaní na zamedzenie šírenia 

nového koronavírusu.

Usmernenia na zamedzenie šíre-

nia koronavírusu:

– Usmernenie hlavného hygieni-

ka Slovenskej republiky v  súvislosti 

s  koronavírusom 2019-nCOV (prvá 

aktualizácia)

– Usmernenie hlavného hygieni-

ka Slovenskej republiky v  súvislosti 

s koronavírusom 2019-nCOV (druhá 

aktualizácia)

– Verejná vyhláška ktorou sa ozna-

muje vydanie rozhodnutia o nariade-

ní opatrenia na predchádzanie vzni-

ku a  šíreniu prenosného ochorenia 

podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 

355/2007 Z. z. o  ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zme-

ne a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov

– Preventívne opatrenia, ktorými 

chce Banskobystrický samosprávny 

kraj prispieť k spomaleniu šírenia no-

vého koronavírusu, dnes odsúhlasil 

krízový štáb kraja.

– Ako znížiť riziko infekcie korona-

vírusu

Informácie:

Tel.: 0800 221 234

web: http://www.uvzsr.sk/index.

phpoption=com_content&view=

category&layout=blog&id=250&

Itemid=153

MsÚ

�1.str.

Preventívne opatrenia 
na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v meste Banská Štiavnica

Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta

Oznámenie 
o  vyhlásení Obchodnej verej-

nej súťaže.

Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje:

1. Obchodnú verejnú súťaž 

v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zák. 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpi-

sov s použitím §281 a nasl. Ob-

chodného zákonníka na podáva-

nie najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj nehnuteľného majetku 

Mesta Banská Štiavnica:

2. Predmetom obchodnej verej-

nej súťaže je výber najvhodnej-

šej ponuky na kúpu nehnuteľ-

ností

I. – pozemok parc. č. C KN 838, 

o výmere 396 m2, orná pôda

– pozemok parc. č. C KN 836, 

o výmere 255 m2, orná pôda

Spolu: 651 m2 minimálne za 

cenu 25 000,00€

II. – pozemok parc. č. C KN 839, 

o výmere 396 m2, orná pôda

– pozemok parc. č. C KN 842, 

o výmere 396 m2, orná pôda

Spolu: 792 m2 minimálne za 

cenu 25 000,00€

III. – pozemok parc. č. C KN 

800/1, o  výmere 597m2, orná 

pôda

– pozemok parc. č. C KN 804, 

o výmere 650 m2, orná pôda

– pozemok parc. č. C KN 5682/8, 

o výmere 127 m2, zastavaná plo-

cha a nádvorie

Spolu: 1374 m2 minimálne za 

cenu 42 000,00€

Úplné znenie vyhlásených Ob-

chodných verejných súťa-

ží je zverejnené na úradnej 

tabuli Mesta Banská Štiavni-

ca a  na internetovej stránke 

www.banskastiavnica.sk

Bližšie informácie: MsÚ, odde-

lenie právne, tel.: 045 6949637, 

0905413945, e-mail: olga.

nigriniova@banskastiavnica.sk 

MsÚ
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V roku 2020 si v našom meste 

pripomíname významné 

okrúhle výročie sto rokov 

založenia futbalového klubu 

– atletický klub AC v Banskej 

Štiavnici.

V roku 1920 vzniká na území mes-

ta prvý futbalový klub, ktorý vyvíja 

svoju činnosť pod názvom „Atletický 

club“ (AC) Banská Štiavnica po vzni-

ku I. Československej republiky. Po 

odhlasovaní na zhromaždení klubu 

v roku 1923 bol tento premenovaný 

na „Štiavnický atletický klub“ (ŠAC), 

ktorý pod týmto názvom účinko-

val až do roku 1952, dosiahol veľa 

úspechov vo vtedajších župných, 

neskôr krajských súťažiach.

O samotný futbal v meste a celko-

ve o  jeho propagáciu medzi oby-

vateľstvom sa zaslúžili študenti – 

akademici, ktorí prišli študovať na 

vtedajšiu slávnu „Banícku a  lesnícku 

akadémiu“ z rôznych kútov Európy.

Prvý výkop a  samotný prvý histo-

rický futbalový zápas sa v Banskej 

Štiavnici odohral dňa 2. júna 1904.

A aký mal ohlas tento zápas dnes už 

najpopulárnejšieho športu na svete 

medzi fanúšikmi? Títo boli nadšení 

predvedenou hrou, a tak na ich na-

liehanie sa už o 3 dni odohral odvet-

ný zápas 5. júna 1904.

Zápolenia sa odohrali na menšej 

ploche ako určovali pravidlá futba-

lu. Akademici sa dožadovali väčšie-

ho ihriska pri železničnej stanici, 

ich žiadosť však nebola vyslyšaná. 

Preto nevznikol ani klub, hrávalo 

sa živelne až do vzniku I. ČSR, kedy 

roku 1920 vzniká AC Banská Štiav-

nica.

Základným predpokladom pre vyví-

janie športovej činnosti futbalového 

klubu, hlavne hranie zápasov bolo 

vybudovanie ihriska s  regulárnou 

hracou plochou. Pôvodná plocha na 

„Hornom majeri“, ako nazývali sta-

ré škvárové ihrisko pod plavárňou 

malo rozmery 40x25m. Napláno-

vali ho zväčšiť na 85x45m. Poduja-

li sa na to klub v spolupráci s miest-

nou vojenskou posádkou. Práce boli 

ukončené v roku 1931, v roku 1935 

bola vybudovaná tribúna a  v  roku 

1936 klubovňa a oplotenie. Klubo-

vé farby ŠAC-u boli červeno – žltá. 

Klub ŠAC existoval do roku 1952, 

teda úctyhodných 29 rokov. Jeho 

pokračovateľmi boli kluby pod tý-

mito názvami. Rok 1952 VPŠCH 

Vyššia priemyselná škola chemická.

1953 – 1957 – Baník

1958 – 1973 – Slovan

1974 – 1977 Slovan Rudné Bane 

1978 – 1989 – Sitno Spojené závody

1990 – dodnes – Sitno

Takouto bohatou futbalovou tra-

díciou, odohratím prvých zápasov 

pred 117 rokmi, vznikom organi-

zovaného futbalu pred 100 rokmi 

v  Banskej Štiavnici, sa môže pýšiť 

len veľmi málo slovenských miest. 

Buďme na to hrdí i s prihliadnutím 

na skutočnosť, koľko výborných 

hráčov tu vyrástlo a  dalo sloven-

skému futbalu. Pri tomto vzácnom 

a  významnom jubileu srdcia všet-

kých nás prítomných napĺňa hrdosť 

a potešenie, že sa tu stretli najstar-

šie generácie hráčov – posledných 

mohykánov a  športových rytie-

rov, ktorí ešte hrávali na historic-

kom „Hornom majeri“, škvárovom 

ihrisku, kde sa na jednotlivé zápa-

sy schádzalo 500, 1000, ale aj vyše 

2000 divákov.

Je pre nás všetkých sviatkom a ne-

všednou udalosťou stretnúť sa tu 

v kruhu priateľov s legendami, naj-

staršími pamätníkmi, vzácnymi 

ľuďmi a futbalistami: Jozefom Šte-

pánekom, ktorý je ešte priamym 

účastníkom zápasov z druhej polo-

vice štyridsiatych a  prvej polovice 

päťdesiatych rokov minulého sto-

ročia, ktorý jediný ešte hral v  dre-

se slávneho ŠAC-u. Po ňom o  nie-

koľko rokov neskôr začal hájiť farby 

štiavnického klubu pán Pavol Štub-

ňa. S oboma pamätníkmi máme tú 

česť sa dnes stretávať a zaspomínať 

si na krásne roky. Po nich dvoch na-

sledovala posledná futbalová gene-

rácia, odchovaná na škváre a po zá-

pase na ryžáku, s ktorým sa škvára 

dostávala z  tela von. Milan Ernek 

– zástupca kapitána, Ivan Madara, 

Jozef Schingler, Kamil Chovan, Sta-

nislav Opiela, Štefan Čenger, Ma-

rián Švidroň, Marián Sokol, Miky 

Auxt, Jaro Fančovič, Karol Palášthy, 

Jozef Šedivý, Laco Pastier. Zo Štiav-

nických Baní prišiel Jozef Bačík, zo 

Žarnovice Stano Uhrín a  zo Žiaru 

nad Hronom Vlado Kabát, Milan 

Víglašský, Milan Olajec, Laco Le-

hotský a z vlastného dorastu Vladi-

mír Venglár. Do futbalového neba 

žiaľ, odišli: dlhoročný kapitán Igor 

Školík, Laco Kuchta, Dušan Ho-

rák, Vlado Remeň, Vlado Kováčik, 

Igor Madara, Dušan Venglár, Sta-

no Marko, Ľudo Lacko, Šaňo Caba-

ník, Ján Šemoda a ďalší. Títo hráči 

dotvárali historicky poslednú sláv-

nu formáciu zo škvárového ihriska.

V  lete roku 1973 sa slávnostne 

otváral nový trávnatý štadión pod 

Kalváriou futbalovým zápasom Slo-

van Banská Štiavnica – Bohemians 

Praha 1:3.

Za hostí nastúpil aj populárny An-

tonín Panenka. Zápasu sa prizera-

lo za slnečného počasia 4000 spo-

kojných divákov. Futbalový výbor 

z  konca šesťdesiatych a  sedemde-

siatych rokov pracoval na vysokej 

úrovni pod taktovkou predsedu Mi-

roslava Kováčika (bývalý predseda 

MsNV). Podpredsedom bol Anton 

Lovčičan, pokladníkom Jozef An-

toš. Členmi boli Viliam Šoučík, Jo-

zef Lacko, František Švidroň, Jozef 

Osvald, ktorý bol zároveň masé-

rom A-mužstva, Mikuláš Lamper 

zároveň aj vedúci A-mužstva, Ján 

Mravík, Juraj Görner, Imrich Grol-

mus, Štefan Filip, Jozef Kolník, Ján 

Gibas, Jozef Fusko. V týchto rokoch 

aj rokoch predchádzajúcich tu hrá-

vali okrem Bohemiansu také sláv-

ne mužstvá ako ZVL Žilina, Sparta 

Praha, Černomorec Odesa, muž-

stvá z Budapešti, Viedne, Juhoslá-

vie… Všetci uvádzaní hráči v  tom-

to príhovore hrávali v  súťažiach 

Banskobystrického kraja, viacerí 

z nich aj v najvyššej krajskej súťaži 

Banskobystrického, ale aj žilinské-

ho kraja. Všetky svoje sily, kropaje 

potu a  maximálnu snahu vydáva-

li zo seba v  snahe podávať čo naj-

kvalitnejšie výkony, bojovať za česť 

farieb svojho klubu a  šírenie slávy 

nášho krásneho historického mesta 

Banskej Štiavnice.

Táto naša stará, vynikajúca a súdrž-

ná garnitúra hráčov z Horného ma-

jera, ktorá sa tu dnes pri tomto vý-

znamnom výročí stretla zároveň 

vyslovuje prianie a želá súčasnej ge-

nerácii hráčov, ale i tým ďalším, aby 

súčasnosť a budúcnosť priniesla pre 

štiavnický futbal aspoň toľko úspe-

chov a radosti ako prinieslo prvých 

sto rokov, a  aby fanúšikovia začali 

znova napĺňať hľadisko.

Dovoľte mi, aby som sa v mene všet-

kých nás prítomných bývalých hrá-

čov a  funkcionárov futbalu zo 40-

tych až 70-tych rokov 20. stor. čo 

najsrdečnejšie poďakoval primátor-

ke mesta Banská Štiavnica Mgr. Na-

dežde Babiakovej a  p. zástupcovi 

mesta Ing. Mariánovi Zimmerman-

novi za zorganizovanie a uskutočne-

nie tohto príjemného a jedinečného 

podujatia pri príležitosti 100. výro-

čia vzniku prvého futbalového klu-

bu v  našom meste. Uisťujem Vás, 

že tento Váš počin si veľmi vážime 

a  sme nesmierne radi, že ste nám 

umožnili znova prežiť tieto nádher-

né spoločné chvíle a si na ne aj za-

spomínať, na časy minulé…

V mene bývalých hráčov a funkcio-

nárov

Ivan Madara 

Sto rokov
od založenia futbalového klubu v Banskej Štiavnici

Slávnostný prejav Ivana Madaru  foto Michal Kríž
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Vážení členovia ZO SZPB, 

vážení občania, vážení spolu-

občania, vážení prítomní!

Pamätník padlých hrdinov sa v  na-

šom meste stal spoločným symbo-

lickým hrobom všetkých statočných 

– miestom, kde si pripomíname hr-

dinstvo a slávu všetkých, ktorí bojova-

li za našu budúcnosť.

Tohto roku je to už 75. výročie oslo-

bodenia nášho mesta červenou a ru-

munskou armádou. Hlavný prúd so-

vietskych a  rumunských jednotiek 

sa tlačil cez masív Javorie. Boj o oslo-

bodenie Banskej Štiavnice bol ťažký. 

Okupanti Banskú Štiavnicu nemie-

nili opustiť ľahko, spoliehali sa na vy-

budované opevnenia a ťažký terén. Aj 

keď zo všetkých síl bránili prenikaniu 

sovietskych a rumunských jednotiek, 

nemohli odolať náporu a mesto opus-

tili. Dňa 6. marca 1945 bola Banská 

Štiavnica oslobodená. Ťažký boj sa 

skončil víťazstvom. Radosť z oslobo-

denia nekazil ani obraz, ktorý v mes-

te zostal po prechode frontu: poško-

dené domy a  historické pamiatky, 

mĺkve stroje vo fabrikách, zasypané 

šachty, utrápené obyvateľstvo, maso-

vé hroby.

Našou povinnosťou je uctiť si pamiat-

ku týchto ľudí a pripomenúť si aj uda-

losti rokov 1938 až 1945, ktoré sa 

nezmazateľne zapísali do dejín náš-

ho mesta, aby sa stali studnicou po-

znania, z ktorej čerpá dnešná a bude 

čerpať aj budúca generácia, aké kru-

tosti a zverstvá prinášajú ľuďom voj-

ny a aké šťastie pre človeka znamená 

žiť v mieri. Historia est magistra vitae 

(história je učiteľkou života), preto tie-

to poznania vštepujme našim deťom 

a vnúčatám. Sloboda a demokracia sú 

predovšetkým ideály, ale musia byť 

prítomné v našom každodennom ži-

vote, aby sme mohli žiť v mieri.

Svojou prítomnosťou na tomto pa-

mätnom mieste im každoročne vzdá-

vame hold a ak sa to dá takto povedať, 

oceňujeme ich za to, čo pre naše gene-

rácie urobili. S úctou sa skláňame naj-

mä pred tými, ktorí obetovali svoje ži-

voty, aby zastavili fašistické plienenie.

Vážení spoluobčania, vážení prítom-

ní,

nech teda dnešné kytice vďaky, kto-

ré sme položili pri Pomníku padlých 

hrdinov, sú prejavom našej spoločnej 

úcty všetkým tým, ktorí položili ži-

voty za oslobodenie nášho krásneho 

historického mesta, ale naša vďaka 

a úcta patrí aj všetkým žijúcim.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k 75. výročiu osláv oslobodenia mesta Banská Štiavnica

ponuka 
práce

1. Zubný lekár bez špecializá-

cie – Gudent, Bratská 17, B. Štiav-

nica, tel.: 0907219559, e – mail: 

ervin.gurtler@gmail.com, za me-

siac od 1500€, VŠ 2. a 3.st., aspoň 

2 roky praxe, VPM 1, nástup ihneď

2. Zdravotná sestra inde neuve-

dená – JA Home life, n.o., Pletiar-

ska 1614/10, B. Štiavnica, p. Tereň 

– tel.: 0902903290, za mesiac od 

680€, VO, aspoň 6 mesiacov prax, 

VPM 1, nástup ihneď

3. Čalúnnik sedacích súprav/

krajčír – okrem umeleckého, ku-

rič/údržbár – Sedačky, s.r.o., Ta-

baková 1, B. Štiavnica, tel.: 

0903405900, e-mail: sedacky@

sedacky.com, za hod. od 2,989€, 

SO, ÚSV, aspoň 1 rok praxe, VPM 

1+1+1, nástup ihneď

4. Čašník, servírka/pomoc-

ná sila v  kuchyni – Koliba Ve-

ronika, Počúvadlo 200, p. Ma-

kovínyová, tel.: 0905812761, 

e-mail: hoteltopky@hoteltopky.sk, 

za mesiac od 650€, ÚSO, aspoň 1 

rok prax, VPM 1+1, nástup ihneď

5. PHP programátor Zvolen & 

Homeoffi  ce – Grün Slovakia, 

s.r.o., Drevená 926/1, B. Štiavni-

ca, p. Bartschat, tel.: 0918468694, 

e-mail: rbartschat@gruen.sk, za 

mesiac od 1100€, VŠ 1., 2. a 3.st., 

VPM 2, nástup ihneď

6. Reprezentant – I. Ďurčányová, B. 

Belá 162, tel.: 0915036634, e-ma-

il: durcanyovaiveta@gmail.com, za 

mesiac od 800€, VŠ 1. A 2.st., VPM 

2, nástup ihneď

7. Účtovník/čka – Slovenské parke-

ty, s.r.o., Kolpašská 1, B.Štiavnica, p. 

Halajová, tel.: 0456920244, e-mail: 

halajova@slovenskeparkety.sk, za 

mesiac od 800€, ÚSO, VPM 1, ná-

stup ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu – „2x ročne“.

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica, oznamu-

jú občanom mesta, že sa dňa 

16. 3. 2020 uskutoční zvoz „2x 

ročne“, a  to na uliciach: Koncová, 

Osadná, Pustá, Hadová, Stratená 

a v častiach Bartkov majer, Široký 

vrch, Vindišlajtňa.

Peter Heiler, riaditeľ podnik

V tomto roku si v našom meste 

pripomíname významné 

okrúhle výročie sto rokov od 

založenia futbalového klubu 

– atletický klub AC v Banskej 

Štiavnici.

Pri tejto príležitosti sa v  ponde-

lok 9. marca 2020 stretli na radni-

ci v  Banskej Štiavnici bývalí hráči 

a  funkcionári futbalu zo 40-tych až 

70-tych rokov 20. stor., aby si pri-

pomenuli a zároveň vzdali úctu slu-

žobne najstarším hráčom a funkcio-

nárom, ktorí šírili slávu štiavnického 

futbalu pred mnohými desaťročiami.

Prítomných najsrdečnejšie privíta-

la v obradnej miestnosti historickej 

radnice primátorka mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Nadežda Babiako-

vá a p. zástupca mesta Ing. Marián 

Zimmermann, ktorí spoločne s  p. 

Ivanom Madarom zorganizova-

li a  uskutočnili toto príjemné a  je-

dinečné podujatie pri príležitosti 

100. výročia vzniku prvého futba-

lového klubu v našom meste. O hu-

dobný doprovod sa postaral Timon 

Turčan, ktorý umocnil slávnostnú 

atmosféru podujatia. Pani primátor-

ka vo svojom príhovore vyzdvihla 

bohatú tradíciu športu v  našom 

meste, všetkým prítomným na sláv-

nosti poďakovala za podporu futba-

lového športu, športovcom a  špor-

tovým funkcionárom za úspešné 

reprezentovanie nášho historického 

mesta. O príhovor za všetkých býva-

lých hráčov a funkcionárov požiadal 

aj p. Ivan Madara, ktorý všetkých 

prítomných uistil, že „tento počin si 

veľmi vážime a sme nesmierne radi, že 

ste nám umožnili znova prežiť tieto nád-

herné spoločné chvíle a si na ne aj zaspo-

mínať, na časy minulé…“ Nasledoval 

krátky príhovor Ivana Beňu, ktorý 

vyzdvihol prácu všetkých funkcio-

nárov a  poďakoval všetkým, ktorí 

o rozvoj športu i futbalu dbali a sta-

rajú sa oň dodnes. Po týchto slovách 

nasledoval zápis do Pamätnej knihy 

mesta Banská Štiavnica, podpis na 

pamätnú futbalovú loptu, odovzda-

nie milého prezentu od primátorky 

mesta, ako aj spoločné foto a sláv-

nostný obed. Verme, že štiavnický 

futbalový klub Sitno Banská Štiav-

nica prežije aj ďalšiu storočnicu...

Michal Kríž

100. výročie vzniku 
prvého futbalového klubu v našom meste

Otvorenie podujatia na radnici  foto Michal Kríž
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Okolo nemocnice v našom 

mestečku sa toho už toľko 

popísalo, pohovorilo a stále 

sa vynárajú nové otázky. 

Či to už začalo zmenou jej majite-

ľov, zrušením lôžkových oddelení, 

pokračovalo bojom mesta aspoň 

o  zachovanie základného rozsahu 

poskytovaných zdravotníckych slu-

žieb. Stále je čo sa pýtať. A preto my, 

občania tohto prekrásneho prírod-

ného regiónu si kladieme otázky, čo 

bude ďalej. Tieto si kladú aj mnohí 

zdravotníci. Pretože práve tento re-

gión, ktorý je hornatý a roztrúsený 

nás predurčuje k tomu, že za zdra-

votnou starostlivosťou /ZS/ v  nie-

ktorých prípadoch už teraz musíme 

vycestovať do vzdialenejších miest. 

Zhrňme si čo vieme, aby nedochá-

dzalo k zbytočným dezinformáciám 

a ujasnime si pojmy, kto je kto! Aby 

sme napríklad aj do budúcnosti ve-

deli, na koho sa v prípade nutnosti 

obrátiť. A tiež, aby sme neprisudzo-

vali vzniknuté chyby a  nedostatky 

banskoštiavnického zdravotníctva 

tým, ktorých sa to netýka.

Názov nemocnice – Všeobecná ne-

mocnica Banská Štiavnica

Majiteľ nemocnice – investičná sku-

pina Penta

Prevádzkovateľ nemocnice – Svet 

Zdravia, a.s.

Postavenie nemocnice v rámci hie-

rarchie – priamo podlieha pod Svet 

Zdravia, a.s., nie je ale samostat-

ným právnym subjektom. V praxi to 

znamená asi toľko, že manažment 

nemocnice je spoločný s  nemoc-

nicou v  Žiari nad Hronom /ZH/ 

a  tam aj sídli. Hoci obidve nemoc-

nice sú právne rovnocenné, do ob-

sahu a zdravotníckeho výkonu je to 

už inak. Kým žiarska nemocnica je 

zameraná na akútnu zdravotnú sta-

rostlivosť, tak banskoštiavnická na 

následnú zdravotnú starostlivosť.

Vlastnícke vzťahy nemocnice – bu-

dovy a  priľahlé pozemky vlast-

ní akciová spoločnosť Nemocnica 

B. Štiavnica (v  pomere 1/3 mesto 

a 2/3 sú pod kontrolou Sveta Zdra-

via, a.s.) Z  tohto vyplýva dôle-

žitý fakt, ktorý už aj v  minulos-

ti vysvetľovala primátorka mesta, 

Mgr. N. Babiaková: „Mesto ako mi-

noritný akcionár, nemá priamu mož-

nosť organizovať chod nemocnice, ani 

rozsah poskytovaných služieb, keďže 

ju už prevádzkuje súkromná akciová 

spoločnosť Svet Zdravia“. Čo ale ne-

znamená, že samotná primátor-

ka nehľadá cesty a možnosti rieše-

nia zdravotníctva v  našom meste. 

Aj v spolupráci s ďalšími inštitúcia-

mi. Legislatíva je momentálne na-

stavená tak, že samospráva nemá 

možnosť spolurozhodovať o rozsa-

hu a úrovni zdravotníckych služieb.

Mnoho nezainteresovaných sa ešte 

domnieva, že kľúčovú úlohu v tom-

to zohráva aj Banskobystrický sa-

mosprávny kraj /BBSK/. Nie je to 

však pravda. Jeho vlastníctvo k ne-

mocnici v B. Štiavnici /BS/ je úplne 

nulové. V tejto súvislosti a v zmys-

le pôsobnosti kraja, je to iba orgán, 

ktorý prideľuje povolenie na pre-

vádzku nemocnice ako takej (pre 

jednotlivé oddelenia a  ambulan-

cie). Súkromným lekárom prideľuje 

povolenie na prevádzku samostat-

ne. Na chod nemocnice nemá reál-

ny vplyv. Iba ten, ktorý mu vyplýva 

zo zákona. Napríklad, kontrola ma-

teriálno-technického a personálne-

ho vybavenia, dodržiavanie ordi-

načných hodín, kontrola vyberania 

poplatkov apd. Samosprávny kraj 

sa však podľa ich vyjadrenia pokúša 

v rámci svojich kompetencií a mož-

ností získavať lekárov pre regióny, 

v ktorých ich je nedostatok. Najmä 

fi nančnou podporou a samozrejme 

v  spolupráci s  obcami a  mestami 

(priestory a poprípade ubytovanie). 

BBSK podporuje hlavne ambulant-

nú sféru, ktorú považuje za vážne 

ohrozenú.

Poskytovateľ zdravotnej starostli-

vosti v banskoštiavnickej nemocni-

ci – Svet Zdravia, a.s.

Tu sa však hneď treba zastaviť a vy-

svetliť základné rozdiely v obsade-

nosti nemocnice. Poskytovateľ v B. 

Štiavnici prevádzkuje tri základ-

né oblasti. 1. Lôžkové oddelenia 

(ODCH, DOS) 2. Ambulancie (kož-

ná, chirurgická, interná a  FBLR = 

rehabilitačná). 3. Spoločné vyšet-

rovacie a  liečebné zložky (rádioló-

gia, FBLR = vykonávanie samot-

ných procedúr). Tieto zdravotnícke 

súčasti sú preto v popredí záujmu 

Sveta Zdravia, a.s.. Všetky ostat-

né ambulancie sídliace v  budove, 

sú súkromní lekári v  prenajatých 

priestoroch. Nie sú priamymi za-

mestnancami Sveta Zdravia, a.s.. 

Čo tiež neznamená, že poskytova-

teľ nemá tendenciu podľa potre-

by zastrešiť aj iných odborných le-

károv. Všetko má ale svoje limity. 

Poďme sa preto pozrieť, aká je teda 

realita? Na moje otázky bude odpo-

vedať riaditeľ nemocnice Ing. Ivan 

Mokrý. Jeho odpovede si však ne-

cháme do ďalšieho čísla Štiavnic-

kých novín. V  závere prvej časti 

chcem poďakovať všetkým, ktorí 

mi pomohli pri získavaní informá-

cií do tejto problematiky.

Daniela Sokolovičová

„Nemocnica na okraji mesta 
– Banská Štiavnica“ (1. časť)

Všeobecná nemocnica Banská Štiavnica  foto Mgr. Ján Petrík

8. marca 
sme si pripomenuli MDŽ

Kvitnúce snežienky, slnečné po-

časie a púčiky na korunách stro-

mov oznamujú blížiacu sa jar. 

Jar, ktorá sa zobúdza po dlhom 

zimnom odpočinku...

Príroda odpočívala. Ale ten-

to článok nie je až tak venova-

ný krásam prírody, ktorej je na-

ozaj neúrekom, ale krásam žien. 

Všetky ženy, bez ohľadu na vek 

sú nádherné ako jarné kvety – 

tak nežné bytosti, ktoré musí-

me vnímať ako dar... Prečo prá-

ve 8.marec je Medzinárodným 

dňom žien? Z  histórie vieme, 

že ženy „neboli“ brané vážne. 

Preto práve demonštrácie žien 

na konci zimy, tradične v nede-

ľu, sa najskôr odohrávali v USA, 

veľké zhromaždenie za voleb-

né právo žien sa konalo 8. mar-

ca 1908 v New Yorku. Dátum 8. 

marec sa ustálil až po 1. svetovej 

vojne, najmä pod vplyvom veľ-

kej demonštrácie v  Petrohrade, 

v roku 1917, tesne pred Febru-

árovou revolúciou, ktorá sa ko-

nala poslednú nedeľu vo febru-

ári podľa juliánskeho kalendára, 

čo sa rovná 8. marcu kalendára 

gregoriánskeho.

Milé dievčatá, ženy, mamy, sta-

ré mamy, tety a  dámy – prijmi-

te odo mňa, dodatočne, zabla-

hoželanie k vášmu sviatku, ktorý 

ste mali 8.3. Prajem všetko dob-

ré, veľa zdravia, šťastia, lásky, 

poslušných manželov, ale hlav-

ne, aby ste boli šťastné a zdravé 

počas celého roka. Musím pove-

dať, že vám patrí veľká vďaka za 

to, čo pre nás robíte. V neposled-

nom rade sa chcem touto ces-

tou poďakovať a zároveň zapriať 

všetko dobré mojej maminke, 

ktorú veľmi ľúbime a  ďakujeme 

jej za lásku, tetám Evke a Valike, 

starkej Anke, krstnej mame Eri-

ke. Rovnako dodatočne aj brato-

vej ženičke Dadke a  ich dcérke, 

môjmu krsniatku – Miuške.

Milé Štiavničanky, moje pani 

učiteľky, profesorky, kolegy-

ne a kamarátky, aj Vám prajem 

všetko dobré, hlavne zdravie 

nech slúži ako má, šťastie, lás-

ku, požehnanie, podporu a  po-

chopenie. Ženu si treba vážiť 

počas celého roka, nielen keď je 

sviatok MDŽ!

S  úctou, láskou a  vďakou člen 

RR ŠN

Zdroj: história wikipédia

Filip Golian



7
číslo 10 • 12. marec 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

Dňa 10. mar-

ca 2020 si pri-

pomíname 20. 

výročie, čo nás 

navždy opus-

til náš milovaný otec, man-

žel, brat a švagor Augustín 

Krieger. Tí, čo ste ho pozna-

li, venujte mu spolu s  nami 

tichú spomienku. S  láskou 

spomínajú 

manželka Libuša, dcéry 

Idka a Ivka s rodinami 

a ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

Členská 
schôdza
Členská schôdza, ktorá sa mala 

konať 15. 3. 2020 sa ruší z dôvo-

du koronavírusu. Náhradný ter-

mín oznámime včas, za pochope-

nie ďakujeme!

Výbor ZO-SZZ BŠ Štefultov

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára 

ponúka priestory jedálne na ko-

nanie spoločenských udalostí, 

osláv, večierkov a pod. Kontakty: 

0904 523 872, 0911 875 772.

ZŠ J. Kollára

Degustácia vín
Oznamujeme, že degustácia vín 

v  Pukanci, ktorá sa mala konať 

28. 3. 2020 sa ruší z dôvodu koro-

navírusu. Za pochopenie vopred 

ďakujeme!

Výbor ZO-SZZ v Štefultove 

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

Svetový deň vody (World 

Water Day) si svet pripomína 

každoročne 22. marca už 

od roku 1993, kedy bol po 

prvýkrát vyhlásený Valným 

zhromaždením Organizácie 

spojených národov. 

Je oslavou úcty a  pokory k  vode. 

Zameriava sa najmä na zdôrazne-

nie dôležitosti zabezpečenia dostat-

ku zdravotne bezpečnej pitnej vody 

pre každého obyvateľa na Zemi a ra-

cionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Oslava dňa vody je každoročne te-

maticky zameraná na iné problé-

my v súvislosti s vodou. Ústrednou 

témou Svetového dňa vody v roku 

2020 je na základe rozhodnutia 

OSN „Voda a zmena klímy“, ktorá sa 

snaží poukázať na neoddeliteľné 

prepojenie týchto dvoch fenomé-

nov.

Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny 

klímy v  oblasti vody ochráni zdra-

vie a zachráni životy. Účinnejšie vy-

užívanie vody zníži emisie skleníko-

vých plynov u čistiarní odpadových 

vôd. Nemôžeme si dovoliť čakať. 

Každý sa musí zapojiť.

Prečo si nemôžeme dovoliť čakať 

a  prečo si tvorcovia politiky v  ob-

lasti klímy musia dať vodu do cen-

tra akčných plánov? Extrémne po-

veternostné udalosti spôsobujú, že 

voda je čoraz vzácnejšia, nepredví-

dateľnejšia a znečistenejšia. Voda je 

pre život ľudí nenahraditeľná a ne-

vyhnutná pre hygienu, zdravotnú 

starostlivosť, vzdelávanie a priemy-

sel. Akčné plány na riešenie zmeny 

klímy je preto potrebné integrovať 

do rôznych sektorov a cezhranične 

koordinovať. Tieto plány musia mať 

jedno spoločné: bezpečný a  udrža-

teľný manažment vôd.

K osvetovým akciám Svetového dňa 

vody sa každoročne pripája aj Regio-

nálny úrad verejného zdravotníctva 

v Žiari nad Hronom. Dňa 20. mar-

ca 2020 majú občania možnosť 

zdarma využiť konzultačné služby 

osobne, telefonicky na č. 6782031 

a  32 alebo e-mailom: zh.stoff ova@

uvzsr.sk, zh.ondrikova@uvzsr.sk, 

zamerané na kvalitu pitnej vody 

v okresoch Žiar nad Hronom, Ban-

ská Štiavnica a Žarnovica. Dostanú 

odpovede na otázky o rozsahu, po-

četnosti a  kritériách kontroly kva-

lity pitnej vody, o ochrane vodných 

zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pit-

nej vody a jej význame pre zdravie 

ľudí.

Nakoľko RÚVZ so sídlom v  Žiari 

nad Hronom nemá na svojom pra-

covisku laboratórne zložky, oby-

vatelia Banskobystrického kraja 

môžu využiť bezplatné vyšetre-

nie vody z individuálnych súkrom-

ných vodných zdrojov v ukazovate-

ľoch dusičnany a dusitany. Vzorku 

je potrebné odobrať v deň vyšetre-

nia (23. marca 2020) do čistej, vy-

pláchnutej plastovej fľaše v  množ-

stve nie viac ako 0,5 litra a priniesť 

dňa 23. marca 2020 od 8.00 do 

14.00 hod. na RÚVZ v Banskej Bys-

trici, Cesta k nemocnici 1.

Janka Štoffová,

vedúca oddelenia HŽP

Svetový deň vody – 22. marec

Počas fašiangových osláv 

prebieha po celom svete veľké 

množstvo karnevalov, kde 

sa ľudia zabávajú a oslavujú. 

Medzi desať svetových karne-

valov patrí aj „Kurentovanje 

na Ptuju“.

Historické mesto Ptuj v  Slovinsku 

patrí už 18 rokov medzi partnerské 

mestá našej Banskej Štiavnice. Vzťa-

hy medzi mestami sú veľmi dob-

ré a  srdečné, čo sa prejavuje aj čas-

tými návštevami. V  Ptuji sa tohto 

roku konal už 60. ročník fašiangové-

ho karnevalu – „Kurentovanje na Ptu-

ju“. Vyše dvojtýždňových slávností 

sa zúčastnili zástupcovia viac ako15 

štátov Európy. Boli tam účastníci zo 

všetkých bývalých štátov Juhoslávie, 

ale aj z  Ruska, Francúzska, Bulhar-

ska, Rakúska, Nemecka a ďalších štá-

tov. Slovensko reprezentoval „folklór-

ny súbor Sitňan“ z Banskej Štiavnice. 

Slávnosti vyvrcholili veľkým karne-

valovým sprievodom, kde sa zapojilo 

skoro 5000 účastníkov zo všetkých 

prítomných štátov. Veľký nádher-

ný sprievod, s fantastickými maska-

mi a  alegorickými vozmi trval viac 

ako 3 hodiny. Proste zážitok na neza-

budnutie. V karnevalovom sprievode 

sme stretli starých priateľov z Belgic-

ka, Francúzska, Škótska i domácich 

Slovincov.

Súčasťou programu boli aj ofi ciál-

ne stretnutia so zástupcami mesta 

Ptuj, s  predstaviteľmi vlády Slovin-

ska, s účastníkmi karnevalu zo všet-

kých prítomných štátov a s vedúcimi 

Federácie európskych karnevalových 

miest.

Ako v posledných rokoch, aj teraz fol-

klórny súbor Sitňan reprezentoval 

Banskú Štiavnicu a  Slovensko, po-

tešil mnohých ľudí, potešil a  rozdá-

val fašiangovú náladu a  potešenie. 

Pri tejto príležitosti chceme zároveň 

poďakovať mestu Banská Štiavnica 

a  jeho vedeniu za fi nančný príspe-

vok na účasť na karnevale v Ptuji, na 

činnosť nášho súboru a za dlhodobú 

podporu. Ďakujeme!

Dominik Kútnik

Kurentovanje na Ptuju 2020

Folklórny súbor Sitňan  foto Archív autora
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29.2.2020 sa konal 

v B. Štiavnici pod názvom 

Čarovný Klinger už 4. ročník 

celoslovenského stretnutia 

otužilcov a zimných plavcov.

O  10,00 hod. prebehla registrácia 

plavcov v kultúrnom centre. Nasle-

doval peší aj autobusový presun na 

Klinger. Tam nás čakalo milé občer-

stvenie od lokálpatriotov Z. Maru-

škovej a jej partnera Jožka. Ľadové 

vody Klingera privítali 229 účastní-

kov. Pre informáciu, voda mala 2°C 

a vzduch – 2°C. Za chladivého vet-

ra a za prítomnosti divákov a médií 

si otužilci spoločne zaspievali svo-

ju hymnu a ponorili sa do ľadového 

vodného objatia. Celú akciu mode-

roval Peter Pinďo Lengyel. Po okú-

paní sa v čarovných vodách Klingera 

sa otužilci posilnili v kultúrnom cen-

tre kapustnicou, čajom a kávou. Prí-

jemnú atmosféru dopĺňala hudba 

Mi tri. Rozdali sa diplomy a zábava 

s  priateľmi otužilcami pokračova-

la po vylosovaní tomboly. O  zdar-

ný priebeh akcie sa zaslúžili: mesto 

Banská Štiavnica – p. primátorka, 

mestská polícia, dobrovoľní hasiči, 

ako aj dobrovoľníci z klubu Jašterice 

zo Štiavnice a to Ľ. Weis, T. Mlyná-

rik a Ľ. Lauko. Za úspešné zázemie 

akcie patrí veľká vďaka M. Čierne-

mu, Z. Švidroňovej, A. Weisovej, J. 

Luptákovej, M. Brnákovej s  pria-

teľom Petrom, rod. Matejkovej, Z. 

Čiernemu a rod. F. Švidroňa. Taktiež 

ďakujeme za podporu a pomoc kež-

marskému medveďovi Mariánovi 

s manželkou Miluškou, Akvabelám 

z Prandofa a medveďom z Piargu.

Zúčastnené kluby: Tekovskie med-

vede, Ľadové medvede – Lučenec, 

Klub sexi blondínok, Slovenské ľa-

dové medvede Bratislava, Kežmar-

ské ľadové medvede, Piargske ľa-

dové medvede, Spartans Zvolen, 

Akvabely z Prandofa, Žiarske ľado-

vé medvede, Otužilci z Dobrej Nivy, 

Otužilci Zvolen, Pstruhy Slovenské-

ho raja, Viatoris Zvolen, Otužilecký 

klub Nitra, Šahanské Šťuky, Ľadové 

medvede Prievidza, Ľadové medve-

de Dunajská Lužná, Ľadové medve-

de Tučniaky Žilina, Pohronské ľa-

dové medvede Žiar nad Hronom, 

Ľadoví bežci Prievidza, Ľadové 

medvede Veľké Uherce a Partizán-

ske, Otužilci Ivánske veľryby, Slo-

venské ľadové medvede Zvolen 

a  Banská Bystrica, Malokarpatské 

ľadové medvede, Ľadové medvede 

Ostratice, Ľadové medvede Brati-

slava, Otužilci a zimní plavci Tren-

čianske tulene.

Ďakujeme sponzorom: reštaurá-

cia Black M – M. Čierny, pekáreň 

Anton – Antol BS, Gril – S. Podob-

ná, mesto B. Štiavnica, autoško-

la P. Halaj B. Štiavnica, Banka lásky 

– J. Majsniar, Trotuar – A. Weisso-

vá, apartmán Franko – Z. Švidroňo-

vá, Comex – tlač a reklama, televí-

zia VIO, Štiavnické noviny, Metro, 

pivovar Steiger, Ovocie a  zeleni-

na – M. Segéň, dobrovoľní hasiči B. 

Štiavnica, p. E. Šillerová, p. V. Sle-

zák, Terasa Počúvadlo – Ľ. Blaško-

vá, p. V. Poprac ml., Allcom – re-

klama, Izijet – Vaše transfery na 

letisko – Košice, bufet Klinger – p. 

J. Bartko, rod. Matejková, fi rma 

Palast decor, odevy Gabano, fi rma 

Kärcher a p. J. Luptáková.

Klub otužilcov sa pravidelne stretá-

va v stredu a nedeľu poobede. Čas 

je zverejnený na facebooku. Nav-

števujeme akcie otužilcov po celom 

území SR. Naša členka Jarka Lup-

táková sa zúčastňuje pretekov Slo-

venský pohár v  zimnom plávaní. 

Celkom pravidelne sa umiestňuje 

na medailových miestach. Otužo-

vanie nie je len o  zlepšovaní zdra-

via, ale aj o  budovaní priateľstiev. 

Keďže nás na našej akcii prišlo pod-

poriť dosť priaznivcov otužovania 

a  prispeli tak k  zviditeľneniu, roz-

hodli sme sa pomôcť tým, čo to po-

trebujú. Opusteným psíkom a ma-

čičkám z útulku Túlavá labka. Časť 

fi nancií z tomboly poputuje na kr-

mivo. Touto cestou chceme vyzvať 

„nerozhodných“ otužilcov: „Pridajte sa 

k nám, radi Vám poradíme.“ Kontakt: 

Fb jašterice zo Štiavnice.

Zuzana Švidroňová

Čarovný Klinger

Ľadové medvede ( Jašterice zo Štiavnice)  foto Zuzana Švidroňová

Dňa 12. februára sa obe triedy 

deviatakov základnej školy 

Jozefa Horáka zúčastnili 

exkurzie do Múzea holokaustu 

v Seredi. 

Exkurzia v  rámci projektu Škola 

bez nenávisti nás mala oboznámiť 

s vykonávaním holokaustu na na-

šom území a celkovo vo svete. Vi-

deli sme tam zaujímavú výstavu 

s  autentickými predmetmi, kto-

ré nám priblížili danú dobu a pre-

žívanie ľudí v týchto priestoroch. 

Toto miesto nie je len obyčajným 

múzeom, ale slúži aj ako pamät-

ník všetkých zavraždených Židov 

na Slovensku, prešlo ním približ-

ne 16  000 Židov, z  ktorých väč-

šina bola zavraždená počas holo-

kaustu.

Výstava bola obohatená o  pred-

nášku s názvom Deti a holokaust, 

tu nás najviac zaujal autentický 

príbeh židovského dievčaťa Ester. 

Ester, dievča v  našom veku, pre-

žila všetky hrôzy koncentračného 

tábora, tento príbeh nás všetkých 

veľmi zasiahol.

Výlet sme si v rámci možností uži-

li a odniesli si z tejto exkurzie veľ-

ké ponaučenie ohľadom toleran-

cie a ľudských práv. Celá exkurzia 

je pre nás silným odkazom a pri-

pomína nám, že postaviť sa za to-

leranciu a proti nenávisti je dôle-

žité v každej dobe.

Martin Jaško, 9.a

Múzeum holokaustu v Seredi

Deviataci zo ZŠ J. Horáka na exkurzii  foto Archív autora

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 2. 4. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: 8. mája, J. Fándlyho, Ľ. Štúra, 

SNP a Športová.

– 31. 3. – 3. 4., 6. – 9. 4., 16. 

4. v čase od 7:30 – 18:30 na ul.: 

29. augusta, Ilijská, Partizánska.

– 15. 4, 17. 4. v  čase od 7:30 – 

18:30 na ul.: 29. augusta, Drieňo-

vá, Ilijská, Kremenisko, Kríková, 

Nám. padlých hrdinov, Obrancov 

mieru, Partizánska, Podhájska, 

Potočná, Sitnianska, Srnčia.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor,

riaditeľ sekcie Dispečingy

SSD, a.s.
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.8/2020: „Isto-

tu nemáme nikdy, nádej vždycky.“ Vý-

hercom sa stáva Alexandra Soldá-

nová, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráte 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10eur v  pizzerii, reštaurá-

cii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 23.03.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Platóna:

A., Pretek v prírode, sito, alkoholic-

ký nápoj,

B., 1. časť tajničky,

C., Vyťahuj meč, inak, ročné obdo-

bie, argón, vodík,

D., Znížený tón E, slimák česky, 

hrubé zahrotené drevá, klbko,

E., Národné divadlo, obraz nahé-

ho tela, ruské meno Voloďa, patria-

ci pakovi,

F., Ozdobný pohár, horská lúka, les-

né zviera, potom,

G., Orgán zraku, set, nórske muž-

ské meno, ozn. kamiónovej dopra-

vy,

H., Koniec tajničky, ideály, otázka 

na spôsob,

I., 2. časť tajničky, jód,

J., Epická literatúra, králi zvierat, 

mama.

1., Zn. draslíka a  dusíka, 3. časť 

tajničky, pníky,

2., Rob sklady na látke, ruský sú-

hlas, druh látky,

3., Stred slova Roksy, klaun, spojka,

4., Stopka, sváko,

5., Druh skladby, plaz, výtvarné ak-

tivity,

6., Onak, 4. pád slova voda, ozn. 

ruských lietadiel,

7., Citoslovce tikania, nealko nápoj, 

kráča,

8., Patriaca kelu, šaty,

9., Ojazdila česky, zvieratá s chobo-

tom,

10., Napísané myšlienky, čistil pra-

ním, stred slova rýmy,

11., Farba na vajíčka, krhly, texto-

vá skratka,

12., Diaľ, časť nového zápisu,

13., Pohrebná hostina, lebo, názov 

fi rmy,

14., Aktuálna cena skr., 4. časť taj-

ničky, osobné zámeno.

Pomôcky: Pikok, krep, Olav, klbo, 

kros.

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 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 10
Krížovka
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Vo štvrtok 20. 2. 2020 sa 

v priestoroch multimediálnej 

učebne našej školy konala 

prezentácia akčného plánu 

v rámci projektu Škola bez 

nenávisti, ktorý zastrešuje 

slovenský inštitút mládeže 

Iuventa.

V celom akčnom pláne sú pre našich 

žiakov, učiteľov, rodičov i širšie oko-

lie naplánované také aktivity, ktoré 

úzko súvisia s cieľmi daného projek-

tu a sú zamerané na prevenciu šika-

novania a kyberšikanovania; na pre-

venciu nenávistných prejavov; na 

dodržiavanie a  rešpektovanie ľud-

ských práv; na rozvoj tolerancie, úcty, 

vzájomného rešpektu; na rozvoj in-

terkultúrnych a  sociálnych kompe-

tencií; na zapájanie žiakov do projek-

tov a aktivít podporujúcich princípy 

demokracie atď.

Celý štvrtkový program otvorila ob-

ľúbená štiavnická postavička Nácka, 

ktorú bravúrne zvládol perfektný Bo-

ris Volčko z 3.c, všetkých pekne pri-

vítal a pobavil milými vtipmi. Nasle-

dovala prezentácia akčného plánu na 

kalendárny rok 2020. Členovia akč-

ného tímu našej školy – deviataci 

a siedmaci predstavili aktivity, ktoré 

sme absolvovali v mesiacoch január 

a február, zároveň všetkých prítom-

ných oboznámili s činnosťami, ktoré 

sú plánované v období od marca do 

decembra 2020.

Slovo dostala aj naša parťáčka z Pe-

dagogicko-psychologickej poradne 

nášho mesta Monika Ferenčíková, 

ktorá priblížila našu spoluprácu s tou-

to inštitúciou. Pani učiteľka Taligo-

vá predstavila činnosti, ktoré reali-

zuje na hodinách občianskej náuky 

v ôsmych ročníkoch a súvisia s voľ-

bou povolania a  ďalšou profesijnou 

orientáciou žiakov. Pani zástupkyňa 

Holičková spolu so žiakmi prezen-

tovala aktivity našej školy v  rámci 

projektu Erazmus. Nakoniec nás 

všetkých rozhýbali tretiačky svojím 

rytmickým tancom.

Medzi pozvanými hosťami nechýba-

li učitelia, rodičia, za mesto Banská 

Štiavnica sme medzi nami privíta-

li pani Vieru Ebert, za Iuventu regi-

onálnu koordinátorku pani Darinu 

Diošiovú a experta v programe „Ško-

la bez nenávisti“ Mariána Sopčáka, za 

Špeciálnu školu v  Banskej Štiavnici 

pána učiteľa Eduarda Gemzu, za ro-

dičov pani psychologičku Táňu Polá-

kovú.

Celá popoludňajšia hodinka sa nies-

la vo veľmi dobrej a uvoľnenej nála-

de, nechýbali úsmevné chvíle, ale ani 

tie vážne, k tým určite patril mrazivý 

príbeh mladej židovskej dievčiny Es-

ter, ktorý veľmi citlivo predniesla de-

viatačka Laďka Ľuptáková a celkový 

dojem umocnil spev Sofi e Alexan-

drovny Kuranovej z 8. c.

Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas, 

aby videli a vedeli, čo sa na našej ško-

le robí a čo sa chystá. Veľmi sa chcem 

poďakovať všetkým deviatakom 

i siedmakom, ktorí boli parádni, uká-

zali, ako dokážu spolupracovať, vy-

stúpiť pred publikom, zvládnuť tré-

mu, pomôcť si navzájom, ponúknuť 

zaujímavé nápady. Nielenže vytvo-

rili a prezentovali postery s aktivita-

mi na každý mesiac, ktoré si môžete 

pozrieť v priestoroch našej multime-

diálnej učebne, ale deklarovali, že sú 

tí správni ľudia na správnom mieste. 

No a  samozrejme ďakujem aj všet-

kým kolegom, ktorí nám pomohli pri 

organizácii a tvorbe tohto stretnutia.

Lucia Polkorábová 

– koordinátor projektu

INZERCIA

Škola bez nenávisti – 
predstavenie akčného plánu Základnej školy Jozefa Horáka na rok 2020

Prezentácia akčného plánu  foto Archív autora

Hľadajú 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 pohybujúcich sa 

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.

Mačička Fleky a kocúrik Najdo si 

hľadajú domov, sú odčervení a za-

očkovaní.

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, prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Sviňa

2. Príliš osobná známosť

3. Šťastný nový rok

4. Ľadové kráľovstvo 2

5. Chlap na striedačku

6. Star Wars: Vzostup Skywalkera

7. Labková patrola: Pripravení po-

máhať a zachraňovať!

8. Jumanji: Ďalší level

9. Dolittle

10. Malé ženy

OKŠaMK
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Súťaže v zimnom triatlone 

v roku 2020 začínal Bohuš 

Slovenským pohárom 

v Banskej Bystrici 11. januára. 

Ďalší  týždeň 18. januára sa kona-

li v  Oravskej Polhore pri poľských 

hraniciach Majstrovstvá Sloven-

ska v zimnom triatlone. V kategórii 

nad 60 rokov sa stal Majstrom Slo-

venska a  zároveň víťazom Sloven-

ského pohára v  zimnom triatlone. 

Majstrovstvá sveta v zimnom triat-

lone sa uskutočnili 9. februára 2020 

v  talianskom Asiagu. Pre Bohuša 

to bol 9. svetový šampionát v zim-

nom triatlone. Znova ako minulý 

rok sa tu stretli najlepší pretekári 

sveta v zimnom triatlone. Zastúpe-

nie mali vo vekových kategóriách 

aj Američania, Japonci a  pretekári 

z exotickej krajiny Egypt. Na štarte 

chýbalo 20 pretekárov z Číny, ktorí 

boli prihlásení, ale organizátori im 

nedovolili pricestovať pre obmedze-

nia z  dôvodu výskytu koronavíru-

su. Na štart prvej disciplíny v behu 

sa postavilo 380 pretekárov. Bohuš 

hneď po štarte predbiehal slabších 

pretekárov. Do depa po štvorkilo-

metrovom behu dobehol o 1 minú-

tu skôr ako 6- násobný majster sve-

ta Wolfgang Leonhard z Nemecka. 

Po prebratí bicykla z depa absolvo-

val 8 km na bicykli. Na členitej za-

mrznutej snehovej trati mal prob-

lémy s  jeho starším bicyklom, pri 

radení rýchlostí mu padla reťaz, 

a  tak klesol na 8. miesto. Na bež-

kách už nedohnal stratu. Náš rodák 

nakoniec obsadil 8. miesto v  ka-

tegórii nad 60 rokov. Pred pretekmi 

prekonal chrípku, čo mu nepridalo 

na výsledku. V jeho kategórii sa za 

ním umiestnil na 10. mieste maj-

ster sveta v zimnom triatlone 2018 

Rainer Kupp z  Nemecka, na 12. 

mieste sa umiestnil majster Európy 

2018 Aldo Nobili z Talianska. Maj-

strovstvá Európy v zimnom triatlo-

ne sa uskutočnili 29. februára 2020 

v rumunskom Cheile Gradistei. Pre-

teky sa konali v biatlonovom areá-

li v nadmorskej výške 1400 m. Beh 

prvá disciplína, bola skrátená na 

2,5 km. Z depa vychádzal na bicyk-

li prvý vo svojej kategórii s  30 se-

kundovým náskokom. Cyklistická 

trať mala dva okruhy v dĺžke 6 km, 

bola veľmi náročná na techniku, 

jazdilo sa v blate, na mokrom sne-

hu a kameňoch, na trati mal prob-

lémy s  prehadzovačkou. Po prezu-

tí v  depe a  obutí bežiek strácal na 

prvého pretekára 2 min. V  behu 

na lyžiach skrátili organizátori trať 

pre nedostatok snehu na 4 okruhy 

v  dĺžke 4 km. Bohuš sa zúčastnil 

4európskych šampionátov v  zim-

nom triatlone, na ktorých získal 4 

strieborné medaily v rokoch 2003, 

2009, 2017 a 2020.

Výsledky: kategória nad 60 rokov

1. miesto: Joachim Rathbauer, Ra-

kúsko 43 min. 36 sek., majster 

Európy 2019, bronz MS 2020 2. 

miesto: Bohuš Melicherčík, Sloven-

sko 46 min. 12 sek.

3. miesto: Nicholas Farnell, Anglic-

ko 52 min. 39 sek., strieborný maj-

strovstvá Európy 2018

Po zimnom triatlone ho čakajú be-

žecké preteky na Slovensku. Chce 

obhájiť po tretíkrát víťazstvo v behu 

Devín – Bratislava. Zúčastniť sa 

Majstrovstiev Slovenska v  kros 

triatlone a pripraviť sa na Majstrov-

stvá sveta v behu do vrchu 5. sep-

tembra v  rakúskom Innsbrucku 

v Tirolských Alpách.

Majstrovstvá Európy a sveta v zim-

nom triatlone sú fi nančne náročné 

na štartovné, dopravu, ubytovanie, 

stravu, materiálne vybavenie, výži-

vové doplnky. Výdavky sa z roka na 

rok zvyšujú, a preto ďakuje Bohuš 

primátorke Mgr. Nadežde Babiako-

vej, športovej komisii, poslancom 

mestského zastupiteľstva, pani 

Janke Tynkovan, svojej rodine, ako 

aj všetkým, ktorí mu pomáhajú.

red. ŠN

Bohuš Melicherčík strieborný 
na Majstrovstvách Európy v zimnom triathlone

Bohuš Melicherčík na zimnom triatlone  foto Peter Sitarík

Majstrovstvá Slovenskej 

republiky v diaľkovom plávaní 

sa konalo 14. 2. 2020 v Brati-

slave. 

Náš klub PKBS boli reprezentovať 

štyria plavci. Vo veľkej konkurencii 

24 klubov z celého Slovenska a 156 

pretekárov si naši plavci počínali vý-

borne. Čamaj Ján obsadil 1. miesto 

na 1000m voľný spôsob a Beňo Ja-

kub 2. miesto, 1000m voľný spô-

sob. Plavcom gratulujeme a  priná-

šame výsledky. Výsledky:

Čamaj Ján: roč. 2010: 1. miesto – 

1000m vs – 15:19.21

Beňo Jakub: roč. 2010: 2. miesto – 

1000m vs – 16:03.96

Kukučka Jakub: roč. 2008: 8. miesto 

– 3000m vs – 44:55.20

Rückschlossová Sára: roč. 2010: 

6. 1000m vs – 17:07.27

Legenda: VS – voľný spôsob

PKBS

Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní

Stolný tenis
Stolní tenisti ŠKST privítali v ďal-

šom kole štvrtej ligy silné družstvo 

Revúcej. Hostia sa v súčasnej dobe 

nachádzajú v  tabuľke na štvrtom 

mieste. V  dobrom a  zaujímavom 

zápase sa súperi striedali vo vede-

ní a vôbec nebolo vidieť tabuľkový 

rozdiel. Zápas sa skončil spravodli-

vou remízou. V domácom družstve 

ako vždy zahral výborne Coplák, ku 

ktorému sa teraz pridal aj Buzalka.

ŠKST – Revúca 9:9 Body: Coplák 

3,5, Buzalka 3, Marko 1,5, Lovas 1

Ďalší veľmi dôležitý zápas odohrá-

me 20. 3. 2020 na domácich sto-

loch proti Tomášovciam.

Oddiel ŠKST ďakuje vedeniu mes-

ta na čele s p. Babiakovou a mest-

skému zastupiteľstvu za poskytnu-

tú fi nančnú podporu, ktorá je pre 

náš oddiel veľmi dôležitá. Zároveň 

chceme poďakovať vedeniu kato-

líckej školy za vytvorenie vynikajú-

cich podmienok na stolný tenis.

Tabuľka: www.pinec.info

ŠKST

Oznámenie 
o vyhlásení Ponukového konania

Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-

je:

Ponukové konanie v  zmysle §9a 

ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov na priamy prenájom 

pozemkov – záhradiek na Ulici S. 

H. Vajanského:

1. C KN parc. č. 4964/8 o výmere 

153m2 záhrada s  ročným nájom-

ným najmenej 92,00 €

2. C KN parc. č. 4971/4 o výmere 

35m2 zastavaná plocha a  nádvo-

rie s ročným nájomným najmenej 

21,00 €

3. C KN parc. č. 4971/3 o výmere 

36m2 zastavaná plocha a  nádvo-

rie s ročným nájomným najmenej 

22,00 €

4. C KN parc. č. 4973/4 o výmere 

128m2 zastavaná plocha a nádvo-

rie s ročným nájomným najmenej 

77,00 €

Úplné znenie vyhláseného po-

nukového konania je zverejnené 

na úradnej tabuli mesta Banská 

Štiavnica a na internetovej strán-

ke www.banskastiavnica.sk

Bližšie informácie: MsÚ, odde-

lenie právne, tel.: 045 6949637, 

0905413945, e-mail: olga.

nigriniova@banskastiavnica.sk

MsÚ
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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 so 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

 Kúpim pozemok alebo dom, cha-

tu v Banskej Štiavnici a v okolí. Ale-

bo pozemok so schátraným do-

mom. Aj polosamota, okraj.  Tel.č.: 

0949 674 784 

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

reality

inzercia

služby

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Chceš byť súčasťou 
našej reštaurácie Black M? 

Baví Ťa varenie a nie je to len tvoja 
práca, ale aj koníček? 

Teraz máš možnosť prispieť aj ty 
k vylepšeniu štiavnickej gastronómie. 

Hľadáme samostatného kuchára - 
kuchárku na TPP, ktorý sa nebojí 

zodpovednosti, nových výziev a je 
kreatívny/a . Naša reštaurácia 

nikdy nestojí na mieste. Mzda podľa 
skúsenosti, zručnosti a šikovnosti 

pri nástupe 5 - 6€/1hod. 

Ďalej hľadáme šikovného a zručného 
pizzera/ku tiež na TPP. 

Pomaly sa blíži leto, tak aj brigádnikov 
do kuchyne a aj do baru. 

Svoje životopisy posielať na 
info@blackm.sk. Banská Štiavnica

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

DO STARONOVÉHO BARU AMÁLKA - BÝVALÁ TOLA, 

KDE NA VÁS ČAKÁ V ODDELENOM PRIESTORE PRE FAJČIAROV A NEFAJČIAROV
• DOBRÉ PIVKO, ALKO-NEALKO, KÁVA

• VÝBORNÉ DOMÁCE PAGÁČE, ZÁKUSKY
• BILIARD, TIPOS, STIERACIE ŽREBY

PONÚKAME 

ORGANIZOVANIE RODINNÝCH OSLÁV, POSEDENÍ S PRIATEĽMI, STRETÁVKY A INÉ... 
AJ S MOŽNOSŤOU OBČERSTVENIA.

KAŽDÝ MESIAC POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE

A KAŽDÚ SOBOTU OD 16:00 MALÉ OBČERSTVENIE ZDARMA

TEŠÍME SA NA VÁS!

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ, ŽE JE U NÁS PRÍJEMNE!

ADRESA:

Bratská 1875/9B, Banská Štiavnica
OTVÁRACIA DOBA:

Ne - Št: 10:00 – 22:00
Pi - So: 10:00 – 23:00

TEL. ČÍSLO: 0915 830 678
FB: Bar Amálka – Bývalá Tola B. Štiavnica


