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INZERCIA

V utorok 30. apríla 2019 o 15:30 

v sále kina Akademik na 

Námestí sv. Trojice sa uskutoč-

nilo udeľovanie cien osobnos-

tiam a kolektívom v oblasti 

športu a kultúry za rok 2018. 

Podujatie moderovala Renáta Ta-

ligová. O  kultúrny program sa po-

starali žiaci Základnej umeleckej 

školy pod vedením riaditeľky ško-

ly Mgr. Irena Chovanovej. Ceny 

odovzdávali primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, spolu 

s predsedom komisie športu Ľubo-

mírom Barákom a členmi Monikou 

Maruniakovou, PaedDr. Róbertom 

Petrom a Štefanom Mičurom. Me-

dzi hosťami nechýbali ani prednos-

ta OÚ v Banskej Štiavnici Ing. Šte-

fan Filip a poslanec MsZ Mgr. Peter 

Ernek. 

Počúvadlianske jazero je 

jednou z turisticky najfrekven-

tovanejších lokalít v regióne. 

Jednou z jej slabých stránok je prí-

stupnosť hlavného miesta rekreácie. 

Peší chodník neexistuje a  chodci – 

často s deťmi – používajú frekvento-

vanú komunikáciu, na ktorej často 

chodia a parkujú autá. Projekt navr-

huje vytvoriť drevenú lávku nad hla-

dinou vodnej plochy pozdĺž východ-

ného brehu jazera, čím sa zokruhuje 

pešia trasa okolo celého jazera. Dre-

vená promenáda bude opatrená aj 

mólami pre kúpajúcich sa, rybárov, 

parkovanie lodiek a pod.

So zámerom prišlo už pred časom 

občianske združenie Sitnianski ry-

tieri, ktoré zaplatilo aj projekto-

vú dokumentáciu. Na fi nančne ná-

ročný projekt však neboli peniaze. 

So vstupom Regionálnej agentúry 

BBSK do OOCR Región Štiavnica 

v roku 2018 sa vytvoril priestor na 

realizáciu aj väčších infraštruktúr-

nych projektov. 

Ocenenie osobností a kolektívov 
v oblasti športu a kultúry za rok 2018

Promenáda na Počúvadle

Ocenení úspešní športovci  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Štvrtok 16.5. o 19:30 hod.Štvrtok 16.5. o 19:30 hod.

JohN Wick: JohN Wick: 

PArAbelUMPArAbelUM

Je to v nás - fi nále 
Sobota 18.5., Šobov

Wuačkovec + Dodo Klimko + deti
Old School Brothers, Gipsy.cz (koncert)

Malý beh 
Trate mládeže a  Cestný beh 

Trate mládeže 2019.

Pozývame všetkých športovcov 

– bežcov a  priaznivcov bežec-

kých pretekov na Malý beh Trate 

mládeže, ktorý sa uskutoční dňa 

31. 5. 2019 na futbalovom šta-

dióne v  Banskej Štiavnici so za-

čiatkom o 14:30 hod. (prezentácia 

od 13:00 – 14:15 hod.) a Cestný 

beh Trate mládeže, ktorý sa usku-

toční dňa 1. 6. 2019 so štartom 

o 10:30 hod. v Hronskej Breznici. 

Pozor zmena!!! Tento rok je mož-

né prihlásiť sa do štafety alebo do 

open kategórie na 5,5 km. Regis-

trácia je potrebná do 17. 5. 2019. 

Informácie, propozície a  regis-

trácia na CBMT 2019 na stránke 

www.cbtm.banskastiavnica.sk.

MsÚ

Oznámenie
o  zmene hodín pre verejnosť 

(po rekonštrukcii) Pošty Ban-

ská Štiavnica 1.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

pošta Banská Štiavnica 1 má zme-

nené hodiny pre verejnosť v  pô-

vodnom stave ako pred rekon-

štrukciou a to pondelok – piatok 

8:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 – 

10:00 hod.

Zuzana Chmolová, 

vedúca Obvodu 

hlavnej pošty ZH



2
číslo 18 • 9. máj 2019

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

6.5.

DIÁR
z programu

primátorky

28.4. v  Rádiu Regina o  6:20 bola 

spomienka na štúrovského bás-

nika Jána Bottu v  deň jeho úmr-

tia (27.1.1829 – 28.4.1881). V  r. 

1860 – 1870 pôsobil ako zeme-

merač v  Banskej Štiavnici a  Štiav-

nických Baniach. 28.4. v  Rádiu 

Regina o  6:40 hovorila o  svojej 

tvorbe Andrea Galajdová, šperkár-

ka z Banskej Štiavnice. 28.4. v Rá-

diu Regina o  6:50 bola informácia 

o podujatiach v Galérii Jozefa Kol-

lára a v Berggerichte. 29.4. v Rádiu 

Lumen odznelo o 9:20, že v Sloven-

skej národnej galérii bola v r. 2018 

návštevnosť vyše 41 000. A aká bola 

návštevnosť v  našom Slovenskom 

banskom múzeu? Až 152 944! 2.5. 

v  RTVS na Jednotke o  15:05 bol 

opäť výborný dokumentárny fi lm 

„Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-

vensku – Banská Štiavnica“. Od ok-

tóbra 2018 bol tento fi lm v  RTVS 

minimálne 5-krát, čo je viac ako 

chvályhodné. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Vážené dámy!

Ženu robí matkou jej dieťa.

Ženu robí matkou každá chví-

ľa, keď k nemu v noci vstáva, aby 

ho prikryla, utíšila, ak sa mu pris-

ní čosi nepekné, ak ho vystraší tma 

a potrebuje cítiť istotu a bezpečie.

Ženu robí matkou každá choro-

ba jej dieťaťa, keď trpí aj za neho 

a z celého srdca si želá, aby ho bo-

liestka už netrápila, horúčka nevy-

siľovala jeho telíčko.

Ženu robí matkou radosť z  toho, 

ako jej potomok rastie pred oča-

mi, ako sa na ňu usmeje a  ukáže 

prvé mliečne zúbky, prinesie do-

mov prvú včielku zo školy, prvú po-

chvalu.

Ženu robí matkou okamih, v  kto-

rom odrazu zistí, že jej syn či dcéra 

začínajú mať pred ňou prvé tajom-

stvá, pomaly sa prezliekajú z  det-

stva do dospelosti.

Vtedy možno úplne pochopí zmy-

sel slov: veľké deti, veľké starosti. 

Už nemá pred sebou malého člove-

ka, ktorému stačila jej prítomnosť, 

aby sa cítil šťastný. Už má pred se-

bou dospelého muža, alebo dospelú 

dámu. A možno na malú chvíľu sa 

jej zmocní pocit, že najkrajšie roky 

jej už uplynuli.

Ale potom v čase ju zas ktosi chytí 

za ruku a poprosí: „Starká, povedz mi 

rozprávku, upeč mi koláčik...“

A ona vtedy zabudne na vrásky, na 

prešedivené vlasy, pretože nie je 

sama.

Áno, ženu robí matkou jej dieťa 

a starou mamou jej vnúčatá.

Krásny kolobeh života, ktorým 

máme pochopiť, že neha, obeta-

vosť a  pokora nikdy nemôžu byť 

zbytočné.

Poďakujme sa za ten kolobeh. Po-

ďakujme sa matkám, ktoré sa sta-

rajú o to, aby kolobeh života nikdy 

nestratil svoju silu a nezastal. Poďa-

kujme sa Vám. Zaslúžite si to a nie-

len na Deň matiek, ktorý slávime 

druhú májovú nedeľu. 

A preto, milé naše mamičky, staré 

mamy, babky, prababičky patrí vám 

moja úcta, úcta všetkých mužov, 

a predovšetkým úcta Vašich detí.

Vy ich pozývate do života nadýchať 

sa lásky.

Ing. Marian Zimmermann 

– zástupca primátorky mesta

Deň matiek

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Rokovanie k právnej veci mesta 

s právnym zástupcom.

7.5.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

 Príprava prijatia ministra za-

hraničných vecí a  európskych 

záležitostí SR.

Účasť na spomienkovom podu-

jatí spojenom s položením kytíc 

pri príležitosti 74. výročia víťaz-

stva nad fašizmom.

9.5.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Rokovanie k  príprave VZN 

o parkovaní.

 Pracovné rokovanie na Minis-

terstve dopravy a výstavby SR.

10.5.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na Valetantskom sprievo-

de v Banskej Štiavnici.

11.5.

 Slávnostné prijatie ministra za-

hraničných vecí a  európskych 

záležitostí SR s manželkou a ve-

dúcich diplomatických misií 

akreditovaných v SR.

Viera Lauková

Vyhlásenie 
výberového konania. 

Mesto Banská Štiavnica. 

Podľa ustanovenia §4 zákona 

č.596/2003 Z.z. o  štátnej správe 

v  školstve a  školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov 

a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výko-

ne práce vo verejnom záujme v zne-

ní neskorších predpisov vyhlasu-

je výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľ/riaditeľka:

1. ZŠ J. Horáka, P.Dobšinského 17, 

B. Štiavnica s nást. od 1.júla 2019

2. ZŠ J. Kollára, L.Svobodu 40, B. 

Štiavnica s nást. od 1.júla 2019

Požadované kvalifi kačné pred-

poklady: VŠ vzdelanie 2.st. pre 

príslušný druh a  typ školy podľa 

vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifi kač-

né predpoklady a  osobitné kvali-

fi kačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamest-

nancov a  odborných zamestnan-

cov, prvá atestácia podľa zákona 

č.317/2009 Z.z. o  pedagogických 

zamestnancoch a  odborných za-

mestnancoch a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov, najmenej 5 

rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a  požiadavky: bez-

úhonnosť, spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu, zdravotná 

spôsobilosť na výkon pedagogickej 

činnosti, ovládanie štátneho jazyka 

slovom aj písmom, znalosť legisla-

tívy pre oblasť školstva

Zoznam požadovaných dokla-

dov: písomná žiadosť o  zaradenie 

do VK so súhlasom na spracovanie 

osobných údajov uchádzača pod-

ľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov, overené 

kópie dokladov o vzdelaní a absolvo-

vaní 1./2. atestácie, výpis z RT – nie 

starší ako 3 mesiace, lekárske potvr-

denie o  telesnej a  duševnej spôso-

bilosti vo vzťahu k  výkonu funk-

cie podľa §10 zákona č.317/2009 

Z.z.,v  znení neskorších predpisov, 

profesijný životopis, doklad o dĺžke 

výkonu pedagogickej činnosti, pí-

somný návrh koncepcie rozvoja ZŠ

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ 

ZŠ – (názov ZŠ) – Neotvárať“posielaj-

te v zalepenej obálke najneskôr do 

20. mája 2019 na adresu: MsÚ, 

Radničné nám. č.1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica, alebo podajte osobne 

v podateľni MsÚ.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

INZERCIA

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

máj: 9:00 hod. – 17.00 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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Po úvodných slovách, 

privítaní všetkých hostí a  kultúr-

nom programe nasledovalo odo-

vzdávanie cien:

Nominácie na najlepších špor-

tovcov mesta za rok 2018:

Plavecký klub Banská Štiavnica

– Najmladší žiaci:

Sára Koreňová

Hana Kašiarová

Sára Ruckschlossová

Ján Čamaj

– Mladší žiaci:

Patrik Holcz

Kristína Celderová

Žofi a Macharíková

– Starší žiaci:

Adam Buzalka

Stacy Chladná

Tatiana Kašiarová

Nikolas Harčár

Patrik Maruniak

– Dospelí:

Peter Mráz

Šimon Ernek

Matej Ernek

Ján Čamaj

Športový klub Atléti Banská 

Štiavnica

– Najmladší žiaci:

Andrej Šramko

Jakub Škoda

– Mladší žiaci:

Boris Bátovský

– Starší žiaci:

Matúš Červenák

Juraj Jurica

Peter Šarkézy

– Staršie žiačky:

Barbora Švenková

– Dospelí:

Ján Marko

Peter Ursíny

Kristián Jánošík

Kačáni Peter

Marek Vidlička

Marián Zimmermann

Marek Rudinský

Peter Prokeš

Tomáš Počai

Šachový klub Opevnenie Banská 

Štiavnica

Tony Zicho

Filip Lakoštík

Plavecký oddiel TJ Sitno BanskÁ 

Štiavnica

Alexandra Nemčoková

Radoslav Nemčok

Tomáš Nemčok 

Futbal

– Prípravka:

Samuel Hanzlík

Dávid Pastier

– Mladší žiaci:

Samuel Matej Kočtúch

Martin Dobák

– Starší žiaci:

Martin Neubauer

Šimon Hikl

– Dorast:

Patrik Neuschl

Marek Gallo

– Dospelí

Michal Kminiak

Richard Chmelina

Autocross

Martin Tokár

BM Atletik Banská Štiavnica

Kategória veteránov nad 60 rokov

Bohuslav Melicherčík 

Westernové jazdenie

Emma Mičurová 

Športový klub stolného tenisu

Kolektív: Coplák, Buzalka, Marko, 

Lovas, Maďar, Krajč

Tréneri:

Monika Maruniaková

Renáta Hriňákovej

Róbert Petro

Pri príležitosti životného jubilea:

Ján Čamaj

Peter Žikla

Ľuboš Chochlík

Lupták Ján

Ocenenia v oblasti kultúry

Kategória: Podujatie

Otvorenie štiavnickej Kalvárie

Kategória: Osobnosť

Ing. Rastislav Marko

Kategória: Súbor

Spevokol Štiavničan

Ďakujeme všetkým oceneným za 

vzornú reprezentáciu Mesta Ban-

ská Štiavnica a veríme, že v tomto 

roku k  nim pribudnú ďalšie nové 

tváre, ktoré nám budú robiť dobré 

meno doma i v zahraničí.

Michal Kríž, OKŠaMK

NOVINKY

1.str.

25.7.2018 sa stretli 

predseda BBSK, zástupcovia mes-

ta, Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., orgánov pa-

miatkovej ochrany so zástupcami 

Regiónu Banská Štiavnica a  Sit-

nianskych rytierov aby zvážili, či 

je projekt realizovateľný. Riaditeľ 

RBŠ bol poverený ďalšími krokmi. 

Po jednaniach s  dotknutými or-

gánmi a  schválení projektového 

zámeru valným zhromaždením 

RBŠ projekt schválila aj správna 

rada Rozvojovej agentúry, ktorá 

je zložená z  odborníkov na ces-

tovný ruch a poslancov kraja. „Pri 

vyhodnocovaní projektu sa sledu-

je vhodnosť pre danú destináciu, či 

je projekt v súlade s prioritami kraja 

pre cestovný ruch, rovnako ako plán 

trvalej udržateľnosti projektu,“ pri-

blížila proces Marcela Glevická, 

hovorkyňa Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja.

Nasledovalo zabezpečovanie po-

volení a nastavovanie zmlúv me-

dzi partnermi projektu. Dnes 

máme všetky povolenia, zmluvy 

sú pred podpisom a zanedlho za-

čne proces verejného obstaráva-

nia na dodávateľa stavby.

Inšpiráciou pre projekt bolo dre-

vené mólo na Kolapšskom jazere, 

dnes už zaniknuté drevené kúpa-

lisko na Klingeri aj podobné pro-

jekty na vodných plochách v  Eu-

rópe. Drevený chodník s celkovou 

dĺžkou 350m a  šírkou chodníka 

1,8m bude stáť na dubových ko-

loch, situovaný tesne pri brehu 

jazera. Na niekoľkých úsekoch, 

tam kde to profi l dovoľuje. pôj-

de po brehu. Tak, ak na Kolpa-

choch, bude plniť aj abrazívnu 

funkciu. Prvá, plne funkčná eta-

pa projektu má byť ukončená ešte 

tento rok. Financovať sa bude 

s  členského príspevku RA BBSK. 

Druhú, poslednú etapu Prome-

nády chceme realizovať v  roku 

2020 z prostriedkov štátnej dotá-

cie a ďalších zdrojov. Celkové ná-

klady na technologicky aj fi nanč-

ne náročný projekt odhadujeme 

na 180 000eur.

Igor Kuhn

výkonný riaditeľ RBŠ

1.str.

Ocenenie osobností a kolektívov 
v oblasti športu a kultúry za rok 2018

Promenáda na Počúvadle

Vyhlásenie 
výberového konania

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou vypisuje výberové ko-

nanie na obsadenie funkcie: Odbor-

ný zamestnanec na odd. výstav-

by ÚP a ŽP. 

Informácie o pracovnom mieste – 

stručná náplň práce: samostatná 

odborná práca vo vecne vymedze-

nej oblasti samosprávy, samostatne 

vykonáva investorsko-inžiniersku 

činnosť na stavbách fi nancovaných 

zo zdrojov mesta a mimorozpočto-

vých zdrojov, spracovávanie pod-

kladov k rozpočtu mesta na staveb-

né akcie mesta, rozpočtová činnosť 

v oblasti stavebníctva, vypracovanie 

odborných podkladov pre žiadosti 

o fi nančné príspevky z MK SR, en-

viromentálnych fondov a iných mi-

morozpočtových zdrojov, príprava 

rozpočtov stavebných akcií v progra-

me CENKROS, príp. obdobný.

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., resp. SŠ vzdelanie 

stavebného zamerania.

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady: občianska bezúhon-

nosť, ovládanie práce s  PC, prax 

v odbore a znalosť legislatívy, komu-

nikatívnosť, zmysel pre zodpoved-

nosť, dôslednosť a samostatnosť

Zoznam požadovaných dokla-

dov: žiadosť o prijatie na uvedenú 

pozíciu (motivačný list) spolu s uve-

denými kontaktnými údajmi, struč-

ný profesijný životopis, overený do-

klad o  dosiahnutom st. vzdelania, 

výpis z RT nie starší ako 3 mes., pí-

somný súhlas pre spracovanie osob-

ných údajov pre účely výberového 

konania podľa zák. č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov

Ponúkaný plat: plat v zmysle Zák. 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní za-

mestnancov pri výkone práce vo ve-

rejnom záujme v  znení neskorších 

predpisov (platová trieda – 6, pla-

tový st. – podľa odpracovaných ro-

kov v  odbore, platový tarif podľa 

platovej tr. a platových st. 688,50€ 

až 826,50€). Predpokladaný ná-

stup 1.6.2019. Žiadosť o  prijatie 

do pracovného pomeru je potrebné 

doručiť do 20.5. osobne alebo poš-

tou na adresu: MsÚ Banská Štiav-

nica, Radničné nám. 1, 969 24 

Banská Štiavnica s  označením „VK 

– odd. V, ÚP a ŽP. Bližšie info: tel. č. 

0907/722 840 – Ing. Kladivíková, 

ved. odd. výst., ÚP a ŽP.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta
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Vážení občania,

v týchto dňoch Vám boli do domác-

nosti doručené „Oznámenia o  čase 

a  mieste konania volieb“ a  taktiež 

„Zoznam zaregistrovaných kandidá-

tov“. Podľa zákona č. 180/2014 Z.z. 

o  podmienkach výkonu volebné-

ho práva a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov, sa tlačivá doručo-

vali po jednom kuse do domácnosti 

a nie všetkým voličom v domácnos-

ti. V  prípade, že Vám nebolo doru-

čené správne oznámenie alebo ne-

bolo doručené vôbec, môžete túto 

skutočnosť nahlásiť v  námietkovej 

kancelárii v Klientskom centre mes-

ta Banská Štiavnica, Námestie sv. 

Trojice č.3, alebo telefonicky na číslo 

045/694 96 39.

Volič má taktiež právo v úradných ho-

dinách si overiť, či je zapísaný v stá-

lom zozname voličov, či údaje o ňom 

sú úplné a pravdivé a môže požado-

vať doplnenie údajov alebo vykona-

nie opráv. Mesto je povinné žiadosti 

vyhovieť alebo do troch dní písomne 

oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré 

žiadosti nemôže vyhovieť.

Zároveň upozorňujeme voličov, kto-

rí majú trvalý pobyt mesto Banská 

Štiavnica, že tlačivo „Oznámenie o čase 

a  mieste konania volieb“ je umiestne-

né na úradnej tabuli mesta a ich vo-

lebná miestnosť sa nachádza v Zasa-

dačke Mestského úradu, Radničné 

námestie č. 1. Zoznam zaregistro-

vaných kandidátov si môžu prevziať 

v Klientskom centre.

Vaše možnosti hlasovania 

Volič, ktorý nebude môcť voliť vo vo-

lebnom okrsku, v ktorého zozname 

je zapísaný, môže požiadať mestský 

úrad o vydanie hlasovacieho preuka-

zu (Klientske centrum v  Rubigalle), 

ktorý ho potom oprávňuje na zápis 

do zoznamu voličov v  ktoromkoľ-

vek volebnom okrsku na území Slo-

venskej republiky. Elektronicky a lis-

tinnou formou mohli voliči požiadať 

do 3.5.2019. Osobne alebo prostred-

níctvom osoby splnomocnenej žia-

dateľom možno požiadať o vydanie 

hlasovacieho preukazu najneskôr 

v posledný deň predo dňom konania 

volieb počas úradných hodín. Pod-

robné informácie o hlasovacom pre-

ukaze nájdete aj na webovej stránke 

mesta v časti občan/voľby.

Volič má možnosť hlasovať priamo 

vo volebnej miestnosti, ale taktiež 

môže požiadať zo závažných, naj-

mä zdravotných dôvodov okrsko-

vú komisiu o to, aby mohol hlasovať 

mimo volebnej miestnosti (doma), 

a  to len v  územnom obvode okrs-

ku, pre ktorý bola okrsková komisia 

zriadená. V takom prípade okrsková 

komisia vyšle k oprávnenému obča-

novi dvoch svojich členov s prenos-

nou volebnou schránkou, hlasovací-

mi lístkami, volebnou obálkou a  so 

zoznamom voličov, ktorí požiadali 

o  hlasovanie mimo volebnej miest-

nosti. Vyslaní členovia okrskovej 

komisie zabezpečia, aby aj v  tomto 

prípade bola zachovaná tajnosť hla-

sovania. Zastúpenie inou osobou nie 

je prípustné. So svojou žiadosťou sa 

môže občan obrátiť priamo na svoju 

okrskovú komisiu prostredníctvom 

svojich známych, susedov, alebo aj 

telefonicky na číslo organizačného 

štábu volieb 045/694 96 39.

Hlasovanie v  zdravotníckych zaria-

deniach, v  zariadeniach sociálnych 

služieb a v obdobných zariadeniach, 

zabezpečí možnosť výkonu volebné-

ho práva v spolupráci s vedúcim prí-

slušného zariadenia okrsková ko-

misia, v ktorej územnom obvode je 

toto zariadenie. Voliči však musia 

mať trvalý pobyt v územnom obvo-

de okrskovej volebnej komisie, v kto-

rej sa zariadenie nachádza. Ak voliči 

nepatria do volebného okrsku, v kto-

rého územnom obvode sa zariadenie 

nachádza, volia na základe hlasova-

cieho preukazu, ak si ho vyžiadali.

Úprava hlasovacieho lístka a hla-

sovanie

Volič vstúpi s  hlasovacími lístkami 

a  volebnou obálkou do osobitného 

priestoru určeného na ich úpravu. 

Volič si z 31 hlasovacích lístkov vybe-

rie jeden a bez ďalšej úpravy ho vlo-

ží do obálky alebo na jednom z hla-

sovacích lístkov vyznačí odovzdanie 

prednostného hlasu zakrúžkovaním 

poradového čísla najviac u  dvoch 

kandidátov. Na požiadanie voliča 

môže okrsková volebná komisia vy-

dať za nesprávne upravené hlaso-

vacie lístky iné. Nepoužité alebo ne-

správne upravené hlasovacie lístky je 

volič povinný odložiť do schránky na 

to určenej.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-

sovací lístok pre zdravotné postihnu-

tie alebo preto, že nemôže čítať ale-

bo písať a  oznámi pred hlasovaním 

túto skutočnosť okrskovej volebnej 

komisii, má právo vziať so sebou do 

priestoru určeného na úpravu hla-

sovacích lístkov inú osobu spôsobilú 

upraviť hlasovací lístok podľa jeho 

pokynov a zákona a vložiť do obálky. 

Po opustení osobitného priestoru ur-

čeného na úpravu hlasovacích lístkov 

volič vloží obálku pred okrskovou ko-

misiou do volebnej schránky. Za voli-

ča, ktorý nemôže pre telesné postih-

nutie sám vložiť obálku do schránky 

na hlasovanie, môže ju do nej na jeho 

požiadanie a v jeho prítomnosti vlo-

žiť iná osoba, nie však člen okrskovej 

komisie.

Jana Beňová, MsÚ

Informácie pre voličov
oprávnených hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.5.2019

INZERCIA

Zápis
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Banská Belá 

oznamuje, že zápis detí do MŠ na 

školský rok 2019/2020 sa usku-

toční od 1.5. do 31.5.2019. Po-

núkame: rodinné prostredie, 

profesionálny tím, kvalitné pred-

školské vzdelávanie s  krúžkom 

ANJ od 2 rokov, zážitkové akti-

vity v  „Triede vytvorenej prírodou“, 

športové vyžitie (plavecký a  ly-

žiarsky výcvik, Športová akadé-

mia, Detská zumba), výbornú 

stravu s množstvom ovocia a zele-

niny, perfektnú polohu, neďaleko 

cesty smer ZV, BB, prevádzkovú 

dobu od 6:00 – 17:00. Bližšie info: 

www.zsbanskabela.webnode.sk. 

ZŠsMŠ B.Belá

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z 

dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a.s.. 

Bez el. energie budú v B.Štiav-

nici:

– 9.5., 10.5., 14.5. v čase od 7:00 

– 18:30 a 13.5. v čase od 7:00 – 

16:30 v časti Sitnianska na ul.: 

Ilijská, Partizánska a Srnčia.

– 9.5. v čase od 8:30 – 14:15 

na ul.: Brezová, Budovateľská, 

Laskomerského, Horná Huta, 

L. Exnára, Lintich, Obchodná, 

Obr. Mieru, Špitálska.

– 9.5. a 14.5. v čase od 8:00 – 

16:30 v časti Banky na ul.: Hor-

ná.

– 10.5. v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: A.T.Sytnianskeho, Dre-

vená, E.M.Šoltésovej, Križovat-

ka, L. Novomeského, Okrúhla, 

Sitnianska, Trate mládeže.

– 14.5. v čase od 8:30 – 14:00 

na ul.: 1.mája, A.T.Sytnianske-

ho, J.Horáka.

– 15. – 16.5. v čase od 7:00 – 

18:30 na ul.: Ilijská, Partizánska 

a Srnčia.

– 21.5. v čase od 8:30 – 14:30 

na ul.: Dr.V.Clementisa, J.Horá-

ka, K.Šmidkeho, L.Exnára.

– 22.5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A.T.Sytnianskeho, Antolská, 

Povrazník, Trate mládeže.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor

riaditeľ sekcie Dispečingy SSD, 

a.s.
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kam v BŠ 
a okolí ?

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

Dňa 25.4.2019 pripravila 

mestská knižnica zápolenie 

o Kráľa čitateľov, ktorý 

nás bude reprezentovať 

na Celoslovenskom 

sneme kráľov čitateľov. 

V tomto roku ho usporiada 

mesto Banská Štiavnica 

v dňoch 23. – 24.5.2019.

Celoslovenský snem kráľov čitate-

ľov je motivačné podujatie na pod-

poru čítania detí a  mládeže, ktoré 

sa uskutočňuje vždy v inom sloven-

skom meste za podpory celosloven-

ských knihovníckych a  kultúrnych 

inštitúcií, ako sú nielen knižnice, ale 

aj SSKK, SAK, FPU a i., aby zaujíma-

vým podujatím pre najaktívnejších 

detských a mládežníckych čitateľov 

odmenili ich celoročné úsilie, pou-

kázali na potrebu čítať a vzdelávať 

sa a  zároveň aktivovať ich ďalších 

rovesníkov. Voľba lokálneho Krá-

ľa čitateľov je taktiež pripravením 

pôdy pre aktiváciu ďalších mladých 

ľudí ako potenciálnych čitateľov 

nielen mestskej knižnice, ale najmä 

dobrých a užitočných kníh. V tomto 

roku sa o titul Kráľa čitateľov uchá-

dzalo 5 adeptov, medzi ktorými sa 

podarilo práve Michalovi zvíťaziť 

v 4 disciplínach. Predmetom súťaže 

boli písomné testy, praktické zruč-

nosti čitateľa, čítanie na rýchlosť 

a vo veľkej miere výsledok ovplyv-

nilo množstvo prečítaných kníh 

v  minulom roku, ktoré sme mohli 

preveriť, teda kníh vypožičaných 

z  mestskej knižnice. Aj tento uka-

zovateľ Miškovi Švecovi z  KSŠ sv. 

Františka Assiského výrazne pomo-

hol, keďže v minulom roku prečítal 

preukázateľne 87 kníh. Na druhom 

mieste zabodovala Evka Farbiako-

vá, tretí skončil Martin Jaško, obi-

dvaja zo ZŠ Jozefa Horáka. Srdečne 

všetkým gratulujeme, rovnako Da-

nielke Kováčovej a Kristínke Lulčo-

vej, ktoré si, veríme, prišli nazbie-

rať skúsenosti do ďalších zápolení 

o čitateľského kráľa v budúcich ro-

koch, keďže sú „ešte len“ štvrtáčky. 

No a nášmu novému kráľovi praje-

me ešte veľa krásnych čitateľských 

zážitkov a  dôstojnú reprezentáciu 

nielen na pripravovanom celoslo-

venskom sneme, ale ako to vyjad-

ruje aj jeho poverovacia listina – na 

všetkých dôležitých podujatiach pre 

deti a  mládež pripravované našou 

mestskou knižnicou. Dovidenia vo 

štvrtok 23.mája v  kine Akademik 

o  10.30 hod., pozývame všetkých 

na prezentáciu kráľov čitateľov Slo-

venska! 

/MsK/

Kráľom čitateľov 2019 
sa stal Michal Švec

10.5. Valentanský sprievod. Po-

chod poslucháčov Baníckej aka-

démie od budovy radnice v  BŠ, 

15:15.

10.5. Módna show MT Style. 

Módna prehliadka, ochutnávka 

vín aj tanečné vystúpenie. Spo-

jár Kafe&Klub, Kammerhofská 6, 

BŠ, 17:00.

10.5. Čecháčci a  Čoboláci. Diva-

delná insenácia o  vzťahoch Če-

chov a Slovákov. Art Cafe, Akade-

mická 2, BŠ, 19:00.

11.5. Farebný workshop – zá-

kladný. Začnite farbiť nábytok. 

sFarbami.sk, Radn. nám. 10, BŠ, 

9:30.

11. – 12.5. Gazdovské dni vo Zve-

roparku. Revišské podzámčie 38, 

Žarnovica, 10:00.

11.5. Priatelia historických vo-

zidiel. Stretnutie nadšencov na 

futbalovom ihrisku v  obci Ilija, 

10:30.

11.5. Komorný koncert. Festival 

Schemnitienisis v  HUAJA, Bota-

nická 2, BŠ, 15:30.

11.5. Koncert: Eturnity CZ a Ľah-

ká Múza SK. Legendy českoslo-

venského undergroundu v  Art 

Cafe, Akademická 2, BŠ, 16:00.

11.5. Koncert: Aznap Projekt. KC 

Eleuzína, H. ružová 1, BŠ, 20:00.

17.5. Výlet do Poľska. Návštevas 

záhrad v meste Bielsko-Biala. Ná-

stup OcÚ Podhorie, 6:00.

17.5. Kurz numerológie 2 – vzťa-

hy. Koncová 2, BŠ, 10:00 – 17:00.

17.5. Od Tatier po Hindukush. 

Rozprávanie o  dobrodružstvách 

na cestách v Art Cafe, Akademic-

ká 2, BŠ, 18:00.

17. – 19.5. DemoCamp 2019. 

Druhá časť vzdelávania Ma-

nažment dobrovoľníkov v  mul-

tikultúrnom prostredí. Hostel 

Skautský dom, A. Pécha 2, BŠ, 

20:00.

Región Banská Štiavnica

Pozvánka
Priatelia historických vozidiel! 

Stretneme sa 11. mája 2019 

o 10:30 – 11:00 na futbalovom ih-

risku v Iliji, o 11:30 odchod na Š. 

Bane – prehliadka Bašty, od 13:00 

prehliadka Domu Maríny v  BŠ, 

návrat na ihrisko do 15:00, občer-

stvenie zabezpečené, tešíme sa na 

Vás! Bližšie info: 0904 979 027. 

Org.
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Pre všetky 
mamy
Blíži sa Deň matiek, a či Vám, milé 

dámy, táto životná rola bola alebo 

nebola dopriata, príďte ju osláviť 

spoločne, tanečne, žensky, medzi-

generačne spolu so Živenou 13.5. 

o 17:00 v Spojár kafe&clube. Teší-

me sa na mamy všetkých generácií!

Živena – MO Banská Štiavnica

Vážení kolegovia,

dovoľujme si Vás touto cestou po-

zvať v  mene občianskeho združe-

nia Športom proti drogám, Odbo-

ru prevencie kriminality kancelárie 

ministerky vnútra SR a Úradu ve-

rejného zdravotníctva SR na regio-

nálnu premiéru – prezentáciu jedi-

nečného a mimoriadne aktuálneho 

výchovno-vzdelávacieho projek-

tu pre mládež: „Čo sme si, to sme si, 

vypime si? Dievčatá...“, spojeného 

s projekciou pilotného dokumentu 

„Až do dna...“.

Tento projekt otvára v  prevencii 

aktuálnu tému pravidelného nad-

merného pitia alkoholu neplnole-

tými tínedžermi (binge-drinking). 

Cieľovou skupinou sú však najmä 

dievčatá vo veku 14 až 17 rokov. 

Tie sa dnes už plne emancipova-

li chlapcom, čo sa týka množstva 

vypitého alkoholu, ale aj frekven-

cie opíjania sa. Tvorcovia trilógie 

prostredníctvom skutočných prí-

behov dievčat a  výpovedí reno-

movaných odborníkov odkrývajú 

príčiny a  následky takéhoto pitia, 

otvárajú témy rodiny, ľahkej do-

stupnosti alkoholu, vplyvu na plod 

v  tele matky, ako aj na rizík pitia 

alkoholu z nelegálnych a neovere-

ných zdrojov.

Projekt vo forme dokumentárne-

ho cyklu na troch DVD je bezplat-

ne určený, ako výchovno-vzdelá-

vacia pomôcka, všade tam, kde sa 

pracuje s mladou generáciou v ob-

lasti zodpovednosti za ochranu 

vlastného zdravia, prevencie vzni-

ku závislostí a prevencie krimina-

lity (najmä 2. stupeň ZŠ, SŠ, CVČ, 

psychologické poradne, detské do-

movy, detské diagnostické centrá, 

regionálne úrady verejného zdra-

votníctva a pod.). Filmová trilógia 

má svojim atraktívnym spracova-

ním potenciál stať sa efektívnou 

súčasťou odborných preventív-

nych aktivít aj v  mimoškolskom 

prostredí, ako i  pri práci s  rodi-

čovskou klientelou. Do výchov-

no-vzdelávacieho procesu je v tom-

to čase trilógia v  limitovanom 

počte distribuovaná na DVD do 

vybraných základných a stredných 

škôl po celom území Slovenska. Po 

podujatí môžu vážni záujemcovia 

uvedený komplet troch DVD zís-

kať bezplatne.

Miesto premiérového podujatia: 

Kino Akademik Banská Štiavnica, 

Námestie sv. Trojice 1,

Termín: 16. máj 2019, o  9.00 

hod.

Hlavní organizátori a  partneri 

podujatia: Športom proti drogám, 

o. z., Úrad verejného zdravotníctva 

SR a  Odbor prevencie kriminality 

kancelárie ministerky MV SR.

Regionálni partneri podujatia: 

CPPPaP Banská Štiavnica RÚVZ, 

OÚ Banská Bystrica – odbor škol-

stva, Magistrát mesta Banská 

Štiavnica.

Lektori: Športom proti drogám, 

o. z., Odbor prevencie kriminality 

kanc. min. MV SR, ÚVZ SR...

Hlavný cieľ podujatia: otvoriť 

v regióne verejnú diskusiu k prob-

lému pravidelného nadmerné-

ho pitia alkoholických nápojov tí-

nedžermi, so zameraním najmä 

na dievčenskú populáciu. Ďalej na-

črtnúť príčiny, následky, možnos-

ti prevencie, možné riešenia tohto 

aktuálneho spoločenského problé-

mu, ako aj informovať o metodike 

správneho a  efektívneho použitia 

tohto audiovizuálneho projektu na 

DVD pri práci s mládežou.

Podujatie sa realizuje pod zášti-

tou primátorky mesta Banská 

Štiavnica, Mgr. Nadeždy Babia-

kovej.

Komu je podujatie určené?

Hlavnou cieľovou skupinou podu-

jatia, ktorej je určený prvý samo-

statný blok podujatia sú regionálni 

odborní pracovníci pracujúci naj-

mä s  mládežou v  oblasti preven-

cie závislostí, prevencie kriminali-

ty a zdravého životného štýlu. Sú to 

najmä preventisti zo škôl, preven-

tisti z MÚ, KÚ, výchovní poradco-

via, preventisti zo štátnej polície, 

mestskej polície, CVČ, dorasto-

ví lekári, prípadne zástupcovia mi-

movládnych organizácií, ktorí pra-

cujú s  mládežou a  podobne. Po 

podujatí môžu vážni záujemcovia 

získať bezplatne uvedený komplet 

troch DVD.

Doplnkovou cieľovou skupinou 

podujatia, ktorej je určený druhý 

samostatný blok podujatia sú žia-

ci a študenti vo veku cca 14 – 17 r. 

zo škôl v regióne (ZŠ druhý stupeň, 

stredné školy) tvorený projekciou 

dokumentu „Až do dna...“ a  tema-

tickou besedou s  lektormi projek-

tu. Následne študenti písomne vy-

hotovia anonymne krátku spätnú 

väzbu na pripravené formuláre.

Program podujatia

Blok I.: Projekcia a beseda pre po-

zvanú odbornú verejnosť (max. 90 

min.)

9.00 – 10.30 hod.

1. Otvorenie a  privítanie hos-

tí (pani primátorka, autor projek-

tu...).

2. Stručné info o poslaní a projek-

toch o.z. Športom proti drogám, 

RÚVZ, odboru prevencie krimina-

lity kancelárie MV SR.

3. Prečo práve hlavná téma podu-

jatia?

4. Projekcia pilotného dokumentu 

„Až do dna...“

5. Diskusia k téme (príčiny, násled-

ky, možnosti prevencie, možné rie-

šenia...) 

6. Metodika využitia DVD v praxi...

7. Doplnková bezplatná distribúcia 

DVD odborným zástupcom zúčast-

nených inštitúcií... 

Centrum pedagogicko-psycholo-

gického poradenstva a preven-

cie v BŠ

Pozvánka na podujatie „Až do dna...“

Projekcia pilotného dokumentu  foto CPPPaP BS

Záhradkárske 
okienko
Ošetrovanie rán:

Pri každom reze vznikajú rany, 

ktoré treba ošetriť a  zatrieť. Po-

škodzujú sa pletivá a  vznika-

jú rany. Tieto predstavujú vstup 

baktériám a  hubám. Chorobo-

plodné zárodky sa dostávajú do 

dreva a kôry, pričom hrozí riziko, 

že ak preniknú do rastliny, infi ku-

jú ju. Toto riziko stúpa s rastúcou 

veľkosťou reznej plochy. Čím je 

väčšia, tým viac času treba na jej 

prekrytie kalusom, takže je dlh-

šie odokrytá. Usilujeme sa pre-

to rezne rany robiť čo najmenšie 

alebo režeme do šikmej polohy, 

aby mohla dažďová voda a  rosa 

odtekať z  rany a  nehromadila sa 

v nich. Je to obzvlášť dôležité naj-

mä pri veľkých ranách. Pletivo 

prerastá cez ránu a vytvára časom 

zdureninu. Ak čosi len trochu na-

rúša zvislú líniu osi kmeňa, zadr-

žiava sa tu voda. Tým sa udržiava 

vlhkosť a vytvára sa ideálna mik-

roklíma pre drevokazné huby. Na 

obrázku ukážka. 

Michaela Mojžišová

„Mnohých by aj svedomie hrýzlo, 

keby ho mali.“

Ján Petrík

čriepok
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Spomienka

Dňa 14.5. uply-

nie rok, čo nás 

navždy opustil 

milovaný man-

žel, otec p. Ján 

Chladný. Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. Spomína 

manželka a deti

Spomienka

Prestalo srdieč-

ko tĺcť, presta-

li sa ústa smiať, 

budeme mamič-

ka drahá, stále 

na teba spomínať. 

Dňa 14. mája si pripome-

nieme 12. výročie úmrtia p. 

Janky Doletinovej. S  lás-

kou spomínajú manžel, dcéry 

s  rodinami, venujte jej tichú 

spomienku spolu s nami. 

Spomienka

Osud je občas 

veľmi krutý, 

nevráti čo raz 

vzal… Zostanú 

iba spomienky 

a v srdci veľký žiaľ…

Uplynulo už šesť rokov čo nás 

navždy opustil Miroslav Rá-

kay, náš milovaný manžel, 

otec, svokor, starký a priateľ. 

Spomíname na neho s úctou 

a  láskou. Navždy zostaneš 

v našich srdciach. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Leto v CVČ
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici organizuje počas 

letných prázdnin denné letné 

tábory rekreačného charakteru 

v  termínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 

12.7., v prípade záujmu zo stra-

ny rodičov a  detí aj v  termíne 

15.7. – 19.7.. Pobytový zájazd 

pri mori v  Tučepi pre rodičov 

s deťmi a dospelých v termíne od 

30.7. – 8.8.. Bližšie info na t.č.: 

0907 598 567.

J. Machilová

Študenti lesníckych škôl 

z celého Slovenska si zmerali 

sily v pilčíckej súťaži.

SOŠ služieb a  lesníctva v  spolu-

práci s fi rmou Husqvarna usporia-

dala v dňoch 16. a 17. apríla 2019 

už 5. ročník súťaže mladých pilčí-

kov zo slovenských lesníckych škôl 

– Husqvarna Drevorubač Junior 

2019. Súťaže sa zúčastnili študen-

ti slovenských lesníckych škôl, kto-

rí študujú v riadnom dennom štú-

diu 1. – 4. ročník. Pravidlá súťaže 

vychádzajú z medzinárodných pra-

vidiel organizácie IALC. Súťažnými 

disciplínami sú stínka stromu, vý-

mena reťaze, kombinovaný rez, rez 

na podložke a odvetvovanie.

Na podujatí si zmerali sily jednot-

livci, družstvá z  Bijacoviec, Ivan-

ky pri Dunaji, Prešova, Tvrdošína 

a z našej školy. Samozrejme, že sú-

ťažili aj majstri odborného výcvi-

ku, ktorí žiakov pripravili.

Našu školu reprezentovalo druž-

stvo v  zložení: Mário Červeňan, 

Maroš Pribina a  Samuel Mesia-

rik pod vedením svojho majstra 

odborného výcviku Bc. Jozefa 

Moravíka. Tešíme sa z  ich veľké-

ho úspechu, keď v  silnej konku-

rencii obsadili 1. miesto v  súťa-

ži družstiev a  1. miesto obsadil 

Mário Červeňan v  súťaži jednot-

livcov. Mário Červeňan nás ďalej 

reprezentoval na medzinárodnej 

pilčíckej súťaži v Českej republike 

v  Křivokláte Dřevorubec Junior 

2019, kde v silnej konkurencii sú-

ťažiacich z  Českej republiky, Ra-

kúska, Bulharska, Poľska obsadil 

5.miesto.

SOŠ SaL

Veľký úspech žiakov SOŠ 
služieb a lesníctva

Víťazné družstvá s majstrami odborného výcviku  foto SOŠ SaL

Cez víkend 13. apríla 2019 

sa konal ďalší, v poradí už 

3. ročník Štiavnickeho Trailu, 

behu cez prírodný terén.

V  tomto ročníku pripravili organi-

zátori 2 úplne nové trasy – 13km 

a 18,6km. Napriek nepriaznivej pred-

povedi počasia vyšlo ideálne bežecké 

počasie, ktoré prilákalo okrúhly po-

čet  – 160 bežcov zo Slovenska, Čiech 

a dokonca aj z Francúzska.

Na 13km trati sa na prvých miestach 

umiestnili: V kategórii muži opätov-

ne miestny bežec Ursíny Peter (At-

léti BS) časom 58:50 a Zvarová Anna 

(OZ Svetielko Nádeje) časom 1:13:07 

v kategórii žien. Na 18,6 km trati ob-

sadil prvú priečku v kategórii mužov 

Meszáros Jakub časom 1:30:27. V ka-

tegórii žien si prvé miesto odniesla 

Dathridge Andrea, (Royal Sutton Col-

dfi e) trať zvládla v čase 1:52:00.

Organizátori s  potešením konštato-

vali, že sa im podarilo založiť dlhodo-

bú tradíciu trailového behu v  regió-

ne, lebo na beh sa opakovane vracajú 

bežci z predchádzajúcich ročníkov, ale 

každoročne pritiahne aj nové tváre.

Tento beh by nebolo možné zorga-

nizovať bez výraznej podpory regió-

nu, a  to hlavne vďaka obci Hodru-

ša-Hámre a  starostovi Jozefovi 

Uramovi, dobrovoľníkom z radov štu-

dentom z  bánskoštiavnickej stred-

nej školy, zdravotníkom z  nemocnie 

Svetu zdravia zo Žiaru nad Hronom 

a mnohým ďalším, začo by sa chcel or-

ganizačný tím v zložení Peter Bednar-

čík, Tomáš Kimlička, Marián Klas, Pe-

ter Mozsnyak a Dušan Elko všetkým 

poďakovať.

Pre ďalší ročník si organizátori stano-

vili za cieľ prilákať na beh aspoň 200 

bežcov z rôznych kútov Slovenska, či 

blízkeho zahraničia.

V  prípade akýchkoľvek otázok som 

Vám kedykoľvek k  dispozícii na te-

lefónnom čísle 0905 536 001 ale-

bo na elko@stiavnickytrail.sk. De-

tailnejšie informácie k  organizacii 

podujatia sú tiež uvedené na stránke 

www.stiavnickytrail.sk.

Dušan Elko

Štiavnicky Trail 2019

Peťo Ursíny obhájil vlaňajšie víťazstvo  foto Archív autora
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XIV. ročník Módnej línie 

mladých sa konal 12. apríla 

2019 v Prešove.

MLM organizuje tradične SOŠ pod-

nikania v Prešove pod záštitou: Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu 

a  športu SR, Prešovského samo-

správneho kraja a  Okresného úra-

du odboru školstva v  Prešove. Ide 

o  jednu z  najvýznamnejších súťa-

ží mladých odevných dizajnérov 

v stredoeurópskom regióne, o čom 

svedčí aj počet súťažiacich škôl: 13 

stredných škôl zo Slovenska (Tren-

čín, Bratislava, Levice, Kežmarok, 

Košice, Vranov nad Topľou, Banská 

Štiavnica, Prešov, Svit, Michalov-

ce, Svidník), 2 školy z Českej repub-

liky (Plzeň, Ústí nad Orlicí), 3 ško-

ly z Ukrajiny (Užhorod, Mukačevo) 

a 1 stredná škola z Poľska (Krosno).

Odborná komisia videla 129 vystú-

pení, v ktorých súťažiaci predvied-

li 721 modelov, zaradených do 8 

kategórií. MLM v Prešove sa zúčast-

nilo viac ako 300 študentov spolu 

so svojimi učiteľmi.

SPŠ Samuela Mikovíniho v  Ban-

skej Štiavnici získala neuveriteľný 

úspech: z troch kolekcií (22 mode-

lov), ktoré sme priviezli, dve získa-

li 3. miesta!

V kategórii: Voľná tvorba vystúpili 

študenti II.O s kolekciou: Línia, plo-

cha, ornament.

V silnej konkurencii 21 kolekcií ob-

sadili krásne 3. miesto.

Modely navrhli a  ušili: Dávid Leš-

tiansky, Viktória Zvrškovcová, Si-

mona Kováčová, Karolína Trenčan-

ská, Angelika Hegedusová a Andrea 

Gombalová.

V  kategórii: Vychádzkové odevy 

sme mali v talóne tretiačky z III.O. 

Ich kolekcia úžasných nohavíc s ná-

zvom Šokujúca Elsa, právom získa-

la výborné 3. miesto, hoci sme tajne 

dúfali v prvenstvo.

Autorky: Laura Kučiková, Tereza 

Šormanová, Laura Vrtáková, Rebe-

ka Kováčová, Sabrina Kvaková, An-

drea Dufeková, Michaela Melišíko-

vá, Dominika Brlášová.

Dievčatá z III.O súťažili aj s kolek-

ciou elegantných šiat Glamour 80-

te roky v  kategórii: Spoločenské 

odevy, ktorá zožala potlesk, ale po-

rota ju neocenila.

Prísna odborná komisia mala veľmi 

ťažkú úlohu, len dve minúty mohli 

pobudnúť súťažiaci na móle, aby 

presvedčili porotu. Členovia odbor-

nej komisie:

Ing. Mgr. Marianna Onder-

ková z  Ministerstva školstva., 

Mgr. Art. Ľudmila Ghillány, 

Doc. Branislav Jelenčík, Art.D 

z  STU Bratislava, módna návrhár-

ka Jitka Klett, Ing. Gabriel Spišák 

a PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.

„Aj tento rok sa nám podarilo pripraviť 

modely do súťaže Módna línia mladých 

v Prešove, ktorá je jedinou platformou 

pre stredné školy, kde si študenti môžu 

porovnať svoju prácu s  inými „kolega-

mi“ zo stredných umeleckých škôl, SOŠ, 

škôl úžitkového výtvarníctva, SPŠ, 

strednej umeleckej školy scénického vý-

tvarníctva zo Slovenska, Čiech, Ukraji-

ny a Poľska. Naša SPŠ Samuela Miko-

víniho v Banskej Štiavnici sa predviedla 

parádne. Priniesli sme dve 3. miesta.

V rámci kolotoča jediného dňa je mož-

né uvidieť obrovské množstvo vystúpe-

ní (vyše 700 modelov). Porota v závere 

dňa práce študentov vyhodnotí, takže 

dostanú rýchlu refl exiu. Emócie, dojmy, 

nervozita a tréma počas oceňovania ví-

ťazov kulminujú. Vystrieda ich radosť 

a  zadosťučinenie. Obstáť v  tak silnej 

konkurencii je úžasné.

Odev je krásny oblečený a  v  pohybe. 

Predvádzanie na móle je dôležitou for-

mou prezentácie, ktorú naši študen-

ti zvládli na výbornú aj vďaka pani 

Beáte Lazarovej, ktorá nezištne po-

mohla s  prípravou choreografi í a  do-

dala kolekciám takmer profesionálny 

punc. Pani Beate Lazarovej ďakujeme 

za veľkú pomoc, podporu a  nadšenie.“ 

Mgr. art Larisa Gombárová, vedúca 

odboru odevný dizajn.

Ďakujeme pedagogickému mini 

tímu v  zložení Mgr. art. Larisa 

Gombárová a Ing. Anna Melichová 

za prípravu  študentov. Študentom 

1. – 3. ročníka odevného dizajnu za 

vzornú reprezentáciu a  zviditeľne-

nie SPŠ Samuela Mikovíniho v Ban-

skej Štiavnici!

Beata Chrienová

INZERCIA

Výborné umiestnenie študentov
odevného dizajnu SPŠ Samuela Mikovíniho na MLM

Kolekcia: Šokujúca Elza  foto Mgr. art. Larisa Gombárová

Triedenie
Keďže pozerám VIO TV a kupu-

jem aj ŠN bolo tu hovorené a pí-

sané o  triedení odpadkov. Hej, 

platíme necelých 23EUR, ale aj 

na toto mnohí šomrú. Ale, že 

nesú v jednom vreci odpad všet-

kého druhu a bach to do odpa-

du, to ich nezaujíma. Vraj to aj 

tak ide na jedno smetisko. Že to 

nie je pravda, im nevyhovoríte. 

A popritom sú to ľudia vysoko-

školsky vzdelaní. Keby boli ná-

hodné kontroly pri stojiskách 

a tí, ktorí nesú smeti, by boli ur-

čite prekvapení, čo všetko také-

to vrece obsahuje. Bolo by na-

čase, aby ľudia si už vstúpili do 

svedomia a  odpad triedili ako 

treba. 

Eva Uhrinčaťová



9
číslo 18 • 9. máj 2019

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne fi lmy v kine Akademik
Piatok 10.5. o 19:30 hodPiatok 10.5. o 19:30 hod
AveNgers: ENdgAMeAveNgers: ENdgAMe

Sci-fi , akcia, 180 min., MP:12, vstup-Sci-fi , akcia, 180 min., MP:12, vstup-
né: 5€né: 5€

Sobota 11.5. o 19:30 hod.Sobota 11.5. o 19:30 hod.
High LifeHigh Life

Dráma, Sci-fi , 110min., vstupné: 5€Dráma, Sci-fi , 110min., vstupné: 5€
Príbeh sa odohráva vo vesmíre na pa-Príbeh sa odohráva vo vesmíre na pa-
lube kozmickej lode. Skupina trestan-lube kozmickej lode. Skupina trestan-
cov sa rozhodla namiesto doživotia cov sa rozhodla namiesto doživotia 
slúžiť vede a  stali sa z nich pokusné slúžiť vede a  stali sa z nich pokusné 
objekty experimentu – prítomná dok-objekty experimentu – prítomná dok-
torka – častokrát proti ich vôli – im torka – častokrát proti ich vôli – im 
odoberala spermie s  cieľom insemi-odoberala spermie s  cieľom insemi-
novať mladú ženu. Na palube ostáva 
iba Monte a jeho dcéra Willow a žijú 
v úplnej izolácii. Otec a dcéra sa blížia 
k svojmu cieľu – k čiernej diere, kde 
prestáva existovať čas i priestor.

Nedeľa 12.5. o 17:00 hod.
ChrobÁčikoviA 2: 

ĎAleko od doMovA

Animovaný, nemý, 105 min., MP, 
vstupné: 5€

Nedeľa 12.5. o 19:30 hod.Nedeľa 12.5. o 19:30 hod.
YAoYAo

Komédia, dráma, 103min., MP:12, Komédia, dráma, 103min., MP:12, 
vstupné: 5€. Yao je mladý 13 – ročný vstupné: 5€. Yao je mladý 13 – ročný 
chlapec žijúci v jednej dedine na seve-chlapec žijúci v jednej dedine na seve-
re Senegalu a je ochotný urobiť všet-re Senegalu a je ochotný urobiť všet-
ko preto, aby sa mohol stretnúť so svo-ko preto, aby sa mohol stretnúť so svo-
jím hrdinom, ktorým je Seydou Tall, jím hrdinom, ktorým je Seydou Tall, 
slávny francúzsky herec. Seydou Tall slávny francúzsky herec. Seydou Tall 
je pozvaný do Dakaru, aby tam pred-je pozvaný do Dakaru, aby tam pred-
stavil svoju novú knihu, a po prvý raz stavil svoju novú knihu, a po prvý raz 
navštívi krajinu, z  ktorej pochádza. navštívi krajinu, z  ktorej pochádza. 
Aby si mladý Yao splnil svoj sen, na-Aby si mladý Yao splnil svoj sen, na-
plánuje si útek a sám prekoná 387 ki-plánuje si útek a sám prekoná 387 ki-
lometrov, ktoré ho delia od hlavného lometrov, ktoré ho delia od hlavného 
mesta. Herec je dojatý odhodlanosťou mesta. Herec je dojatý odhodlanosťou 
tohto dieťaťa a rozhodne sa utiecť pred tohto dieťaťa a rozhodne sa utiecť pred 
povinnosťami a odprevadiť chlapca na-povinnosťami a odprevadiť chlapca na-
späť domov.späť domov.

Utorok 14.5. o 19:30 hod.Utorok 14.5. o 19:30 hod.
ChvilkYChvilkY

Dráma, 93min., MP:12, vstupné: 4€Dráma, 93min., MP:12, vstupné: 4€
Anežka je mladá žena, ktorá si pra-Anežka je mladá žena, ktorá si pra-
je, aby vzťah s jej rodinou aj partner-je, aby vzťah s jej rodinou aj partner-
mi bol dobrý a kľudný, a  to aj za tú mi bol dobrý a kľudný, a  to aj za tú 

cenu, že ona sama ustúpi a bude sa vy-cenu, že ona sama ustúpi a bude sa vy-
hýbať prípadným nedorozumeniam či hýbať prípadným nedorozumeniam či 
sporom. Neuvedomuje si ale, že ten-sporom. Neuvedomuje si ale, že ten-
to pomyselný pokoj je len pokojom to pomyselný pokoj je len pokojom 
pred búrkou, ktorá musí skôr či ne-pred búrkou, ktorá musí skôr či ne-
skôr prísť. Film hovorí o  základných skôr prísť. Film hovorí o  základných 
situáciách, vzťahoch a emóciách, kto-situáciách, vzťahoch a emóciách, kto-
ré stretávajú každého z nás. ré stretávajú každého z nás. 

Štvrtok 16.5. o 19:30 hod.Štvrtok 16.5. o 19:30 hod.
JohN Wick: JohN Wick: 

PArAbelUMPArAbelUM

Thriller, 131min., MP:15, vstupné: Thriller, 131min., MP:15, vstupné: 
5€. V  tretej časti tejto adrenalínovej 5€. V  tretej časti tejto adrenalínovej 
akčnej série má super zabijak John akčnej série má super zabijak John 
Wick k  smrti tak blízko, ako nikdy Wick k  smrti tak blízko, ako nikdy 
predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná 
odmena 14 miliónov dolárov, čo zmo-odmena 14 miliónov dolárov, čo zmo-
bilizovalo armádu lovcov odmien. Po-bilizovalo armádu lovcov odmien. Po-
tom, ako zabije člena tajného medziná-tom, ako zabije člena tajného medziná-
rodného združenia nájomných vrahov, rodného združenia nájomných vrahov, 
je John Wick exkomunikovaný a stane je John Wick exkomunikovaný a stane 
sa z neho štvanec na úteku. Elitní zabi-sa z neho štvanec na úteku. Elitní zabi-
jaci z celého sveta sledujú každý jeho jaci z celého sveta sledujú každý jeho 
krok a sú pripravení okamžite využiť krok a sú pripravení okamžite využiť 
aj to najmenšie zaváhanie.aj to najmenšie zaváhanie.
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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. Správ-

ne znenie krížovky z  č.16/2019: 

„Genialita je zdravý sedliacky ro-

zum vo sviatočných šatách.“ Výher-

com sa stáva E. Ďurišová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii 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 20.05.2019.

V  tajničke sa ukrýva slovenské prí-

slovie:

A., Spojka, nápoj, vozík, číselná hra, 

ozn. ruských lietadiel,

B., 3. časť tajničky, berýlium,

C., Družka Adama, citoslovce klik-

nutia, rieka v Španielsku, otep,

D., Sodík, mužské meno, slovenská 

rieka, ťažký kov,

E., Žen. meno, zabijak, vtáčik, zn. 

bulharských cigariet,

F., Emília, diaľka, ozn. áut Kam-

bodže a Talianska, kukluksklan, ar-

gón,

G., Krídla odborne, elipsa, existo-

vala, pole,

H., Zn. arzén, dedina, šéf v podsve-

tí, krb,

I., Koniec tajničky, oranie, zn. jód 

a urán,

J., Koníky, povraz so slučkou, skon-

čenie, ťahaj mlieko z kravy,

K., Ozn. áut Rakúska a  Nórska, 

staršia slov. speváčka Gizka, Začia-

tok tajničky, existuje.

1., Latinský pozdrav, 4. časť taj-

ničky, kanadský spevák,

2., Nenadával, vrch v Jeruzaleme,

3., Ilona, fi alková, oblok,

4., Model, ruská rieka, 24 hodín,

5., Hl. mesto Nórska, spojka, dvoj-

ka, slon,

6., Pomôcka na štiepanie dreva, via-

cej, veľa ľudí,

7., Čínska nádoba, vyhrával, neobu-

tá,

8., Druh oblečenia, bez topánok, 

pond,

9., Ozn. áut Zambie a Luxemburska, 

hospodin, časť kostry, Slovensko,

10., Český spevák, plietol si básn., 

ruská rieka,

11., Jeden z Vlkolínskych, časť plu-

hu, časť strechy,

12., Nie nárečovo, sláčik, pracuj, kul-

túrny dom,

13., Citoslovce povzdychu, haluška 

česky, dom. zviera, ruský súhlas,

14., Kraj na Slovensku, medveď zo 

seriálu, naša TV,

15., 2. časť tajničky.

Pomôcky: Sion, Anka, Oslo, Korn, 

Ob, ala

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 18
Krížovka
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Mišo Porošin

V  programe Banská Štiavnica – 

Mesto kultúry 2019 bude aj vý-

stava nevšedných historických fo-

tografi í Prázdniny na Klingeri. 

Výstavu zo športového a spoločen-

ského života na unikátnej plavár-

ni pripravujú spoločne, Vladimír 

Bárta, štiavnický rodák, fotograf 

a publicista a autor kníh o Banskej 

Štiavnici, Slovenské banské múze-

um a Fond pre podporu umenia od 

8. – 31. júla 2019.

K legendám života na Klingeri pat-

ril aj Michal Porošin. Už ako štu-

dent Štátnej vyššej lesníckej škole 

v  Banskej Štiavnici hrával basket-

bal. Tento tzv. americký šport 

v Banskej Štiavnici v 30. rokoch or-

ganizoval český stredoškolský pro-

fesor Rudolf Petr. Jeho zásluhou 

medzi študentmi štiavnických škôl 

získala táto loptová hra mimoriad-

nu obľubu. Najviac sa darilo lesní-

kom, na čom mal zásluhu ich kapi-

tán Miško Porošin, ktorý hneď po 

maturite v  roku 1943 nastúpil na 

prezenčnú vojenskú službu do Bra-

tislavy. Ako športovca, vynikajú-

ceho basketbalistu a plavca ho za-

radili do OAP (Oddiel armádnych 

športovcov). V  tom čase bol Mi-

chal vo vrcholnej forme a v basket-

bale ho nominovali do reprezentač-

ného družstva vtedajšej Slovenskej 

republiky. Potom pôsobil na viace-

rých lesníckych pracoviskách mimo 

Banskej Štiavnice, kde sa tomu 

športu venovať nemohol. Vynahra-

dil si to, keď sa vrátil do Štiavnice. 

Basketbal hrával i  trénoval a  ne-

skôr pôsobil ako rozhodca. Od bas-

ketbalu mal blízko aj k  vodnému 

pólu lebo to sa tiež hrávalo s  lop-

tou a väčšinou tiež len jednou ru-

kou. Rozdiel bol len v  tom, že sa 

lopta nehádzala do koša, ale triafa-

la do bránky a  pólista ešte musel 

vedieť dobre plávať. A to Mišo ve-

del, a  preto bol stabilným hráčom 

v  štiavnickom klingerskom man-

čafte s  Filipom Daningerom, Puf-

om Herrmannom, Lacom Cseff al-

vayom a Lacom Buchárom. Keď sa 

štiavnickí plavci rozhodli pre azyl 

do plaveckého oddielu Sokol Hor-

ná Roveň stal sa predsedom tohto 

oddielu.

KFP

Prázdniny na Klingeri 8

Miško Porošin s manželkou  foto Archív KFP

V nedeľu 28. apríla, bola 

v priestoroch Art Cafe uvedená 

kniha komiksov s názvom 

„Uletenci“ spojená s diskusiou 

s autorkami Katkou Marinovou 

a Danielou Krajčovou, ktorá 

v rámci aktivít Mesta kultúry 

2019 absolvovala umeleckú 

rezidenciu v rezidenčnom 

centre Banská Stanica v rámci 

projektu EDU AIR organizo-

vanom Občianskym združením 

Štokovec. Knihu vydalo 

občianske združenie Liga za 

ľudské práva, ktoré sa aktívne 

venuje integrácií utečencov na 

Slovensku.

„Komiks Uletenci je spoločným dielom 

právničky Kataríny Fajnorovej, pracov-

níčky Slovenskej Katolíckej Charity Ka-

taríny Marinovej a výtvarníčky Daniely 

Krajčovej. Je určený predovšetkým de-

ťom od 10 rokov, aby si v ňom prečítali 

smutno veselé zážitky, ktoré utečencom 

prináša život v našej spoločnosti a zá-

roveň sa nechali uniesť ich spomienka-

mi z detstva – prečítali si o dobrodruž-

stvách z ďalekých krajín – zo Somálska, 

zo Sýrie, Afganistanu či z Etiópie,“ ho-

vorí Zuzana Bargerová z Art Cafe.

O tom, ako sa zrodila myšlienka vy-

tvorenia tohto diela rozprávala po-

čas diskusii jedna z  autoriek Ka-

tarína Marinová. „V  roku 2015 sme 

s Katkou Fajnorovou a Danielou Kraj-

čovou vnímali, ako sa v našej spoločnos-

ti zhoršuje atmosféra a šíri nevraživosť 

voči cudzincom. Každá z  nás pritom 

rôznym spôsobom pracovala s  utečen-

cami a  poznala ich život. V  tomto ob-

dobí sme preto intenzívne cítili potre-

bu posunúť príbehy týchto ľudí ďalej, 

sprostredkovať ich deťom, aby aj oni zís-

kali možnosť nahliadnuť do toho, akým 

utrpením prechádzajú ľudia z  vojnou 

zasiahnutých krajín, aké obohatenie 

prinášajú nám, Slovákom a  ako je pre 

nich dôležité, aby s  nami nadviazali 

priateľské vzťahy.“

Dôvody, prečo sa organizátori roz-

hodli predstaviť uvedenú knihu 

v  Banskej Štiavnici uviedla opäť 

Zuzana Bargerová. „Myslíme, že ob-

zvlášť v menších mestách majú obyva-

telia menej možností sa dozvedieť prečo 

ľudia utekajú zo svojich krajín pôvodu, 

ako sa im u nás darí, či stretnúť skutoč-

ného utečenca. Počet utečencov na Slo-

vensku je jeden z  najnižších v  EU, na-

priek tomu v  spoločnosti narastá voči 

nim odpor a  odmietanie. Nejde pri-

tom len o  etický rozmer pomoci ute-

čencom. Ako krajina sme zaviazaní po-

môcť medzinárodným dohovorom OSN 

o  utečencoch aj slovenským zákonom 

o azyle“.

Obohatením podujatia bol príbeh 

mladého Bakhtua, ktorý v  útlom 

veku sám absolvoval cestu z  Afga-

nistanu až na Slovensko a inter-

pretoval ju osobne prítomným di-

vákom.

Miroslava Luptáková

V Art Cafe predstavili 
knihu komiksov Uletenci

Diskusia s uvedením knihy do života  foto Klára Jakubová

Žena – matka?
Človek ako dutá vŕba,

dáva méty do neba,

no Pán sa na všetko díva,

potrestá mňa aj teba.

Nie vždy je matkou tá,

čo dieťa porodí,

a dá ho od seba, ale tá,

čo toto dieťa od malička vychová.

Nie raz prídu bôle, žiale,

keď pozeráš do neba,

Pán na všetko tu sa díva,

Ten zhodnotí mňa – teba.

Preto úctu v sebe majme,

snažme sa ju rozsievať,

tak úrodu ľudskej lásky –

budeme my spolu žať.

Ku Dňu matiek napísala 

Emília Cútová

Milí Tabačiari!
Tohtoročné stretnutie bývalých 

zamestnancov tabakovej továr-

ne bude v sobotu 11. mája 2019 

o  12:00 v  lesníckom interná-

te (pod Kalváriou). Záujemcovia 

hláste sa na tel.č.: 0907 776 953 

príp. osobne na 1. mája 3 u  p. 

Anne Weissovej, alebo Kamila 

Chovana na tel.č.: 0907 815 343 

do 8. mája. Tešíme sa! 

Organizátori
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Skupiny „B, A, J, S“ – 1. kolo

Jarné majstrovstvá stredosloven-

skej oblasti sa konali 13.04. 2019 

na plavárni v Žiline. Pretekov sa zú-

častnilo 18 klubov stredoslovenské-

ho kraja s 303 pretekármi.

Za náš klub v tejto kategórii sa zú-

častnilo 7 plavcov, ktorý si spolu vy-

plávali 17 osobných rekordov a dve 

umiestnenia na pódiu. Holcz Patrik 

200m z – 3. miesto a Harčár Nicolas 

200m m – 2. miesto.

Výsledky:

Muži:

Borguľa Martin r. 2006: 50m vs 

– 8. 32.54, 100m vs – 9. 1:13.56, 

100m p – 7. 1:30.46,

Buzalka Adam r.2007: 50m vs – 

13. 35.74, 100m vs – 13. 1:24.59, 

200m z  – 5. 3:09.85, 100m p – 

5. 1:41.50,

Harčár Nicolas r. 2006: 50m vs – 

6. 31.79, 100m vs – 7. 1:12.39, 

200m z  – 7. 3:02.63, 200m – 

2. 3:09.89

Holcz Patrik r. 2008: 50m vs – 

8. 35.98, 100m vs – 8. 1:22.21, 

200m z  – 3. 3:08.46, 200m m – 

5. 3:50.12,

Maruniak Patrik r. 2006:50m vs 

– 4. 31.12, 100m vs – 5. 1:09.27, 

100m p – 4. 1:22.46

Ženy:

Kašiarová Tatiana r. 2007: 50m vs 

– 10. 34.80, 100m vs – 10. 1:18.49, 

200m m – 5. 3:14.17, 

Machariková Žofi a r. 2009: 50m vs 

– 5. 40.82, 100m vs – 5. 1:35.83, 

100m p – 7. 1:58.23.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – mo-

týľ, z – znak, p – prsia PKBS

Jarné M – SSO

Plavci PK BS na plavárni v Žiline  foto Archív PK BS

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

V 4. kole jarnej časti sme nastúpi-

li na ihrisku súpera zo Župkova. 

Vycestovali dve mužstvá. Súťažná 

U11 a mladšia U9, ktorá odohrala 

priateľský zápas s rovesníkmi Žup-

kova. Nastúpili sme so Samkom 

Hanzlíkom v bránke a v hre dostal 

priestor náš brankár a  samozrej-

me mladší chalani. V  zápase sme 

striedali hráčov na jednotlivých 

postoch, aby zistili ako treba hrať 

v útoku, či obrane pri útočnej, či ob-

rannej činnosti. Aj z tohto dôvodu 

sa veľa chalanov v zápase hľadalo, 

ale potrebujú aj takéto skúsenos-

ti. Čo mňa však mrzí, naši chala-

ni oproti hráčom Župkova pôsobi-

li pomalšie, bez nasadenia a  chuti 

pobiť sa o lepší výsledok. Po slabom 

výkone sme nakoniec tesne prehra-

li o  gól. V  nasledujúcich zápasoch 

sa musíme zlepšiť vo všetkých her-

ných činnostiach, aby sme získali 

dôležité body k postupu na fi nálový 

turnaj súťaže, kde postupujú prvé 

štyri mužstvá.

TJ Partizán Župkov – FK Sitno 

Banská Štiavnica 3:2 (2:2)

Góly: Buzalka – 2x

Našim súperom v 5. kole jarnej čas-

ti boli futbalisti OŠK Brehy. Tak ako 

pred týždňom v Župkove, aj doma 

proti Brehom si zahrala naša mlad-

šia kategória U9.

Tabuľkové postavenie hovorilo jas-

ne v  náš prospech, ale po minu-

lotýždňovej skúsenosti v  Župko-

ve sme chceli nastúpiť aktívnejšie, 

odvážnejšie a  hlavne s  futbalo-

vou chuťou. Po zlepšenom výkone 

a  peknej kombinačnej hre celého 

mužstva, sme si pripísali povinné 3 

body do tabuľky. Do streleckej listi-

ny sa zapísal aj náš brankár a tiež si 

otvoril svoj strelecký účet Martino 

Maestrello.

FK Sitno Banská Štiavnica – OŠK 

Brehy 20:1 (12:1)

Góly: Hanzlík F. – 2x, Farkaš, 

Maestrello – 2x, Dobák – 5x, Hrub-

čo, Buzalka, Hanzlík S. – 5x, Psot-

ný – 3x

Pavel Hanzlík

Jarná časť sezóny 2018/19 futbalistov

Tabuľka po 5. kole

Klub Z V R P Skóre B

1
FK Pohronie Žiar nad Hronom 

Dolná Ždaňa
13 12 0 1 150:42 36

2 FK Sitno Banská Štiavnica 14 11 0 3 118:37 33

3 MFK Nová Baňa 14 10 1 3 85:35 31

4 MFK Žarnovica 13 8 1 4 64:30 25

5 TJ PS Hliník nad Hronom 12 7 2 3 81:38 23

6 TJ Partizán Župkov 14 7 2 5 80:55 23

7 OŠK Hodruša - Hámre 14 5 0 9 38:65 15

8 FK Vyhne 14 2 1 11 12:122 7

9 OŠK Brehy 14 1 1 12 15:109 4

10 MFK Nová Baňa B 14 1 0 13 12:122 3

Futbal
Ako na hojdačke

V. liga dorast 20. kolo. FK Sitno B. 

Štiavnica/TJ Baník Š. Bane – Lies-

kovec 2:0 (2:0). Góly: Pachinger, Bu-

dinský. Po krutej prehre v dohrávke 

sa naši hráči vypli k dobrému výko-

nu a zaslúžene vyhrali.

V. liga muži dohrávka 14. kolo – 

hralo sa 1.5.. Hrochoť – FK Sitno B. 

Štiavnica/TJ Baník Š. Bane 7:0 (5:0). 

Na stretnutie nastúpili naši hráči 

v oklieštenej zostave, čo sa prejavilo 

na hre, ale hlavne na výsledku.

VI. liga muži 22. kolo. Hodruša 

Hámre – FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane „B“ 8:0 (4:0). Naše 

béčko stráca dych a  utrpelo ďalšiu 

vysokú prehru. .

VI. liga muži predohrávka 29. kolo 

– hralo sa 30.4.. FK Sitno B. Štiav-

nica/TJ Baník Š. Bane „B“ – Hli-

ník/Hr. 0:5 (0:4). Zostava: Kraják 

– Vician (62  ́Nedoroščík), Michalek 

(77  ́Lupták), Binder (46  ́Hrabko), 

Javorský, Chmelina (66  ́ Henžel), 

Beňo, Pachinger, Pastier (30  ́Vozár), 

Číž, Macko. Vysoká prehra nepreu-

kazuje herný priebeh stretnutia. Už 

v  1' sme inkasovali gól, no našich 

hráčov to nezrazilo na kolená. Do 

30' sme boli lepším mužstvom, no 

potom prišli obrovské chyby v našej 

defenzíve a do polčasu bolo o všet-

kom rozhodnuté. Druhá 45' sa už 

len dohrávala, hostia mali nahraté 

a my sme sa už na nič nezmohli.

IV. liga dorast 20. kolo. Pliešovce 

– FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane 0:2 (0:1). Góly: Hrabko, Ne-

uschl. Naši dorastenci po rekord-

nej výhre na domácom trávniku do-

kázali, že vedia hrať dobrý futbal 

a z Pliešoviec si vezú všetky 3 body.

II. liga 20. kolo SŽ. Revúca – FK Sit-

no B. Štiavnica/TJ Baník Š. Bane 3:0 

(1:0)

II. liga 20. kolo MŽ. Revúca – FK Sit-

no B. Štiavnica/TJ Baník Š. Bane 1:2 

(1:0). Góly: Vodnák, Kočtúch

Kam na futbal?

VI. liga muži 23. kolo 11.5. 

o 16:30: FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane „B“ – Horné Hámre 

(ihrisko FK Sitno BŠ)

IV. liga dorast 21. kolo 12.5. 

o 10:00: FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane – Lutila „C“ (ihrisko 

FK Sitno BŠ)

II. liga SŽ – MŽ 21. kolo 11.5. 

o 10:00 – 12:00: FK Sitno B. Štiav-

nica/TJ Baník Š. Bane – Krupina (ih-

risko FK Sitno BŠ)

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410 Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

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

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou. prijme pomocnú kuchárku s praxou. 
Plat 4,-eurá/hod.Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

motorovou pílou, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

 „Lietajúca masérka“ vás prí-

de vymasírovať domov. Info: 

www.fajn-pohodicka.sk. Kontakt: 

0905 856 722


