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V stredu 1. júna pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí sa 

konalo slávnostné otvorenie 

multifunkčného ihriska, na 

ktorého vybudovanie získalo 

Mesto Banská Štiavnica 

fi nančné prostriedky z Úradu 

vlády SR vo výške 54 500,-Eur. 

Odovzdania ihriska do užívania ši-

rokej verejnosti sa zúčastnili pred-

stavitelia samosprávy mesta, po-

slanci MsZ, zamestnanci MsÚ, 

učiteľky, učitelia materských a zák-

ladných škôl v našom meste a oby-

vatelia sídliska Drieňová. Podujatie 

uvádzal Ivan Beňo. 

Od 1. júna je opäť v prevádzke 

Mestská knižnica v novo-

vybudovaných priestoroch 

Rubigallu na Námestí sv. 

Trojice v Banskej Štiavnici. 

O poskytovaných službách v zrekon-

štruovaných priestoroch sme sa po-

rozprávali s pracovníčkou OKŠaMK, 

poverenou vedením knižnice Kata-

rínou Kissovou:

Nachádzate sa v staronových zre-

konštruovaných priestoroch, čo 

pre vás a hlavne čitateľov táto 

zmena znamená?

Myslím, že je to vytúžená zme-

na pre všetkých. Veď od jesene r. 

2009 uplynul pomerne dlhý čas ča-

kania na priestrannejšiu prevádzku 

a širšiu ponuku kníh a knižničných 

služieb pre obyvateľov nášho mes-

ta a  priľahlých obcí. Návratom do 

Rubigallovho domu v centre mesta 

bude knižnica opäť bližšie k ľuďom.

Aké služby pre čitateľov posky-

tujete, čo nové pre nich pripra-

vujete?

Služby mestskej knižnice budú po-

skytované v rozsahu, ako to určuje 

knižničný poriadok a ako tomu bolo 

aj v náhradných priestoroch na síd-

lisku Drieňová, teda sú to knižnič-

no-informačné služby, ako základné 

výpožičné služby, absenčné, či pre-

zenčné, medziknižničné výpožičné 

služby, poskytovanie faktografi c-

kých a  bibliografi ckých informácií, 

zabezpečenie prístupu k  externým 

elektronickým zdrojom, poskytnu-

tie pôdy na rôzne vzdelávacie a kul-

túrne podujatia, avšak v  pomerne 

väčšom rozsahu,

Otvorenie nového multifunkčného 
ihriska na sídlisku Drieňová

Mestská knižnica opäť otvorená

Prestrihnutie pásky na novom ihrisku  foto Michal Kríž 	3.str.

	3.str.

 

Budenie sitnianskych rytierov

11.6. 2016 Sobota

jazero Počúvadlo (pri kaviarni U starej Blaškovej), Sitno
Viac na http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

uBuBu

Hýbeme sa, bavíme sa!

Súťaž o vstupenky
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaují-

mavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať lístky na One Day Jazz Festival 

2016. Súťaž pozostáva z 3 súťažných 

kôl. Vašou úlohou bude vedieť správ-

ne odpovedať na všetky 3 súťažné 

otázky, aby ste boli zaradení do žre-

bovania o vstupenky na tento jazzo-

vý koncert, ktorý sa uskutoční v so-

botu 18. júna na Amfiteátri v Banskej 

Štiavnici. 

2. súťažné kolo:

Kde sa uskutoční koncert One 

Day Jazz Festival 2016 v Banskej 

Štiavnici?

Správne odpovede spolu s vystrihnu-

tými kupónmi nám posielajte poš-

tou na adresu redakcie, príp. vhoďte 

do schránok ŠN (Kultúrne centrum 

– Kammerhofská 1, vestibul Nemoc-

nice - Drieňová, Kvetinárstvo p. Rá-

kayová - Križovatka, predajňa SAMA 

23 – pod kalváriou) v termíne do 

15.6.2016. Šťastných výhercov vstu-

peniek uverejníme v ŠN 16.6. Praje-

me Vám veľa šťastia! Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2
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z programu
primátorky

30. 5.

Verejnosť, a nielen tá štiav-

nická, sa už niekoľko mesiacov 

zaoberá  aj problémami zdra-

votníctva v Banskej Štiavnici. 

V ostatných týždňoch najmä tým, 

aby rýchla lekárska pomoc (RLP) – 

záchranka s lekárom, bola k dispo-

zícii v Banskoštiavnickom regióne 

skôr, ako je rozhodnutím ministra 

zdravotníctva potvrdený dátum, 

od 1.septembra 2016.

Som presvedčený, že v našom 

meste sme v situácii, že pri rieše-

ní jeho problémov je najdôležitej-

šie spájanie síl a schopností skupín 

občanov i  jednotlivcov a  samo-

správy, k  dosiahnutiu spoločného 

cieľa. A nie je dôležité, kto by mal 

resp. nemal zohrávať hlavnú úlohu 

v tomto snažení.

Preto ma veľmi prekvapil útoč-

ný a zároveň karhavý tón príspev-

ku pána viceprimátora Zimmer-

manna (u neho dosť nezvyklé), 

v  Štiavnických novinách s  dátu-

mom 12.máj 2016, kde si vzal na 

„mušku“, aktivitu občianskej ini-

ciatívy Právo na zdravotnícku sta-

rostlivosť v  regiónoch a jedného 

z jej členov M. Pála, zhodou okol-

ností tiež poslanca banskoštiav-

nického zastupiteľstva.

Mimochodom, myšlienka aby v B. 

Štiavnici fungovala RLP ešte v let-

nom období, vznikla medzi člen-

mi iniciatívy, ktorí pre jej úspešnú 

realizáciu vykonali mnoho práce. 

Táto snaha bola verejne a otvore-

ne prezentovaná, pričom rovnaký 

cieľ sledovala aj petícia občanov. 

Paradoxne to, čo by v inom meste 

bolo považované za pozitívnu ak-

tivitu, je v  našom považované za 

niečo nevhodné až opovážlivé.

Zastávam názor, že práve oso-

ba štatutára mesta – primátorky 

mesta je tou, ktorá by mala pôso-

biť v  meste stmeľujúco, komuni-

kovať s občanmi i aktivistami tak, 

aby schopnosti a možnosti jednot-

livcov alebo kolektívov boli vyu-

žité v prospech mesta a jeho oby-

vateľov. Takýchto príkladov je v 

histórii nášho mesta niekoľko.

Škoda, že namiesto poukázania 

najmä na kroky štátu, ktoré mali 

jednoznačne negatívny dopad aj 

na našu nemocnicu, sú verejnosti 

podsúvané rôzne fámy. Tie vyvo-

lávajú dojem cielenej kampane na 

diskreditáciu, akých sme už  v na-

šom meste boli tiež svedkami.

V  tejto súvislosti sa vynára nie-

koľko otázok. Nie je už čas také-

to spôsoby sebazviditeľňovania 

a očierňovania opustiť a radšej sa 

venovať spolupráci na prospech 

všetkých? Nie je ten pravý čas oce-

niť všetkých iniciatívnych, ktorí aj 

napriek prekážkam, hľadajú rieše-

nia? Veď stačí málo - nestavajme si 

každý svoj vlastný hrad z piesku, 

stačí spojiť sily pre dobro veci, za-

hodiť vlastnú ješitnosť, zbaviť sa 

politickej žiarlivosti a  tým, čo si 

to zaslúžia obyčajne, ľudsky poďa-

kovať. Nie je lepšia spolupráca na-

miesto konfrontácie? Aj pri téme 

zdravotníctva v Banskej Štiavnici.

Obsah príspevku p. primátorky na 

prvej strane ostatného čísla Štiav-

nických novín potvrdzuje, že svo-

ju aktivitu nasmerovala presne na 

rovnaký cieľ, ako bol zámer inicia-

tívy občanov, o  ktorej informoval 

p. Pál a  rovnaký ako zámer inici-

átorov petície. Tým cieľom je za-

vedenie služby Rýchlej lekárskej 

pomoci ešte pred 1.septembrom 

2016.

Ďakujem všetkým Štiavničanom 

a priateľom nášho mesta za úsilie, 

ktoré vynaložili a vynakladajú pri 

hľadaní riešení problémov súvisia-

cich so zdravotníctvom v Banskej 

Štiavnici.

Juraj Čabák, poslanec mestského 

zastupiteľstva

K aktuálnej téme – môj názor

Nedá mi nereagovať na názor 

môjho kolegu, poslanca 

mestského zastupiteľstva Ing. 

Juraja Čabáka. 

Tak ako vo svojom článku píše, pri 

riešení problémov je najdôležitej-

šie spájanie síl a schopností skupín 

občanov i jednotlivcov a samosprá-

vy k dosiahnutiu spoločného cieľa. 

Práve preto som sa rozhodol napí-

sať môj názor do Štiavnických no-

vín a  vôbec nebolo mojím cieľom 

brať si niekoho na „mušku“ iba na-

písať objektívnu pravdu. 

Naozaj je zarážajúce si prečítať riad-

ky o  tom, ako je potrebné spájať 

sily, keď samotnú primátorku mes-

ta, zástupcu primátorky, prednost-

ku MsÚ a  ani viacerých kolegov 

poslancov mestského zastupiteľ-

stva nikto neoslovil s požiadavkou 

o spoluprácu pri založení Iniciatívy 

právo na zdravotnú starostlivosť 

v regiónoch, ani o spoluusporiada-

nie „protestnej demonštrácie“ za za-

chovanie oddelenia gynekologicko 

– pôrodníckeho a interného, a v ko-

nečnom dôsledku ich nikto neoslo-

vil ani s tým, aby sa podpísali pod 

„petíciu.“

Prečo nikto z Občianskej iniciatívy 

právo na zdravotnú starostlivosť 

v  regiónoch, ani samotný posla-

nec Mgr. Mikuláš Pál v týchto dô-

ležitých veciach nespolupracoval? 

Keď hovoríme o spájaní, nebolo to 

potrebné, prečo o tom nikto nein-

formoval najvyšších predstavite-

ľov mesta a najdôležitejšie orgány 

mesta? 

Prečo tiež keď išiel Mgr. Mikuláš 

Pál, poslanec MsZ a Mgr. Pavol Bal-

žanka za ministrom zdravotníc-

tva SR, ani vtedy neprizvali nikoho 

z  vyššie uvedených a  nepožiadali 

ich o spoluprácu.

Toto je tá spolupráca?

Napriek tomu sa primátorka mes-

ta, zástupca primátorky, prednost-

ka MsÚ a  niektorí poslanci MsZ 

„protestnej demonštrácie“ zúčastni-

li, a práve tam, ako aj následne na 

MsZ primátorka mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, informovala ve-

rejnosť, že po troch rokoch mi-

moriadne sústredeného úsilia 

dokázala vybaviť rýchlu lekársku 

pomoc v našom meste v termíne od 

1.9.2016. A  zároveň začala ihneď 

ona a samospráva vykonávať ďalšie 

aktivity, aby personálne zabezpeči-

li rýchlu lekársku pomoc skôr ako 

v termíne 1.9.2016, čo sa nedá do-

siahnuť petíciou, ale iba zabezpeče-

ním dostatku odborného lekárske-

ho personálu, čo spoločne riešili a aj 

naďalej riešia s riaditeľom Zdravot-

nej záchrannej služby MUDr. Miro-

slavom Chabroňom.

Až následne prišla Občianska ini-

ciatíva a zase „bez akejkoľvek“ komu-

nikácie s  primátorkou, zástupcom 

primátorky, prednostkou, poslan-

cami MsZ a začala realizovať „pe-

tíciu“ za urýchlené zavedenie RLP 

v Banskej Štiavnici. 

Ad: K aktuálnej téme – môj názor

	3.str.

 Gremiálna porada s účasťou 

zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

  Redakčná rada VIO TV.

  Individuálne pracovné stretnu-

tia s občanmi k im potrebám 

a požiadavkám, práca v meste.

31.5.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., Banská Bys-

trica, prerokovanie výsledkov 

hospodárenia za rok 2015, pre-

rokovanie obchodného plánu 

a fi nančného rozpočtu na rok 

2016.

  Individuálne pracovné stretnu-

tia s občanmi k im potrebám 

a požiadavkám, práca v meste.

1.6.

 Otvorenie nového multi-

funkčného ihriska na sídlisku 

Drieňová za účasti detí z blíz-

kych škôl spojené s oslavou 

MDD.

  Znovuotvorenie knižnice 

v zrekonštruovaných priesto-

roch Rubigallovského domu 

na Námestí sv. Trojice.

  Pracovné rokovanie ohľad-

ne fungovania zdravotníctva 

v Banskej Štiavnici s poten-  

ciálnym súkromným prevádz-

kovateľom.

  Individuálna práca v meste.

2.6.

  Pracovné rokovanie k obnove-

niu a oprave schodov na Sitno 

za účasti riaditeľa OOCR re-

gión Banská Štiavnica a sta-

rostu obce Ilija.

  Riešenie investícií Základnej 

školy Jozefa Horáka v Banskej 

Štiavnici.

3.6.

  Rokovanie s riaditeľkou Kraj-

ského pamiatkového úradu 

v Banskej Bystrici s Ing. arch. 

Katarínou Klasovou o obnove 

objektov v Banskej Štiavnici 

a k zápisu železničnej trate do 

pamiatkového zoznamu.

  Účasť na podujatí Malý beh 

Trate mládeže.

4.6.

  Účasť na podujatí Cestný beh 

Trate mládeže.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné prijatie absolven-

tov SPŠ baníckej po 60. ro-

koch.

Eva Turányiová



3
číslo 21 • 2. jún 2016

sn@banskastiavnica.sk

Príhovor predniesla pri-

mátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková, ktorá spolu s viceprimá-

torom slávnostne prestrihla pásku 

a tým ofi ciálne otvorila nové mul-

tifunkčné ihrisko. Potom nasle-

doval program, v ktorom vystúpi-

li malé tanečné roztlieskavačky a 

dievčatá s ľudovým tancom z Cen-

tra volného času a so spevom žia-

ci zo ZŠ J.Kollára. Ďalej sa pred-

stavili malí škôlkári z MŠ Bratská, 

ktorí si zasúťažili v rôznych špor-

tových disciplínach. V druhej po-

lovici ihriska názorne predvádza-

li žiaci zo ZŠ J.Kollára športy ako 

napr. futbal, basketbal, volejbal, 

bedminton, tenis a tréner FK Ban-

ská Štiavnica robil nábor futbalis-

tov. Na záver si žiaci z II. stupňa ZŠ 

J. Kollára zahrali futbalový zápas. 

Každý účinkujúci po vystúpení do-

stal sladkú odmenu a malú zmrz-

linu. Multifunkčné ihrisko zatiaľ 

bude slúžiť a bude k dispozícii v 

tzv. testovacej 4-mesačnej pre-

vádzke počas celého dňa od 10:00 

– 21:00 (pre vopred ohlásené sku-

piny), v čase od 14:00 – 18:00 po-

čas školského roka a od 10:00 

– 18:00 počas prázdnin pre všet-

kých. Blížia sa letné prázdniny a 

preto je potešiteľné, že aj takýmto 

spôsobom sa bude dať zmysluplne 

využívať voľný čas na ďalšom mul-

tifunkčnom ihrisku v našom mes-

te. Je len už na nás samotných ako 

svoj voľný čas  využijeme…

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

ako tomu bolo v  uply-

nulých siedmich rokoch. V  súčas-

nosti musíme zvládnuť najmä zno-

vuobnovenie všetkých klasických 

služieb knižnice s  novým, doplne-

ným, personálnym obsadením a do 

budúcnosti máme v  pláne niekoľ-

ko noviniek, ktoré súvisia aj s  po-

daným projektom na Fonde na 

podporu umenia. V  prípade jeho 

úspešnosti by sme mohli obohatiť 

ponuku knižnice okrem klasických, 

aj o elektronické knihy, zriadiť malý 

hudobný kútik a zmodernizovať vy-

bavenie knižnice.

Nezabúdate ani na najmenších, 

ako je pre nich vybudované det-

ské oddelenie?

Práve zmodernizovanie knižnice 

by sa týkalo najmä detského odde-

lenia, kde máme v  úmysle vybaviť 

priestory novými kobercami, tu-

li-vakmi, príp. sedacou súpravou, 

ako aj modernejším technickým vy-

bavením. Momentálne sme radi, že 

pre deti sa rozšíri priestor knižni-

ce, ktorý dáva možnosť pripravovať 

zaujímavé podujatia a možnosť bo-

hatšej ponuky kníh. Na deti od tých 

najmenších až po tínedžerov čaka-

jú knihy, časopisy,  hračky, útulné 

zákutia, priestory na písanie, číta-

nie, kreslenie a premietanie, zábavu 

a rôzne čitateľské aktivity.

Aký je harmonogram knižnice, 

otváracie hodiny pre deti a verej-

nosť?

Otváracie hodiny knižnice idú 

v  ústrety jej používateľom, navra-

ciame sa k pôvodnému režimu 

otváracích hodín, teda predlžujeme 

výpožičnú dobu na 17. hod., a tiež 

ráno posúvame otváracie hodiny 

na skoršiu dobu, teda od 8.30, na-

miesto pôvodných 10.00. Pôvod-

ne nestránkový deň štvrtok bude 

v popoludňajších hodinách rovnako 

k dispozícii verejnosti do 17.00 hod. 

Veríme, že tým potešíme našich po-

užívateľov a každý si nájde ten svoj 

správny čas na návštevu knižnice.

Čo by ste chceli odkázať svojim 

verným čitateľom?

Verným čitateľom patrí predovšet-

kým vďaka, že to s  nami vydržali 

v čase ťažkých podmienok a pevne 

dúfame, že im túto priazeň budeme 

môcť odplatiť vytvorením príjem-

ného prostredia,  uspokojivou po-

nukou stále nových a dobrých kníh, 

tlače, ostatných knižničných služieb 

a že sa na všetkých už veľmi tešíme. 

A na záver ešte malá výzva pre všet-

kých, aby sa neobávali sankčných 

poplatkov za oneskorené vrátenie 

požičaných dokumentov. V priebe-

hu mesiaca jún ich určite nebudeme 

od čitateľov vyberať.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

�1.str.

Mestská knižnica opäť otvorená

Ad: K aktuálnej téme – môj názor
Vážený pán kolega Ju-

raj Čabák. Skús sa pozrieť na veci 

objektívne a  zistíš, že tento list si 

mal adresovať Mgr. Mikulášovi Pá-

lovi a Občianskej iniciatívne právo 

na zdravotnú starostlivosť v regió-

noch, aby spájala a  nerozdeľovala, 

a  najmä aby pravdivo informova-

la kto a čo pre občanov tohto mes-

ta a regiónu vybavoval a dokázal vy-

baviť za posledné tri roky a nie za 

posledných niečo vyše dvoch me-

siacov.

A  zrejme si si pozorne neprečítal 

článok primátorky mesta v posled-

ných Štiavnických novinách, kde 

na celoštátnom zasadnutí ZMOS,  

predniesla aj výzvu na principiál-

ne legislatívne riešenie problemati-

ky zdravotníckych služieb v NR SR 

a tento materiál aj osobne odovzda-

la ministrovi zdravotníctva, s  kto-

rým aj hovorila k riešeniu zdravot-

níctva v Banskej Štiavnici. 

A nakoniec k tomu spájaniu síl v na-

šom meste len toľko, že je tiež ne-

pochopiteľné prečo v  minulých 

týždňoch sa prezentoval v  celoslo-

venských médiách ku zdravotníckej 

problematike len Mgr. Mikuláš Pál, 

ľudia z iniciatívy a občania, ale opäť 

nebol daný priestor nikomu z vede-

nia mesta. 

Takže môže byť ešte väčšie zviditeľ-

ňovanie, tak ako správne píšeš, ale 

s  nesprávnym poukázaním, preto-

že v posledných mesiacoch sa nikto 

v  celoslovenských médiách z  Ban-

skej Štiavnice nezviditeľňoval tak 

ako práve Mgr. Mikuláš Pál.

Marián Zimmermann,

zástupca primátorky

�2.str.

Otvorenie nového multifunkčného 
ihriska na sídlisku Drieňová

Záhradkárske 
okienko
Monilióza višní.

Moniliové usychanie kvetov a vý-

honkov spôsobuje huba Monilia 

laxa. K chorobe dochádza najmä v 

studených, ale aj daždivých dňoch. 

Ochrana spočíva v dvoch preven-

tívnych postrekov na začiatku a na 

konci kvitnutia. Na každý postrek 

by sme mali použiť iný prípravok. 

Múčnatka jabloňová sa prejavuje 

na mladých výhonkoch, ktoré mu-

síme odstrániť. Príznakmi sú po-

vlak na halúzkach v podobe múč-

natého povlaku, ktoré zo stromov 

odstraňujeme. Podobne ako pri 

chrastavitosti aj pri múčnatke uro-

bíme prvý postrek tesne pred kvit-

nutím. Ako som spomínala pri 

múčnatke aj chrastavitosť jabloni 

hrušiek urobíme rovnaký postrek. 

Chrastavitosť sa prejavuje na plo-

doch hnedými fľakmi. Piliarka sliv-

ková a jablčná sú pôvodcami skorej 

červivosti plodov. Piliarka nalie-

tava na kvitnúce stromy, kde kla-

die vajíčka do okvetia. O početnos-

ti piliarok sa môžme presvedčiť pri 

zavesení bielych zlepových došti-

čiek, ktoré zavesíme na strom pod-

ľa toho môžme použiť postrek pri 

vyššom výskyte.

Ochrana rastlín v júni

Choroby viniča: Mali by sme pre-

ventívne postriekať proti múčnat-

ke ešte pred kvitnutím aj proti pe-

ronospóre - to je zažltnutie listov 

na viniči. Postrek zopakujeme po 

14 dňoch. Nezabudnite postriekať 

jablone a hrušky proti prvej generá-

cii Obaľovača jablčného. Pokračuje-

me s ošetrením jadrovín proti múč-

natke a chrastavitosti, neskoršie 

odrody čerešní a višní proti Vrtiv-

ke čerešňovej, ríbezle proti antrak-

nóze najme vo vyšších polohách a 

za daždivého počasia. Cibuľu proti 

plesni cibuľovej pri daždivom poča-

sí. Ruže proti hubovitým chorobám 

a zistení škodcov.

Pehavitosť jabĺk: pri prirodzenom 

odpade plodov jabĺk začíname ošet-

rovať citlivé odrody jabloní proti 

pehavitosti plodov listovými hno-

jivami s vyšším obsahom vápnika.

Vošky a húsenice: koncom mája a v 

júni prebieha prelet vošiek zo zim-

ných na letné rastlinky. V prípa-

de papriky ide o Vošku broskyňo-

vú a Vošku rašetliakovú. Roznášajú 

hubové choroby a vyciciavajú šťa-

vy z rastlín. Mali by sme čim skôr 

ošetriť rastlinky povolenými po-

strekmi.

Michaela Mojžišová
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V týchto dňoch obyvatelia 

nášho mesta dostávajú od 

Bytovej správy, s.r.o., vyúč-

tovanie za užívanie bytových 

domov a bytov za predchádza-

júci kalendárny rok. 

O vyúčtovaní sme sa porozprávali s 

konateľom Bytovej správy, s.r.o., kto-

rá spravuje bytové domy a byty v na-

šom meste RNDr. Pavlom Bačíkom:

Pán konateľ, z čoho vychádzala 

Bytová správa, s.r.o., pri vyúčtova-

ní služieb spojených s bývaním za 

prechádzajúci kalendárny rok?

Každý správca je povinný vydať vy-

účtovanie nákladov za služby spoje-

né s užívaním bytu za predchádzajúci 

rok užívateľovi bytu do 31.5. Do vyúč-

tovania sa započítavajú na jednej stra-

ne náklady na dodávku studenej vody, 

náklady na prípravu teplej vody, ná-

klady na elektrinu spoločných priesto-

rov, náklady na dodané teplo a ďalšie 

položky. Na druhej strane sa spočí-

tajú zálohy, ktoré užívateľ zaplatil za 

celý predchádzajúci rok. Do rozdielu 

medzi nákladmi a zálohami sa započí-

ta stav na konte užívateľa bytu k 30.4. 

a vlastníkom bytu sa započíta aj stav 

na konte fondu údržby, prevádzky 

a opráv. Výsledkom je konečná hod-

nota, preplatok, alebo nedoplatok. 

Tento výsledok je ovplyvnený výš-

kou zálohových platieb, ktoré užíva-

teľ bytu zaplatil a výškou nákladov za 

služby spojené s užívaním konkrétne-

ho bytu.

Ako sa vyvíjali cena tepla (UK), 

teplej vody (TÚV), náklady na bý-

vanie v minulom roku a v prvej 

polovici tohto roka a aký to malo 

dopad na konečnú cenu pri vyúč-

tovaní?

Cenu tepla  schvaľuje Úrad pre regulá-

ciu sieťových odvetví (URSO) ako ma-

ximálnu, ktorú výrobca tepla nesmie 

prekročiť. Jej dodržanie je pravidelne 

kontrolované úradom. Po ukončení 

roka sa do konca marca vypočíta sku-

točná cena tepla na základe skutoč-

ných nákladov. Táto cena môže byť len 

nižšia, alebo rovná ako úradom stano-

vená maximálna cena. Skutočná cena 

tepla je podkladom k vyúčtovaniu ná-

kladov a uvádzame ju na každom vy-

účtovaní. Bytová správa dodáva tep-

lo do 2033 bytov v našom meste. Už 

niekoľko rokov sa nám darí cenu tepla 

mierne znižovať. Tento rok vraciame 

občanom pri vyúčtovaní 195 585 €. 

Mesto Banská Štiavnica si zachovalo 

100% vlastníctvo spoločnosti Bytová 

správa, s.r.o. napriek veľkému záujmu 

súkromných spoločností a aj takzva-

ných „strategických investorov“, ktorí 

chcú Štiavničanom pomôcť podobne 

ako pomohli s nemocnicou. Pochybu-

jem o tom, že by sa naše súčasné níz-

ke ceny tepla udržali, ak by teplo do 

bytov dodávala spoločnosť vo vlast-

níctve súkromných osôb. Cena tep-

la na rok 2016 je tiež asi o 5% nižšia 

ako v roku 2015. Aké bude vyúčtova-

nie v roku 2017 za rok 2016 bude zá-

visieť od toho, aká bude zima a ako si 

občania ustrážia spotrebu.

Ako majú postupovať užívatelia 

bytov a bytových domov pri rekla-

máciách za vyúčtovanie, na koho 

sa majú obrátiť?

V  prípade akýchkoľvek problémov 

s  vyúčtovaním, reklamácií, otázok 

sa môžu užívatelia obrátiť na Bytovú 

správu, s.r.o. cez úradné hodiny. Radi 

im nezrovnalosti vysvetlíme, ale aj po-

radíme ako znížiť svoje náklady na bý-

vanie.

Čo majú robiť užívatelia v prípa-

doch, pokiaľ majú preplatky/ne-

doplatky, dá sa v prípade nedoplat-

kov uzatvoriť splátkový kalendár?

Ak má užívateľ bytu preplatok a platí 

zálohové platby prevodom z účtu, pe-

niaze vrátime na účet po 15. júni. Ak 

užívateľ platí v  hotovosti, peniaze si 

môže vyzdvihnúť v pokladni cez úrad-

né hodiny taktiež po 15. júni. Podľa le-

gislatívy je povinný dodávateľ a odbe-

rateľ vyrovnať podlžnosť do 60 dní od 

doručenia vyúčtovania. Avšak v prípa-

de nedoplatku sa vždy vieme dohod-

núť na splátkach, je potrebné zatelefo-

novať, napísať, alebo prísť dohodnúť 

termín splatenia nedoplatku do síd-

la spoločnosti. Spravidla dohodne-

me splátku nedoplatku do konca de-

cembra. Úradné hodiny sú v pondelok 

od 8.00 do 14,00 v stredu od 8.00 do 

16.00 a v piatok od 8.00 do 12.00.

Môžu sa v budúcnosti ešte výrazne 

znížiť ročné náklady za služby?

Zníženie nákladov za služby spojené 

s užívaním bytu závisí od technického 

stavu konkrétneho bytového domu. 

Zníženie je možné zabezpečiť zatep-

lením obvodového plášťa, izoláciou 

stúpačiek a  pod. Ďalšou možnosťou 

je montáž pomerových rozdeľovačov 

nákladov na vykurovanie (meračov 

tepla). Už len skutočnosť, že v byte 

sa mapuje spotreba tepla, prinúti ľudí 

narábať s dodaným teplom hospodár-

nejšie.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Vyúčtovanie za služby spojené 
s užívaním bytových domov a bytov

Súťaž s Carmen
Správne odpovede:

1. Georges Bizet, Ernest Šarko-

zi, 2. Agentúra Jomar, 3. klasika, 

džez, etno, fl amenco, 4. o vášni-

vej, osudovej láske, 5. Silvia Šar-

köziová

Výhercovia vstupeniek: Soňa 

Budinská, BŠ, Mária Durbáková, 

BŠ, Jozef Cibulka, BŠ, Marta Se-

kerková, BŠ, Peter Koleda, Svä-

tý Anton, Carmen Hatalová, BŠ, 

Adela Plevová, BŠ a Slávka Be-

ňová, BŠ. Srdečne blahoželáme! 

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť 

v redakcii ŠN.                                 Red.

Malý beh 
Trate mládeže 
a Cestný beh 
Trate mládeže
Pozývame všetkých športovcov – 

bežcov a priaznivcov bežeckých pre-

tekov na Malý beh Trate mládeže, 

ktorý sa uskutoční dňa 3. 6. 2016 

na futbalovom štadióne v  Banskej 

Štiavnici so začiatkom o 14:30 hod. 

(prezentácia od 13:00 – 14:15 hod.) 

a  Cestný beh Trate mládeže, kto-

rý sa uskutoční dňa 4. 6. 2016 so 

štartom o  10:30 hod. v  Hronskej 

Breznici. Viac informácií na www.

banskastiavnica.sk alebo henrieta.

godova@banskastiavnica.sk         MsÚ

V utorok 31.5.2016 sme v kine 

privítali 100 detičiek, ktoré 

sa zúčastnili projektu Filmový 

kabinet deťom. 

Moderná doba prináša technické 

vymoženosti, vďaka ktorým už aj 

malí školáci dokážu zistiť ako fun-

gujú fi lmárske grify. Výchovno-

-vzdelávací projekt Filmový Kabi-

net Deťom prezentovala ASFK po 

prvýkrát v  roku 2014 počas Me-

dzinárodného fi lmového festivalu 

Febiofest. Interaktívny workshop 

o  animovanom fi lme prináša žia-

kom a  pedagógom z  prvého stup-

ňa základných škôl odpovede na 

rôzne otázky: Ako vzniká animo-

vaný fi lm? Kto ho vytvára? Aké 

sú animátorské postupy? Animá-

torka predstavila  deťom sloven-

ský animovaný fi lm a jeho tvorcov. 

Učila deti pochopiť princíp animá-

cie, ktorý vysvetlila na jednodu-

chých animačných cvičeniach. Deti 

sa hravou formou dozvedeli ako do-

kážu postavičky ožiť na plátne, kto 

im vdýchne dušu, z akých materiá-

lov sa vyrábajú a  ako fungujú me-

chanizmy ich pohybu. Deti prejavi-

li veľký záujem o poznanie a naučili 

sa čo to zo zákulisia fi lmového ume-

nia. Veríme, že projekt splnil aspoň 

z časti svoj cieľ a podchytil ich záu-

jem o animované rozprávky.

Spätná väzba nás presvedčila o tom, 

že to malo zmysel.

Zuzka Patkošová, Odd.KŠaMK

Ako deti všetko vedia

Živá animácia v podaní detí zo ZŠ Bakomi  foto Peter Sliacky
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kam v BŠ 
a okolí ?

V 10. mája 2016 sa v priesto-

roch žiarskeho kúpaliska a 

v priestoroch parku Štefana 

Moysesa v Žiari nad Hronom 

uskutočnil 20. ročník súťaže 

mladých záchranárov civilnej 

ochrany. Súťaže sa zúčastnilo 

22 štvorčlenných družstiev 

z okresov Žiar nad Hronom, 

Banská Štiavnica a Žarnovica.

Súťaž je určená pre žiakov základ-

ných škôl, osemročných gymnázií 

a centrá voľného času.

Za okres Banská Štiavnica sa toh-

to podujatia zúčastnili žiaci a učite-

lia zo Základnej školy Jozefa Horá-

ka v  Banskej Štiavnici a  Základnej 

školy s materskou školou v Banskej 

Belej.

Základným cieľom súťaže je nad-

viazať na prierezové učivo Ochra-

na života a zdravia, ktoré je na 

základných a stredných školách sú-

časťou vyučovacieho procesu. Prak-

tická aplikácia vedomostí získaných 

v priebehu školského roka v spomí-

naných učebných predmetoch  sú-

ťažnou formou vedie k  upevneniu 

týchto vedomostí, ale hlavne vypes-

tuje v žiakoch potrebné skúsenosti 

pri ich praktickej aplikácii v riziko-

vých situáciách, s ktorými sa môžu 

stretnúť aj v bežnom živote.

Vedomosti a praktické schopnosti 

žiakov takto vybudované, určite po-

máhajú  pri záchrane života, zdra-

via a majetku tak, ako to dokazujú 

mnohé prípady z praxe.

Súťažná trať pozostávala z desiatich 

súťažných stanovíšť. Najzaujíma-

vejšie boli zdravotnícka príprava, 

hasenie malých požiarov, orientácia 

v teréne a streľba zo vzduchovky.

Súťaž po technickej a organizačnej 

stránke zabezpečili odbory krízové-

ho riadenia okresných úradov v Žia-

ri nad Hronom, Banskej Štiavnici 

a  Žarnovici. Organizátori z  Okres-

ného úradu Banská Štiavnica – od-

boru krízového riadia ďakujú za 

odbornú prípravu tímov Územné-

mu spolku SČK Banská Štiavnica a 

taktiež sponzorom z okresu Banská 

Štiavnica za vecné ceny a  fi nanč-

né príspevky: Ing. Erik Sombathy 

– Elgeo Banská, s.r.o., RNDr. Mari-

án Skaviniak – Nobageos, MO SNS 

Svätý Anton, Pavol Malatinec.

Úprimné poďakovanie patrí všet-

kým pedagógom uvedených škôl, 

ktorí zabezpečili   teoretickú prípra-

vu žiakov.

Okresný úrad Banská Štiavnica,

odbor krízového riadenia

Súťaž mladých záchranárov

Dňa 25. mája sa konalo 

stretnutie absolventov 

Strednej priemyselnej školy 

baníckej v Banskej Štiavnici 

pri príležitosti päťdesiateho 

výročia ukončenia štúdia.

Vzhľadom k tejto udalosti bývalých 

študentov baníctva a hutníctva pri-

jala v  reprezentačných priestoroch 

starobylej radnice na Mestskom 

úrade aj primátorka Banskej Štiav-

nice Mgr. Nadežda Babiaková. Vo 

svojom príhovore nás oslovila po-

hľadom do minulých rokov, ktorým 

nám pripomenula obdobie nášho 

pobytu v tomto historickom meste. 

Vyvolala v  nás príjemné spomien-

ky na študentské časy takým spô-

sobom, že sme sa neubránili slzám, 

ktoré sme vôbec neukrývali a  ani 

sme sa za ne nehanbili, pretože 

nám hovorila zo srdca. V ďalšej čas-

ti svojho príhovoru sa venovala mi-

nulosti samotného mesta, ktorá sa 

zapísala do histórie, siahajúcej ešte 

pred 13. storočie. Spomenula vý-

znamné udalosti aj osobnosti, ktoré 

sa zapísali do jeho vývoja. Pripome-

nula tiež obdobie relatívne nedávno 

minulé. Banská Štiavnica v ňom vý-

razne opeknela; zdôrazňuje aj prv-

ky slávnej tradície baníctva a  naň 

nadväzujúce obdobia rozvoja prie-

myslu či remesiel. Bolo to pre nás 

príjemné posedenie podfarbené aj 

hudobným sprievodom so študent-

skou hymnou a  ďalšími pesnička-

mi a  baníckymi melódiami. Opä-

tovne sme si pozreli tiež Trojičné 

námestie a  ďalšie pamiatky, budo-

vy našich internátov a samozrejme 

iné miesta, ku ktorým sa viažu naše 

spomienky a ktoré si budeme pripo-

mínať darom v podobe publikácie - 

sprievodcu lokalitou Banská Štiav-

nica a región, ktoré pani primátorka 

darovala každému „študentovi“.

Do Banskej Štiavnice sa budeme 

vždy radi vracať, obdivovať ako sa 

mení, skrášľuje a  pripomínať si 

krásne časy štúdia v  meste našej 

mladosti. Ďakujeme.

Bývalí študenti a študentky SPŠ 

– baníckej v rokoch 1962 - 1966

50 rokov od ukončenia štúdia na SPŠ 
– baníckej 1962 – 1966

Pomaturitné stretnutie študentov po 50. rokoch  foto Archív

Žiaci zo ZŠ s MŠ B.Belá  foto Archív Žiaci zo ZŠ J. Horáka BŠ  foto Archív 

2.6. Luft Academy prednáška: Get-

ting things done. Urobte si poria-

dok v úlohách. Luft coworking, 

18:00.

2.6. Schemnitz Gallery: Júnový 

výber Najnovšie diela z  ateliérov 

výtvarníkov.

2.-4.6. 8. Medzinárodné interpre-

tačné dni klasickej gitarovej hry. 

2.6. Otvárací koncert: Laureáti 

národných gitarových súťaží. 3.6. 

Koncert-recitál: K. Fleischlinger 

(ČR). 4.6. Koncert-recitál: M. Á. Ji-

ménez (ES). Starý zámok, 19:00.

3.6. Malý beh, futbalový štadión, 

14:30.

4.6. Cestný beh Trate mládeže, Hr. 

Breznica-B. Štiavnica, futbalový 

štadión, 10:30.

3.6. Štiavnické inšpirácie. Tema-

ticky zamerané na rodinu. Z tvor-

by členov Autorského klubu. Bris-

tol, 16:00

4.6. Koncert účastníkov kurzu, 

HUAJA, 17:00. Info: huaja.org.

3.6. Carmen á la Gypsy Devils. 

Cigánski diabli, Balet SND, Cre-

denc & Sólisti SĽUKu. Amfi teáter, 

20:30.

4.6. Furmanské preteky. Baďan.

4.6. Vodný raj Vyhne. Otvorenie 

letnej sezóny, od 9:00.

4.6. Salamandra Resort. Otvorenie 

letnej sezóny, od 10:00.

4.6. Juniáles v  Cosmopolitane 3. 

Štiavnické Bane, 11:00.

4./11.6. Terra Permonia. Vždy 

v sobotu, 13:00-17:00.

4.6. MDD v Banskej Belej. Navštív-

te s Alicou rozprávkovú krajinu zá-

zrakov. Štadión, B. Belá, 14:00.

4.6. Pečené prasiatko na Terase 

u  Blaškov. Počúvadlianske jazero, 

hrá skupina Song, 18:00.

4.6. Old Men´s Cigar Club: Profe-

sionálna degustácia Wisky. Divná 

pani, 20:00, rezerv. 0949 464 388.

4.6. Koncert: Th omas Puskailer. 

Kaviareň Divná pani, 20:00

4.6. Latino Impro Fiesta. Koncert-

-workshop a jam session pod vede-

ním Petra Tomka (SK). Art Cafe, 

21:00.

5.6. MDD na Piargu. Medzinárod-

ný deň detí v Š. Baniach.

10.6. Divadlo Pivovaru ERB: Írska 

kliatba. Veľká komédia o  malých 

problémoch, 19:00.

10.6. Pražovňa: SK-CZ Party. Dj 

Tim špecialista na ČS hity, hosť 

Reza Givili.

Zmena programu vyhradená! 

Región Banská Štiavnica
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Prímestské 
letné tábory
Centrum voľného času organizuje 

pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 

prímestské letné tábory v termí-

noch od 4.7. – 8.7. 2016 a 11.7. 

– 15.7.2016. Deti čaká zaujímavý 

program plný hier, súťaží a  spo-

znávanie okolia. Bližšie informá-

cie vám poskytneme v CVČ a na 

t.č. 0907 598 567. 

J. Machilová

Ako sme už informovali v 

ŠN č.16/2016 zo dňa 28.4. v 

článku "Vyznanie pre Banskú 

Štiavnicu" pri príležitosti 

významného životného jubilea 

akad. mal. Nade Rappens-

bergerovej-Jankovičovej 

bola z jej celoživotnej tvorby 

usporiadaná reprezentačná 

výstava na západnej terase 

bratislavského hradu. 

Vzhľadom nato Štiavničanov veľmi 

potešilo jej vyznanie k nášmu mestu, 

ktoré odznelo na vernisáži výstavy a 

ktoré bolo aj následne zverejnené vo 

viacerých celoslovenských médiách. 

Keďže táto grafi čka európskeho výz-

namu mala a stále má ten najdôver-

nejší vzťah k Banskej Štiavnici, po-

žiadali sme ju, aby sa hlavne o tomto 

vrúcnom vzťahu zdôverila našim či-

tateľom.

1. otázka teda znie, ako máte za-

fi xovanú Banskú Štiavnicu z ob-

dobia detstva a mladosti, keď ste 

tu žili?

Myslím si, že Banská Štiavnica očarí 

každého. Ja som mala to šťastie, že 

som maturovala na tunajšom gym-

náziu. Boli sme posledný ročník, 

ktorý maturoval v „oktáve“, súčasne 

s nami už maturovali žiaci z jedenásť-

ročenky. Mali sme výborných peda-

gógov, spomeniem aspoň pána pro-

fesora Vojtecha Bolerázskeho a pani 

profesorku Máriu Sliačanovú. Žilo 

sa nenáročne, ale mali sme obrovský 

potenciál v  odhodlaní meniť svet. 

Štiavničania boli odjakživa skrom-

ní a rozhodne nemali nároky na ne-

jaký luxus alebo nadštandard, skôr 

mali a majú nároky na kultúru v naj-

širšom slova zmysle – aj do nás všte-

pili zmysel pre kolektív a pracovitosť. 

Dlhé roky po maturite sme sa stre-

távali každú poslednú májovú sobo-

tu v penzióne Na Kopci, aby sme sa 

navzájom potešili aj podržali. Nehan-

bím sa ani za svoj obdiv k nadšeniu 

s akým moji starší spolužiaci postavi-

li Trať mládeže, ani za naše presved-

čenie, že po prežití vojny už nastane 

„večný“ mier. Doteraz my, ktorí sme 

prežili druhú svetovú vojnu, nechá-

peme ako je možné, že ľudstvo sa ne-

poučilo...

Ako sa odrazila Banská Štiavnica 

vo vašej doterajšej tvorbe?

Je všadeprítomná. Hoci konkrétne 

reálie na mojich grafi kách (okrem 

„Príbehov štiavnických I – XI“ poézia 

a  duša tohto mesta je napríklad aj 

v cykle litografi í „Starý dom“, v cykle 

„Dievčina“, „Príbehy zo zámku“ atď.

Nie všetci čitatelia ŠN poznajú 

vaše mimoriadne úspechy v ce-

loslovenských i európskych re-

láciách. Môžete nám o nich nie-

čo povedať?

Myslím, že „úspechy“ sa hodnotia 

podľa ohlasov v tlači, médiách, pod-

ľa odbornej kritiky, návštevnos-

ti výstav, možnostiach ďalšieho vy-

stavovania, účasti na kolektívnych 

podujatiach atď. Tieto a takéto atri-

búty ma uspokojujú. Okrem pravi-

delných participácii na slovenských 

a  zahraničných výstavách, každo-

ročne som usporiadala samostatné 

výstavy (najmenej 2-5 výstav ročne 

- niektoré boli aj v Banskej Štiavnici 

aj v zahraničí. Za 54 rokov – od ab-

solvovania VŠVU - (s prvou cenou za 

diplomovú prácu) bolo tých výstav 

naozaj veľmi veľa a teší ma, že boli 

úspešné. Som rada, že som v živote 

nezaháľala, pretože pred dvoma rok-

mi som mala vážny úraz (okrem iné-

ho som si zranila aj pravú ruku), po 

ktorom úraze už nemôžem pracovať. 

Ako sa zvykne písať „dielo je uzavreté“ 

. Nedávnu výstavu na bratislavskom 

hrade pripravil PhDr. Ľuboslav Móza 

(za výdatnej pomoci môjho manžela 

a syna Juraja), s ktorým ostatné de-

saťročia spolupracujem.

Kde sa môžeme s vašimi čarokrás-

nymi dielami stretnúť, zvlášť s 

motívmi nášho mesta?

Ostatných 50-60 rokov (mám bohu-

milých osemdesiat) som tak inten-

zívne obdarúvavala svojich blízkych, 

aj vzdialenejších svojimi grafi kami, 

až mi z nich ostalo len minimu. Pre-

dovšetkým ide o „Príbehy štiavnické“, 

preto sme sa dohodli s  rodinou La-

dzianskych, že najlepšie miesto pre 

tieto grafi ky je v  ich obchode „Diela 

a dielka“ v Banskej Štiavnici na Tro-

jičnom námestí, v susedstve Limpa-

cherovského domu, v ktorom som s 

rodičmi bývala a  strávila najkrajšie 

roky svojho života. Tam sú k dispozí-

cii (dajú sa u nich objednať aj na in-

ternete).

Za rozhovor sa poďakoval a do ďal-

ších rokov života jej aj v mene 

premnohých vďačných Štiavničanov 

praje dobré zdravie, šťastie a spokoj-

nosť Michal Kríž

Spomienky na Štiavnicu

INZERCIA

Patrí 
nebezpečný 
odpad do lesa?!
Les je pre človeka veľmi dôležitý 

ako aj pre lesnú zver, ktorá tam 

žije. Nedávno sme mali mesiac 

apríl, ktorý je spojený s ochranou 

lesov a každý, kto má rád les a vše-

obecne ekosystém ako taký, tak 

by mu nemala byť príroda ľaho-

stajná. 

Som milovník prírody a  pri ne-

dávnej potulke lesom som našiel 

čiernu skládku s  nebezpečným 

odpadom strešnej krytiny eterni-

tu, ktorý obsahuje karcinogénne 

látky, ktoré sú životu nebezpeč-

né. Okrem toho som našiel sklád-

ku s  rozbitým sklom, na ktorom 

sa môže zraniť zver, ako aj ľudia. 

Cítil som sa ako na zbernom dvo-

re a nie ako v prírode. Nech už to 

tam vysypal ktokoľvek, mal by sa 

zamyslieť nad svojím konaním, či 

pri rekonštrukcií domu patrí ne-

bezpečný odpad do lesa. Les nie je 

smetisko! Môj osobný názor je, že 

príroda sa bez nás zaobíde, ale my 

bez nej nie! A tak by sme sa mali 

k nej aj správať...

Anton Golian

Deň otvorených 
dverí
Vitalita Dom seniorov srdečne Vás 

pozýva na Deň otvorených dverí, 

ktorý sa uskutoční dňa 4.6.2016 

v zariadení pre seniorov Vitalita 

v Banskom Studenci. Program: 

10:30 – 11:00 slávnostné priví-

tanie, 11:00 – posedenie pri hud-

be, podávanie občerstvenia, video 

prezentácia, ukážky prác klientov, 

spoločenské hry, športové aktivi-

ty, masáž, magnetoterapia, lyn-

fodrenáž,  terapia rázovou vlnou, 

cvičenia na thera trainer tigo. Te-

šíme sa na Vás!               DS Vitalita
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Slza v oku, v 

srdci žiaľ, čo 

drahé nám bolo 

osud vzal. Odi-

šiel si nám všetkým, ktorí ťa 

radi mali. Odišiel si bez toho, 

aby nám Tvoje ústa zbohom 

dali. Len ten, kto niekoho na-

vždy stratí, vie, čo je to bolesť a 

žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a 

zabudnúť nedovolí.“

So smútkom v srdci sme 

si 31.5.2016 pripomenuli 

20.výročie, kedy nás navždy 

opustil náš drahý otec Alojz 

Baláž. 

S láskou spomínajú 

manželka, dcéry a synovia 

s rodinami

Poďakovanie

Úprimne a s 

úctou ďakuje-

me všetkým 

tým, ktorí od-

prevadili na po-

slednej ceste dňa 21.5.2016 

nášho drahého Ing. Jána Iva-

niča. Ďakujeme za dôstoj-

ný priebeh poslednej rozlúč-

ky, menovite pracovníkom 

MsÚ v Banskej Štiavnici, 

pani primátorke Mgr. Na-

dežde Babiakovej, Zboru pre 

občianske záležitosti v Ban-

skej Štiavnici, pani Jarmile 

Simonidesovej, Banskoštiav-

nicko-hodrušskému baníc-

kemu spolku v Banskej Štiav-

nici, Spojenej škole služieb a 

lesníctva v Banskej Štiavni-

ci, pani riaditeľke Mgr. Viere 

Gregáňovej, členom spevoko-

lu Štiavničan a pracovníkom 

pohrebných služieb Charon. 

Ďakujeme za  prejavenú sú-

strasť a kvetinové dary. Ďa-

kujeme lekárom banskoštiav-

nickej nemocnice, ktorí sa 

dlhé roky starali o podlome-

né zdravie nášho zosnulé-

ho a občanom mesta za pria-

zeň, ktorú počas jeho života k 

nemu prechovávali. 

Smútiaca manželka 

a deti Radka, Janka, Dana 

a syn Ivan

Pádom socializmu po „nežnej 

revolúcii“ sme všetko socialis-

tické zavrhli. 

Žiaľ, aj nové športové súťaže a  naj-

mä množstvo branných pretekov pre 

žiakov a študentov. V minulom škol-

skom roku sme sa rozhodli na ZŠ s MŠ 

v Banskej Belej, že našim žiakom pri-

pravíme takúto súťaž spojenú s pohy-

bom v prírode a preverením zručností 

či vedomostí na jednotlivých stano-

vištiach. Preteky sa stretli s pozitív-

nym ohlasom u žiakov, čo nás motivo-

valo k tomu, aby sme z jednorazových 

pretekov urobili tradíciu a  rozšírili 

okruh súťažiacich na celý štiavnický 

okres. Po vlaňajšom skúšobnom nul-

tom ročníku ofi ciálne od 1. ročníka or-

ganizujeme túto súťaž ako Memoriál 

Vladka Stračinu. Touto súťažou sme 

sa rozhodli uctiť pamiatku žiaka na-

šej školy. Vladko Stračina bol obrov-

ský talent v motoristickom športe. Na 

motorke v rámci crossových súťaží v 

rokoch 1996 – 2000 zbieral vavríny 

nielen na lokálnych pretekoch, ale stal 

sa aj vicemajstrom Slovenska v roku 

2000. Žiaľ, tragická udalosť v  roku 

2000 už nedovolila naplno rozvinúť 

jeho talent. Memoriál Vladka Strači-

nu bude každý rok živou spomienkou 

na Vladka, žiaka ZŠ s MŠ Banská Belá. 

1.ročník sa uskutočnil 16.5.2016. Na 

viac ako štvorkilometrovej náročnej 

členitej trati vedúcej katastrom obce 

Banská Belá čakalo na súťažiacich 

osem stanovíšť. Na prvom stanovišti 

rozhodovala presná „muška“ pri streľ-

be zo vzduchových zbraní. Nasledoval 

odhad vzdialenosti rôzne vzdialených 

dominánt v okolí. Na treťom stanoviš-

ti žiaci triafali granátom do vyznače-

ného priestoru. Súťažiaci pokračovali 

pomenovávaním skutočných vzoriek 

rastlín a  stromov. Na piatom stano-

višti museli pretekári ukázať nielen 

zručnosť, ale potlačiť aj strach pri pre-

konávaní prírodnej prekážky rúčko-

vaním po vodorovnom lane. Zdra-

votnícka príprava bola preverená na 

dvoch miestach - najprv testom teo-

retických vedomostí, potom aj prak-

tickými zručnosťami. Posledné stano-

vište opäť testom preverilo vedomosti 

z dopravnej výchovy týkajúce sa hlav-

ne účasti chodcov v cestnej premávke.

Súťažili trojčlenné družstvá s  povin-

nou účasťou minimálne jedného diev-

čaťa v  družstve v  dvoch kategóriách 

: mladší žiaci – rok narodenia 2003 

a mladší, starší žiaci – rok narodenia 

2000 a  mladší. K  čistému bežecké-

mu času sa pri vyhodnotení pripočí-

tali trestné minúty, udelené na stano-

vištiach za nesprávne odpovede alebo 

nesplnené úlohy. Víťazmi sa teda sta-

li družstvá s najnižším výsledným ča-

som.

V kategórii mladších žiakov sa 

umiestnili na:

1.mieste: Emma Rudinská, Miška Si-

ládiová, Lukáš Peták – čas 1:09:49

2.mieste: Marína Siládiová, Sofi a Pe-

táková, David Kotora- 1:16:43

3.mieste: Miška Remeňová, Maťko 

Antošík, Janko Ľalík.- 1:19:50

Všetky tieto družstvá boli zo ZŠ s MŠ 

Banská Belá.

V kategórii starších žiakov sa 

umiestnili na:

1.mieste: Lívia Paučová, Dávid Gunár, 

Matej Siládi – ZŠ s MŠ Banská Belá – 

0:53:49

2.mieste: Laurencia Bačíková, Samuel 

Mihalčík, Dominik Pivarči – ZŠ J. Ho-

ráka Banská Štiavnica – 1:09:00

3.mieste: Monika Bačíková, Simona 

Petrášková, Ján Marko – ZŠ J. Horáka 

Banská Štiavnica – 1:18:23

Putovný pohár, ktorý do súťaže veno-

val pán Vladimír Stračina, získava ško-

la s najlepším umiestnením družstiev 

v  oboch kategóriách. Tento rok po-

hár suverénnym spôsobom získala ZŠ 

s MŠ Banská Belá - súčet umiestnení 

2 (1.miesto ml. žiaci a 1.miesto st. žia-

ci). Na 2. mieste skončila ZŠ s MŠ M. 

Hella Štiavnické Bane - súčet umiest-

není 12 (4.miesto ml. žiaci a 8.miesto 

st. žiaci). ZŠ J. Horáka nemohla byť 

hodnotená v súťaži škôl, lebo postavili 

silné družstvá, ale len v kategórii star-

ších žiakov. Budeme veľmi radi, keď 

na 2.ročníku budeme môcť privítať 

družstvá aj z ďalších škôl štiavnické-

ho okresu a zvýšenou konkurenciou 

získa súťaž ešte viac na atraktívnos-

ti. Záverom chcem poďakovať páno-

vi Vladimírovi Stračinovi za fi nančnú 

a materiálnu podporu a všetkým za-

mestnancom ZŠ s MŠ Banská Belá za 

super odvedenú prácu pri zabezpeče-

ní tohto podujatia. 

Radek Šály

Memoriál Vladka Stračinu

Dňa 13.5.2016 sa uskutočnilo 

stretnutie pletárov. 

Ďakujeme organizátorom, sponzo-

rom a všetkým, ktorí sa akýmkoľ-

vek spôsobom pričinili o zdarný 

priebeh stretnutia. Mestu BŠ, fi rme 

Svetro, s.r.o., Kvetinárstvo Orchi-

dea, IMO p. Mojžiš, Elektro MT, Pa-

piernictvo KŠP, Elektro Elis, Farby-

-laky-železiarstvo Sibacol, Masáže 

p. Švidroňová, Optika pod poštou, 

Lekáreň Helios, Zlatníctvo, Suvení-

ry Trotuár, Potraviny Ernek, Kniha 

p. Drbohlavová, Prospect p. Doleti-

na, Odevy-drogéria p. Martykáno-

vá, Darčeky-suveníry Perla, Odevy 

Glamour, Lekáreň Ametyst, Tex-

til Gizka, Obuv p. Roch, Teta dro-

géria, Pedikúra križ., Chovateľské 

potreby križ., Kaderníctvo p.Dob-

šovičová, Textilná galantéria Weba, 

kaderníctvo p. Slezáková, Lekáreň 

Dr. Max, Poľovnícke potreby p. Ma-

jer, Dužina, Špeciality u Paľa, Jirka 

Fojtíková, Drogéria p. Voštiar, Čín-

sky obchod Barbora, 101 drogerie, 

Štiavnické sudárne, Farby-laky p. 

Blahút, Gimex, Winer p. Kuka, Ar-

lek p. Kurucová, Textil p. Weis, Ma-

rian Horvát, CBA, Zelevoc drieň. p. 

Szegéň, Kaderníctvo Zuzana drieň., 

Baby Julinka p. Chmolová, Kveti-

nárstvo drieň., Diela a diela p. La-

dziansky a UV pizzéria. 

Org. výbor

Poďakovanie

Úspešní žiaci na športovej súťaži  foto Archív autora
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Prinášame Vám rozhovor 

s riaditeľkou festivalu 

Vlnoplocha MgA. Klárou 

Jakubovou, CZ

O čom bude nový divadelný fes-

tival Vlnoplocha v Banskej Štiav-

nici?

Banská Štiavnica je sama o sobě di-

vadlem. V jejích kulisách se ode-

hrávají všelijaké nám dobře známé 

příběhy a obrazy, které i svojí všed-

ností jsou něčím vzácné. Ale pře-

ci jen nám tu živý druh umění chy-

bí. Je to jiné, když vyjdete ven mezi 

lidi a sdílíte s nimi zážitky. A divadlo 

tuto nevšednost nabízí. Ono je něk-

dy potřeba se zasmát nebo rozpla-

kat hromadně. Mnohem hlouběji 

do vás pak věci proniknou a člověk 

si uvědomí, že je jen člověkem. A 

o tom by měl být i náš festival Vl-

noplocha, jehož tématem bude di-

vadlo lidskosti a lidskost v divadle.

Prečo ste sa rozhodli práve tu za-

ložiť festivalovú divadelnú tradí-

ciu?

Vnímáme to jako přirozený vývoj a 

potenciál tohoto města. Za posled-

ní roky si toto město k sobě přitáhlo 

mnoho tvůrčích lidí, kteří to cítí po-

dobně a s nimi jsme už několik let 

ten nápad drželi v hlavě. Ale asi mu-

sel přijít ten správný impuls a to 

bylo, když nás ředitel Regionu Ban-

ské Štiavnice Igor Kuhn na podzim 

oslovil, jestli bychom neměli chuť 

zorganizovat divadelní festival čes-

kého a slovenského divadla.

A tak ten nápad dostal najednou 

jasné kontury. Dramaturgii festi-

valu jsme postavili pro letošní roč-

ník na autorském divadle. Já mám 

na starosti českou scénu a pro slo-

venskou stranu jsme oslovili oz 

Squat a Veroniku Gabčíkovou, kte-

rá má mnoholeté zkušenosti s orga-

nizováním Divadelní Nitry. Festival 

z veřejných zdrojů podpořil Fond 

na podporu umenia a díky dalším 

partnerům a práci nadšenců mohl 

vzniknout.

Kde a ako bude festival prebie-

hať?

Divadelní představení se budou 

odehrávat na více místech. Jed-

ním z těch netradičních bude kostel 

Frauenberg, Belházyho palác, dvůr 

Gavalier, kino Akademik a naopak 

jako divadelnější prostory jsme vy-

brali Amfi teátr a Kulturní centrum.

Festival trvá 4 dny a zahajíme ho již 

ve čtvrtek štiavnickou premiérou 

site-specifi c představení Pes, kto-

rý uvidel boha v Belházyho paláci 

od 21.30. Režisérkou této autorské 

inscenace je Mila Dromovich, jejíž 

tvorbu uz štiavničané mohou znát 

z předchozích projektů. V roce 2013 

uskutečnila přímo na vodní hladině 

tajchu Vodárenská divadlo s ná-

zvem ,,Toto nie je zlatá rybka,, anebo 

v roce 2012 výrazně završila svou 

divadelní trilogii inscenací ,,Červe-

ná skříňka,, ve výkladu tehdy ještě 

zdevastovaného hotelu Bristol. Je 

pro nás až symbolické, že se čer-

stvě zrekonstruovaný hotel Bristol 

stane naším festivalovým centrem. 

Tady si diváci budou od pátku 17.6. 

moci zakoupit nebo vyzvednout své 

rezervované vstupenky a potkat 

naše festivalové hosty. Hned z kra-

je festivalu se zde představí český 

loutkařský skvost Buchty a loutky 

se svým interaktivním Automatem 

na fi lmy a na sobotu zde chystáme 

program pro děti.

Páteční festivalový den začíná už 

ráno krásnou dramatizací Děvčátka 

Momo (CZ) (zdarma pro menší děti 

štiavnických základních škol), od-

polední program zajistí legendární 

Túlavé divadlo a studenti hereckých 

škol a nejen děti jistě ocení pohádku 

Pes (Prí)tulák. Ovšem již v pátek si 

přijdou na své i divadelní odborní-

ci, protože chystáme tři po sobě jdo-

ucí hvězdy současného divadla. Slá-

va Daubnerová (SK), která si sama 

vytváří své experimentální insce-

nace a spojuje v nich s bravurností 

divadelní a výtvarnou složku, ode-

hraje od 19.00 své Solo lamentoso. 

Soubor Med a prach (SK) s Andre-

jem Kalinkou od 21.00 naplní hud-

bou, divadlem i výtvarnem kostel 

Frauenber. Od 22.30 sestoupí do 

Amfi teátru české hvězdy z divad-

la VOSTO5 tentokrát jako Bohové 

z hory Olymp, aby zde svedli svůj 

komediální Souboj Titánků. A kdo 

nebude mít ještě dost, tak o půlno-

ci začíná v Belházyho paláci druhé 

uvedení hry Pes, ktorý uvidel boha.

Sobota bude podobně nabitá. Od 

11.hod. vystoupí na dvoře Gavalie-

ra ZkuFraVon (SK) s Maringotka-

mi, k vidění budou další student-

ské soubory z VŠMU a DAMU a od 

17.00 začíná divadlo Odivo (SK) 

s Láska V a Vášeň B. S nádhernou 

poetikou Ivety Duškové z Divadla 

Kampa (CZ) se diváci setkají v sobo-

tu od 18.30 na představení ,,Mami 

jsi trapná, ale mám tě ráda“ a v neděli 

od 14.30 na dojemném indiánském 

příběhu ,,Škola Malého Stromu“. So-

botní noc ovládnou od 21.30 Spi-

tfi re Company (CZ) se svými An-

tiwords, za které sbírají ceny po 

celém světě. A po nočním student-

ském představení Sto rokov samo-

ty navazuje na náš program Festival 

světla Illumination. Festival končí 

až v neděli odpoledne novinkou di-

vadla ZkuFraVon, kteří zahrají ,,Pi-

nocchia“. Je toho ještě mnohem víc, 

podrobný program naleznou čte-

náři na internetových stránkách 

www.vlnoplocha.sk.

Koho má festival osloviť?

Věřím, že se podařilo hned na prv-

ní ročník poskládat tak pestrý 

program, že se vyplatí přijít každé-

mu, aby si na festivale Vlnoplocha 

našel tu svoji divadelní srdcovku. 

Organizátorom je Region Banská 

Štiavnica, o.z. Squat, Filmodrom a 

Mesto Banská Štiavnica.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Nový divadelný festival Vlnoplocha

Divadelný súbor SK ZkuFraVOn Maringotky  foto Archív

Geekfest 2016
Ak hľadáte zaujímavý spôsob 

trávenia voľného času a  ste mi-

lovníkom nielen vedeckej fantas-

tiky, spoločenských hier či popu-

lárnej a  japonskej kultúry, ale aj 

dobrých kníh i kvalitných ruč-

ných výrobkov, zastavte sa u nás 

na kus reči. V priestoroch MsKC 

v  Žiari nad Hronom sa v  dňoch 

od 25. - 26. júna 2016 uskutoč-

ní prvý ročník celoslovenského 

festivalu s názvom žiarsky Geek-

fest, ktorého náplňou je ľudí roz-

veseliť, zabaviť aj vzdelať.

Posledný júnový týždeň tak ne-

tradične otvorí dobrodružnú 

letnú sezónu v  banskobystric-

kom kraji a prinesie vám víkend 

v  spoločnosti kreatívnych ľudí, 

známych osobností a vašich pria-

teľov, s ktorými sa prichádzajúce 

leto má začať vo veľkom.

Organizátori a  hlavní partneri 

podujatia, ktorými sú antikvari-

át Tuborgaha, MsKC v Žiari nad 

Hronom a  mesto Žiar nad Hro-

nom, si pre vás pripravili bohatý 

program pozostávajúci z komik-

sových a kaligrafi ckých worksho-

pov, fi lmového premietania, au-

torských čítaní a  odborných 

prednášok s rôznorodou temati-

kou v  duchu festivalu. Stretnúť 

sa tak budete môcť s  Jurajom 

Červenákom, Petrou Slováko-

vou, Janou Plauchovou, Jura-

jom Malíčkom i Brianom Terre-

rom. Svojou návštevou festival 

poctí  aj Veľvyslanectvo Japon-

ska v  Slovenskej republike, ako 

aj banskoštiavnický malý – veľ-

ký antikvariát Antikvariatik.sk, 

ktorý okrem kníh prinesie aj zbe-

rateľské veci pre všetkých fajn-

šmekrov dobových grafík a  sta-

rých tlačí. 

Priestory MsKC zútulní Čajov-

ňa za rohom a  sprievodné ak-

cie v  hernom duchu vám zase 

spríjemnia a  vyplnia prestávky 

v  programe. Pripravené sú pre 

vás aj súťaže s peknými vecnými 

cenami, ktoré do nich venova-

li hlavne naše slovenské vydava-

teľstvá Albatros, Slovart a  Artis 

Omnis.

Vstupenky si zakúpite aj v  po-

hodlí vášho domova, a  to pros-

tredníctvom internetovej strán-

ky MsKC Žiar nad Hronom 

(mskcentrum.sk), alebo hlavnej 

stránky podujatia Ziarskygeek-

fest (http://www.ziarskygeek-

fest.sk).

Veronika Inglotová
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 3.6. o 19:30 hod.Piatok 3.6. o 19:30 hod.
Nedeľa 5.6. o 19:30 hod.Nedeľa 5.6. o 19:30 hod.

OsTrí chlApciOsTrí chlApci

Krimi/Mysteriózny/Thriller, USA, Krimi/Mysteriózny/Thriller, USA, 
2016, 115 min, MP 15. Vstupné: 4 €2016, 115 min, MP 15. Vstupné: 4 €
Režisér Shane Black (Iron Man 3) pri-Režisér Shane Black (Iron Man 3) pri-
náša na plátna kín ďalšiu zo svojich ne-náša na plátna kín ďalšiu zo svojich ne-
zabudnuteľných komédií, plnú skve-zabudnuteľných komédií, plnú skve-
lých akčných scén a vtipných hlášok. lých akčných scén a vtipných hlášok. 
Jacksona Healyho (Russell Crowe) si Jacksona Healyho (Russell Crowe) si 
ľudia najímajú, keď potrebujú raz a ľudia najímajú, keď potrebujú raz a 
navždy vyriešiť nejaký problém. Po-navždy vyriešiť nejaký problém. Po-
pleteného detektíva Hollanda Mar-pleteného detektíva Hollanda Mar-
cha (Ryan Gosling) si väčšinou nena-cha (Ryan Gosling) si väčšinou nena-
jíma nikto. Neuveriteľnou náhodou sa jíma nikto. Neuveriteľnou náhodou sa 
títo dvaja zapletú do prípadu, v ktorom 
ide o nezvestné dievča a mŕtvu porno-
hviezdu. Ich svojrázne vyšetrovacie 
metódy ich dovedú k odhaleniu šokujú-
cej konšpirácie, ktorej nitky vedú až k 
tým najvyšším kruhom.

Sobota 4.6. o 19:30 hod.Sobota 4.6. o 19:30 hod.
Štvrtok 9.6. o 19:30 hod.Štvrtok 9.6. o 19:30 hod.

NiNjA korYTNAčkY 2

Akčný/Dobrodružný/Komédia/Fan-
tasy/Sci-Fi, USA, 2016, MP. Vstup-

né: 4 €. Michelangelo, Donatello, Leo-né: 4 €. Michelangelo, Donatello, Leo-
nardo a Raphael sú tu opäť! Môžete sa nardo a Raphael sú tu opäť! Môžete sa 
tešiť na pokračovanie ich dobrodružné-tešiť na pokračovanie ich dobrodružné-
ho príbehu.ho príbehu.

Nedeľa 5.6. o 17:00 hod.Nedeľa 5.6. o 17:00 hod.

AlicA v krAjiNe zA AlicA v krAjiNe zA 

zrkAdloMzrkAdloM

Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, 
USA, 2016, 113 min., MP. Vstupné: USA, 2016, 113 min., MP. Vstupné: 
4 €. Alenka Kingsleighová sa ujala re-4 €. Alenka Kingsleighová sa ujala re-
mesla po svojom otcovi a strávila nie-mesla po svojom otcovi a strávila nie-
koľko posledných rokov na divokých koľko posledných rokov na divokých 
vlnách svetových oceánov. Po svojom vlnách svetových oceánov. Po svojom 
návrate do Londýna objavia čarovné návrate do Londýna objavia čarovné 
zrkadlo, cez ktoré sa dostane späť do zrkadlo, cez ktoré sa dostane späť do 
fantastickej Ríše divov, kde sa znovu fantastickej Ríše divov, kde sa znovu 
stretne so svojimi starými známymi: stretne so svojimi starými známymi: 
Bielym králikom Absolemem, kocú-Bielym králikom Absolemem, kocú-
rom Sklibom a šibnutým Klobučníkom, rom Sklibom a šibnutým Klobučníkom, 
ktorý nie je vo svojej koži. Cestou do ktorý nie je vo svojej koži. Cestou do 
minulosti sa Alica stretáva so svojimi minulosti sa Alica stretáva so svojimi 
priateľmi - i nepriateľmi - v rôznych priateľmi - i nepriateľmi - v rôznych 
dobách ich životov. Alenku čaká nebez-dobách ich životov. Alenku čaká nebez-
pečná cesta, počas ktorej musí zachrá-pečná cesta, počas ktorej musí zachrá-
niť pojašeného Klobučníka skôr, než jej niť pojašeného Klobučníka skôr, než jej 
vyprší všetok čas.vyprší všetok čas.

Utorok 7.6. o 19:30 hod.Utorok 7.6. o 19:30 hod.

ZkÁzA krÁsoUZkÁzA krÁsoU

Dokumentárny, Česko, 2016, 90 min, Dokumentárny, Česko, 2016, 90 min, 
MP. Vstupné: 3 €. Lída Baarová. He-MP. Vstupné: 3 €. Lída Baarová. He-
rečka, pre ktorú bola jej krása najväč-rečka, pre ktorú bola jej krása najväč-
ším darom aj prekliatím zároveň. Mla-ším darom aj prekliatím zároveň. Mla-
dé a atraktívne dievča sa rýchlo stala dé a atraktívne dievča sa rýchlo stala 
najväčšou československou fi lmovou najväčšou československou fi lmovou 
hviezdou a dokázala si podmaniť aj hviezdou a dokázala si podmaniť aj 
najobávanejších mužov svojej doby. najobávanejších mužov svojej doby. 
Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Vzťah s ministrom ríšskej propagandy 
Josephom Goebbelsom z nej však obra-Josephom Goebbelsom z nej však obra-
tom učinil národného nepriateľa a sym-tom učinil národného nepriateľa a sym-
bol kolaborantstva. Na sklonku hereč-bol kolaborantstva. Na sklonku hereč-
kinho života nakrútila otvorenú spoveď kinho života nakrútila otvorenú spoveď 
kedysi milovanej a následne zatracova-kedysi milovanej a následne zatracova-
nej hviezdy na pozadí unikátnych ma-nej hviezdy na pozadí unikátnych ma-
teriálov z niekoľkých európskych fi lmo-teriálov z niekoľkých európskych fi lmo-
vých archívov aj ukážok slávnych úloh vých archívov aj ukážok slávnych úloh 
Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktív-Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktív-
nej lovestory s charakteristikami antic-nej lovestory s charakteristikami antic-
kej tragédie je fatálne spojený s európ-kej tragédie je fatálne spojený s európ-
skymi dejinami a ukazuje mimoriadne skymi dejinami a ukazuje mimoriadne 
úprimný portrét ženy, ktorej na vrcho-úprimný portrét ženy, ktorej na vrcho-
le kariéry ležal svet pri nohách. O to le kariéry ležal svet pri nohách. O to 
monumentálnejší bol potom jej pád do monumentálnejší bol potom jej pád do 
zabudnutia a samoty.zabudnutia a samoty.

NNNNN

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.19/2016: „Sta-

rá láska a nové pyžamo sú nebezpeč-

né.“ Výhercom sa stáva Ing. Igor 

Szabo, Dobšinského 8, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-eur v 

pizzérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

13.6.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Renate 

Loise Maioli: „Zväzok priateľstva ale-

bo lásky neposilňujú…“ (dokončenie 

tajničky).

A., Dolný Kubín, spoluhlásky v slo-

ve našúp, citoslovce kukania, urobi-

la veniec,

B., 2. časť tajničky, 

C., Buničina, Ilona, čmudí, kotvila 

skrátene bez ila,

D., Papagáj, citoslovce trúbenia, 

3.pád slova sonda,

E., Zvratné zámeno, nie dnu, nala-

ďujem, čistiaci prostriedok, príby-

tok včiel,

F., Toto, nákladné auto, citoslov-

ce dupania, oznámiť úradom, v po-

riadku,

G., Prehodený prízvuk v slove al-

tán, časť Košíc, patriaci Ale, sa-

mohláska v slove hej,

H., Nalieval, rúčka na náradí, časť 

schodiska,

I., Stred slova Lenka, postava, síra, 

Katarína, Okresná vzdelávacia 

agentúra, skr.,

J., Názov družstva v ČR, patriaci 

Ete, otec slangovo, kanadský ho-

kejista,

K., Koniec tajničky, otlačky rúk.

1., Mnoho ľudí, 3.časť tajničky, 

pond,

2., Klára bez dĺžňa, cudzie mužské 

meno, predložka 2.pád,

3., Neroztápaj kov, útok, dolný zá-

vod,

4., Špároval bez dĺžňa, Teofi l,

5., Predložka, patriaci Ane, Peter 

česky,

6., Druh piva, spadol zriedkavo, mo-

derný,

7., Urán, Jaroslava domácky, zodie-

raj, osobné zámeno,

8., Druh papagája, výkres, festival 

spevu,

9., navarí, psík, kocúr rusky,

10., Vynáša hnoj, malá mucha, tebe, 

11., Vie česky, set, rodič,

12., Omietal si básnicky, papagáj,

13., Meno Czákovej, ticho s hrubi-

cou,

14., Pohyb vzduchom, citoslovce 

dúdania, pariaci Onovi, ozn. áut Ru-

munska a Kambodže,

15., Tiež, začiatok tajničky.

Pozn.aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 21
Krížovka
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...ak si chcete vypočuť obsah 

tejto piesne, určite choďte na 

koncert Barbory Švidraňovej. 

Niektorí z  nás tak urobili a  v  prí-

jemnom prostredí nefajčiarskej ka-

viarne Trotuar Cafe, zhliadli v sobo-

tu 14.5.2016 famózne vystúpenie 

známej multifunkčnej umelkyne 

s kapelou, ktorú založil v roku 2012 

jej brat Šimon, pod názvom Ba-

sie Frank Band. Preplnené publi-

kum dostala invenčná speváčka do 

varu titulmi od Adel, Rihanny, Lady 

Gaga či autorskou tvorbou Mrcha, 

Dobré dievča, Muž zo severu apd.  

Mimochodom, práve v nich reaguje  

na viac menej zvrátenú tvár bulvá-

ru, ktorý dokáže ovplyvniť mienku 

verejnosti a  zaškatuľkovať umelca 

do určitej pózy. Že to tak nie je ani 

v  tomto prípade, Barbora všetkým 

dokázala svojím skvelým výkonom, 

bezprostrednosťou a  nakoniec aj 

svojou skromnosťou a  úprimnos-

ťou pri našom rozhovore.

Ako vznikajú tvoje autorské 

piesne?

Texty píšem ja. Pokiaľ ide o  vese-

lé, píšem ich v slovenčine. V nej sa 

dá dobre narábať s jazykom, vytvá-

rať vhodné metafory a dvojzmysly. 

Akonáhle prehodím na vážnu tému, 

píšem v angličtine. V nej sa zas dajú 

lepšie vyjadriť emócie. Hudbu robí 

môj brat.

Čo máš spoločné s  Milom Krá-

lom? Často si s ním spájaná!

Pre neho iba spievam v jeho kapele 

ženské vokály a ženské party. Jed-

ná sa čisto o divadelnú hudbu, kto-

rú vytvoril pre rôzne inscenácie po 

celom Slovensku. Ja vystupujem so 

svojou skupinou, s ktorou som dnes 

tu. Toto je aj hlavným dôvodom pre-

čo som na voľnej nohe.  Chcem viac 

robiť muziku s vlastnou kapelou.

Aká je teda tvoja skutočná po-

loha. Si folkloristka, herečka či 

speváčka?

Od malička som sa venovala ľudo-

vému umeniu. To mi nakoniec aj 

veľmi pomohlo, keď som išla štu-

dovať na VŠMU do Bratislavy. Mám 

absolvované 3 roky muzikálové-

ho a 2 roky činoherného herectva. 

Všetko sú to spojené nádoby, kto-

ré ma celé roky tvorili a maximálne 

som to zúročila pri všetkých mojich 

vystúpeniach. Som herečka (hosťu-

jem ešte vo viacerých divadlách, te-

raz najviac spolupracujem s  Rado-

šinskym naivným divadlom), ale 

som aj speváčka. Obidve povolania 

robím naplno.

Médiá radi rozoberajú tvoju po-

stavu. Ja konštatujem, že ju máš 

perfektnú. Naozaj chudneš pre 

lásku alebo je v tom niečo iné?

Pre lásku určite nie, teraz nemám 

partnera. Ani by som to kvôli žiad-

nemu nerobila. Muž musí chcieť 

ženu takú aká je, inak to nie je lás-

ka. Ale skúste absolvovať niekoľko 

divadelných či speváckych vystúpe-

ní za sebou a uvidíte ako kilá pôjdu 

dolu. Je pravda, že istým spôsobom 

si dávam pozor na stravu, ale nepre-

háňam to.

Tvoje ohnivé vlasy sú tiež stále 

na pretrase. Aká je ich skutočná 

farba?

Moje vlasy sú pieskovo plavé. Keďže 

chcem byť svojská a výrazná, volím 

tieto ohnivé odtiene, ktoré mi sadli 

a cítim sa v nich dobre.

Môžeme ešte očakávať tvoj ná-

vrat do Štiavnice?

Určite áno. Toto je krásne historic-

ké mestečko. Síce malé, ale s boha-

tým kultúrnym životom a to sa už 

len tak hocikde nevidí. Diváci si tu 

vedia oceniť aj živú hudbu. Dnešok 

toho bol dôkazom. Publikum bolo 

skvelé, dokonca aj v  podobe muž-

ského osadenstva, ktoré tak dalo 

prednosť môjmu koncertu pred ho-

kejom. Milo ma to prekvapilo. To 

každého umelca poteší.

Daniela Sokolovičová

Dopočula som sa, že vraj som mrcha...

Speváčka Barbora Švidraňová  foto Daniela Sokolovičová

Dňa 1.6.2016 sa otvorili brány 

bývalej cirkevnej základnej 

školy na Radničnom námestí 

pre širokú štiavnickú verejnosť 

zdarma. 

Doobeda nás navštívili hlavne škôl-

kari, ktorí mohli jednoducho vypa-

ľovať z polystyrénu, pozrieť si naj-

väčší model vláčika v našom okrese, 

alebo si spraviť masky na origi-

nálnych „maskostrojoch“. Poobede 

priestory patrili všetkým štiavnic-

kým deťom, ktoré sa rozhodli strá-

viť poobedie naozaj tvorivo. Tí 

starší vypilovali z dreva na 

profesionálnych pílach, zvá-

rali na bodových zváračkách, 

alebo strávili zábavné chví-

le vo fosforovni, či v celkom 

novej bambusovej miestnos-

ti. Mnohé deti si nenechali 

ujsť maľovanie na tvár a hru 

s Legom.

Akcia sa mohla zdarma usku-

točniť aj vďaka fi nančnej po-

moci našich priateľov z OZ Spolok 

pre partnerstvo s Banskou Štiav-

nicou sídliacom v našom partner-

skom meste Hunenberg. Touto 

cestou im vyslovujeme veľké ďaku-

jeme.

Michal Pálka, Spolok priateľov 

Mesta Hunenberg

Deň detí v Terra Permonia

Folklórne 
slávnosti
Milí priaznivci tradícií a ľu-

dového umenia, 

pozývame Vás na 40. výročie 

založenia Folklórnych slávnos-

tí obce Podhorie, ktoré sa bude 

konať v dňoch 24. a 25. júna 

2016 na miestnom amfi teátri. 

Festival sa bude niesť v zname-

ní bohatého folklórneho progra-

mu. V piatok o 20.00 hod. začí-

name vystúpením umeleckého 

zoskupenia SĽUK. Vstupenky 

je možné zakúpiť v predpredaji 

cez Ticketportal. V sobotu na-

sleduje hlavný program s témou 

svadba, v ktorom sa predsta-

ví viac súborov, vrátane domá-

cej folklórnej skupiny Podhor-

čan. V doobedňajších hodinách 

sa odprezentujú deti a kuriozi-

tou tohto ročníka bude aj Re-

kord heligónkárov. Samozrejme, 

ako vždy celý priebeh budú spre-

vádzať rôzne sprievodné akcie a 

súťaže.

Naše  podujatie sa organizu-

je s fi nančnou podporou Ban-

skobystrického samosprávneho 

kraja, Fondu na podporu ume-

nia, obce Podhorie a OZ Teplá-

-Žakýl. Viac informácií na www.

fspodhorie.sk alebo www.pod-

horie.sk. 

obec Podhorie

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na prezentáciu tvorby 

členov Autorského klubu v Ban-

skej Štiavnici a ich hostí

Štiavnické inšpirácie

tematicky zameranú na Rodi-

nu (Deň matiek, Deň otcov, Deň 

detí...)

Do programu sa môžu zapojiť aj 

diváci prednesom vlastnej tvorby 

príp. básňou alebo piesňou obľú-

beného autora.

Piatok, 3. 6. 2016 o 16.00 hod.

Hotel Bristol Banská Štiavnica

Na Vašu účasť sa tešia účinkujúci 

a organizátori: BBSK – Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hro-

nom – Pracovisko Banská Štiav-

nica, Autorský klub literátov, hu-

dobníkov a výtvarníkov a Banskej 

Štiavnici, Hotel Bristol a Mesto 

Banská Štiavnica.

Bližšie info na č.tel.: 0915 819 

989, mail: petrova@osvetaziar.sk. 

POS
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V dňoch 27.-29.5.2016 sa usku-

točnili plavecké preteky XXI. 

Cena Popradu za účasti 561 prete-

károv z Česka, Maďarska, Poľska a 

Slovenska. Preteky boli pre plavcov 

Plaveckého klubu Banská Štiavni-

ca poslednou previerkou pred Maj-

strovstvami Slovenska. Matej Er-

nek v silnej konkurencii získal dve 

medaile na 200 m motýlik a 100m 

motýlik.

Výsledky plavcov PKBS:

Matej Ernek: 2. miesto 200m motý-

lik časom 2:14,27

3. miesto 100m motýlik časom 

0:57,92

4. miesto 50m znak

5. miesto 50m motýlik

9. miesto 200m voľný spôsob

Šimon Ernek: 5. miesto 100m znak

5. miesto 200m znak

8. miesto 50m znak

8. miesto 400m polohové preteky

Timea Potančoková: 

4. miesto 100m motýlik

5. miesto 50m motýlik

8. miesto 50m prsia

9. miesto 100m prsia.

Plavcov teraz čaká tvrdá prípra-

va pred Majstrovstvami Slovenska, 

kde sa očakáva od nich nielen dob-

rá reprezentácia mesta , ale aj neja-

ké medaily a dobré časy, ktoré by ich 

mohli posunúť bližšie k reprezentá-

cii Slovenska.

Ján Čamaj, tréner PKBS

Dve medaily pre Mateja Erneka 
na medzinárodných pretekoch v Poprade

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

23.kolo hralo sa 29.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - FK FILJO 

Ladomerská Vieska 3:3(2:2)

Góly: 15.,27. min. Kminiak,78. 

min. Hanzlík P.

Zostava: Pažout- Neuschl A.(64.

Žikla), Hanzlík P., Necpal (74.

Gazda), Ferenčík, Beňadik, Barák 

N., Barák Ľ., Kušión, Chmelina, 

Kminiak

Úvod do zápasu nám nevyšiel i keď 

do prvej šance sme sa dostali my, 

ale strelu Neuschla brankár hostí 

chytil. Už v tretej minúte sme pre-

hrávali rozdielom dvoch gólov po 

presných zásahoch Hanusa (hrá-

val III.ligu za naše mužstvo). Naj-

skôr v 2.min. zúžitkoval gólom cen-

ter z pravej strany. O minútu neskôr 

unikol tento rýchlonohý útočník po 

pravej strane a svoju akciu zakon-

čil svojím druhým gólom. Postupne 

sme sa začali preberať z tejto gólo-

vej sprchy a hru sme vyrovnali. Do 

zápasu nás v 14.min. vrátila veľká 

chyba brankára hostí, ktorý podbe-

hol nakopnutú loptu do pokutové-

ho územia hostí, čo využil Kminiak 

a znížil stav zápasu na rozdiel jed-

ného gólu. Vyrovnať sa nám podari-

lo v 27.min., kedy Barák N., peknou 

prihrávkou uvoľnil Chmelinu a ten 

prihral Kminiakovi, ktorý vyrovnal 

stav zápasu.

Hneď po prestávke v 49. min. sme 

mohli isť do vedenia,keď po ideál-

nej prihrávke Baráka Ľ. išiel sám na 

brankára Kminiak preloboval však 

nielen brankára ale i bránu hostí. 

V 54. min. po chybe v strede našej 

obrany, hostia znovu išli do jedno-

gólového vedenia. Od tohto času 

sme sa znovu snažili o vyrovnanie a 

dostali sme sa v priebehu dvoch mi-

nút do dvoch sľubných, no žiaľ ne-

využili sme ich. V 59. min. Beňa-

dik krížnou strelou z ľavej strany 

tesne minul bránu hostí a hneď na 

to sa Kminiak preklučkoval až pred 

brankára hostí, ten jeho strelu vy-

razil. Potom nám dvakrát pohrozi-

li hostia, keď najskôr peknú strelu 

Pažout vyrazil a ďalšiu dobrú šancu 

ukončil nepresnou strelou ich útoč-

ník. Strelecké zaváhanie hostí mo-

hol v 69. min. potrestať Kminiak. 

Jeho strela z pravej strany skonči-

la na brvne brány hostí. Vyrovnania 

sme sa dočkali v 77. min., keď bol v 

pokutovom území faulovný náš naj-

lepší hráč Kminiak a nariadenú pe-

naltu bezpečne premenil Hanzlik 

vo vyrovnávajúci gól. Do konca zá-

pasu sa už nič nezmenilo a obidve 

mužstvá si v bojovnom zápase bo-

hatom na góly rozdelili po bode.

IV.liga dorast

25.kolo hralo sa 29.5.2016

FK Kremnička - Sitno Banská Štiav-

nica 1:9 (1:2)

Góly: Meňuš 3,Greguš 3,Šemoda 

2,Nedoroščík

Zostava: Kuma – Nedoroščík, Bin-

der O., Binder Š. (76.Hrabko), Vil-

mon, Javorský (29.Daubner), Še-

moda, Neuschl P. (69. Šuhajda), 

Greguš, Mudrák, Meňuš

Jednoznačné víťazstvo nášho muž-

stva na ihrisku súpera.

II.liga starší žiaci

23. kolo hralo sa 28.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - Baník Veľ-

ký Krtíš 2:1 (2:0)

Góly: Javorský M.,Taliga

II.liga mladší žiaci

23.kolo hralo sa 28.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - Baník Veľ-

ký Krtíš 7:1 (4:1)

Góly: Bartoš 3,Parilla 2,Glézl,Meliš

Kto? Kedy? a S kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

24.kolo hrá sa 5.6.2016 o 17.00 

hod.

MFK Žarnovica "B" - Sitno Banská 

Štiavnica

IV.liga dorast

26.kolo hrá sa 4.6.2016 o 17.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - TJ Tatran 

VLM Pliešovce

II.liga starší a mladší žiaci

24.kolo hrá sa 4.6.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

TJ Baník Kalinovo - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

V tretej minúte sme už prehrávali 0:2

Medailový Matej Ernek  foto Archív PK BS 

Futbal
II.liga MŽ U13 sk. JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - FK 

Veľký Krtíš 7:1(4:1), góly: 2"4" Pa-

rilla, 14"Glézl, 17"24"47" Timon 

Bartoš, 40" Miloš Meliš

Šancu na dobrý výsledok sme sú-

pera nechali veriť presne 2 minúty 

zápasu. Potom sme už hru ovládli 

vo všetkých činnostiach kombiná-

cia, efektivita streľby, dôraz obra-

ny. Hrdelne výkriky nášho tréne-

ra, ktorý sa len raz pomýlil, keď po 

výkriku "Maťo dole" sa začali z ih-

riska sťahovať štyria hráči naraz.

II. liga SŽ U15 sk. JUH

FK Sitno Banská Štiavnica - FK 

Veľký Krtíš 2:1(2:0), góly: 18"Ja-

vorský, 22"Nikiten

Halleyho kométu vidíme každých 

72 rokov, olympiádu každé  štyri 

roky, ale víťazstvo našich starších 

žiakov už našťastie každý rok. Sú-

per nás podcenil a nastúpil s mlad-

šími žiakmi. I po štvornásobnom 

prestriedaní naši chlapci hlavne 

zásluhou brankára Maťa Palova 

dokázali udržať výsledok.

Richard Neubauer

Mestské kúpele
Otváracie hodiny: 

- plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica

- sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 14:00 – 20:00

PI: ženy – 14:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00 

Poskytujeme:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a osoby so zdravotným po-

stihnutím

- prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a mužov s odpočivárňou, rela-

xačným a ochladzovacím bazénom

- predaj jednorázových vstupeniek a 

permanentiek  Bytová správa, BS
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služby

 Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

 Hľadáme 2-izbový byt najlepšie 

po rekonštrukcii na kúpu alebo pre-

nájom. Tel.č.: 0918 391 305, 0902 

656 437

 Dám do dlhodobého prenájmu 

pozemok asi 1000m2. Miesto pri Ul. 

drieňová. Tel.č.: 0948 496 960

  Predám RD nad Klingerom, tel.č.: 

0910 903 947

  Predám pozemok pred Ilijou, 

3000m2, cena 10,-eur/m2. Detaily e-

-mailom: cekancok@gmail.com.

 Dám do prenájmu 3-izbový byt 

na sídlisku Drieňová, L.Svobodu 19, 

cena 300,-Eur, tel.č.: 0908 902 712.   Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Potrebujete vypratať dom, byt 

alebo garáž? Zabezpečíme ďalšie 

využitie (ne)potrebných vecí. ZA-

DARMO. Tel. 0950 570 654

reality

prácappppppppppppp

  Ponúkam brigádu júl, august – vý-

čap, kuchyňa – Bufet Banský Stude-

nec, kontakt: 0911 816 936
najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BSU nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

INZERCIA

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačicenosnice, morky, husi, kačice

Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 
tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247

Adresa predaja:Adresa predaja: 
Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica

Prenčov 234Prenčov 234

Si študent a hľadáš brigádu popri škole, alebo na prázdniny? Chceš mať 
v životopise využiteľné pracovné skúsenos  ? Máš skúsenos   v oblas   

gastronómie (nie je podmienka, ale výhoda)? Tak potom neváhaj a využi 
niektorú z voľných pozícii na brigádnika čašník – čašníčka, alebo pomocná sila 

do kuchyne v reštaurácii – pizzerii Black M – Banská Š  avnica. Podmienky: 
spoľahlivosť, zodpovednosť, komunika  vnosť, usmievať sa a mať chuť 

pracovať. Mzda dohodou, bežný privýrobok pre študentov. Závisí od času a 
efek  vity práce. V prípade záujmu nás kontaktuj na mailovú adresu info@
blackm.sk, alebo 0915 256 540, kde Ti poskytneme odpovede a viac info. 

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať.

  Spoločnosť REMESLO STAVMAT, 

s.r.o., predajňa v Banskej Štiavnici, 

Horná Huta č.42, príjme brigádnika 

na pracovnú pozíciu skladník a vo-

dič VZV. Bližšie info u ved. predajne 

na tel.č.: 045/6913372, mobil: 0918 

624 835

 Hľadáme spoľahlivého komuni-

katívneho pomocníka v otvorenej 

kuchyni v prevádzke BS Streetfood. 

Pracovná náplň: pomoc v kuchy-

ni, predaj jedál, rozvoz. Záujemcov 

hľadáme na letnú výpomoc, brigá-

du. Vodičský preukaz výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620, 0915 365 371.

V sobotu 28.5. sme sa zúčast-

nili triatlonu na vzdialenos-

tiach 1,9 km plávania, 90 km 

cyklistiky a 21 km behu v Linzi. 

Keďže pôvodný zámer štartovať na 

kratšej trati usporiadatelia z kapa-

citných dôvodov nepovolili, neostá-

vala iná možnosť ako pretekať na 

dlhšej trati. Plávanie v 19 stupňovej 

vode v neoprénoch, členitá cyklisti-

ka a beh po hrádzi dal viac ako 400 

pretekárom zabrať. V kategórii 30-

39 rokov sa Rado Nemčok umiest-

nil na 47. mieste, časom 5 hod. 17 

min., pričom do 15. km behu to vy-

zeralo na čas pod 5 hod. 10 min. 

Pretek nedokončilo 45 pretekárov. 

Štartovali triatlonisti z Rakúska, 

Nemecka, Čiech, Maďarska a Slo-

venska. Už túto sobotu nás čakajú 

ďalšie preteky v Bratislave a na Ora-

ve.  KMT BŠ

Triatlon v Linzi

Prvé kolo Banskoštiavnickej 

bežeckej ligy v behu na 

Ottergrund vyhral Ján Marko 

v traťovom rekorde 15:23 min. 

Štartovalo 16 súťažiacich. 

Po 2. kole viedol Ján Marko a Bar-

bora Švenková, obaja po 40 bodov. 

Zapojilo sa 21 pretekárov. 3. kolo 

bežeckej ligy v novom mužskom 

traťovom rekorde Matúš Verbov-

ský 14:44 min. a v ženskom Hana 

Hudecová 19:49 min. Štartovalo 14 

pretekárov a tréningové preteky sa 

konajú za fi nančnej podpory mesta 

Banská Štiavnica. Ďakujeme!  RP

Bežecká liga

Atleti BS na Ottergrunde  foto Archív autora 


