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INZERCIA

Inteligentné mesto, zdravá 

budúcnosť! 

Tento týždeň obdržalo Mesto Ban-

ská Štiavnica rozhodnutie o schvá-

lení žiadosti o  poskytnutie nená-

vratného fi nančného príspevku 

z Ministerstva investícií, regionál-

neho rozvoja a informatizácie Slo-

venskej republiky ako sprostred-

kovateľského orgánu pre Prioritnú 

os 7 Informačná spoločnosť, Ope-

račného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020 v  za-

stúpení Ministerstva dopravy 

a  výstavby Slovenskej republiky 

ako riadiaceho orgánu pre Ope-

račný program Integrovaná infraš-

truktúra 2014 – 2020.

Na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2009 

Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 

vyzývame občanov a inšti-

túcie na predloženie podnetov, 

odporučení na udelenie:

a) Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica

V  zmysle citovaného nariade-

nia čestné občianstvo mesta Ban-

ská Štiavnica možno udeliť fyzickej 

osobe, ktorá nie je občanom mes-

ta Banská Štiavnica a  významným 

spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mes-

ta a šírenie jeho dobrého mena v SR 

a v zahraničí.

b) Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica

V  zmysle citovaného nariadenia 

Cenu za záchranu kultúrneho de-

dičstva a rozvoj mesta možno ude-

liť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica.

c) Výročnej ceny mesta Banská 

Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle ci-

tovaného nariadenia môže udeliť 

občanom mesta, ktorí sa výrazným 

spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, 

alebo šírenie jeho dobrého mena 

v SR alebo v zahraničí.

d) Ceny primátora mesta Banská 

Štiavnica

Primátor mesta môže udeliť cenu 

primátora mesta osobám, ktoré sa 

výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta.

Projekt Smart City Banská Štiavnica 
bol schválený

Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení 
mesta Banská Štiavnica

Ilustračné foto  foto www.smartcity.gov.sk �3.str.

�3.str.

Piatok 25.6. o 19:30hod.
Nedeľa 27.6.o 19:30hod.

Matky
Romantický, komédia, 95min., MP:12, 

vstupné: 5€.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 24. 6. v čase od 7:00 – 18:00 na 

ul.: Akademická,. A. G. Göllnero-

vej, J. Hollého, J. Palárika, Mládež-

nícka 

- 6. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Energetikov, Kysihýbelská.

- 8. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Okrajová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

21. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s primátor-

mi miest strategického plánova-

cieho regiónu k projektom IÚS.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Petrom Čilia-

kom.

Redakčná rada ŠN.

22. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Komory 

miest a Rady ZMOS.

23. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

24. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta.

25. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  atletickej 

dráhe – štadión.

26. 6.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie! 

red.

V predchádzajúcich týždňoch 

rezonovala vo viacerých 

médiách nie veľmi potešiteľná 

správa, že okres Banská 

Štiavnica spolu s ďalšími 2 

okresmi Kysuckým Novým 

Mestom a Myjavou boli 

v pandémii v tej najhoršej– 

červenej farbe na Slovensku. 

Našťastie v prechádzajúcom, ako aj 

v tomto týždni sa už náš okres do-

stal z červenej farby.

6. 6. v  Rádiu Devín od 10:00 do 

10:30 hod. bolo literárno-dramatic-

ké pásmo o akad. maliarovi Edmun-

dovi Gwerkovi (15.2. 1895 – 4.12. 

1956), ktorý bol nielen vynikajúcim 

umelcom, ale aj verejným činiteľom 

a významným predstaviteľom pro-

tifašistického odboja, ako aj o jeho 

manželke PhDr. Alžbete Göllnero-

vej-Gwerkovej (19. 10. 1905 – 18. 

12. 1944), profesorke na bansko-

štiavnickom gymnáziu, spisovateľ-

ke a  taktiež významnej predstavi-

teľke protifašistického odboja, čo 

jej v konečnom dôsledku zapríčinilo 

aj jej smrť 18.12.1944 v Kremničke.

7. 6. vo viacerých médiách bola 

spomienka na excelentnú herečku 

Máriu Kráľovičovú, ktorá sa v ten-

to deň dožila vzácneho životného 

jubilea 94 rokov. Už ako mladuč-

ká herečka začala recitovať báseň 

Marína, ktorej meno mala aj ban-

skoštiavnická kráska a  neopätova-

ná láska študenta banskoštiavnic-

kého Evanjelického lýcea Andreja 

Sládkoviča. Ku nej sa stala inšpirač-

ným zdrojom dodnes neprekonanej 

ľúbostnej básne „Marína“. Vzhľa-

dom na túto skutočnosť „prischlo“

jej v  ďalšom živote meno Marína. 

Neraz prišla aj do Banskej Štiavni-

ce a  na viacerých kultúrno-spolo-

čenských podujatiach sa dojemným 

spôsobom vyznávala zo svojho  naj-

vrelejšieho vzťahu ku básni Marína, 

Andrejovi Sládkovičovi a samozrej-

me ku Banskej Štiavnici.

10. 6. v Rádiu Regina o 9:00 hod. 

odznela informácia, že v Roosevel-

tovej nemocnici v  Banskej Bystri-

ci už boli transplantované jubilejné 

operácie– 300 pečení a  1000 obli-

čiek. V tejto súvislosti pripomínam, 

že v prvom operačnom štábe na 

transplantáciu pečene na Sloven-

sku bol aj banskoštiavnický rodák 

MUDr. František Hampl.

10. 6. podľa interpretácií ministra 

zahraničných vecí a európskych zá-

ležitostí SR Ivana Korčoka vo viace-

rých médiách bude mať Slovensko 

fantastickú česť byť vo výkonnom 

výbore UNESCO v r. 1923 – 1927. 

Samozrejme, že to budeme prio-

ritne sledovať, pretože ak by z toh-

to mal mať niekto výnimočné vý-

sady na Slovensku, tak by to malo 

byť bez akýchkoľvek pochybností 

historické mesto Banská Štiavnica 

a technické pamiatky v okolí, ktoré 

sú na Zozname svetového dedičstva 

UNESCO od roku 1993.

10. 6. v  Rádiu Lumen od 20:00 – 

21:00 bola relácia ku 250. výročiu 

vzniku Mukačevskej grécko-katolíc-

kej eparchie (diecézy), mimoriadna 

pozornosť bola venovaná aj tamoj-

šiemu grécko-katolíckemu bisku-

povi Milanovi Šášikovi, ktorý tu bol 

biskupom od r. 2003 až do minulé-

ho roku, kedy zomrel. Predtým dlhé 

roky pôsobil ako rímsko-katolícky 

kňaz v Banskej Belej, vo Sv. Antone 

a na Vysokej.

11. 6. vo viacerých médiách bola 

spomienka na excelentného ban-

skoštiavnického spisovateľa Joze-

fa Horáka, ktorý zomrel v tento deň 

v  r. 1974. Narodil sa v  Štefultove 

30. 1. 1907.

12. 6. v Rádiu Slovensko od 20:05 

hovoril banskoštiavnický rodák 

Robert Hajšel– europoslanec za 

SMER-SD o hlavných zásadách pri-

deľovania 6,5 mld. eur pre SR z Plá-

nu obnovy a odolnosti.

16. 6. vo viacerých médiách bola 

spomienka na významného štúrov-

ského básnika Jána Kalinčiaka, kto-

rý zomrel v tento deň v roku 1871. 

Narodil sa 10. 8. 1822.

Foto: Mgr. Ján Petrík

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Testovanie 
v našom meste

V  máji testovanie ATG testami 

v  priestoroch Kultúrneho centra 

(KC), Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica zamestnancami Sloven-

ského Červeného kríža z Banskej 

Štiavnice skončilo.

Do 30. 6. aj naďalej spoločnosť 

Dej, s. r. o., testuje na COVID-19 

v  objekte mestskej plavárne 

v  dňoch pondelok– nedeľa v  ča-

soch 8:00– 17:00 hod., s  pre-

stávkou medzi 12:00-13:00 hod. 

a  posledným odberom pred pre-

stávkou o 11:40 a 16:40 hod.

Mobilné odberové miesto testo-

vacích vzoriek na COVID-19, kto-

ré sa nachádza aj v unimobunkách 

pri kotolni na Ul. L. Svobodu (sídl. 

Drieňová), je otvorené v  ponde-

lok, v stredu– nedeľu v čase 8:00 

– 16:00 hod., s prestávkou 12:00 

– 12:30 hod. a  posledným odbe-

rom o 15:30 hod. Pozor, v utorok 

sa netestuje!

Výsledky testovania – 24. týž-

deň (14. 6.– 20. 6. 2021):

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

14. 6. – 91 – otest., z toho 0 – po-

zitív

16. 6. – 91 – otest., z toho 0 – po-

zitív

17. 6. – 70 – otest., z toho 0 – po-

zitív

18. 6. – 87 – otest., z toho 0 – po-

zitív

19. 6. – 106 – otest., z toho 0 – po-

zitív

20. 6. – 70 – otest., z toho 1 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

14. 6. – 81 – otest., z toho 1 – po-

zitív

15. 6. – 65 – otest., z toho 0 – po-

zitív

16. 6. – 38 – otest., z toho 0 – po-

zitív

17. 6. – 44 – otest., z toho 0 – po-

zitív

18. 6. – 102 – otest., z toho 0 – po-

zitív

19. 6. – 55 – otest., z toho 0 – po-

zitív

20. 6.– 44 – otest., z toho 0 – po-

zitív

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete 

na https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ
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Schválená výška ne-

návratného fi nančného príspev-

ku predstavuje 929 939,01EUR, 

pričom celkové oprávnené výdav-

ky projektu boli schválené vo výške 

978 883,17EUR.

Projekt rieši najmä: situáciu s par-

kovaním v historickom centre mes-

ta, navigačný systém a dokončenie 

modernizácie verejného osvetlenia, 

osadenie meteostaníc, všetko pro-

stredníctvom využitia moderných 

technológií v  oblasti regulácie do-

pravy, manažmentu statickej do-

pravy, riadenia parkovania na zák-

lade dopravnej situácie počas dňa, 

čo vedie k zvyšovaniu prehľadnos-

ti dopravy, znižovaniu prašnosti 

a  hlučnosti plošne v  celom meste 

v spojení s monitoringom dát, kto-

ré je možné vyhodnocovať.

V  rámci projektu sa uskutočnia 

nasledovné aktivity:

- výmena nezmodernizovaných 

svietidiel za nové s  energeticky 

efektívnejším svetelným zdrojom 

a zariadením pre manažment svie-

tidla IoT (internet vecí). Vymenia 

sa svietidlá v časti sídliska Drieňo-

vá, miestnej časti Štefultov, his-

torickom centre mesta, miestnej 

časti Banky a Počúvadlianske Jaze-

ro, v celkovom počte 585ks (IoT) + 

265ks historické osvetlenie – svie-

tidlá, ktoré neboli zatiaľ predme-

tom posledných rekonštrukcií,

- výmena nezmodernizovaných 

rozvádzačov verejného osvetlenia 

za nové, ktoré budú pripojené na 

vzdialený dispečing využívajúc ve-

rejné siete GSM a internet,

- zjednotenie systému riadenia ve-

rejného osvetlenia nastavením jed-

notného harmonogramu zapínania 

a vypínania osvetlenia a tiež regulá-

cie intenzity osvetlenia,

- vybudovanie informačnej preno-

sovej siete verejného osvetlenia,

- osadenie 4ks environmentálnych 

staníc pre snímanie stavu a  para-

metrov ovzdušia– teploty, vlhkos-

ti, osvetlenia, prachu, UV žiarenia 

a pod.,

- vybudovanie systému snímania 

parkovacích miest kamerovým sys-

témom alebo senzorickým sníma-

ním a  zobrazovanie týchto údajov 

pre účastníkov dopravy,

- inštalovanie 4ks informačných 

tabúľ s  navigáciou na parkovis-

ká a  s  informáciou o  obsadenos-

ti parkovísk (Dolná, Mládežnícka, 

pod Novým zámkom), tieto budú 

umiestnené na vstupoch do mesta, 

a to v smere od Žiaru nad Hronom, 

v smere od Hontianskych Nemiec, 

v smere od Levíc a pred kruhovým 

objazdom v smere od Svätého An-

tona,

- inštalácia platformy pre integráciu 

subsystémov smart riešení, ku kto-

rej bude napojené verejné osvetlenie, 

meteostanice a parkovací systém.

Projekt by mal byť zrealizovaný do 

1. polroka 2022.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Občania a  inštitú-

cie môžu svoje podnety na ude-

lenie čestného občianstva mes-

ta, cien mesta Banská Štiavnica 

a  Ceny primátorky mesta podať 

poštou, elektronicky, alebo osob-

ne do 30. júla 2021 na Mestský 

úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 

msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať:

– názov verejného ocenenia

– identifi kačné údaje oceňovaného 

– meno a priezvisko osoby alebo ná-

zov spoločnosti, adresa

– zásluhu verejného ocenenia

– identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu – meno a priezvisko, adresa

– súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknu-

tej osoby)

Podnetmi sa budú zaoberať primá-

torka mesta a  poslanci MsZ, ktorí 

v  zmysle nariadenia mesta podajú 

návrhy na udelenie čestného ob-

čianstva a cien mesta na rozhodnu-

tie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ

�1.str.

Občania môžu triediť ako 

doteraz a dodržiavať pokyny 

na nádobách

Akosi často sa stretávam s  mý-

tom, ktorý neustále koluje medzi 

obyvateľmi mesta: „Načo triedime, 

aj tak príde jedno auto a vysype to na 

jednu kopu, kde sa to zmieša.“ Nie je 

to pravda. Auto síce berie viaceré 

vytriedené odpady– papier, sklo, 

plasty spolu s kovmi a kompozit-

mi (tetrapaky), ale týka sa to len 

vrecového systému zberu v rodin-

ných domoch. Je to z toho dôvo-

du, aby sa auto nemuselo vracať 

na to isté miesto 3 krát. Odpady 

sú vo vreciach, na zbernom dvo-

re sa rozdelia podľa druhu. Ak po-

sádka vozidla vrecia vysýpa, tak 

ich do auta dáva tak, aby sa nez-

miešali. 

Od 01.04.2021 došlo v  triede-

ní k  istým zmenám. Kvôli úspo-

re nákladov sme prestali na zber-

nom dvore ručne triediť plasty, 

kovy a  tetrapaky, jedine tieto 

zložky možno vzájomne miešať, 

lebo budú roztriedené na externej 

mechanicko-optickej linke. Ak ste 

teda videli veľké zberové vozidlo 

brať naraz žlté (plasty) s červený-

mi (kovy a  tetrapaky) kontajner-

mi, je to v poriadku.

Toto je jediné povolené mieša-

nie, z nasledovných dôvodov:

• v plastoch sa vždy nachádzali aj 

tetrapaky a  plechovky– aj pred 

touto zmenou, vyberali sa pri 

ručnom triedení

• narastajúce množstvá plastov, 

kovov a  tetrapakov prevyšovali 

kapacitu ručnej triediacej linky 

na zbernom dvore

• automatická mechanicko– op-

tická linka umožní vytriediť viac 

materiálu za nižšiu cenu ako 

ručné triedenie

• automatická mechanicko– op-

tická linka zo zmesi vytrie-

di kovy (zvlášť hliník a železo), 

plasty podľa druhu a aj tetrapa-

ky.

Do plastov s  kovmi a  tetrapak-

mi sa však nesmie dávať ani sklo 

a ani papier. Taktiež papier a sklo 

sa nesmú miešať medzi sebou. 

Aby som to zhrnul, komunálny 

odpad triedime nasledovne:

• papier (modrý kontajner, vre-

ce) – kancelársky papier, kar-

tón, letáky a  pod.; nepatrí sem 

špinavý a mastný papier, papie-

rové a  kombinované vrecia zo 

stavebných hmôt (omietky, le-

pidlá), plasty a iné odpady

• sklo (zelený kontajner, vrece) 

– zaváracie poháre, fľaše, tabu-

ľové sklo; nepatria sem celé za-

váraniny s  obsahom, zrkadlá, 

drôtené sklo, keramika, porce-

lán, žiarivky a iné odpady

• plasty spolu s  kovovými obal-

mi a tetrapakmi (žltý kontajner, 

vrece, červený kontajner, vre-

ce) – plastové fľaše, sáčky, fó-

lie a iné obaly, duté obaly treba 

stláčať; nepatria sem papier sklo 

a iné odpady

• bioodpad (hnedá nádoba) – ku-

chynský bioodpad, zvyšky jedál, 

servítky, šupky, zhnité ovocie, 

zelenina (len v  kompostova-

teľných vreckách!), tráva, kve-

ty, buriny, lístie, konáre a pod.; 

nepatrí sem prach z  vysáva-

ča, štandardné plastové sáčky, 

plasty a iné odpady

Ostatné komunále odpady ako 

jedlé oleje, elektronika, žiariv-

ky, farby, drevo, objemný odpad 

či stavebný odpad patria na zber-

ný dvor. Nenechávajte ich v  sto-

jiskách.

Ak budete triediť tak ako doteraz, 

nič tým nepokazíte, treba si zapa-

mätať, že papier, plasty a sklo sa 

nesmú vzájomne miešať.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Zmeny v triedení odpadu

Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení 
mesta Banská Štiavnica

Projekt Smart City Banská Štiavnica bol schválený
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Pozvanie pápeža primátorkou 

nášho mesta.

V septembri sa pápež František zú-

častní na Medzinárodnom eucha-

ristickom kongrese v  Budapešti. 

Odtiaľ má v pláne navštíviť aj Slo-

vensko. Primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková využila 

túto jedinečnú príležitosť a  svojím 

listom zo dňa 10.06.2021 ho po-

zvala do Banskej Štiavnice. Keďže 

ide o mimoriadne významný a do-

slovne historický dokument, uve-

rejňujeme ho v  ďalšom texte v  pl-

nom znení.

Vaša Svätosť, Svätý Otec Franti-

šek!

V predchádzajúcich dňoch nielen vo 

viacerých slovenských, ale aj v zahra-

ničných médiách sa často hovorilo 

o tom, že 12.09.2021 po vyvrchole-

ní Medzinárodného eucharistického 

kongresu v  Budapešti navštívite na 

3 a pol dňa Slovensko. V tejto súvis-

losti, ako odznelo aj dnes vo viace-

rých médiách, nemáte ešte stanove-

ný presný program Vašej návštevy na 

Slovensku, dovoľujem si Vás pozvať 

nielen v mene mojom, ale aj tisícok 

obyvateľov nášho mesta i celého re-

giónu na Vašu návštevu do Banskej 

Štiavnice z nasledovných dôvodov.

14.09.2021 bude presne 270 rokov, 

čo bola ukončená výstavba svetozná-

mej banskoštiavnickej Kalvárie. Po-

pri jej mimoriadne významných 

umelecko-historických hodnotách 

nemá obdobu v Európe čo do jej ur-

banistického vyznenia, a aj keď je na 

exponovanom mieste, absolútne ne-

pôsobí rušivo, ale tvorí doslovne ne-

odmysliteľnú symbiózu s celou okoli-

tou krajinou. Pobožnosti na Kalvárii 

neprestali ani v  období socializmu. 

V  roku 2007 sa síce dostala do zo-

znamu najohrozenejších pamia-

tok sveta, ale po rokoch intenzív-

nych stavebných, konzervátorských 

a  reštauračných prác sa už v  súčas-

nosti opäť skvie vo svojej niekdajšej 

vznešenosti, nádhere a lesku. Banská 

Štiavnica je v Zozname svetového de-

dičstva UNESCO od roku 1993 a sa-

mozrejme, jednou z jeho najvzácnej-

ších perál je aj naša Kalvária.

07.12.2021 si Slovensko a hlavne náš 

banskoštiavnický región bude pripo-

mínať 60. výročie úmrtia rímsko-ka-

tolíckeho biskupa Th Dr. Michala 

Buzalku, ktorý sa narodil 18.09.1885 

v  susednej obci Svätý Anton, len 5 

km vzdialenej od Banskej Štiavni-

ce. V 50. rokoch 20. storočia bol väz-

nený, a pre svoje hlboké náboženské 

presvedčenie aj nepredstaviteľne tý-

raný. V súčasnosti je v procese blaho-

rečenia.

Banská Štiavnica bola po dlhé stá-

ročia najvýznamnejším banským 

mestom na svete. Pre jej vysokú 

ťažbu zlata a  striebra, ale hlavne 

preto, že v tomto meste a v bansko-

štiavnickom rudnom revíre sa zrodi-

lo v  minulosti množstvo svetových 

vynálezov a priorít v oblasti banskej 

vedy, techniky a  školstva. Ako som 

to už vyššie uviedla, našlo to svoj od-

raz aj v tom, že historické mesto Ban-

ská Štiavnica, jej technické pamiat-

ky a pamiatky v jej bezprostrednom 

okolí boli zapísané do Zoznamu sve-

tového dedičstva UNESCO v  roku 

1993. Naše mesto i  celý región po 

celé dlhé stáročia si zachovali svoj hl-

boký náboženský charakter. Prvý do-

minikánsky kláštor na Slovensku ne-

bol nikde inde ako práve v  Banskej 

Štiavnici. V  30. rokoch 13. storočia 

tu už boli v tomto meste 2 veľkolepé 

3-loďové románske baziliky. Začiat-

kom 16. storočia tu už bolo až 5 kos-

tolov. V rokoch 1759 – 1764 tu bolo 

postavené Súsošie sv. Trojice, jedno 

z  najmonumentálnejších a  umelec-

ko-historicky najhodnotnejších sta-

vieb svojho druhu v Európe.

Vaša Svätosť, Svätý Otec František, 

to je len niekoľko faktografi ckých 

údajov o našom meste, regióne a ich 

kresťanských tradíciách. Pevne ve-

rím, že Vás toto moje pozvanie zauj-

me a v konečnom dôsledku sa odrazí 

vo Vašej návšteve nášho starobylého 

a v mnohých oblastiach výnimočné-

ho a jedinečného mesta na svete.

Banská Štiavnica, 10.06.2021

V trvalej úcte

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka mesta

Príde pápež do Banskej Štiavnice?

Pandémia COVID 19 nás trápi 

a sprevádza už dlhší čas. 

Karanténa, núdzový stav, 

prázdne ulice, pozatvárané 

kultúrne stánky, školy, 

verejné priestory, obchody, 

tým všetkým sme si v snahe 

aj prostredníctvom vlastnej 

zodpovednosti prechádzali. 

V  takto pohnutej dobe aj učite-

lia špeciálnej základnej školy hľa-

dali spôsoby a  možnosti, ktoré by 

prispeli k  znižovaniu stavu pandé-

mie a  pandemickej matematiky. 

Jedným z nápadov, ktorý sa v špe-

ciálnej škole zrodil, bolo aj šitie 

vlastných ochranných rúšok, ktoré 

sa po otvorení škôl a návrate žiakov 

do školských lavíc začalo realizo-

vať vďaka podpore Karpatskej na-

dácie a projektu „Ušime si zdravší zaj-

trajšok“. Do projektu sa zapojili žiaci, 

učitelia, ale i rodičia. Tí čo sa už so ši-

jacím strojom stretli, to mali troška 

ľahšie a tí čo sa s ním zoznámili, zis-

tili, že ak sa chce, tak sa všetko dá. 

V projektových aktivitách vzhľadom 

na situáciu a  prognózované blížiace 

sa nové vlny 

p a n d é m i e 

budú usilov-

né ruky žia-

kov a učiteľov 

rúška vyrá-

bať aj v  bu-

dúcom škol-

skom roku na 

pracovnom 

vyučovaní, či 

v krúžkoch ši-

kovných rúk. 

Viesť žiakov k zodpovednosti nielen 

voči sebe, voči svojim blízkym, ale aj 

voči iným ľuďom, je jednou z priorít 

vo vzdelávaní každej vzdelávacej in-

štitúcie nevynímajúc Špeciálnu zák-

ladnú školu v Banskej Štiavnici.

Miloš Bendík, 

ŠZŠ Banská Štiavnica

Projekt Špeciálnej základnej školy 
v Banskej Štiavnici „Ušime si zdravší zajtrajšok“

Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v  znení neskorších predpi-

sov zverejňuje podľa §9a, ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o  majetku obcí v  znení ne-

skorších predpisov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa: Zámer 

Mesta Banská Štiavnica č. 5/2021 

na prevod majetku v k. ú. Banská 

Štiavnica:

- pozemku parc. č. C KN 5741/7 

o celkovej výmere 11m2, zastava-

ná plocha a nádvorie,

- pozemku parc. č. C KN 5741/6 

o  celkovej výmere 4m2, zastava-

ná plocha a  nádvorie odčlene-

né GOP č. 34544011-2/2021 zo 

dňa 11.01.2021, úradne overe-

ným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálny odbor, dňa 

29.01.2021 pod č. G1-17/2021.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk. 

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majet-

ku, tel. 045/6949642.

MsÚ

Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v  znení neskorších predpisov 

zverejňuje: podľa §9a, ods. 8, písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa. Zámer Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 7/2021 na prevod 

majetku v k. ú. Banská Štiavnica:

- pozemok parc. č. E KN 1839/1 

o celkovej výmere 283m2, záhrada,

- pozemok parc. č. E KN 6582 

o  celkovej výmere 20m2, ostatná 

plocha.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel. 045/6949642.

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Od roku 2014 v rámci Pamiat-

kového úradu SR pracuje 

odbor preventívnej údržby 

pamiatok. 

Jeho úlohou je vykonávať prehliadky 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

za účelom spracovania podrobných 

diagnostických správ o  ich staveb-

no-technickom stave a  zároveň aj 

fyzické odstraňovanie ich drobných 

porúch. Medzi najrozšírenejšie zá-

sahy patrí výmena rozbitých či na-

hradenie chýbajúcich kusov streš-

nej krytiny, chýbajúce oplechovania, 

upchaté dažďové zvody a  podobne. 

Tieto inšpekcie nie sú spoplatňova-

né. Táto funkcia Pamiatkovému úra-

du SR pribudla vďaka projektu pod 

názvom Pro Monumenta– prevencia 

údržbou, ktorým sa systém preven-

tívnej údržby pamiatok na Slovensku 

medzi rokmi 2014– 17 zaviedol, a to 

vďaka jeho podpore z  fi nančného 

mechanizmu krajín EHP a Nórska.

Zmysluplnosť preventívnej údržby 

pamiatok ocenili donori z  Islan-

du, Lichtenštajnska a najmä Nórska 

(granty EHP), a tak už od roku 2019 

naďalej fi nancujú vylepšenie a  do-

budovanie efektívneho systému vy-

hľadávania porúch na historických 

objektoch a posudzovanie ich staveb-

no-technického stavu prostredníc-

tvom projektu pod názvom Pro Mo-

numenta II. V jeho rámci Pamiatkový 

úrad SR pripravuje niekoľko poduja-

tí, ktorých hlavným cieľom je pro-

pagácia kontinuálnej preventívnej 

údržby pamiatok.

Odbor preventívnej údržby pamia-

tok z  Pamiatkového úradu Sloven-

skej republiky pripravil podujatie 

v spolupráci s mestom Banská Štiav-

nica s názvom: „Deň čistenia odkvapov 

v Banskej Štiavnici“, ktoré sa bude ko-

nať 3. júla 2021 od 9:00 hod.

Počas soboty prvého prázdnino-

vého víkendu budú pracovníci Pa-

miatkového úradu SR – inšpekto-

ri pamiatok– čistiť odkvapové žľaby 

a  kontrolovať aj  iné časti strešných 

konštrukcií na nehnuteľných pa-

miatkach v centre mestskej pamiat-

kovej rezervácie. V  priebehu celé-

ho dňa budú zároveň poskytovať 

bezplatné poradenstvo: konzultácie 

o  problémoch historických stavieb 

osobne, v  stánku Pro Monumenta, 

ktorý bude v tento deň na trojičnom 

námestí v Banskej Štiavnici. K dispo-

zícií budú aj prehliadky špeciálnych 

pojazdných dielní, ukážky zlaňova-

cích techník a vybavenia a na nádvo-

rí Starého zámku – Banského múzea 

v B. Štiavnici aj ukážok inšpekcie ne-

dostupných častí pamiatok pomocou 

dronov. Vlastníci pamiatok sa vopred 

prihlasujú prostredníctvom rezer-

vačného formulára na webovej strán-

ke www.promonumenta.sk.

Banskoštiavnické podujatie je súčas-

ťou série „Dní čistenia odkvapov“, kto-

ré PÚSR už zorganizoval (Skalica: 5. 

september 2020) alebo zorganizu-

je (Kežmarok a Levoča: 3. a 4. sep-

tembra 2021) v  centrách historic-

kých miest. V priebehu podujatí sa 

všetci naši 12ti inšpektori nehnu-

teľných pamiatok budú snažiť za 

pomoci lokálnych vlastníkov/správ-

cov pamiatok vyčistiť čo najviac od-

kvapov, no najmä šíriť myšlienku 

potreby priebežnej údržby nehnu-

teľných i  hnuteľných pamiatok, 

ktorá významne prispieva k ochra-

ne a  zachovaniu ich originálnych 

pamiatkových hodnôt. 

Pre viac informácií sleduj-

te našu sekciu  Aktuality na 

www.promonumenta.sk alebo  FB 

profi le Pro Monumenta  a  dozviete 

sa viac.

Inšpektori pamiatok sa tešia na 

stretnutie v  sobotu 3. júla 2021 

v centre mestskej pamiatkovej rezer-

vácie zapísanej do Zoznamu svetové-

ho kultúrneho dedičstva UNESCO 

mesta Banská Štiavnica!

Pravidelná údržba nehnuteľnej kul-

túrnej pamiatky je mnohonásobne 

lacnejšia a  ku pamiatke šetrnejšia 

ako jej komplexná pamiatková obno-

va raz za niekoľko desaťročí!

Branislav Rezník, 

vedúci odboru preventívnej 

údržby pamiatok, Pamiatkový 

úrad Slovenskej republiky

„Deň čistenia odkvapov 
v Banskej Štiavnici“

Špeciálna základná škola 

v Banskej Štiavnici sa ako 

mnohé iné školy a školské 

zariadenia svojím nápadom 

a projektom zapojili do 

výzvy grantového programu 

Výnimočné doučko Nadácie ZSE. 

Viacčlenná hodnotiaca komisia, kto-

rá mala neľahkú úlohu, vybrala a pod-

porila aj cyklo projekt ŠZŠ v Banskej 

Štiavnici „V sviežom tele zdravá myseľ“. 

Ako už naznačuje názov projektu, 

východiskovou situáciou projektové-

ho zámeru bolo a aj naďalej je efek-

tívne a podnetné vyučovanie žiakov 

s mentálnym postihnutím v prostre-

dí prírody podporované zdravým ži-

votným štýlom, športom, environ-

mentálnou výchovou, dopravnou 

výchovou a  socializačným progra-

mom. Cyklo potulky alebo aj cyklo 

vyučovanie je teda mixom kognitív-

nych, psychomotorických a  afektív-

nych poznávacích procesov. Vyučo-

vať, ale aj dobiehať defi cit edukácie 

na cyklo potulkách s vopred napláno-

vanou paletou sústavy vyučovacích 

tém je pre žiakov veľkou motiváciou 

a  už aj potvrdeným predpokladom 

pre cielenú, efektívnu a zmysluplnú 

edukáciu v rôznych častiach okolitej 

prírody Banskej Štiavnice.

Miloš Bendík,

ŠZŠ Banská Štiavnica

Cyklo projekt 
„V sviežom tele zdravá myseľ“

Podpora zdravého životného štýlu  foto archív autora

25. 6. Drieňovské divadelné ve-

čere: Nonsens noci svätojánskej, 

Bod K., L. Svobodu 40, BŠ, 20:00.

Koncert: Plusminus40, Štiavnická 

požičovňa– ebajk café ( bývalá Ar-

káda), Tabaková 2, BŠ, 20:00.

Víkend otvorených parkov a  zá-

hrad, Kaštieľ a múzeum vo Sv. An-

tone, dendrologická prechádzka 

parkom, 11:00.

26. 6. Brigáda, Kaštieľ a múzeum 

vo Sv. Antone, prihlasovanie na 

info@msa.sk, 10:00.

Zuzana Homolová / Matiné, Art 

Café, Akademická 327/2, BŠ, 

10:00.

Filip Teller / Reprodukce, Art Café, 

Akademická 327/2, BŠ, 19:00.

26. 6. a 3., 10. 7. História židov-

skej komunity v  BŠ v  90 minú-

tach, Židovský cintorín, Novozá-

mocká, BŠ, nahlasovanie vopred, 

9:30.

28. 6. Miroslav Tóth: Black An-

gels Songs– Book I.&II. / Dystopic 

Requiem Quartet, Eleuzína, Hor-

ná ružová 1, BŠ, 20:00.

29. 6. One Day Jazz v  Štiavnici: 

Dalima a  Peter Lipa Band, Amfi -

teáter pod Novým zámkom, BŠ, 

19:00.

1. 7. Detský mineralogický tábor, 

Geoclub „Krištálový kameňolom“, Šo-

bov 2, BŠ, 9:00.

2. 7. Koncert: DESmod, Amfi teá-

ter pod Novým zámkom, Novozá-

mocká 20/A, BŠ, 18:00.

Drieňovské divadelné večere: Re-

parát z povinného čítania, Bod K., 

Ludvíka Svobodu 40, BŠ, 20:00.

3. 7. Koncert hudobnej skupiny 

RDS, Terasa u  Blaškov, Počúvad-

liansky tajch, BŠ, 19:00.

Deň čistenia odkvapov v BŠ, Rad-

ničné nám., BŠ, ráno

Koncert: Hrana Live, Amfi teáter 

pod Novým zámkom, Novozá-

mocká 20/A, BŠ, 20:00.

3. 7. – 5. 7. Community building– 

Slovensko, Eleuzína, Horná ružo-

vá 1, BŠ, 13:00.

4. 7. Koncert: Robert Pospiš & 

Martin Sillay, Art Café, Akademic-

ká 327/2, BŠ, 20:00.

4., 9. a 10. 7. Koncert IMT Smile 

– Summer tour, Amfi teáter, Novo-

zámocká 20/A, BŠ, 18:00 a 19:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Mgr. Peter Konečný, PhD.

V Banskej Štiavnici sa nachádza ce-

loslovenská inštitúcia, ktorá nemá 

obdobu v žiadnej z krajín bývalého 

Rakúsko-Uhorska. Je ňou Sloven-

ský banský archív v Banskej Štiavni-

ci (SBA), ktorý sústreďuje archívne 

dokumenty týkajúce sa  svetozná-

mej minulosti slovenského baníc-

tva, ale aj jeho príbuzných odvetví. 

Od septembra 2019 je jeho vedúcim 

Mgr. Peter Konečný, PhD.

Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste 

sa uchádzali o  funkciu riaditeľa 

tejto inštitúcie?

V SBA som začínal ako odborný pra-

covník už v roku 2012, ešte v čase, 

keď niesol názov Štátny ústredný 

banský archív. Po necelých dvoch 

rokoch som ho opustil, aby som sa 

niekoľko rokov venoval akademic-

kej kariére. Popri pedagogickej čin-

nosti na UMB som absolvoval tretí 

stupeň vysokoškolského vzdelania  

v Historickom ústave SAV a získal 

titul doktorát fi lozofi e s prácou ve-

novanou téme cestopisov zahranič-

ných odborníkov o uhorskom baníc-

tve 17. a 18. storočia. Následne som 

absolvoval ročný postdoktorand-

ský pobyt na prestížnom vedeckom 

pracovisku Max-Planck-Institut für 

Wissenschaftsgeschichte v Berlíne. 

Počas jeho trvania som sa dozvedel 

o  uvoľnení vedúcej funkcie v  SBA 

a rozhodol som sa vrátiť naspäť do 

Banskej Štiavnice. Moje motivácie 

neboli len osobného rázu, ale lákala 

ma možnosť prevzatia vedenia tej-

to v tom čase už takmer sedemde-

siatročnej inštitúcie s perspektívou 

vybudovania moderného archívne-

ho i  bansko-historického pracovis-

ka s jasným vedeckým profi lom. Či 

sa mi to v najbližších rokoch bude 

dariť, závisí však nielen od môjho 

odhodlania a tvrdej práce, od zapo-

jenia doterajších i nových pracovní-

kov archívu, ale aj od fi nančnej pod-

pory MV SR.

Predstave, prosím, našim čita-

teľom, aké bohatstvo sa nachá-

dza vo Vašich dvoch objektoch 

na Radničnom nám. č. 16 a č. 4. 

V  súčasnosti Slovenský banský ar-

chív spravuje 363 archívnych fon-

dov a  archívnych zbierok v  cel-

kovom rozsahu viac ako 6 400 

bežných metrov a 120 tisíc jednot-

livín (z nich je viac ako 90 tisíc máp 

a plánov) z obdobia od 15. storočia 

po súčasnosť. Z  celkového množ-

stva je sprístupnených 4 250 met-

rov. V SBA sú sústredené archívne 

fondy banských, hutníckych i  les-

ných úradov a závodov, účastinných 

spoločností, záujmových združení, 

baníckych škôl, komorských pan-

stiev, atď. Rozmanitosť archívnych 

dokumentov sústredených v  SBA 

dotvárajú osobné fondy význam-

ných osobností z odvetvia baníctva, 

ale aj hutníctva a  geológie. Báda-

teľmi najviac využívaný je archívny 

fond Hlavný komorskogrófsky úrad 

v  Banskej Štiavnici 1524– 1919, 

ktorý počas niekoľkých storočí 

predstavoval najvyšší riadiaci or-

gán dolnouhorského baníctva a zá-

roveň najvýznamnejšiu hospodár-

sku inštitúciu v bývalom Uhorsku. 

Bol vlastne predĺženou rukou Dvor-

skej komory vo Viedni, neskôr pod-

liehal Ministerstvu fi nancií v Buda-

pešti. Tento archívny fond obsahuje 

aj približne 20 tisíc banských máp 

a technických výkresov z územia ce-

lého bývalého Rakúsko-Uhorska.

Ktoré archívne fondy považujete 

z  historického hľadisko za naj-

významnejšie?

Spomínaný fond Hlavný komor-

skogrófsky úrad v  Banskej Štiav-

nici 1524– 1919 medzi ne urči-

te patrí. To dokumentuje aj zápis 

jeho mapovej časti z obdobia rokov 

1641 až 1918 do prestížneho regis-

tra UNESCO „Pamäť sveta“. Obsahu-

je tiež verejnosti známy dokument 

(jeden zo zachovaných exemplárov) 

tzv. Zlatej knihy baníckej z  roku 

1764. Okrem neho osobne považu-

jem za kľúčové aj fondy banských 

súdov a na ne nadväzujúcich úradov 

z 19. a 20. storočia, ktoré umožňu-

jú detailne študovať stav baníctva 

v jednotlivých lokalitách Slovenska.

Je všeobecne známe, že sa 

môžete pochváliť aj lite-

rárno-historickou produk-

ciou. Priblížte ju našim či-

tateľom a  určite nebude 

od veci, ak ich oboznámi-

te aj s  Vašimi zámermi do 

budúcnosti. Čo by ste na-

koniec priali do budúcnos-

ti inštitúcii, v  ktorej čele 

stojíte?

Áno, už od čias môjho štúdia 

sa venujem písaniu odbor-

ných i  popularizačných prác 

o dejinách baníctva a hutníc-

tva, geológie a  tiež banské-

ho školstva. Po nástupe do 

funkcie som obnovil vydáva-

nie polročne vychádzajúceho 

Spravodaja SBA, ktorý infor-

muje verejnosť o  aktuálnom 

dianí v  archíve a  našej archivár-

skej i  výskumnej práci. Týmto ro-

kom taktiež začíname s vydávaním 

pramennej edície k dejinám baníc-

tva a  hutníctva. Napriek pande-

mickej situácii sa dobre rozbieha 

aj spolupráca so Slovenským ban-

ským múzeom a zahraničnými ar-

chívmi podobného zamerania. Mo-

mentálne pracujem na viacerých 

publikáciách. Pripravujem do tla-

če moju dizertačnú prácu, dokon-

čujem knihu o  histórii baníctva 

v Novej Bani, píšem štúdie o deji-

nách geológie a  banského merač-

stva pre rakúskych kolegov. Nedáv-

no som prezentoval na konferencii 

Hudobného múzea SNM príspevok 

o  banskoštiavnickom skladateľo-

vi Františkovi Hrdinovi. V najbliž-

ších mesiacoch chcem v  spoluprá-

ci s Banskoštiavnicko-hodrušským 

baníckym spolkom predstaviť 

vo svojej prednáške aj význam-

nú osobnosť banského odborníka 

Jána Lilla. A už niekoľko rokov ma 

sprevádza a  snáď ešte bude téma 

atmosférických parných strojov 

v  našom baníctve. Ale k  tomu sa 

môžeme vrátiť v  niektorom s  bu-

dúcich čísiel ŠN. Prajem SBA to, 

čo všetkým archívom v  našej kra-

jine– väčšiu podporu (aj fi nančnú) 

zo strany MV SR. Aby sme sa na-

miesto zápasu o stav našich budov 

a záchranu cenných archívnych do-

kumentov mohli venovať viac ener-

gie ich sprístupňovaniu a prezento-

vaniu verejnosti a uchovali ich v čo 

najlepšom stave aj pre budúce ge-

nerácie.

Za rozhovor sa poďakovala

Miroslava Malatincová

Slovo má…Hlasujte za 
projekt
„Spoznaj Zem cez dotyky“

Materská škola, Ul. 1. mája č. 4, 

Banská Štiavnica

Pomôžte nám vybudovať miesto, 

kde sa dá zrelaxovať, spomaliť čas, 

načerpať novú energiu ale aj nie-

čo nové sa naučiť. Vďaka tomuto 

projektu vznikne bylinková záhra-

da, pocitový chodník, priestor pri-

spôsobený na relax, oddych, výu-

ku a hru s bylinkami.

Ekodubáci hlasujú, záhradku si 

budujú...

Ako? Vhodením získaného žetó-

nu do hlasovacej tuby.

Kde? Tesco supermarket Banská 

Štiavnica.

Odmena: Krásny pocit z toho, že 

ste podporili dobrú vec.

Ďakujeme!

Ekodubáci z MŠ 1. mája BŠ

Oznam
Výpožičný režim v  mestskej 

knižnici:

PO, UT, ST, PI: 8.00-11.30 12.00-

17.00, ŠT: nestránkový deň

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

Pobočka sídl. Drieňová:

Mestská knižnica, odd. pre deti 

a mládež, 1. posch. ZŠ J. Kollára, 

L.Svobodu č.40,  969 01 Banská 

Štiavnica

Tel.: 045/3214461

Otváracie hodiny sú v  pondelok 

a v stredu od 8:00 do 12:00, v čase 

školských prázdnin zatvorené!

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č. 045/6949658.

MsK
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Spomienka

„Tí, ktorých mi-

lujeme neod-

chádzajú, žijú 

v  našich srd-

ciach navždy…“

Dňa 20. 6. 2021 uplynu-

lo štrnásť rokov, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný 

Ing. Jozef Herčko. Kto ste 

ho poznali a  mali radi, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO - Domáce potre-

by. Pre členov ponúkame výhod-

ný nákup záhradkárskych po-

trieb s  10% zľavou. Viac info: 

0903 250 921. Za porozumenie 

vopred ďakujeme!

Výbor SZZ - Štefultov 

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že pripravuje výlet 

do Arboréta vo Zvolene v posled-

ný júnový alebo v prvý júlový týž-

deň. Zatiaľ nie je isté, či sa akcia 

uskutoční. Cena zájazdu bude 3€, 

platiť sa bude v autobuse.

Predbežne sa záujemcovia môžu 

nahlásiť v stredu telefonicky na čís-

le: 045/ 692 08 75 alebo v iné pra-

covné dni na čísle: 0904 335 202.

Zároveň oznamujeme, že úradné 

hodiny v kancelárii budú v mesia-

ci jún iba v stredu, v čase 8:00 hod. 

- 12.00 hod. a v mesiacoch júl, au-

gust sú prázdniny.

Zároveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo 

výške 5€ a uhradiť ich bude mož-

né v roku 2021 aj za oba roky.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Žiaci 4. A triedy zo ZŠ J.Horáka 

v Banskej Štiavnici spoločne 

s pani učiteľkou ukončili 

školský rok opekačkou. 

Počasie bolo skvelé, priam stvorené 

na hry v prírode, ktoré deti naplno 

v areáli SKI Dúbravy v  Iliji využili. 

Deti sa vyšantili, vybehali a  popo-

ludnie im spríjemnila zábava v pene, 

ktorú zabezpečili DHZ zo Štefulto-

va a DHZ zo Svätého Antona, za čo 

im veľmi pekne ďakujeme. Poďako-

vanie patrí pánovi Petrovi Ernekovi 

za sponzorské dobroty a Marekovi 

Paukovi za poskytnutie areálu. Ďa-

kujeme  rodi-

čovi Jarosla-

vovi Joklovi 

a  ostatným 

rodičom, kto-

rí dohliad-

li na bezpeč-

ný priebeh 

o p e k a n i a . 

V  neposled-

nom rade 

veľká vďaka 

patrí skvelej 

pani učiteľke PaedDr. Evke Ivaničo-

vej, ktorá sa s láskou starala a štyri 

roky učila naše deti. Ďakujeme jej za 

láskavý prístup, ústretovosť, trpez-

livosť a vždy perfektnú spoluprácu.

Petronela Šavoltová 

Rozlúčková opekačka
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Vo svojom článku „Pamätník 

holocaustu v B.Štiavnici“, 

uverejnenom v Štiavnických 

novinách 16.10.1997, som 

upozorňoval na sústavnú 

devastáciu miestneho Židov-

ského cintorína. 

Priloženými fotografi ami pováľa-

ných a polámaných náhrobkov som 

to dokumentoval. Nabádal som 

vedenie mesta, ako aj jeho obča-

nov, aby boli k  tejto jedinej miest-

nej pamiatke na „zmiznutých suse-

dov“ ohľaduplnejší. Aby zachovávali 

k nej väčšiu úctu. Iná pamiatka na 

vyše 400 občanov židovského pôvo-

du totiž v tej dobe v Banskej Štiavni-

ci nebola. Okrem iného som v člán-

ku konštatoval, že „je veľmi smutné, 

že sa tak deje v meste, ktoré bolo opráv-

nene, vďaka bohatej kultúrnej histórii 

a dokladom o výnimočnom technickom 

pokroku, zapísané do zoznamu sveto-

vých kultúrnych pamiatok UNESCO“.

Článok mal pokračovanie v iniciatí-

ve zo strany vtedajšieho primátora. 

Pán primátor vyjadril ľútosť nad po-

kračujúcou devastáciou Židovského 

cintorína, prejavil ústretovosť, sna-

hu zvýšiť bezpečnosť Židovského 

cintorína hliadkami miestnej po-

lície. Spoločne s  pani Čutekovou 

a Ing. Ladislavom Welwardom, CSc. 

sme mu predložili konkrétny návrh 

osadiť pamätník miestnym obe-

tiam holokaustu. Jeho cena bola 

prípadným zhotoviteľom, akade-

mickým sochárom Antonom Ču-

tekom, odhadnutá na 12.000,-Kčs. 

Návrh sa nezrealizoval, lebo magis-

trát také fi nančné prostriedky vte-

dy nemal. Ani takýto ani žiadny iný 

podobný návrh na verejne dostup-

nom priestranstve v B. Štiavnici do 

4. júna 2021 realizovaný nebol.

4. júna 2021 boli z iniciatívy Paed-

Dr. Beaty Rückschloss Nemcovej 

a  Občianskeho združenia Omnis 

terra v  B. Štiavnici položené prvé 

pamätné kamene „zmiznutých suse-

dov“. Akcia bola pripravovaná nie-

koľko mesiacov, kvôli pandemic-

kým obmedzeniam bola viackrát 

odložená. Napriek všetkým objek-

tívnym prekážkam bolo slávnostné 

položenie pamätných kameňov pri-

pravené veľmi dôkladne, dôstojne 

a príkladne.

Na pietnej akcii sa mal pôvodne zú-

častniť aj pôvodca pamätných ka-

meňov „zmiznutých susedov“, tzv 

Stolpersteinov, pán Gunter Dem-

nig z Kolína n/R. (Nemecko). Kvô-

li pandemickým opatreniam osob-

ne prísť nemohol, tak organizátori 

zabezpečili videozáznam jeho prí-

hovoru. Spoločne s  p. Andrejom 

Čiernym z OZ antikomplex.sk. vy-

svetlili prítomným, aký je symbo-

lický význam tejto formy obnovo-

vania pamäte. Čo sú dôvody, že aj 

dnes, 76 rokov po ukončení 2. sv. 

vojny, sú tieto pamätné kamene 

ďalej osadzované. Kto sú vlastne tí 

„zmiznutí susedia?“ Aké údaje sú jed-

notne, vo všetkých štátoch Euró-

py, na kameňoch uvádzané? Uvied-

li, že do súčasnosti bolo vo väčšine 

štátov Európy osadených do 90.000 

pamätných kameňov. Na Slovensku 

kamene Stolpersteine prvýkrát osa-

dili v roku 2012 v Brezne a v Ban-

skej Bystrici. V súčasnosti je ich pri-

bližne 250 na desiatkach miest.

Dva pamätné kamene, pripomína-

júce zavraždenie Reginy Barokovej 

a  jej syna Andreja Baroka v tábore 

smrti Sobibore (Poľsko) boli polo-

žené pred domom, v  ktorom pred 

vojnou bývali, na Nám. sv. Trojice. 

Stručný príbeh rodiny Barokovcov 

rozpovedal pravnuk Reginy a  pra-

synovec Andreja Ing. Pavol Gemei-

ner, PhD.

Ďalšia dvojica pamätných kame-

ňov bola nainštalovaná pred do-

mom rodiny Welwardovej, na Kam-

merhofskej ulici. Sú pamiatkou na 

MUDr. Rudolfa Welwarda, miest-

neho lekára a  jeho manželky Me-

lánie. Ich rodinné príbehy priblížili 

pravnuk Andrej Vikartovský a  syn 

doc. Ing. Ladislav Welward, CSc.

Všetky štyri pamätné kame-

ne osadil pán Mgr. Michal Hrčka 

z  Obnova.eu. Na oboch miestach 

uloženia pamätných kameňov boli 

umiestnené panely so stručnou his-

tóriou každej z  rodín. Panely boli 

vyhotovené veľmi kvalitne, obsa-

hovo aj grafi cky. Fotografi ckú do-

kumentáciu celej akcie zabezpečil p. 

Ľubomír Lužina.

Touto cestou by som rád poďako-

val mestu Banská Štiavnica za to, 

že pietna akcia sa mohla uskutočniť 

dôstojne, bez akýchkoľvek rušivých 

momentov. Tiež vďaka patrí miest-

nym priateľom a známym za to, že 

prišli aj v dobe sprísnených pande-

mických opatrení vyjadriť obom ro-

dinám solidárnosť.

Mimoriadne poďakovanie patrí 

pani PaedDr. Beate Rückschloss 

Nemcovej a  Občianskemu zdru-

ženiu Omnia terra, vďaka ktorým 

boli prvé pamätné kamene polože-

né a historická pamäť na spoluobča-

nov židovského pôvodu v B. Štiav-

nici obnovená.

Peter Gemeiner

Uloženie prvých pamätných kameňov 
„zmiznutých susedov“ v Banskej Štiavnici

Pamätné kamene: R. Barokovej a A. Baroka  foto archív autora

Záhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko Harbertova reneta:

Pochádza z Nemecka, kde bola ob-

javená ako semenáč v roku 1828. 

Má dobrú, osviežujúcu chuť. Hodí 

sa k priamemu konzumu, ale naj-

mä na kuchynské spracovanie 

a sušenie. Je mrazuvzdorná, vyža-

duje ťažšie vápenaté pôdy a zná-

ša aj vyššie polohy. Plody sú ná-

chylné na hnitie a praskanie, slabo 

korenistej, dobrej chuti. Plody sú 

veľké, široko a  tupo kužeľovité, 

mierne rebrovité. Dužina je žlt-

kastá, mierne aromatická, slad-

kokyslej, korenistej dobrej chuti. 

Šupka je hladká, pololesklá, cit-

rónovožltá, asi zo štvrtiny krytá 

červeným pruhovaním. Zberá sa 

koncom septembra, konzumnú 

zrelosť dosahuje v  novembri, vy-

drží do februára.

Múčnatka je v  našich záhradách 

jedným z  najčastejších ochorení 

a  dá sa veľmi jednoducho rozpo-

znať. Vyzerá totiž presne tak ako 

hovorí jej názov. Vytvára biely ale-

bo sivý práškový povlak na listoch, 

stonkách i na samotných plodoch.

Vyskytuje sa na rôznych poľných 

a ovocných drevinách, viniči, zele-

nine a na rôznych okrasných rast-

linách, predovšetkým na tých, kto-

ré trpia nedostatkom svetla, sú 

umiestnené na málo vzdušných 

miestach alebo sú výdatne hnoje-

né dusíkom. S ochranou začíname 

hneď pri prvých príznakoch.

Múčnatka je plesňové ochorenie 

spôsobené odrodami húb, ktoré 

patria do radu Erysiphales. Darí sa 

im v  teplom a  vlhkom prostredí, 

prezimujú v pôde. Pleseň vytvára 

spóry, ktoré sa šíria vetrom, hmy-

zom a odtokom vody – tak sa pre-

náša na okolité rastliny. Okrem 

chemických prípravkov určených 

na boj proti múčnatke a  niekto-

rým ďalším plesňovým ochore-

niam rastlín môžete vyskúšať aj 

prírodné prípravky.

Michaela Mojžišová

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Aktuálne v kine Akademik
Štvrtok 24.6. o 19:30hod.
Sobota 26.6. o 19:30hod.

Otec
Dráma, 97min., MP:15, vstupné: 
5€. Anthony si nepripúšťa svoju 
zhoršujúcu sa chorobu a odmie-
ta pomoc od svojej dcéry Anny. 
Postupne stráca pojem o realite 
a upadá stále hlbšie do labyrin-
tu svojej chorej mysle.

Piatok 25.6. o 19:30hod.
Nedeľa 27.6.o 19:30hod.

Matky
Romantický, komédia, 95min., 
MP:12, vstupné: 5€. Sára, Eliš-
ka, Hedvika a Zuzana sú štyri 
kamarátky, tridsiatničky, kto-
ré momentálne spája najmä jedno 
slovo– materstvo. Sára je úspeš-
ná infl uencerka, ktorá plánuje 
svoj blog o partnerských vzťa-
hoch plynule previesť na blog 
o tom, ako byť najlepšou mamou. 
Hedvika žije ako v zlatej kliet-
ke, jej manžel workoholik doma 
veľa času netrávi, a tak niet 
divu, že ju očarí mladý poulič-
ný spevák David. Zuzana je po 
rozchode s Kamilom bez peňazí– 

prepracovaná a uštvaná matka 
dvoch malých čertov. Zato Eliš-
ka má skvelého chlapa, úplne ne-
znesiteľných rodičov, je tehotná 
a stále vracia. Ale hlavne majú 
jedna druhú…

Nedeľa 27.6. o 17:00hod.

Luca
Animovaný, dobrodružný, roz-
právka, 97min,. MP:7, vstupné: 
5€.  “Luca” je zábavný a dojem-
ný príbeh o priateľstve, vystú-
pení z našej komfortnej zóny 
a o dvoch dospievajúcich mor-
ských príšerkách, ktoré zažíva-
jú leto, ktoré zmení ich život. 

Utorok 30.6. o 19:30hod.

Krajina v tieni
Historický, dráma, 135min., 
MP:12, vstupné: 5€. Film rozprá-
va príbeh reálnej typickej dedi-
ny v rakúsko-českom pohraničí na 
pozadí historických zlomov v 30. 
až 50. rokoch minulého storočia. 
Kedysi si vidiecky život žia-
dal remeselný fortieľ a poctivé 
ruky, okrem chytrosti a predví-
davosti, avšak v novodobej his-

tórii nepomôže skoro nič. Chlieb 
je o dvoch kôrkach, či je to Ra-
kúšan, Nemec, Čech, Žid, Kresťan 
alebo komunista. Všetci platia 
vysoké ceny za chyby i nenávisť 
za nevyhnutné rozhodnutia v boji 
o vlastné prežitie. Z pokojne 
žijúcich susedov sa stávajú ne-
zmieriteľní nepriatelia, ktorí 
si navzájom vyrovnávajú účty, aj 
za cenu straty viery, morálky, 
slušnosti i ľudskosti.

Štvrtok 1. 7.  o 19:30hod.

V zajatí démonov 3: 
Prinútil ma k tomu 
diabol
Horor, 120 minút, vstupné: 5€
Warrenovci, známi vyšetrovate-
lia paranormálnych javov, budú v 
najnovšom fi lme známej hororovej 
série čeliť jednej z najdesivej-
ších záhad vo svojej kariére! 
Horor V ZAJATÍ DÉMONOV 3: PRI-
NÚTIL MA K TOMU DIABOL prinesie 
na plátna kín prípad, v ktorom 
bola prvýkrát v americkej histó-
rii použitá posadnutosť diablom 
pri obhajobe zločinu...

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 22/2021: „Keď 

sa zrazí kniha s hlavou a ozve sa tupý 

zvuk, je vždy na vine kniha.“ Výher-

com sa stáva Slávka Demová, Sliač. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 05. 07. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Schwei-

tzera: „Etika je… (dokončenie v  taj-

ničke).

A., Začiatok tajničky, fáza mesia-

ca,

B., Divadlo so spevom, časť dňa, se-

verský škriatok, nula,

C., Lietajúci prístroj, určená, nový, 

kočiar,

D., Existoval, súrnosť expresívne, 

český spevák, upleť,

E., Ozn. ruských lietadiel, 2000 

v Ríme, Európska agentúra, výher-

né lístky,

F., 5 v Ríme, išiel, dosky, falošnosť,

G., Prchavá látka, hory, meno psa, 

telúr,

H., Svet po rusky, matká, kockova-

ná látka, nitovací klinček,

I., Citoslovce uschnutia, Daniel, časť 

atlasu, stred slova praská,

J., Cudzopasná rastlina, milo, tuč-

né,

K., 2. časť tajničky, 999 v Ríme,

L., Izbový kvet, podnik, vápnik, 

ozn. áut Rakúska, Španielska, Uru-

guaja.

1., Bodka v geometrii, Koniec taj-

ničky, Izabela,

2., Eman, čistiaci prostriedok, steh, 

druh stupnice,

3., Zo česky, otravné látky, pokoj, 

starý otec,

4., Spoluhlásky v slove Hron, sme-

rovanie, druh opice,

5., Staroegyptský Boh Slnka, súboj, 

hrubý povraz, Občianske fórum,

6., Papagáj, ročné obdobie, 1006 

v Ríme,

7., Hlúpa žena česky, povrazy s oka-

mi, cieľ na niečo,

8., Oná, zn. kótovania, maras, druh 

drogérie,

9., Otázka na 1. pád, časti tvárí, nie 

je istý, sodík,

10., Dusík, Terezy, bydlisko kňaza, 

sila,

11., Mytologická postava, Jaroslav, 

kasta,

12., Haluška česky, utieklo, meno 

Kuzminovej,

13., Olovnica, tiskaj, eman,

14., 3. časť tajničky.

Pomôcky: Pril, Áron, káro, malpa, 

DM, AEV.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 24
Krížovka
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Nová výstava v Galérii Jozefa 

Kollára– Piesky mikrosveta

Slovenské banské múzeum a Galé-

ria Jozefa Kollára Vás srdečne po-

zývajú na vernisáž skupinovej vý-

stavy Piesky mikrosveta. Uskutoční 

sa v piatok 25. 6. 2021 o 18:00 hod. 

vo Veľkej sále Galérie Jozefa Kollára 

v Banskej Štiavnici. Výstavu kuráto-

ruje Marianna Brinzová spolu s Ja-

kubom Ročkom.

Piesky mikrosveta je výstavný pro-

jekt prezentujúci voľné zoskupe-

nie českých a  slovenských autorov 

– Petra Jambora, Jakuba Němca, 

Jakuba Ročka a Michala Žilinského, 

ktorých spája absolvované štúdium 

v  Ateliéri kresby a  grafi ky pod ve-

dením Svätopluka Mikytu na FaVU 

VUT v Brne. Autori si k fi nálnej po-

dobe svojej intervencie v GaJK pri-

zvali hosťa – vizuálneho umelca To-

máša Moravanského.

Projekt bol do výstavného plánu Ga-

lérie Jozefa Kollára v Banskej Štiav-

nici zaradený na základe výsledkov 

Otvorenej výzvy ešte v roku 2019. 

Pandémia realizáciu projektu znač-

ne posunula, a to až do roku 2021, 

kedy sa vykreovala konečná podoba 

výstavy, ktorá od roku 2019 prechá-

dzala výraznejšími zmenami.

Výstava Piesky mikrosveta je zalo-

žená na kolaborácii autorov, ktorí 

pracujú so širokým spektrom mé-

dií – od objektu cez inštaláciu až 

po video, 3D animáciu a zvuk. Ná-

zov Piesky mikrosveta vychádza 

z  predstáv/idey autorov o  akomsi 

novom zriadení sveta, ktoré nasta-

lo po súčasnej globálnej kríze. Vý-

chodiskovým– zatiaľ fi ktívnym– 

bodom a  lajtmotívom výstavy sa 

stala téma uplynulej ekologickej 

katastrofy ako počiatku všetkých 

nových mikrosvetov a mikropríbe-

hov štartujúc ňou vlastnú svojbyt-

nú existenciu.

Projekt z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia. Fond 

je hlavným partnerom projektu.

Partnerom projektu je Banská 

St a nica contemporary.

Vernisáž/Otvorenie výstavy: 

piatok 25. 6. 2021 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 

26. 6. 2021– 26. 9. 2021

Otváracie hodiny: 

ST– NE/9.00– 17.00

Tešíme sa na vašu návštevu!

Tím Galérie Jozefa Kollára

Moment po zatiahnutí brzdy- 
globálny kolaps alebo nový začiatok?

Kurátorský text k výstave 

Anthropos

Kurátor: Lenka Polčová

Vernisáž: 25. 6. 2021 o 19:00

Trvanie výstavy: 

26. 6.– 29. 7. 2021

Pojem Anthropos sa nachádza v No-

vom zákone, v ktorom znamená Syn 

človeka a používa sa tiež s odkazom 

k Adamovi, prvému človeku. To, čo 

ho určuje (napokon ako každého 

syna a  dcéru)a  čomu sa na jednom 

mieste vzpiera, inde priľnieva, je jeho 

dedičstvo, nánosy minulosti a zaprá-

šené ideály. Výstavný projekt v galé-

rii Schemnitz predstavuje tri takéto 

trajektórie (vzťahu Syna k  človeku) 

nesúce stopy konkrétneho indivídua 

i kontúry obecnejšieho ľudstva. Za-

tiaľ, čo v minulej tvorbe umelcov sa 

výraznejšie presadzovala nadosob-

ná rovina, tá momentálna presaku-

je čoraz nástojčivejšie intímnymi ob-

sahmi. Zobrazuje (nimi) zažívanú, 

vstrebávanú a  naliehavú súčasnosť. 

Hrdinovia plátien sú o  čosi menej 

„len“ materializovanými dejinnými fi -

gúrami a o čosi viac ľudia 

z mäsa a kostí v kratuč-

kom záblesku nadobú-

dajúci formy autopor-

trétu. V tomto ohľade je 

tento projekt akýmsi te-

rapeutickým nástrojom. 

Snahou nastaviť zrkadlo 

človeku (mužovi). Ob-

raz v zrkadle je nápadne 

povedomý, avšak divne 

pokrivený. A chýba tam 

žena.

Výstava Anthropos sa 

skrz médium maľby, si-

te-specifi c rámov a  in-

štalácie kriticky pohrá-

va s prototypom človeka 

(muža). Autori na roz-

diel od svojich skorších 

počinov volia skôr men-

šie formáty. Zmenšenie 

maliarskej plochy akokeby kopírova-

lo pohyb smerom nadol, k  blízkym 

skutočnostiam, ku každodennosti, 

k prostým veciam. Hrdinská epope-

ja sa odohráva na vlastnom zablate-

nom dvore či na futbalovom ihrisku 

a  pripravuje cestu novej, ne-hrdin-

skej, ne-vytýčenej, ne-objasnenej 

ľudskej bytosti. Obrazy stvárňova-

né skutočnosti mrzačia, ironizu-

jú i ospevujú, miesia zdanlivo nesú-

visiace veci dokopy a naplňujú staré 

škatuľky novými obsahmi. Zároveň 

môžeme výstavu chápať ako kritic-

kú sondu do zákutí heteronormatív-

nej maskulinity. V osobnej rovine ide 

o hľadanie vlastného miesta a odpo-

vedajúcej mužskej role. Radikálna 

úprimnosť a osobná ponorenosť v zo-

brazovanom teréne, ktorá je význačná 

pre tvorbu všetkých troch vystavujú-

cich umelcov, fungujú ako katalyzá-

tor. Urýchľujú pohyb Syna človeka po 

bájnej osi vývoja a  spúšťajú krízový 

režim. Vo všetkých troch prípadoch 

umelci zobrazujú svet zaťažený is-

tým druhom ideálu. Svet asymetrický, 

nutný, utláčajúci, konfl iktný.

Svet dominancie a podriadenia.

Človek v zastúpení muža.

Človek (muž)– hrdina.

Človek (muž)– robotník.

Človek (muž)– sedliak.

Človek (muž)– budovateľ (sveta).

Človek (muž)– vládca.

Človek (muž)– strojca (dejín).

Človek (muž)– nástroj.

Človek (muž)– moc.

Člověk (muž) pán či rab?

Lenka Polčová 

Galéria Schemnitz pripravuje novú výstavu

Deň otcov
v paralele dejín

pýta si otázky za celý čas.

Kto bol ten muž,

čo splodil dieťa

a kde v dávnych vekoch

stalo sa to všetko raz?

Či je to svätec

a či človek z ľudu,

čo pohladí ti

detskú tvár.

Či je to iba pestún

alebo snáď kráľ?

Či je ten otec ozaj otcom

a či len poznáš o ňom

strohé údaje.

A či pomôže ti vtedy,

keď tá chvíľa pravá je?

A keď stojí pri tebe

taký muž od prvých chvíľ

tvojich detských „sopľov“,

vieš, že môžeš práve s ním

sláviť ten jeho

Deň otcov.

Daniela Sokolovičová

Motto dňa
„Celý náš život je zhlukom náhod, 

šťastných či nešťastných, proti kto-

rým je ľudská vôľa takmer bezmocná.“

Edith Piaf
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ŠK Sitno Banská Štiavnica– 

MFK Strojár Krupina 6:0 (2:0)

Góly: 20. Blaho P., 37., 75. Prokaj, 56. 

Hudák D., 62. Pellegriny, 78. Kmi-

niak

Zostava: Kališek, Blaho P. (62. Kmi-

niak), Jacko, Necpal, Chmelina, 

Drexler (61. Pellegriny), Tesák, Pro-

kaj, Kováč, Blaho M. (62. Galo), Hu-

dák D.

Po dlhom čase sa hral na našom 

štadióne majstrovský zápas. I  ten-

to bol pre našich chlapcov dôležitý 

v boji o postup. Od úvodu mali hru 

pod kontrolou, no do vyloženej šan-

ce sme sa za prvú pätnásťminútov-

ku nedostali. Tá prišla až v 20 min., 

keď Blaho z vlastnej polovice kolmou 

prihrávkou vysunul Prokaja, kto-

rého hostia zastavili v  pokutovom 

území iba faulom. Rozhodca ukázal 

na biely bod a  Blaho P. otvoril skó-

re. V  37. min. Tesák poslal kolmú 

prihrávku za obranu hostí, na kto-

rú si nabehol Prokaj, ktorú i prízem-

nou strelou gólovo zakončil. V záve-

re polčasu sa do dvoch príležitostí 

dostali i hostia. Najskôr zobral v 39. 

min. útočníkovi hostí čistou skĺzač-

kou loptu Necpal. Potom v 42. min. 

vytlačil loptu z priameho kopu hos-

tí z  podbrvna Kališek. V  2. polčase 

naše mužstvo už jasne dominovalo 

a sa i strelecky presadilo. Michal Bla-

ho v 57. min. prihral Hudákovi, kto-

rý strelou k tyči strelil 3. gól a otvoril 

gólový účet v 2. polčase. Gólom moh-

la skončiť po prihrávke Hudáka pek-

ná strela Drexlera, tá však skončila 

na brvne. V 62. min. striedajúci Pel-

legriny po minúte na ihrisku strelou, 

ktorá skočila pred brankárom a  od 

brvna sa odrazila za bránkovú čiaru, 

pridal 4. gól. Ďalšia kolmica od Ko-

váča a znovu nábeh Prokaja, zname-

nal 5. gól v sieti hostí. Gólová bodka 

zápasu prišla v 75. min., keď Hudák 

zachytil zlú rozohrávku hostí, prihral 

Pellegrinymu, ten uvoľnil Kminiaka 

a lopta skončila po 6-ty krát v sieti za 

brankárom hostí. Treba nášmu muž-

stvu poďakovať za predvedený vý-

kon, ktorým potešili svojich fanúši-

kov. Pred mužstvom zostáva už iba 

posledný krok, uspieť v  poslednom 

zápase v Hrochoti. I keď sa hovorí, že 

posledný krok býva najťažší, veríme 

chlapcom, že svoju cestu a snahu za 

vytúženým cieľom zdarne dokončia.

Očakávané a  potrebné víťazstvo 

nášho mužstva

ŠK Sokol Jakub – Sitno Banská Štiav-

nica 1:4 (0:2)

Góly: 28, 33, 88 min. D. Hudá k, 84. 

min. Necpal

Zostava: Kališek, Barák (Kováč), 

Jacko, Necpal, Chmelina, Tesák, 

Prokaj, Drexler (M. Blaho), Pellegri-

ni, Urgela, D. Hudá k.

Skoro po trištvrte roku sa vrátil fut-

bal i na amatérske trávniky. Po roz-

hodnutí, že sa dohrá iba jesenná 

časť a po nej bude známy i postupu-

júci, nastúpilo naše mužstvo v do-

hrávke na veľmi dôležitý zápas, kto-

rý nás mohol po víťazstve dostať 

znovu na čelo tabuľky, čo sa i poda-

rilo. Na zápas sme nastúpili s posi-

lami Jackom a  Urgelom. Naopak, 

pre zranenie chýbali Kminiak, Bu-

dinský  a  Paľo Blaho. Od úvodné-

ho hvizdu rozhodcu sme mali hru 

pod kontrolou. V 3. minúte Hudák 

našiel prihrávkou Urgelu, ktorého 

strelu pred bránou zablokoval do-

máci obranca. Aj v  ďalšom priebe-

hu sme si vypracovali šance, ktoré 

gólom neskončili. Po skrumáži pred 

bránou domácich dotlačil loptu do 

siete v 28. minúte Hudá k a otvoril 

skóre. V 35. minúte prudko vystre-

lil spoza 16-ky Jacko, zrazená lopta 

obranou sa dostala na pravej stra-

ne k Barákovi a jeho strieľaný cen-

ter dorazil do siete Hudá k. V  38. 

minúte sa vyznamenal Kališek, keď 

po priamom kope vytiahol loptu 

spod brvna. V 42. minúte predvied-

li domáci peknú akciu, ktorá skon-

čila nepresnou strelou vedľa brány. 

Druhý polčas 

začal znovu 

pod hernou ini-

ciatívou nášho 

mužstva. Do-

stali sme sa do 

dvoch dobrých 

šancí. V 60. mi-

núte vysunul 

Tesák Hudá-

ka, ktorý však 

brankára neo-

klamal. O  dve 

minúty neskôr 

znovu Tesák 

z  ľavej strany 

poslal loptu na 

nabiehajúceho 

Prokaja, ktoré-

ho strelu k tyči 

brankár vyra-

zil. Bará k v 65. 

minúte zavá-

hal na hrani-

ci pokutového 

územia, nasledoval faul, ktorý roz-

hodca posúdil ako vo vnútri poku-

tového územia a  nariadil penaltu. 

Domáci ju premenili a znížili na roz-

diel gólu. Od tohto okamžiku prišiel 

15-minútový herný výpadok nášho 

mužstva, čo mohli domáci potrestať 

i  gólom. Pošmyknutie Chmelinu 

v  75. minúte vytvorilo šancu pre 

útočníka domácich, no jeho tutov-

ku zablokoval dobre hrajúci Jacko. 

Takisto v 79. minúte nás po peknej 

akcii podržal Kališek. Rozhodnutie 

o zápase prišlo v 84. minúte, keď po 

rohovom kope Michala Blahu rozvl-

nil sieť kapitán Necpal. Gólová bod-

ka v zápase prišla v 88. minúte po 

najkrajšej akcii. Hudá k prebral lop-

tu na polovici ihriska, prešiel pred 

domácu 16-ku, kde po narážke 

s Urgelom sa ocitol pred brankárom 

a strelil svoj tretí gól v zápase. Muž-

stvo očakávané a povinné víťazstvo 

dosiahlo a  je na dobrej ceste k po-

stupu, pred ním musia ešte zdolať 

dve ťažké prekážky.

Kam na futbal?

27. 6.

V. liga skupina C– 13. kolo

ŠK Hrochoť– FK Sitno Banská 

Štiavnica

Hrá sa na futbalovom štadióne 

v Hrochoti.

Rozpis zápasov nájdete tu:

h t t p s : / / s p o r t n e t . s m e . s k /

f u t b a l n e t / z / s s f z / s / 3 2 2 8 /

program/?part=5495&tableView=

FK Sitno Banská Štiavnica

Naše mužstvo už len krok 
od vytúženého cieľa

Úspešný 
pretekár
v streľbe Štiavničan Patrik Jány

13. júna 2021

Novi Sad (SRB)– Paťovi včera na 

Grand Prix vyšli všetky polohy 

a  dosiahol vynikajúci výsledok 

1186 bodov (polohy: kľak 396b, 

lež 398b, stojka 392b). „Vytvoril si 

tak nový osobný rekord a zároveň aj 

nový SR rekord a za svetovým rekor-

dom zaostal o  dva body. Týmto vý-

sledkom vyhral kvalifi káciu o  8 bo-

dov pred druhým. Následne v kvalitne 

obsadenom fi nále skončil na treťom 

mieste“, uviedol jeho tréner Zol-

tán Baláž.

Gratulujeme!

Zdroj: Vojenské Športové Cen-

trum Dukla BB

red

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica po-

núka na predaj obr. publikácie: 

Zlatá Banská Štiavnica – 18,90€, 

J. Lackovič– monografi a, obrazo-

vá publikácia – 15,-€, 

Banská Štiavnica– Mesto UNESCO, 

nové vydanie– 15,-€, 

Banícke uniformy od Z. Denko-

vej– 5€. 

Môžete si ich zakúpiť denne od 

9:00 – 17:00 hod..

IC BŠ

Pozvánka
8. 7. 2021, 19:00 

Spojár Kafe&Klub

Banská Štiavnica

Jánošík (straty a nálezy)

Komediálny činoherno-bábkový 

úlet (nielen) o  slovenskom hrdi-

novi.

Rezervácia: 0948 634 335, email: 

divadielkoconcordia@gmail.com
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

inzercia

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách


