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Ako sme vás nedávno 

informovali, Mesto Banská 

Štiavnica v rámci svojich 

aktivít venuje pozornosť aj 

športoviskám, ktoré majú 

umožniť športové vyžitie 

obyvateľom, ale i návštev-

níkom mesta. 

Ďalším krokom k  zatraktívneniu 

areálu futbalového štadiónu je vy-

budovanie dreveného altánku s ko-

vovým kontajnerom a spevnených 

plôch zo zámkovej dlažby.

Práce boli vykonané v  zmysle 

Zmluvy o diele v požadovanej kva-

lite. Dodržaný bol aj termín reali-

zácie.

Spevnené plochy prispejú aj k bez-

pečnosti divákov a  návštevníkov. 

Altánok s kontajnerom umožní fut-

balistom a divákom účelnejšie vyu-

žívať priestory areálu futbalového 

štadiónu.

Realizácia tohto projektu nie je po-

sledným krokom k obnove futbalo-

vého areálu. V najbližšej dobe pri-

budne rozšírenie spevnených plôch 

v okolí striedačiek.

Juraj Chrenko, odd. V, ÚP a ŽP

Budovanie futbalovej infraštruktúry
v meste Banská Štiavnica

Piatok 9.7. o 19:30 hod.
Nedeľa 11.7. o 19:30 hod.

Black Widow
Sci-fi , akcia, 133 min., 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

V roku 2020 žiadalo Mesto 

Banská Štiavnica fi nančné 

prostriedky z Environmen-

tálneho fondu na rozvoj 

odpadového hospodárstva 

a obehového hospodárstva, 

a to v oblasti triedeného zberu 

komunálneho odpadu.

V rámci projektu máme záujem za-

kúpiť vozidlo s  hákovým nosičom, 

ktoré bude slúžiť na zabezpečenie 

triedeného zberu biologicky rozlo-

žiteľných odpadov zo záhrad a  par-

kov vrátane odpadu z  cintorínov 

v zmysle § 81, ods. 7, písm. b) záko-

na č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pre-

dovšetkým zber zelených bioodpa-

dov z údržby verejnej zelene, ako aj 

od občanov mesta. Taktiež bude slú-

žiť na kampaňový sezónny zber bio-

logicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu v jarnom a jesennom období 

(konáre, lístie, tráva). Vozidlo sa bude 

využívať aj na zber a prepravu objem-

ných odpadov najmenej dvakrát do 

roka vo viacerých častiach mesta. Sú-

časťou projektu je aj zakúpenie veľ-

koobjemových kontajnerov na háko-

vý nosič v počte 2 ks s objemom 6 m3 

a 1 ks s objemom 12 m3, ktoré budú 

kompatibilné so zakúpeným vozid-

lom. Veľkoobjemové kontajnery 6 

m3 budú využívané najmä na zber 

objemného odpadu, ale využijú sa 

tiež na zber bioodpadu, ako napr. trá-

va, lístie. VKK 12 m3 bude využívaný 

najmä na zber bioodpadu – konárov, 

lístia, trávy. Mesto Banská Štiavnica 

získalo na tento projekt dotáciu vo 

výške 65 000,– €. Celkový rozpočet 

projektu (pred verejným obstaráva-

ním) je vo výške 68 556,– €. Projekt 

bude realizovaný v roku 2021.

Henrieta Godová 

Mesto Banská Štiavnica získalo 
fi nančné prostriedky na rozvoj triedeného komunálneho odpadu

Letná súťaž

V  mesiaci júl sme pre Vás opäť 

pripravili zaujímavú súťaž 

o atraktívne vecné ceny. Stačí, ak 

nám v 3 súťažných kolách správ-

ne odpoviete na všetky súťažné 

otázky a zaradíme Vás do žrebo-

vania. Tentokrát otázky sú spo-

jené s  jedinečnými štiavnickými 

tajchami!

2. súťažné kolo:

Otázka:

2. Načo slúžili tajchy v minulosti?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte do 

redakcie ŠN v termíne do 13. 8. 

Šťastných výhercov uverejníme 

v ŠN č. 28/2021 dňa 19. 8. 

Prajeme všetkým našim čitate-

ľom veľa šťastia a príjemné preži-

tie letných dní so ŠN!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Všetko, čo som sa naučil o živote, sa dá 

povedať troma slovami: život ide ďalej...“.

Robert Lee Frost

V predchádzajúcom týždni, 

vo viacerých médiách bolo 

viacero informácií o aktivitách 

Slovenského banského múzea, 

zvlášť o aktivitách Galérie 

Jozefa Kollára. 

Taktiež každý deň vo viacerých mé-

diách bola propagácia One Day Jazz 

Festivalu, ako koncertov Adama Ďu-

ricu, ktoré obe podujatia budú aj v B. 

Štiavnici.

28. 6. vo viacerých médiách bola pote-

šiteľná informácia, že náš spoluobčan 

Patrik Jány dosiahol ďalší vynikajúci 

medzinárodný úspech vo Svetovom 

pohári športovej streľby, získal bron-

zovú medailu zo streľby z ľubovoľnej 

malorážky. Úprimne blahoželáme! 

Nakoniec ešte potešiteľnejšia infor-

mácia, že už má istú miestenku aj na 

tohoročné Olympijské hry v  Tokiu, 

tak že, držme mu palce!

30. 6. v  Rádiu Regina o  15:00 bola 

podrobná reportáž z uvedenia do ži-

vota publikácie „Krížom-krážom po 

Slovensku“ o najvýznamnejších a naj-

vzácnejších pamätihodnostiach a  lo-

kalitách Slovenska. Potešiteľné bolo, 

že najväčšia pozornosť bola venovaná 

Banskej Štiavnici a jej okoliu– Kalvá-

rii, tajchom v okolí Banskej Štiavnice 

i svetoznámym baníckym tradíciám.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V Banskej Štiavnici bol 

otvorený nový Stavebný 

sociálny podnik, s.r.o.– r.s.p., 

pri banskoštiavnickej 

stavebnej fi rme DM Build, s.r.o.

Vznikol už síce koncom roka 2020, 

ale až teraz môže začať svoju ofi ci-

álnu činnosť. V  júni sa uskutočni-

li prvé stretnutia s predstaviteľmi sa-

mospráv. Najdôležitejšie zasadnutie 

sa uskutočnilo 24. 6. 2021, a to nie-

len za účasti predstaviteľov materskej 

banskoštiavnickej fi rmy, ktorej hlav-

ným protagonistom je Lukáš Mlyná-

rik, ale aj podpredsedu BBSK Ondreja 

Luntera, riaditeľa ÚPSVaR v B. Štiav-

nici Mgr. Mikuláša Pála a špecialistu 

na sociálnu ekonomiku BBSK Mila-

na Vaňa, ktorý mal mimoriadne zá-

sluhy na založení tohto podniku. Na 

zasadnutí bola dohodnutá spoluprá-

ca ohľadne rozvoja a  kooperácie ce-

lého nášho okresu a Stavebného so-

ciálneho podniku, r.s.p., v  Banskej 

Štiavnici. Myšlienka založiť tento 

podnik vychádzala z predstavy vede-

nia banskoštiavnickej stavebnej orga-

nizácie DM Build, s.r.o., dať zamest-

nanie ľudom, ktorí majú viac ako 20% 

zdravotného postihnutia, prípadne 

iné znevýhodnenia. Zatiaľ posledné 

zasadnutie sa uskutočnilo 25. 6. 2021 

s primátorkou nášho mesta Mgr. Na-

deždou Babiakovou, ktorá takisto pri-

sľúbila Stavebnému sociálnemu pod-

niku absolútnu súčinnosť. Stavebný 

sociálny podnik určite bude výhodou 

pre obce nášho okresu a školy, preto-

že žiadna súkromná spoločnosť nebu-

de mať také ekonomické výhody ako 

bude mať tento podnik. Je treba len 

dúfať, že tento podnik bude v našom 

okrese životaschopný a zamestná čo 

najviac našich spoluobčanov.

Ján Novák

Vitaj, nový sociálny podnik!

Od 5. 7. opäť pokračuje 

mobilné odberové miesto 

testovacích vzoriek na 

COVID-19, ktoré sa nachádza 

v unimobunkách pri kotolni na 

Ul. L. Svobodu (sídl. Drieňová), 

každý deň od 15:00 – 18:00, 

je potrebné sa zaregistrovať 

na www.rychlotesty.sk.

Výsledky testovania– 

26. týždeň 

(28. 6.– 30. 6. 2021):

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

28. 6. – 87 – otest., z toho 0 – pozitív

30. 6. – 96 – otest., z toho 0 – pozitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

28. 6. – 39 – otest., z toho 0 – pozitív

29. 6. – 51 – otest., z toho 0 – pozitív

30. 6. – 131 – otest., z toho 0 – pozitív

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Testovanie v našom meste

6.7.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

 Prijatie detí z  denného letného 

tábora – CVČ Banská Štiavnica.

 Pracovné rokovanie s vlastníkmi 

nehnuteľnosti Pleta Rezidencia 

k  rekonštrukcii a  úprave okolia 

cesty a chodníka.

Redakčná rada ŠN.

7.7.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k prípravám 

Salamandru 2021.

 Pracovné rokovanie s  riadite-

ľom ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 

k  zamestnávaniu dlhodobo ne-

zamestnaných podľa zákona č. 

417/2013 Z. z. §10.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

Technických služieb, m. p., Ban-

ská Štiavnica.

8.7.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na odovzdávaní titulov 

„Zaslúžilý člen DPO SR“.

9.7.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola prác súvisiacich s asfal-

tovaním ciest a vysprávkami.

10.7.

Občianske obrady– sobáše.

Viera Lauková

Podávanie 
podnetov 
na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica 

Na základe Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009, Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, ktorá 

nie je občanom mesta Banská Štiav-

nica a významným spôsobom sa za-

slúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho 

dobrého mena v  SR a  v  zahraničí. 

b) Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. V zmysle citovaného na-

riadenia Cenu za záchranu kultúrne-

ho dedičstva a rozvoj mesta možno 

udeliť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica. c) Výroč-

nej ceny mesta Banská Štiavni-

ca. Výročná cena mesta sa v zmysle 

citovaného nariadenia môže udeliť 

občanom mesta, ktorí sa výrazným 

spôsobom zaslúžili o  rozvoj mes-

ta, alebo šírenie jeho dobrého mena 

v SR alebo v zahraničí. d) Ceny pri-

mátora mesta Banská Štiavnica. 

Primátor mesta môže udeliť Cenu 

primátora mesta osobám, ktoré sa 

výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta. 

Občania a  inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta, cien mesta Banská 

Štiavnica a  Ceny primátorky mes-

ta podať poštou, elektronicky alebo 

osobne do 30. júla 2021 na Mest-

ský úrad v Banskej Štiavnici, Radnič-

né nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov 

verejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného- meno a priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu– meno a priezvisko, adre-

sa, súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknutej 

osoby). Podnetmi sa budú zaoberať 

primátorka mesta a  poslanci MsZ, 

ktorí v zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ
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Posledný deň školského roka, 

jedna škola, žiaci, učitelia 

a jeden riaditeľ na školskom 

dvore– stál tesne pri svojich 

odchádzajúcich deviatakoch 

a nahlas sa im nezvyčajne 

nežne na chlapa prihováral, 

ako ho mrzí, že „tak málo som 

si Vás užil a už mi odchádzate“!

Temer ako otec, ktorému odchádza 

do sveta milované dieťa a on mu ne-

stihol dať všetky dobré rady. Nie, že 

by nechcel, ale nemohol. Nemohol 

k nim vojsť do triedy, či už na hodi-

nu alebo len tak na kus reči, ako to 

zvykol robievať. Online to už nebolo 

ono,online sa muselo rýchlo zvládať 

učivo, na rozhovory bolo málo času, 

všetko bolo rýchle, hektické, spo-

čiatku aj chaotické, hoci nakoniec sa 

všetko zvládlo. Teda učivo áno, iné 

absentovalo – priateľské a  uznan-

livé potľapkanie po pleci, spoločné 

zážitky v školskom kolektíve, dobrá 

rada, pochvala, ale aj priateľské na-

pomenutie medzi štyrmi očami, ak 

už mladí nevedeli, čo so sebou.

Tak takýto školský rok nám minulý 

týždeň, 30. júna 2021 skončil.

Vážená banskoštiavnická pedago-

gická verejnosť, milé naše panie uči-

teľky, páni učitelia.

Vaši žiaci už prázdninujú, ale väčšina 

z Vás ešte v týchto dňoch „dokončieva 

školský rok“, aby ste už nasledujúce dni 

mohli dobehnúť to, čo ste doma zmeš-

kali, lebo pravda je taká, že v posled-

ných mesiacoch boli centrom vášho 

záujmu Vaši žiaci. Verím, že ste una-

vení, lebo aktivizovať žiakov na on-

line výučbu, udržiavať ich pozornosť 

a úroveň výučby Vám dalo poriadne 

zabrať, hoci po celý čas pandémie som 

nezažila, aby ste sa sťažovali, alebo vy-

žadovali ľútosť okolia.

Nemohla som Vám všetkým osobne 

poďakovať za Vašu prácu, v posled-

ných mesiacoch mimoriadne sťaže-

nú pandémiou, ktorú ste však zvlád-

li a nedovolili ste, aby Vám zviazala 

strachom ruky a mysle, vďaka čomu 

ste previedli naše deti od mater-

ských až po stredné školy náročným 

obdobím do vyšších ročníkov alebo 

už do života, pripravených najlepšie 

ako ste vedeli.

Dovoľte, aby som Vám týmto spôso-

bom úprimne, z celého srdca poďa-

kovala za odvedenú prácu a zažela-

la pokojné a príjemné prázdniny, ale 

predovšetkým veľa zdravia pre Vás 

a Vaše rodiny.

S vďakou

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Za školským rokom 2020/21

Vo štvrtok 1. júla 2021 sme 

mali opäť mimoriadne bohaté 

zastupiteľstvo a ja z neho 

vyberám niekoľko bodov.

Schválili sme

Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na 

rok 2021.

V zmene rozpočtu sa ušlo pre SOŠ 

lesnícku na nákup trenažérov 

a  traktora pre autoškolu 73.000€ 

a na workoutové ihrisko 35.000€.

Pomoc

vo výške 100.000€ pre Juhomo-

ravský kraj za účelom odstráne-

nia následkov živelnej pohromy 

z 24.6.2021 spôsobenej silnými búr-

kami a tornádom. Veríme, že poskyt-

nutím fi nančnej pomoci Juhomo-

ravskému kraju pomôžeme zmierniť 

následky tejto mimoriadnej, tragic-

kej udalosti, kvôli ktorej zostalo bez 

domova viacero ľudí, a ktorá si, bohu-

žiaľ, vyžiadala aj ľudské životy.

V majetku

Návrh prevodu pozemkov v  k.ú. 

Banská Štiavnica v správe SOŠ les-

níckej do vlastníctva Kalvárskeho 

fondu, občianskeho združenia, kto-

rého cieľom a  poslaním je celková 

obnova banskoštiavnickej Kalvárie 

a  zabezpečiť budúce využitie kom-

plexu Kalvárie. Predmetné pozem-

ky sa nachádzajú pod časťou bý-

valej pútnickej trasy – Kalvárskym 

chodníkom. Tento v minulosti slúžil 

na prechod pútnikov z  historické-

ho centra Banskej Štiavnice na Kal-

váriu. Chodník v minulosti zanikol 

z  dôvodu výstavby a  vybudovaním 

cestných komunikácií, časť z  neho 

sa zachovala. Zámerom Kalvárske-

ho fondu je obnoviť zachovalú časť 

Kalvárskeho chodníka. Krajský pa-

miatkový úrad v Banskej Bystrici vo 

svojom stanovisku považuje obnovu 

predmetnej časti pôvodného chod-

níka za pozitívum.

Návrh projektu

„SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiav-

nica – moderná vzdelávacia infraštruk-

túra pre lesníctvo 21. storočia“.

Predložený projekt je zameraný na 

celkovú rekonštrukciu a modernizá-

ciu školy tak, aby sa stala modernou, 

atraktívnou a efektívnou inštitúciou 

v oblasti vzdelávania pre oblasť les-

níctva.

Projekt fi nancovaný prostredníc-

tvom IROP sa zameriava na infra-

štruktúru– teda rekonštrukciu, mo-

dernizáciu a  dobudovanie budov, 

ako aj obstaranie vybavenia pre 

praktické odborné vzdelávanie, kto-

ré zodpovedá požiadavkám zamest-

návateľov a pripravuje absolventov 

v súlade s trendmi 21. storočia.

Predmetom projektu je rekonštruk-

cia a  opatrenia zamerané na zvý-

šenie energetickej hospodárnosti 

budovy školy. Vybuduje sa prepojo-

vacia chodba medzi budovou školy 

a telocvičňou. Zámerom je vybudo-

vať aj multifunkčný športový areál.

Zároveň sa v rámci projektu obsta-

ráva vysoko špecializované zariade-

nie pre vyučovanie odborných pred-

metov– tak v  rámci teoretického, 

ako aj praktického vyučovania.

Ide o techniku a zariadenia, ktoré už 

reálne existujú v praxi, používajú sa 

v lesnom hospodárstve a absolventi 

škôl sa s nimi budú stretávať na bu-

dúcich pracoviskách.

Školy svojich absolventov v  súčas-

nom období nie sú schopné na nové 

technológie pripraviť, práve z dôvo-

du absencie techniky.

Preto vytvorenie takéhoto špičko-

vého školiaceho pracoviska, vzde-

lávacieho centra v  Banskej Štiavni-

ci, umožní v praktickom vyučovaní 

prípravu a  rozvoj kľúčových kom-

petencií žiakov využitím najmoder-

nejších technológií a zariadení v les-

nom hospodárstve. Predpokladá sa 

aj zdieľanie zakúpených technológií 

a umožnenie ich využívania aj štu-

dentom iných škôl lesníckeho zame-

rania.

Celková výška výdavkov projektu je 

maximálne 3 556 000EUR.

Výška povinného spolufi nancova-

nia pre BBSK je 5 % zo sumy celko-

vých oprávnených výdavkov, to zna-

mená max. 177 800,00EUR.

V prípade schválenia žiadosti o NFP 

sa predpokladá realizácia projektu 

od februára 2022 do marca 2023.

Váš poslanec v ZBBSK 

Mikuláš Pál

Z júlového zastupiteľstva BBSK

„Spolupráca 
policajtov pri Jadrane“

Aj tento rok pôjdu slovenskí po-

licajti na sezónu do Chorvátska, 

kde budú dozerať na vašu bezpeč-

nosť. Je to už dvanásta sezóna, 

počas ktorej naši policajti pôsobia 

na Jadrane. Vyrážať budú k Jadra-

nu koncom júna, kde budú nápo-

mocní v prípade núdze až do kon-

ca augusta. 

Tento rok zastihnete policajtov 

už na slovenských telefónnych 

číslach. Dôvody, pre ktoré slo-

venskí občania najčastejšie vy-

hľadávajú policajtov, sú udalos-

ti v  cestnej premávke. Slovákom 

polícia pomáha aj s komunikáciou 

v chorvátčine. 

Chorváti naše potvrdenia o  očko-

vaní na hraniciach akceptujú. Tiež 

aj 180 dňovú výnimku po preko-

naní ochorenia COVID-19. Ďalšiu 

výnimku z testovania majú tí, kto-

rí majú už 22 dní po zaočkovaní pr-

vou dávkou vakcíny. Ten, kto ešte 

nie je zaočkovaný, musí mať nega-

tívny PCR alebo antigénový test. 

Potvrdenia by mali byť v anglickom 

alebo chorvátskom jazyku. Test ne-

smie byť starší ako 48 hodín. 

V roku 2020 riešili slovenskí poli-

cajti v Chorvátsku vyše 160 prípa-

dov pomoci slovenským turistom 

a turistom z iných štátov.

OR PZ v Žiari nad Hronom

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a. s. Bez 

el. energie budú v B. Štiavnici:

- 29. 7. v čase od 6:30 – 10:30 na 

ul.: Drevená.

- 25. 8. v čase od 7:30 – 16:30 na 

ul.: 8. mája, A. T. Sytnianskeho, 

Banky, Belianska, Belianske Jaze-

ro, Akademická, A.G. Göllnerovej, 

J. Hollého, Drevená, Ď. Langsfel-

da, E. M. Šoltésovej, J. Palárika, 

Mládežnícka, Hadová, Hlavná, J. 

M. Hurbana, J. Fándlyho, Kolpaš-

ská, L. Novomeského, Ľ. Štúra, 

L. Svobodu, Majer, M. M. Hodžu, 

Osadná, Pustá, Sitnianska, SNP, 

Šobov, Športová, Trate mládeže, 

Vyhnianska. 

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Žiadateľ Účel
Požadova-
ná výška 
dotácie

Navrhnu-
tá výška 
dotácie

Schvále-
ná výška 
dotácie
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0,00€ 0,00€ 0,00€
SPOLU 0,00€ 0,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2021: 0€
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Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č.  
125 Banská Štiavnica

Rekondícia pre ľudí so zdravotným 
postihnutím 660,00 € 300,00 € 300,00 €

DOM SENIOROV VITALITA, Banský 
Studenec

Podpora sociálnych služieb 
v Dome seniorov Vitalita 2228,00 € 0,00 € 0,00 €

Špeciálna základná škola Banská Štiavnica Denný letný tábor 2021 1989,00 € 1000,00 € 1000,00 €
Slovenský Červený kríž, územný spolok 
Banská Štiavnica „Zdraví v každom veku“ 1060,00 € 500,00 € 500,00 €

Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie

Stimulačný program pre predškolákov 
„PORASTIEME“

300,00 € 200,00 € 200,00 €

SPOLU 6237,00 € 2000,00 € 2000,00 €
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2021: 2 000€

K
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R
A
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Sitnoblues Počúvadlo, n.o., Banská Štiav-
nica SITNO BLUES– Hudba nás spája 3000,00 € 0,00 € 0,00 €

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slovensku, Banská 
Štiavnica

Návrh obnovy strechy z dreveného 
šindľa– evanjelický cintorín 4000,00 € 0,00 € 0,00 €

Spevokol Štiavničan, Banská Štiavnica Činnosť v roku 2021 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 €

Iniciatíva za živé mesto, Banská Štiavnica
PRÁZDNINOVÁ CITADELA 
cyklus eventov o kultúrnom dedičstve 
B. Štiavnice

1600,00 € 1000,00 € 1000,00 €

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica Podpora reprízových uvedení
 inscenácie Jánošík 5730,00 € 500,00 € 500,00 €

Slovenské banské múzeum, Banská Štiav-
nica

Kultúrny rok 2021 v Slovenskom 
banskom múzeu 3700,00 € 1500,00 € 1500,00 €

Pekná hudba, Bratislava Festival peknej hudby 2000,00 € 1000,00 € 1000,00 €
SPOLU 21030,00 € 5000,00 € 5000,00 €
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2021: 5 000€

ŠP
O

RT
– 

K
om

isi
a 

šp
or

tu

Športový klub stolného tenisu Banská 
Štiavnica 4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 €

Športový klub Atléti BS, Banská Štiavnica Športová činnosť ŠK Atléti BS 
v roku 2021 3300,00 € 3000,00 € 3000,00 €

Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica

Športová činnosť futbalových 
mužstiev pre rok 2021– 
CELOROČNÉ SÚŤAŽE MUŽSTIEV 
(predprípravky, prípravky, starší 
a mladší žiaci, dorast a muži)

17000,00 € 15500,00 € 15500,00 €

PLAVECKÝ KLUB BANSKÁ ŠTIAVNI-
CA, o. z. Činnosť PKBS v roku 2021 11500,00 € 10500,00 € 10500,00 €

SPOLU 32800,00 € 30000,00 € 30000,00 €
* žiadosť o vyradenie z ďalšieho postupu o poskytnutie dotácie
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2021: 30 000€

R
EG

IO
N

Á
LN

Y 
R

O
ZV

O
J 

A 
ŽI

V
O

TN
É 

PR
O

ST
R

E-
D

IE
– 

K
om

isi
a 

vý
st

av
by

 a
 ž

iv
ot

né
-

ho
 p

ro
st

re
di

a

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slovensku, Banská 
Štiavnica

Návrh obnovy strechy z dreveného 
šindľa– evanjelický cintorín 4000,00 € 1500,00 € 1500,00 €

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 
ZO SZOPK Sitno 

Konzervácia ruín hradu Sitno 
a ochrana prírody 500,00 € 500,00 € 500,00 €

OZ MURKO, KAKALÍK a MIŠKA, Dekýš Záchrana zvierat 2515,00 € 500,00 € 500,00 €
SENIOR LILIEN, Banská Štiavnica Kastrácie, krmivo 1000,00 € 500,00 € 500,00 €
TÚLAVÁ LABKA, Banská Štiavnica Kastrácie túlavých mačiek  a psov 5000,00 € 2000,00 € 2000,00 €
SPOLU 13015,00 € 5000,00 € 5000,00 €
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2021: 5 000€ (psy a mačky)

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 pre rok 2021
(Po rokovaní mestského zastupiteľstva 23. 6. 2021)

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

V lete sa do Banskej 

Štiavnice a jej 

nádherného okolia 

dostanete aj posil-

nenými letnými 

autobusovými 

a vlakovými spoje-

niami. 

Auto tak môžete nechať 

doma, mesto aj obľúbe-

ný tajch si užijete aj bez 

neho.

V  Štiavnici a  jej okolí je 

všetko na dosah, veľa 

krásnych miest je do-

stupných aj pešo. „Sme 

veľmi radi, že sa v  spolu-

práci s  MDV SR, Mestom 

Banská Štiavnica, so Že-

lezničnou spoločnosťou Slo-

vensko, a. s., so SAD Zvo-

len, a. s., a  s  fi nančnou 

podporou Banskobystric-

kého samosprávneho kraja 

podarilo nájsť riešenie, kto-

ré bude prínosom pre náv-

števníkov, aj pre domácich 

obyvateľov. Veríme, že to 

povedie aj k  zníženiu zá-

ťaže mesta autami v hlav-

nej sezóne“, uviedol Igor 

Kuhn, výkonný riaditeľ 

OOCR Región Štiavnica.

Autobusové spojenia budú od 3. 

júla do 19. septembra 2021 pre-

mávať na troch linkách v  sobotu, 

nedeľu a vo sviatok. Prvá bude oboj-

smerne premávať na trase B. Štiav-

nica – Štiavnické Bane a Počúvadlo, 

a to približne každé dve hodiny po-

čas celého dňa. Druhá linka zabez-

pečí spojenie medzi B. Štiavnicou 

a Banským Studencom a tretia tra-

su do Svätého Antona. Návštevníci 

sa tak dostanú zo stanice do histo-

rického centra, do banského skan-

zenu, k štiavnickým tajchom aj do 

kaštieľa vo Svätom Antone.

Vlaky zabezpečia dopravu zo Zvo-

lena a Hronskej Dúbravy, a  to pri-

bližne každé 2 hodiny počas celého 

dňa. Umožnia tak plynulú prepra-

vu návštevníkov prichádzajúcich 

z Bratislavy, Lučenca či Banskej Bys-

trice, skráti sa aj čas cestovania.

Posilnené budú aj spoje Banská 

Štiavnica– Nitra cez Pukanec a Le-

vice, významne sa teda zlepší aj 

prístup z  Bratislavy. B. Štiavnica 

tak bude v  lete pohodlne dostup-

ná i bez auta pre všetkých, ktorí si 

budú chcieť dovolenku užiť práve 

na štiavnických tajchoch, kopcoch 

či podujatiach.

OOCR Región Štiavnica

„Do Štiavnice pohodlne a bez auta“

O tom, že nikdy nie je neskoro 

začať skúšať nové veci a vďaka 

tomu prinášať niečo dobré 

do života svojho aj iných, 

nás presvedčila banskoštiav-

nická maliarka pani Danica 

Košiarová. 

V piatok 25. 6. 2021 privítali klien-

tov DSS- sociálneho strediska SČK 

v  B. Štiavnici, autorka nádherných 

a  veľmi komunikatívnych obrazov, 

pani Danica Košiarová spolu s pani 

Evou Šestákovou, priamo v  Kol-

pingovom dome v Štiavnických Ba-

niach, kde ešte do 30. 6. 2021 mô-

žete vidieť jej práve prebiehajúcu 

výstavu.

Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľ-

skom a  srdečnom duchu. Dozvede-

li sme sa mnoho o tom, čo maliarku 

inšpiruje, koľko času svojej tvorbe ve-

nuje a aké techniky pri tvorbe obra-

zov najčastejšie používa.

Veríme, že naše stretnutie bolo vzá-

jomným obohatením a už dnes sa te-

šíme na ďalšie diela, stretnutia s  jej 

tvorbou.

Andrea Kočalková,

DSS sociálne stredisko SČK

Farebná vášeň Danice Košiarovej

8. 7. Koncert: A. Glebocká. Opera 

prosecco bar, A. Pécha 5, BŠ, 18:00.

Premiéra: Jánošík (straty a  nále-

zy), Spojár Kafé&Klub, Kammer-

hofská 181/6, BŠ, 19:00.

8. 7. – 11. 7. Festival Bachovej 

hudby Bachtribute – jubilejný, on-

line, zdarma, 19:00.

9. 7. Koncert: Nany Hudák. Čajov-

ňa Klopačka, A: Sládkoviča 7, BŠ, 

19:00.

10., 17., 24. a 31. 7. História ži-

dovskej komunity v  B. Štiavnici 

v 90 minútach, Židovský cintorín, 

Novozámocká, B. Štiavnica, 9:30.

10. 7. Koncert: IMT Smile – Sum-

mer tour, amfi teáter, Novozámoc-

ká 20/A, BŠ, 19:00.

10., 15.,17., 22., 24., 29., a 31. 7. 

Koncerty– Terasa u Blaškov, Počú-

vadlianske jazero, 19:00.

14. a 21. 7. Filmy medzi panelák-

mi, Bod K. v areáli ZŠ J. Kollára, L. 

Svobodu 40, 20:45.

14., 24. a 28. 7. Leto pre krpcov, 

Bod K. v  areáli ZŠ J. Kollára, L. 

Svobodu 40, 18:00.

16. – 17. 7. Festival: Slovenské Al-

ternatívne leto, kempingový areál 

pri jazere Počúvadlo, 16:00.

17. 7. Koncert: Jozef Holly Tour 

2021. Amfi teáter, Novozámocká 

20/A, BŠ, 20:00.

Štiavnicko-belianska vodohospo-

dárska sústava– Nočná „sobota“, 

bližšie info na Fb stránke „Bansko-

Štiavnické tajchy“.

21. – 24. 7. Voicingers on Tour Slo-

vakia. ZUŠ, Nám. sv. Trojice, BŠ, 

od 19:00.

22. – 24. 7. Festival: N:EAR, Eleu-

zína, H. ružová 1, BŠ, 15:00.

22. 7. Vernisáž: Denisa Dováľová/

Elementy, Eleuzína, H. ružová 1, 

BŠ, 15:00 – 18:00.

23. 7. Drieňovské divadelné veče-

re, Bod K. v areáli ZŠ J. Kollára, L. 

Svobodu 40, 20:00.

24. 7. Sitno Blues...Pre Petra, Po-

čúvadlianske jazero 24, BŠ, 19:00.

30. 7. Koncert DESmod, amfi teáter, 

Novozámocká 20/A, BŠ, 18:00.

23. Náckov štiavnický pochod, Ba-

nícka krčma pri Glanzenbergu BŠ, 

19:00.

31. 7. Nezabudnuté remeslá, Sta-

rý zámok, Starozámocká 11, BŠ, 

10:00.

Koncert: Adam Ďurica, amfi te-

áter, Novozámocká 20/A, BŠ, 

20:00.

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Dr. h. c. prof. RNDr. László 

Miklós, DrSc.

Bez akýchkoľvek pochybností mô-

žem prehlásiť, že v  doterajších 

dejinách Banskej Štiavnice naj-

významnejšou vedeckou osobnos-

ťou, ktorá mala roky-rokúce mi-

moriadnu súvzťažnosť s  naším 

mestom nebol nikto iný ako práve 

Dr. h. c. prof. RNDr. László Mik-

lós, DrSc.. Je absolventom Stred-

nej priemyselnej školy chemic-

kej v  našom meste, iniciátorom, 

zakladateľom, prvým a  súčas-

ne dlhoročným vedúcim Kated-

ry UNESCO pre trvalo udržateľ-

ný rozvoj pri Technickej univerzite 

Zvolen, podieľal sa na zápise his-

torického mesta Banská Štiavni-

ca a technických pamiatok v tom-

to meste a jeho okolí do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO, 

dodnes nedocenené sú jeho záslu-

hy pri prevzatí Slovenského ban-

ského múzea pod priame riadenie 

Ministerstva životného prostredia 

SR a  pri jeho aktivitách vysoko-

školského profesora v SR a zahra-

ničí, ako aj na mnohých medziná-

rodných vedeckých podujatiach, 

mimoriadnym spôsobom zviditeľ-

ňoval Banskú Štiavnicu i  celý re-

gión pod Sitnom.

Naše interviewu pochopiteľne za-

číname na SPŠCH v  B. Štiavnici, 

kde študoval v r. 1964 až 1968.

Aký vplyv mala táto škola na 

Tvoju ďalšiu vedeckú kariéru?

Určite to bol rozhodujúci vplyv, 

ale nielen na vedeckú kariéru, ale 

na celý život. Bola to prísna škola, 

uznávaná široko-ďaleko. Keď som 

ako štvrták bol na 2-mesačnej 

praxi v  cukrovare vo Zvoleněv-

si pri Prahe, tam všetci v  labora-

tóriu tvrdili, že študenti z  „Ban-

ské Štávnice“ sú o triedu lepší ako 

z chemických priemysloviek v Če-

chách.

Aká bola Tvoja vedecká ka-

riéra pred vznikom Katedry 

UNESCO?

Dátum založenia Katedry 

UNESCO je november 1994. 

O  založení Katedry som začal 

uvažovať ihneď po rozbehnutí ko-

nania na zápis Banskej Štiavnice 

na Zoznam svetového dedičstva. 

No a predtým, a tesne v tom ob-

dobí a  v  tej súvislosti, sa udialo 

všeličo. Tak len veľmi stručne:

Hneď po absolvovaní Prírodove-

deckej fakulty Univerzity Komen-

ského v  Bratislave som nastú-

pil na Ústav biológie krajiny SAV, 

kde pracujem dodnes, aj keď má 

názov Ústav krajinnej ekológie 

a aj keď medzičasom som prešiel 

mnohými ďalšími pracoviskami. 

Len tak postupne a  útržkovite: 

od roku 1981 som už mal niekoľ-

ko prednášok na Lesníckej fakulte 

VŠLD vo Zvolene aj na Prírodove-

deckej fakulte UK v Bratislave, v r. 

1983 som získal vedeckú hodnosť 

CSc. na Univerzite J. E. Purkyně 

v Brne, v r. 1993 som sa habilito-

val na docenta už na TU vo Zvole-

ne, v r. 1994 som získal vedeckú 

hodnosť DrSc. na SAV v Bratisla-

ve, v r. 1997 titul profesora opäť 

na TU vo Zvolene. V r. 1994-1995 

som vyučoval ako hosťujúci pro-

fesor na Universite v  Roskilde 

(Dánsko), v  r. 1995 až 2000 na 

Univerzite pôdohospodárstva vo 

Viedni a  na Technickej Univerzi-

te vo Viedni.

Všetky tieto aktivity, ale aj v na-

sledovnom období, úzko súviseli 

s činnosťou Katedry UNESCO.

Ako, kedy a kde došlo k založe-

niu Katedry UNESCO pre trvalo 

udržateľný rozvoj, aký bol jej 

vývoj a aký mala národný a me-

dzinárodný význam?

Do Banskej Štiavnice, aj so sku-

pinou nadšencov (najmä P. Múd-

ry a J. Novák) sme sa od polovičky 

80-tych rokov minulého storočia 

pokúsili dostať späť vysoké škol-

stvo. V rokoch 1988 a 1989 sa po-

darilo rozbehnúť niekoľko post-

graduálnych kurzov pod názvom 

Ekologizácia hospodárenia v kra-

jine. Potom hneď prišla spoločen-

ská zmena v novembri 1989, tak 

sme rozpracovali projekt pod ná-

zvom Ekologická akadémia, kto-

rá na spôsob anglických Colle-

ge mala integrovať stredné školy 

v  meste aj vysokoškolskú výuku 

v  „kampuse“ botanickej záhrady. 

Legislatíva sa však vtedy prud-

ko menila, tento plán nevyšiel. 

Potom sme však začali pracovať 

na zápise B. Štiavnice do Zozna-

mu svetového dedičstva UNES-

CO, kde jednou z podmienok bolo 

aj rozbehnutie nových aktivít. 

Nechceli sme pripustiť, aby Ban-

ská Štiavnica bola mestom len 

mŕtvych pamiatok. Samozrejme, 

hneď prvým nápadom bolo škol-

stvo, na ktoré bol poruke program 

UNITWIN– UNESCO-Chairs, tak 

prirodzene vznikla myšlienka za-

ložiť Katedru UNESCO v B. Štiav-

nici. Jej prvé sídlo naozaj bolo 

v „kampuse“, v budove laboratórií, 

zásluhou riaditeľa T. Pálku, ktorý 

veľmi ochotne a bezplatne posky-

tol tieto priestory.

Chcem podčiarknuť, že katedra 

mala byť, a  napokon aj bola, len 

semiačkom na pritiahnutie celej 

Fakulty ekológie a environmenta-

listiky TU zo Zvolena do Banskej 

Štiavnice, čo sa podarilo v r. 1998. 

Žiaľ, pre najrôznejšie, určite nie 

najobjektívnejšie príčiny, fakul-

tu presťahovali v r. 2006 späť do 

Zvolena. Katedra UNESCO síce 

zostala, ale bez potrebného záze-

mia učiteľov a študentov.

(pokračovanie nabudúce)

Ján Novák

Slovo má …

Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.  foto archív LM

Obchodné 
verejné súťaže
Mesto Banská Štiavnica vy-

hlasuje obchodné verejné sú-

ťaže v  súlade s  §281 a  nasl. 

Obchodného zákonníka na po-

dávanie najvhodnejšieho ná-

vrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na prenájom poľno-

hospodárskych pozemkov na 

poľnohospodárske účely v  k. 

ú. Banská Štiavnica a k. ú. Ban-

ky, vedených v  KN v  prospech 

vlastníka Mesto Banská Štiavni-

ca, v súlade so Zákonom NR SR 

č. 504/2003 Z. z. o  nájme poľ-

nohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku 

a  lesných pozemkov a  o  zmene 

niektorých zákonov, v  platnom 

znení, samostatne pre jednotli-

vé lokality takto:

1) lokalita: A. (Čekančok), 

3,51ha s minimálnym ročným 

nájomným 60 €/ha

2) lokalita: B. (Kremenisko, 

Drieňová), 88,53ha s  minimál-

nym ročným nájomným 60 €/ha

3) lokalita: C. (Lógre, Bajtava), 

23,92ha s minimálnym ročným 

nájomným 60 €/ha

4) lokalita: D (Šobov, Studený 

vrch, Červená studňa, Paradajs), 

36,37ha s minimálnym ročným 

nájomným 60 €/ha

5) lokalita: E. (Široký vrch) 

2,03ha s  minimálnym ročným 

nájomným 60 €/ha

6) lokalita: F ( Trojický vrch, 

Štefultov), 20,75ha s  minimál-

nym ročným nájomným 60 €/ha

7) lokalita: G. (Komorovské), 

45,65ha s minimálnym ročným 

nájomným 60 €/ha

8) lokalita: H. ( Banky) 12,78ha 

s  minimálnym ročným nájom-

ným 60 €/ha

na dobu určitú v trvaní 5 rokov 

od 1.1.2022 do 31.12.2026.

Časový plán a  podmien-

ky súťaží sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk

MsÚ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 18:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Spomienka

Dňa 12. 7. 

2021 by sa do-

žil 90 rokov náš 

otecko, starký a 

prastarký Šte-

fan Kinka. S láskou na neho 

spomínajú dcéry, vnúčatá, 

pravnúčatá a ostatná rodina. 

Navždy zostane v našich srd-

ciach. Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Letná pozvánka 
pre Vás osobne

V Liečebných termálnych kúpeľoch 
Sklené Teplice začíname s tradíciou 

letných grilovačiek!
Tešiť sa môžete na špičkové grilované 
špeciality z bravčového mäsa a rýb, 

fantastické pivo a víno a na posedenie 
pri živej hudbe v príjemnom prostredí.

Radi Vás privítame 3.7.2021 v areáli Liečebných termálnych kúpeľov 
v Sklených Tepliciach od 16.00 hod. a potom každú ďalšiu sobotu v rovnakom čase!

INZERCIA

Výberové 
konanie
Obec Ilija vyhlasuje výberové ko-

nanie na obsadenie pracovné-

ho miesta riaditeľ/ka Materskej 

školy v  obci Ilija. Viac informá-

cií o  podmienkach výberového 

konania nájdete na stránke obce 

www.obecilija.sk.

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že výlet do Arboréta 

vo Zvolene sa uskutoční v pondelok 

19. 7. Odchod autobusu z Križovat-

ky o 8:00. Cena zájazdu je 5 €, (do-

prava, vstupné), platiť sa bude v au-

tobuse. Rekondično-liečebný pobyt 

v Hokovciach sa uskutoční od 17. 9. 

do 24. 9. Cena je 205€. Záujemco-

via sa môžu nahlásiť telefonicky na 

čísle: 045/692 08 75 alebo na čísle: 

0904 335  202. Zároveň oznamu-

jeme, že v mesiacoch júl, august sú 

prázdniny. Kancelária bude otvore-

ná od stredy 8. 9. 2021.

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Dňa 17. 6. 2021 nás náhle 

opustil vo veku nedožitých 

71 rokov Miroslav Kyjovský– 

osobnosť, ktorého už celé 

desaťročia dôverne poznali 

celé generácie Štiavničanov– 

od najmenších, až po tých 

najstarších.

Bol to totiž človek, ktorý nesčíselne 

krát preslávil a  zviditeľnil Banskú 

Štiavnicu. Najprv ako športovec, 

neskôr, 10 rokov ako riaditeľ Zá-

vodného klubu ROH v Plete, n. p., 

v B. Štiavnici (dodnes na jeho nedo-

stižné kultúrno-spoločenské podu-

jatia spomína množstvo Štiavniča-

nov), ako manekýn, ale aj módny 

návrhár, pričom za svoje mode-

ly získal viacero slovenských, ako 

aj československých ocenení. Po-

zoruhodné je aj to, že popri tomto 

všetkom má na svojom konte až 3 

mil. km, ako profesionálny vodič. 

Absolútnu celoslovenskú prioritu 

má dodnes vo stvárňovaní posta-

vy sv. Mikuláša, ktorú nepretržite 

stvárňoval od svojho 17. roku živo-

ta, čo bolo v r. 2020 už 53.-krát! Sa-

mozrejme, nedá sa ani vypovedať, 

akú radosť a  pohodu robieval ro-

ky-rukúce štiavnickým deťom v ob-

dobí sviatku sv. Mikuláša. Narodil 

sa 4. 8. 1950 v Banskej Štiavnici.

Keď som písal o ňom vlani ku jeho 

sedemdesiatke, nedal som tam aj 

jeho výnimočnú participáciu na Be-

hoch Ústavy SR z  B. Štiavnice ku 

tajchu Počúvadlo– ktoré bolo jedi-

ným podujatím svojho druhu na 

Slovensku a sa uskutočňovalo pod 

záštitou prezidenta SR Ivana Gaš-

paroviča, ktorých podujatí som bol 

hlavným organizátorom, ako aj ak-

tívnym účastníkom a  náš drahý 

zosnulý bol komentátorom tých-

to podujatí. V  auguste sme o  tom 

mali napísať autentické svedectvo. 

Bohužiaľ, už sa to nestane. A ani sa 

už nikdy viac nerozžiari žiadne det-

ské očko na sv. Mikuláša, alias Mir-

ka Kyjovského. Mirko, buď si istý, 

že na teba nezabudnú a  budú tr-

vale spomínať nie stovky, ale tisíc-

ky tých, ktorí si Ťa užili a ktorým si 

dopomáhal vytvárať absolútnu po-

hodu.

Česť Tvojej trvalej pamiatke!

Ján Novák

Pamiatke Miroslava Kyjovského

Mikuláš s čertom na Nám. sv. Trojice  foto archív ŠN 

Oznam 
o  presťahovaní Notárskeho 

úradu

Notársky úrad v Banskej Štiavni-

ci je presťahovaný na novej adre-

se: Kammerhofská 8, I. poschodie 

(nad Prima bankou). Bližšie infor-

mácie nájdete na stránke: https://

www.notar.sk/notarsky-urad/

?offi  ceCode=365

ŠN
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Pred Pomníkom padlých čsl. letcov v 2. sv. vojne (územie Moravy)

Zľava: Jozef Osvald, vedúci výpravy, František Matkovič, Dušan Horák, Ivana Madara  foto archív autora

Milý náš jubilant Jozef,

dovoľ mi, aby som Ti pri príležitos-

ti Tvojho okrúhleho a  významné-

ho životného jubilea 85. narode-

nín v  mene Tvojich dlhoročných 

športových priateľov z  oblasti fut-

balu a  diaľkových peších pochodov 

i v mene svojom, poprial veľa zdra-

via, mnoho aktivít v súkromnom aj 

spoločenskom živote, veľa šťastných 

a pokojných dní v kruhu rodiny.

V čase jednej zo zlatých ér štiavnické-

ho futbalu koncom 60-tych a 1. pol. 

70-tych rokov 20. stor. si bol aktív-

nym členom futbalového výboru a zá-

roveň uznávaným masérom A-muž-

stva dospelých. V skvelom kolektíve si 

zažil aj 3 postupové roky. Navždy si sa 

zapísal do pamäti hráčov okolo Igora 

Školíka, Milana Erneka, Laca Kuchtu, 

Jozefa Schinglera, Luda Lacku, Stana 

Opielu, Berca Šipoša, Mariána Švidro-

ňa a plejády ďalších.

V partii kamarátov, diaľkových chod-

cov, si bol hnacím motorom a  „ká-

pom“, ktorý nás počas pochodov ne-

milosrdne budil o pol 2. v noci, aby 

sme už o 2. mohli šľapať na určenej 

dennej trase, ktorá sa pohybovala od 

60-90 km. Z absolvovaných pocho-

dov spomeniem aspoň niektoré:

1., Rok 1974– Priesmyk Dukla– Ban-

ská Bystrica, 30. výročie SNP.

Celkom 350 km v trvaní 4 a pol dňa.

2., Zopakované v roku 1984 pri príle-

žitosti 40. výročia SNP.

3., Rok 1975– Banská Štiavnica– 

Praha.

Celkom 550 km v trvaní 8 a pol dňa. 

Boli sme pozvaní a  účastní na súk-

romnom koncerte K. Gotta v  PKO 

Praha.

4., Rok 1976– Banská Štiavnica– Ka-

tovice Poľsko, MS v ľadovom hokeji.

Celkom 350 km za 5 dní. Českoslo-

vensko sa stalo majstrom sveta. Pri-

jali nás naši hráči na čele s  tréner-

mi Karlom Gutom a Jánom Starším 

a  venovali nám na upomienkovom 

plátne svoje podpisy.

5., Rok 1978– Banská Štiavnica– 

Bratislava.

180 km v trvaní 2 dňov.

6., Rok 1978– tvoje sólo cez Česko-

slovensko na trase Tachov – Prie-

smyk Dukla.

Celkom 1342 km, 32 etáp.

7., Po mnoho rokov pochody okolo 

21. januára (soboty) na trase B. Štiav-

nica – Ostrý Grúň (Kľak) cez Hodru-

šu a Žarnovicu z príležitosti pietnych 

aktov a  spomienok na vypálenie 

obcí fašistami. Odchod zo Štiavnice 

o 2:00 v noci.

Boli to náročné podujatia, hlavne 

na psychickú aj fyzickú odolnosť, 

ale vďaka súdržnosti, humoru a ne-

zlomnej vôli zostali nám na tieto roky 

krásne a  nezabudnuteľné spomien-

ky, ktoré v nás rezonujú dodnes.

Prepáč, ale dovolím si trocha pootvo-

riť našu tajnú skrinku a  zaspomí-

nať si na niektoré naše tréningy: B. 

Štiavnica– štart o 2:00 v noci– cieľ B. 

Bystrica, na nádvorí Rudných baní 

nás privítali kolegovia dobrým gu-

lášom, zo Štiavnice sme si odbehli 

na dobré pivko Zlatý Bažant do Ta-

tiara v  Pukanci, pešie návštevy fut-

balových zápasov v  Krupine, Hont. 

Nemciach, Leviciach, často behali cez 

Iliju– návšteva Sitna atď. O dokona-

lej a  fyzickej pripravenosti jubilanta 

svedčí aj jeden z mnohých príbehov. 

V r. 1977 usporiadala Výrobno- hos-

podárska jednotka Rudných baní 

a Magnezitových závodov Bratislava, 

pod ktorú patrili v  tom čase všetky 

podniky a  závody tohto zamerania 

v Československu „Branné preteky na 

počesť výročia SNP“ v českom Měděn-

ci. V kategórii družstiev nad 36 rokov 

muži v behu na 10 km spojenom so 

streľbou, zvíťazilo 28. 8. 1977 v ce-

loštátnej konkurencii so značným 

náskokom družstvo Rudných baní 

Banská Štiavnica, v  zložení: Jozef 

Osvald, Ivan Madara, Ján Valentík.

Ja osobne Ti chcem ešte poďakovať 

za vytvorenie vynikajúcej postavy 

čerta, ktorú stvárňuješ počas miku-

lášskeho obdobia vo dvojici so mnou 

ako Mikulášom už úctyhodných 32 

rokov. Spolu vytvárame príjemné 

a sviatočné zážitky deťom nášho re-

giónu, ale tiež aj mnohým dospelým. 

Za túto činnosť udržiavania mikuláš-

skych tradícií nám osobne poďakoval 

a venoval diplomy vtedajší primátor 

mesta pán Ing. Marián Lichner, CSc., 

v roku 2006. V roku 2018 za verné 

služby Mikuláša a čerta sme obdržali 

krásne medaily od štiavnického spol-

ku Mikulášov a čertov.

Milý jubilant,

prajem Ti veľa zdaru a pevného zdra-

via do ďalších rokov.

Ivan Madara a veľa Tvojich ďal-

ších priateľov a známych

K životnému jubileu Jozefa OsvaldaZáhradkárske 
okienko
Prebierka plodov

Účelom prebierky je optimalizácia 

počtu plodov, ktoré má strom vytvo-

riť. Ide o to, že z fyziologických dô-

vodov– v závislosti od druhu a od-

rody– má pripadať na každý plod 20 

až 40 listov. Iba vtedy možno očaká-

vať kvalitné úrody bez vyčerpania 

ovocnej dreviny, následkom čoho sa 

minimalizujú ročné prírastky dre-

va, nediferencujú sa kvetné púčiky 

pre budúcoročnú úrodu, vznikajú 

predpoklady pre striedavú rodivosť 

a zhoršuje sa vitalita stromov. Pre-

bierka plodov má byť preto priro-

dzenou súčasťou pestovateľskej 

technológie aj v záhradkách.

Prebierku plodov si vo väčšine ro-

kov vyžadujú všetky druhy „veľké-

ho“ ovocia. Obvykle sa nepreberajú 

červené a modré kôstkoviny, škrupi-

noviny ani drevité bobuľoviny. Naj-

vhodnejší termín prebierky je po 

odkvitnutí a opadaní plôdikov z ne-

dostatočne oplodnených kvetov. 

Ďalším ukazovateľom je prechod 

neskorých jarných mrazov, čo býva 

u nás do 15. až 20. mája. Optimálne 

obdobie prebierky je preto od kon-

ca mája do 20. júna. Zvlášť skorým 

odrodám marhúľ a broskýň vyhovu-

je skorší termín, pretože neperspek-

tívne plody strom zbytočne vyčer-

pávajú.

Plody preberáme buď individuálne 

ručne, mechanicky alebo chemicky. 

Pre malé záhrady a menšie sady je 

aktuálne len individuálne ručné od-

stránenie prebytočných plodov a re-

dukčný rez, odporúča sa však ich 

kombinácia. Najpresnejšia je indi-

viduálna ručná prebierka, pri ktorej 

sa nechávajú len zdravé plody s naj-

vhodnejším odstupom, umiestne-

ním a vývinom. Mladé stromy s buj-

ným vzrastom a bohatým olistením 

na začiatku rodivosti prebierku ne-

potrebujú. Naopak, na mladých 

stromčekoch so zaostalým slabým 

vzrastom necháme iba pár plodov. 

Na stromoch v období plnej rodivos-

ti, pri odrodách so slabším vzrastom 

a väčšími plodmi nechávame menej 

plodov ako na stromoch s  bujnej-

ším vzrastom a s menšími plodmi. 

Pri individuálnom ručnom prebera-

ní odstraňujeme prednostne plody 

s  príznakmi chorôb (chrastavitosť, 

múčnatka), škodcov (červivosť), plo-

dy mechanicky poškodené (ľadovec) 

a so zaostalým vývojom.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 9.7. o 19:30 hod.

Black Widow
Sci-fi , akcia, 133 min., MP:12, 
vstupné: 5€. 
Natasha Romanoff je pod vplyvom 
udalostí a nebezpečného sprisa-
hania konfrontovaná so svojimi 
temnejšími stránkami osobnosti, 
ktoré majú významné väzby na jej 
temnú minulosť. Prenasledovaná 
temnou silou, ktorá sa nezasta-
ví pred ničím, aby ju zlomila 
a zničila sa Natasha musí vyspo-
riadať so svojou temnou histó-
riou špióna a tiež aj zničený-
mi a rozbitými vzťahmi, ktoré ju 
prenasledujú dávno predtým, ako 
sa stala Avengerom.

Sobota 10.7. o 19:30 hod.

Rozhnevaný muž
Triller, akcia, 119 min., MP:15, 
vstupné: 5€.
Akčná pecka s Jasonom Stathamom, 
kde ako neľútostný a mimoriad-
ne naštvaný muž, hnaný túžbou 
po pomste, sa v utajení zamest-
ná v bezpečnostnej službe pre-
vážajúcej obrovské sumy peňazí, 
aby odhalil, chytil a kruto po-

trestal ľudí, ktorí mu chlad-
nokrvne zabili syna. Réžia:Guy 
Rithie

Nedeľa 11.7. o 17:00 hod.

Raya a posledný 
drak
Animovaný, dobrodružný, 107 
min., MP:7, vstupné: 5€
V legendárnej ríši známej ako 
Kumandra, ktorú obýva staroveká 
civilizácia, žije mladá bojov-
níčka menom Raya, ktorá sa musí 
vydať na dobrodružnú a nebezpeč-
nú cestu s cieľom nájsť posled-
ného draka, ktorý jej ako jediný 
vie pomôcť zachrániť jej krajinu 
a ríšu pred zničením.

Nedeľa 11.7. o 19:30 hod.

Black Widow
Sci-fi , akcia, 133 min., MP:12, 
vstupné: 5€.

Utorok 13.7. o 19:30 hod.

Biela na bielej
Dokumenárny, 74 min., MP, vstup-
né: 5€.

Poč as pobytu vedie autorka cha-
tové  konverzá cie s umelou in-
teligenciou, ktoré  sa dotý kajú  
povahy fi lmu, umenia a zmyslu ž i-
vota a odhaľ ujú  spô sob myslenia 
obraný  o ľ udskosť a emocionál-
nosť, nú tiaci k hlbokej intro-
spekcii. Vo fi lme je zachytený  
sú boj s vlastný m telom a mysľ ou 
v extré mnych podmienkach.

Štvrtok 15.7. o 19:30 hod.

Zabijakov osobný 
strážca 2
Akcia, komédia, 117 min., MP:15, 
vstupné: 5€.
Najbizarnejšia fi lmová dvojica 
všetkých čias sa vracia aj s „po-
silami“. Osobný strážca Michael 
Bryce (Ryan Reynolds) a nájom-
ný vrah Darius Kincaid (Samu-
el L. Jackson) sa proti svojej 
vôli opäť stretávajú pred kame-
rami a spolu s Kincaidovou ženou 
(Salma Hayek) musia zachrániť 
svet pred jedným pomstychtivým 
šialencom (Antonio Banderas).

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, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 24/2021: „Etika je bez-

hraničná zodpovednosť voči všetkému.“

Výhercom sa stáva Eva Katuščáko-

vá, Št. Bane. 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 redak-

cie ŠN v termíne do 19. 07. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Mozzolari:

A., Kde, strašidlo detsky, hmyz po-

dobný včele pl., neobuto,

B., Začiatok tajničky, predložka 7. 

pád,

C., Maliar, výsledok oplodnenia, 

dievčina,

D., 3. mesiac, klapka skr., povzdych, 

sekám,

E., Tili naopak, vlnkovaná látka, su-

chá tráva, vo česky,

F., Žen. meno, druh látky, zotni, ka-

pustová zelenina,

G., Ruská rieka, kvapka z  oka, zn. 

žiletiek, vcelku,

H., Celtové prístrešky, druh sever-

ského vtáka, toto nárečovo, 995 

v Ríme,

I., Zviera z  púšte, severské muž. 

meno, ponáraj pod vodu, stred slo-

va ľahol,

J., Orgán zraku, ázijská krajina, druh 

korenia, 4. časť tajničky,

K., 3. časť tajničky.

1., Krajský pedagogický ústav, 

2. časť tajničky, v poriadku,

2., Vojenská predajňa, olemovanie, 

časť notovej osnovy,

3., Cielia, dezinfekčný prostriedok, 

kyslík,

4., Umelcký tanec, priadza z  ovce, 

stred slova Miro,

5., Rodič, domáce zvieratá, pracujú 

pluhom,

6., Druhá slabika slova vrabec, hlas 

vrany, vyhynutý kočovník,

7., Otravné látky, čistil od buriny, 

meno speváka Mikušeka, aj,

8., Zbav zraku, Okresný výbor, Ar-

mádny výbor, zn. áut Košíc,

9., Kopa slamy, stoj, takto,

10., 496 v Ríme, časť Anglicka, nie 

dole,

11., Lebo, obyvatelia Dánska, ručný 

nástroj na mlátenie obilia, gén,

12., Obišlo česky, druh Barby, spojka,

13., Druh stavebnice, rozkazuj, 

vhodne,

14., Koniec tajničky, stred slova 

pohár.

Pomôcky: Arma, voál, Alan, kráa, 

Kent, Seva, ojelo.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 26
Krížovka
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Na celoslovenskej speváckej 

súťaži „POP Banská Bystrica“, 

ktorá sa konala v piatok 18. 

júna 2021, získal žiak ZUŠ 

Banská Štiavnica Dávid Váradi 

vo fi nále 1. miesto. 

Dávid súťažil v  kategórii 14-18 ro-

kov. Je to talentovaný mladý muzi-

kant, ktorý sa po absolvovaní bicích 

nástrojov rozhodol ďalej pokračo-

vať v štúdiu spevu. Spevácky talent 

rozvíja v triede spevu pani učiteľky 

Romanky Hlinkovej. V tomto „covi-

dovom čase“ bolo súťaží ako šafránu, 

o to viac sa z ich spoločného úspe-

chu tešíme. Dávidovi a jeho pani uči-

teľke Romanke sme položili niekoľ-

ko otázok:

Dávid, v prvom rade Ti za všetkých 

ZUŠ-károv zo srdca blahoželám.

Ako vnímaš tento svoj veľký 

úspech?

Som rád, že sa mi to podarilo. Do sú-

ťaže som išiel s tým, že to vyskúšam, 

výhra ma však veľmi prekvapila a sa-

mozrejme potešila.

Čo si spieval? Ako si si vyberal fi -

nálový repertoár?

Spieval som od Eda Sheerana pes-

ničku Tenerife Sea a od Adama Ďu-

ricu pieseň Holubička. Eda Sheera-

na počúvam často a rád. Vyhovuje mi 

jeho spev a jeho štýl hrania cez loo-

per, čomu sa tiež venujem. Adam bol 

viac-menej náhodný výber, keďže 

pravidlá súťaže stanovili prednes aj 

slovenskej piesne.

Ako si sa na súťaž pripravoval? Čo 

to obnášalo,až kým si sa dostal do 

fi nále POP BB?

Postup do fi nále sa konal „online“ for-

mou, súťažiaci posielali do súťaže na-

hraté videá. Hrával som na gitare, 

učil som sa nové veci. V speve som sa 

veľmi zdokonaľovať nemohol, preto-

že cez „covid“ som si opakovane liečil 

problémy s hrdlom, čiastočne u mňa 

tento problém ešte pretrváva. 

Ako prebiehalo fi nálové kolo? Mal 

si trému?

Každý súťažiaci spieval obidve pies-

ne hneď za sebou. Súťažil som ako 

úplne posledný, ale trému som ob-

zvlášť nemal, lebo som si išiel zaspie-

vať a prípadný úspech som v tej chví-

li ani neriešil.

Víťaz Superstar Peter Cmorík bol 

čestným členom odbornej poroty. 

Bolo pre teba viac motivujúce ale-

bo stresujúce spievať pred touto 

osobnosťou?

Bolo to pre mňa skôr motivujúce. Re-

álne tvorí piesne, koncertuje, a preto 

ma zaujímal jeho názor na môj pre-

jav.

Čo vyzdvihla v  hodnotení tvojho 

výkonu porota?

Zaujala ich hlavne moja farba hlasu, 

to, že som sa ako jediný sám spre-

vádzal na gitare. Veľmi sa zaujíma-

li o spôsob hrania pomocou „loope-

ra“. Je to zariadenie, ktoré dokáže 

nahrávať, vrstviť a dookola prehrá-

vať zvukové stopy. Je to ako pri na-

hrávaní skladby, len sa to deje v re-

álnom čase.

Aké slová by si vyslovil smerom 

k pani učiteľke spevu Romanke, 

príp. k podmienkam, ktoré Ti vy-

tvára v rozvoji talentu naša ZUŠ-

ka?

Som absolvent v  odbore bicích ná-

strojov, ale viac ma to ťahalo k melo-

dickej tvorbe hudby. Preto som začal 

chodiť na spev, čo bolo pre mňa nie-

čo úplne nové. Tu mi veľmi pomáha 

pani učiteľka Hlinková, venujeme sa 

správnej intonácii, technike spevu, 

dynamike a pod. Prihlásiť ma do sú-

ťaže bol jej nápad, za čo som jej veľmi 

vďačný. Od malička mám možnosť 

prezentovať sa na rôznych koncer-

toch, ktoré organizuje ZUŠ v Banskej 

Štiavnici. Veľmi si vážim pedagógov 

v ZUŠ, ktorí ma viedli a povzbudzo-

vali, ich priateľský prístup, profesio-

nalitu. Štúdium na tejto škole ma na-

smerovalo na cestu, ktorá ma veľmi 

baví a napĺňa.

Pani učiteľka Romanka Hlinková

Ako dlho pôsobíte na ZUŠ v Ban-

skej Štiavnici? 

Na ZUŠ v Banskej Štiavnici učím pri-

bližne dva a pol roka, takže zatiaľ cel-

kom krátko.

Ako vnímate Dávida ako žiaka 

spevu, muzikanta?

Dávida učím zatiaľ len prvý rok, ale 

keď som ho počula prvýkrát spievať 

na hodine, hneď som vedela, že sa 

v ňom ukrýva veľký talent. To, ako 

sa dokázal sám naučiť hrať na gita-

re, minulý rok ukončil na ZUŠ v BŠ 

aj bicie nástroje a popri tom sa venu-

je ešte aj spevu, sa nevidí tak často. 

Ani to, aby bol človek výnimočný vo 

viacerých smeroch, tak ako je Dávid. 

Som veľmi rada, že môžem učiť prá-

ve jeho a pomáhať mu zlepšovať sa.

Ako ste sa o súťaži dozvedeli a ako 

ste sa pripravovali?

Väčšinu súťaží nám zasiela do e-mai-

lových schránok pani riaditeľka, tak-

že, keď som uvidela súťaž POP BB, 

hneď som dostala impulz prihlásiť 

Dávida. Samozrejme s  jeho súhla-

som. Počas dištančného štúdia to 

bolo dosť náročné, pretože cez kame-

ru nepočuť všetko tak detailne ako 

keď sme so žiakom zoči-voči, naži-

vo na hodine. Riešili sme to prevaž-

ne tak, že Dávid sa nahral na video, 

kde bol trošku kvalitnejší zvuk a odo-

slal mi ho. Následne som zhodnoti-

la, čo je dobré a na čom by sme mohli 

ešte popracovať. Zvládli sme to a vý-

sledok snaženia už poznáte.

Čo na Vás z celého fi nálového dňa 

a  súťaženia mladých spevákov 

najviac zapôsobilo?

V  prvom rade to boli emócie, kto-

ré sa tam prelínali cez všetkých sú-

ťažiacich. Bolo veľmi pozoruhodné 

sledovať, ako sa snažia podať svoj 

najlepší výkon, ale zároveň sú ner-

vózni a napätí. Tiež bolo zaujímavé 

pozorovať, ako podporujú svojich 

súperov potleskom, milým slovom 

či pochvalou. Samozrejme, najväč-

šou senzáciou celého večera bol bý-

valý superstarista Peter Cmorík. Už 

len tým, že súťažiacich pozorne po-

čúval a niektorých si dokonca nahrá-

val, bolo cítiť, že hudba je jeho živo-

tom a že mu robí radosť podporovať 

mladých hudobníkov a  spevákov. 

Bolo toho viac, možno len dodám, 

že som bola veľmi hrdá, keď mode-

rátorka vyhlásila prvé miesto a po-

vedala meno Dávid. To bol možno 

ten „naj“ okamih celého večera.

Máte nejaké plány, čo by ste v ob-

lasti spevu chceli s Dávidom ešte 

vyskúšať?

Určite áno. Nakoľko má Dávid rád 

piesne a štýl Eda Sheerana, jednu pie-

seň od neho interpretoval na súťaži, 

skúsime sa zamerať aj na iných spe-

vákov a iný štýl spevu.

Je to Váš prvý väčší úspech so žia-

kom v  rámci Vašej pedagogickej 

praxe, čo toto Dávidovo víťazstvo 

pre Vás osobne znamená?

Áno, som mu za to veľmi vďačná 

a verím, že ma to v mojej kariére po-

sunie ďalej, že budem môcť a vedieť 

motivovať a inšpirovať aj ďalších žia-

kov a robiť im radosť na ich hudob-

nej ceste. Nesmierne ma napĺňa po-

cit, keď vidím, ako „málo“ stačí, aby 

sme niekomu urobili radosť. Možno 

mu takýmto úspechom aj zdvihli se-

bavedomie, aby mal iskru a chuť ro-

biť to, čo ho baví a rozvíjal svoj talent 

i naďalej.

Za rozhovor ďakuje

Irena Chovanová

Dávid Váradi– víťaz súťaže 
POP Banská Bystrica

Júlová 
Štiavnica

Júlové slnko aj vody žblnkot

v tých našich

krásnych jazerách.

Trojicou hore do výšok stúpaš,

kde Andrej Sládkovič

za Marínou sa obzerá.

Krčmičky, uličky,

starobylé štôlne

čo ukryjú ťa pred páľavou

týchto dní.

Záhrady

odkvitnutých orgovánov

aj tikot hodín na veži.

Len chladné múry

schladia ti kropaj na líci.

A jasným rukopisom

vítajú ťa

v tej našej Štiavnici.

Daniela Sokolovičová

Výdaj poštových 
zásielok 
na Drieňovej skončil

Slovenská pošta oznamuje svo-

jim klientom, že od 1. 7. skon-

čila prevádzka zmluvného vý-

dajného miesta na sídlisku 

Drieňová, oznámené zásielky 

si bude možné prebrať na pra-

covisku Pošta Banská Štiavnica 

1, bližšie informácie k  posky-

tovaniu služieb prostredníc-

tvom BalíkoBOXu nájdete na 

webe Slovenskej pošty, a. s., na 

www.posta.sk. Rozsah ostat-

ných poštových služieb ostáva 

bez zmeny!

ŠN 

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica po-

núka na predaj obr. publikácie: 

Zlatá Banská Štiavnica– 18,90€, 

J. Lackovič- monografi a, obra-

zová publikácia– 15,-€, Ban-

ská Štiavnica- Mesto UNESCO, 

nové vydanie– 15,-€, Banícke 

uniformy od Z. Denkovej- 5€. 

Môžete si ich zakúpiť denne od 

9:00 – 18:00 hod.

IC BŠ
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inzercia

služby

práca

 Opilovanie a spilovanie stro-

mov, kosenie záhrad, tel. č.: 

0940 870 762

  Výkup parožia, tel. č. 

0904 834 937

 Hľadám remeselníkov na re-

konštrukciu rodinného domu v 

Banskej Štiavnici. Platba pod-

ľa stavebného pokroku. Od-

predaj tiež možný. Kontakt: 

realtop@magenta.de

  Robíme všetky typy stierky. 

Pracujeme iba úkolovo podľa sta-

novených cenníkov. Prácu ga-

rantujeme! Tel. č.: 0919 488 868 

B&Stav

INZERCIA

INZERCIA

PKBS sa zúčastnil 17.– 20. 6. 

2021 v Šamoríne Majstrovstiev 

Slovenskej republiky mladších 

a starších žiakov.

Čamaj, Ján – 2010, miesto, čas

4. 50m voľný spôsob – 33.10

5. 100m voľný spôsob – 1:13.61

2. 200m voľný spôsob – 2:38.86

2. 400m voľný spôsob – 5:29.45

1. 800m voľný spôsob – 11:44.06 

Majster SR

2. 100m znak – 1:23.42

4. 200m znak – 3:00.74

1. 200m polohové preteky – 2:58.12 

Majster SR

2. 400m polohové preteky – 6:24.53

Kukučka, Jakub – 2008

31. 50m voľný spôsob – 32.18

27. 100m voľný spôsob – 1:11.02

18. 200m voľný spôsob – 2:32.43

18. 400m voľný spôsob – 5:34.36

11. 800m voľný spôsob – 11:17.32

12. 100m prsia – 1:27.20

8. 200m prsia – 3:05.20

19. 100m motýlik – 1:24.21

4. 200m motýlik – 3:03.88

22. 200m polohové preteky – 

2:57.84

9. 400m polohové preteky – 6:08.95

Labuda, Jerguš – 2008

49. 50m voľný spôsob – 36.17

43. 100m voľný spôsob – 1:18.97

35. 200m voľný spôsob – 2:46.57

22. 400m voľný spôsob – 5:50.16

15. 800m voľný spôsob – 11:49.23

st. žiačky

Celderová, Kristína – 2009

18. 50m voľný spôsob – 32.88

20. 100m voľný spôsob – 1:11.94

16. 200m voľný spôsob – 2:37.09

7. 100m prsia – 1:30.76

19. 200m polohové preteky – 

3:02.28

Kašiarová, Hana – 2010

28. 50m voľný spôsob – 38.41

28. 100m voľný spôsob – 1:27.29

25. 200m voľný spôsob – 3:05.38

17. 400m voľný spôsob – 6:26.24

19. 100m znak – 1:40.29

7. 200m znak – 3:24.71

Kernáčová, Hana – 2010

32. 50m voľný spôsob – 39.05

34. 100m voľný spôsob – 1:30.37

30. 200m voľný spôsob – 3:17.55

20. 100m prsia – 1:47.99

10. 200m prsia – 3:45.79

23. 200m polohové preteky – 

3:30.65

Machariková, Žofi a – 2009

21. 50m voľný spôsob – 33.21

27. 100m voľný spôsob – 1:15.74

27. 200m voľný spôsob – 2:51.30

19. 400m voľný spôsob – 6:01.59

15. 800m voľný spôsob – 12:50.43

20. 100m znak – 1:26.96

18. 200m znak – 3:08.11

24. 200m polohové preteky – 

3:08.08

Rückschlossová, Sára – 2010

25. 50m voľný spôsob – 37.36

23. 100m voľný spôsob – 1:21.96

22. 200m voľný spôsob – 3:00.61

12. 800m voľný spôsob – 13:43.67

12. 100m motýlik – 1:43.84

5. 200m motýlik – 3:50.74

24. 200m polohové preteky– 

3:30.92

Pretekov sa zúčastnilo 40 klubov zo 

SR, 367 pretekárov a  štartov bolo 

2569.

Ján Čamaj získal 2x titul Majstra SR 

na 800m VS a 200m PP.

PK BS

M SR mladších a starších žiakov 
v plávaní

Osijek (HR) Skvelá správa 

prišla z chorvátskeho Osijeku, 

kde sa konal v dňoch 22. 

6.– 3. 7. 2021 Svetový pohár 

v streľbe (ISSF World Cup). 

Člen VŠC Dukla Banská Bystrica 

a Štiavničan Patrik Jány sa umiest-

nil na skvelom treťom mieste v ľu-

bovoľnej malokalibrovke 3x40!!! 

Gratulujeme!

Zdroj: Vojenské športové centrum 

Dukla BB

ŠN

Patrik Jány bronzový na SP v streľbe

Strelec P. Jány na stupni víťazov  foto archív VŠC Dukla BB

Triatlon 
a diaľkové 
plávanie
Sezóna 2021 pokračuje a  my 

máme za sebou ďalšie preteky. 

Na MSR v  sprint triatlone štar-

toval Tomáš Nemčok a  obsadil 

v kat. 7. miesto, keď mu nevyšiel 

záverečný 5 km beh v  horúčave. 

Na MSR v  diaľkovom plávaní 3 

km na Zlatých Pieskoch štartoval 

Rado a v kat. 40-44 po roku opäť 

zvíťazil, aj keď po 8 mesačnej pla-

veckej pauze. Do tretice v Ratnov-

ciach pri Piešťanoch sa 3. 7. usku-

točnil Black swans triatlon, kde 

Rado Nemčok v  olymp. triatlone 

1,5-40-10 km skončil v kat. 2.-hý. 

Pretekáme bez fi nančnej podpory 

a hľadáme prípadného sponzora, 

ktorý by nášmu klubu pomohol.

KMT BŠ

Oznam
Od 13. 7. 2021 je činnosť Mobil-

ného odberového miesta opätovne 

obnovená! Otestovať sa môžete na 

mobilnej odberovej jednotke – stan 

SČK v  meste Banská Štiavnica, 

pri mestskom úrade. Bližšie info: 

https://redcross.sk/banska.../

mobilne-odberove-miesto/

SČK BŠ
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