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INZERCIA

„Návrhu územného plánu 

zóny Pamiatková rezervácia, 

časť historické jadro, Banská 

Štiavnica“

V piatok 21. 8. 2020 o 14.30 hod. sa 

uskutočnilo v  zasadačke Mestské-

ho úradu, Radničné nám. 1 v  Ban-

skej Štiavnici verejné prerokovanie 

návrhu Územného plánu zóny s od-

borným výkladom spracovateľa. Za 

mesto Banská Štiavnica sa preroko-

vania zúčastnila primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Dan-

ka Gajdošová, zamestnankyňa MsÚ 

na úseku územného plánovania a za-

bezpečovania obstarávania územ-

noplánovacej dokumentácie mesta 

z  hľadiska ÚPN mesta, spracovateľ 

Územného plánu zóny Ing. arch. An-

ton Supuka, ako aj obyvatelia nášho 

mesta.

Každý z prítomných sa mohol oboz-

námiť s  návrhom riešenia územné-

ho plánu zóny Pamiatkovej rezervá-

cie, časti historického jadra Banská 

Štiavnica s tým, že spracovateľ územ-

ného plánu odpovedal na otázky prí-

tomných občanov. 

V stredu 2. septembra bude 

v školách a školských zaria-

deniach zahájený školský rok 

2020/21.

Všetci by sme si priali, aby neľah-

ké časy predchádzajúceho školského 

roka, spojené s  nákazou COVID-19 

boli už minulosťou, žiaľ, momentál-

na situácia vyžaduje naďalej v  ško-

lách dodržiavať určité štátom a  mi-

nisterstvom školstva stanovené 

hygienicko-epidemiologické naria-

denia.

Predovšetkým musia rodičia aj žiaci 

dodržiavať pokyny zverejnené riadi-

teľmi škôl, ktoré upravujú podmienky 

prevádzky každej školy, medzi ktoré 

okrem iného patrí aj predloženie čest-

ného prehlásenia rodiča, že žiak ne-

prejavuje príznaky prenosného ocho-

renia, ako aj prehlásenie o prípadnom 

vycestovaní v termíne od 17. 8. 2020 

do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej re-

publiky alebo účasti žiaka a rodinných 

príslušníkov na hromadnom podujatí 

v tomto čase.

Verejné prerokovanie

Začiatok nového školského roka

Prezentácia návrhov v zasadačke MsÚ  foto Michal Kríž

	3.str.

	3.str.

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.

Nedeľa 30.8. o 17:00 hod.

Chrumkáči
Detský, 105min., MP, vstupné: 5€

Výmenník
do 15. septembra 2020

ZATVORENÝ

Pozvánka
Základná organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov 

Banská Štiavnica spolu s  mestom 

Banská Štiavnica Vás pozývajú na 

oslavy 76. výročia Slovenského ná-

rodného povstania, ktoré sa usku-

točnia v  Banskej Štiavnici pri pa-

mätníku SNP (terasa pri mestskom 

úrade) dňa 28. augusta 2020 

o 13,00 hod. s týmto programom:

– hymna,

– báseň,

– privítanie hostí,

– položenie kytíc k pamätníku SNP,

– príhovory,

– hymnická pieseň.

Po oslave bude stretnutie členov 

ZO SZPB a hostí v Klube dôchod-

cov na Námestí svätej Trojice spo-

jené s občerstvením.

Dovolíme si Vás upozorniť na po-

trebu dodržania protikoronových 

opatrení.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB,

Jaroslav Dudík,

tajomník ZO SZPB
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DIÁR
z programu

primátorky

24. 8.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločnos-

tí a vedúcich oddelení MsÚ.

Pracovné rokovanie s  riaditeľmi 

materských a  základných škôl 

v Banskej Štiavnici k príprave no-

vého školského roka.

Občiansky obrad – sobáš.

25. 8.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie s podnikateľmi, ktorí posky-

tujú reštauračné a  pohostinské 

služby v  súvislosti s  rušením 

nočného pokoja, znečisťovaním 

verejných priestranstiev, atď.

Uskutočnilo sa zasadnutie Kal-

várskeho výboru a fondu.

26. 8.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

27. 8.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na konzultačno-metodic-

kom pracovnom stretnutí k prí-

pravnej fáze nového progra-

mového obdobia 2021 – 2027 

v  obciach, mestách a  regiónoch 

za účasti štátneho tajomníka Mi-

nisterstva investícií, regionálne-

ho rozvoja a  informatizácie SR 

Vladimíra Ledeckého.

28. 8.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na oslavách 76. výročia 

SNP, ktoré sa uskutočnilo pri pa-

mätníku SNP v Banskej Štiavnici.

Viera Lauková

18. 8. v Rádiu Regina o 21:05 bol 

hosťom tohto média banskoštiav-

nický rodák, europoslanec Robert 

Hajšel. Hovoril nielen o svojej prá-

ci, ale aj o jeho vrelom vzťahu k B. 

Štiavnici a okoliu. 19. 8. v TA3 bola 

tlačová beseda Jána Budaja, minis-

tra ŽP k  pochybeniam, netranspa-

rentnosti a  manipulácii verejných 

obstarávaní SVP, š. p. Išlo o 3 verej-

né obstarávania podriadeného bra-

tislavského odštepného závodu, ale 

aj o  predražené externé právnic-

ké služby pre SVP, š. p., všetko toto 

už vyšetruje NAKA, podotýkam, že 

všetko toto sa týkalo vedenia SVP, š. 

p., z obdobia predchádzajúcich vlád.

21. 8. si celá naša vlasť pripomína-

la vstup okupačných vojsk Varšav-

skej zmluvy do Československa 21. 

8. 1968. Pripomínam, že aj B. Štiav-

nica sa zaradila k  odporcom tejto 

okupácie, najmä vydaním časopisu 

Štiavnická mlaď, v ktorej bolo ne-

kompromisné odsúdenie tejto oku-

pácie. Šéfredaktorom časopisu bol 

Ing. Pavel Mojžita, riaditeľ SLTŠ. 

22. a  23. 8. bolo viac razy v  Rá-

diu Devín a v Rádiu Regina, že An-

drej Dúbravský vystavuje až do 6. 9. 

v Hájovni na Červenej Studni.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Bytová správa, s. r. o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje návštevníkom 

wellness zariadenia, že od 1.9.2020 

je potrebné vstup do zariadenia vo-

pred objednať a čas objednávky do-

držať, nakoľko je z dôvodu opatrení 

Úradu verejného zdravotníctva SR 

potrebné dodržiavať predpísané hy-

gienické opatrenia.

Objednať sa môžete na telefónnom 

čísle: 045/691 2724, a to na nasle-

dovné termíny:

Utorok – piatok:

13:00 – 14:15

14:30 – 15:45

16:00 – 17:15

17:30 – 18:45

19:00 – 20:15

Sobota – Nedeľa:

14:00 – 15:15

15:30 – 16:45

17:00 – 18:15

18:30 – 19:45

Vírivá vaňa je dočasne mimo pre-

vádzky. Predpokladaný termín 

spustenia vírivej vane je 18. 9. 2020.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Oznam

INZERCIA

Plánovaná 
deratizácia 
verejných priestranstiev

Mesto Banská Štiavnica v zmysle 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra-

ne, podpore a  rozvoji verejného 

zdravia v  znení neskorších pred-

pisov zabezpečí v  jesennom ob-

dobí deratizáciu priestranstiev na 

území mesta Banská Štiavnica. 

Deratizáciu priestranstiev a  ne-

hnuteľností vo vlastníctve mesta 

Banská Štiavnica bude zabezpe-

čovať fi rma Gelos, s. r. o., so síd-

lom Petra Jilemnického 723/2, 

969 01 Banská Štiavnica, IČO: 

51  728  389. O  bližšom termíne 

Vás budeme vopred informovať. 

Upozorňujeme majiteľov domá-

cich a spoločenských zvierat, aby 

v  čase vykonávania deratizácie 

zvýšili kontrolu ich pohybu na ve-

rejných priestranstvách a zabráni-

li tým kontaktu zvierat s návnada-

mi. Zároveň vyzývame všetkých 

správcov bytov, poľnohospodár-

ske podniky, prevádzky podnika-

nia a  organizácie, ktoré spravujú 

objekty na území mesta Banská 

Štiavnica, ako aj vlastníkov byto-

vých domov a  objektov, užívate-

ľov nehnuteľností a  pozemkov, 

aby si splnili povinnosť v  zmys-

le §51 ods. 1 písm. a) a §52 ods. 1 

písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verej-

ného zdravia a  zabezpečili vyko-

nanie regulácie živočíšnych škod-

cov deratizáciou svojich objektov, 

ich okolia a  prípojok kanalizácie 

pred objektmi.

MsÚ

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Meky

2. Scoob!

3. 3Bobule

4. Šarlatán

5. Fatima

6. Šťastie je krásna vec

7. Ako byť dobrou ženou

8. Démon zatratenia

9. Takmer dokonalé tajomstvá

10. Minna a továreň na sny

OKŠaMKO
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Verejná diskusia sa 

z veľkej časti viedla okolo prezen-

tovaných návrhov, ktoré by mali 

vplyv na celkový urbanizmus mes-

ta. Ide o výstavbu polyfunkčného 

objektu medzi nemeckým kosto-

lom a bývalou baníckou školou na 

Akademickej ulici, ako aj vyhliad-

kového občerstvovacieho altán-

ku, ktorý by mal byť osadený na-

miesto hospodárskych budov na 

mieste bývalého ihriska nad hote-

lom ERB a mal by slúžiť ako dopln-

ková stavba k  samotnému hote-

lu. Zatiaľ ide len o pracovný návrh 

územného plánu zóny, ktorý sa 

bude ešte dopracovávať a upravo-

vať po vyhodnotení doručených 

námietok a pripomienok a opätov-

ne takto dopracovaný návrh ÚPN 

zóny sa bude prerokovávať. Až po 

uvedenom procese môže byť ma-

teriál predložený na odsúhlase-

nie nadriadenému orgánu územ-

ného plánovania a následne môže 

ísť na schvaľovanie do mestského 

zastupiteľstva. Obyvatelia nášho 

mesta sa ďalej zaujímali aj o  plá-

novanú výstavbu v  časti Klinger 

a Resla, ako aj hranice Územného 

plánu zóny.

Návrh územného plánu zóny je 

uložený na Mestskom úrade, od-

delení výstavby v  Banskej Štiav-

nici v  stránkové dni a  tiež s  ná-

vrhom sa môžete oboznámiť 

na internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk/obcan/

uradnatabula/

Pripomienky a  námietky k  ná-

vrhu územného plánu zóny je po-

trebné doručiť v písomnej podobe 

na adresu: Mestský úrad v  Ban-

skej Štiavnici, Radničné nám. č. 1, 

969 01 Banská Štiavnica, v  leho-

te do 31. 8. 2020. Na pripomien-

ky podané po tomto termíne sa 

nebude prihliadať. Vyhodnotené 

budú iba tie pripomienky, ktoré 

budú súvisieť s  predloženým ná-

vrhom.

Michal Kríž

NOVINKY


1.str.

Riaditelia škôl v  súčin-

nosti s mestom, ako zriaďovateľom, 

už v tomto čase zabezpečujú hĺbko-

vú dezinfekciu účinnou polyméro-

vou metódou, ďalej zabezpečia od 

začiatku školského roka nepretrži-

tú dezinfekciu všetkých miestnos-

tí a  dotykových plôch minimálne 

1 – 2 krát denne, každodenný ran-

ný fi lter pri vstupe do škôl, čo zna-

mená predovšetkým meranie tep-

loty, ktorá nesmie presiahnuť 37,2 

st. C. (v prípade, ak sa vyššia teplota 

nameria aj po 3. kontrolnom mera-

ní, dieťa/žiak nebude môcť vstúpiť 

do budovy, rodič ho odvedie domov 

alebo dieťa/žiak počká na rodiča 

v izolačnej miestnosti).

Aj dodržiavanie opatrení na princí-

pe ROR – Rúško – Odstup – Ruky 

majú v  školách eliminovať prenos 

infekcie. Školy nebudú organizovať 

spoločné akcie a hromadné poduja-

tia ani viacdňové školské výlety, žia-

ci II. stupňa ZŠ budú mať povinnosť 

nosiť rúško počas celého vyučova-

nia až do 14. 9. 2020, žiaci I. stupňa 

len v spoločných priestoroch.

Ubezpečujeme rodičov, že aj celý 

personál škôl bude z hľadiska mo-

nitorovania zdravia zamestnan-

cov odovzdávať zdravotný dotaz-

ník a vyhlásenie zamestnanca pred 

nástupom do zamestnania a  opä-

tovným nástupom do školy v prípa-

de viac ako 3 dňovej neprítomnos-

ti v škole. Personál bude nosiť rúška 

alebo ochranné štíty, aby boli školy 

bezpečným miestom na prácu, vý-

chovu a vzdelávanie.

Obzvlášť je mi ľúto, že nemôžeme 

tak, ako bolo každoročným zvykom 

privítať na školských dvoroch na-

šich prváčikov, ktorých máme ten-

to rok v rámci mesta 110. Ale panie 

učiteľky im pripravia aspoň v  ich 

triedach pekné privítanie, aby za-

čiatok školského roka nebol pre 

nich stresujúcim a aby sa do školy 

tešili.

Vážený pedagogický zbor, riadite-

lia, panie kuchárky, upratovačky, 

ako aj všetci ostatní zamestnan-

ci škôl a  školských zariadení. Uve-

domujem si, že Vás čaká jeden na-

ozaj obtiažny a nezvyčajný začiatok 

školského roka s  množstvom na-

výšených povinností, obmedzení 

a  riešení nečakaných úloh. Verím 

však, že tak ako ste zvládli náročné 

predchádzajúce obdobie, zvládne-

te aj tento rušný začiatok školského 

roka, ktorý bude – všetci dúfame – 

pokračovať už len v duchu pozitív-

nych zmien.

Vďaka za Vašu prácu, vďaka za Vašu 

obetavosť, vďaka Vám za všetky 

naše deti a žiakov v našich škôlkach, 

školách, školských kluboch, vďaka 

za stravovanie, umelecké vzdeláva-

nie, záujmovú činnosť v  centrách 

voľného času. Vďaka Vám všetkým, 

ktorí opäť budete neoddeliteľnou 

súčasťou výchovy a vzdelávania na-

šich detí.

Do nového školského roka Vám že-

lám veľa úspechov, energie a rados-

ti z práce!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta


1.str.

Verejné prerokovanie

Začiatok nového školského roka

Mesto Banská Štiavnica 

aj v tomto roku pokračuje 

s obnovou historických 

objektov, ktorá je podporo-

vaná Ministerstvom kultúry SR 

v rámci dotačného programu 

„Obnovme si svoj dom“, 

podprogramu 1.2 Obnova 

kultúrnych pamiatok v loka-

litách svetového kultúrneho 

dedičstva.

Na základe žiadostí, ktoré spraco-

val Mestský úrad Banská Štiavni-

ca, oddelenie regionálneho rozvoja 

v spolupráci s oddelením výstavby, 

ÚPaŽP boli Ministerstvom kultúry 

SR podporené tri projekty:

– Radnica, Radničné námestie 1, 

Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2484/1, 

obnova pôvodného dreveného kro-

vu historickej radnice v  Banskej 

Štiavnici – stavebné práce – II. eta-

pa. Predmetom projektu je výme-

na poškodených drevených prvkov 

historického krovu. Ministerstvo 

kultúry SR z  nami požadovanej 

sumy 87  186,00€ podporilo pro-

jekt dotáciou vo výške 70 000,00€. 

Mesto Banská Štiavnica vyčlenilo 

zo svojho rozpočtu na tento projekt 

4 589,00€.

– Kaplnka, r. k. sv. Alžbety, Dolná 

902/29, č. ÚZPF 2488/1 – sanácia 

vlhkosti – PD. Predmetom projek-

tu je spracovanie projektovej doku-

mentácie, vrátane rozpočtu, ktorá 

vyrieši odstránenie vlhkosti z  ob-

vodových stien objektu. Minister-

stvo kultúry SR z nami požadovanej 

sumy 3  876,00€ podporilo projekt 

dotáciou vo výške 3 500,00€. Mesto 

Banská Štiavnica vyčlenilo zo svojho 

rozpočtu na tento projekt 204,00€.

– Dom meštiansky, Námestie sv. 

Trojice č. 19/15, Banská Štiavnica, 

č. ÚZPF 2562/1 – obnova a reštau-

rovanie národnej kultúrnej pamiat-

ky – projektová dokumentácia. 

Predmetom projektu je príprav-

ná dokumentácia obnovy objektu: 

zameranie skutkového stavu ob-

jektu, sanácia objektu vrátane vlh-

kosti. Spracovanie projektu pre sta-

vebné povolenie a realizáciu stavby. 

Reštaurátorský výskum a návrh na 

reštaurovanie historických omie-

tok, architektonických článkov a ko-

vových mreží. Vrátane rozpočtov. 

Ministerstvo kultúry SR z nami po-

žadovanej sumy 37  724,00€ pod-

porilo projekt dotáciou vo výške 

17 000,00€. Mesto Banská Štiavni-

ca vyčlenilo zo svojho rozpočtu na 

tento projekt 1 986,00€.

Projekty budú realizované do konca 

roka 2020 zhotoviteľmi vybranými 

na základe verejných obstarávaní.

Realizáciou podporených projek-

tov sa zabezpečí najmä prípravná 

dokumentácia pre následnú obno-

vu a  zlepšenie stavebnotechnické-

ho stavu ďalších národných kultúr-

nych pamiatok v našom meste. Ešte 

viacej sa zatraktívni centrum mes-

ta a  jeho okolie pre domácich oby-

vateľov aj návštevníkov starobylého 

mesta Banská Štiavnica.

Juraj Chrenko,

odd. výstavby, ÚP a ŽP

Obnova národných kultúrnych pamiatok 
v Banskej Štiavnici
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(9. – 12. 9. 2020)

9. 9. 2020 (streda), 14.00 hod., 

Klub Rubigall, Nám. sv. Trojice 3

Salamander a  baníctvo očami 

detí

Výstava Pohronského osvetového 

centra približujúca detské výtvarné 

pohľady na Salamandrový sprievod.

9. 9. – 12. 9. 2020, (streda – sobo-

ta), Berggericht – Mineralogická ex-

pozícia – výstavné priestory, Nám. 

sv. Trojice 6

Výstava: Ecce Terra

Pripomenutie si 120 rokov múzej-

níctva v Banskej Štiavnici.

9. 9. – 10. 9. 2020 (streda – štvr-

tok), Starý zámok, Starozámocká 

11

Argenti fondina

Konferencia. Hlavná téma: História 

baníctva a metalurgie v európskom 

priestore

10. 9. 2020 (štvrtok), 15.00 hod., 

Kammerhof – Kaplnka sv. Ignáca,

Kammerhofská 2

Kvety baní – minerály stredoslo-

venskej banskej oblasti

Slávnostné uvedenie novej knihy. 

Publikácia prináša fotografi e mine-

rálov stredoslovenskej banskej ob-

lasti, t. j. siedmych stredosloven-

ských banských miest.

10. 9. 2020 (štvrtok), 17.00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

Slávnostný šachtág

Otvorenie baníckych slávností tra-

dičným podujatím pre pozvaných 

hostí.

11. 9. 2020 (piatok), 9.00 – 17.00 

hod., Slovenský banský archív, 

Radničné námestie 16

250. výročie vymenovania CH. T. 

Deliusa za prvého profesora na 

katedre baníctva v Banskej Štiav-

nici

Výstava zameraná na významné vý-

ročie v histórii mesta.

11. 9. 2020 (piatok), 12.30 hod., 

Kostol sv. Kataríny, Radničné ná-

mestie 17

Slávnostné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva

Slávnostné podujatie spojené s ude-

ľovaním výročných cien mesta a pri-

pomenutím si Dňa baníkov, hut-

níkov, geológov a  naftárov. Po 

slávnostnom zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva bude nasledovať 

vztýčenie zástavy Organizácie miest 

svetového dedičstva.

11. 9. – 12. 9. 2020 (piatok 14.00 

– 19.00, sobota 9.00 – 16.00), SPŠ S. 

Mikovíniho, Akademická 13

Burza minerálov

Tradičná burza minerálov.

11. 9. 2020 (piatok), 17.00 – 18.00 

hod., 20.00 – 23.30 hod., Amfi teáter 

pod Novým zámkom, Novozámoc-

ká 20

Salamandrové pódium

Vystúpenie hudobných kapiel. Lom-

nické Čháve, Rusin Čendeš Orches-

tra, Modus Memory, Helenine oči. 

Vstupné 5€ / osoba nad 15 rokov.

11. 9. 2020 (piatok), 18.00 – 20.00 

hod., Amfi teáter pod Novým zám-

kom, Novozámocká 20

Od pastiera po anču

Tematický banícky program. Obrazy 

Salamandrového sprievodu, baníc-

ky šachtág a  vystúpenie spevokolu 

Štiavničan. Spoznajte Salamandrový 

sprievod inak ako doteraz! 

12. 9. 2020 (sobota), 9.00 – 18.00 

hod., Starý zámok, Starozámocká 11

Salamandrové dni v zámku

Program pre deti a jarmok tradičných 

remesiel v areáli Starého zámku. Zá-

bava a spoznávanie baníckych tradí-

cií a histórie mesta s obľúbeným For-

gim, divadelné predstavenia a pekné 

veci pre každého!

Zmena programu vyhradená!

Viac na www.banskastiavnica.sk

OKŠaMK

Program Salamandrových dní 2020

V tomto roku nastala 

mimoriadna situácia v celej 

ekonomike mesta, ktorá sa 

odvíja aj od ekonomiky štátu 

a je spôsobená pandémiou 

COVID-19.

Avizovaný bol pokles výnosu dane 

z  príjmov pre miestne samosprá-

vy, kde sa predpokladal pokles pre 

mesto Banská Štiavnica vo výške 

viac ako 800 000€. Ministerstvo fi -

nancií SR aktualizovalo dňa 13. 8. 

2020 informáciu o  výpadku dane 

z  príjmov fyzických osôb za rok 

2020 pre obce a  mesta na Sloven-

sku. V zmysle týchto informácií to 

znamená pre mesto Banská Štiavni-

ca výpadok dane v rozpočte mesta 

v dôsledku koronakrízy 244 073€.

Vzhľadom na avizovaný pokles vý-

nosu dane z príjmu pre miestne sa-

mosprávy a tiež aj pokles na iných 

príjmoch mesta ako sú niektoré 

miestne dane – daň za užívanie ve-

rejného priestranstva, daň za uby-

tovanie, nájmy a  iné, mestská sa-

mospráva počíta s  výpadkom daní 

vo výške cca 350 000€.

Z uvedeného dôvodu prijalo mesto 

Banská Štiavnica už v  apríli 2020 

viaceré úsporné opatrenia za úče-

lom stabilizácie ekonomiky mes-

ta, v  zmysle ktorých boli krátené 

mzdy zamestnancov úradu o 20%, 

tiež boli prijaté úsporné opatrenia 

na úrovni organizácií zriadených 

mestom, znížené boli dotácie pre 

školy a školské zaradenia v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti mesta o 10%, 

ako aj ďalšie úsporné opatrenia. Sa-

mozrejme, samospráva mala aj via-

ceré neplánované výdavky, hlavne 

na úseku nákladov súvisiacich so 

zabezpečením mimoriadnych opat-

rení COVID-19.

Zároveň boli prijaté rozpočtové 

opatrenia, ktoré bolo potrebné pri-

jať na udržanie chodu mesta, zabez-

pečenie základných funkcií a  po-

vinností vyplývajúcich zo zákona 

o  obecnom zriadení aj pri dosiah-

nutí nižších príjmov.

Rozpočtové opatrenia boli prija-

té vo forme „Povolené viazanie príj-

mov“ a „Povolené viazanie výdavkov“. 

To znamená, že viazané výdavky 

sa môžu uvoľniť, len ak sa naplnia 

viazané príjmy, resp. pri naplnení 

vyšších príjmov môže sa následne 

uvoľniť viazanie výdavkov v zmys-

le Zákona č. 583/2004 Z. z. o roz-

počtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. A preto mestská sa-

mospráva pripravila na rokovanie 

mestského zastupiteľstva rozpočto-

vé opatrenia o uvoľnení niektorých 

položiek doteraz viazaných v zmys-

le rozpočtových opatrení. Určite 

nás všetkých teší, že prepad pláno-

vaných daní z výnosu pre mestskú 

samosprávu je podstatne nižší ako 

sa predpokladalo, ale aj tak si treba 

uvedomiť, že bez prijatých opatrení 

by tento prepad bol podstatne vyš-

ší a treba mať na zreteli, že niekto-

ré úsporné opatrenia budú trvať aj 

naďalej...

MsÚ

Výpadok v podielových daniach

Hľadajú si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Naším hlavným zámerom je však 

záchrana voľne sa pohybujúcich 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma zvieracie-

ho miláčika, nech neváha a  kon-

taktuje naše občianske združenie.

Mačičky a  kocúrikovia hľadajú 

domov, sú očkované, kastrované 

a odčervené.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

OZ Murko

Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod.

Deti, žiaci 3 – 15 rokov 1,50€/hod.

Študent do 16 rokov 2€/hod.,

Seniori, ZŤP 2€/hod.

Bytová správa, BS



5
číslo 30 • 27. august 2020

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Plať v Banskej Štiavnici 

polturami ako kedysi!

Jedno z  najkrajších miest na Slo-

vensku, v  historickom banskom 

meste Banská Štiavnica, je nový 

výnimočný projekt alternatívneho 

platidla Štiavnických poltur. Auto-

ri projektu sa tak vracajú do histó-

rie, kedy obnovili po stáročiach pô-

vodné štiavnické platidlo, ktorým 

kedysi dostávali výplatu baníci. Sú-

časné poltury sú razené Kremnic-

kou mincovňou tak ako tie pôvodné 

z roku 1695 a aj dnes ich budú môcť 

návštevníci mesta využiť tak ako 

v minulosti za služby vo vybraných 

podnikoch. Prípadne milovníci 

mincí si ich môžu ponechať vo svo-

jich zbierkach, totiž k  tejto Štiav-

nickej polture pribudne už čoskoro 

ďalšia zo zlata a striebra.

Dvaja autori pripravili návštevní-

kom svojho mesta výnimočný pro-

jekt so spustením od 7. 8. 2020, aby 

sa tak aspoň na chvíľu mohli ocit-

núť v  minulosti. Myšlienka odka-

zuje na alternatívne banské platidlo 

zo 17. storočia, kedy miestni baní-

ci dostávali výplatu v podobe Štiav-

nických poltur. Za tie si mohli vtedy 

kúpiť tovar alebo služby vo vybra-

ných obchodoch.  „V  našom projekte 

sme sa rozhodli obnoviť túto starú al-

ternatívnu menu a ponúknuť návštev-

níkom nášho mesta možnosť spoznať 

jej príbeh a históriu. Sme radi, že nám 

mesto vyšlo v ústrety a máme jeho pod-

poru,“  povedali autori projektu Mi-

lan Maďar a Jozef Majer. Spoločne 

s  mestom tak chcú prispieť nielen 

k  rozvoju turistického ruchu, ale 

aj k  spoznávaniu dávnych príbe-

hov.  „Zakúpením poltury majú náv-

števníci možnosť nielen platiť vo vybra-

ných podnikoch, ale platidlo dokonca 

môže slúžiť aj ako jedinečný, hodnot-

ný a spomienkový predmet, za ktorým 

sa skrýva historický príbeh,“ dodávajú.

Príďte tak aj vy do malebného mes-

tečka a spoznajte príbeh komorské-

ho grófa Ludwiga Von Th avonata 

a  Alžbetky, dcéry baníka z  Hornej 

Resly, ktorých životy táto minca ne-

odmysliteľne ovplyvnila. Vyskúšaj-

te si aj vy, aké to bolo pred vyše 300 

rokmi platiť starými Štiavnický-

mi polturami. Funguje to jednodu-

cho.  Nominálna hodnota súčasnej 

poltury je ekvivalentná 10 – eurovej 

bankovke. Vo vybraných podnikoch 

tak polturou môžete zaplatiť za to-

var alebo služby v hodnote 10 ale-

bo viac eur. Akceptačné podniky sú 

označené piktogramami.  Štiavnic-

ká poltura má neobmedzenú plat-

nosť, môžete ju využiť v  Banskej 

Štiavnici kedykoľvek chcete alebo 

si ju prosto nechať vo svojej zbierke. 

Do tej vám môžu pribudnúť aj ďal-

šie Štiavnické poltury, totiž už dnes 

autori projektu chystajú špe ciálnu 

edíciu poltúr z 24 – karátového zla-

ta a  tiež striebra,  ktoré budú pri-

pomínať rôzne historické udalosti 

mesta Banská Štiavnica.

Polturu si môžete zakúpiť v  In-

formačnom centre mesta Banská 

Štiavnica na Námestí svätej Trojice. 

V blízkej dobe bude spustený aj pre-

daj v predajni Kremnickej mincovne, 

ktorá sa nachádza v  Kammerhofe, 

mimochodom v  sídle komorské-

ho grófa Ludwiga Von Th avona-

ta a  v  ďalších expozíciách  Sloven-

ského  banského múzea v  Banskej 

Štiavnici. Všetky ďalšie informácie, 

ako aj zoznam akceptačných pod-

nikov nájdete na webovej strán-

ke www.stiavnickapoltura.sk, ale aj 

na facebooku @stiavnickapoltura.

autori projektu

Štiavnická Poltura

Minca prítomnosti – príbeh minulosti

INZERCIA

28. – 29. 8. Haraburdy alebo ba-

zár (ne)potrebných vecí. Dielnička 

v Kammerhofe, Kammerhofská 2, 

BŠ, 10:00 – 16:00

28./29. 8. Koncerty pri Počúvad-

lianskom jazere (Silné V3, Pacipa-

cifi k), Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 17:00h a 18:00

29. 8. Nočná vyhliadková jazda, 

Štiavnická Anča, info a  lístky: 

zahoramizadolami.sk, Ruin bar, 

Námestie sv. Trojice 5, 22:00

29. 8. Súťaž: Varíme najlepší gu-

láš, Športový areál v obci Hodru-

ša – Hámre, viac info: sekretariat@

hodrusa-hamre.sk, od 12:00h, 

hodnotenie o 17:00

28. 8. Koncert: Katarína Máliková 

– Postalgia Tour, Art Cafe, Akade-

mická 327/2, lístky online, 21:00

29. 8. Workshop: Farbenie látok 

bylinkami, Hájovňa – Červená 

Studňa, prihlášky: hiling.zdrava.

krasa@gmail.com, 11:00

29. 8. Vegan piknik vol.8, Hájov-

ňa – Červená Studňa, Nad Roz-

grundom 1, 11:00

29. 8. Koncert: IMT Smile, Amfi -

teáter Banská Štiavnica, Novozá-

mocká 20/A, lístky online, 19:00

29.8. Vernisáž za účasti umel-

ca: Jiří Kovanda: „Co k čemu? Kde 

s  kým?“, Schemnitz Gallery, An-

dreja Sládkoviča 2, 19:00h. Výsta-

va potrvá do 25. 10. 2020 (kaž-

dý deň, okrem utorka a stredy, od 

12:00 do 17:00 hod.)

29. 8. Video oldies Disco, Pražov-

ňa BŠ, Kammerhofská 31, 22:00

29. 8. Farebný workshop Chalk 

Paint, základný, sFarbami.sk, 

Miesto: s  Farbami re-kreatívne 

studio, Radničné nám. 10 (oproti 

radnici), BŠ, 9:00

29. 8. Kino: Láska v  Toskánsku 

(romantický), Kino Akademik, 

Námestie sv. Trojice 3, BŠ, 19:30

28./30. 8. Kino: Noví mutan-

ti (horor, sci-fi ), Kino Akademik, 

Námestie sv. Trojice 3, BŠ, 19:30

30. 8. Kino: Chrumkáči (detský), 

Kino Akademik, Námestie sv. Tro-

jice 3, BŠ, 17:00

Región Banská Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

IC BŠ
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5. 8. 2020 sa konal 2. ročník 

hokejbalového turnaja 

Memoriál Ondreja Bindera 

v Banskej Štiavnici v časti 

Štefultov. 

Tento turnaj v rámci možností kto-

ré sme mali, dopadol nad očakáva-

nia. Na turnaj bolo prihlásených 12 

mužstiev, ale na poslednú chvíľu 

sa nám mužstvo z Banskej Bystri-

ce odhlásilo a o putovný pohár za-

bojovalo nakoniec 11 mužstiev. Od 

prvého zápasu sa nasadilo intenzív-

ne tempo a to vydržalo až do konca 

turnaja. Priebeh môžeme hodno-

tiť na výbornú. Atmosféra, hra a aj 

priebeh hry bol skvelý, hralo sa fair 

play a nikomu sa nič nestalo. Samo-

zrejme, až na pár nedostatkov, kto-

ré plánujeme budúci rok odstrá-

niť, poučiť sa a pripraviť pre hráčov 

i divákov lepšie podmienky na hru 

a sprievodný program pre divákov. 

S čím jediným sme nemali možnosť 

disponovať bolo počasie, ktoré sa 

nedá ovplyvniť, tak nám aj zaprša-

lo. Ani to nás neodradilo pokračo-

vať a  turnaj dohrať do úspešného 

konca. Turnaj mal aj jednu príjem-

nú a  romantickú skúsenosť, keď 

organizátor turnaja Ondrej Binder 

v strede ihriska počas zápasu požia-

dal o ruku jeho priateľku. Už teraz 

snúbenicu. Po nejakej tej prestávke 

a  občerstvení nasledovalo samot-

né vyhodnotenie. Mužstvo Mod-

rého Kameňa, ktoré obhájilo titul 

a skončilo na 1. mieste. Na 2. mies-

te sa postavilo mužstvo z  ďaleké-

ho Bardejova. A 3. miesto si domov 

brali hráči zo Žiaru nad Hronom. 

Veľké ďakujem patrí sponzorom, 

bez ktorých by takúto akciu ne-

bolo možné zrealizovať. Ďakujem 

organizačnému tímu aj pár jed-

notlivcom, ktorí nám s  prípravou 

pomohli.

Ondrej Binder

2. ročník hokejbalového turnaja 
Memoriál Ondreja Bindera

V spolupráci ŠK Atléti BS a ZŠ 

Jozefa Horáka, sa uskutočnili 

letné športové kempy. 

V  troch termínoch si deti prišli na 

svoje v cyklistike, atletike, loptových 

hrách a autdoorových športoch. Den-

né kempy mali bohatú náplň a pod-

ľa informácií od rodičov doma ve-

čer ľahli ako „zabití“... Ako sa vyjadril 

Robo Petro, organizátor kempov: 

„toto bol cieľ, rodičia sa tešili, že deti sú 

konečne unavené a  neponocujú  pri mo-

biloch… Bonusom v každom kempe bolo 

stanovanie a opekanie aj s rodičmi. Plá-

nujeme už program budúcoročných let-

ných športových kempov a verím, že deti 

aj rodičia si prídu na svoje.“

Poďakovanie patrí vedeniu školy, ve-

dúcim v kempoch, rodičom a hlavne 

deťom, že všetku záťaž skvelo zvládli.

red.

Letné športové kempy

Žilinský triatlon 
2020

V  sobotu 22. 8. sa v  Žiline na 

vodnom diele uskutočnili MSR 

v olympijskom triatlone a sloven-

ský pohár v  šprint triatlone. Do-

obeda o  11.00 štartovala hlavná 

kategória na 1,5 km – 40km – 10 

km. Najväčším favoritom u  mu-

žov bol R. Varga. Ten to aj potvr-

dil a  časom 1:49:55 zvíťazil pred 

maďarskými pretekármi Sinkom 

a  Soósom. Medzi ženami zvíťa-

zila R. Gajdošová z Košíc. Poobe-

de sa pretekalo na polovičnej trati 

a na štarte bolo 135 mužov a žien 

aj z Poľska a Čiech. V kategórii 40 

– 44 r. sme mali zastúpenie, keď 

R. Nemčok obsadil 2. miesto. Ten-

to víkend sa uskutoční ďalší roč-

ník triatlonu v Novej Bani.

KMT BŠ

Haraburdy
alebo bazár (ne)potrebných 

vecí 2020

Je Vám ľúto vyhodiť vaše harabur-

dy z padláša? Doneste ich k nám!

Chcete kúpiť staré, ale dobré sú-

čiastky, riad, porcelán, nábytok, 

sklo, obrusy, kroje a všeličo iné ...?

Tak Vás pozývame na tradičné 

podujatie Slovenského banského 

múzea Haraburdy alebo bazár (ne)

potrebných vecí, ktoré sa uskutoč-

ní v  4  termínoch v  priestoroch 

Dielničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny: 26. – 29.august, 4. – 

5. september, 11. – 12.septem-

ber 2020

Kedy: 10:00 – 16:00

Kontakt: Mgr. Anna Ďurico-

vá, 045/694 94 51, 694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Petra Páchniková

SBM

Preteky na Klingeri  foto Archív Atleti BS

INZERCIA
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravu-

je otvorenie Opatrovateľské-

ho kurzu. Bližšie informácie 

a  termíny upresníme. Záujem-

covia, hláste sa prosím na tel: 

čísle: +421 903 558  945 alebo 

+421  45 692 15 40.

Oznam
SZTP v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že organi-

zuje rekondičný pobyt v Hokov-

ciach v  termíne 19. 9. – 25. 9. 

2020. Bližšie informácie na tel. 

čísle: 045/692 08 75 alebo v kan-

celárii zväzu počas úradných ho-

dín (pondelok, utorok, streda) 

od 7:30 do 14:00 hod. V  me-

siacoch júl a  august na tel. č.: 

0904 335 202.

Výbor SZTP

V tento deň 29. augusta 2020 

si pripomíname hrdinské 

skutky mužov, žien, ktorí 

bojovali proti ľudskej zlobe, 

nadradenosti, namyslenosti.

Banskoštiavnický 24. peší prá-

por Topľa 1 až 4 – od 6. septembra 

1944 boli nasadení do bojov Ban-

ská Hodruša – Vyhne – Sklené Tep-

lice – Hronská Dúbrava – proti jed-

notke nemeckej armády – Schille. 

Bojov v SNP sa aktívne zúčastnili let-

ci, rodáci z Banskej Štiavnice: Rasťo 

Kazanský, Oldo Potočka, Jozef Za-

char, Štefan Weis, kpt. Jozef Remeň 

– pôsobil na letisku Tri duby na Slia-

či aj počas povstania. Hrdina SNP La-

dislav Exnár, čelný predstaviteľ pro-

tifašistického odboja zorganizoval 

základ partizánskeho oddielu Sitno. 

V roku 1942 bol zakladateľom 1. par-

tizánskej skupiny na strednom Slo-

vensku. Nedocenením nebezpečen-

stva a porušením konšpirácie bol dňa 

4. 4. 1944 v Dvorníkoch fašistami za-

tknutý a Krajský súd v Bratislave ho 

odsúdil na 8 rokov väzenia.

Doráňaný a umučený zomrel 20. mar-

ca 1945 v Mathaussene Rakúsko.

Po Ladislavovi Exnárovi prevzal ve-

denie podsitnianskeho hnutia K. Do-

linský a oddiel viedol Jozef Jusko.

Fašisti zúria z prepadu vojenskej ko-

lóny na Pecinách pri obci Štiavnické 

Bane (Piargu). Veď akoby nie, keď 

smelí a bojom ošľahaní bojovníci ni-

čia nemeckú fašistickú beštiu.

Zúrivosť fašistov tak ďaleko presiah-

la, že dňa 23. 11. 1944 organizujú 

veľkú trestnú výpravu do hôr Sitna 

proti partizánskej skupine Sitno.

V  tento deň partizánska jednotka 

kpt. Nálepku, odriad Sitno pri Po-

čúvadlianskom mlyne nastupuje do 

boja, aj 17. ročná Vierka Václaveko-

vá, a s ľahkým guľometom hrdinsky 

bráni sa aj s  ostatnými členmi od-

riadu „Sitno“, 300 člennej presile fa-

šistov. Bojuje hrdinsky s  druhom 

Jánom Valachom, Máriou Demančá-

kovou, Helenou Wierivickou, Vik-

tóriou Urijcovou, Žofi ou Cimovou, 

Viliamom Cickom, Dúbravským An-

tonom, Gálusom Viliamom a s ďal-

šími ostatnými druhmi kladie odpor 

na každom kroku.

Na historickom mieste Počúvadlian-

skeho mlyna zomreli: Vierka Vác-

laveková a  partizán Ján Valach, 11 

zajali, popravili v  Turčeku: Antona 

Dúbravského, Viliama Gálusa, Imri-

cha Lehotského, Máriu Demiančo-

kovú, Jozefa Pindera a Viliama Cic-

ku a  v  Priekope Martin Vojtecha 

Bachnu. Medzi obeťami fašistickej 

zvole bola prof. Alžbeta Göllnerová, 

MUDr. Liberman a  MUDr. Alžbeta 

Ferencová vo vysokom stupni teho-

tenstva, Ladislava Majtána v tábore 

Gottenhágen. V  sídle gestapa v  ho-

teli Grand v  Banskej Štiavnici uda-

vač 109 občanov z obce Ilija odtrans-

portovali do väznice Krajského súdu 

v Banskej Bystrici, odkiaľ ich fašisti 

odviezli v decembri 1944 a zavraždili 

v Kremničke.

Banská Belá – na základe udania 

miestnym občanom v  Belanských 

horách zajali príslušníci POHG a Ein-

satzkomanda piatich partizánov 

z  jednotky Jána Kočalku, ktorí po 

hroznom mučení boli zavraždení pri 

Banskej Belej a to: Ján Kočalka, Mi-

chal Laco, J. Lovas, Dr. Oktavec a Leo 

Nikrédy. V Kysihýbli zavraždení traja 

partizáni. Na osade Rumplovská pri 

Banskej Hodruši rodina Farbiaková. 

Pri Teplom potoku v Banskej Štiav-

nici 22 účastníkov odboja. V Krem-

ničke pri Banskej Bystrici boli upále-

ní Zora a Ján Abrahámovi a dve deti, 

Jelínek, Peter Piso, Krista Lukovská.

Z  radov odbojárov ilegálnych pra-

covníkov bolo zavraždených 182 ob-

čanov – 13 vojakov čsl. armády – 12 

partizánov a dvaja ilegálni pracovní-

ci. Takmer z každej obce okresu Ban-

ská Štiavnica zahynuli v koncentrač-

ných a zajateckých táboroch účastníci 

SNP v  Nemecku, Poľsku, Rakúsku. 

Niektorí občania boli väznení v kon-

centračných táboroch: vojak SNP 

Ján Poprac a  Mikuláš Urban v  ne-

meckom zajateckom tábore Klein-

denbach. Vo Vyhniach, v Seredi, a to: 

Ján Leštiansky – Ján Boublík – Jo-

zef Deutsch. Padli v odboji SNP: Ján 

Lupták a Pavel Kutner na Dukle, Ján 

Valach – Čremošné v  pancierovom 

vlaku, Vrútky – Puskajler zo Štiavnic-

kých Baní, Štiavničan Ing. Štefan Viš-

ňovský, významný predstaviteľ pro-

tifašistického odboja. Počas SNP bol 

povereníkom SNR pre dopravu a ve-

rejné práce. Koncom roku 1944 bol 

fašistami zavraždený a po oslobodení 

nájdený v masívnom hrobe pri Ková-

čovej. Marián Ladziansky v Sachsen-

hausene, Stanislav Remeň zo Šteful-

tova – ako gymnazista v maturitnom 

ročníku Štiavnického gymnázia 1. 

11. 1944 na základe udania interno-

vaný a vyexpedovaný v jednom z po-

sledných transportov do koncentrač-

ných táborov Mathausen – stopa po 

ňom sa stratila na „pochode smrti“.

Význam pripomínania Slovenské-

ho národného povstania najmä mla-

dým. Je dôležité otvorene odmiet-

nuť akúkoľvek podobu hnedého 

moru a deklarovať potrebu mierové-

ho úsilia všetkých, ktorí tvoríme prí-

tomnosť a  budúcnosť. Aby sme žili 

v radosti. Preto je toto stretnutie ge-

nerácií také nesmierne dôležité.

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB v BŠ

76. výročie Slovenského 
národného povstania

Pamätník SNP  foto Archív Autora

Leto na 
amfi teátri
Banská Štiavnica

Novozámocká 20/A

Program:

29. 8. IMT Smile

4. – 6. 9. Festival animovaných fi l-

mov

11. 9. Salamandrové dni 2020

26. 9. Festival Amplión – Nový ka-

baret & pouličné umenie

Tanečná škola Ady Kogovsek

Info: 0905 455 911

Vstupenky: 

objednavky@ticketportal.sk

Zmena programu vyhradená!

Mestská 
knižnica
Otváracie hodiny:

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, 1. po-

sch.

Letný režim (júl – august)

PO, UT, PI: 8:00 – 15:00

ST: 8.00 – 17:00

ŠT: nestránkový deň

Obedná prestávka: 11:30 – 12:00

Kontakt:

Tel.: 045/6949658, e-mail: 

kniznica@banskastiavnica.sk
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V tomto článku Vám chcem 

prestaviť mladého chlapca, 

volá sa Juraj Šuška, má 13 

rokov, navštevuje Základnú 

školu J. Kollára v Banskej 

Štiavnici a býva s rodičmi vo 

Svätom Antone. 

Juraja už od útleho detstva lákali 

rýchle stroje a pravidelne chodieval 

s rodičmi na preteky do Žarnovice, 

aby mohol sledovať tento motorový 

šport. Postupne mu tento druh plo-

chodrážneho športu natoľko učaro-

val, že sa rozhodol zapísať so Spee-

dway Academy v Žarnovici a od tej 

chvíle sa Juraj Šuška točí na plo-

chodrážnom kolotoči. Od svojich 

deviatich rokov chodí pravidelne 

každú stredu a sobotu na tréningy 

do Žarnovice. Juraj od samého za-

čiatku trénoval na plochodrážnej 

motorke kubatúry 500 ccm ako do-

spelí jazdci. Ako každý adept, sa aj 

Juraj zoznamoval s  motorkou po-

čas spoločnej jazdy s  trénerom či 

otcom Jurajom. Ako náhle začal 

ovládať plyn a spojku, krúžil už ko-

liečka na žarnovickom ovále sám 

a  postupne sa učil motorku dávať 

do šmyku. Neustála tréningová ak-

tivita ho zaraďovala medzi najusi-

lovnejších žarnovických nováčikov. 

Tréningovú aktivitu nesústreďoval 

len na žarnovickú dráhu, ale spo-

znával aj iné dráhy v Rakúsku, Poľ-

sku, Maďarsku a  v  Čechách. Tieto 

tréningy mu pomáhali spoznávať 

iné trate, pretože každá dráha má 

inú dĺžku, šírku a povrch materiálu. 

Každé jedno trénovanie posúvalo 

tohto mladého plochodrážnika ne-

ustále dopredu a  pomáhali mu 

zdokonaľovať sa v tomto športe.

O  Jurajových postupoch a  uče-

ní sa ovládaniu motorky sa 

pravidelne presviedčali aj fa-

núšikovia, ktorí sa pravidelne 

zúčastňovali žarnovických pre-

tekov. Mladý pretekár sa totiž 

vždy niekoľkokrát počas sezó-

ny predstavoval vo vložených 

jazdách počas prestávok prete-

kov a mohol tak jazdiť pred di-

vákmi a zažiť pretekársku atmo-

sféru.

Celá tréningová činnosť samo-

zrejme smeruje k  získaniu li-

cencie a  k  plochodrážnemu re-

meslu. Juraj má však len 13 

rokov a podľa predpisov Sloven-

skej motorovej federácie môže 

získať licenciu pre klasickú drá-

hu až keď dovŕši 15 rokov. Preto 

po vzájomnej dohode so Speedway 

Clubom sa rozhodol presadnúť na 

motocykel kubatúry 250ccm, na 

ktorom môže absolvovať niekoľ-

ko pretekov v  susedných Čechách 

so svojimi rovesníkmi a  môže tak 

získavať cenné skúsenosti v  sú-

bojoch a  v  ostrom tempe. Stal sa 

tak historicky prvým slovenským 

plochodrážnikom, ktorý bude re-

prezentovať Slovensko na prete-

koch v tejto nižšej kubatúre.

V tomto období má už Juraj za se-

bou niekoľko pretekov v susedných 

Čechách a  má tak možnosť repre-

zentovať v  zahraničí nielen svoju 

obec Svätý Anton a  mesto Banská 

Štiavnica, v  ktorom študuje, ale aj 

Slovensko, pretože doposiaľ žiadny 

plochodrážnik zo Slovenska nesú-

ťažil v tejto nižšej kubatúre 250ccm. 

Postupne zbiera cenné body a skú-

senosti, ale sprevádzajú ho samo-

zrejme aj technické problémy s mo-

torom počas tejto sezóny.

Pre Juraja Šušku je tento druh špor-

tu neodmysliteľnou súčasťou, ale je 

to šport, ktorý je pomerne dosť ná-

kladný, či už na údržbu motoriek 

alebo na cestovanie. V tomto športe 

ho naplno podporujú a sponzorujú 

zatiaľ len jeho rodičia. Preto, kto by 

mal chuť a záujem podporovať toh-

to mladého plochodrážnika, bude 

len veľmi rád a s hrdosťou bude no-

siť logo každého sponzora na svo-

jich plachtách.

Záverom treba už len Jurajovi po-

priať veľa športových úspechov!

Michal Kríž

Mladý plochodrážnik Juraj Šuška

Počas víkendu 8. – 9. 8. 2020 

sa v Domaniži uskutočnilo 

tradičné, voľné coun-

trycrossové podujatie pod 

názvom „In memoriam Janka 

a Jozefa Haviara“ o pohár 

starostu obce Domaniža.

Medzi motocyklistov zo Sitno End-

uro Team sa podujatia zúčastnili 

v  silnej konkurencii za účasti vyše 

400 pretekárov: Matej Zorvan, Ma-

rián Horváth a Tomáš Ladoš.

Súťažili v  kategóriách Triedy Class 

Hobby E1 a E2:

Matej Zorvan – kat.: Hobby E1 

(štart. č. 196)

Marian Horváth – kat.: Hobby E2 

(štart. č. 194)

Tomáš Ladoš – kat.: Hobby E2 

(štart. č. 353)

V celkovom poradí sa najlepšie dari-

lo Matejovi Zorvanovi, ktorý obsa-

dil 11. miesto.

Výsledky jednotlivých športovcov si 

môžete pozrieť aj na www.smf.sk.

Aktuálny kalendár podujatí nájde-

te na:

https://www.smf.sk/smf-kalendare/. 

Najbližšie podujatie RallyCross 

a  Motocross sa uskutoční v  dňoch 

5. – 6. 9. 2020 v Borskom Mikuláši.

Ďakujeme všetkým za priazeň 

a podporu a veríme, že Vás neskla-

meme!

Sitno Enduro Team

5. ročník In memoriam 
Janka a Jozefa Haviara – Countrycross Domaniža

Záhradkárske 
okienko
Rodivé drevo ovocných drevín 

(OD).

Na akom starom dreve plodia ovoc-

né druhy najlepšie?

= jednoročné – broskyňa, nektárin-

ka, marhuľa, višňa, niektoré slivky.

= dvojročné – čerešňa, slivka, višňa, 

marhuľa, jabloň, hruška.

= trojročné – čerešňa, jabloň, hruš-

ka.

Čím na mladšom dreve plodí ovoc-

ný druh, tým rýchlejšie starne. 

Druhy rodiace na jednoročnom 

dreve je nutné udržiavať rezom. 

Kvetné puky OD sa zakladajú na 

rôznych typoch výhonkov a konári-

kov, ktoré tvoria tzv. rodivý obrast 

a ktorých pozícia v korune a utvára-

nie sú typické pre jednotlivé druhy 

OD, rozdiely v  zastúpení jednotli-

vých kategórií a rozložení kvetných 

je možné pozorovať i medzi odro-

dami v rámci druhov. Poznanie ro-

divého dreva a  umiestnenie kvet-

ných púčikov je dôležité z hľadiska 

prístupu k  rezu, a  to pre správnu 

voľbu spôsobov rezu a jeho využi-

tie na reguláciu úrody. Pre jednotli-

vé druhy OD sú typické nasledovné 

kategórie rodivého dreva: pokračo-

vanie v ďalšom čísle.

Michaela Mojžišová

Pozvánka
Ardenza – Tanečná škola Mgr. Mi-

roslavy Ondrejkovej pozýva na zá-

pis na školský rok 2020/21 na ta-

nečné krúžky pre deti, kurzy pre 

dospelé páry a  kurz latino lady, 

(50% zľava pre každé dievča na 

školský polrok, ktoré dovedie no-

vého chlapca, ktorý zaplatí škol-

ský polrok), info: 

miroslava.ondrejkova@gmail.com, 

Fb: Ardenza – Tanečná škola 

Miroslavy Ondrejkovej

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická Pol-

tura v  hodnote 10EUR si mô-

žete zakúpiť v  Informačnom 

centre mesta Banská Štiavni-

ca na Námestí sv. Trojice. Bliž-

šie info: 045/6949653, všet-

ky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BS
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Aktuálne v kine Akademik
Štvrtok 28.8. o 19:30 hod.

Noví mutanti
Horor, sci-fi , akcia, 99 min., 
MP:12, vstupné: 5€
Päť mladých mutantov objaví svo-
je superschopnosti počas toho, 
ako sú držaní v tajnom zaria-
dení. Začína ich boj za záchra-
nu a tiež snaha utiecť pred mi-
nulosťou.

Sobota 29.8. o 19:30 hod.

Láska v Toskánsku
Romantický, komédia, dráma, 94 
min., MP:12, vstupné: 5€
Romantická komédia s vôňou 
Toskánska, v ktorej sa Liam Ne-
eson ako londýnsky umelec vracia 
spolu s dospelým synom do Ta-
lianska, aby tu predali ich sta-
rý rodinný dom. Čakajú tu na nich 
prekvapivo náročné opravy starej 
kamennej vily, veľa slnka, víno, 
ozajstné spagetti a tiež jed-
na krásna a sympatická majiteľ-
ka miestnej reštaurácie. V do-
jemnom fi lme Láska v Toskánsku 

sa Liam Neeson prvýkrát stretáva 
pred kamerou so svojím synom Mi-
cheálom Richardsonom a to priamo 
v roliach otca a syna.

Nedeľa 30.8. o 17:00 hod.

Chrumkáči
Detský, 105min., MP, vstupné: 5€
Animované dobrodružstvo pre celú 
rodinu, kde hlavnú úlohu hrajú 
kúzelné sušienky, aké by chcel 
proste každý. Sušienky majú tvar 
zvieratiek a majú moc preme-
niť vás práve v to zviera, kto-
ré zjete.

Nedeľa 30.8. o 19:30 hod.

Noví mutanti
Horor, sci-fi , akcia, 99 min., 
MP:12, vstupné: 5€
Päť mladých mutantov objaví svo-
je superschopnosti počas toho, 
ako sú držaní v tajnom zaria-
dení. Začína ich boj za záchra-
nu a tiež snaha utiecť pred mi-
nulosťou.

Štvrtok 3.9. o 18:30 hod.

Krajina medu
Dokumentárny, Macedónsko, 85 
min., MP:15, vstupné: 5€
Na ďalekom Balkáne, v dedine 
v odľahlých horách, kde neexis-
tujú cesty, elektrina ani tečú-
ca voda, žije spolu so svojou 
chorľavou matkou Hatidze Mura-
tova. Je posledná z rodu vče-
lárov, ktorí si na skromné ži-
vobytie zarábajú výrobou malého 
množstva medu, ktorý predáva-
jú v najbližšom meste, vzdiale-
nom „iba“ štyri hodiny chôdze. 
Ich pokojný život naruší kočov-
ná rodina, ktorá so sebou pri-
náša ohlušujúci zvuk motorov, 
sedem nespútaných detí a stádo 
dobytka. Hatidze víta túto zme-
nu s otvoreným srdcom, ale one-
dlho vystúpi na povrch konfl ikt, 
ktorý zrkadlí univerzálny rozpor 
medzi prírodou a ľudstvom, súla-
dom a svárom či vykorisťovaním 
a udržateľnosťou.

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!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z  č.28/2020: „Existujú tisíce spôso-

bov ako zabiť čas, ale žiadny ako ho 

vzkriesiť.“ Výhercom sa stáva Má-

ria Buzalková, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10eur v  pizzerii, reštaurá-

cii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s  kupónom do redakcie 

ŠN v termíne do 07.09.2020.

V  tajničke sa ukrýva výrok Jima 

Rohna: „Ak chceš v niečom vyniknúť, 

musíš riskovať… (dokončenie v taj-

ničke).

A., Stred slova skoky, výr, pádlo, 

ozn. áut Kambodže a Rakúska,

B., 3. časť tajničky,

C., Vedľa, puč, Adriany, nástroj na 

kosenie,

D., Zadná časť, zn. keksíka, panák 

naopak,

E., Maj česky, nebdel, Emília, WC,

F., Ivica, obyvateľ Anglicka, vlani 

česky, Stanica technickej kontroly,

G., Asýrsky Boh mesta Eridu, zn. 

rifl í, koleso, zápor, ozn. áut Talian-

ska,

H., Iniciálky Müllera, judejský 

kráľ, domáce zviera, klepec,

I., Výsledok sčítania peňazí, taví, 

pokladnica, príbytok včiel,

J., Stred slova makal, je neistý, 

vchádza do bane, malá loď,

K., 2. časť tajničky, drobné hlísty, 

40, ruský súhlas, textová skratka,

L., Koniec tajničky, osobitne.

1., Kopnutie, 4. časť tajničky, 

hlas hada,

2., Ten kto chráni, český spevák, 

ozn. áut Talianska a Portugalska,

3., Úder v boxe, hlavná myšlienka, 

diera v zemi, pán,

4., Prístroj, vezenie, trojka,

5., Inak, lesné zviera, časť Sloven-

ska kde sa lyžuje,

6., Výšina, opísanie, udieram no-

hou,

7., Vrch v Turecku, pracuje moty-

kou, ozn. áut Zambie a Španielska,

8., Badal, lezie, férovo,

9., Eso, škodlivý motýľ, károvaná 

látka,

10., Lyže, biograf, Boh hromu,

11., Nočné bary, Organizácia pre 

kozmický výskum, predložka,

12., Nealkoholický nápoj, meno 

Sklovskej, určitá doba,

13., Pokladňa, rodič, daj úľavu,

14., Ženské meno Aťka, 1. časť 

tajničky.

Pomôcky: Mrle, Asa, NASA, Jans, 

Oreo, raš, zero.

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

L

Kupón č. 30
Krížovka
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Čipka a výšivka na sloven-

skom ľudovom kroji.

Po náročnom období sociálneho 

pôstu sme sa rozhodli zorganizovať 

podujatie, ktorým sme vzdali hold 

všetkým remeselníkom. Patria do 

komunity, ktorá je vzácna pre za-

chovanie tradícií a zručností našich 

predkov. Výber predajcov prešiel se-

lekciou, nakoľko obmedzená kapa-

cita priestoru nedovoľovala veľký 

objem návštevníkov.

1. 8. 2020 sa výnimočne, na Starom 

zámku, uskutočnil 20. ročník podu-

jatia Nezabudnuté remeslá, ktoré 

bolo zamerané na čipku a  výšivku 

v akomkoľvek poňatí. Či už na par-

tách, na odevoch, na keramike, dre-

ve.

Ako by ste charakterizovali ľudo-

vý odev? Na čo slúžil? Ako sa de-

lil odev? Prečo bol zdobený výšiv-

kou? A prečo má takmer každá obec 

na Slovensku iný 

typ výšivky?

 Na tieto, aj mno-

ho iných otá-

zok nám v  tom-

to roku na 

Nezabudnutých 

remeslách odpo-

vedala známa et-

nologička Katka 

Nádaská, ktorá 

veľmi populár-

nym spôsobom propaguje zvyky 

našich predkov vo všetkých oblas-

tiach. Súčasťou remeselného trhu 

a  príjemného obohatenia obsahu 

programu bolo aj vystúpenia FS Ur-

pín z Banskej Bystrice a FS Sitňan 

z Banskej Štiavnice, ktorý prekvapil 

Katku a  tradičným baníckym sko-

kom cez kožu ju prijal do baníckeho 

spolku, prezentácia krojov, zábavné 

hry a bábkové divadlá pre detičky.

Akcia obohatená skvelým počasím 

a  charizmatickým priestorom vy-

tvorila ideálne miesto na oddych 

a  kultúrne vyžitie. Oddelenie kul-

túry sa tak zhostilo organizácie na 

jednotku a  spokojní návštevníci, 

účinkujúci aj predajcovia boli pre 

nás najväčšou odmenou.

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Foto: Lubo Lužina

Zuzka J. Patkošová,

odd.KŠaMK

Nezabudnuté remeslá

Jiří Kovanda je „slávny 

umelec“, ktorého nepoznáte. 

Chlapík, ktorý v sedemdesiatych ro-

koch robil v Prahe inštalácie tak ne-

nápadné, že keď ste šli popri nich, 

nevideli ste ich. Robil performancie 

tak diskrétne, že tí, ktorí sa dívali, si 

neuvedomili, že sú to performancie. 

To je všetko? To je všetko, a nie je to 

nič malé….

Mousse Magazine

Galéria Schemnitz v Banskej Štiav-

nici bude mať koncom augusta na 

návšteve vzácneho hosťa z  Českej 

republiky. Jiří Kovanda (1953) je 

konceptuálny umelec, ktorý si pre-

šiel cestu z podzemných depozitov 

Národnej galérie v Prahe, kde v se-

demdesiatych a  osemdesiatych ro-

koch minulého storočia pracoval 

ako správca zbierok, až do hlavných 

výstavných sál tejto inštitúcie, ako 

aj ďalších svetových múzeí či ga-

lérií. Vernisáž výstavy Co k  čemu? 

Kde s kým? sa v štiavnickej galérii 

za účasti umelca uskutoční 29. 8. 

2020.

Kurátor Michal Koleček výsta-

vu českého umelca približuje: „Vý-

stava nadväzuje na dlhodobú stra-

tégiu site-specifi c intervencií tohto 

autora a  vychádza z  umelcovho dlho-

dobého záujmu o  skúmanie možnos-

tí a  limitov vzájomnej individuálnej, 

ako aj spoločenskej komunikácie. Ume-

lec si všíma jej aktuálne premeny pod 

vplyvom podvedomých i  štátom orga-

nizovaných obmedzení počas súčasnej 

pandémie koronavírusu a toho, ako ľu-

dia túto pandémiu prežívajú. Autor 

v  rámci takto stanoveného tematické-

ho poľa vstupuje do priestoru galérie, 

aby ho zabýval prostredníctvom série 

mikro-dialógov vyrastajúcich z  hľada-

nia súvislostí medzi jeho staršími diela-

mi a najnovšími kolážami, ktoré tohto 

roku vznikali ako vizuálny denník v čase 

lock-downu, v izolácii.“

Jiří Kovanda bude v Galérii Schem-

nitz umiestňovať na poličky dvoji-

ce diel, ktoré sú často od seba časo-

vo vzdialené aj desiatky rokov a boli 

tiež vytvorené v odlišných kontex-

toch. Ako o tom píše Michal Kole-

ček vo svojom kurátorskom texte, 

každá polička bude „hostiť“ jedno 

staršie autorovo dielo, jeho remake 

či dokumentáciu. K  tomuto „histo-

rickému“ dielu potom Jiří Kovanda 

asociačne priradí jednu z  nových 

koláží, ktoré vytvoril v  čase koro-

navírusovej uzavretosti. Základnou 

myšlienkovou a materiálovou inšpi-

ráciou boli pre umelca rôznorodé 

pozvánky na výstavy, v  tomto ob-

dobí plánované, zrušené, prerušené 

či presunuté na iné termíny.

Jiří Kovanda je jedným z  naj-

významnejších a  najvplyvnejších 

súčasných českých umelcov a  tiež 

často prezentovaným umelcom na 

medzinárodnej umeleckej scéne. 

Svoje diela vystavil napríklad na 

Kasselskej Documente 12 v  roku 

2007, na Sao Paulo Biennial v roku 

2012 či Istanbul Biennial v  roku 

2013. Bol tiež zaradený do zbie-

rok prestížnych inštitúcií – naprí-

klad Centre Pompidou v Paríži ale-

bo Museum of Modern Art v New 

Yorku.

Vernisáž výstavy: 29. 8. 2020, 

19:00 hod.

Trvanie výstavy: do 25. 10. 2020

Otváracie hodiny Galérie Schem-

nitz: každý deň, okrem utorka 

a stredy, od 12:00 do 17:00 hod.

Adresa galérie: Andreja Sládkoviča 

2, Banská Štiavnica

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia.

Silvia Herianová

Konceptuálny umelec Jiří Kovanda 
„zabýva“ galériu v Banskej Štiavnici

Súťaž ŠN

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zau-

jímavú súťaž o knihy V. Bártu a V. 

Bartu „Banská Štiavnica Tajchy pa-

noramatické“. Vašou úlohou bude 

správne odpovedať na súťažné 

otázky v 3 súťažných kolách a bu-

dete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 1:

Aká loptová hra bola na klinger-

skom kúpalisku najviac obľúbená?

Vaše správne odpovede spolu 

s kupónom čakáme v termíne do 

21. 9. Šťastných výhercov uverej-

níme 24. 9. v  ŠN č. 34. Prajeme 

Vám veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.30/2020

citát

„Láska je pre človeka zložitejšia ako 

matematika, často s neriešiteľnými 

príkladmi“.

Albert Einstein
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  Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

inzercia

INZERCIA

INZERCIA

FK Sitno Banská Štiavnica – OFK 

1950 Priechod 7:0 (2:0)

Góly: 6.,51.,61. min. Hudák, 

49.,82.,89. Kminiak, 10.min. Prokaj

Zostava: Kališek, Barák, Prokaj, Galo, 

Chmelina (70.Vician), Gregáň (22.

Blaho), Tesák, Kováč, Budinský (64.

Michalek), Kminiak, Hudák. Pekné 

počasie a dobrá hra mužstva v pred-

chádzajúcich kolách prilákali na zápas 

celkom peknú návštevu. Hráči sa di-

vákom odvďačili dobrou hrou a stre-

leckou gólovou kanonádou. Od prvej 

minúty sa do súpera pustili s veľkou 

chuťou a vypracovávali si mnoho gó-

lových šancí. Už v 1. min. Prokaj dl-

hou prihrávkou z  vlastnej polovice 

našiel nabiehajúceho Hudáka, ktorý 

lobom prehodil brankára hostí, lopta 

však minula prázdnu bránu. Otvoriť 

skóre sa Hudákovi podarilo v 6. min., 

keď po faule na Chmelinu, sám faulo-

vaný, rýchlou prihrávkou našiel Hu-

dáka, ktorý rozvlnil sieť. V  10. min 

bol znovu faulovaný na ľavej strane 

Chmelina. Priamy kop zahrával Hu-

dák, lopta z  jeho kopačky našla hla-

vu Prokaja, ktorý prudko hlavičkou 

zvýšil na 2:0. Naše mužstvo praktic-

ky za desať minút rozhodlo o zápase. 

Napriek tomu i  naďalej pokračovalo 

v dobrej hre a pribúdali i gólové šan-

ce. V 17.min. Prokaj s Hudákom si zo-

pakovali akciu z prvej minúty, Hudá-

kovi však v rozhodujúcej chvíli lopta 

odskočila. Jemný center striedajúce-

ho Blahu v 35. min. tesne minul hlavu 

dobre postaveného Kminiaka. Aj po 

centri Chmelinu v 38. min. tiež hro-

zilo nebezpečenstvo pre hostí, obra-

na však loptu pred naším ďalším hrá-

čom zablokovala na roh. Päť minút 

pred koncom polčasu Kováč vysunul 

Hudáka, ktorý sa rútil sám na bránu, 

brankára hostí však neprekonal. Prvú 

polovicu zápasu sme ukončili sériou 

piatich rohov za sebou, ktoré však 

zmenu skóre nepriniesli. Hneď v úvo-

de druhého polčasu Kováč peknou 

strelou vystrašil brankára hostí, ktorý 

loptu len s námahou vytlačil na brvno. 

Hráčske kvality, skúsenosť a  bojov-

nosť Tesáka sa prejavili v 49.min., keď 

pri stredovom kruhu vybojoval loptu, 

prešiel cez niekoľko hráčov hostí, ide-

álne uvoľnil Kminiaka, ktorý zvýšil na 

3:0. Potom prišiel najkrajší okamih 

zápasu. Prokaj vysunul po pravej stra-

ne Baráka, ten potiahol loptu skoro 

k bránkovej čiare a odtiaľ jeho pekný 

center hlavou usmernil do siete Hu-

dák. Hostia mohli meniť skóre v 55.

min., keď po jedinej chybe dobre hra-

júceho Gala, šiel sám na Kališeka hos-

ťujúci hráč, náš brankár však chybu 

nášho mladého stopéra odčinil a za-

bránil gólu. V 61.min. Hudák svojím 

tretím gólom premenil gólovú prih-

rávku Tesáka a zvýšil na 5:0. Kminiak 

spolu s Hudákom mohli meniť skóre 

i v 66. min., keď sa ocitli v tutovej gó-

lovej príležitosti, no nakoniec to pre-

kombinovali a gól nedali. V 82. min. 

hostia váhali s  rozohrávkou, k  lopte 

sa dostal Hudák, prihral Kminiako-

vi, ktorý šiel sám na bránu od polovi-

ce ihriska a zvýšil na 6:0. Skóre zápasu 

uzavrel svojím tretím gólom najlepší 

strelec mužstva Kminiak, keď mu lop-

tu hlavou prihral Vician. Často nebýva 

zvykom, aby diváci videli zápas, v kto-

rom dajú dvaja hráči po tri góly, v ne-

deľu však boli toho svedkami. Po zá-

verečnom písknutí rozhodcu ocenili 

dnešný výkon našich hráčov diváci za-

slúženým potleskom. Hra nášho muž-

stva a postavenie v tabuľke sú pre fa-

núšikov tou najlepšou pozvánkou na 

zápas ďalšieho kola, v ktorom oblast-

nom derby, nastúpime v Lad. Vieske. 

Program: Muži: 29. 8. 2020 o 16:30. 

Ladomerská Vieska – FK Sitno. Mlá-

dež: dorast a  žiaci hrajú 29.8.2020 

v  Dudinciach. Tabuľky: https://ssfz.

futbalnet.sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

Domáce gólové hody

Výmenník
Environmentálna aktivita Vý-

menník, ktorú sme spusti-

li začiatkom roka 2020 v kultúr-

nom centre, zaznamenala veľký 

úspech. Štiavničania veci prináša-

li aj odnášali. Vďaka veľkému zá-

ujmu sa nám priestor vyprázdnil 

natoľko, že sme sa rozhodli zrevi-

dovať stav zásob a otvoriť ho po 

15. 9. 2020.

V  prípade že máte záujem veci 

/čisté, opraté, resp. drobnú tech-

niku, knižky, hračky, topánky, 

atď./ doniesť, ozvite sa na tel č.: 

045/9649651, alebo mail: 

kultura@banskastiavnica.sk.

Zuzka Patkošová
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Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj časť lovu 
poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky.

Podmienky predaja a spôsob 
predkladania ponúk je zverejnený na

www.mlbs.sk

Tel. 045- 692 11 27
e-mail: mestskelesybs@stonline.sk

  Spoločnosť Mestské lesy 
Banská Štiavnica

ponúka na predaj drevo vhodné 
na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina 22€/m3

listnatá vláknina 50€/m3

Po dohode vopred je možné dodať 
aj v dĺžkach 1m.

Tel. 0903 54 94 06; 045- 692 11 27
e-mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

CENNÍK DIVINY
Spoločnosť Mestské lesy Banská Š  avnica ponúka na odpredaj divinu v úprave:

Divinu je možné dodať po telefonickej objednávke.
Objednať ju možno na telefónnom čísle 

045 - 692 11 27 alebo 0903 549 406
Divina v koži sa predáva ako celá zver bez hlavy, nôh a vnútornos  .

Oznamujeme prípadným udavačom, že doklady potrebné na predaj diviny máme v poriadku.

Divina vykostená: Divina s kosťou:
jelenia srnčia diviačia jelenia srnčia diviačia

sviečková 21,- 22,- 16,- krk 3,80 3,70 4,90
chrbát 16,30 17,- 8,- rebrá 2,50 2,40 2,50 - 4,-
stehno 11,50 14,40 9,20 stehno 8,50 9,- 6,30
lopatka 7,50 9,80 7,- lopatka 6,30 6,90 4,80

chrbát 9,80 10,50 6,50
Divina:

na guláš 5,- 5,- 4,50 v koži 3,50 3,70 2,00

Ponúkam 
stavebné rezivo, hranoly, 

dosky, fošne, strešné laty, 

porez guľatiny. 

Možnosť dovozu 

a impregnácie. 

Cena dohodou. 

Kontakt: 

0915 472 667

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


