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INZERCIA

Ulíc Jána Palárika 

a Jána Hollého

Dôjde k  úplnej uzávierke uvede-

ných ulíc, keďže sa jedná o  roz-

siahly zásah do telesa komuni-

kácie, pokládku sietí, budovanie 

nových vrstiev vrátane zhotove-

nia dažďovej kanalizácie a odvod-

nenia s osadením nových uličných 

vpustí, osadenie nového verejné-

ho osvetlenia a  chráničov teleko-

munikačných vedení. Na všetkých 

komunikáciách bude prevede-

ný povrch z  čadičovej dlažby. Re-

konštrukcia rešpektuje jestvujúce 

smerové a  výškové vedenie trasy 

komunikácie. 

Ulica  nebude prejazdná počas ce-

lej doby prác, a tým nebude možný 

ani prejazd motorových vozidiel 

k  jednotlivým nehnuteľnostiam. 

Úplnou uzávierkou ulice Jána Pa-

lárika bude uzatvorená aj ulica 

Farská a  z  časti v  určitej dobe aj 

ulica Jána Hollého.

Pokiaľ vlastníte a používate moto-

rové vozidlo, je potrebné si toto od-

parkovať na inej ulici alebo inom 

mieste do doby ukončenia stavby.

S rekonštrukčnými prácami sa za-

čne v termíne od 9. 9. 2020 a re-

konštrukcia ulice bude prebie-

hať v termíne do 8. 12. 2020.

V  prípade akýchkoľvek bližších in-

formácií je potrebné sa obrátiť: 

dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 

045/6949619, 0918/688855.

MsÚ

Parkovanie v našom meste 

upravuje prijatá norma VZN č. 

1/2020 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vyme-

dzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta 

Banská Štiavnica.

Počas tejto letnej turistickej sezó-

ny (LTS) sme zaznamenali enormné 

množstvo návštevníkov a  súčasne 

s nimi aj osobných motorových vozi-

diel, hlavne počas víkendových dní. 

Návštevníci mesta mali podľa uvede-

ného nariadenia využívať pozemné 

komunikácie a verejné priestranstvá 

na parkovanie a odstavenie vozidiel 

za podmienok dodržiavania pravi-

diel cestnej premávky ustanovených 

zákonom č. 8/2009 Z. z., v ktorom 

sa zakazuje motorovými vozidlami 

stáť na plochách verejnej zelene, na 

samostatných príjazdoch, mostoch, 

priestoroch vyhradených pre nádoby 

a kontajnery odpadov, prístupových 

MK do obytných budov a všade tam, 

kde by odstavené vozidlo znemož-

ňovalo údržbu komunikácie, vjazdu 

do dvorov občanov alebo vjazdu do 

ostatných objektov, ako aj pri výjaz-

de z dvorov a garáží.

Prevádzku parkovacích miest na vy-

medzených úsekoch MK zabezpečo-

vali a za technický stav a ich údržbu 

zodpovedal správca, ktorým je Tech-

nické služby, m. p., Banská Štiav-

nica. Parkovanie bolo zabezpeče-

né parkovacou službou, ktorá mala 

za povinnosť udržiavať parkovacie 

miesta v  stave spôsobilom na pre-

vádzku a vyberať parkovné v súlade 

s týmto uvedeným VZN za pomoci 

prenosnej registračnej pokladnice. 

Parkovacia služba na základe uvede-

ného bola posilnená o  ďalších no-

vých 3 členov, celkom zabezpečova-

lo parkovaciu službu 6 pracovníkov 

TS, m. p. Za dodržiavanie zákona č. 

8/2009 pri parkovaní vozidiel je ur-

čený v zmysle VZN orgán dozoru, t.j. 

mestská polícia. 

Začíname s úpravou verejných priestranstiev:

Komplikované parkovanie 
v našom meste počas LTS 2020

�3.str.

Nedeľa 13.9. o 18:30 hod.

Ženská pomsta
Komédia, 88 min., ČR, MP:12, vstupné: 5€

Výmenník
do 15. septembra 2020

ZATVORENÝ

Kalvárska púť 
2020
Farnosť Banská Štiavnica ozna-

muje, že vzhľadom na platné ob-

medzenia v  našej spoločnosti 

v záujme verejného zdravia bude 

Kalvárska púť v  roku 2020 mať 

nasledovnú podobu:

V pondelok 14. septembra 2020 

na slávnosť Povýšenia svätého 

kríža, ktorá je hlavným sviatkom 

Kalvárie, bude slúžená svätá omša 

v  Hornom kostole Povýšenia sv. 

kríža o 18.00 hod.

V  utorok 15. septembra 2020

budú sv. omše vo farskom kosto-

le o 7.30 a 10.30 hod.

L. Frindt, farár
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DIÁR
z programu

primátorky
Pozor na zmeny
v programe Salamandrových dní 

2020

Vzhľadom na situáciu s COVID-19 

došlo v  pôvodne zverejnenom 

programe Salamandrových dní 

k  viacerým úpravám. Uvádzame 

najdôležitejšie z nich:

– ruší sa konanie slávnostného za-

sadnutia mestského zastupiteľstva,

– ruší sa slávnostný šachtág,

– mení sa miesto konania burzy 

minerálov zo SPŠ S. Mikovíniho na 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1

– slávnostné vztyčovanie vlajky Or-

ganizácie miest svetového dedičstva 

sa začne o 14.30 hod. pred budo-

vou radnice

– posúva sa začiatok programu Sa-

lamandrové pódium na 16.00 hod. 

a dopĺňa sa o vystúpenie Františka 

Nedvěda.

Zároveň upozorňujeme náv-

števníkov podujatí v  amfi teátri 

a na Starom zámku, že:

– počas celého pobytu v areáli podu-

jatia platí povinnosť používať rúško,

– pred vstupom na miesto konania 

podujatia bude návštevníkom mera-

ná teplota a do areálu nebude umož-

nený vstup tým, ktorých teplota 

prekročí 37,2 °C,

– návštevu podujatí neodporúčame 

osobám, ktoré sa počas uplynulých 

dní vrátili z rizikových oblastí zahra-

ničia,

– počas podujatia je potrebné reš-

pektovať pokyny organizátorov 

a hygienické nariadenia v maximál-

nej možnej miere.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, 

že spoločnými silami si budeme uží-

vať kultúru bezpečne!

Zmena programu vyhradená!

Viac na www.banskastiavnica.sk

OKŠaMK

Nález 
fi nančnej hotovosti

Na mestskú políciu bola odovzdaná 

poctivým nálezcom fi nančná hoto-

vosť, ktorú nálezca našiel na jednej 

z ulíc mesta Banská Štiavnica. Ob-

čan, ktorý stratil fi nančnú hotovosť 

sa môže prihlásiť na Mestskej polí-

cii v Banskej Štiavnici. Prosíme ob-

čanov, ktorí by mali akúkoľvek in-

formáciu o tom, kto stratil fi nančnú 

hotovosť, aby zavolali na bezplatnú 

linku 159, prípadne na mobilné tel. 

č. 0905 597 673. Za spoluprácu Vám 

vopred ďakujeme!

Náčelník MsPo Banská Štiavnica

7. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Zabezpečovanie mestských osláv 

Salamandrových dní 2020.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Máriou Rabatino-

vou.

Uskutočnilo sa rokovanie k úprave 

verejných priestranstiev Ul. Jána 

Palárika a Jána Hollého.

8. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Občiansky obrad – sobáš.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Gabrielou Trcko-

vou.

9. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení Medzinárodnej 

konferencie Argenti Fodina 2020 

v Starom zámku.

10. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na súdnom pojednáva-

ní Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o., k sporu o majetok 

mesta.

11. 9.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na slávnostnom vztyčovaní 

vlajky Organizácie miest svetové-

ho dedičstva.

Účasť na oceňovaní zamestnan-

cov U. S. Stell Košice pri príležitos-

ti sviatku Dňa baníkov, geológov, 

hutníkov a naftárov.

Účasť na tematickom baníckom 

programe Od pastiera po Anču 

v Amfi teátri pod Novým zámkom.

12. 9.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

24. 8. v Rádiu Devín o 7:20 bola 

spomienka na spisovateľa Mila 

Urbana, ktorý sa narodil v  ten-

to deň v  r. 1904 (zomrel 10. 3. 

1982). Jeho román „Živý bič“ stá-

le patrí k  najprekladanejším slo-

venským literárnym dielam. V  r. 

1922 – 24 študoval na Štátnej 

vyššej lesníckej škole v  B. Štiav-

nici. Neukončil ju z nedostatku fi -

nančných prostriedkov. Možno aj 

dobre, veď keby sa stal lesníkom, 

ťažko by sa stal jedným z  našich 

najvýznamnejších spisovateľov. 

24 – 28. 8. v Rádiu Regina, vždy 

o 6:50 bola súťaž zameraná na vý-

znamné fenomény v Štiavnických 

vrchoch. Odmenou bola publi-

kácia banskoštiavnického rodá-

ka Ing. Vladimíra Bártu a  jeho 

syna Vladimíra „Tajchy z  lietadla“. 

25. 8. vo viacerých médiách bola 

spomienka na excelentného her-

ca Júliusa Pántika, ktorý zomrel 

v  tento deň v  r. 2002. Študoval 

na banskoštiavnickom gymnáziu, 

keď prvýkrát vstúpil na „dosky, 

ktoré znamenajú svet“. 26. 8. v Rá-

diu Lumen o 6:35 bola spomienka 

na katolíckeho kňaza, národovca 

a  spisovateľa Andreja Radlinské-

ho, ktorý zomrel v tento deň v r. 

1879. Bol kaplánom v Štefultove, 

v B. Štiavnici účinkoval v r. 1843 

– 49. 29. 8. všetky médiá veno-

vali pozornosť 76. výročiu SNP. 

Vo viacerých médiách odznelo aj 

to, že prvým hlásateľom Slobod-

ného slovenského vysielača bol 

Ladislav Sára. K  tomu len dodá-

vam, že študoval na Učiteľskom 

ústave v  B. Štiavnici. 2. 9. v  Rá-

diu Slovensko o  18:00 mal až 3 

vystúpenia banskoštiavnický ro-

dák Robert Hajšel, europoslanec, 

k mechanizmom budúceho pride-

ľovania eurofondov. 4. 9. v Rádiu 

Devín o 7:30 bol rozhovor s man-

želkou a synom nebohého Alberta 

Marenčina, jedného z najvýznam-

nejších kultúrnych pracovníkov 

Slovenska v 20. a 21. stor., v sú-

vislosti s tým, že až do 13. 9. bude 

mať výstavu svojich koláží v  Ga-

lérii Jula Bindera v  B. Štiavni-

ci. Bol iniciátorom, zakladateľom 

a  dlhoročným prezidentom me-

dzinárodného festivalu Capalest 

v B. Štiavnici. 5. 8. v Rádiu Regi-

na od 9:00 až do 12:00 bolo toto 

médium celý čas na Skalke nad 

Kremnicou a  celý tento vysiela-

cí čas bol venovaný tejto lokalite. 

Určitá časť vysielacieho priestoru 

Rádiovíkendu v  Rádiu Slovensko 

medzi 9:00 – 10:00 bola tiež ve-

novaná Skalke. Dávam do pozor-

nosti túto skutočnosť kompetent-

ným v našom meste, aby podobne 

Rádio Regina zavítala do B. Štiav-

nice, kde i  v  okolí je ďaleko viac, 

a  to navyše svetoznámych, pozo-

ruhodností. 6. 9. v  Rádiu Devín 

od 21:00 bola rozhlasová hra Petra 

Glocka „Verný priateľ Famulus“, kde 

hlavnou postavou bol v  tom čase 

najvýznamnejší európsky alchy-

mista Paracelsus. Dej sa odohráva 

v B. Štiavnici v 1. pol. 16. stor.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica 

v zmysle príslušných ustano-

vení zákona SNR č. 138/1991 

Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverej-

ňuje:

a) podľa §9a, ods. 8, písm. e) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení neskorších predpi-

sov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

Zámer mesta Banská Štiavni-

ca č. 19/2020 na prevod časti po-

zemku v k. ú. Banská Štiavnica

– pozemok parc. číslo C KN 

1407/2, o výmere 152 m2, záhra-

da.

Zámer mesta Banská Štiavni-

ca č. 20/2020 na prevod časti po-

zemku v k. ú. Banská Štiavnica

– pozemok parc. číslo C KN 

7051/1, o  výmere 646 m2, trvalý 

trávny porast.

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: mestský úrad, 

oddelenie právne a  správy majet-

ku, tel.č.: 045/6949637.

Oľga Nigríniová

Zverejnenie zámerov 
nakladania s majetkom mesta
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Vzhľadom na chaotic-

ké parkovanie a  enormné množ-

stvo vozidiel boli na území mes-

ta vytvorené dočasné parkovacie 

miesta na ul. Akademickej a ul. J. 

K. Hella. Tieto ulice sa počas ví-

kendových dní často zaplňovali 

a  návštevníci mesta vyhľadávali 

inú možnosť parkovania. Parko-

vacími službami boli vodiči mo-

torových vozidiel upozorňovaní 

a  navádzaní na voľné parkovacie 

miesta na parkoviská P3 – ul. Dol-

ná a P1 – parkovisko pod Novým 

zámkom. Turisti však vyhľadáva-

li len parkovacie miesta, kde ne-

bolo vyberané parkovné, a to bolo 

parkovisko na ul. Mládežnícka, 

ktoré nepostačovalo pokryť všet-

ky požiadavky turistov. Pri upo-

zorňovaní nedisciplinovaní vodiči 

použili vulgárne nadávky parko-

vacím službám, ktoré nie je mož-

né v  tomto článku použiť. Všet-

kým týmto vodičom OMV boli 

zaznamenané ich evidenčné čísla, 

pretože ich nadávky a  vulgariz-

my už napĺňali skutkové podsta-

ty priestupkov proti občianskemu 

spolužitiu. Všetky tieto delikty 

boli odstúpené na príslušnú polí-

ciu na ich konečné doriešenie. Tu 

chcem podotknúť, že parkovacia 

služba nepoužíva štatút verejné-

ho činiteľa, preto všetky spácha-

né priestupky voči parkovacím 

službám boli postúpené podľa 

vecnej a miestnej príslušnosti na 

políciu.

Počas celej LTS pracovali parko-

vacie služby s veľkým vypätím síl 

na ich určených úsekoch a môžem 

podotknúť, že počas LTS ani na 

jednom úseku nedošlo ani k  jed-

nej dopravnej nehode, ani k  po-

škodeniu vozidiel pri parkovaní. 

Môžem podotknúť, že parkova-

cia služba v  mesiaci júl vybrala 

celkom 12 465EUR a  v  mesiaci 

august, kedy bol zaznamenaný 

enormný nárast turistov, až 19 

293,50EUR. Môžeme konštato-

vať, že enormný nárast turistov 

bol zaznamenaný aj z dôvodu pre-

biehajúcej pandémie COVID-19, 

kde turisti nevycestovali do za-

hraničia, ale riešili letné dovo-

lenky návštevou nášho krásneho 

starobylého historického mesta 

UNESCO, Banskej Štiavnice.

JUDr. Gejza Volf,

zástupca riaditeľa TS, m. p., 

Banská Štiavnica

1.str.

Mesto Banská Štiavnica 

v zmysle nariadenia 

a pokynov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, v súlade s rozhod-

nutím Úradu verejného zdra-

votníctva SR, ako zriaďovateľ 

škôl a školských zariadení, 

vydalo základné prevádzkové 

podmienky na fungovanie škôl 

a školských zariadení v novom 

školskom roku v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 .

Tieto opatrenia predstavujú nad-

stavbu platných opatrení a  budú 

podliehať pravidelnej aktualizácii 

podľa epidemiologickej situácie.

V  zmysle hore uvedeného sa naše 

školy a školské zariadenia pripravili 

na začiatok a fungovanie školského 

roka dôkladnou dezinfekciou, ale 

aj úpravou svojich prevádzkových 

poriadkov a  vnútorných režimov, 

s ktorými sa podľa podmienok kon-

krétnej školy a  školského zariade-

nia verejnosť a rodičia oboznamujú 

na webových stránkach škôl alebo 

telefonicky. Neodporúčame osob-

nú návštevu, nakoľko vstup do škôl 

je momentálne zakázaný pre všet-

ky cudzie osoby.

Ubezpečujeme rodičov detí a  žia-

kov, že školy aj mesto – ako zria-

ďovateľ – epidemiologickú si-

tuáciu pozorne sledujú, venujú 

zvýšenú pozornosť rannému fi ltru 

pred vstupom do škôl, pričom mô-

žeme s  uspokojením konštatovať, 

že všetky naše školy a  školské za-

riadenia sa stále nachádzajú v  ze-

lenej fáze výstražného systému – 

Semaforu, čo znamená, že fungujú 

bez príznakov nákazy.

Touto cestou by sme chceli v  sú-

vislosti s dobre zvládnutým začiat-

kom školského roka vyjadriť veľké 

poďakovanie všetkým riaditeľom 

a  zamestnancom škôl a  školských 

zariadení, rodičom a zákonným zá-

stupcom detí a žiakov, fi rme Gelos, 

ktorá opätovne – v nedeľu 6. sep-

tembra na objednávku mesta vy-

dezinfi kovala účinnou ekologickou 

bezchlórovou polymérovou metó-

dou priestory ZŠ J. Horáka a ZŠ J. 

Kollára, ale aj mestskej polícii za 

súčinnosť pri dohľade nad bezpeč-

nosťou žiakov pri ich nástupe do 

škôl.

MsÚ, Viera Ebert,

Školský úrad

Začiatok nového školského roka

Komplikované parkovanie 
v našom meste počas LTS 2020

Netradičné „rúškové“ zvítanie s pani učiteľkou  foto Viera Ebert

Salamandrové 
dni 2020
Program:

Piatok, 11. 9. 2020

Amfi teáter pod Novým zámkom

16.00 Lomnické Čháve

Živelná rómpopová zábava z Veľkej 

Lomnice!

17.00 František Nedvěd

Legenda československého folku.

18.00 Od pastiera po Anču

Banícke tradície v skvelom progra-

me!

20.00 Čendeš

Rusínsky folklór v modernom šate.

21.00 Modus Memory

Spomínajte s  nami na roky mla-

dosti!

22.30 Heľenine oči

Jedna z najlepších koncertných ka-

piel vás roztancuje aj zabaví.

Sobota, 12. 9. 2020

Starý zámok

10.00 Forgi

Naštartujme deň s obľúbeným mo-

derátorom a animátorom!

11.00 Pippi Dlhá Pančucha

Mala neuveriteľne červené vlasy 

a  dva najcopatejšie copy. Tvár po-

siatu pehami, ktoré boli krásne ako 

hviezdy na oblohe…

12.00 Talostan a  jeho kúzelnícka 

šou

Jeden z  najobľúbenejších a  naj-

vtipnejších kúzelníkov očarí svoji-

mi trikmi každé dieťa, ktoré verí na 

silu mágie – 

13.00 Sokoliarska šou

Fantastický zážitok zo živej prírody 

v podaní sokoliarov sv. Bavona.

14.00 Po dračích stopách

Traja kamaráti pretekajú na dračích 

lodiach a  prežívajú rôzne dobrod-

ružné príbehy. Enrique so Španiel-

ska, Astrid zo Švédska a  detektív 

Karol zo Slovenska…

15.00 Balónová šou

Talostan vo svojom druhom vstupe 

predvedie svoju kreativitu – a deti 

neostanú bez odmeny!

16.00 Dejiny inak: Renesancia

Preneste sa s nami do obdobia re-

nesancie. Zoznámte sa so zvyk-

mi, odievaním, vynálezmi a  tan-

cami v pútavom rozprávaní, ktoré 

pre deti spolu s ukážkami pripravi-

la skupina historického šermu Boj-

ník.

Počas dňa:

Jarmok – tvorivé dielne – rozprá-

vanie a ukážky dravcov zo ZŠ Štiav-

nické Bane – spoznávanie historic-

kých zbraní – Forgi

Zmena programu vyhradená!

Viac na www.banskastiavnica.sk

OKŠaMK
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Výstava v Slovenskom 

banskom archíve, 11. 9. 2020

V týchto dňoch si pripomíname vy-

menovanie Ch. T. Deliusa za prvé-

ho profesora náuky o  baníctve 

a banského práva v Banskej Štiav-

nici. Tunajšie pôsobenie tohto vý-

znamného banského odborníka 

a  autora prvej modernej učebnice 

náuky o baníctve bude predstavené 

formou výstavy na základe archív-

nych dokumentov a kníh zachova-

ných v Slovenskom banskom archí-

ve v Banskej Štiavnici.

Christoph Traugott Delius sa naro-

dil v roku 1728 do rodiny štátneho 

úradníka v nemeckom meste Wall-

hausen, v grófstve Mansfeld. Jeho 

starším bratom bol neskôr preslá-

vený vedec a banský odborník Jo-

hann H. G. Justi (1720 – 1771). 

Delius začal študovať na univerzi-

te vo Wittenbergu prírodné vedy 

a matematiku, ale z fi nančných dô-

vodov štúdium zanechal a dal sa na 

vojenskú kariéru. Vďaka sprostred-

kovaniu svojho brata, ktorý sa stal 

profesorom na Tereziánskej akadé-

mii, sa v roku 1751 dostal do Habs-

burskej monarchie. Tu  pokračoval 

v štúdiu na baníckej škole v Banskej 

Štiavnici, kde sa zameriaval pod ve-

dením J. T. Brinna na praktickú 

matematiku a banské meračstvo.

K tejto oblasti sa viazala aj jeho ďal-

šia kariéra. Po štúdiu pôsobil ako 

praktikant a následne banský me-

rač v  Smolníku a  v  Oravici v  Ba-

náte. Tam sa stal aj banským maj-

strom a neskôr hlavným banským 

majstrom pre celý Banát. Napriek 

odľahlosti tejto lokality od centier 

vzdelania pokračoval aj vo výskume 

v oblasti vied o Zemi a hutníckych 

inovácií. Vďaka svojej usilovnos-

ti a vzdelaniu ho Dvorská komora 

na návrh B. L. von Hechengarte-

na vymenovala za prvého profeso-

ra baníctva na banskoštiavnickej 

akadémii a banského radcu a príse-

diaceho Hlavného komorskogróf-

skeho úradu.

V Banskej Štiavnici sa pri svojom 

druhom pobyte ako profesor zdr-

žal síce iba krátko, ale tunajšie je-

denapolročné pôsobenie využil 

naplno. Nielenže sformuloval pod-

robný plán štúdia v treťom roční-

ku banskej akadémie, ale napísal aj 

príslušnú učebnicu. Jeho Úvod do 

náuky o  baníctve podľa jej teórie 

a  praxe (1773) sa čoskoro zaradil 

ku klasickým dielam montanistic-

kej literatúry a  zostal dlhé desať-

ročia neprekonaný. Bol vydaný na 

náklady štátu rok potom, ako De-

lius odišiel na nové pôsobisko vo 

Viedni. Ako referujúci banský rad-

ca a následne dvorský radca Dvor-

skej komory pre mincovníctvo 

a baníctvo sa zásadným spôsobom 

podieľal na reformách baníctva 

v  Habsburskej monarchii. V  roku 

1778 ho Cisárska prírodovedná 

akadémia Leopoldina zvolila za 

svojho člena. Zomrel po krátkej 

chorobe počas cesty do Toskánska 

v roku 1779.

Peter Konečný,

Slovenský banský archív 

v Banskej Štiavnici

250. výročie vymenovania 
Ch. T. Deliusa za prvého profesora na katedre baníctva v Banskej Štiavnici

Komunitné centrum Banská 

Štiavnica pripravilo na deň 28. 

8. 2020 v spolupráci s mestom 

Banská Štiavnica (MsÚ) 

komunitnú aktivitu: Čistenie 

a letná brigáda v komunite 

Šobov. 

Pre túto aktivitu boli na tento deň 

zrušené iné plánované skupinové 

aktivity. Obyvatelia Šobova boli vy-

zvaní k čisteniu okolo svojho obyd-

lia. MsÚ zabezpečilo pracovné ná-

radie a  spoločne s  komunitným 

centrom dohľad nad touto aktivi-

tou. Obyvatelia Šobova boli aktív-

ni a pracovali s plným nasadením. 

Okolo svojho obydlia poupratovali 

naozaj všetko a všetko okolo osta-

lo na koniec aktivity čisté. Uprato-

vanie sa robilo okolo stojísk na od-

pad, ale aj okolo celej lokality Šobov, 

kde začali vznikať čierne skládky. 

Okrem pracovného náradia bol po-

užitý aj vysokokapacitný kontajner. 

Po ukončení komunitnej aktivity si 

komunitné centrum pripravilo pre 

obyvateľov komunity za odmenu 

opekačku. Obyvatelia boli spokoj-

ní a hrdí na seba, ako dobre odvied-

li svoju prácu.

Iveta Kováčová, KC Šobov

Brigáda

ponuka 
práce

1. Zdravotná sestra inde neu-

vedená/asistent seniora/upra-

tovačka – Ja Home life, n. o., 

Pletiarska 1614/10, B. Štiavni-

ca, p. Michňová / p. Tereň-, tel.: 

0904456789/0902903290, za me-

siac od 680/620€, VO/ZV, VPM 

1+2+1, prax aspoň 6 mesiacov, ná-

stup ihneď

2. Upratovačka /pomocník v  ku-

chyni – umývač riadu/pomocný ku-

chár/-a/ údržbár – elektro, strojný: 

ERB, p. Rada Breweries, s. r. o., No-

vozámocká 2, B. Štiavnica, p. Šov-

číková – tel.: 0915 888 723, e-ma-

il: a.sovcikova@hotelerb.sk, za hod. 

od 4,5/4,-€/za mesiac 770/900€, 

SO,ÚSO,VO, VPM 1+2+1+2, ná-

stup ihneď

3. Barman/-a  /čašník, servír-

ka: Inforama a. s., A. Kmeťa 11, 

B. Štiavnica, p. Pialova, e-mail: 

ipialova@inforama.sk, za mesiac od 

700,-€, SO, VPM 2+2, prax aspoň 6 

mesiacov, nástup ihneď

4. Finančný konzultant/klient-

sky pracovník – p. Ďurčányová, B. 

Belá 162, tel.: 0915036634, e-ma-

il: durcanyovaiveta@gmail.com, za 

mesiac od 1000/800€, VŠ 1., 2 st., 

VPM 2+2, nástup ihneď

5. Obsluha strojov v  práčov-

ni – Reja práčovňa s.r.o., Antol-

ská 1545/55, B. Štiavnica, p. Zam-

boj, tel.: 0919368607, e-mail: 

reja.zamboj@gmail.com, za mesiac 

od 570€, SO, VPM 2, nástup ihneď

6. Opatrovateľka – Občian-

ske združenie Margarét-

ka, Bratská 9, B. Štiavnica, p. 

Koťo, tel.: 0907144103, e-ma-

il: margaretka@margaretka.sk, za 

mesiac od 580€, ZV, VPM 2, nástup 

ihneď

7. Operátor stroja na pletenie – 

pletiar: p. Kuka – Winer, Dreve-

ná 9, B. Štiavnica, p. Kuka, tel.: 

0910573037, 0456921263, za me-

siac od 600€, ÚSO, VPM 1, nástup 

ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené denne:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

IC BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

A aj pastier už má meno!

V časopise o baníctve Montanre-

vue 2/2020 vyšiel článok maďar-

ského banského inžiniera a práv-

nika Dr. Izsó Istvána, v  ktorom 

zhŕňa všetky známe poznatky 

o pôvode Banskej Štiavnice. Citu-

je v ňom profesora niekdajšej ban-

skej akadémie Lajosa Litschauera, 

ktorý v roku 1906 uviedol (v pre-

klade): „objav niektorých rudných 

žíl sa udialo tak, že pastier menom 

Sebenitz, keď pásol svoje stádo uvi-

del, že zo skalnej pukliny vybehli dve 

jašteričky, ktoré mali na tele ligota-

vý prach, a  tým upozornili pastiera 

na obsah rúd v skale“. Z tohto textu 

odvodzuje pôvod jašteríc v  erbe 

a  meno mesta od mena jeho za-

kladateľa – pastiera Sebenitza. 

V  inom svojom diele uvádza ne-

mecký dokument, ktorý pastie-

ra uvádza ako Schmeitza – zakla-

dateľa a  zároveň prvého baníka 

v Štiavnici.

V  článku uvádza aj názor Karola 

Kachelmanna, ktorý v roku 1853 

uviedol: „…Štiavnicu založil kráľ 

kvádov Vanius v  prvom storočí n.l., 

a  mesto sa volalo Vania. Mesto svo-

je meno a  germánsky ráz zachovalo 

1000 rokov, a ešte aj koncom 13. sto-

ročia za posledných Arpádovcov si za-

chovalo toto meno“.

Zároveň uvádza aj veľmi zaujíma-

vé dátumy o  tom, kedy vlastne 

mesto vzniklo. Podľa Mateja Bela 

z  roku 1742: „Štiavnica bola zalo-

žená v  roku 745, Kremnica v  roku 

770, a Banská Bystrica v roku 1345.“

Podľa Georgia Agricolu z  1556: 

„Baníctvo striebra a zlata v Banskej 

Štiavnici a  Kremnici má už 800 ro-

kov“. Alebo Petra Albiusa z  1589 

kde k Agricolovým dátumom pri-

dáva dôležité: „sú známe veľmi sta-

ré výsady ich obyvateľov z roku 750“. 

Od Eduarda Browna z roku 1669 

– 1670 „Kremnické zlaté bane už do-

bývajú 950 rokov“. Z modernej lite-

ratúry cituje anglické dielo Bower-

socka, Browna a Grabara z 1999: 

„Ťažba zlata a striebra v saských ba-

niach Kremnitz a Schemnitz sa rozví-

jala a rástla začiatkom 9. storočia za 

vlády Karola Veľkého.“

Aby sme mohli plne pochopiť sú-

vislosti vzniku baníctva v  našej 

oblasti, vsádza ich do európskych 

dejín. Zároveň ale pripomína, že 

majitelia baní v  najstarších ča-

soch ich existenciu tajili. Jašte-

ričky a  pastiera Sebenitza pred-

pokladá až po tatárskom vpáde 

(1241). A  ako kolísku mesta 

Hodrušskú dolinu. Prasa, ktoré 

malo byť namaľované na fasáde 

domu na mieste dnešného evan-

jelického kostola nikto fundovaný 

nespomenul.

Záujemcom odporúčam prečítať 

si celý článok, ktorý obsahuje aj 

bohatý poznámkový aparát.

Peter Chytil, kronikár mesta

Odkiaľ sa vzali štiavnické jašteričky?

Od piatku do nedele (4. – 6. 

septembra 2020) sa v našom 

meste konal už 5. ročník 

obľúbeného československého 

divadelného festivalu Vlno-

plocha. 

Tento rok bola téma sci-fi  a  celý 

program bol zameraný na vyzdvih-

nutie ľudských túžob spojených 

s  dobývaním priestoru, vývojom 

nových technológií s  utopickými 

víziami. Program bol naozaj pes-

trý a každý si mohol vybrať to, čo 

ho najviac zaujme. Najzaujímavej-

ším projektom bol určite blázni-

vý príbeh mimozemšťana, ktorý 

túži stať sa pozemšťanom v poda-

ní Pavla Seriša, ktorý sa predstavil 

v  sobotu večer v  kultúrnom cen-

tre. Sám sa pohybuje po planéte 

Zem a so záujmom nás pozoruje, 

aby sa naučil byť ako my. Nemá to 

ale vôbec jednoduché. Ako zisťuje, 

ľudia sú totiž veľmi podivné stvo-

renia, než si o nás myslel. A ostáva 

už len otázka, či sa mu podarí nás 

pochopiť, naše správanie, konanie 

a  zapadne vôbec do spoločnosti? 

Divadelná inscenácia „Pozemšťan“

v réžii Hany Mikolášovej, drama-

turgie Matěja Randára a  za su-

pervízie Bolka Polívku sa satiric-

ky zamerala na chaotický svet, 

ktorý dnešný človek prijíma ako 

normu. Predstavenie „Pozemšťan“

je o ľudoch 21. stor., ktorí sa po-

zerajú všade naokolo, len nie do 

zrkadla. Je to komediálna pan-

tomíma o  tom, ako sa správame 

a  akí vlastne sme… Herecký vý-

kon Pavla Seriša bol natoľko pre-

svedčivý, že si zaslúžene od di-

vákov vynútil standing ovation. 

Festival zorganizovalo OZ Vlno-

plocha s  partnermi, ktorý z  ve-

rejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. Už teraz sa mô-

žeme tešiť na 6. ročník divadel-

ného festivalu Vlnoplocha 2021, 

www.vlnoplocha.sk.

Michal Kríž

Sci-fi  divadelná Vlnoplocha

Jašterička foto Archív autora

10. – 12. 9. Salamandrové dni. 

Viac info na: www.kultura.

banskastiavnica.sk

11. – 12. 9. Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí 2020, Dielnič-

ka v Kammerhofe, BŠ, 10:00.

11. 9. Stand-Up Comedy show: 

Silné Reči v Banskej Štiavnici, Spo-

jár Kafe&Klub, BŠ, 19:00.

12. 9. Koncert: Zdenka Predná/

Oskar Rózsa feat. Halgatogroov, 

Spojár Kafe&Klub, BŠ, 19:00.

12. 9. Podhorský kotlík 2020, sú-

ťaže vo varení kotlíkových špecia-

lít, vo vonkajších priestoroch am-

fi teátra v Podhorí, 10:00.

12. 9. Koncert ľudovej hudby Ko-

váčovci. Terasa u  Blaškov, Počú-

vadlianske jazero, BŠ, 18:00.

12. 9. Koncert: Zuzana Mikulco-

vá ft. Gábor Tokár, Art Cafe Banská 

Štiavnica, Akademická 2,  BŠ, 20:00.

12. 9. – 13. 9. InfantUm – detský /

detinský festival, Hájovňa – Červe-

ná Studňa, BŠ, 10:00.

Región Banská Štiavnica

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 do-

mov, sú očkovaní a odčervení.

Bližšie info k  adopcii 

na: www.ozmurko.sk, na Fb stránke: 

Občianske združenie Murko, Kaka-

lík a Miška, kontakt: 0910 903 947.

OZ Murko
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Svoj názor na zvýšený nárast 

turizmu v našom meste 

počas tejto sezóny nám 

poskytli aj niektoré gastro-

nomické prevádzky. Tu sú ich 

odpovede.

Gastrozariadenia:

Kantína Tratória – Miloš Tužinský

Robíme presne tak ako predtým. Ne-

viem ešte teraz posúdiť výrazný ná-

rast zákazníkov, pretože my sme už 

aj vlani mali celkom slušnú kliente-

lu, práve kvôli kvalite a úprave jedál, 

keď že nepoužívame vôbec polotova-

ry. Teraz môžeme byť radi, že je to tak, 

ako je, lebo podľa mňa príde ešte ťaž-

šie obdobie. My sme dosť malý pod-

nik a všetko bude pre nás smerodaj-

né až po sezóne. Teraz považujem za 

pozitívne záujem turistov aj o naše za-

riadenie.

Reštaurácia Matej a  hotel Grand 

Matej – Darina Kaníková

Tohtoročná letná sezóna je veľmi dob-

rá. Turistov je viac ako po iné roky, 

čo je pozitívne. Okrem koronakrízy 

sa pod tým podpísala dlhoročná prá-

ca všetkých majiteľov a  pracovníkov 

v odvetví turistiky v Štiavnici aj akti-

vity OOCR. Naše mesto je atraktívne 

a ponúka návštevníkom veľa možnos-

tí na oddych a  plnohodnotnú dovo-

lenku. V súčasnosti trpíme, žiaľ, ne-

dostatkom zamestnancov, najmä 

v gastro sektore. Čo brzdí skvalitňova-

nie a rozširovanie služieb. Pretrváva-

júcim problémom je nedostatok par-

kovacích plôch a záchytné parkoviská. 

Viem, že riešenie je na ceste, ale treba 

ho čo najviac urýchliť, aby budúca se-

zóna bola v tomto ohľade ešte lepšie 

zabezpečená.

Penzión a reštaurácia Kachelman – 

Imrich Kecskés

Zvýšený nárast klientov vnímam po-

zitívne. Samozrejme beriem aj do úva-

hy zvýšený diskomfort miestnych 

obyvateľov, ale aj návštevníkov, z tu-

ristického ruchu v  Banskej Štiavni-

ci. Ale je to len krátkodobá záležitosť, 

ktorá vzniká hlavne z  nedostatočnej 

regulácie dopravy. Nárast počtu hostí 

je túto sezónu markantný, podľa od-

hadu je to 90% slovenská klientela, 

ktorá namiesto prímorských dovole-

niek cestuje po Slovensku. Ako pozití-

vum vnímam hlavne zvýšený záujem 

o naše služby, čo nám aspoň čiastoč-

ne pomohlo znížiť stratu vyproduko-

vanú počas uzatvorenia. Myslím však, 

že niekoľkoročný problém s dopravou 

a parkovaním, ktorý túto sezónu es-

kaluje, môže turistov do budúcnos-

ti odradiť, aby sa sem vracali. Možno 

trocha vyskakuje aj skúsenosť mno-

hých klientov s dlhými čakacími do-

bami v mnohých podnikoch služieb. 

No málokto sa vedel pripraviť a zoh-

nať dostačujúci počet kvalitných pra-

covníkov vo veľmi krátkom čase, kedy 

sme z dvojmesačného uzatvorenia na-

skočili do plnej sezóny.

Reštaurácia Monarchia, penzión 

Nostalgia – Martin Macharik

Po jarnom prepade sme mali v júli asi 

o 30% viac zákazníkov ako vlani. Na 

jednej strane nás to teší, na druhej 

strane sa vyskytne únava a nervozita 

ako u hostí, tak u zamestnancov.

Celkovo sa musíme naučiť s  turiz-

mom žiť. Nevieme to. Najväčšie rezer-

vy vidím v celkovej organizácii a ma-

nažmente návštevníkov. Turizmus 

musí byť pre mesto prínosom a príj-

mom. Táto sezóna podľa mňa tiež 

ukázala, že Štiavnica už nepotrebu-

je v lete organizovať veľké podujatia, 

stojí to len námahu a  peniaze. Zby-

točne sa to tu potom krátkodobo pre-

husťuje. Následkom je napríklad aj 

to, že ak návštevník nedostane hneď 

v úvode jasné pokyny ohľadom parko-

vania, vyvoláva to iba všeobecný ne-

pokoj.

Reštaurácia, pizzeria Black M – 

Marián Čierny

Tohtoročná sezóna je enormne vyso-

ká na počet turistov, povedal by som, 

že najviac za posledné roky. V  máji, 

keď sa začali uvoľňovať postupne 

opatrenia v pandémii, tak boli turis-

ti, ktorí navštívili naše zariadenie milí, 

tolerantní. Nevadilo im dlhšie čakať aj 

pred podnikom pri okienkovom pre-

daji, dodržiavať opatrenia. No táto 

idylka skončila príchodom leta. Skú-

senosti máme aj také, že niektorí tu-

risti sú vo svojej nedočkavosti až agre-

sívni. Personál robí čo môže, aby sme 

všetkých uspokojili, no bez čakania to 

nejde, ak je plná prevádzka hostí. Žiaľ, 

niektorí zákazníci to nevedia pocho-

piť. Banská Štiavnica stúpla ešte viac 

na popularite a  turistov bude podľa 

mňa z roka na rok viac. Zrejme mesto 

bude musieť prijať určité opatrenia, 

aby sa turisti tu cítili dobre a zároveň 

neobmedzovali život domácim obyva-

teľom. Ale nakoniec by som povedal, 

že bez turistov by Štiavnica už nebo-

la Štiavnicou. 

Daniela Sokolovičová

Turizmus v Banskej Štiavnici 
– rôzne uhly pohľadu (2. časť)

Zápisy
Záujmová krúžková činnosť Centra 

voľného času v šk. r. 2020/2021.

Športové ZK :

Atletika – 1. – 9. roč. ZŠ, Florba-

lové ZK – I. a II. st. ZŠ, Gymnasti-

ka – začiatočníci+ pokročilí, zá-

pis 11.9.2020 /piatok/ od 14,30 do 

17.00 hod. v CVČ, Turistické ZK – 

I. a II. st. ZŠ, Strelecký ZK – od 10 

rokov, zápis 11.9.2020 /piatok/ od 

14,30 do 17.00 hod. v CVČ, Pláva-

nie /Plavecký klub/ – I. a II. st. ZŠ + 

študenti SŠ – zápis 8.9.2020 /uto-

rok/ na plavárni od 15,00 – 16,30 

hod. a 11.9.2020 /piatok/ od 14,30 

do 17.00 hod. v  CVČ, Posilňovňa 

klub – od 1.10.2020 každú stredu, 

pre deti a rodičov od 17.00 – 19.30 

hod. v CVČ, Volejbal – ZŠ J. Horáka 

– dievčatá 9. roč. ZŠ J. Kollára 7. – 9. 

roč. chlapci+dievčatá

Prírodovedné ZK :

Krúžok šikovných labiek – chceš ve-

dieť o svojom psíkovi viac ? Chceš sa 

naučiť s ním pracovať a byť nerozlu-

čná dvojka? Príď medzi nás. Nemáš 

vlastného psíka? Nevadí, požičiame 

ti. Zápis 11.9.2020 /piatok/ o 15,00 

– 17,00 hod. v CVČ, Matematické 

ZK – II. st. ZŠ

Jazykovedné, spoločenské 

a umelecké ZK:

Anglický jazyk – MŠ, Angličtina 

nás spája – 7. – 8. roč. ZŠ, Let´s talk 

– rozprávajme sa – 6. roč. ZŠ, Slo-

venčina hrou – 5. roč. ZŠ, 

Aplaus –tance – moderné, mexické, 

ľudové, country tance – prípravka 

+ tanečný súbor – zápis 11.9.2020 /

piatok/ o 15,00 – 17,00 hod. v CVČ

Hudobno-pohybový – MŠ, Taneč-

ná škola Ardenza – spoločenské 

tance – zápis 2.9. a 7.9.2020 o 18.00 

hod. v CVČ, Zatancuj si so mnou – 

moderný tanečný štýl s prvkami kla-

siky a spoločenských tancov – zápis 

11.9.2020 / piatok/ o 15,00 – 17,00 

hod. v  CVČ, Permoník – Hudob-

no-dramatický ZK pre MŠ, Regio-

nálny ZK – 5. roč ZŠ, Výtvarné ZK 

+ Výtvarný ZK – šijeme a tvoríme 

– MŠ, I. a II. st. ZŠ, Veselé varenie – 

5. – 9. roč. ZŠ

Technické ZK: Lego – I. st. ZŠ

Na uvedené ZK sa môžete prihlásiť 

v CVČ do 14.9.2020 na ul. L. Svo-

bodu 40, B. Štiavnica + na ZŠ, č. t. 

0907598567, 0456911626, e-ma-

il: cvcbanskastiavnica@centrum.sk, 

žiadosť o  prijatie nájdete na web 

stránke: www.cvcbanskastiavnica.

edupage.org

Záujmová krúžková činnosť začína 

k 1.10.2020.

Janka Machilová, CVČ
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oznamy, 
spomienky

Oznámenie
Vážení darcovia krvi,

pozývame Vás na regulova-

ný odber krvi, ktorý sa usku-

toční 16. septembra 2020 

od 8.00 v  priestoroch SČK na 

Drieňovej, Bratská 9. Na od-

ber je potrebné sa vopred prihlá-

siť na t. č.: 045/6921540 alebo 

0904 102 373. Ďakujeme!

Andrea Kočalková,

DSS, ÚzS SČK

Návšteva
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizu-

je návštevu Arboréta vo Zvolene 

so sprievodcom v  utorok 29. 9. 

Odchod autobusu je o  8:00 z  BŠ 

Križovatka. Prihlásiť sa na vý-

let a  bližšie info na tel. čísle: 

0904 335 202.

Výbor SZTP 

Oznam
Slovenský Červený kríž v  Ban-

skej Štiavnici pripravuje otvo-

renie Opatrovateľského kurzu. 

Bližšie info a termíny upresníme. 

Záujemcovia hláste sa prosím na 

tel: čísle: +421 903 558 945 alebo 

+421  45 692 15 40.

SČK BŠ

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, účastníkom re-

kreačného pobytu v  Hokovciach, 

že autobus odchádza dňa 19. 9. 

o 9:30 z BŠ Križovatka.

Bližšie info na tel. čísle: 

045/692 08 75 počas úradných 

hodín, (v pondelok, utorok a stre-

du) v čase od 7:30-14:00 hod.

Výbor SZTP

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.

Práca opatrovateľky je 

z psychologického hľadiska 

náročná. 

Vyžaduje sa od nej trpezlivosť, 

osobnostná vyrovnanosť, zvládnu-

tie situácie starého človeka. Opat-

rovateľka by mala svoje správanie 

konfrontovať s normami etiky, psy-

chológie, sociológie, a to najmä v ta-

kých situáciách, keď je veľmi unave-

ná alebo citovo rozladená.

Únava, podráždenosť či netrpez-

livosť vytvárajú psychické bariéry 

a  zabraňujú dobrému výkonu, t. j. 

dobrému vzťahu medzi seniorom 

a  opatrovateľkou. Z  toho vyplýva, 

že opatrovateľka by mala mať zod-

povedajúcu inteligenciu, mala by sa 

vedieť ovládať a  dodržiavať etický 

hodnotový systém.

Opatrovateľka by mala vyjadrovať 

záujem o  človeka, ktorý hľadá po-

moc, čo si vyžaduje maximum ve-

domostí z  psychológie, etiky a  so-

ciálnej psychológie a  minimum 

ošetrovateľskej starostlivosti. Na 

základe týchto poznatkov môže vy-

tvárať dobré vzťahy so starým člo-

vekom.

Opatrovateľka by mala byť extro-

vertná osobnosť (obrátená k  ľu-

ďom) zameraná na pomoc ľuďom, 

ktorí ju nedostávajú od rodiny, ale-

bo len v  malej miere. Špecifi kum 

práce opatrovateľky tvorí kontakt 

so starým človekom, ktorý je často 

osamelý, má problémy, trpí, hľadá 

blízkeho človeka, prípadne potre-

buje opateru.

Ideálny obraz opatrovateľky si vyža-

duje neustálu prácu na sebe. Tvorba 

sebaobrazu a sebapoznania si vyža-

duje neustále štúdium. K tomu pri-

spievajú aj školiace akcie Sloven-

ského Červeného kríža. Tieto akcie 

významne pomáhajú formovať pro-

fi l opatrovateľky v duchu eticko-hu-

mánneho prístupu k  starému člo-

veku.

(Zdroj: Mgr. Dagmar Štugelová, 

Psychológia opatrovateliek v so-

ciálnych službách, Príručka pre 

opatrovateľky chorých v domá-

com prostredí, Vydavateľstvo 

Príroda, s. r. o., Bratislava 2003, 

2010, 2015)

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 

226-hodinový akreditovaný kurz 

opatrovania s platnosťou v SR a za-

hraničí.

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení 

akreditácie:

č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 

zo dňa 14.4.2011;

č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 

13227/2013 zo dňa 13.3.2013;

č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 

10346/2015 zo dňa 2.3.2015; plat-

né do 6. apríla 2017.

Rozsah kurzu:

Teoretická výučba (105 hodín)

– úvod do opatrovateľstva,

– komunikácia a  etika v  opatrova-

teľstve,

– práca s klientom, anatómia,

– psychológia, životospráva, zákla-

dy fyzioterapie ...

Praktická výučba (43 hodín)

– simulované situácie,

– nácvik jednotlivých postupov 

v malej skupine,

– prípadové štúdie,

– individuálny nácvik praktickej 

časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax (72 hodín)

– priamo na vybraných oddeleniach 

zdravotníckych zariadení,

– zariadeniach sociálnych služieb 

a podobne

Skúšky (6 hodín)

– test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:

– komplexne ovládať problematiku 

opatrovateľskej starostlivosti

– aktívne, samostatne a tvorivo vy-

užívať získané odborné vedomosti 

a zručnosti

– v mimoriadnych situáciách vedieť 

pohotovo poskytnúť prvú pomoc 

a privolať lekára,

– pristupovať ku klientovi taktne 

a  rozvážne, v  súlade so zásadami 

etiky a morálky, ako aj s poznatka-

mi z psychológie zdravotne postih-

nutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

– vysoká kvalita kurzov

– kvalifi kovaní lektori

– celosvetová a v zahraničí uznáva-

ná organizácia

– malý počet účastníkov v kurze, in-

dividuálny prístup

– študijné materiály v cene kurzu

– rôzne bonusy (certifi kát o absol-

vovaní kurzu v cudzom jazyku, EU 

certifi kát prvej pomoci a pod.)

– výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy

– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Pre viac informácií nás pro-

sím kontaktujte mailom 

banskastiavnica@redcross.sk alebo 

telefonicky 0903558945.

Územný spolok SČK 

Banská Štiavnica

Opatrovateľstvo 
a jeho psychologické aspekty

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – pla-

váreň, oznamuje návštevníkom well-

ness zariadenia, že od 1.9.2020 je 

potrebné vstup do zariadenia vopred 

objednať a  čas objednávky dodržať, 

nakoľko je z dôvodu opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva SR potreb-

né dodržiavať predpísané hygienické 

opatrenia. Objednať sa môžete na te-

lefónnom čísle: 045/691 2724.

Bytová správa, s. r. o., BŠ

Wellness objednávky

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

Objednať sa môžete na telefónnom 

čísle: 045/691 2724.

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
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na reštaurovanie 

dvoch vzácnych 

olejomalieb: 

„Maliarska dielňa 

a Sochársky 

ateliér“.

Starostlivosť o vzácny 

zbierkový fond si vy-

žaduje nemalé fi nanč-

né náklady, ktoré sa 

často nedajú vykryť 

z  bežného pridelené-

ho transferu v  takej 

miere, ako by bolo po-

trebné. Z tohto dôvo-

du múzeum potrebuje 

dobrých partnerov so 

zmyslom pre záchra-

nu kultúrneho dedič-

stva. Medzi takýchto 

partnerov patrí Nadá-

cia VÚB, ktorá už v minulom období 

podporila Múzeum vo Svätom An-

tone viacerými grantmi na reštau-

rovanie vzácnych olejomalieb. Po 

čase sa múzeum teší ďalšej podpore 

Nadácie VÚB, ktorá poskytla grant 

na reštaurovanie dvoch veľkoroz-

merných obrazov z konca 17. stor., 

od nemeckého maliara Johanna 

Heissa (1640 Memmingen – 1704 

Augsburg). Diela tohto maliara sú 

vystavené v  prestížnych svetových 

galériách ako je Ermitáž v Petrohra-

de, Louvre v  Paríži, Štátna galéria 

Stuttgart, Metropolitan Museum of 

Art New York, či Kunsthistorisches 

Museum vo Viedni a v súkromných 

zbierkach. Johann Heiss je pova-

žovaný za významného európske-

ho barokového maliara. Zobrazoval 

historické, mytologické a  biblické 

scény s  množstvom postáv situo-

vaných v interiéroch historickej ar-

chitektúry. Dve diela zo zbierok 

Múzea vo Svätom Antone zobrazu-

jú sochársky a maliarsky ateliér. Sú 

to vlastne akadémie umenia, ktoré 

sa zakladali v nemecky hovoriacich 

krajinách v druhej polovici 17. stor. 

Kládol sa v nich dôraz na teoretické 

vzdelávanie umelcov. Výučba v  ta-

kýchto akadémiách bola založená 

na príklade staroveku a na princípe 

vedných disciplín: anatómie, per-

spektívy a geometrie. Scény sú veľ-

mi podobné a zobrazujú pohľad do 

ateliéru, v  ktorom umelcom pózu-

jú živé modely. Týmto chcel maliar 

poukázať na to, že prišla doba, kedy 

už maliar nie je len zručným reme-

selníkom, ale výtvarné umenie je 

povýšené na akademickú úroveň. 

Tento námet maliar často opaku-

je. Skoro autentický so svätoanton-

ským je obraz s názvom „Maliarska 

dielňa s  piatimi ženskými modelmi“, 

ktorý je vystavený v  Štátnej galé-

rii v Stuttgarte. Zobrazuje starove-

ký motív scény, keď si slávny gréc-

ky maliar z prelomu 4. a 5. st. pred 

Kristom, Zeuxis, vyberal ženské 

modely na stvárnenie Heleny Trój-

skej. Preto mu pózuje päť mode-

liek, aby z každej mohol vybrať tú 

najkrajšiu časť tela a  vytvoriť tak 

zložený obraz ideálnej krásy. Svä-

toantonské obrazy sú poškodené 

a  vyžadujú si odbor-

né reštaurovanie, aby 

sa ukázala ich pôvod-

ná farebnosť a  krása. 

Vďaka Nadácii VÚB 

sa tak stane a na bu-

dúci rok ich návštev-

níci budú môcť vidieť 

v  plnej kráse. Múze-

um vo Svätom Anto-

ne je úprimne vďačné 

Nadácii VÚB za fi -

nančnú podporu, kto-

rú využije zmysluplne 

na záchranu a  ďal-

šie zachovanie dvoch 

vzácnych umeleckých 

diel európskeho výz-

namu.

Múzeum 

vo Svätom Antone

Grant Nadácie VÚB pre Múzeum 
vo Svätom Antone

Maliarska dielňa, olejomaľba na plátne, autor: J. Heiss, koniec 17. stor.

Sochársky ateliér, olejomaľba na plátne, autor: J. Heiss, koniec 17. stor.

Záhradkárske 
okienko
Rozkonárené rodivé drevo vzniká 

v  priebehu viacerých rokov rozko-

nárovaním rodivých výhonkov, ob-

sahuje rôzne kategórie rodivých vý-

honkov a často sa nachádza hlbšie 

v  korune. Životnosť rodivého dre-

va je vo veľkej miere podmienená 

bezprostredným zásobovaním asi-

milátmi, a  tak v  častiach koruny 

s  nedostatkom svetla odumiera. 

Najkvalitnejšie plody sa tvoria na ro-

divom dreve, ktoré nie je staršie ako 

3 až 4 roky. Dula, mišpuľa: dlhý ro-

divý výhonok, krátky rodivý výho-

nok (predlžujúci alebo bočný) naj-

mä v obvodových partiách koruny, 

zmiešané púčiky sa nachádzajú pre-

dovšetkým v jeho hornej časti v boč-

ných pozíciách.

Michaela Mojžišová

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 súčiast-

ky, riad, porcelán, nábytok, sklo, ob-

rusy, kroje a všeličo iné ...? Tak Vás 

pozývame na tradičné podujatie Slo-

venského banského múzea Hara-

burdy alebo bazár (ne)potrebných 

vecí, ktoré sa uskutočnilo v 4 termí-

noch v priestoroch Dielničky v Kam-

merhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny: 11.-12.september 2020

Kedy: 10:00 – 16:00

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

045/694 94 51, 694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Petra Páchniková

SBM

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
Sobota 12.9. o 18:30 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.

Nedeľa 13.9. o 16:00 hod.

Pinocchio
Rodinný, dobrodružný, 125 min., 
MP:12, vstupné: 5€
Rezbár Geppetto vychováva ožive-
nú bábku Pinocchia ako vlastného 
syna. Pinocchio však nie je úpl-
ne najvzornejší chlapec a nechá 
sa ľahko zviesť k darebáctvam, 
vďaka ktorým prežíva veľké množ-
stvo rôznych dobrodružstiev. 
Jedného dňa je podvedený, une-
sený a naháňajú ho banditi na-
prieč svetom plným neuveriteľ-

ných netvorov – z brucha obrej 
ryby sa cez zem hračiek dosta-
ne až na pole zázrakov. Poda-
rí sa Pinocchiovi uniknúť a spl-
niť svoj sen stať sa skutočným 
chlapcom?

Nedeľa 13.9. o 18:30 hod.

Ženská pomsta
Komédia, 88 min., ČR, MP:12, 
vstupné: 5€
Na skupinovej psychoterapii 
sa u doktora Wágnera náhodou 
stretnú tri ženy zrelého veku. 
Líšia sa síce profesiou a tiež 
povahou, ale majú rovnaký prob-
lém. Ich depresie a trápenia 
majú totiž spoločného menovate-
ľa: neveru manželov, ktorým obe-
tovali desiatky – často i neľah-
kých – rokov spoločného života. 
Spontánne ich to zblíži a roz-
hodnú sa, že lepšia, než drahé 
sedenie u psychoterapeuta bude 
pomsta. S tou si navzájom pomô-
žu a pre svojich neverných man-

želov pripravia skutočné peklo 
na zemi... Film je úsmevným po-
hľadom na mužskú krízu stredné-
ho veku a oslavou ženskej soli-
darity.

Utorok 15.9. o 18:30 hod.

Šarlatán
Štvrtok 17.9. o 18:30 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.

Piatok 18.9. o 18:30 hod.

After: Sľub

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 konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č. 30/2020: „Ak 

chceš v niečom vyniknúť musíš riskovať. 

Pokiaľ nie si ochotný riskovať, zmier 

sa s priemerom.“ Výhercom sa stáva 

Eliana Píšová, BŠ. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, reštaurácii 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 termí-

ne do 21.09.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok A. Ein-

steina: „Láska je pre… (dokončenie 

v tajničke).

A., 4. časť tajničky,

B., 3. časť tajničky,

C., Elena dom., nechcel zapadnúť, 

alpský škriatok,

D., Vyčkával, kozácky kabát, stará 

zbraň,

E., Ženské meno, časť tváre, alebo 

po rusky, kočiar, inakší,

F., Opísanie, kopla si básn., rub,

G., Nie dnu, robila som penu, rus-

ký príbytok,

H., Elena, spoluhlásky v slove bás-

ne, potúžila alkoholom, výrobok 

od včiel, súhlas,

I., Zápas s  býkmi, citoslovce po-

chopenia, mesto v Španielsku,

J., Opera Verdiho, osobné záme-

no, stopa po noži, cestovná kance-

lária, Boh vetrov, meter,

K., 2. časť tajničky, jedna v Ríme.

1., Slovenský denník, Začiatok 

tajničky, predložka 2. pád,

2., Román E. Zolu, bod v džude, 

olej,

3., Zn. vysávačov, brat Ábela, časť 

tkáčskeho stavu,

4., Renata, Nová scéna, patriaca 

psovi, spoluhláska v slove Ežo,

5., Cudzopasná rastlina, cvičenie 

v karate, aj,

6., Európske anály, poza, sonograf, 

antický skr.,

7., Štátne krajiny, meno Midltono-

vej, výraz v kartách,

8., Dva v Ríme, pracovali pílou, áno,

9., Pracovali na stave, popevok, zá-

kladná škola,

10., Ozn. áut Španielska a Rakúska, 

ruský súhlas, pokladňa, 1001 

v Ríme,

11., Štikútal, severské zviera, am-

pér,

12., Meno Pociskovej, otázka na 1. 

pád, kráľovská dcéra z Kolchidy,

13., Stred slova chýbal, sliepka det-

sky, kord naopak,

14., Lesný plod, bitím udupalo,

15., Ozn. áut Talianska a Belgicka, 

koniec tajničky.

Pomôcky: Oil, kendo, brdo, Medea, 

rapir, rosomak, Lia, alp.

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 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 32
Krížovka
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Jedným z výstupov Projektu 

výskumu, dokumentácie 

a prezentácie textilného 

priemyslu v Banskej Štiavnici, 

na ktorom od roku 2016 

pracuje Slovenské banské 

múzeum (ďalej SBM, múzeum) 

je výstava Príbeh značky 

Pleta.

Písal som o nej do Štiavnických no-

vín najmä v  minulom roku, keď 

bola súčasťou projektu Banská 

Štiavnica 2019: Renovácia iden-

tity. Projektu,  na základe ktorého 

bol Banskej Štiavnici ako prvému 

mestu na Slovensku udelený titul 

Mesto kultúry. Výstava (otvorená 

pre verejnosť 19. júla 2019) bola vy-

vrcholením snáh a  aktivít pletiar-

skych nadšencov, ktoré mali svoj 

začiatok ešte v  roku 2012 (vznik 

nového, každoročne usporiadané-

ho podujatia – Stretnutie pletiarov, 

zároveň začiatok zberu a zhromaž-

ďovania dokumentačných materiá-

lov – fotografi í, kroník, výrobkov, 

ocenení a pod.).

Projekt výskumu, dokumentácie 

a prezentácie textilného priemyslu 

v Banskej Štiavnici, ako aj výstava 

Príbeh značky Pleta sú príkladom 

úspešného zapojenia miestnych 

obyvateľov a  zároveň pamätníkov 

podniku do procesu dokumentácie 

(v tomto prípade dejín textilnej vý-

roby v  Banskej Štiavnici). Rovna-

ko aj ukážkou kooperácie múzea so 

súkromným sektorom. Spolupráca 

múzea s fi rmou Svetro, spol. s r. o., 

(najmä osobná angažovanosť jej 

spolumajiteľky Ľudmily Blaškovej) 

a s fi rmou Ľubomír Svetlík – Mira-

dor, mali zásadný význam pri ich 

realizácii. Spomenuté fi rmy mú-

zeu darovali alebo zapožičali stro-

je a množstvo menších trojrozmer-

ných predmetov. Stroje z  bývalej 

dielne praktického vyučovania nám 

poskytol aj ďalší partner – Stredná 

priemyselná škola Samuela Mikoví-

niho v Banskej Štiavnici.

Pri výpočte aktivít a výsledkov na-

šej práce v  tomto projekte (reali-

zovanom od roku 2016 dodnes) 

spomeniem okrem vzniku dlhodo-

bej výstavy aj tvorbu databáz, zber 

dokumentačného materiálu, po-

pularizačnú a  odbornú publikač-

nú činnosť a  pripravované múzej-

no-edukačné aktivity.

Dominantnú pozíciu v  rámci od-

borných múzejných činností má 

akvizícia – získavanie nových pred-

metov. Ak do roku 2016 malo mú-

zeum vo svojej zbierke len niekoľko 

predmetov k  téme textilu, pletiar-

stva či Plety, koncom roku 2019 

bolo zozbieraných a  (len) zaevido-

vaných predmetov – muzeálií nie-

koľko stoviek. Dôležitejšie než sa-

motné číslo je to, že dokumentujú 

históriu, výrobný sortiment, a čo je 

zvlášť cenné, aj výrobný proces ple-

tiarskeho podniku.

V  roku 2020 bol projekt Príbeh 

značky Pleta múzeom nominovaný 

na Výročnú cenu časopisu Pamiat-

ky a  múzeá za rok 2019. Prestíž-

ne ceny  sú udeľované (redakčnou 

radou časopisu  Pamiatky a  mú-

zeá  spoločne s  vydavateľmi revue 

– Slovenským národným múzeom 

a  Pamiatkovým úradom Sloven-

skej republiky) od roku 1992, v de-

siatich kategóriách, za najpozoru-

hodnejšie diela v  oblasti ochrany 

kultúrneho dedičstva na Sloven-

sku. Náš projekt bol zaradený do 

kategórie „akvizícia“. V  rámci nej 

bude bojovať o výročnú cenu s dvo-

ma ďalšími nominovanými pro-

jektmi (Múzeum mesta Bratislavy 

– za akvizíciu memorandového ná-

ramku rozširovaného na pamiat-

ku memorandového zhromaždenia 

v Martine 6. a 7. júla 1861, Kysucké 

múzeum v Čadci – za akvizíciu sú-

boru hasičských predmetov). Sláv-

nostné odovzdávanie výročných 

cien sa uskutoční v Bratislave 8. ok-

tóbra 2020.

Som zvedavý, ako to pre nás dopad-

ne. No už len fakt, že sme sa s Ple-

tou dostali do užšieho výberu, je 

ocenením doteraz vynaloženého 

úsilia a motiváciou pre ďalšiu prácu.

Výstava Príbeh značky Pleta je sú-

časťou projektu Banská Štiavni-

ca 2019: Renovácia identity, ktorý 

z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia.

Daniel Harvan

Úspech projektu Pleta

Budova závodu Pleta  foto Archív autora

Naši plavci PKBS po dlhom 

čase opäť na pretekoch 

v Ľuboreči. 7. 8. 2020 sa konali 

preteky v diaľkovom plávaní, 

ktorých sa zúčastnili aj naši 

najmladší plavci. 

Spolu sa zúčastnilo 12 klubov s ce-

lého Slovenska a  spolu si zmera-

li sily po dlhej prestávke 45 prete-

károv.

Premiéra na takýchto pretekoch, 

ktorých sa zúčastnili naši plavci 

bola nová skúsenosť a darilo sa im 

veľmi dobre.

Výsledky:

Muži

Ján Čamaj, roč. 2010: 1. miesto – 

1000m vs – 19:27.75

Jakub Beňo, roč.: 2010: 2. miesto – 

1000m vs – 21:11.73

Ženy

Sára Rückschlossová, roč. 2010: 4. 

miesto – vs – 21:08.65

Vysvetlivky: vs – voľný spôsob, p – 

prsia, z – znak, m – motýľ

PKBS

3. kolo Slovenského pohára 
v diaľkovom plávaní

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. 3:

Kto projektoval a staval tajch Roz-

grund?

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.32/2020

Triatlon a MSR 
v diaľkovom plávaní

Dňa 29. 8. sa pri Novej Bani usku-

točnil šprint triatlon. 40 preteká-

rov štartovalo o  9:30 v  kategórii 

nad 40 r., kde R. Nemčok obsadil 

7. miesto. Zvíťazil M. Ozorák, mi-

nuloročný MS v tejto kategórii.

1. 9. sa za chladného počasia ko-

nali preložené M-SR v diaľkovom 

plávaní na Zlatých pieskoch. 60 

plavcov štartovalo na 3 a 10 km. 

V  kat. masters (nad 25 rokov) 

plával aj R. Nemčok, keď zvíťazil 

v absolútnom poradí. 10 km trať 

ovládol špecialista na diaľkové 

plávanie T. Peciar z Nitry. V kom-

plikovanom roku, keď sa ruší je-

den pretek za druhým, je tento 

výsledok pre náš klub o to cennej-

ší. Viac ako 25 rokov sa pravidel-

ne zúčastňujeme majstrovstiev 

SR a spolu s Tomášom sme absol-

vovali už viac ako 250 triatlonov! 

Naše výsledky sú toho dôkazom. 

Za KMT a SiBŠ

Rado Nemčok 
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  Kúpim starý dom aj v zlom sta-

ve v BS a blízkom okolí, platba 

v hotovosti, tel. č.: 0903 506 693

  Ponúkame do prenájmu kan-

celáriu v centre mesta, 32,5m2 

vrátane parkovacieho miesta, 

300€/mesiac (vrátane energií). 

Bližšie info na tel. č.: 0902 101 765

  Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

  Kúpime ľudové kroje, kontakt: 

0902 708 047

 Hľadáme čašníčku do Reštaurá-

cie Pod Kalváriou na víkendy, po-

núkaná mzda 3,50 - 4€/hod. v čis-

tom v závislosti od praxe. Bližšie 

info na tel.č.: 0905 360 307

  SOVI, n. o., sociálna - senior 

prepravná služba hľadá vodiča 

OMV, tel. č.: 0948 460 700

INZERCIA

INZERCIA

inzercia

reality

práca

FK Sitno Banská Štiavnica – 

OŠK Lieskovec 5:0 (3:0)

Divákov: 200

Góly: 72, 77. min. Kminiak, 16. 

min. Prokaj, 20. min. Budinský, 86. 

min. Drexler

Zostava: Kališek, Kováč, Bla-

ho, Necpal, Galo, Budinský (46. 

Drexler), Tesák, Prokaj, Chmelina 

(78. Marek), Kminiak (78. Valovič), 

Hudák (78. Michalek)

Proti mužstvu z konca tabuľky po-

tvrdili naši hráči rolu favorita a za-

slúžene zvíťazili. Od prvej minúty 

mali hru pevne v rukách a predvá-

dzali oku lahodiaci futbal s  množ-

stvom gólových šancí.

Už v  úvode zápasu po rohovom 

kope brankár hostí vytiahol loptu 

spod brvna. Prokaj v 8. min. poslal 

z  vlastnej polovice dlhú prihráv-

ku na Hudáka, ktorý si loptu pek-

ne spracoval, jeho strela však bránu 

hostí minula. V 10. min. Tesák pek-

nou prihrávkou našiel Kminiaka, aj 

jeho strela minula cieľ. Peknú kom-

bináciu predviedli v 12. min. Budin-

ský s Tesákom, ktorého strelu bran-

kár vyrazil. Diváci sa gólu dočkali 

v  16.min.,keď útok na bránu hos-

tí začal Hudák prihrávkou na Kmi-

niaka, jeho strela skončila iba na 

brvne brány, lopta sa dostala k Pro-

kajovi, ktorý hlavou otvoril skóre 

zápasu. Jednu z  najkrajších kom-

binácii v  zápase predviedla v  20. 

min. dvojica Hudák, Budinský, kto-

rí krátkymi narážačkami rozobra-

li obranu hostí a posledne menova-

ný pridal druhý gól nášho mužstva. 

Tesákov priamy kop v 30. min. na-

šiel v šestnástke hostí úplne voľné-

ho Budinského, ktorý v rozhodujú-

cej chvíli zaváhal. Podobne skončila 

šanca Kminiaka v 33. min. po pri-

hrávke Hudáka. Strelecky sa mohol 

presadiť v 40. min dobre hrajúci Te-

sák, po prihrávke Chmelinu bran-

kára však neprekonal. Hneď o malú 

chvíľu znovu ukázal svoje kvali-

ty brankár hostí, keď vyrazil prud-

kú strelu Kminiaka. To bola praktic-

ky posledná šanca nášho mužstva 

vo veľmi kvalitnom prvom polčase 

z ich strany.

Kto čakal, že už od začiatku v dru-

hom polčase budú naši hráči pokra-

čovať v hre z prvej polovice, musel 

byť trochu sklamaný. I keď mali hru 

pod kontrolou, do gólovej príleži-

tosti sa dlho nedostali. Boli to na-

opak hostia, keď v  57. min po je-

dinom zaváhaní v  zápase našej 

obrany sa hosťujúci hráč objavil 

pred Kališekom, ktorý ukázal svo-

je kvality a  zachránil čistý gól. Od 

60. min. sa naši hráči prebrali z útl-

mu a začali predvádzať to, čo v pr-

vom polčase. Veľmi dobre v zápase 

zahrával priame a rohové kopy Te-

sák, pri ktorých hosťom vždy hro-

zilo nebezpečenstvo. Tak to bolo 

i v 66. min., keď po jeho rohovom 

kope gólovú hlavičku Paľa Blahu 

odvrátil z  bránkovej čiary obranca 

hostí. Po ďalšom rohovom sa lopta 

dostala ku Kminiakovi, jeho prudkú 

strelu opäť brankár vyrazil. Tretia 

štandardná príležitosť však už vyšla 

a priamy kop Tesáka z pravej strany 

našiel hlavu Kminiaka a  ten zvýšil 

skóre zápasu na trojgólový rozdiel. 

Kminiak svoj pobyt na ihrisku, tes-

ne pred svojím striedaním, ukon-

čil pekným gólom v  77.min z  hra-

nice pokutového územia. Posledný 

gól dal dve minúty pred koncom 

po krásnej kombinačnej akcii via-

cerých našich hráčov Drexler. Di-

váci mohli opäť odchádzať zo zá-

pasu spokojní, čo sa týka výsledku 

a predvedenej hry.

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Javorský

Líder herne znovu nesklamal 
a poslal súpera domov s päťgólovou nádielkou...

Majstrovstvá 
Slovenska 
v  atletike pokračovali víken-

dovými zápoleniami  dorastu 

a kat. do 23. rokov v Bratislave.

Náš klub ŠK Atléti BS, reprezento-

val ešte stále starší žiak Boris Bá-

tovský. V  doraste na 1500m štar-

toval v  druhom behu, v  ktorom 

dobehol na 5. mieste a  zabehol si 

osobný rekord 4:50,72 min. Cel-

kovo skončil na solídnom 16 mies-

te a  je to dobrý štart po pretekár-

skom výpadku a príprave na M SR 

st. žiactva, ktoré sa 19. 9. v Trnave.

Pretekov sme sa zúčastnili za fi -

nančnej pomoci z rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica.

R. Petro
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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

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

  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

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

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


