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INZERCIA

Vo štvrtok 24. septembra 

2021 navštívila naše mesto 

splnomocnenkyňa vlády SR 

pre rómske komunity Andrea 

Bučková s delegáciou.

Na radnici sa stretla s primátorkou 

nášho mesta Nadeždou Babiako-

vou, s ktorou diskutovala na tému 

postavenia obyvateľov marginali-

zovanej rómskej komunity v našom 

meste. Zároveň spoločne riešili zá-

ležitosti rómskej komunity na Šo-

bove. Primátorka nášho mesta pre 

rómsku komunitu v meste požiada-

la splnomocnenkyňu vlády SR pre 

rómske komunity o  fi nančnú po-

moc pre skvalitnenie života komu-

nity v tejto časti mesta. 

Návšteva splnomocnenkyne vlády 
pre rómske komunity v našom meste

Prijatie delegácie na radnici  foto Michal Kríž 
3.str.

Štvrtok 7.10. o 18:30 hod.

Zbožňovaný
Komédia, 98 min., MP:12, vstupné: 5€.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Obyvatelia Banskej Štiavnice 

sú dlhodobo nielen z regio-

nálnych, ale aj celoštátnych 

médií informovaní o situácii 

Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p. (SVP), 

ktorého generálne riaditeľstvo 

sídli v našom meste, no 

existujú neustále snahy o jeho 

presídlenie najprv do Banskej 

Bystrice, teraz do Bratislavy.

Táto situácia nenecháva nečinnou 

primátorku mesta. Primátorka 

mesta, ale aj všetci poslanci mest-

ského zastupiteľstva opakovane 

deklarujú nutnosť zachovania sú-

časného stavu, pričom sa opierajú 

nielen o socio-ekonomické aspekty 

prítomnosti generálneho riaditeľ-

stva v našom meste, ale aj o zákon 

o Banskej Štiavnici. 

Napriek mnohým rokovaniam pri-

mátorky mesta, a  to aj na úrovni 

ministra životného prostredia, nie 

je situácia stále uzavretá. To zna-

mená, že naďalej prichádza do úva-

hy odsťahovanie generálneho riadi-

teľstva z nášho okresu. Aj v tomto 

kontexte oslovila primátorka Na-

dežda Babiaková premiéra sloven-

skej vlády Eduarda Hegera. V liste, 

ktorý mu adresovala, objasnila his-

tóriu SVP v Banskej Štiavnici, jeho 

význam pre celý región, ako aj iné 

fakty, ktoré hovoria v prospech náš-

ho mesta. Zároveň ho požiadala 

o  osobné stretnutie na túto tému, 

ktoré predseda vlády SR akceptoval 

a  pozval ju na rokovanie, ktoré sa 

uskutoční 5. októbra 2021 na Úrade 

vlády SR. O výsledku tohto stretnu-

tia vás budeme informovať v budú-

cich číslach Štiavnických novín.

ŠN

Boj o zotrvanie SVP, š.p., pokračuje

Oznámenie
Slovenská správa ciest – IVSC Ban-

ská Bystrica oznamuje, že od 4. 10. 

2021 bude realizovaná celoplošná 

úprava cesty I/51 Banská Štiav-

nica Lidl – križovatka s  III/2538 

smer Sklené Teplice (ul. Belianska, 

STK), počas ktorej dôjde k  frézo-

vaniu asfaltového krytu, nástre-

ku spojovacieho spojiva, poklád-

ky asfaltu a odstráneniu betónovej 

prídlažby, spevneniu krajníc. Plá-

novaný termín realizácie: 4. 10. 

2021 – 15. 11. 2021.

Vzhľadom na uvedené prosíme vo-

dičov o pochopenie a ústretovosť, 

nakoľko uvedená rekonštrukcia 

uvedeného úseku cesty I/51 bude 

veľkým prínosom pre komfort 

a zvýšenie bezpečnosti jazdy.

Ďakujeme za pochopenie!

Branislav Bíreš, stavbyvedúci 

oblasti JUH SSC ZV
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DIÁR
z programu

primátorky

14. 9. vo viacerých médiách bola 

spomienka na Emila Boleslava 

Lukáča, vynikajúceho básnika, kto-

rý zomrel tento deň v r. 1979. Stre-

doškolské štúdiá absolvoval v  B. 

Štiavnici. 15. 9. v Rádiu Slovensko 

o  16:20 a  v  repríze 19. 9. o  17:40 

hovoril Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

OOCR Regiónu Banská Štiavnica 

o novej atrakcii nášho mesta - klo-

paní na klopačku v Klopačke. 18. 9. 

bola spomienka vo viacerých médi-

ách na Th Dr. Michala Buzalku, ka-

tolíckeho biskupa, ktorý sa narodil 

v tento deň v r. 1885. V 50. rokoch 

20. stor. bol nespravodlivo odsúde-

ný, väznený a mučený. V súčasnos-

ti je v  procese blahorečenia. Naro-

dil sa vo Sv. Antone a stredoškolské 

štúdiá absolvoval v  B. Štiavnici. 

19. 9. v RTVS na Jednotke v „Sprá-

vach RTVS“ o 19:00 bola podrobná 

reportáž o  Slovenskom vodohos-

podárskom podniku, š. p., Banská 

Štiavnica, v súvislosti s tým, že má 

dlhodobo nedostatok fi nančných 

prostriedkov na vodozadržiava-

cie opatrenia, čo malo za následok 

v tomto, ako aj v predchádzajúcich 

rokoch aj viacero povodní na Slo-

vensku. Aj u  nás rezonovala naj-

mä povodeň v Rudne nad Hronom 

zo dňa 17. mája t. r. Na tento rok 

si podnik plánoval na vodozadržia-

vacie opatrenia 56 mil. EUR, dis-

ponuje však len s  fi nančnou čiast-

kou 8 mil. EUR. Za posledných 5 

rokov majú na tieto opatrenia defi -

cit až 220 mil. EUR. 22. 9. vo via-

cerých médiách hovoril Exštiavni-

čan Jaroslav Naď, minister obrany 

SR, nielen v súvislosti s problemati-

kou jeho rezortu, ale vyjadroval sa aj 

k predbežným uzáverom pracovnej 

komisie, ktorej bol členom na úpra-

vu legislatívy v súvislosti s bezpeč-

nostnou situáciou SR. 23. – 26. 9.

vo viacerých médiách boli reportá-

že, resp. aspoň informácie o kaba-

retnom festivale Amplión, ktorý 

v týchto dňoch prebiehal nielen na 

viacerých miestach nášho mesta, 

ale aj v okolitých obciach.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Testovanie v našom meste 

je možné na:

Mobilnom odberovom mieste tes-

tovacích vzoriek na COVID-19, kto-

ré sa nachádza v  unimobunkách 

pri kotolni na Ul. L. Svobodu (sídl. 

Drieňová), každý deň od 15:00 – 

18:00, je potrebné sa zaregistrovať 

na www.rychlotesty.sk.

Cena Ag testu: 14,90€.

Posledný odber je o 14:45 hod. bez ob-

jednania, platba iba v hotovosti!

Výsledky cez SMS, certifi kát v sloven-

skom, nemeckom, anglickom jazyku.

Cena antigénového testu 10€.

– PCR z nosohltanu 49€

– PCR zo slín 54€

Kontakt: 0903 867 180

Môžete sa otestovať aj na mobil-

nej odberovej jednotke – stan SČK 

v meste Banská Štiavnica, pri mest-

skom úrade. Iba pondelok, streda 

a piatok od 9:00-12:00!

Pozor!!! Odber vzorky a vyšetrenie 

nie je hradené zo zdravotného pois-

tenia, preto si pacient hradí vyšetre-

nie ako samoplatca. Platba je mož-

ná iba v hotovosti!

Novinka: Vyšetrenie protilátok je 

vyšetrenie na zistenie imunitnej 

odpovede organizmu na prítom-

nosť alebo kontakt s vírusom SARS-

CoV-2 alebo odpoveď organizmu po 

očkovaní. Na základe prítomnos-

ti protilátok sa ukáže, či testovaný 

v  minulosti koronavírus prekonal 

alebo či je aktuálne nositeľom víru-

su, aj keď nemusí mať žiadne prí-

znaky, alebo sa protilátky vytvorili 

po očkovaní proti COVID-19.

– antigénový test – 10€

– vyšetrenie protilátok na COVID-19 

– 20€

– PCR test z nosohltanu – 60€

– PCR test zo slín – 65€

Pred odberom sa preukážte občian-

skym preukazom alebo cestovným 

pasom. Maloleté osoby sa preuka-

zujú preukazom poistenca zdravot-

nej poisťovne a v sprievode zákon-

ného zástupcu.

Bližšie info: https://redcross.sk/

banska.http://www.banskastiavnica

.sk/mobilne-odberove-miesto/, tel. 

č.: 045/692 15 40, 0917 637 063.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ

Činnosť mobilných 
odberových miest /MOM/ od 1. 10. 2021

Pokračuje testovanie aj v mestskej plavárni:

Otváracie hodiny Ag MOM: Otváracie hodiny PCR MOM:

Po, St, Št, Pi: 9:00 - 15:00 Po, St, Št, Pi: 9:00 - 12:00

Ut, So: ZATVORENÉ Ut, So ZATVORENÉ

Ne 12:00 - 14:45 Ne 12:00 - 14:45

Upozornenie 
na výskyt diviakov

Vzhľadom k  tomu, že sme za-

znamenali podnety občanov 

ohľadne zvýšeného výskytu di-

viakov v  časti Štefultov v  blíz-

kosti tzv. „záhradkárskej osady“, 

žiadame občanov, aby uvedenú 

lokalitu v súčasnosti nevolili ako 

trasu svojich vychádzok.

Oslovili sme príslušné poľovné 

združenie, ktoré v uvedenej veci 

ďalej koná.

Do vyriešenia problému v  rám-

ci ochrany zdravia obmedzte 

vstup do predmetnej lokality.

Po konzultácii s  poľovnými 

združeniami občanov upozor-

ňujeme na nasledovné zása-

dy počas pohybu v tejto, ale aj 

iných lokalitách v  okolí nášho 

mesta:

- správajte sa opatrne

- psíka nepúšťajte na voľno

- použite zvonček – upozornite 

zvukom na seba

Ďakujeme, že dodržiavate tieto 

pokyny!

MsÚ

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.

27. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Redakčná rada ŠN.

28. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálu pre rokova-

nie s predsedom vlády SR.

Občiansky obrad – sobáš.

29. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre pracov-

né stretnutie s poslancami MsZ.

30. 9.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola zabezpečenia projek-

tov realizovaných v r. 2021.

1. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ.

Viera Lauková

Výberové 
konanie
Poskytovateľ Komunitného centra 

(KC) obec Baďan vyhlasuje výberové 

konanie na pracovné miesto odbor-

ného pracovníka KC v obci Baďan.

VK sa uskutoční osobným pohovo-

rom dňa 4. 10. 2021 o 10.30 hod.

v  priestoroch zasadacej miestnosti 

OÚ v Baďane. Písomnú žiadosť tre-

ba doručiť osobne, príp. zaslať poš-

tou na adresu: Obec Baďan, Baďan 

11, 969 01 Baďan.

Obec Baďan
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Za prioritné považu-

je v lokalite Šobov riešenie havarij-

ného stavu komínov, rekonštrukciu 

striech na bytových domoch a  vý-

menu okien. Splnomocnenkyňa 

vlády prisľúbila pomoc pri riešení 

záležitostí rómskej komunity v na-

šom meste a  informovala o  mož-

nosti projektu zriadenia miestnych 

rómskych občianskych služieb cez 

Operačný program Ľudské zdroje. 

Primátorka nášho mesta v diskusii 

oboznámila splnomocnenkyňu vlá-

dy SR o aktivitách, ktoré pre Komu-

nitné centrum (KC) Šobov a margi-

nalizovanú rómsku komunitu robí 

Mesto Banská Štiavnica a ubezpeči-

la ju, že v našom meste je situácia 

s rómskou komunitou veľmi priaz-

nivá a nedochádza k väčším problé-

mom aj vďaka sociálnej práci samo-

správy mesta.

Následne sa delegácia presunula 

spolu s  vedúcou Školského úradu 

MsÚ Vierou Ebert do Spojenej kato-

líckej školy sv. Františka Assiského 

v  Banskej Štiavnici, kde pracovné 

stretnutie pokračovalo s  vedením 

školy, obhliadkou priestorov ško-

ly a  diskusiou. Odtiaľ pokračova-

la návšteva splnomocnenkyne vlá-

dy do Komunitného centra Šobov, 

kde sa stretla s vedúcou Ivetou Ko-

váčovou, ktorá jej ukázala priesto-

ry komunitného centra, v  diskusii 

s občanmi sa zaujímala o potravino-

vú výpomoc, zriadenie občianskych 

hliadok a prijatých protipandemic-

kých opatreniach so zamedzením 

šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. 

Vedúca KC splnomocnenkyňu vlády 

SR informovala o činnosti komunit-

ného centra a poďakovala sa vede-

niu mesta Banská Štiavnica a  pri-

mátorke mesta Nadežde Babiakovej 

za maximálnu súčinnosť pri riešení 

rómskej problematiky.

Splnomocnenkyňa vlády SR pre 

rómske komunity Andrea Bučko-

vá uviedla, čo ju privádza do nášho 

mesta: „Banská Štiavnica ako mesto 

v  rámci BBSK bolo tiež cieľovou sta-

nicou v  rámci môjho výjazdu. Dnešná 

diskusia, ktorá sa viedla s pani primá-

torkou bola zameraná na najväčšie po-

treby miestnej komunity, ktorá je kon-

centrovaná v časti Šobov. Zároveň sme 

sa bavili aj o tom, ako môže mesto vy-

užiť všetky nástroje, aby angažovanosť 

miestnej komunity vo vzťahu k zlepše-

niu životných podmienok, ale aj v kon-

texte rozvoja mesta bola čo najefek-

tívnejšia. Pokračujem ďalej návštevou 

ZŠ, ale aj miestnej komunity, KC, tak-

že hlavným dôvodom mojej návštevy je 

zbierať podnety, informovať sa o  tom, 

čo v danom území funguje viac, čo me-

nej, čo sa dá zmeniť a o ďalších krokoch 

a  plánoch, ktoré Slovensko má nielen 

pri čerpaní eurofondov, ale aj v  rám-

ci čerpania podpory z  Plánu obnovy 

a odolnosti, ale aj o úvahách o zmene, 

či už legislatívy alebo dotačných podpôr, 

takže verím, že tieto podnety z regiónov 

budú čo najužitočnejšie spracované“, 

dodala na záver splnomocnenkyňa 

vlády SR pre rómske komunity.

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

V uplynulých týždňoch prebie-

hala v priestoroch Kultúrneho 

centra na Kammerhofskej ulici 

rekonštrukcia, ktorej cieľom 

je zvýšenie požiarnej bezpeč-

nosti návštevníkov a súbežne 

realizácia ofi ciálnej zmeny 

účelu objektu.

Medzi vykonané práce patria vý-

meny dverí a okien za protipožiar-

ne, doplnenie požiarnej signalizácie 

a menšie stavebné úpravy.

Objekt kultúrneho centra je doteraz 

vedený ako školská budova a reali-

zácia podujatí v ňom prebiehala len 

s  dočasnými výnimkami; zmenou 

účelu bude budova preklasifi kovaná 

na objekt určený pre kultúru.

Celková výška investície dosiahla 

takmer 25 000€.

Zároveň máme ambíciu uchádzať sa 

o zdroje vo výzve REACT-EÚ, ktoré 

by v  budúcnosti umožnili zásadné 

doplnenie technického a  scénické-

ho vybavenia objektu kultúrneho 

centra.

MsÚ

Mesto Banská Štiavnica investuje 
do kultúrnej infraštruktúry

Návšteva splnomocnenkyne vlády 
pre rómske komunity v našom meste

Pamätník SNP v botanickej 

záhrade je venovaný 

študentom Strednej lesníckej 

školy, ktorí obetovali životy 

v SNP. 

Pamätník potreboval minimálnu 

údržbu, a  to vyčistenie celého pa-

mätníka, rozobratie chodníka, od-

stránenie nečistôt z kameňa, ošet-

renie kameňa a maľovanie 

písmen a ornamentov.

Obnovu pamätníka sa po-

darilo zrealizovať vďaka 

Občianskemu združeniu 

Andreja Sládkoviča a Mes-

tu Banská Štiavnica. Ďa-

kujeme!

Zuzana Šušková, 

odd. RRaMV MsÚ

Obnova 
pamätníka SNP v botanickej záhrade

Najkrajšie 
kalendáre 
v Banskej Štiavnici

Aj v  tomto roku môžete v  Ban-

skej Štiavnici uvidieť najkrajšie 

kalendáre Slovenska z  tohtoroč-

nej celoštátnej súťaže:

Najkrajšie kalendáre Slovenska 

2021

Kedy?

Otvorenie výstavy bude 4. ok-

tóbra 2021

Kde?

V „Botanike“, pred lesníckou ško-

lou. Budú zavesené na umelecky 

kovanom zábradlí historických 

akademických schodov.

Dokedy?

Výstava potrvá do konca ok-

tóbra, každý deň, keď nebude pr-

šať. Pred dažďovými kvapkami 

ju organizátori vždy budú musieť 

na chvíľu schovať v  historickej 

budove a  keď slniečko vykukne 

spoza oblakov, znova ju vyvesia 

na zábradlie. Možno budete mať 

šťastie.

A čo karanténa?

Výstava sa uskutoční bez ohľadu 

na pandémiu, lebo bude v  galé-

rii pod holým nebom v botanic-

kej záhrade.

Referencie:

„Výstava najkrajších kalendárov na 

takomto mieste bola parádna“, to 

povedali návštevníci, ktorí už 

v minulom roku v botanickej zá-

hrade stihli vidieť kalendáre za 

rok 2020.

A čo uvidíte?

Vyše dvadsať unikátnych, slo-

venských a  českých nástenných 

kalendárov: Diela starých maj-

strov, Krásy a  vzácnosti sloven-

skej prírody, Krásy Slovenska, 

Čaro historických miest, ďalšie 

zaujímavé témy.

Kto ju pre vás pripravil?

Klub fotopublicistov Slovenské-

ho syndikátu novinárov,

Strená odborná škola lesnícka

SOŠL BŠ

Pravdy 
a mýty 
o odpade
Ako triediť obaly na vajíčka a rolky 

z toaletného papiera?

Patria do triedeného zberu pa-

piera. Nesmú byť však mokré ani 

mastné.

ENVI-PAK
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Mesto Banská 

Štiavnica, zastúpené primá-

torkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou vypisuje 

výberové konanie 

na obsadenie funkcie:

Odborný zamestnanec na úseku 

stavebného úradu a právnych zále-

žitostí na stavebnom úrade 

Kvalifi kačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie II. stup-

ňa, zamerania právneho, resp. sta-

vebného, resp. životného prostre-

dia,

- organizačné a  komunikačné 

schopnosti, samostatnosť, zodpo-

vednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť,

- skúsenosť s prácou v samospráve, 

resp. v štátnej správe výhodou,

- ovládanie práce s PC.

Iné požiadavky a  osobnostné 

predpoklady:

- občianska bezúhonnosť,

- ovládanie práce s PC, 

-prax v odbore vítaná, znalosť legis-

latívy na úseku územného rozhodo-

vania a stavebného poriadku podľa 

Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a  stavebnom poriadku 

v  znení neskorších predpisov (ďa-

lej len „zákon“), ako aj ďalších pred-

pisov,

- zákon č. 71/1967 Zb. o  správ-

nom konaní v  znení zákona č. 

215/2002 Z. z., zákon č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 145/1995 

Zb. o správnych poplatkoch v zne-

ní neskorších predpisov, zákon č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľ-

ností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam v znení ne-

skorších predpisov, podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístu-

pe k informáciám a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov,

- platná legislatíva na ochranu život-

ného prostredia na úseku ochrany 

vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prí-

rody alebo odpadového hospodár-

stva na úrovni stavebného úradu,

- komunikatívnosť, zmysel pre zod-

povednosť, dôslednosť, fl exibilita 

a samostatnosť.

Zoznam požadovaných dokla-

dov:

- žiadosť o zaradenie do výberové-

ho konania,

- profesijný štruktúrovaný životo-

pis,

- úradne overená kópia dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov, nie starší 

ako 3 mesiace,

- čestné vyhlásenie o  spôsobilosti 

na právne úkony,

- písomné vyhlásenie o  zdravotnej 

spôsobilosti, 

- písomný súhlas pre spracovanie 

osobných údajov pre účely výbero-

vého konania podľa zák. č. 18/2018 

Z.z. o  ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov.

Ponúkaný plat

Ponúkaný plat v hrubom 

(základná zložka mzdy): 

1020€.

Druh pracovného po-

meru 

Hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup

01.12.2021

Žiadosť s  vyššie uvede-

nými dokladmi je po-

trebné doručiť do 20. 10. 

2021 osobne alebo poš-

tou (rozhoduje dátum 

evidenčnej pečiatky MsÚ 

Banská Štiavnica) na ad-

resu:

Mestský úrad Banská 

Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

s  označením Výberové 

konanie – odborný zamestnanec na 

úseku stavebného úradu a právnych 

záležitostí na stavebnom úrade.

Bližšie informácie k  výberovému 

konaniu získate na mestskom úra-

de v  úradných hodinách alebo na 

tel. č.: 045/694 96 22 – Ing. Iveta 

Kohútová, personalistka.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Vyhlásenie výberového konania

Vo štvrtok 23. septembra 2021 

sme mali opäť mimoriadne 

bohaté zastupiteľstvo a ja 

z neho vyberám niekoľko 

bodov.

V prvom rade chcem popriať kole-

govi zo zastupiteľstva skoré uzdra-

venie zo zranení, ktoré utrpel pri 

havárii cestou na dnešné rokovanie. 

Všetci veríme, že ho čo najskôr opäť 

medzi nami privítame.

Prijali sme uznesenia,

v ktorých vyjadrujeme podporu pri 

realizácii zámeru prípravy investič-

ných aktivít v  spoločnosti Kúpele 

Sliač.

Prečo?

Kúpele Sliač sú historicky význam-

né a unikátne kúpele s  jedinečnou 

liečivou vodou vzácneho zloženia, 

ktorá pomáha najmä pri liečbe srd-

covo-cievnych ochorení a  zároveň 

pri ochoreniach pohybového apa-

rátu, ženských ochoreniach a liečbe 

pacientov po prekonaní onkologic-

kých ochorení.

Ich význam a  dosah je nielen pre 

kúpeľných hostí a  rozvoj turiz-

mu, ale aj obyvateľov celého regió-

nu, ktorí územie navštevujú. Širo-

ká verejnosť už desiatky rokov so 

znepokojením sleduje úpadok toh-

to jedinečného kúpeľného miesta, 

ktoré je už niekoľko rokov opätov-

ne v  majetku Slovenskej republiky 

a  s  nádejou očakávame prípravný 

proces obnovy sliačskych kúpeľov. 

Realizáciu tohto projektu považuje-

me za prínos pre celú krajinu a o to 

viac pre náš kraj, pretože podpo-

rujeme rozvoj kvalitnej zdravot-

nej starostlivosti, pracovných miest 

a služieb v cestovnom ruchu spolu 

s adekvátnou a profesionálnou sta-

rostlivosťou o životné prostredie.

Kúpele Sliač sú zároveň jediné slo-

venské kúpele, kde majiteľom ce-

lého kúpeľného areálu a  všetkých 

prevádzkových budov je 100% štát-

na spoločnosť – Kúpele Sliač, a.s. 

Akcionármi tejto spoločnosti sú 

v  súčasnosti spoločnosti: MH Ma-

nažment, a.s., a  Všeobecná zdra-

votná poisťovňa, a.s.

ZBBSK zásadne nesúhlasí so sú-

časným návrhom zákona Minister-

stva zdravotníctva Slovenskej re-

publiky o  kategorizácii ústavnej 

starostlivosti a  o  zmene a  doplne-

ní niektorých zákonov a žiada o vy-

pracovanie návrhu komplexnej re-

formy zdravotníctva prednostne 

s dôrazom na reformu ambulantné-

ho sektora.

Prečo?

Banskobystrický samosprávny kraj 

môže podporovať len takú katego-

rizáciu nemocníc, ktorá bude súčas-

ťou komplexnej reformy zdravot-

níctva a zabezpečí osobitne výrazne 

lepšie fungovanie všeobecnej a špe-

cializovanej ambulantnej zdravot-

nej starostlivosti. Samotné predefi -

novanie okresných nemocníc v kraji 

na komunitné nemocnice, ako ich 

defi nuje návrh, a  to bez predchá-

dzajúcich reforiem ambulantnej 

starostlivosti, bude znamenať ohro-

zenie dostupnosti a kvality zdravot-

nej starostlivosti. Podľa nášho pre-

svedčenia to môže spôsobiť celkovo 

menšiu schopnosť nášho zdravot-

níctva liečiť, ako aj predchádzať váž-

nym priebehom ochorení.

Schválili sme

Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 6 

na rok 2021.

V zmene rozpočtu sme pridelili pre 

Školský internát SOŠ služieb a les-

níctva na opravu vstupnej plochy 

60tis.€, ďalej 7000€ na vybavenie 

do školskej jedálne, 15 200€ na pre-

chodové rampy a  na workoutové 

ihrisko 10 700€ a pre Gymnázium 

Andreja Kmeťa 19 600€ na rekon-

štrukciu vykurovania.

V ďalšom bode programu som bol 

navrhnutý a  schválený do funkcie 

člena dozornej rady obchodnej spo-

ločnosti: Rozvojové služby BBSK, 

s.r.o., registrovaný sociálny pod-

nik a  spoločnosti Organizátor In-

tegrovaného dopravného systému 

Banskobystrického samosprávne-

ho kraja, a.s.

Váš poslanec v ZBBSK

Mikuláš Pál

Zo septembrového zastupiteľstva BBSK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Októbrový kultúrny program 

spestria dve zaujímavé akcie, 

ktoré sa budú konať v jeden 

deň – 9. 10. 2021.

Už o 16.00 hod. je nachystané di-

vadelné predstavenie pre deti s ná-

zvom Posledný dinosaurus. V mú-

zeu sa z  vajíčka vyliahne malý 

dinosaurus - Samo. Tak ako každé 

dieťa, aj náš dinosaurus v istom ob-

dobí sa pýta, odkiaľ pochádza, kto 

a  kde sú jeho rodičia. A  keďže je 

na svete sám, vydá sa hľadať svo-

ju rodinu... Divadlo na Hojdačke sa 

vracia do nášho mesta so skvelým 

predstavením, plným pesničiek 

i  poučenia. Predstavenie je vhod-

né pre deti do 8 rokov a odohrá sa 

v  kine Akademik. Vstupné na po-

dujatie je 4€ a z verejných zdrojov ho 

podporil Fond na podporu umenia.

V rovnaký deň, avšak o 19.00 hod. 

v  Klube Rubigall (podkrovie Rubi-

gallu na Námestí sv. Trojice 3) sa 

stretneme s  Michalom Legíňom 

a Simonom Ficom. Obaja majú za 

sebou putovanie Cestou hrdinov 

SNP a prídu porozprávať o svojich 

zážitkoch z cesty.

Cesta hrdinov SNP je najdôležitej-

šia turistická magistrála na Sloven-

sku. Siaha zo severovýchodu kra-

jiny (Dukliansky priesmyk) až na 

západ po Devín. Od Bradla (Štefá-

nikova mohyla) ide súbežne až po 

Biely kríž aj ako Štefánikova ma-

gistrála. Cesta hrdinov SNP pre-

chádza väčšinu významných oblas-

tí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú 

úlohu počas Slovenského národné-

ho povstania, alebo počas oslobo-

dzovania krajiny v rokoch 1944 až 

1945.

Podujatie je skvelou príležitos-

ťou pre každého milovníka turisti-

ky, prírody či tých, čo plánujú túto 

cestu v budúcnosti zdolať – veď nie 

je všedným zážitkom zdolať počas 

mnohodňovej trasy 33 000 výško-

vých metrov a  750 km. Vstup na 

podujatie je zdarma.

Počas oboch podujatí budú pla-

tiť obmedzenia v  zmysle platné-

ho kultúrneho COVID-19 semafo-

ru. Presnejšie informácie o COVID 

režime nájdete na stránke kultura.

banskastiavnica.sk 3 dni pred ko-

naním podujatia.

RM

Október otvoria akcie pre deti 
i milovníkov turistiky

Základná škola Jozefa 

Horáka je najaktívnejšou 

základnou školou v okrese 

Banská Štiavnica, zapojenou 

v programe Erasmus+.

Hoci pandémia Covid-19 spomalila 

a na čas zastavila naše aktivity, na 

základe Európskeho plánu rozvoja 

realizujeme medzinárodné projek-

ty aj ďalej. Momentálne škola pra-

cuje v  štyroch prebiehajúcich pro-

jektoch.

Jedným zo zastavených projektov 

bol aj projekt pod názvom „Cestuj-

me za poznaním.“ Uvedený projekt je 

zameraný na vzdelávanie učiteľov 

prostredníctvom štruktúrovaných 

kurzov v  zahraničí, v  rámci EÚ. 

Kvôli pandémii sme projekt museli 

predĺžiť o 12 mesiacov. Jeho úspeš-

ný záver bude 30. 9. 2021, preto-

že do tohto termínu sa nám poda-

rilo absolvovať všetky naplánované 

štruktúrované kurzy. Zúčastnila 

som sa na kurze na Gréckom po-

loostrove Peloponéz v prímorskom 

meste Kalamata. Kurz bol zamera-

ný na manažment a  riadenie ško-

ly. V  tomto konkrétnom kurze 

boli účastníci z Poľska, Španielska, 

Cypru a  z  Chorvátska. Počas kur-

zu sa teoretické prednášky strie-

dali s  diskusiami na témy ako sú: 

štýly manažmentu - školský ma-

nažment, prijímanie a  vykonáva-

nie rozhodnutí, logické kroky pri 

rozhodovaní, typy konfl iktov v ško-

le, konfl ikty a zručnosť ich riešenia, 

techniky riadenia času, riadenie 

stresu v  školskom prostredí, atď. 

Prácou vo dvojiciach alebo v  tíme 

sme riešili mnoho prípadových štú-

dií zameraných na jednotlivé témy. 

Vo voľnom popoludňajšom a  ve-

černom čase nám organizátor kur-

zu dal možnosť zúčastniť sa na 

exkurziách a  poznávacích poduja-

tiach. Zažili sme nádherný západ 

slnka, kúpanie v mori, v lisovni sme 

ochutnali čerstvý olivový olej a sa-

mozrejme sme navštívili miesta dý-

chajúce bohatou gréckou kultúrou- 

Spartu a Olympiu.

Renáta Holičková,

ZŠ Jozefa Horáka

Erasmus v Základnej škole Jozefa Horáka

30. 9. Čchi kung (Qi Gong) 

s Martinom, Bufetík tri stromy, 

Št. Bane, 18:00.

1. 10. Jakub Ursiny / Teat-

ro fatal, Art Café, Akademická 

327/2, BŠ, 20:00.

1. 10. Kreatívna online rekla-

ma (bezplatná prednáška), Sta-

rá Škola, BŠ, 19:00 – 21:00.

2. 10. Banskoštiavnická vodo-

hospodárska sústava – obno-

va zberných jarkov 7 (brigáda), 

tajch Bakomi, 9:00 – 12:30.

2. 10. Karin Sarkisjan a  Ľubo 

Šamo, Art Café, Akademická 

327/2, BŠ, 20:00.

2. a  10. 9. Židovská Štiavnica 

v 90 minútach, cintorín pod No-

vým zámkom, BŠ, 9:30.

2. 10. Med a prach: Outside the 

box 01, Galéria J. Kollára, Nám. 

sv. Trojice 8, BŠ, 19:00.

3. 10. Sprevádzanie: Belian-

sko-kolpašská vodohospodár-

ska sústava, sídl. Drieňová, BŠ, 

9:00 – 13:00.

3. 10. Šarkaniáda na lavičkách 

nad jazerom Bakomi, Št. Bane, 

14:00.

8. 10. Timotej Kosmel – Piknik 

pri ceste (vernisáž), Galéria J. 

Kollára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

18:00.

9. 10. Cesta hrdinov SNP, Klub 

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 

19:00.

„Šikovné ruky z  nášho regió-

nu“

Technik s  umeleckou dušou – 

Ján Kvak (B. Štiavnica)

Svoj voľný čas venuje tvorbe 

a deťom s radosťou ukazuje, aké 

krásy je možné vytvoriť rukami. 

Šikovný mladík Ján Kvak z Ban-

skej Štiavnice postupne sám 

prichádzal na to, ako pracovať 

s drevom, drôtom i kožou.

V  práci projektový manažér, 

v  súkromí umelec sa od kresle-

nia portrétov dostal k  tvorbe 

vlastných šperkov a  kožených 

výrobkov. Rád si vypočuje aj sny 

svojich zákazníkov, ktoré ucho-

vá v na mieru tvorených výrob-

koch. Sám sníva, že z  jeho zá-

ľuby sa časom stane živobytie.

Kontakt:

Tel.: +421 908 603 187, 

Email: jan.kvak@gmail.com

https://rucnerobenvo.sk/ 

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica

Participačný certifi kát  foto archív autora
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Nám. sv. Trojice 21, 

Banská Štiavnica,

streda-nedeľa: 12.00 –18.00

thinking like a mountain

Erika Miklóšová

Kurátorka: Lenka Binderová

Trvanie výstavy: 24/9 – 29/10/2021

info@gjb.sk, 0917 791 963

Po skúsenosti s pandémiou sa umel-

ci nanovo učia scitlivovaniu svojich 

vlastných túžob, cieľov, snov, ideá-

lov, ktoré boli zahatané a znemožne-

né. Podobne ako to bolo pred rokom 

1989, kedy neofi ciálni umelci upred-

nostnili prírodu, v ktorej mohli auten-

ticky a slobodne tvoriť v zmysle: „The 

sky is the limit“, aktuálne príroda zostá-

va tým nerušeným miestom voľného 

pohybu na rozdiel od  rady opatrení 

a obmedzení v meste (ochranné rúš-

ka, rukavice).

Výstavný projekt Eriky Miklóšo-

vej čerpá inšpiráciu z  ekologickej li-

teratúry, konkrétne z diela Alda Leo-

polda, ktorý už v 19. storočí vyjadril 

znepokojenie z  narušenia stability 

ekosystému, ktoré spôsobuje vyhy-

nutie konkrétnych druhov rastlín ale-

bo živočíchov. Leopold popisoval po-

stavenie človeka v rámci ekosystému 

niekde uprostred. Ako článok, v  sú-

vislosti zmien, ktoré sa v prírode dejú, 

dopĺňa a je dopĺňaný inými článkami 

v prírode. Nestojí na jeho vrchole.

Zámerom autorského projektu Eri-

ky Miklóšovej je poukázať na zmeny, 

ktoré sa v  prírode 

udejú po necitlivom 

zásahu človeka. Au-

torka tieto proce-

sy pozoruje, zazna-

menáva v priebehu 

roka, refl ektuje, aký 

majú dosah na člo-

veka, v  neposled-

nom rade aj na seba 

samú ako autor-

ku. Proces zmien 

v  prírode je zazna-

menávaný denníkovým spôsobom 

v rôznych technikách. Od autorských 

knižiek – denníkov až po videá, (efe-

mérne) inštalácie, ktoré dokážu bez-

prostredne tento proces zachytiť a zá-

roveň nenarušiť prirodzenú faunu 

a fl óru tohto priestoru. Autorka pra-

cuje s  pojmami ako personifi kácia, 

metafora, prírodné deje, ďalej s envi-

romentom lesa a  jazera/štrkoviska, 

s  estetikou lesa a  jazera, na základe 

ktorých tieto zmeny zachytáva. Erika 

presúva svoj ateliér do prírody, ktorá je 

neuchopiteľná a nekonečná, v zmysle 

ekologických a umeleckých námetov, 

ale aj ako to hlása fi lozofi a transcen-

dentna, malebna či vznešena.

Návštevník výstavy je pozvaný k ak-

tivite v rámci výstavy: okrem pozoro-

vania môže aj sám aktívne autorkine 

obrazy, keramiku premiestňovať, pre-

chádzať sa medzi inštaláciou, odniesť 

si niektoré časti prírodnín, cítiť exotic-

ké korenisté vône, či ich rozprašovať. 

Erika Miklóšová predstaví okrem no-

vej kolekcie veľkoformátových ob-

razov aj malé či netradičné objek-

ty, menšie nepatrné úkony, ktoré jej 

ozvláštňovali mesiace uplynulého 

roka. V  rámci prebiehajúcej výstavy 

má na pláne okolitú hornatú krajinu 

Banskej Štiavnice preskúmavať, pozo-

rovať... na bicykli.

Erika Miklóšová (1984) absolvova-

la štúdium na VŠVU v Bratislave v ate-

liéri prof. Daniela Fischera. Počas štú-

dia absolvovala študijný pobyt na 

École supérieure d'art et design v Sa-

int Étienne vo Francúzsku. Aktuál-

ne pôsobí ako pedagóg na Strednej 

umeleckej škole scénického výtvarníc-

tva v Bratislave. Aktívne sa zúčastňu-

je samostatných aj skupinových vý-

stav doma a v zahraničí. Je držiteľkou 

viacerých ocenení, fi nalistkou Maľba 

VÚB rok 2010, 2011, 2012, fi nalista 

Essl Art Award, Cena za kresbu 2012.

Tím GJB

INZERCIA

Galéria Jula Bindera pozýva...Záhradkárske 
okienko
Arónia čiernoplodá (lat. Aronia 

melanocarpa)

Sorbitol je prírodné sladidlo, ktoré 

je vhodné pre diabetikov. Má po-

lovičnú sladivosť než bežný cukor 

a v organizme sa mení na fruktó-

zu. (Diabetik by si ho mal zarátať 

do denného príjmu sacharidových 

jednotiek (SJ). 12g sorbitolu = 1 

SJ. Pre zaujímavosť treba uviesť, 

že aj 12 g repného cukru = 1 SJ. 

Sorbitol má ale oproti cukru nižší 

glykemický index. To znamená, že 

glykémia – hladina krvného cukru 

po ňom stúpa pomalšie.)

Plody možno konzumovať pria-

mo, ako aj použiť pri príprave po-

krmov ako náhradu za čučoriedky, 

na výrobu štiav, džemov.

Šťava z bobúľ má trpkasto trieslo-

vinovú chuť s  vysokým obsa-

hom vitamínu C a antioxidantov.

Arónia sa používa aj na výrobu 

príchutí alebo  potravinárskych 

farbív do nápojov alebo jogurtov, 

napríklad miesto košenilovej čer-

venej.

Plody arónie čiernoplodej sú spra-

covávané na výrobu vína.

Michaela Mojžišová

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

Po, Ut, St, Pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00

Št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

Po a St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická pol-

tura v  hodnote 1EUR 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 BŠ
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Spomienka

Dňa 3. 10. 2021 uplynie 20. 

rokov, čo nás navždy opus-

tila Irena Čečetková, rod. 

Magulová z Močiara. Kto ste 

ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku. S láskou a úctou 

spomínajú 

manžel Laurinc a dcéry 

Anna a Emília s rodinami

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je, že kancelária je otvorená. Bliž-

šie info na čísle: 045/ 692 08 75 

alebo na čísle: 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

24. septembra 2021 sa usku-

točnil okrúhly 20. ročník Bielej 

pastelky.

Verejná zbierka Biela pastelka patrí 

medzi desať najväčších a  zároveň 

najdôveryhodnejších zbierok na 

Slovensku. Jej história sa začala pí-

sať v roku 2002 a pôvodný organi-

začný tím ju dokonca pripravil už 

za dva mesiace. „Know how nám po-

skytla česká organizácia SONS (Sjed-

nocená organizace nevidomých a  sla-

bozrakých), ktorá realizuje zbierku Bílá 

pastelka. Prvé ročníky sme podľa ich 

vzoru organizovali 15. októbra na Deň 

bielej palice. Už od začiatku bola zbier-

ka realizovaná vo všetkých krajoch. Po-

čas prvého ročníka bolo treba konať na-

ozaj rýchlo, všetko sme museli pripraviť 

za osem týždňov. Spomínam si, ako je-

den z kolegov zapochyboval, či si mys-

lím, že Deň narcisov pripravíme za 

dva mesiace. Nuž, podarilo sa,“ hovo-

rí Josef Zbranek, prvý koordinátor 

zbierky a stály funkcionár Únie ne-

vidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Tohto roku zbierka vstúpila do 20. 

ročníka svojej existencie a celý orga-

nizačný tím robí všetko pre to, aby 

bol úspešný.

Výnos verejnej zbierky Biela pas-

telka pomáha nevidiacim a  sla-

bozrakým:

- pri nácviku samostatnej chôdze 

s bielou palicou

- pri výučbe čítania a písania Brail-

lovho písma

- kurzami práce s kompenzačnými, 

optickými a  technicky náročnými 

pomôckami

- aktivitami zameranými na obha-

jobu práv ľudí so zrakovým postih-

nutím 

- podporu aktivizovania ľudí nevi-

diacich a slabozrakých prostredníc-

tvom kultúrnych, športových či voľ-

nočasových podujatí

- pri nácviku samoobslužných čin-

ností – varenie, pranie, žehlenie, 

upratovanie

- špecializovaným sociálnym pora-

denstvom

Nevidiacich a  slabozrakých mô-

žete podporiť:

- zaslaním SMS v hodnote 2€ na čís-

lo 820 vo všetkých sieťach

- príspevkom na účet SK23 1111 

0000 0014 3025 8006

- príspevkom do stacionárnych pok-

ladničiek umiestnených vo vybra-

ných organizáciách a inštitúciách

- v priebehu septembra aj v 65 predaj-

niach spoločnosti BEPON po celej SR

- alebo online darom prostredníc-

tvom www.bielapastelka.sk.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej pod-

pore môže Biela pastelka písať kraj-

ší príbeh v životoch ľudí nevidiacich 

a slabozrakých.

Eliška Fričovská,

PR manažérka ÚNSS

Biela pastelka pomáha nevidiacim 
a slabozrakým už 20 rokov

V piatok 24. 9. 2021 dôchod-

covia z denného centra boli 

na Počúvadlianskom jazere, 

na chate Lodiar, kde mali 

„Športový deň“. 

Keď sme v dopoludňajších hodinách 

čakali na príchod autobusu, boli sme 

trochu sklamaní počasím, bolo za-

chmúrené a vial pomerne silný vie-

tor. Po príchode na chatu sa začalo 

počasie zlepšovať a  po privítaní pá-

nom Mgr. Petrom Ernekom sme sa 

rozdelili do 6 skupín. Boli už pre nás 

pripravené stanovištia, kde sme za-

čali pretekať.

Boli to disciplíny, ako: hod kovovými 

petang loptami, streľba zo vzduchov-

ky, hod na basketbalový kôš, kop do 

brány loptou – bolo to trochu nároč-

né, lebo v malej bráne bola ešte deb-

nička, ktorú sme mali trafi ť, nosenie 

pingpongovej loptičky na malej lyžič-

ke pomedzi kužele a túto trasu sme 

museli prejsť dvakrát, čo vo vetre 

nebolo celkom ľahké a vedomostný 

kvíz o Banskej Štiavnici, kde sa uká-

zalo, že naši dôchodcovia majú dobré 

znalosti z histórie nášho mesta. Na-

koniec po sčítaní bodov sa vyhodno-

tili 3 najlepšie družstvá a boli odme-

nené rôznymi malými cenami. Čakali 

sme na príchod europoslanca pána 

Róberta Hajšela. Po jeho príchode 

sme sa naobedovali a  začala disku-

sia. Bola pomerne vecná, pretože sa 

mnohí pýtali na situáciu a zaujíma-

lo nás, ako budú vyriešené pracovné 

príležitosti po zatvorení baní v Prie-

vidzi a Handlovej. Pán poslanec od-

povedal, že už sú z únie vybavené fi -

nančné prostriedky, ale ako budú 

rozdelené, to nevie, pretože ich bude 

rozdeľovať terajšia vláda. Chodil me-

dzi dôchodcami a s nimi diskutoval. 

Rozlúčil sa s  nami, pretože ho ešte 

v Bratislave čakali povinnosti a odi-

šiel. Podotkol, že by sa s nami chcel 

stretnúť ešte pred vianočnými sviat-

kami, na čo sa zase veľmi tešíme.

My sme zostali až do 17.00 hodiny, 

kedy nás pán Mgr. Ernek odviezol do 

Banskej Štiavnice. Z tohto dňa sme 

boli všetci nadšení a sľúbili sme si, že 

si to o rok zopakujeme.

Ešte chcem veľmi pekne poďakovať 

pánovi Mgr. Ernekovi, celému jeho 

kolektívu, za príjemný deň strávený 

v  ich spoločnosti a pani kuchárkam 

za skvelý obed.

Helena Šušková,

vedúca denného centra

Dôchodcovia športovali

Seniori pred chatou Lodiar foto archív autora

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

 – 18. 10. v čase od 7:30 – 16:30 

na ul.: Na Matej štôlňu, Obrancov 

mieru.

 – 19. 10. v čase od 7:30 – 16:30 

na ul.: Nám. padlých hrdinov.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Oznam
Otestovať sa môžete na mobil-

nej odberovej jednotke – stan 

SČK v meste Banská Štiavnica, pri 

mestskom úrade v pondelok, stre-

du a piatok od 9:00 – 12:00.

- antigénový test – 10,00€

- vyšetrenie protilátok na 

COVID- 19 z krvi – 20,00€

- PCR test z nosohltanu – 60,00€

- PCR test zo slín – 65,00€

Bližšie info: https://redcross.

sk/banska.../mobilne-odberove

-miesto/, tel.č.: 045/692 15 40, 

0917 637 063.

SČK BŠ
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na predstavenie umeleckého 

zoskupenia Med a prach

„outside the box 01“

2. 10. 2021, 19:00 hod.

Galéria Jozefa Kollára (GaJK), ktorá 

je súčasťou Slovenského banského 

múzea, srdečne pozýva na experi-

mentálne predstavenie umelecké-

ho zoskupenia Med a prach. Scénic-

ké dielo pod názvom „outside the box 

01“, dvojice autorov Andreja Kalin-

ku a Milana Kozánka, budú mať di-

váci možnosť uvidieť vo Veľkej sále 

GaJK, ktorá je teraz na krátku dobu 

prázdna. „Outside the box 01“ je in-

špirované bádateľským a osobným 

odkazom opáta Gregora Johanna 

Mendela, zakladateľa odboru gene-

tiky a  objaviteľa základných záko-

nov dedičnosti. Predstavuje úvodný 

projekt z autormi plánovanej série 

performatívnych diel venujúcich sa 

pomedziu vedeckého a umeleckého 

poznávania sveta.

Libreto, hudba, vizuálny koncept, 

performer: Andrej Kalinka

Dramaturgia: Milan Kozánek

Preklad: Jozef Tancer

Réžia: Andrej Kalinka a Milan Ko-

zánek

Med a prach je umelecké zoskupenie 

pohybujúce sa na hraniciach ume-

leckých foriem a  žánrov. Pod jeho 

strechou sa tvoria diela na pome-

dzí divadelných predstavení, kon-

certov či inštalácií. Táto tvorba je 

prezentovaná rovnako v divadlách, 

ako v  galéri-

ách alebo na 

koncertných 

pódiách. Per-

formeri sú 

rovnako hu-

dobníkmi, vý-

t v a r n í k m i , 

hercami, ta-

n e č n í k m i . 

Cieľom je hľa-

dať nové spô-

soby umeleckého vyjadrovania 

formou živého pohybu medzi roz-

manitými umeleckými komunitami 

a  prostriedkami. Dôležitou súčas-

ťou tvorby zoskupenia Med a prach 

je presah nielen v rámci umeleckých 

prostriedkov, ale v  rámci jednotli-

vých diel aj skúmanie vzájomných 

súvislostí umenia, biológie, psycho-

lógie, fi lozofi e, histórie, fyziky, ge-

netiky atď.

Srdečne pozývame!

Tím Galérie Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum 
– Galéria Jozefa Kollára pozýva...

Mnohí si už čoskoro budete 

klásť otázky ako: Čomu sa 

chcem v budúcnosti venovať? 

Kam na strednú školu? Ktorý 

študijný odbor si mám vybrať?

Ak sú logické a problémové úlohy pre 

Vás vášňou, milujete počítače, fyziku 

a nerobí Vám problém matematika, 

odbor programátor na SOŠ sv. Fran-

tiška Assiského v Banskej Štiavnici je 

pre Vás ako stvorený.

V dnešnej dobe IT technológie patria 

medzi najdynamickejšie oblasti, kto-

rých ohodnotenie atakuje nadprie-

mernú mzdu. (Štvorciferné sumy 

na výplatných páskach sú úplne bež-

nou vecou.) A nie len to! Vo fi rmách 

s IT sú samozrejmosťou aj rôzne ne-

fi nančné benefi ty – spoločné fi rem-

né akcie, vitamínové balíčky, poukáž-

ky do fi tness centier, masáže...

Medzi najväčšie výhody našej ško-

ly patrí to, že sa zameriavame na 

tie najmodernejšie programovacie 

jazyky, ako sú PYTHON, C++. Obi-

dva jazyky využijete na tvorbu rôz-

nych aplikácií alebo pri práci s da-

tabázami, na tvorbu hier. Pracujú 

s  nimi nadnárodné giganty, ako 

napr. Microsoft, NASA, Facebook, 

Wikipédia, CERN a  iní... Aj Vy pre 

nich môžete byť zaujímaví! Rozší-

rite si svoj obzor aj v  počítačovej 

grafi ke a robotike. Naši študenti sa 

v medzinárodných robotických sú-

ťažiach pravidelne umiestňujú na 

popredných miestach.

Nebaví Vás chémia, biológia, geo-

grafi a? U nás Vás nebudeme trápiť 

periodickou tabuľkou prvkov, ne-

musia Vás zaujímať ani organické 

a anorganické látky, nehrabeme sa 

v  mapách. Chémia, biológia a  ani 

geografi a sa u nás nevyučuje!

Po úspešnej maturite môžete 

okamžite nastúpiť do zamestnania. 

Na začiatku máte možnosť rozhod-

núť sa pre štúdium v duálnom vzde-

lávaní (dostávate za to štipendium) 

a  pokračovať v  zamestnaní. No ak 

si chcete predĺžiť sladký študentský 

život, samozrejme, je tu aj možnosť 

pokračovať v štúdiu na vysokej ško-

le. Ideálne technického typu. Máte 

to vo svojich rukách! 

U nás vládne pohodová rodinná at-

mosféra. V  školskej jedálni varia 

fantasticky. Učitelia poznajú všet-

kých študentov osobne a  ku kaž-

dému pristupujú individuálne. Si 

zďaleka a  nevieš, čo a  ako? Máme 

riešenie! Záujemcovia zo vzdiale-

nejších kútov Slovenska sa môžu 

ubytovať na internáte vzdialenom 

iba 300 metrov od našej školy!

Ešte stále váhaš?

Sleduj nás a dozvieš sa viac!

Katolícka spojená škola

Ul. A. Gwerkovej – Göllnerovej 9

Banská Štiavnica

Deviatačky a deviataci!

DSS sociálne 
stredisko SČK 
pozýva!
Hľadáte miesto, kde by ste vy, váš 

príbuzný alebo niekto z  vašich 

známych zmysluplne trávili svoj 

čas, v komunite ľudí s podobným 

osudom ?

Ak hľadáte zázemie, kde vám bude 

poskytnutá primeraná odbor-

ná pomoc, individuálny prístup 

a  podpora skupiny, združujúca 

ľudí so zdravotným znevýhodne-

ním, sme tu práve pre vás !

Domov sociálnych služieb pre deti 

a  dospelých – sociálne stredisko 

SČK v  Banskej Štiavnici na uli-

ci Bratská 9, ponúka voľné mies-

ta ľuďom odkázaným na pomoc 

poskytnutím sociálnej služby am-

bulantnou formou, v dňoch pon-

delok až piatok v  minimálnom 

rozsahu 4 hodiny denne.

Bližšie informácie vám radi poskyt-

neme na tel. čísle: 0903 558 945, 

0917 537  063 alebo emaile: 

banskastiavnica@redcross.sk

Naše aktivity môžete sledovať na: 

FB SČK Banská Štiavnica a Domov 

sociálnych služieb | Facebook

Andrea Kočalková, sociálna 

pracovníčka SČK v BŠ

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica – 18,90€, J. 

Lackovič – monografi a, obrazová 

publikácia – 15€, Banská Štiavni-

ca – Mesto UNESCO, nové vyda-

nie – 15€, Z. Denková – Baníc-

ke uniformy – 5€, Argenti Fodina 

2020 – Zborník prednášok SBM 

– 10€, Z. Denková – Betlehemy 

z Banskej Štiavnice – 12,90€. Mô-

žete si ich zakúpiť denne od 9:00 – 

18:00 hod.

IC BŠ

Pravdy 
a mýty 
o odpade
Patrí polystyrén do triedeného 

zberu?

Do triedeného zberu plastov patrí 

obalový polystyrén. Stavebný 

polystyrén je potrebné odniesť na 

zberný dvor.

ENVI-PAK
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 1.10. o 18:30 hod.

Gunda
Dokument, 93 min., MP, vstup-
né: 5€. Jedna z najdiskutovanej-
ších fi lmových udalostí poslednej 
doby. Film Gunda prináša úplne 
nový, vizuálne a zvukovo pohl-
cujúci zážitok a posúva hrani-
ce toho, čo dokáže kinematografi a 
sprostredkovať. Hlavnými posta-
vami príbehu sú prasnica GUN-
DA, dve kravy a jedna jednonohá 
sliepka. Režisér fi lmom pripomí-
na, že my ľudia obývame plané-
tu s miliardami rôznych zvierat, 
o ktorých správaní a prežíva-
ní takmer nič nevieme alebo ve-
dieť nechceme. Režisér dojímavo 
rekalibruje náš morálny vesmír 
a pripomína nám hodnotu živo-
ta a tajomstvo všetkého vedo-
mia zvierat, vrátane toho náš-
ho vlastného.

Sobota 2.10. o 18:30 hod.

Nie je čas zomrieť
Triler, akcia, 163 min., MP:15, 
vstupné: 5€.

Nedeľa 3.10. o 16:00 hod.

Baby šéf: 
Rodinný podnik
Rodinný animák, 107 min., MP, 
vstupné: 5€.

Nedeľa 3.10. o 16:00 hod.

Správa
Dráma, 120 min., MP:15, vstup-
né: 5€.

Utorok 5.10. o 18:30 hod.

Prípitok
Komédia, 87 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Adrien trčí na otravnej 
rodinnej večeri. Minúty sa vle-
čú a Adrien má jasno - horšie to 
už byť nemôže. Potom ale prí-
de posledná rana. Budúci švagor 
Adriena požiada, aby predniesol 
prípitok na svadbe. Adrien ne-
znáša svadby. A rozprávanie na 
verejnosti. A svojho budúceho 
švagra. Ale povedať "nie" nedo-
káže. V hlave sa mu okamžite za-
čínajú rozbiehať farbisté sce-
náre toho, čo všetko by sa pri 
jeho prípitku mohlo pokaziť.

Štvrtok 7.10. o 18:30 hod.

Zbožňovaný
Komédia, 98 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Uznávaný a všetkými ob-
ľúbený pediater Zdeněk (Jiří 
Bartoška) odchádza do dôchodku. 
Celý život bol uznávaným lekárom 
nemocnice a teraz sa teší na za-
slúžený oddych. Ešte viac sa na 
neho teší jeho rodina – manželka 
Olga (Zuzana Krónerová), ktorá 
sa už nemôže dočkať, že sa bude 
môcť o neho starať, rovnako ako 
aj jeho dcéra Zuzana, ktorej sa 
manželstvo s Karlom (Jiří Lang-
majer) nedávno rozpadlo. Najviac 
nadšená je však jeho vnučka Ane-
ta (Martina Czyžová), ktorá ded-
ka vždy považovala za svoj veľ-
ký vzor a píše o ňom seminárnu 
prácu do školy. Ibaže Zdeněk nie 
je taký dokonalý ako sa zdá. Má 
jedno veľké tajomstvo. Už takmer 
40 rokov udržuje milenecký pomer 
s ortopédkou Danou (Ivana Chýl-
ková). A tá, samozrejme, očaká-
va, že na ňu bude mať konečne 
viac času. Na Zdeňka tak čakajú 
pekne horúce chvíľky a rozhodne 
nie bezstarostná pohoda, ktorú 
si plánoval.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 32/2021: „Kto 

sa rád vznáša v oblakoch, ľahko dosta-

ne závrat.“ Výhercom sa stáva Mar-

tina Rebrová, Bernolákovo. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

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

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 11. 10. 2021.

V  tajničke sa ukrýva výrok Borna: 

„Do raja sa dostanú iba šťastlivci… (do-

končenie v tajničke).

A., Začiatok tajničky, Anno Do-

mini,

B., Obraz svätých, pena na kúpanie, 

rozkazuj, Slov. republika,

C., Zobaj, 4. pád slova oni, časť Mo-

ravy, aha pozri česky, zn. vanáda 

a urán,

D., Koniec modlitby, meno psa, 

nie dole, bežanie,

E., Časť poľa, kovali, poľovačky 

česky, zn. rastlinného masla,

F., Iniciálky Rašiho, buničina, ná-

vody, hlinený obor,

G., Oznámenie, nie veľkí, sóda 

bez dĺžňa, podmienková spojka,

H., Tí, meno rakúskej princeznej, 

Alžbeta, orgán zraku,

I., Eduarda, požívala tekutinu, sú-

rodenec, somár,

J., 5. časť tajničky, veľká miest-

nosť, časť Londýna, odvážne,

K., Mastná zemina, 3. časť taj-

ničky.

1., Tebe, 2. časť tajničky,

2., Samohláska v  slove mím, bo-

davý hmyz, vídaval,

3., Švédsky vynálezca, má uvítaciu 

reč, ozn. lietadiel Hondurasu,

4., Patriaci Ene, meno Kazimíra, fi -

gúrka v šachu,

5., Kráľovská hra, sem, existuješ, 

55 v Ríme,

6., Vliekla za sebou, muž. meno,

7., Vyhynutí kočovníci, kasta, po-

jem duše u Egypťanov,

8., Suchá tráva, zahaľuje, český he-

rec,

9., Zvyšky po ohni, vrhne do diaľky, 

mesto na Morave,

10., Sodík, poľovačky česky, druh 

auta, 5 v Ríme,

11., Triesky, český slávik, starší,

12., Prasiatko česky, číra tekutina, 

zn. prášku na pranie,

13., Príbytky včiel, Anabela, 8,

14., Aj, Koniec tajničky, 4. časť 

tajničky, Literárna tvorba skr.,

15. 6. časť tajničky, koleso, kyslík.

Pomôcky: Kent, Milan, ich, Seat, 

OMO.

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. 34
Krížovka
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Mestská knižnica, ako aj iné 

verejné ustanovizne v súčas-

nosti pracuje v režime podľa 

aktuálneho covid automatu, 

ktoré každý týždeň aj pre naše 

mesto aktualizuje Minister-

stvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR 

prostredníctvom linku Banská 

Štiavnica - Covid Automat 

(gov.sk). 

Zatiaľ je knižnica prístupná v  reži-

me „základ“ pre všetky skupiny oby-

vateľov, avšak za prísnych hygienic-

kých podmienok dezinfekcie rúk 

a  nosenia rúšok, príp. respirátora 

(1. stupeň ohrozenia, červená far-

ba covid automatu) a  zachovania 

predpisu 1 osoba na 15m2 v danom 

priestore s výnimkami, ktoré taktiež 

určuje covid automat. Napriek tým-

to nevyhnutným opatreniam zazna-

menávame peknú návštevnosť spô-

sobenú možno aj začiatkom nového 

školského roku alebo aj zvýšenou 

obavou ľudí o vyhlásenie prípadné-

ho nového „lockdownu“. No veríme, 

že návštevnosť spôsobuje aj stále 

aktuálna ponuka nových kníh či cel-

kovo zaujímavý knižný fond. Kniž-

nicu i v  tomto roku podporil Fond 

na podporu umenia prostredníc-

tvom výzvy na akvizíciu knižného 

fondu, ktorú sa nám podarilo úspeš-

ne premeniť na dobrý projekt. Vý-

sledkom je 1500€ získaných na 

nákup odbornej i  beletristickej li-

teratúry. V 1. etape sme získali pre 

knižnicu odbornú literatúru z oblas-

ti histórie pre lepšie spoznanie slo-

venských i  svetových historických 

reálií a  doplnenie si mozaiky o  de-

jinných súvislostiach naprieč storo-

čiami a problémami, ktoré prinášali. 

Jednotlivé tituly si možno prezrieť 

na on-line katalógu knižnice, no na 

inšpiráciu spomenieme napr.: Tim 

Marshall- Tieňohra, Jakub Drábik- 

Fašizmus, Ivan Kamenec- Po sto-

pách tragédie, I. Kamenec- Rozho-

vor s  dejinami, „absyntovka“ Ilony 

Wisniewskej s názvom Biele či obľú-

bená publikácia pre deti a mládež zo 

série Daj si čas. Doplnené boli i nie-

ktoré tituly historických románov, 

detektívok, literatúry pre deti i po-

pulárno-náučnej literatúry. Veríme, 

že sme vás opäť trošku zaujali a mo-

tivovali ku skorej návšteve knižnice.

/MsK/

Očkom do knižnice

Knižničný fond pre čitateľov  foto archív MsK

Srdečne pozývame na vernisáž 

výstavy Snímky vlaňajšej 

sezóny, ktorá sa uskutoční 

v piatok 1. 10. 2021 o 19:00 

v Schemnitz gallery, A.Sládko-

viča 53/2, Banská Štiavnica.

Vystavující: Michaela Th elenová 

(CZ), Anton Čierny (SLK)

Kurátor: Michal Koleček (CZ)

Výstava nazvaná Snímky loňské se-

zóny představuje v Galerii Schemnitz 

v  Bánské Štiavnici dvojici význam-

ných a  mezinárodně etablovaných 

autorů střední generace – Michae-

lu Th elenovou a  Antona Čierneho, 

které spojuje zájem o  využívání in-

trospektivních principů soustředě-

ných na práci s  hlubokými subjek-

tivními prožitky na straně jedné 

a snaha cílit svoje projekty směrem 

k  jemnému kritickému poznámko-

vání vybraných společenských pro-

cesů ohrožujících křehkou individu-

ální i komunitní integritu na straně 

druhé. Jestliže Michaelu Th eleno-

vou lze v  této souvislosti charakte-

rizovat jako umělkyni tematizující 

prostřednictvím fotografi ckých cyk-

lů nejbližší rodinné okolí reprezento-

vané intimními rituály vyrůstajícími 

ze společného soužití, které ovšem 

citlivě zasazuje do atmosféry českých 

příhraničních Sudet poznamenaných 

historickým vykořeněním, tak An-

ton Čierny představuje intermediál-

ně široce rozkročeného tvůrce kom-

binujícího performativní postupy 

využívající nezřídka vlastní tělesnost 

jako klíčový vyjadřovací prostředek 

s aktivistickými strategiemi upozor-

ňujícími na palčivá environmentální 

či ideologická témata, na jejichž pů-

dorysu dochází k  formování zásad-

ních společenských střetů.

Michal Koleček

Snímky vlaňajšej sezóny

Tri body 
vezieme 
domov
Sobotný zápas sme zvládli a  pripi-

sujeme si 3 body do tabuľky. Už po 

1. polčase sme vyhrávali 1:0, v dru-

hom sme síce inkasovali, ale presný-

mi strelami Dana Hudáka a Paľa Bla-

hu sme ukázali svoju silu. Ďakujeme 

fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť!

Výsledky:

IV. liga JUH, 9. kolo

TJD Príbelce – FK Sitno BŠ 1:3

Góly: P. Blaho, D. Hudák 2

Kam na futbal?

IV. ligam 10. kolo

3. 10. o 14:30

MFK Detva – FK Sitno BŠ – na ih-

risku súpera

FK Sitno Banská Štiavnica

Zdravá 
závislosť
Už tretí rok funguje v  kultúrnom 

centre enviromentálna aktivita s ná-

zvom Výmenník. Vďaka nej sa ľudia 

môžu zbaviť nepotrebných, ale ešte 

stále funkčných vecí a  oblečenia. 

Chýba vám oblečenie pre deti? Már-

nivosť je silnejšia ako vy, ale nechce-

te minúť pol výplaty? Alebo sa len 

radi prehrabkávate medzi handra-

mi a vecami s vedomím, že objavíte 

klenot? U nás vám ponúkame všet-

ky možnosti. Nájdete tu oblečenie 

pre deti aj dospelých, topánky, drob-

nosti do kuchyne, paplóny, v men-

šom množstve hračky. Záleží vždy 

na tom, koľkých a akých vecí sa ľu-

dia zbavia a donesú ich k nám.

Neoceniteľná aktivita, ktorou sa 

snažíme chrániť, aj keď v  malom, 

kolobeh spotrebného tovaru.

Kultúrne centrum sa tak roky sna-

ží o  čo najmenej enviromentálne 

zaťaženie odpadom. Plagáty z kina 

poskytujeme na balenie kníh, se-

parujeme odpad, a  výmenník je 

pre nás čerešničkou na enviro tor-

te. Budeme radi, ak sa k  nám pri-

dáte a prispejete tak k ďalšiemu od-

bremeneniu našej planéty od toho, 

čoho má už aj tak dosť.

Výmenník býva otvorený: v pon-

delok, stredu a  piatok od 10:00-

11:00 hod. a  od 15:00-16:00 hod. 

Vstup-hlavný vchod do KC.

Viac info na web: 

kultura banskastiavnica, 

mail: kultura@banskastiavnica.sk

Zuzka Patkošová,

odd.KŠaMK
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inzercia

služby

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Ponúkam na predaj uhlie 20m3- 

bez dovozu. Cena dohodou: Kon-

takt: 0910 235 488

  Predám akumulačný kotol na 

ústredné kúrenie 1000l, nepou-

žívaný, pôvodná cena 850EUR, 

aktuálna cena 650EUR, tel.č.: 

0908 813 047

 Opilovanie a spilovanie stro-

mov, kosenie záhrad, tel.č.: 

0940 870 762

 Drenáže okolo domov, vysú-

šanie vlhkých stien a murív po-

mocou prúdenia vzduchu, tel.č.: 

0902 147 715 

INZERCIA

Náš 29-ročný krajný stredo-

poliar, odchovanec, veľký 

pohoďák a líder tímu Dávid 

Budinský bol aj s bratom, 

brankárom Baníka Ostrava, 

od malička vedený k futbalu.

„Bol to ocino, ktorý nás aj s  bratom 

viedol k  futbalu a  bol aj mojím tré-

nerom v  prípravke v  rodnej Banskej 

Štiavnici,“ hovorí na úvod nášho 

rozhovoru Dávid a dodáva: „Dovo-

lím si tvrdiť, že naša rodina má fut-

bal v krvi, najmä z otcovej strany. Môj 

otec hrával v  doraste 2. ligu v  Žia-

ri nad Hronom, následne mal prestú-

piť do Lokomotívy Košice, kde mo-

hol okúsiť profi  futbal. Tento prestup 

„stroskotal“ na starých rodičoch. Môj 

strýko hrával taktiež v  dorastenec-

kom veku v  Žiari nad Hronom, po-

tom 3. ligu v Banskej Štiavnici. Úplne 

iná káva sú ocinovi bratranci Marek 

a  Robo Petrušovci, ktorí vyrastali 

v Tatrane Prešov a následne prerazi-

li do profi  futbalu. Róbert Petruš hrá-

val vo fínskom FC Kuusysi a v ruskom 

Gazovik Gazprom Izhevsk. Zo sloven-

ských trávnikov spomeniem Inter Bra-

tislava, FK Púchov. Marek Petruš hrá-

val v  izraelskom FC Bnei Yehuda Tel 

Aviv, Slovane Bratislava, Gazoviku 

Gazprom Izhevsk. Momentálne pôso-

bí ako hlavný tréner A-mužstva MFK 

Tatran Liptovský Mikuláš a  tiež ako 

asistent trénera reprezentačného vý-

beru U16. Nesmiem zabudnúť na 

môjho brata Viktora, ktorý futbalo-

vo vyrastal po mojom boku v Banskej 

Štiavnici a Žiari nad Hronom, potom 

prestúpil do Dukly Banská Bystrica. 

Následne prišiel veľký krok a prestúpil 

do druholigového FC Graffi  n Vlašim, 

kde sa naštartovala jeho profi  futba-

lová kariéra. Prišiel prestup do Sparty 

Praha, odtiaľ ho poslali na hosťovanie 

do Bohemians Praha a  momentálne 

pôsobí v Baníku Ostrava.“

Dávid sa od malička venoval pohy-

bu, bol všestranne zameraný, mô-

žeme smelo povedať, že mu išlo 

všetko od atletiky až ku kolektív-

nym športom. „Ako 15-ročný som 

bol na Majstrovstvách SR vo viacbo-

ji, kde si tréneri všimli, že vynikám 

v  behu na 60 metrov. Následne priš-

la ponuka , ktorú som hneď zavrhol, 

pretože už vtedy som túžil iba po fut-

bale,“ vracia sa k svojim športovým 

začiatkom Dávid, ktorého mater-

ským klubom bol FK Sitno Banská 

Štiavnica. „Mojím prvým trénerom 

bol môj otec, ale trénovali ma mno-

hí skvelí tréneri. Najviac, čo sa týka 

futbalu, mi dal tréner Gábor,“ hovo-

rí náš stredopoliar, ktorý okrem 

už spomínaných klubov v Banskej 

Štiavnici a Žiari nad Hronom po-

čas štúdia na vysokej škole pôsobil 

v MŠK Senec ešte ako dorastenec. 

„Po odchode do zahraničia som hrá-

val v nemeckom Sport Union Neckar-

sulm a  Viktoria Odenheim. Pred fú-

ziou s FK Sitno Banská Štiavnica som 

pôsobil v  TJ Baník Štiavnické Bane, 

kde som prežil svoje najlepšie futbalo-

vé obdobie,“ dodáva.

Dávid je skúsený hráč s  12 908 

odohranými minútami a 69 strele-

nými gólmi. Veľmi rád však spomí-

na na domáci zápas proti ŠK Par-

tizán Čierny Balog. „Čierny Balog 

bol na prvom mieste v tabuľke s vyso-

kým bodovým náskokom, ale vyhrali 

sme 4:0 a podarilo sa mi streliť všetky 

góly,“ dodáva Dávid, ktorý si v mi-

nulom roku urobil licenciu C a mo-

mentálne pôsobí v našom klube aj 

ako tréner U15.

Náš klub mal vlani ambície postú-

piť do vyššej ligy, čo sa mu aj po-

darilo a  momentálne kraľuje na 

prvom mieste v  tabuľke IV. ligy. 

„Káder máme veľmi kvalitný, mys-

lím si, že máme na postup do III. ligy 

a budeme o to aj bojovať. Tréningy sa 

vedú na vysokej úrovni, takže z mojej 

strany je to spokojnosť,“ konštatuje 

náš stredopoliar, ktorý by ale uví-

tal regeneračnú miestnosť priamo 

v areáli. „Viem si predstaviť, že máme 

priamo na štadióne kaďu, saunu či ví-

rivku, ale to už trochu podpichujem 

nášho prezidenta,“ smeje sa Dávid, 

ktorý si okrem stredu poľa vyskú-

šal aj post ľavého obrancu či hroťá-

ka. „Najlepšie sa cítim na ľavej zálo-

he,“ konštatuje s  tým, že dôležité 

však je baviť sa futbalom.

Futbalovým vzorom Dávida Bu-

dinského bol Cristiano Ronal-

do, ale momentálne sa mu viac 

páči Marco Asensio. Samozrejme, 

sleduje aj kariéru svojho brata – 

brankára Baníka Ostrava, Vikto-

ra: „S bratom máme vynikajúci vzťah, 

chodili sme s rodinou na zápasy, či už 

do Prahy alebo do Ostravy. Ani on, 

keď príde domov, nevynechá môj zá-

pas,“ dodáva na záver Dávid, ktoré-

ho voľný čas vypĺňa hlavne futbal: 

„Gro môjho voľného času patrí futba-

lu, či už svojim tréningom, alebo tré-

ningu mládeže. Ako nevšednú záľubu 

by som spomenul poker s priateľmi.“

FK Sitno Banská Štiavnica

Dávid Budinský: 
Naša rodina má futbal v krvi

Kaktus bike Bratislava, 

usporiadali fi nále Sloven-

ského pohára v horskej 

cyklistike. 

Skvele si na náročnej trati 

v Karpatoch počínala Janka 

Potančoková (ŠK Atléti BS), 

ktorá zvíťazila nielen vo svo-

jej kategórii, ale aj v absolút-

nom poradí žien. Po niekoľ-

kých druhých miestach sa 

konečne dočkala. 

Žiaľ, Milan Potan-

čok, po zlom odbo-

čení z  trate, pretek 

nedokončil. Prete-

ky sme absolvovali 

za fi nančnej pomo-

ci z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica. 

Ďakujeme a  gratu-

lujem!

R. Petro

Janka Potančoková víťazne

Beh zdravia 
v  T. Tepliciach ovládol Marek 

Vidlička

Pretekár ŠK Atléti BS Marek Vid-

lička dominoval vo svojej kategó-

rii na Behu zdravia v Turčianskych 

Tepliciach. Celkovo tretie miesto 

a  víťaz svojej kategórie, zároveň 

si vybojoval nomináciu na MS 

ozbrojených síl v cezpoľnom behu 

do Dánska. Gratulujeme!

R. Petro

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk
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číslo 34 • 30. september 2021

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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

NAJVÝHODNEJŠIA CENA 
FASÁDNYCH OMIETOK V TOMTO ROKU

Od 30.09.2021 do vypredania zásob prebieha u nás AKCIA

Zníženie ceny o viac ako 16% na fasádne omietky v BIELOM, 
ale aj vo FAREBNOM PREVEDENÍ – pri ktorých ponúkame 

možnosť výberu z farebnej škály viac ako 150 odtieňov, 
a možnosť výberu z 2 základných druhov omietkovín – hladených 

AKRYLÁTOVÝCH a hladených SILIKÓNOVÝCH 
s veľkosťou zrna 1,5mm.

Omietka COLOR Akrylátová 1,5mm HLADENÁ 25kg
v bielom prevedení v cene 28€ s DPH

(pôvodná cena 33,80€ s DPH)
Omietka COLOR Silikónová 1,5mm HLADENÁ 25kg

v bielom prevedení v cene 37€ s DPH
(pôvodná cena 44,70€ s DPH)

(pri farebnom prevedení sa cena môže meniť maximálne však o + 4€ )
Navštívte nás v predajni 

Farby Laky 
(Miroslav Blahút) 

– nad Billou
Drevená 926/1

Banská Štiavnica
+421 902 421 350

045/692 07 36

Maliarske práce
sadrokartón, obklady, 

dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk


