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INZERCIA

Tak ako sme už v Štiavnic-

kých novinách č. 28 zo dňa 

15. augusta 2019 informovali, 

že v roku 2018 Mesto Banská 

Štiavnica odkúpilo pozemok 

od ATJ Invest, s.r.o., Haburská 

49/A, Bratislava v celkovej 

sume 158 220eur za účelom 

vybudovania parkoviska. 

Následne bola spracovaná projek-

tová dokumentácia, ktorú vypra-

covala fi rmy Dopravoprojekt, a.s., 

Zvolen a OSVO Comp, a.s., Prešov, 

ktorá bola následne verejne prezen-

tovaná.

Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici 

prosí ctených návštevníkov 

Botanickej záhrady o zvýšenú 

opatrnosť a trpezlivosť pri 

pohybe po jej úzkych chodníč-

koch. 

V  týchto dňoch sa  uskutočňu-

je oprava schodišťa pred školou, 

oprava kovaných častí schodiš-

ťa a vstupných brán , ako aj kom-

pletná výmena elektrických stĺpov 

osvetlenia za liatinové stožiarové 

zostavy, také, aké boli použité pri 

obnove uličných priestorov histo-

rického jadra mesta Banská Štiav-

nica a  aj pri obnove Akademickej 

ulice. Bude tým dodržaná jednot-

ná vzhľadová koncepcia. Všetky 

tieto práce škola realizuje vo vlast-

nej réžii.

Súbežne je obnovovaný obvodový 

ohradový múr botanickej záhrady 

po oboch jeho stranách.  V  druhej 

etape ide o tieto jeho časti: časť hra-

ničiaca s Kollárovou záhradou, kto-

rá plynulo nadväzuje na už oprave-

ný múr od Ulice akademická a múr 

od Ulice botanická v dĺžke od Kollá-

rovej záhrady po vstupnú bránu do 

botanickej záhrady. Práce majú na-

sledovnú postupnosť. Najskôr bol 

odstránený porast brečtanu a  prí-

savníka päťlaločnatého, potom sa 

pristúpi k vybúraniu starých poško-

dených omietok, vystriekaniu vo-

dou, penetračnému náteru muriva 

a  novej  hrubozrnnej omietky. Na-

sledovať bude oprava klobúkov. Po-

slednou prácou bude oprava a náte-

ry kovaných častí. 

Parkovisko na Dolnej ul. 
pred otvorením

Obnova obvodového ohradového múru 
Banskoštiavnickej botanickej záhrady – II. etapa

Nové parkovacie miesta  foto Michal Kríž 
3.str.


3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

SVETOVÉ 
DEDIČSTVO 
OČAMI DETÍ
Trámová miestnosť Rubigallu 

(2. poschodie)

25.9. - 31.12.2019 

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 16. október 2019 (stre-

da) o 10:00. Zasadnutie sa usku-

toční v  zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č. dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a.s.. Bez el. 

energie budú v B. Štiavnici:

– 22.10. v čase od 7:30 – 17:30 

na ul.: Počúvadlianske Jazero.

– 23.10. v čase od 7:30 – 16:00 

na ul.: Cintorínska, F. Urbánka, 

J. C. Hronského, Na Mária šach-

tu, Obrancov mieru, Rakytová 

a Úzka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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„Niekto dobre robí, keď nič nerobí!“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

5.10. v  Rádiu Slovensko od 20:05 

boli až dvaja banskoštiavnickí rodá-

ci – Robert Hajšel, europoslanec, kto-

rý hovoril o aktuálnom dianí v Európ-

skom parlamente a moderátor Michal 

Čabák. 7.10. v Rádiu Devín od 14:30 

bola podrobná reportáž o  programe 

kultúrnych podujatí v  Nových Zám-

koch v  roku 2020, kedy toto mesto 

bude ako 2. v poradí po Banskej Štiav-

nici „Mesto kultúry 2020“. Chvályhod-

né je, že značný priestor bol venovaný 

aj Banskej Štiavnici, odkiaľ organi-

zátori čerpali inšpirácie. 8.10. v  Rá-

diu Regina o  10:00 bolo síce uvede-

né, že diaľkový autobus z BŠ do BA 

ešte stále nepremáva, avšak v dohľad-

nom čase by sa už tak malo stať. 8.10.

v Rádiu Devín o 13:30 bola 1. časť ro-

mánu „Hostina“ od našej spisovateľky 

Mgr. Rút Lichnerovej.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica,
médiá a súvzťažnosti

Asociácia informačných 

centier Slovenska (AICES), 

vydavateľstvo Kam po 

Česku, info T.I.C. a webový 

portál www.kamposlovensku.sk 

počas leta 2019 realizovali 

anketu Informačné centrum roka 

2019.

Anketa prebiehala na webovom por-

táli www.kamposlovensku.sk počas 

letných mesiacov od 21. júna do 31. 

augusta 2019. Pomocou ankety sa vy-

tvoril priestor pre propagáciu a zvidi-

teľnenie jednotlivých informačných 

centier Slovenska., ktorý bol príno-

som obzvlášť počas turistickej sezó-

ny. Anketa slúžila predovšetkým náv-

števníkom aj na šírenie povedomia 

o službách informačných centier, kto-

ré skvalitnili ich dovolenky, poradili 

výlety a ukázali možnosti nezabudnu-

teľných zážitkov. Anketa Informačné 

centrum roka 2019 prebiehala pod 

záštitou Ministerstva dopravy a  vý-

stavby Slovenskej republiky.

Celkovo sa zapojilo 2713 platných 

hlasujúcich, ktorí rozhodli o  najpo-

pulárnejších informačných centrách 

v  jednotlivých regiónoch Slovenska. 

V západoslovenskom regióne sa naj-

obľúbenejšími turistickými infor-

mačnými centrami stali Kultúrno-in-

formačné centrum Trenčín s počtom 

hlasov 77, Levická informačná agen-

túra s 58 hlasmi a na treťom mieste 

sa umiestnilo Turistické informač-

né centrum – Bratislavská organizá-

cia cestovného ruchu s 52 platnými 

hlasmi.

V  stredoslovenskom regióne sa top 

turistickými informačnými centra-

mi stali IC Banská Štiavnica s úcty-

hodnými 766 hlasmi, Kultúrne a in-

formačné centrum mesta Kremnica 

s 368 hlasmi a na treťom mieste sa 

umiestnilo Turistické Informačné 

centrum Revúca s 291 platnými hla-

sujúcimi. Vo východoslovenskom 

regióne sa najpopulárnejšími tu-

ristickými informačnými centrami 

stali Turisticko-informačná kancelá-

ria TIK Rožňava so 159 hlasmi, Tu-

ristické informačné centrum Spišská 

Nová Ves s 55 platnými hlasmi a tro-

jicu najobľúbenejších infocentier 

v tomto regióne uzatvára Informač-

né centrum MIC Košice s 34 hlasmi.

Absolútnym víťazom ankety Infor-

mačné centrum roka 2019 sa sta-

lo Informačné centrum mesta Ban-

ská Štiavnica s  počtom hlasov 766. 

Toto číslo predstavuje celkových 28% 

z celkových platných hlasov a odzr-

kadľuje popularitu tohto informač-

ného centra nielen v  regióne, ale aj 

na Slovensku.

Gratulujeme víťazným turistickým 

informačným centrám za odvahu sa 

zapojiť do prvého ročníka súťaže po-

pularity a všetkým tým, ktorí im odo-

vzdali svoje hlasy. Za podporu ďaku-

jeme našim partnerom súťaže, ktorí 

pre súťažiacich pripravili hodnotné 

ceny a  Ministerstvu dopravy a  vý-

stavby Slovenskej republiky za pre-

vzatie záštity nad súťažou populari-

ty turistických informačných centier.

Tešíme sa spoločne na ďalší ročník.

Partneri súťaže, ktorí poskytli ceny:

https://aices.sk/s-letnou-sezonou-

prichadza-sutaz-o-naj-tic-2019/

(AICES)

Anketa 
Informačné centrum roka 2019 – výsledky

Brigáda
Správa CHKO Štiavnické 

vrchy organizuje v  dňoch 18. – 

19.10.2019 od 09.00 hod. bri-

gádu v lokalite „Tatárska lúka pod 

Sitnom“ za účelom kosenia a od-

straňovania náletových drevín. 

Pre brigádnikov bude priprave-

né chutné občerstvenie v  Cha-

te A. Kmeťa na Sitne ako aj na 

Terase u Blaškov. V prípade zá-

ujmu môžu brigádnici z  piatka 

18.10. na sobotu 19.10. pres-

pať v  Chate A. Kmeťa na Sit-

ne (je potrebné si doniesť ka-

rimatku a  spacák). Zraz bude 

na Tatárskej lúke. Záujemcov 

o brigádu chceme požiadať o na-

hlásenie sa na túto akciu na tel. č. 

0903 298 326 prípadne na e-ma-

ilovú adresu:  peter.farbiak@

sopsr.sk. Tešíme sa na Vašu 

účasť! 

Správa CHKO Štiavnické vrchy

7.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada TV VIO.

 Príprava materiálov pre Mestské 

zastupiteľstvo.

8.10

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ.

9.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR Banská 

Štiavnica.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Stredoslovenskej energeti-

ky, a.s..

Rokovanie k riešeniu zdravot-

níctva v meste Banská Štiavnica.

10.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava rozpočtu pre rok 2020.

11.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na slávnostnom zasadnutí 

Pedagogickej rady pri príležitos-

ti storočnice novodobej histórie 

školy Gymnázia Andreja Kmeťa 

v Banskej Štiavnici.

 Slávnostné prijatie absolven-

tov Gymnázia Andreja Kmeťa 

v Banskej Štiavnici.

Viera Lauková

Kvarteto 
Osobnosti Banskej Štiavnice

Pozývame Vás na verejnú pre-

zentáciu Kvarteta Osobnosti 

Banskej Štiavnice.

Prezentácia kvarteta bude 

22.10. o  10:00 v  Klube Rubi-

gall spojená s vernisážou výsta-

vy „Koncepty a prototypy“.

Vo zväčšenej podobe uvidíte 

grafi cké návrhy a prvé prototy-

py kvarteta, cez ktoré musel vý-

voj prejsť, aby sme Vám mohli 

priniesť Kvarteto Osobnosti 

Banskej Štiavnice vo fi nálnej po-

dobe. Karta, to nie je len obrá-

zok a číslo vyjadrujúce hodnotu. 

Pri tvorbe návrhu sme muse-

li skombinovať klasickosť kar-

tových hier, zaužívaných podôb 

kariet s  požiadavkami hrateľ-

nosti a aktuálnej doby – priniesť 

kartu 21. storočia. Ako uvidíte, 

nebola to jednoduchá cesta.

O  osobnostiach a  príprave hry 

Vám porozpráva autorský kolek-

tív: Mgr. Peter Chytil, Mgr. Má-

ria Čelková, Mgr. art. Ivan Slo-

venčák a  do histórie Banskej 

Štiavnice Vás prenesie PhDr. Mi-

kuláš Čelko.

Nebude chýbať možnosť si toto 

kvarteto zahrať. Kvarteto osob-

nosti Banskej Štiavnice si mô-

žete zakúpiť v Infocentre mesta 

Banská Štiavnica.

Peter Chytil, 

Komisia pre 

pamätihodnosti mesta
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Na základe verejné-

ho obstarávania bola podpísaná 

zmluva so zhotoviteľom, ktorým 

bola fi rma Combin Banská Štiavni-

ca, s.r.o.. Vybudovaním parkovis-

ka vzniklo 93 nových parkovacích 

miest. Vysúťažená cena parkoviska 

je vo výške cca. 398 000eur s DPH, 

z čoho vlastné fi nančné zdroje tvo-

ria 93  000eur a  305  000eur bolo 

použitých z  fi nančných prostried-

kov MF SR.

V mesiaci júl boli započaté práce na 

výstavbe parkoviska na Ulici dolná 

a v súčasnej dobe sú realizované iba 

fi nálne ukončovacie práce.

Verejná zeleň je samostatným ob-

jektom, s  vypracovanou projekto-

vou dokumentáciou, ktorá bude 

následne vysadená.

Momentálne je parkovisko na Ul. 

dolná pripravené na odovzdanie 

do užívania širokej verejnosti. Po 

skolaudovaní stavby by sa mala 

plocha na parkovanie slávnostne 

otvoriť a začať fungovať od mesia-

ca november. Prevádzka parkovis-

ka bude bezplatná do doby schvále-

nia nového VZN o parkovaní Mesta 

Banská Štiavnica, ktoré určí fi nálny 

režim predmetného parkoviska.

Verme, že výstavbou tohto záchyt-

ného parkoviska sa odbremení do-

prava v  centre mesta a  historické 

centrum sa stane ešte viac atraktív-

nejším a vyhľadávanejším miestom 

pre spoznávanie, oddych a  relax, 

tak ako to bolo doposiaľ.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Celkovo pôjde o  dĺž-

ku 125 m múru. Túto obnovu sa 

škole podarilo zabezpečiť vďaka 

dotácii Ministerstva kultúry Slo-

venskej republiky v  projekte Ob-

novme si svoj dom, podprograme 

1.2. Škola sa na obnove múru spo-

lupodieľa fi nančnou čiastkou 5%. 

Opravou múru bude zabezpečené 

nielen bezpečnostné, ale aj estetic-

ké hľadisko.

Základné údaje:

Investor: BBSK, SOŠ lesnícka Ban-

ská Štiavnica

Realizátor stavby: Studio S., s. r. o., 

Severná 19, 974 Banská Bystrica

Obnovovaný úsek: – Od Ul. aka-

demická v  časti hraničiacej s  Kol-

lárovou záhradou v  prednej 

časti po  Kollárov dom a od Kolá-

rovho domu a  Kollárovej záhrady 

v zadnej časti po Ulicu botanická

– múr susediaci s Ul. botanická po 

hlavný vstup do záhrady 

Financovanie: z 95% je stavba re-

alizovaná s  fi nančnou podporou 

MK SR. SOŠL BŠ

�1.str.

Zvoz 
nebezpečného odpadu z  do-

mácností

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica oznamu-

jú občanom, že v  mesiaci októ-

ber 2019 sa bude realizovať zvoz 

nebezpečného odpadu z domác-

ností. Zvoz sa uskutoční nasle-

dovne:

Dňa 24.10.2019 sa uskutoční 

zvoz na vyzbieranie odpadu čas-

ti Štefultov, vrátane časti Sit-

nianska a Povrazník.

Medzi nebezpečný odpad 

z  domácnosti patria odpady 

toxické pre človeka a  aj život-

né prostredie, ako napr. staré 

farby, riedidlá, batérie a  aj pre-

nosné batérie, rôzne chemikálie 

používané v domácnosti, žiariv-

ky, chladničky, minerálne oleje. 

Farby, chemikálie, oleje a iné te-

kuté a  sypké odpady musia byť 

zabezpečené voči vyliatiu či vy-

sypaniu pri manipulácii, ideálne 

v  pôvodných obaloch a  označe-

né, aby bolo zrejmé o aký druh 

odpadu ide. Prosíme občanov, 

aby si spomínaný odpad vyloži-

li v uvedený deň zvozu ráno do 

7.00 hod. 

V  prípade nepriaznivého poča-

sia budeme informovať o  ná-

hradnom termíne zvozu.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu – „2x ročne“.

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica oznamu-

jú občanom mesta, že sa dňa 

14.10.2019 uskutoční zvoz „2x 

ročne“ a  to na uliciach: Koncová, 

Osadná, Pustá, Hadová, Stratená 

a v častiach Bartkov majer, Široký 

vrch, Vindišlajtňa.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Oznam
Dobrovoľný hasičský zbor Šteful-

tov organizuje zájazd do Holiday-

park Kováčová dňa 22.10. Od-

chod o  11:00 u  horného mlyna. 

Cena zájazdu je 10€/osoba (vstup 

aj cesta). Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť u  p. Tokárovej na tel.č.: 

0908 396 276.

Výbor DHZ Štefultov

Parkovisko na Dolnej ul. 
pred otvorením

Obnova obvodového ohradového múru 
Banskoštiavnickej botanickej záhrady – II. etapa

Oprava schodiska pred školou  foto Michal Kríž 

Dňa 4.10. sa v podkroví Rubi-

gallovho domu uskutočnilo 

stretnutie banskoštiavnických 

detí s mladým autorom 

fantasy príbehov Stanislavom 

Repaským.

Pozvanie prijalo osemdesiat mla-

dých poslucháčov, ktorí si vďaka 

pani učiteľkám našli cestu do no-

vozriadeného priestoru pre kul-

túrne, spoločenské či vzdeláva-

cie podujatia na Nám. sv. Trojice 

v  tzv. Rubigallovom dome, v  bu-

dove, kde okrem iných organi-

začných zložiek mestského úradu 

sídli aj mestská knižnica. A  prá-

ve knižnica pripravila na začiatok 

októbra literárnu besedu pre cieľo-

vú skupinu detí ZŠ, ktorým je svet 

fantázie nielen blízky, ale tiež veľ-

mi potrebný pre ich zdravý rozvoj. 

Autor Natálkiných príbehov do-

kázal masu detí pomocou obrazo-

vej projekcie nielen vtiahnuť do 

príbehu a  zaujať, ale aj podnietiť 

k hľadaniu neviditeľného čarovné-

ho sveta v nás a možno aj skryté-

ho talentu, ktorý sa cez písmenká 

a  obrázky môže dostať na strán-

ky kníh, ak sa spojí s usilovnosťou 

a odvahou. Otázkam na autora ne-

bolo konca a  potešila nás aj číta-

ná ukážka ústami jedného z  detí, 

za ktorú si vyslúžil knihu s  auto-

gramom a  venovaním Stanislava 

Repaského. Nasledovala malá au-

togramiáda, niekoľko „selfi e“ a na-

pokon prísľub, že sa stretneme pri 

ďalších pokračovaniach Natálki-

ných príbehov.

Naše poďakovanie patrí predo-

všetkým autorovi, ZŠ J. Horáka, 

ako aj Fondu na podporu ume-

nia, ktorý bol hlavným sponzo-

rom podujatia. Už teraz sa tešíme 

na ďalšie.

MsK

Klub Rubigall plný detí
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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 Štiavnica 

č. 27/2019 na prevod pozemku 

v k. ú. Banská Štiavnica

– pozemok parc. číslo C KN 6471/1, 

o  výmere 714m2, ostatná plocha, 

ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 36035521-34/2019 zo 

dňa 27.05.2019, overeného Okres-

ným úradom Banská Štiavnica, od-

bor katastrálny dňa 60.05.2019, 

pod č. G1-149/2019, odčlenením 

dielu 1 o  výmere 714m2 ostatná 

plocha z pôvodného pozemku parc. 

č. E KN 2-911/13 o celkovej výmere 

1139m2, trvalé trávne porasty, naj-

menej z cenu stanovenú znaleckým 

posudkom pre kupujúceho Tidly 

Slovakia, a. s.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 28/2019 na prevod pozemku 

v k. ú. Banská Štiavnica

– parc. číslo C KN 1541/2, o výme-

re 72m2, záhrady pre kupujúcu M. 

Stanková, najmenej za kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom, 

vrátane nájmu za tri roky spätne. 

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

29/2019 na prenájom pozemku 

v k. ú. Banská Štiavnica

– parc. číslo C KN 5528/11, o cel-

kovej  výmere 563m2, ostatná plo-

cha, z ktorej sa prenajme 36m2 pre 

nájomcu J. Tereňová s manž. s roč-

ným nájomným schváleným uzne-

sením MsZ č. 143/2019 vo výške 

1€ ročne.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 30/2019 na prevod:

– časti pozemku parc. číslo E KN 

4340/4, o  výmere 286m2, TTP, 

z  ktorej sa geometrickým plánom 

vyčlení časť priľahlá k  nehnuteľ-

nostiam vo vlastníctve Ing. P. Či-

dera s manž. vo výmere cca 230m2, 

v k. ú. Banská Hodruša, najmenej 

za cenu stanovenú znaleckým po-

sudkom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 31/2019 na prevod pozemku 

v  k. ú. Banská Štiavnica záme-

nou do vlastníctva mesta Ban-

ská Štiavnica sa prevedie nasle-

dovne:

a) kanalizácia vybudovaná na po-

zemku parc. č. C KN 3723/4 v k. ú. 

Banská Štiavnica – „Predĺženie stoky 

z lokality Šobov s napojením na jestvu-

júcu kanalizáciu“ v hodnote 32 600€, 

ktorá bola stanovená ako všeobec-

ná hodnota znaleckým posudkom.

– do vlastníctva J. Krátkeho sa pre-

vedie:

a) pozemok parc. č. C KN 4373/2, 

o  celkovej výmere 5077m2, trvalý 

trávny porast, v k. ú. Banská Štiav-

nica, z  ktorého sa geometrickým 

plánom odčlení časť pozemku sú-

bežne s Ulicou údolná, ako ochran-

né pásmo miestnej komunikácie 

b) pozemok parc. č. C KN 4373/3, 

o  celkovej výmere 467m2, trvalý 

trávny porast, v k. ú. Banská Štiav-

nica, z  ktorého sa geometrickým 

plánom odčlení časť pozemku sú-

bežne s Ulicou údolná, ako ochran-

né pásmo miestnej komunikácie 

v  hodnote stanovenej znaleckým 

posudkom s prípadným fi nančným 

doplatkom.

Úplné znenie zverejnených záme-

rov je zverejnené na úradnej tabuli 

a internetovej stránke mesta www.

banskastiavnica.sk.

Bližšie info: Mestský úrad, odd. 

právne a  správy majetku, tel. 

045/6949637.

MsÚ

Zverejnenie zámerov 
nakladania s  majetkom mesta

V roku 1990 bol mesiac 

október vyhlásený Valným 

zhromaždením Organizácie 

spojených národov za Mesiac 

úcty k starším. 

Staroba je výzva a  neznamená ko-

niec ľudskej aktivity. Dôležitá je 

kvalita života, sociálne prostre-

die i  samotný postoj seniora. Kva-

litu života v  tomto období výraz-

ne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi 

a nové zážitky.

Živena tu vždy bola a je aj pre našich 

seniorov a v októbri sa tiež každo-

ročne pripája k  prejavom úcty na-

šim najstarším obyvateľom. Vzhľa-

dom na to, že v našom meste je pre 

seniorov počas tohto mesiaca pri-

pravovaných viacero kultúrno-spo-

ločenských posedení, Živena sa roz-

hodla pre zmenu a  pripravila pre 

vás, vážení seniori, zájazd do Divad-

la JGT vo Zvolene dňa 14.11. s od-

chodom o 16.00 z Križovatky.

Tentokrát uvidíte slávnu českú re-

tro-komédiu Škola základ živo-

ta, ktorá prináša humorné prího-

dy z  nostalgických školských čias 

prepojené originálnymi piesňami 

a  kultovými výrokmi. Dej sa odo-

hráva v  období prvej Českosloven-

skej republiky, tesne pred vypuknu-

tím 2. svetovej vojny.

Prosíme všetkých záujemcov, aby sa 

prihlásili najneskôr do 31.októbra 

u  členiek Výboru, alebo na t.č.: 

0907 794 180, alebo 0911 608 524.

Renata Taligová

Živena pre seniorov

ponuka 
práce

1. Expedient/-ka a  pomocný pe-

kár, Anton Antol, s.r.o., Kolpaš-

ská 1, B Štiavnica, p. Oravec, 

tel.: 0905980960, za mesiac od 

700,-€, SO, VPM 4+2, nástup ih-

neď

2. Pletiarka, p. Kuka – Winer, 

Drevená 9, B. Štiavnica, tel.: 

0910573037, 0456921263, za 

mesiac od 600,-€, ÚSO, VPM 1, 

nástup ihneď

3. Práca s  koňom pri sústre-

ďovaní drevnej hmoty, Horal, 

s.r.o., Počúvadlo 134, p. Bajno-

ková tel.: 0908933488, e-mail: 

anka.bajnokova@gmail.com, za 

mesiac od 640,-€, SO, VPM 1, ná-

stup ihneď

4. Zámočník-montážnik, Milan 

Havran, Podhorie 119, p. Havran, 

tel.: 0905966432, za hod.u  od 

6,-€, SO, VPM 2, nástup ihneď

5. Výkonný riaditeľ OOCR Región 

Banská Štiavnica, Región B. Štiav-

nica, Kammerhofská 1, BŠ, p. 

Olahová, tel.: 0948638675, e-ma-

il: region@banskastiavnica.travel, 

za mesiac od 1000,-€ , VPM 1, VŠ 

2.st., aspoň 3 roky praxe, nástup 

1.1.2020

6. Upratovacie práce, vydávanie 

stravy, čistenie penziónu – N.I.K. 

Slovakia, s r.o., Kremenisko 1, B. 

Štiavnica, p. Zubková prevádz-

kárka, tel.: 0910261105, za me-

siac od 520,-€, SO, VPM 1, nástup 

ihneď

7. Vodič nákladného motorového 

vozidla, Václav Bereň, Ilija, p. Be-

reň, tel.: 0907871193, za hod. od 

7,-€, ÚSO, VPM 1, nástup ihneď

8. Vodič kamiónu, BS Trans 

s.r.o., SNP 815/13, B. Štiavni-

ca, p. Lupták, tel.: 0905749355, 

za mesiac od 576,-€, SO, VPM 3, 

nástup ihneď

9. Vodič MKD, B&M Lesná Techni-

ka, s.r.o., Kysihýbelská 15, B. Štiav-

nica, p. Maďar, tel.: 0911906932, 

fax: 0456790580, e-mail: jozef.

madar333@gmail.com, za mesiac 

od 624,-€, ÚSO, VPM 1, nástup 

ihneď

10. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, Transservis BS, s.r.o., 

L. Svobodu 1495/16, B. Štiav-

nica, tel.: 0908968812, e-mail: 

bspatrik@gmail.com, za mesiac od 

750,-€, NSO, VPM 1, nástup ih-

neď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Predstavím ťa oteckovi – 

taký je názov divadelnej 

komédie, ktorú premiérovo 

uvedieme na doskách hlavnej 

sály Kultúrneho centra 

23. novembra o 18.00 hod. 

Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš 

nastávajúci túži spoznať vašich ro-

dičov, lenže otecko vlastne nie je va-

ším oteckom? Zašmodrchaná zá-

pletka plná nečakaných zvratov od 

najvychytenejšieho súčasného brit-

ského dramatika, autora vyše osem-

desiatky celosvetovo uvádzaných 

hier – majstra situačných komédii 

Sira Alana Ayckbourna, umožňu-

je naplno zažiariť brilantným výko-

nom Kamily Magálovej a Jozefa Vaj-

du. Ako prekonávajú zrelí aristokrati 

nečakané krízy? A vydrží či nevydr-

ží skúšku ohňom vzťah nezodpo-

vedných snúbencov? Partnerskými 

kotrmelcami prekvapia vychádzajú-

ce herecké hviezdy Mary Bartalos / 

Jana Kovalčíková a Juraj Bača.

Výborné herecké obsadenie, ako aj 

téma je iste zárukou dobrej zábavy. 

Lístky na predstavenie je možné za-

kúpiť v Informačnom centre na Ná-

mestí sv. Trojice, alebo na stránke 

http://kultura.banskastiavnica.sk. 

Neváhajte, dobré miesta sa míňajú 

rýchlo!

Zároveň si vás dovoľujeme upozor-

niť, že na uvedenej stránke je spus-

tený aj prepredaj na decembrový 

koncert klavírneho virtuóza Jozefa 

Hollého, ktorý sa pravidelne vypre-

dáva vopred a rovnako neodporúča-

me kúpu lístku odkladať.

R. Marko

Divadelná komédia 
s hviezdnym obsadením už v predaji!

Hlavní protagonisti divadelnej komédie  foto Archív autora

V sobotu 19. októbra 2019 

o 17.30 hod. v Kultúrnom 

centre Banská Štiavnica bude 

prezentovaná živá prehliadka 

krojov šiestich obcí spod Sitna, 

ktoré patria do regiónu Hont. 

Spoločne pripravili a  oživili kroje 

v  zbierkach obcí alebo súkromných 

osôb. Obce Mikroregiónu Južné Sitno 

– Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, 

Kráľovce-Krnišov a Žibritov sa pred-

stavia v spoločnom programe Poklady 

Podsitnianskych truhlíc, ktorý je urče-

ný pre laickú i odbornú verejnosť. Ide 

o živú prezentáciu krojov, ktorých pô-

vodné súčiastky sa v obciach zachova-

li a nosili od konca 19. storočia až do 

50-tych rokov 20. storočia. Program 

predstaví 110 rokov ich histórie, spo-

ločné i rozdielne znaky, štýl obliekania 

i príležitosti ich využitia.

Na príprave sa podieľali obyvatelia 

obcí, ĽH Štálanka z Novej Bane, FSk 

Prenčovan a  Baďančanka, realizačný 

tím D. Prieberová, A. Kriegerová, A. 

Ciglanová, technické zabezpečenie M. 

Číž a odborní garanti Z. Piešová a Z. 

Šovčíková. Realizátorom projektu je 

obec Prenčov a fi nančne ho podporil 

FPU a obec Prenčov. 

Kroje poskytli obce Baďan a  Pren-

čov a  momentálne sú už majetkom 

obcí, no pozbierané sú od obyvateľov 

dedín. Zo súkromných zbierok kro-

je zapožičali p. Kollárová a Ondrejko-

vá z Baďana, p. Paukovicová, Dubov-

ská a Zlesíková z Beluja, p. Valachová, 

Pomothyová a rodina Greňová z Po-

čúvadla, p. Kriegerová a  Prieberová 

z Prenčova, rodina Slančíková a Bal-

ková z Kráľoviec- Krnišova, p. Šovčí-

ková a  rodina Krajčovičová zo Žibri-

tova, ktorým patrí poďakovanie za 

prejavenú dôveru.

Kultúrno-osvetový program Pokla-

dy podsitnianskych truhlíc vznikol 

v  rámci realizácie projektu „Sever-

ný Hont – spoznaj jeho kroj“, ktorý bol 

podporený z fi nančných prostriedkov 

Fondu na podporu umenia.

Vstupné 3€, dôchodcovia nad 65 

rokov a  deti do 10 rokov zdarma, 

predpredaj vstupeniek: IC Ban-

ská Štiavnica – 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk,

OcÚ Prenčov – 0911 115816

Pozývame všetkých priaznivcov fol-

klóru a tradícií a prajeme Vám príjem-

ný zážitok.

Z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia

Drahomíra Prieberová

koordinátorka projektu 

Poklady podsitnianskych truhlíc

Živá prezentácia krojov  foto Archív OZ Zlatá cesta

11.10. Dvojkoncert: Zabiť Fran-

tiška/Vlado Nosáľ – indie folk. 

Spleť popkultúrnych odkazov 

poskladaných do úvah o živote. 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, B. 

Štiavnica, 20:00.

11.-13.10. Multižánrový fes-

tival FJUŽN 2019. Témou toh-

to ročníka je premenlivosť a  je-

dinečnosť ľudskej identity. Art 

Cafe, Akademická 2, B. Štiavni-

ca, 21:00.

12.10. Divadlo: Deň, keď zomrel 

Gott. V  novostavbe rodinného 

domu, kdesi na východe Sloven-

ska, začína malá rodinná dráma. 

KC Kammerhofská 1, B. Štiavni-

ca, 18:00.

Farebný workshop Chalk Paint – 

základný. Radničné nám. 10, B. 

Štiavnica, 9:30.

Potešenie z  tekvice a  jablka – 

gastronomické pochúťky pod-

ľa tradičných receptov. Terasa 

u Blaškov, Počúvadlianske jaze-

ro, B. Štiavnica, 11:00.

15.10. Utorkové rozprávkova-

nie v mestskej knižnici, MsK po-

zýva všetky deti na počúvanie 

rozprávok, vždy v utorok na det-

skom odd. Nám. sv. Trojice 3, B. 

Štiavnica, 10:00.

Seniorské talentárium 2019, 

Pozývame všetkých aktívnych 

seniorov, aby sa zapojili do Se-

niorského talentária, KC Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 

10:00.

16.10. Marek Kuboš – Posledný 

autoportrét. Známy slovenský 

dokumentarista po rokoch tvo-

rivej (ne)absencie dokončil nový 

fi lm. KC Eleuzína, Horná ružová 

1, B. Štiavnica, 19:00.

Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická ex-

pozícia, B. Štiavnica, 13:00.

17.10. Silné reči – Stand-up co-

medy show. Spojár Kafe&Klub, 

Kammerhofská 181/6, B. Štiav-

nica, 19:00.

Jóga víkend – Magický víkend 

v  energii októbrového splnu 

(17. – 20.10.2019) naplnený jó-

gou. Hotel Bristol, A. Kmeťa 11, 

B. Štiavnica, 18:00.

Kniha nie je mŕtva! Prenikni-

te do tajov ručne šitej knižnej 

väzby a vytvorte si svoj vlastný 

knižný kúsok. Ateliér Altamika, 

Radničné nám. 14, B. Štiavnica, 

9:00.

 Región Banská Štiavnica
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Od 1.9.2019 sa stal novým 

vedúcim Slovenského 

banského archívu v Banskej 

Štiavnici, ktorý je špecializo-

vaným pracoviskom Sloven-

ského národného archívu 

Mgr. Peter Konečný, PhD. 

V  tejto funkcii nahradil dočasne 

poverenú Ing. Máriu Mihokovú. 

V tejto súvislosti sme mu položili 

pár otázok.

1. Pán vedúci, predstavte sa 

v krátkosti našim čitateľom:

Už od roku 2012 bývam v Banskej 

Štiavnici a presťahoval som sa sem 

práve kvôli práci v banskom archí-

ve, kde som pôsobil do roku 2013 

ako odborný pracovník. Následne 

som bol interným doktorandom 

Historického ústavu SAV, kde však 

o moje ďalšie pôsobenie neprejavi-

li záujem. Preto som až do augus-

ta tohto roku prijal ponuku praco-

vať ako výskumný pracovník na 

Inštitúte Maxa Plancka pre dejiny 

vedy v Berlíne. Vo svojej vedeckej 

činnosti sa venujem hlavne deji-

nám baníctva, špeciále s dôrazom 

na ich prepojenie s dejinami vedy 

a techniky. Najviac ma pritom zau-

jíma protoindustrálne obdobie do 

začiatku 19. stor. a  história ban-

skoštiavnickej akadémie.

2. Prečo ste sa rozhodli prijať 

túto funkciu, čo pre vás táto 

práca znamená?

V  auguste mi skončil postdok-

torský výskumný pobyt v  Berlíne 

a  keďže bolo vypísané miesto ve-

dúceho na mojom bývalom praco-

visku, rozhodol som sa prihlásiť 

do výberového konania. Návrat do 

Slovenského banského archívu je 

pre mňa tak trochu prirodzeným 

pokračovaním mojej doterajšej ka-

riéry a mrzelo ma, že tak význam-

ná kultúrno-pamäťová inštitúcia 

nemá stabilné vedenie. Keďže je 

to jeden z mála banských archívov 

v  Európe a  jediný v  krajinách bý-

valého Rakúsko-Uhorska, zaslúži 

si aby boli jeho archívne fondy pre-

zentované a skúmané nielen doma 

ale aj za hranicami Slovenska. Dú-

fam, že práve tu budem môcť, vďa-

ka môjmu štúdiu a  viacročnému 

pôsobeniu v  zahraničí, napomôcť 

väčšiemu otvoreniu sa medziná-

rodnej spolupráci a  zapojeniu sa 

do výskumov nielen u nás doma.

3. Aké zmeny plánujete usku-

točniť pod vaším vedením?

Ako som už naznačil, rád by som 

prostredníctvom dokumentač-

nej,  publikačnej a  prezentačnej 

spolupráci s inými archívmi a mú-

zeami, viac spropagoval a  zapojil 

náš archív do projektov aj mimo 

Slovenska. Je to pre mňa samo-

zrejmé, pretože banskoštiavnické 

a slovenské baníctvo, a tým aj naše 

dokumenty, sú geneticky spä-

té s  územím dnešného Rakúska 

a  Maďarska. Rád by som preto 

pretavil moje dobré kontakty s ar-

chívmi v Miskolci, Viedni, 

ale aj vo Freibergu alebo 

v Clausthal-Zellerfelde do 

konkrétnych foriem spo-

lupráce. Práve s  posledne 

menovaným už od minu-

lého mesiaca spolupracu-

jem na ich projekte detail-

ného výskumu banských 

protokolov Banského úra-

du v Clausthle.

Vzhľadom na fakt, že 

naše pracovisko je sú-

časťou Slovenského ná-

rodného archívu, ktorý 

je aj výskumným archí-

vom, máme možnosť ve-

novať sa popri spracová-

vaní a  sprístupňovaní aj 

archívnemu a  historické-

mu výskumu. Rád by som 

preto, nakoľko mi to moje admi-

nistratívno-manažérske povin-

nosti dovolia, pokračoval v mojich 

doterajších výskumoch a  otváral 

spolu s  mojimi spolupracovníkmi 

nové.

Od budúceho roka tiež obnovíme 

po 40 rokoch vydávanie Spravoda-

ja SBA, ktorý bude informovať od-

bornú i širšiu verejnosť o činnosti 

nášho pracoviska. Tam sa budete 

môcť konkrétnejšie dočítať o  na-

šich zámeroch a výsledkoch.

4. Koľko pracovníkov má Slo-

venský banský archív a  aké je 

jeho poslanie?

Náš archív má momentálne, 

okrem mňa, 11 odborných pracov-

níkov a archivárov, ktorí v prvom 

rade spracúvajú a  sprístupňujú 

rôzne archívne fondy od 17. po zá-

ver 20. stor. Venujú sa tiež našim 

bádateľom v  študovni aj v  kniž-

nici a  vybavujú úradné strán-

ky. V  predarchívnej starostlivosti 

máme okolo 120 slovenských úra-

dov a podnikov, ktorých činnosť je 

zameraná na baníctvo, hutníctvo, 

geológiu a  príbuzné odbory. Pre-

bieha u  nás tiež systematická di-

gitalizácia archívnych dokumen-

tov. V najbližších rokoch nás čaká 

veľká výzva rozsiahlejšej generač-

nej obmeny a mojou snahou bude 

prilákať do nášho archívu odbor-

ne zdatných mladých pracovníkov. 

Rád by som ich potom zapojil aj do 

výskumných úloh a  publikačných 

aktivít nášho pracoviska.

5. Koľko máte záujemcov o  ar-

chívne dokumenty ročne, o akú 

oblasť je najväčší záujem?

Za posledné dva roky to bolo po-

menej, pretože hlavná budova ar-

chívu prechádzala čiastočnou 

rekonštrukciou a  prevádzka štu-

dovne bola výrazne obmedzená. 

Od tohto leta však opäť záujem 

o  štúdium archívnych dokumen-

tov stúpa. Najväčší podiel majú 

témy historické, ktoré sa ale nie 

vždy týkajú iba úzko baníctva 

a  hutníctva. Ukazuje sa však, že 

postupne narastá záujem o  naše 

archívne dokumenty aj zo zahra-

ničia. 

6. Aké aktivity pripravuje pre 

širokú (odbornú) verejnosť?

Už počas salamandrových dní 

sme znovu zorganizovali, a  to po 

viacročnej prestávke, deň otvore-

ných dverí v  našom archíve. Pod 

názvom „Cesty medi v  archívnych 

dokumentoch“ sme pre širokú ve-

rejnosť pripravili mnohé zaují-

mavé pohľady do histórie baníc-

tva a hutníctva cez naše archívne 

dokumenty. Čitatelia ŠN si mohli 

o  ňom prečítať v  jednom z  os-

tatných čísiel. V  tejto tradícii dní 

otvorených dverí mienime pokra-

čovať aj v budúcnosti. Okrem toho 

sa ako spolupodieľame na výsta-

vách Slovenského banského mú-

zea a  túto spoluprácu mienime aj 

naďalej rozvíjať a prehlbovať.

Pre odbornú verejnosť bude asi za-

ujímavé, že na budúci rok plánu-

jeme spolu s  katedrou archívnic-

tva a pomocných vied historických 

na FiFUK v  Bratislave usporiadať 

medzinárodnú vedeckú konferen-

ciu „Banské mestá na Slovensku II.“, 

ktorá nadviaže na podujatie spolu-

organizované naším archívom už 

v roku 1987.

7. Kde a  koho môžu záujemco-

via o štúdium dokumentov kon-

taktovať?

Náš archív sídli v  budove tzv. 

Fritzovho domu – bývalého rekto-

rátu Vysokej školy baníckej a  les-

níckej na Radničnom nám. 16. 

Dopyty a  bádateľské návštevy je 

najlepšie adresovať na email sna-

ba.sba@minv.sk alebo tel. č. štu-

dovne 045/6700213. Tešíme sa na 

vašu návštevu a radi Vás uvítame.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Nový vedúci Slovenského banského archívu 
v Banskej Štiavnici

Fritzov dom - sídlo SBA v B. Štiavnici  foto Michal Kríž
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Spomienka

14. októbra 

uplynie 70 ro-

kov od narode-

nia Ing. Ma-

riana Lich-

nera, CSc. S láskou spomí-

name. 

Manželka, deti, vnúčatá

oznamy, 
spomienky

Jesenná 
vychádzka
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje jesen-

nú turistickú vychádzku z Richňa-

vy na Štiavnické Bane vo štvrtok 

17. októbra 2019. Odchod au-

tobusu je o  8:10 z  BŠ Križovatka. 

V prípade záujmu je potrebné pri-

hlásiť sa v kancelárii SZŤP a záro-

veň tiež uhradiť poplatok 2€ za ob-

čerstvenie. Bližšie info na tel. č.: 

045/ 692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v pondelok, utorok a stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod.

Výbor SZTP

Mesiac úcty 
k starším
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici (základná 

organizácia aj okresné centrum) po-

zýva svojich členov – tohtoročných 

jubilantov na slávnostné posedenie 

v rámci mesiaca úcty k starším, kto-

ré sa uskutoční v stredu 23.10.2019 

o  14:00 v  Súkromnej Hotelovej 

Akadémii na Drieňovej 12 v  Ban-

skej Štiavnici. Tešíme sa na vašu 

účasť. Zároveň venujeme našim se-

niorom kyticu zdravia, šťastia, ra-

dosti a lásky, aby jeseň svojho života 

prežili v spokojnosti obklopení rodi-

nou a priateľmi. Bližšie info na tel. č.: 

045/ 692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 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.

Počas letných prázdnin 

učiteľky z MŠ 1.mája a vďaka 

Programu EU pre vzdelávanie, 

odbornú prípravu, mládež 

a šport – Erasmus+ si zvyšovali 

svoju odbornosť a kvalifi káciu. 

V  čase od 22. júla do 2. augus-

ta 2019 sa Mgr. Alexandra Bóková, 

Bc. Katarína Kútniková, Eva Pecníko-

vá a Mgr. Marianna Andacká zúčast-

nili vzdelávacieho pobytu na Malte na 

základe vytvorenia a  schválenia pro-

jektu, ktorý sme podali v rámci Pro-

jektu Erasmus+.

Vďaka absolvovaniu kurzov sme si 

inovovali poznatky o  pedagogických 

metódach a intervenciách vo výchov-

no-vzdelávacej činnosti s deťmi. Vďa-

ka špecifi ckým kurzom určeným aj 

pre učiteľov materských škôl máme 

možnosť zdokonaliť schopnosť trans-

formovať nové poznatky do riadiace-

ho a edukačného procesu.

Prostredníctvom kurzu „Sprievodca 

pozorovania v triede“ ,ktorý absolvova-

la pani riaditeľka Mgr. Alexandra Bo-

ková a pani zástupkyňa Bc. Katarína 

Kútniková, si rozvíjali svoje zručnosti 

v oblasti hodnotenia svojich zamest-

nancov a kolegov a vytvárajú prísluš-

né dokumenty na zaznamenávanie 

údajov o pozorovaní. Učili sa posky-

tovať užitočnú písomnú a ústnu spät-

nú väzbu, ktorá podporuje a  stano-

vuje vhodné a  nenáročné ciele do 

budúcnosti. V priebehu tohto kurzu si 

účastníčky tiež rozvíjali svoje jazykové 

zručnosti a získavali kľúčové slová sú-

visiace so spätnou väzbou.

Bc. Katarína Kútniková absolvovala 

navyše kurz, ktorý sa týkal prehĺbenia 

hovorových, komunikačných a  pre-

zentačných schopností v  anglickom 

jazyku: „Zručnosti v oblasti rečníctva, ko-

munikácie a  prezentácie pre profesioná-

lov“. Počas tohto kurzu sa účastníčka 

oboznámila s technikami a stratégia-

mi ako zlepšiť svoje sebavedomie, pre-

hľadnosť počas príhovoru a stať sa tak 

kvalitným hovorcom na verejnosti. 

Rozvíjala si zručnosti v tom, ako zapo-

jiť svoje publikum, prispôsobiť si štýl 

prezentácie tak, aby vyhovoval publi-

ku. Počas kurzu sa účastníčka nauči-

la tvoriť pútavé prezentácie, ktoré sa 

stávajú výkonnejším a  presvedčivej-

ším spôsobom komunikácie s obecen-

stvom.

Učiteľka Eva Pecníková sa zúčastni-

la kurzu „Kreatívna metodológia“, kto-

rý bol zameraný na tvorbu digitálnych 

učebných pomôcok, kreatívnu prácu 

s  interaktívnou tabuľou a  inými di-

gitálnymi pomôckami. Dal možnosť 

jednotlivým účastníkom si vzájom-

ne vymeniť skúsenosti a podieľať sa 

na tvorbe nových metód a pomôcok. 

Účastníci kurzu sa mohli naučiť a zo-

známiť s  rôznymi učebnými softwa-

rovými aplikáciami, ktoré sú momen-

tálne na vyučovacích hodinách veľmi 

populárne.

Marianna Andacká sa prostredníc-

tvom kurzu „Efektívny manažment 

v  triede“ sa naučila rôzne efektívne 

stratégie pre dobrý manažment trie-

dy, napríklad ako pomáhať deťom 

v aktivitách, ako pracovať s deťmi s in-

dividuálnymi potrebami, ako využí-

vať hry pre dobrú organizáciu a ako 

zaviesť pravidlá do triedy. Základom 

manažmentu je rozvíjať celú osob-

nosť dieťaťa a  podporovať individu-

alitu dieťaťa. Teda kvalita práce spo-

číva v tom, že učiteľ pozná potenciál 

rozvoja dieťaťa a podmienky učenia sa 

každého dieťaťa, dieťa a učiteľ sa vzá-

jomne rešpektujú.

Školský rok je v  plnom prúde a  my 

svoje nové poznatky už aplikujeme 

do praxe. Vedenie predstavilo škol-

ský poriadok materskej škôlky na 

každom rodičovskom združení trie-

dy prostredníctvom powerpointo-

vej prezentácie, v triedach využívame 

nové softwarové aplikácie, prostred-

níctvom ktorých sa deti učia jednodu-

ché slová v anglickom jazyku, zavied-

li sme v  triede jednoduché pravidlá, 

ktoré nám vytvárajú pozitívnu klímu 

v triede.

Pozitívny prínos kurzov budeme na-

ďalej zužitkovávať v našej práci.

Marianna Andacká

INZERCIA

Vzdelávací pobyt na Malte
a jeho prínos pre materskú školu 1. mája Banská Štiavnica

Učiteľky z MŠ 1. mája  foto Archív autora
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Neuveriteľne rýchlo uplynul 

ďalší rok, o ktorom môžem 

čitateľom priniesť správy zo 

života Spevokolu Štiavničan.

Počas baníckeho roka 2019 (od Sa-

lamandra 2018 do Salamandra 

2019) sme absolvovali 40 skúšok 

a  44 rôznorodých vystúpení. Kto 

má záujem o podrobnosti, nájde ich 

v správe o činnosti, ktorá je dostup-

ná na webovej stránke mesta v sek-

cii občan/občianske aktivity. Pokra-

čovali sme tak plynulo v činnosti už 

47-my rok. Výnimočné bolo naše 

účinkovanie na festivale v poľskom 

Krosne. Darí sa nám tak udržiavať 

tradíciu aspoň jedného zahraničné-

ho vystúpenia za rok.

Pri každej bilancii je potrebné vy-

sloviť poďakovanie tým, ktorí sa 

na činnosti podieľali, teda všet-

kým aktívnym členom zboru, ich 

rodinám a  osobitne nášmu zbor-

majstrovi Mgr. Jánovi Kružlicovi.

Ako každá občianska aktivita, ani 

tá naša by nebola možná bez pod-

pory a spolupráce našich priazniv-

cov a  spolupracovníkov. Nezabú-

dame si ich  pripomenúť v  rámci 

sprievodného slova našich vystú-

pení, či inými slovami ich modero-

vaní, ale nie vždy sa to hodí alebo 

stihne. Teraz je ten čas a priestor 

poďakovať aj im.

Na prvom mieste je potrebné 

uviesť mesto Banská Štiavnica 

a  osobitne jeho primátorku, pani 

Nadeždu Babiakovú. Vďaka dl-

hodobej a  systematickej podpo-

re mesta je naša činnosť stabili-

zovaná. Máme kde skúšať, máme 

priestor prezentovať sa na podu-

jatiach organizovaných mestom 

máme a  máme z  čoho fi nancovať 

naše aktivity aj v bližšom, či vzdia-

lenejšom okolí.

Ďalším stabilným partnerom je 

pre nás Banskoštiavnicko-hodruš-

ský banícky spolok a  v  neposled-

nom rade aj rímskokatolícka 

cirkev reprezentovaná pánom fa-

rárom Ľudovítom Frindtom.

Sponzorsky nás podporilo viacero 

miestnych podnikateľov. Význam-

ne nám pomohlo zabezpečenie do-

pravy do Poľska, o čo sa postarala 

pani Janka Tynkovanová. Takis-

to nás potešila podpora pivova-

ru Steiger, ako aj Ivana Ladzian-

skeho, Júlie Bédiovej, Trotuartu 

a ďalších predajcov suvenírov, kto-

rými sme obdarovali našich part-

nerov a priateľov.

Všetkým uvedeným i neuvedeným 

patrí naše poďakovanie. Veríme, 

že v budúcnosti bude naša spolu-

práca úspešne pokračovať.

Toľko teda k tomu, čo bola včera, je 

ešte dnes, ale nie je celkom isté, či 

bude aj zajtra. Problém, ktorý nás 

trápi, je nedostatok nových záu-

jemcov o činnosť nášho spevácke-

ho zboru. Vekový priemer našich 

členov je 56 rokov, teda ako baní-

ci by sme už boli v priemere všet-

ci na dôchodku. Len jediný člen 

má menej ako 30 rokov. Pritom 

máme množstvo ponúk na vystú-

penia, mohli by sme nahrávať CD 

alebo videoklipy, ale pomaly nebu-

de mať kto. Neviem, či všetci se-

dia pri počítačoch alebo naháňajú 

len peniaze. Chápem, že nie je jed-

noduché dnes a v našich konkrét-

nych podmienkach, nájsť stabil-

né živobytie. Ale je to podľa mňa 

aj otázka priorít a vôle. Kto naozaj 

chce, ten čas si nájde. Máme v na-

šich radoch aj živnostníkov, aj ot-

cov rodín s viacerými deťmi. Nikto 

z nás by sa nenudil ani bez spevo-

kolu, vždy by mal čo robiť. Napriek 

tomu si čas pre spev, pre priateľov 

a  pre naše vystúpenia, ktoré ľu-

ďom robia radosť, vieme nájsť.

Preto vyzývam mužov, ktorí by to 

chceli skúsiť, pridajte sa k  nám. 

Stačí vedieť spievať, čo dokáže veľ-

ká väčšina z  vás. Aby to bol zbo-

rový, viachlasný spev, to sa naučí-

te na našich skúškach. Ale okrem 

toho zažijete aj zábavu, humor, 

hudbu, spev i tanec. Všetko správ-

ne vyvážené, aby to bolo na pro-

spech vám aj vašim divákom, po-

slucháčom a  vôbec verejnosti. 

Môžete kontaktovať ktoréhokoľ-

vek z našich súčasných členov, ale-

bo prísť priamo na našu skúšku, 

ktorá býva obvykle v  pondelok 

o  18.00 hod. v  budove kultúrne-

ho centra, na prízemí hneď vedľa 

hlavného vchodu. Verím, že sa náj-

de zopár statočných, ktorí sa pri-

dajú k nám a prispejú k udržiava-

niu tejto zaujímavej tradície.

Na záver môžem pozvať čitateľov 

na naše ďalšie vystúpenia. Naj-

bližšie nás môžu vidieť na osla-

vách storočnice gymnázia 11.10., 

storočnice lesníckej školy 17.10., 

na svätej omši 21.10. o 18.00 hod.

Informácie o  nás a  našej činnos-

ti nájdete na našej stránke www.

spevokolstiavnican.sk., na našej 

stránke na facebooku a  aj na we-

bovej stránke mesta.

Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

Spevokolu Štiavničan včera, dnes a zajtra?

Spevokol Štiavničan pred štôlňou Glanzenberg  foto Lubo Lužina

Dňa 27.9.2019 sa stretli 

v reštaurácii Gallery priatelia 

dobrej hudby, aby spoločne 

uviedli do života nové CD 

pesničkárky Majky Beňovej.

Prítomných privítala a  úvodným 

slovom otvorila podujatie Helena 

Galková z POS – Pracoviska v Ban-

skej Štiavnici a  potom nasledoval 

program, v  ktorom sa predstavila 

nielen samotná autorka, ale aj jej 

priatelia – hudobníci Dodo Klimko, 

Jozef Sivák, Katka Šebeňová a ume-

leckým prednesom ozvláštnila pod-

ujatie Janka Bernáthová. Odznela 

aj nádherná pieseň Do vtáčích krí-

del, podľa ktorej dostal názov aj CD 

nosič. Ten bol vypustený do sveta 

a posypaný levanduľou za asistencie 

„krstných rodičov“ Katky Ivaničovej 

a  Doda Klimka. Krásny umelecký 

zážitok navodila nielen vôňa levan-

dule a príjemná gitarová hudba, ale 

aj bohaté občerstvenie a  priatelia, 

ktorí sa tu zišli. Týmto by sme chceli 

poďakovať pánovi Barákovi za poži-

čanie priestorov reštaurácie Gallery, 

ako aj všetkým hosťom a priateľom, 

ktorí prišli podporiť domácu štiav-

nickú tvorbu a  autorku Majku Be-

ňovú. Za organizátorov POS – Pra-

covisko v Banskej Štiavnici

Helena Galková

Maja Beňová a priatelia

Nové CD Majky Beňovej - Do vtáčích krídiel  foto Archív POS
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Aktuálne hráme v kine Akademik

Piatok 11.10. o 18:30 hod.Piatok 11.10. o 18:30 hod.
Štvrtok 17.10. o 18:30 hod.Štvrtok 17.10. o 18:30 hod.
BlížeNecBlížeNec

Sci-fi , Triler, 117 min., MP:15, vstup-Sci-fi , Triler, 117 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Will Smith hrá Henryho Bro-né: 5€. Will Smith hrá Henryho Bro-
gana, elitného nájomného zabijaka, gana, elitného nájomného zabijaka, 
prenasledovaného tajomným mladým prenasledovaného tajomným mladým 
vrahom, ktorý dokáže predpovedať vrahom, ktorý dokáže predpovedať 
jeho každý ťah. Film režíruje oscarový jeho každý ťah. Film režíruje oscarový 
režisér Ang Lee a produkuje renomo-režisér Ang Lee a produkuje renomo-
vaný tvorca akčných blockbustrov Jer-vaný tvorca akčných blockbustrov Jer-
ry Bruckheimer.ry Bruckheimer.

Sobota 12.10. o 18:30 hod.
Jiří SUchý - Lehce se 

živoTeM se prÁT

Dokumentárny, 102 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Muž deviatich reme-
siel, divadelník, hudobník, textár, bás-
nik, skladateľ, spisovateľ, fi lmár, gra-
fi k, výtvarník alebo divadelný režisér… 
A predovšetkým legenda českej kultú-
ry, ktorá ovplyvnila niekoľko generácií. 

Nedeľa 13.10. o 16:00 hod.Nedeľa 13.10. o 16:00 hod.
WebsTerovci 2: WebsTerovci 2: 

Zo živoTA pAvúkov 2Zo živoTA pAvúkov 2

Rodinný, animovaný, 66 min., MP, Rodinný, animovaný, 66 min., MP, 
vstupné: 5€. Pavúčia rodinka Webste-vstupné: 5€. Pavúčia rodinka Webste-
rovcov je späť! Malá Lili opäť objavu-rovcov je späť! Malá Lili opäť objavu-
je tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. je tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. 
Jej starší brat Hugo je pri dobrodruž-Jej starší brat Hugo je pri dobrodruž-
ných výpravách často jej spoločníkom, ných výpravách často jej spoločníkom, 
aj keď o to moc nestojí. Ale pavúčia ro-aj keď o to moc nestojí. Ale pavúčia ro-
dina je skrátka silno prepojená pavuči-dina je skrátka silno prepojená pavuči-
nou lásky a  spolupráce. Hoci upliesť nou lásky a  spolupráce. Hoci upliesť 
ju, je niekedy poriadne náročné.ju, je niekedy poriadne náročné.

Nedeľa 13.10. o 18:30 hod.Nedeľa 13.10. o 18:30 hod.
Vieš UdržAť Vieš UdržAť 

TAjoMsTvoTAjoMsTvo

Romantická komédia, 94 min., Romantická komédia, 94 min., MP:12, MP:12, 
vstupné: 5€. Každý má hlboko vo svo-vstupné: 5€. Každý má hlboko vo svo-
jom vnútri zamknuté tajomstvá, ktoré jom vnútri zamknuté tajomstvá, ktoré 
neprezradí ani tej najlepšej kamarát-neprezradí ani tej najlepšej kamarát-
ke. Emma, hrdinka romantickej ko-ke. Emma, hrdinka romantickej ko-
médie, však v návale paniky z turbu-médie, však v návale paniky z turbu-

lencií a pod vplyvom alkoholu vyklopí lencií a pod vplyvom alkoholu vyklopí 
všetky svoje tajnosti a intímne pocity všetky svoje tajnosti a intímne pocity 
neznámemu mužovi na vedľajšom se-neznámemu mužovi na vedľajšom se-
dadle v lietadle. Keby sa už nikdy ne-dadle v lietadle. Keby sa už nikdy ne-
stretli, nič by sa nestalo. Z cudzinca sa stretli, nič by sa nestalo. Z cudzinca sa 
však vykľuje očakávaný Jack Harper, však vykľuje očakávaný Jack Harper, 
nový najvyšší šéf v práci. Máločo môže nový najvyšší šéf v práci. Máločo môže 
byť strašnejšie než ich druhé stretnu-byť strašnejšie než ich druhé stretnu-
tie… … a než pobyt v jednej kancelárii tie… … a než pobyt v jednej kancelárii 
a v jednom meste. a v jednom meste. 

Utorok 15.10. o 18:30 hod.Utorok 15.10. o 18:30 hod.
BATAsToriesBATAsTories

Dokument, 80 min., MP:12, vstup-Dokument, 80 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Celovečerný dokumentárny né: 5€. Celovečerný dokumentárny 
fi lm mapuje dôležité míľniky aj omy-fi lm mapuje dôležité míľniky aj omy-
ly budovania baťovského impéria. Vo ly budovania baťovského impéria. Vo 
fi lme sa prelínajú tri roviny rozpráva-fi lme sa prelínajú tri roviny rozpráva-
nia – nia – „životopisná“„životopisná“, mapovanie sta-, mapovanie sta-
vu súčasného globálneho kapitalizmu vu súčasného globálneho kapitalizmu 
(ktorého priekopníkom bol aj Baťa) (ktorého priekopníkom bol aj Baťa) 
a  spomienky českých a  slovenských a  spomienky českých a  slovenských 
„baťamanov“ „baťamanov“ roztrúsených po celom roztrúsených po celom 
svete. svete. 

JJ

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.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.34/2019: „Ne-

berte život príliš vážne, aj tak z neho ne-

vyviaznete živý.“ Výhercom sa stáva 

Eva Koledová, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 21.10.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Sv. Jána 

Mária Vianey: „Pokora je ako ruženec, 

keď sa roztrhne ruženec, zrnká sa… 

(dokončenie v tajničke).

A., 2. časť tajničky, hmyz podob-

ný včele,

B., Ruská rieka, sila, severský Boh, 

úloha česky,

C., Rozprávkový macko, 1. časť taj-

ničky, pojem duše u Egypťanov,

D., Napínalo, ohrada, vtáčik, patria-

ci Apovi,

E., Cicavec z pralesa, otep, čierne 

kura v poverách, vedel si básn.,

F., Pracujem s kosou, pošmyknu-

tie, súčasť aromatických olejov, 

ozn. áut Košíc,

G., Ruské mesto, nebdel, časť 

strechy, znoj,

H., Mačkovitá šelma, správca 

Emirátu, územný celok, krok na-

opak,

I., Hliník, český skokan na ly-

žiach, zvuk blesku, lopoty,

J., Oska, stred slova strigin, vide-

opesnička, brat Ábela, tam,

K., Koniec tajničky,

L., Dva v Ríme, sieť na ryby, nik, 

horký žalúdočný liek.

1., Mizni, 3. časť tajničky, zrak,

2., Pštros, ozn. áut Luxemburska 

a Portugalska, chyba, snívaj,

3., Juraj dom., hlas hada, pýtaj,

4., Druh podnikania, malý peň, cu-

dzie žen. meno,

5., Amerícium, prelom, nečistý 

vzduch, tlak krvi,

6., Pokopaj, hrot, zn. kancelárskych 

potrieb,

7., Kyslá pochutina, prekaz, hekto-

liter, existuješ,

8., Prehra v šachu, vymyl, krík,

9., Ítečkár skr., atak, ros, starší,

10., Časť el. kábla, meno Chačatur-

jana, otázka na 1. pád,

11., Onak, pot, meno Rolins,

12., Európska únia, talianske 

mesto, priamo,

13., Vykúpal, hlavná myšlienka,

14., Dravý vták, český spevák, ozn. 

medzinárodnej dopravy,

15., Krídlo odb., 4. časť tajničky, 

predajňa áut.

Pomôcky: Ploc, Elisa, Anol, Korn, 

Omsk.

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
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B
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L

Kupón č. 36
Krížovka
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Prvý októbrový víkend sa do 

Štiavnice a Belej vrátil Milan 

Adamčiak. 

Významný výtvarník, muzikológ 

a  konceptuálny umelec, ktorý po-

sledné roky prežil v  Banskej Belej, 

sa stal ústrednou postavou 1. roč-

níka festivalu JAMA so symbolic-

kým podtitulom 73. ročník Milana 

Adamčiaka.

Festival ponúkol návštevníkom 

koncerty, výstavu „stratených“ diel 

M. Adamčiaka, vyzbieraných od 

priateľov z Belej a Podhoria, odbor-

né sympózium, performancie, ale aj 

svojráznu exkurziu do Belej a oko-

lia. Účastníci si zašli obzrieť chat-

ku na okraji obce, v  ktorej Adam-

čiak strávil posledné roky, a odhalili 

novú inštaláciu vizuálneho umel-

ca Juraja Gábora – drevenú lavič-

ku s názvom Kratochvíľa, ktorá od 

víkendu stojí na dnes už zrušenej 

vlakovej stanici Banská Belá – za-

stávka. Špeciálne pre účastníkov 

festivalu tu v sobotu poobede zasta-

vil osobný vlak zo Štiavnice.

Festival sa začal aj skončil v belian-

skej krčme U  Michala, v  ktorej bol 

Adamčiak častým hosťom. Vo štvr-

tok večer tam hudobníci Ivan Šiller 

a Fero Király pripravili prednášku pre 

domácich s  názvom Kto bol Milan 

Adamčiak. Zaplnenej krčme vysvet-

lili jeho tvorbu, pustili ukážky a pri-

niesli publikácie umelcových diel. 

V  sobotu podvečer sa festivaloví 

účastníci do krčmy vrátili, aby tu 

pokrstili nahrávku Adamčiakových 

kompozícií, ktorú je možné si vypo-

čuť iba tu v jukeboxe.

„Úspechom festivalu je to, že nám uká-

zal, aký veľký človek k  nám chodil,“ 

zhodnotil majiteľ krčmy a  Adam-

čiakov dlhoročný priateľ Michal Bo-

sák. Pozitívne reakcie však prišli aj 

od návštevníkov z iných miest a zo 

zahraničia. „Je skvelé, že sa pokraču-

je v odkaze M. Adamčiaka. Stáva sa, že 

keď skladateľ zomrie, zabudne sa na-

ňho aj na 20 – 30 rokov, kým ho zno-

vu niekto objaví,“ komentoval jeden 

z festivalových účastníkov.

„So Štiavnicou a v Belou sa osoba Mi-

lana Adamčiaka nerozlučne spája. Je 

dôležité pripomínať jeho odkaz, a rov-

nako dôležité je vysvetliť jeho tvorbu 

priateľom a susedom, ktorí ho vnímali 

viac ľudsky, než ako umelca,“ vysvetlil 

jeden z  umeleckých riaditeľov fes-

tivalu, Fero Király. „Okrem toho by 

sme však chceli, aby sa z okolia Štiav-

nice rokmi stalo pod hlavičkou JAMA 

miesto pravidelného „stretávania sa“ 

súčasného umenia. Má to význam, zao-

berať sa ním práve tu, v „adamčiakov-

skom“ regióne,“dodal.

Festival JAMA bol súčasťou projek-

tu Mesto kultúry 2019 a  spoločne 

ho zorganizovali slovenská sekcia 

Medzinárodnej spoločnosti pre sú-

časnú hudbu, Banská St a nica Con-

temporary a Cluster ensemble.

Eva Vozárová

Festival JAMA ukázal silu umenia 
M. Adamčiaka Štiavničanom aj Slovensku

Koncert na železničnej stanici  foto Ján Viazanička

Štvrtkové popoludnie 

3.10.2019 sa podarilo rozjasniť 

vernisážou výstavy, na ktorej 

prezentovala svoje obrazy 

pani Danica Košiarová.

Vernisáž sa konala v priestoroch Ga-

lérie pri Spojenej škole služieb a les-

níctva na Kolpašskej ulici v Banskej 

Štiavnici. Nádherné prostredie ga-

lérie dopĺňali nielen obrazy, ale aj 

výhľad na Sitno a milí hostia, ktorí 

prišli podporiť tvorbu tejto štiavnic-

kej autorky. Vernisáž otvorila pani 

Renáta Taligová zo Spolku Živena, 

ktorá celú vernisáž šarmantne mo-

derovala, z Autorského klubu literá-

tov, hudobníkov a výtvarníkov prišli 

svoju členku podporiť pani Marika 

Petrová, Janka Bernáthová, Katka 

Kissová, Zdenka Turáneková, Evka 

Hančáková a hudbou a spevom pani 

Majka Beňová. Vytvorili tak bohatý 

program, ktorý si vychutnali hlav-

ne priaznivci poézie. Po záverečných 

ďakovných slovách čakalo všetkých 

hostí občerstvenie efektne pripra-

vené na obrovskom zrkadle a víno, 

takže atmosféra „Poézie v  obrazoch“ 

bola dokonale vytvorená. Pre tých, 

ktorí nestihli vernisáž ešte dopl-

níme informáciu, že výstava bude 

pre verejnosť otvorená až do 31. ok-

tóbra 2019, obrazy sú predajné. Na 

záver by sme sa chceli ešte raz poďa-

kovať všetkým účinkujúcim, organi-

zátorom aj prítomným hosťom, kto-

rí nás poctili svojou návštevou.

Za organizátorov POS – Pracovisko 

v Banskej Štiavnici

Helena Galková

Poézia v obrazoch

Členky A-klubu v priestoroch galérie  foto Archív POS

Bod K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiavnica

Program:

Štvrtok 10.10. od 17:00 h. 

a 24.10. od 17:00 h.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, ale 

nemal vás to kto naučiť? Alebo ak-

tívne háčkujete a chcete si nájsť pria-

teľky, ktoré sa tejto tradičnej techni-

ke venujú tiež? Tak potom pre vás je 

určené stretnutie s Peťou Marunia-

kovou, šikovnou a zručnou Štiavni-

čankou!

Utorok 15.10. od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Streda 16.10. od 17:00 h.

Zábavné a  vedomostné Hry 

s Hubertom

Štvrtok 17.10 od 17:00 h.

Buďte krásna s Mary Kay

Stačí vám pár minút a  zmeníte sa 

na vílu, kráľovnú, či obyčajné dievča 

od vedľa, ktoré však svojou chariz-

mou zaujme každého.V tento deň sa 

vám bude venovať šarmantná Mir-

ka Breznoščáková. Naučí vás, ako 

šetrne zaobchádzať so svojou tvárou 

aj rukami, aby ste sa vždy cítili dob-

re a okúzľujúco. Naučí vás používať 

farbičky v dokonalej harmónii. Ho-

dina a pol je bezplatnou dovolenkou 

do krajiny zázrakov.

Utorok 22.10. od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Streda 23.10. od 17:00 h.

Zábavné a  vedomostné Hry 

s Hubertom

Utorok 29.10. od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Streda 30.10. od 17:00 hod.

Zábavné a  vedomostné Hry 

s Hubertom

Štvrtok 31.10. o 17:00 h.

Burza kníh

Máte doma knižky, ktoré ste už pre-

čítali a je vám ľúto ich vyhodiť? Do-

neste ich v tento štvrtok, a pri dob-

rom čajíku či káve si ich môžete 

vymeniť s niekým iným. A možno 

tu nájdete aj pre seba nejakú na dlhé 

jesenné večery. Výmena bude pre-

biehať bezplatne. V prípade, že kniž-

ky nechcete meniť osobne, resp. ste 

ochotní ich venovať BOD K, prebe-

rieme ich v dňoch, v ktorých sú na-

plánované iné aktivity. /Utorok, 

stredu, štvrtok v danom čase/

OKŠ a MK
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96. ročník Medzinárodného 

maratónu mieru v Košiciach.

„Ledva chodím…“ To boli prvé slová 

M. Zimmermanna po dobehu do cie-

ľa na MMM v Košiciach. V rámci 96. 

ročníka boli zároveň zorganizované 

aj M SR v maratóne a Zimmermann 

z ŠK Atléti BS berie neskutočné tre-

tie miesto.

Tréner Petro: „Je to veľká emócia, akú 

som zažíval, keď som aktívne behával. 

Marián predviedol heroický výkon a  so 

Sahajdom a  Urbanom hrdo a  právom 

preberal medailu na stupni víťazov. Ma-

rián mal trochu zdravotné problémy so 

stehenným svalom, ale našťastie sval vy-

držal a  jeho osobný tréner Holečko mu 

pomohol ponaprávaním a  uvoľnením 

pred štartom.“

V  celkovom poradí mužov dobehol 

Marián na 11. mieste ďalší naši pre-

tekári Marek Vidlička 19. miesto 

a Peter Kačáni 39. miesto. Pre Peťa to 

bol prvý maratón v živote a na úrovni 

2:53 nie je zrovna výsledok, na ktorý 

sme trénovali, ale ako som spomenul 

počasie urobilo svoje vo výkonnosti 

pri každom pretekárovi.

Prvýkrát sa uskutočnila v  rámci M 

SR aj súťaž družstiev a tu naši bežci 

skončili na výbornom druhom mies-

te za pretekármi z Obal servis Košice.

Som veľmi hrdý, ako pretekári repre-

zentovali klub a naše mesto.

Preteky sme absolvovali a  ďakuje-

me za fi nančnú podporu z  rozpoč-

tu Mesta Banská Štiavnica. Naša pre-

tekárka Stanka Kopálová, dobehla na 

polmaratónskej trati spomedzi 1231 

žien na peknom 314. mieste v osob-

nom rekorde 1:58,52 hod.

Výsledky:  http://championchip.cz/

new/lt_st/clasic/2019100611/m/

1/11/0/0/0/0/link?vyhledat=0

R. Petro – predseda ŠK Atléti BS

2. a 3. miesto na M SR v maratóne 
pre B. Štiavnicu!

V Liptovskom Mikuláši sa 

dňa 28.9.2019 konali preteky 

stredoslovenskej oblasti – 

FPD Slovenský pohár žiakov 

4.kolo. 

Pretekov sa zúčastnilo 12 klubov 

s kraja a spolu súťažilo 102 najmlad-

ších pretekárov v tejto skupine. Naši 

plavci si vyplávali 18 osobných re-

kordov. Medzi najúspešnejších 

chlapcov patril Čamaj Ján mladší, 

ktorý obsadil 4 – prvé miesta a 2 – 

druhé miesta. Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub, r. 2010: 50m vs – 

4. 39.90, 25m z – 1. 22.09, 50m z – 

6. 49.52, 50m p – 9. 53.96, 25m m – 

3. 19.98, 50m m – 4. 45.57,

Holcz Patrik, r. 2008: 100m vs – 

7. 1:20.12, 100m z  – 2. 1:24.13, 

100m p – 2. 1:35.89, 100m m – 

6. 1:36.49,

Kukučka Jakub, r. 2008: 100m vs 

– 2.1:12.06, 100m z – 3. 1:26.78, 

100m p – 1. 1:31.13, 50m m – 

2. 37.99, 100m m – 1. 1:27.89, 100m 

pp – 1. 1:22.83,

Ruckschloss Tomáš, r. 2012: 25m vs 

– 9. 23.57, 25m z – 10. 26.99, 25m p 

– 4. 27.58, 25m m – 5. 27.42,

Trenčan Sebastián, r. 2011: 25m vs – 

5. 21.23, 25m z – 4. 24.94, 25m p – 

6. 29.17, 25m m – 7. 31.80,

Čamaj Ján, r.2010: 25m vs – 1. 16.37, 

50m vs – 1. 35.32, 50m z – 1. 40.72, 

25m p – 2. 23.39, 50m p – 1. 48.32, 

50m m – 2. 40.67,

Ženy:

Drgoňová Zuzana, r. 2010: 50m vs – 

10. 46.50, 50m z – 14. 58.23, 50m p 

– 12. 1:00.15, 50m m – 11. 1:02.82,

Kašiarová Hana, r. 2010: 50m vs – 

3. 40.43, 100m vs – 1. 1:31.92, 50m 

z – 2. 47.45, 50m p – 5. 52.96, 50m 

m – 4. 54.15,

Kernáčová Hana, r. 2010: 50m vs – 

9. 46.38, 50m z – 9. 55.54, 50m p – 

8. 55.52, 50m m – 10. 1:02.41,

Koreňová Sára, r. 2011: 50m vs – 

7. 51.83, 50m z – 4. 56.89, 50m p – 

5. 1:01.77, 50m m – 6. 1:01.47,

Machariková Žofi a, r. 2009: 100m 

vs – 4. 1:27.61, 100m z – 2. 1:35.16, 

100m p – 3. 1:47.99, 100m m – 

3. 1:47.74, 

Ruckschlossová Sára, r.2010: 50m 

vs – 4. 40.70, 100m vs – 2. 1:33.97, 

50m z – 4. 48.35, 50m p – 7. 54.16, 

50m m – 3. 47.04.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – mo-

týľ, z – znak, p – prsia

PKBS

FPD Slovenský pohár žiakov v plávaní

Plavci na plavárni v Liptovskom Mikuláši  foto Archív PK BS

Futbal
Favorit nezaváhal

Muži:

V. liga, 10. kolo

FK Sitno Banská Štiavnica – Hont. 

Nemce 1:2 (0:1)

Gól: 60´ Kminiak (11m kop)

Zostava: Jurica – Kališek, Turko-

ta, Santoris, Barák (K), Ondrík, 

Beňo, Hudák, Valovič (63´ Vician), 

Chmelina, Kminiak

V upršanom čase, no na kvalitne 

upravenom trávniku, sme videli 

priemerný futbal. Prvých 20´ sme 

boli lepším mužstvom, vypracova-

li sme si aj šance, no zostali nevy-

užité. Za zmienku stojí napr., keď 

traja naši hráči išli sami na bránku 

hostí, no takúto šancu úplne spac-

kali. Po tomto momente hostia 

ovládli hru a nepríjemne ohrozo-

vali nášho gólmana. Z  tohto stá-

leho tlaku išli hostia v 35´ do ve-

denia. Vyrovnania sme sa dočkali 

v 60´, keď brankár hostí fauloval 

nášho útočníka a  Kminiak 11m 

kop premenil. Hostia mali stá-

ly tlak a v 67´ išli znova do vede-

nia z 11m kopu. Naši hráči túžili 

aspoň po bode, šanca prišla v 90´, 

keď sme kopali druhú 11-tku, no 

strelec 1. gólu šancu nepreme-

nil, a tak šťastní, ale o niečo lepší 

hostia si zaslúžene vezú domov 3 

body.

Kam na futbal?

IV. liga, dorast, 11. kolo, 13.10. 

o 10:00, B. Štiavnica – Rimavská 

Sobota

II. liga SŽ a MŽ, 11. kolo, 12.10. 

o 10:00 a 12:00, B. Štiavnica – Pol-

tár

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Výstava
Dňa 25. – 27. 10.2019 sa koná 

výstava ovocia a  zeleniny v  zá-

hradkárskom dome v  Štefulto-

ve. Vzorky doniesť dňa 25.10. do 

Domu záhradkárov na Štefulto-

ve od 16:00 – 19:00 hod. alebo do 

Elektro IMO – Domáce potreby 

do 17:00 hod. Info: 0903 250 921. 

Počas výstavy bude dňa 26.10 

2019 o  15.00 prednáška o  ovoc-

ných stromoch a  zelenine. Radi 

Vás oboznámime o  novinkách 

pestovania ovocia a  zeleniny aj 

menej známych druhov. Srdečne 

Vás pozývame!

Výbor ZO-SZZ v Štefultove
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 Prenajmem RD v B. Belej, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmem 2-izbový byt na Drie-

ňovej, tel.č.: 0903 055 917

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Prijmeme kuriča/údržbára, ih-

neď. Plat 1200eur (v hrubom). Se-

dačky, s.r.o., Tabaková 1, B. Štiav-

nica, kontakt: info@sedacky.com, 

tel.č.: 0903 405 900

reality

inzercia

služby

práca

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

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

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

Potrebujete pokosiť? Vypíliť kríky? 
Opraviť plot? Popíliť a uložiť palivové drevo? 

Alebo jednoducho urobiť poriadok 
okolo chaty, či domu?

Prídeme, vyriešime! 
A všetok odpad si zoberieme!

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na čísle: 

0915 830 678
Nechajte Vaše starosti na nás - my sa o všetko 

postaráme a Vy to určite neoľutujete!

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


