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INZERCIA

Pribudne ďalší upravený 

verejný priestor v meste 

– rekonštrukcia ulice Pod 

Kalváriou

Mesto Banská Štiavnica začalo v 40. 

týždni práce na rekonštrukcii verej-

ných priestranstiev ulice Pod Kal-

váriou. Dodávateľom stavebných 

prác je fi rma Colas Slovakia, a. s. 

Práce začnú osadením dočasného 

dopravného značenia, následným 

frézovaním komunikácie a budú po-

kračovať prácami kompletnej rekon-

štrukcie komunikácie, t. j. dažďovej 

kanalizácie, verejného osvetlenia 

a  s  celkovou povrchovou úpravou 

komunikácie. Celkový náklad re-

konštrukcie predstavuje 485  000 

eur. Mesto Banská Štiavnica túto re-

konštrukciu fi nancuje z dotácie štát-

neho rozpočtu Slovenskej republiky.

V  čase rekonštrukcie bude obme-

dzený prechod ulicou Pod Kal-

váriou, prechod na Ulicu 8. mája 

a Ulicu SNP. Prosíme občanov o reš-

pektovanie dočasného dopravné-

ho značenia, ako aj o trpezlivosť pri 

realizácii prác. Práce sú plánované 

na 4 mesiace od začatia stavby. Re-

konštrukciou uvedenej ulice vznik-

ne ďalší upravený verejný priestor 

a  rovnako prinesie vyššiu kvalitu 

dopravy v lokalite pre občanov mes-

ta aj návštevníkov.

MsÚ

Rekonštrukcia ul. Pod Kalváriou

Povrchová úprava komunikácie pod Kalváriou  foto archív MsÚ

Nedeľa 17.10. o 18:30 hod.

Ľúbil som 
svoju ženu

Romantická dráma, 160 min., MP:15, 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

Pozvánka
V  zmysle zá-

kona 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 zasad-

nutie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici na deň 20. ok-

tóbra 2021 (streda) o 9:00. Za-

sadnutie sa uskutoční v zasadačke 

MsÚ, č. dv. 4.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Ako sme vás už informovali, 

pre tento rok boli podporené 

z dotačného programu 

„Obnovme si svoj dom“ štyri 

projekty. 

Aktuálne prebiehajú práce na 

všetkých štyroch projektoch:

• Pri meštianskom nárožnom dome, 

Nám. sv. Trojice 5/1, – tzv. Zsembe-

ryovskom dome, máme postavené 

lešenie a prebiehajú práce na obno-

ve poškodenej korunnej rímsy.

Aktuálne prebiehajúce práce 
na národných kultúrnych pamiatkach v Banskej Štiavnici

Prebiehajúce práce na Nám. sv. Trojice  foto archív MsÚ 
3.str.
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Človek sa narodil preto, aby žil, nie 

preto, aby sa na život pripravoval“.

Blaise Pascal

V predchádzajúcich dvoch 

týždňoch všetko, čo 

bolo v médiách zatienili 

informácie, resp. dokonca 

reportáže o tom, že osud 

Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š. p., 

v B. Štiavnici je defi ni-

tívne spečatený a odíde 

z nášho mesta– nie však 

do B. Bystrice, ako to bolo 

veľakrát pertraktované aj 

v našich novinách, ako aj 

v celoslovenských médiách, 

ale odíde do Bratislavy. 

V  tejto súvislosti upozorňujem na 

článok uverejnený v ŠN zo dňa 7. ok-

tóbra 2021 Ing. Ivany Ondrejmiško-

vej, prednostky MsÚ pod názvom 

„Primátorka mesta rokovala s  predse-

dom vlády SR“, z  ktorého sa dozve-

dáme, že mimoriadne významnú 

záchrannú sieť v tomto smere hodi-

la naša primátorka u  premiéra SR. 

Bohužiaľ, nie je to všetko. Koncom 

predchádzajúceho týždňa rezonova-

li v  celoslovenských médiách vyhlá-

senia Richarda Sulíka, podpredsedu 

vlády SR a ministra hospodárstva SR, 

resp. reakcie na jeho vyhlásenie, že 

jeden zo zdrojov príjmov do štátne-

ho rozpočtu by bolo aj zrušenie Úra-

dov práce, sociálnych vecí a rodiny na 

Slovensku. V B. Štiavnici je tiež taký-

to úrad s nemalým počtom zamest-

nancov s  kompetenciou nielen pre 

náš okres, ale aj pre okresy Žiar nad 

Hronom a Žarnovica. Takže, nech si 

hovorí kto chce, čo chce, ale keby nič 

iné, tak zrušenie tohto úradu by ur-

čite spôsobilo ďalšiu mimoriadnu 

ranu pre naše mesto a okres. Treba 

len dúfať, že k realizácii plánu R. Sulí-

ka nedôjde.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Bioodpad zo záhrad sa nesmie 

spaľovať.

Jeseň je tu a  s  ňou aj čas opadané-

ho lístia a  čistenia záhradiek. V  zá-

hradách vzniká množstvo bioodpa-

du – nielen opadané lístie, ale aj rôzne 

pozberové zvyšky rastlín, burina z čis-

tenia záhonov a  pod. Všetok takýto 

bioodpad je pre záhradu cennou su-

rovinou a patrí spolu s každodenným 

bioodpadom z kuchyne do kompostu.

Pokiaľ máte v  záhrade bioodpa-

du príliš veľa a  váš domáci kom-

postér ho nestíha spracovať, treba 

takýto bioodpad priniesť na zber-

ný dvor. Bioodpad z  nehnuteľnos-

tí z  Banskej Štiavnice odoberáme 

bezplatne. Vyrobíme z  neho kom-

post, ktorý na jar môže poslúžiť pre 

pohnojenie aj vašej záhradky. Mno-

hí nechcú kompostovať orechové 

lístie alebo majú lístia príliš veľa. 

Všetko to patrí na zberný dvor.

Určite bioodpad nedávajte do ná-

dob na zmesový komunálny od-

pad. Záhradný bioodpad sa nesmie 

ani spaľovať. Zakazuje to aj zákon 

o odpadoch a aj VZN mesta Banská 

Štiavnica. Popri jesenných inverzi-

ách dokáže dymiace vlhké lístie zá-

sadne zhoršiť ovzdušie, ktoré všetci 

dýchame. Už nie je dôvod ho spa-

ľovať, máme predsa kompostáreň. 

Na zbernom dvore sa lístia a iného 

bioodpadu môžete zbaviť bezplatne 

a legálne. Tak načo riskovať pokutu 

a znepríjemňovať život susedom?

Zberný dvor je na ul. Antolská 46, 

Banská Štiavnica, cestou do Sv. An-

tona oproti čistiarni odpadových 

vôd. Otváracie hodiny sú v ponde-

lok až v  piatok od 6:00 do 15:00, 

v stredu je dlhší deň do 16:00 a v so-

botu od 8:00 do 12:00. Cez štátne 

sviatky je zberný dvor zatvorený.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Lístie patrí do kompostu 
alebo na kompostáreň

Bioodpad patrí do kompostárne foto archív autora

Stavebné práce na komunikácii Ul. SNP foto archív MsÚ

11. 10.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

12. 10.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s riaditeľkou 

Sociálnej poisťovne, pobočky 

ZH, Mgr. Líviou Adamovou k rie-

šeniu priestorov pracoviska Soci-

álnej poisťovne v B. Štiavnici.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločnos-

tí a vedúcich oddelení MsÚ.

13. 10.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Slávnostné prijatie členov Únie 

nevidiacich a  slabozrakých 

v Banskej Štiavnici.

14. 10.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Regionálne stretnutie SPR Ban-

ská Štiavnica – Žiar nad Hronom 

– Žarnovica k  integrácii projek-

tových zámerov a ich priorizácia.

Pracovné rokovanie s  poslanca-

mi k príprave mestského zastu-

piteľstva.

15. 10.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Ľudmilou Sajval-

dovou.

16. 10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková
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V dňoch 27. – 30. 9. 2021 sa 

zástupcovia Mesta Banská 

Štiavnica (Ing. Ivana Ondrej-

mišková a Mgr. Henrieta 

Godová) zúčastnili úvodného 

stretnutia k medzinárodnému 

projektu Volunteering Cities+ 

(Dobrovoľnícke mestá+) fi nan-

covaného prostredníctvom OP 

URBACT, ktoré sa uskutočnilo 

v meste Athienou (CY), 

ktoré je vedúcim partnerom 

projektu.

Stretnutie bolo zorganizované s cie-

ľom predstavenia jednotlivých part-

nerov projektu, ich základných cha-

rakteristík a  problémov, ktorým 

musia v  každodennom fungovaní 

čeliť, aké sú ich očakávania zo zapo-

jenia do projektu a pod. Na stretnu-

tí vedúci partner oboznámil účast-

níkov so základnými informáciami 

o  projekte a  ako sieť miest preno-

su dobrej praxe funguje prostred-

níctvom metodológie a  4 modu-

lov OP URBACT. Jednotlivé časti 

stretnutia boli formou interaktív-

nej spolupráce účastníkov. Projekt 

Volunteering Cities+ je pokračova-

ním už úspešne realizovaného pro-

jektu Volunteering Cities, preto sa 

na stretnutí zúčastnili formou on-

line konferencie aj bývalí partneri 

projektu, aby sa podelili o svoje skú-

senosti s  novými partnermi. Dô-

ležitou časťou projektu je Miestna 

skupina URBACT, ktorá sa kreuje 

aj v Banskej Štiavnici a jej členovia 

tvoria rôznu zmes ľudí, ktorí pomoc 

dobrovoľníkov poskytujú alebo 

ju potrebujú. Súčasťou stretnutia 

bola aj návšteva rôznych zariadení, 

v  ktorých dlhodobo funguje dob-

rovoľnícka činnosť na ich fungova-

ní a v živote komunity mesta, a to 

materskej školy, domova seniorov 

a  centra pre dospelých. Projekt sa 

týka prenosu príkladu dobrej pra-

xe so zapojením dobrovoľníkov do 

života mesta a  ich pomoc ľuďom, 

ktorí to potrebujú. Partnermi pro-

jektu je 5 malých európskych miest, 

a to Athienou (CY), Banská Štiavni-

ca, Agia (GR), Rezenke (LV) a Ajlu-

strel (PT).

Henrieta Godová

Stretnutie k medzinárodnému projektu 
URBACT Volunteering Cities+

Mesto Banská Štiavnica 

zastúpené primátorkou 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. stupňa, 

zamerania právneho, resp. stavebné-

ho, resp. životného prostredia,

- 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 (ďalej 

len „zákon“), ako aj ďalších predpisov,

- 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 životopis,

- 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 pomeru 

Hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup

01.12.2021

Žiadosť s vyššie uvedenými doklad-

mi je potrebné doručiť do 20. 10. 

2021 osobne alebo poštou (rozho-

duje dátum evidenčnej pečiatky 

MsÚ Banská Štiavnica) na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica

s  označením Výberové konanie – 

odborný zamestnanec na úseku 

stavebného úradu a právnych zále-

žitostí 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

• Pre Frauenbergský kostol, (rím-

skokatolícky Panny Márie Snež-

nej, ul. J. K. Hella č. 1) sa vypra-

cováva prípravná a  realizačná 

projektová dokumentácia. Po jej 

vypracovaní budeme žiadať Minis-

terstvo kultúry Slovenskej repub-

liky o fi nančnú podporu samotnej 

opravy drevenej šindľovej krytiny 

a poškodených častí krovu.

• Dom meštiansky, nárožný, Nám. 

sv. Trojice 8/4, tzv. Szitnyayovský 

dom (budova Základnej umelec-

kej školy), č. ÚZPF: 2551/1 – pri 

objekte máme postavené lešenie 

a  prebieha výmena poškodených 

častí krovu a  drevenej šindľovej 

krytiny.

• Bašta pri Piargskej bráne. Číslo 

ÚZPF: 2482/1. ul. J. K. Hella 4, 

Banská Štiavnica – obnova – aktu-

álne máme spracovanú projekto-

vú dokumentáciu v rozsahu:

– zameranie jestvujúceho stavu

– diagnostika drevenej konštruk-

cie krovu s návrhom obnovy

– statické posúdenie krovu

– realizačná projektová dokumen-

tácia

Následne bude podľa tejto doku-

mentácie realizovaná obnova dre-

venej šindľovej krytiny a  drevené-

ho krovu.

Na realizáciu uvedených projektov, 

okrem fi nančných prostriedkov po-

skytnutých Ministerstvom kultú-

ry Slovenskej republiky v rámci do-

tačného programu „Obnovme si svoj 

dom“, Mesto Banská Štiavnica vyčle-

nilo fi nančné prostriedky zo svojho 

rozpočtu.

Juraj Chrenko, 

odd. V, ÚP a ŽP, MsÚ

Aktuálne prebiehajúce práce na národných 
kultúrnych pamiatkach v Banskej Štiavnici
�1.str.
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Opäť je tu jesenné sychravé 

počasie a prichádza vykuro-

vacie obdobie v bytoch 

a bytových domoch. 

Rána aj večery sú už chladné, preto 

sa v  bytoch a  bytových domoch za-

čalo kúriť. Na aktuálnu situáciu sme 

sa opýtali konateľa Bytovej správy, s. 

r  .o., v Banskej Štiavnici RNDr. Pav-

la Bačíka, ako je pripravená na zimnú 

vykurovaciu sezónu.

1. Pán konateľ, kedy sa tento rok 

začalo s  vykurovaním v  bytoch 

a bytových domoch?

Dodávka tepla podľa platnej legis-

latívy začína v  termíne od 1. 9. do 

31. 5., ak 2 dni po sebe klesne prie-

merná teplota pod 13°C a nepredpo-

kladá sa, že v nasledujúci deň stúpne 

priemerná teplota nad túto hodnotu. 

Teplota sa meria ráno o 7:00, o 14:00 

a  večer o  21:00 – tento údaj sa za-

počítava dvakrát. Tento rok to bolo 

v pondelok 20. septembra. V minu-

lom roku sme začali dodávať teplo do 

bytov 27. septembra. V každom mes-

te je to inak, začiatok dodávky tepla 

závisí od priemernej teploty. Teplo 

prestávame dodávať, ak opačne, prie-

merná teplota stúpne nad 13°C po-

čas 2 dní v priebehu vykurovacej se-

zóny, čo sa stalo v dňoch od 24. 9. do 

29. 9. Priemerná teplota sa v týchto 

dňoch dostala nad 13°C  a  v  dňoch 

26. a 27. 9. až nad 15°C. Z dôvodu ta-

kýchto výkyvov počasia a  relatívne 

teplej jesene môžu mať odberatelia 

dojem, že sa kúri nedostatočne, no 

každý riadiaci systém vykurovania sa 

riadi vonkajšou teplotou, ktorá je na 

tento dátum vysoká.

2. Počas mimovykurovacieho ob-

dobia, ktoré práce sa vykonali, čo 

všetko ste predtým museli urobiť?

Prekontrolovali sme technický stav 

kotolní, na prístupných miestach 

sme skontrolovali rozvody tepla a tep-

lej vody. Vykonali sme drobné opra-

vy a úpravy. Väčšie opravy nebolo po-

trebné realizovať. Celý vykurovací 

systém je v prevádzkyschopnom sta-

ve. V každom bytovom dome je me-

rač tepla, ktorý podlieha overovaniu 

oprávnenou organizáciou raz za štyri 

roky. Tento rok sme zabezpečili ove-

renie asi 90% všetkých meračov tep-

la. Overené merače tepla sme namon-

tovali späť.

3. Vzhľadom na momentálnu si-

tuáciu so stúpajúcim vývojom cien 

energií, aký to bude mať dopad na 

zvyšovanie nákladov v nadchádza-

júcej sezóne?

Cena tepla každého výrobcu tepla je 

regulovaná Úradom pre reguláciu sie-

ťových odvetví. Naša cena tepla je ak-

tuálne jedna z najnižších v okolí. Ak-

tuálne rokujeme s dodávateľmi plynu 

a elektriny o cenách, cena tepla v roku 

2022 bude vyššia ako tento rok. Ceny 

energií na svetových trhoch dosahujú 

extrémne maximá. Všetci sme zachy-

tili úsilie štátu udržať ceny energií pre 

občanov na prijateľnej úrovni. Štát – 

Úrad pre reguláciu sieťových odvet-

ví doteraz nepovedal posledné slovo 

k  cenám plynu a  elektrickej energie 

pre výrobcov tepla. Naša snaha je však 

zabezpečiť čo najnižšiu možnú cenu 

tepla pre občanov na rok 2022, tak 

ako každý rok.

4. V prípade problémov pri dodáv-

ke tepla a TÚV, na koho sa môžu 

užívatelia bytov a bytových domov 

obrátiť?

Nahlasovať poruchy a podnety je po-

trebné telefonicky na: 0903 696 183, 

0903 696 207, mailom: konatel@bsbs.sk, 

tepelnehospodarstvo@bsbs.sk.

Ak sa vyskytnú nejaké problémy, prí-

deme, pozrieme a  vyriešime k  spo-

kojnosti našich klientov. Bližšie in-

formácie sú na www.bsbs.sk.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Vykurovacia sezóna 2021/22

Aj tento rok sa učiteľský tím 

z Materskej školy 1. mája 

č. 4 zúčastnil v rámci projektu 

Erasmus mobilita jednot-

livcov, zahraničných kurzov 

na rozširovanie odborných 

kompetencií pedagogických 

zamestnancov. 

Projekt Erasmus je v materskej ško-

le od roku 2016 stále živý a každo-

ročne sa na zahraničných kurzoch 

zúčastňuje niekoľko učiteliek. V rám-

ci projektu učiteľky navštívili Mal-

tu, Holandsko, Českú republiku, 

Chorvátsko, Slovinsko. V tomto roku 

zrealizovali vybrané kurzy na ostro-

ve Santorini v Grécku. Santorini ich 

privítalo slnečným počasím, teplým 

morom a krásnou bohatou históriou, 

ktorá siaha až do roku 1600 pred 

Kr. Santorini je skutočným skvostom 

– nielen vďaka svojmu tajomnému 

pôvodu, unikátnej architektúre, ma-

gickým západom slnka, ale i  vďaka 

objavom v Akrotiri. Tie mu vyslúži-

li prívlastok „Pompeje Egejského mora“.

Pani riaditeľka Mgr. Alexandra Bóko-

vá sa zúčastnila kurzu „Technológia 

a  médiá vo vzdelávaní.“ Cieľom dvoj-

týždňového kurzu bolo nadobudnúť 

teoretické a praktické zručnosti v ob-

lasti využívania moderných infor-

mačných technológií v školskom pro-

cese, ale aj celkovo v  profesionálnej 

činnosti učiteľa. Náplňou bola teore-

tická a praktická činnosť s využitím 

nástrojov digitálnej komunikácie, 

osvojenie si grafi ckých a edukačných 

nástrojov, dizajnovo tvoriť v nástro-

ji Website.

Pani učiteľka Mgr. Marianna Andacká 

bola účastníčkou kurzu „Dráma vo vý-

chove – Holistický prístup k výchove s prv-

kami drámy“, kde načerpala inšpiráciu 

a nové metódy z oblasti dramatickej 

výchovy, dramatickej tvorby pre naj-

menších a ako tieto techniky využívať 

vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pani učiteľka Aneta Bernátová absol-

vovala kurz „Integrácia a multikultura-

lita“, ktorý bol zameraný na osvoje-

nie si multikultúrnych kompetencií 

a interaktívnych metód na podporu 

integrácie detí z rôznych kultúr a rôz-

neho sociálneho prostredia. Kurz sa 

zaoberal pojmami identity a  skupi-

novej dynamiky.

Pani učiteľka Eva Pecníková sa zú-

častnila kurzu „Kreatívne metódy vo 

výchove detí so špeciálnymi potrebami“. 

Osvojila si sociálne, umelecké a her-

né aktivity a získala praktické zdroje 

na úspešnú implementáciu kreatív-

nych metód vo výchove detí so špe-

ciálnymi potrebami.

Cieľom projektu bolo nielen zlepše-

nie odborných kompetencií učite-

liek,ale aj zlepšenie ich pripravenosti 

z  hľadiska modernizácie a  interna-

cionalizácie školy, zvýšenie kvali-

ty vo výučbe a  rozšírenie jazykovej 

zručnosti učiteliek. Posunulo to ich 

profesionálnu kariéru, pohľad na 

moderný svet vyučovania a  prístup 

k  jednotlivým žiakom, možnosť vý-

meny skúseností s ostatnými učiteľ-

mi z rôznych krajín sveta, ale aj nové 

skúsenosti v rámci koordinácie pro-

jektu v materskej škole.

Eva Pecníková

Projekt Erazmus+ v MŠ 1. mája

Pohotovostné 
lekárenské 
služby
v okrese Banská Štiavnica

V sobotu 16. 10., 23. 10., 30. 10. 

(okrem sviatkov) sú otvorené 

v B. Štiavnici tieto lekárne: Leká-

reň Helios, Dolná 3, 8:00 – 12.00 

hod., tel.: 045/6922322, Leká-

reň Dužina, Kolpašská 1, 9:00 – 

14:00, tel.: 0910 553 244.

Pohotovostné lekárenské služ-

by sú vykonávané striedavo 

v týždenných intervaloch v  le-

kárňach v  B. Štiavnici podľa 

rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: október 2021

11. – 15. 10., Po – Pi, 41. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, tel.: 

0901 961 621, 7:00 – 15:30,

16. 10., So, Lekáreň Helios, Dol-

ná 3, BŠ, tel.: 045/6922322, 8:00 

– 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, 

tel.: 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

17. 10., Ne, Lekáreň Dr. Max, 

Bratská 17, tel.: 0901 961 621, 

7:30 – 10:30,

18. – 22. 10., Po – Pi, 42. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, 

tel.: 0910 553 244, 8:00 – 17:30,

23. 10., So, Lekáreň Helios, Dol-

ná 3, BŠ, tel.: 045/6922322, 8:00 

– 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, 

tel.: 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

24. 10., Ne, Lekáreň Dužina, Kol-

pašská 933/1, BŠ, tel.: 0910 553 

244, 7:30 – 10:30,

25. – 29. 10., Po – Pi, 43. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 3, BŠ, tel.: 

045/6922322, 8:00 – 16:30,

30. 10., So, Lekáreň Helios, Dol-

ná 3, BŠ, tel.: 045/6922322, 8:00 

– 12:00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, BŠ, 

tel.: 0910 553 244, 9:00 – 14:00,

31. 10., Ne, Lekáreň Helios, Dol-

ná 3, BŠ, tel.: 045/6922322, 7:30 

– 10:30.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk
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kam v BŠ 
a okolí ?

Víťazné dielo v kategórii 

Občianske a priemyselné 

budovy – Súkromná základná 

škola Guliver

Banská Štiavnica

Rok realizácie: 2021

Architekti: Richard Murgaš, Mar-

tin Lepej, Lukáš Cesnak

Foto: Tomáš Manina, Dynameet 

visual studio

Zložitý priemyselný areál na okra-

ji mesta premenený na obrovské 

športovisko s jednoduchou bloko-

vou stavbou školy, ktorá vsádza na 

proporčnosť objemov a  čistý de-

tail. Benefi t kontaktu s  exterié-

rom a  forma tienenia presklenej 

fasády vytvárajúca hlavný vizu-

álny zážitok nielen cez deň, ale aj 

v noci keď sa farebné vnútro školy 

ukáže verejnosti. Klastre ako uni-

fi kované plošné jednotky pokrý-

vajúce potrebu vzdelávacieho pro-

cesu a prestávkových aktivít 40-60 

žiakov, vzájomne výškovo posu-

nuté o polovicu podlažia a pospá-

jané ramenami pobytového scho-

diska. Minimalistická telocvičňa 

s kontaktom na školský dvor posa-

dená na betónovú halu plaveckého 

bazéna, to všetko zložito napojené 

na školu...

Hodnotenie poroty: Objekt svo-

jou architektonickou a  dizajnér-

skou kvalitou, ako sa aj samot-

ným prevedením ďaleko presahuje 

štandardy v oblasti školských sta-

vieb, nielen na Slovensku. Škola 

v  Banskej Štiavnici je nečakanou 

deklaráciou nevyhnutnosti klásť 

najvyšší dôraz na kvalitu priesto-

rov pre vzdelávanie a  zdravotnú 

starostlivosť. Porota sa preto za-

oberala aj pomerne naliehavou 

otázkou, koho úlohou je stavať 

kvalitné školské zariadenia. Tak-

tiež poukázala na absenciu účasti 

štátu, ktorého povinnosti suplu-

je súkromný investor. „Myslím si, 

že v  tomto prípade sa ukázala veľká 

priepasť medzi existujúcimi školami 

na Slovensku a ZŠ Guliver v Banskej 

Štiavnici. Táto škola nám ukázala, 

aké dôležité je venovať čas a priestor 

deťom, vytvoriť im zázemie, ktoré sa-

motné je pre nich inšpiráciou. Je to 

škola, ktorá zabezpečuje všestran-

ný rozvoj detí, nielen to nevyhnut-

né pre vzdelanie. A v tom je obrovský 

rozdiel medzi touto školou a  unifi ko-

vanými školami so zatvorenými trie-

dami a jednou telocvičňou. Keď si uve-

domíte, že na východnom Slovensku 

sa deti učia v kontajnerových školách, 

tak Vám je do plaču. Hovoríte si, kto je 

na Slovensku dôležitejší ako deti? Nik-

to. V tomto prípade súkromný sektor 

ukázal štátu, ako sa to má robiť,“ do-

dáva členka medzinárodnej poroty 

Bohunka Koklesová.

Zdroj: 

https://www.cezaar.tv/

CE ZA AR 2021 – cena za architektúru

Súkromná ZŠ Guliver  foto Tomáš Manina, Dynameet visual studio

  CE ZA AR 2021 – Fenomény 

architektúry.

Obnova, s. r. o., Banská Štiavnica 

aktívne dlhodobo spolupracovala na 

konzervácii hradu Uhrovec v spolu-

práci s Nadáciou pre záchranu kul-

túrneho dedičstva.

Slovenská komora architektov vy-

hlásila 20. ročník ocenenia Cena 

Slovenskej komory architektov za 

architektúru CE.ZA.AR 2021. Vo 

štvrtok 7. októbra 2021 boli v pria-

mom prenose na RTVS vyhlásení 

laureáti architektonickej prehliadky 

Cena Slovenskej komory architek-

tov za architektúru CE.ZA.AR 2021. 

V kategórii Fenomény architektúry 

víťazným dielom sa stal Hrad Uhro-

vec – Hospodárska budova. Kom-

plexná obnova neskororenesančnej 

hospodárskej budovy hradu Uhro-

vec, dokončená v  lete minulého 

roku, je výrazným míľnikom v sna-

he o  záchranu ruiny v  južnej časti 

Strážovských vrchov. Projekt vytvo-

ril potrebné zázemie nielen pre ľudí, 

ktorí sa podieľajú na jeho ďalšej sys-

tematickej obnove, ale tiež priestor 

pre výstavy, prednáškovú sálu 

a ubytovanie hostí. Všetky podlažia 

prepája dubové schodisko, ktoré sú-

časne slúži ako vyhliadka pre verej-

nosť. Na obnove sa výrazným spô-

sobom podieľala aj Obnova, s. r. o., 

Banská Štiavnica, ktorá poskytuje 

komplexnú obnovu pamiatok a za-

bezpečuje záchranné práce na zrúca-

ninách, hradov a zámkov a konzer-

vátorské a  reštaurátorské práce na 

historických fasádach a interiéroch. 

V Banskej Štiavnici sa podieľala na 

realizácii mnohých projektov ako 

napr. Piargska brána, banskoštiav-

nického evanjelického lýcea – Cen-

tra stavebného dedičstva-Centrálky, 

či v  súčasnosti Baumgartnerovho 

domu. K  dosiahnutým úspechom 

v  záchrane kultúrneho dedičstva 

a k oceneniu srdečne blahoželáme!

ŠN

20. ročník ocenenia – Cena Slovenskej 
komory architektov

14. 10. „Stretnú sa rabín, kňaz 

a  imám...“ (debata), Art Cafe, 

Akademická 327/2, B. Štiavnica, 

17:00.

16. 10. Marína (predstavenie), 

Art Cafe, Akademická 327/2, B. 

Štiavnica, o 19:00 a o 20:00.

16. 10. Potešenie z  tekvice 

a jablka, Terasa u Blaškov, Počú-

vadlo, B. Štiavnica, 11:00 – 15:00.

16. 10. Štjavnyckým chodnýč-

kom – 4-5. ročník (turistický pre-

chod), Trojičné nám., 6:00.

16., 23. a 30. 10. Histórie židov-

skej Štiavnice v  90 minútach, 

Židovský cintorín pod Novým 

zámkom, B. Štiavnica, 9:30.

22. 10. Vernisáž: Edmund 

Gwerk – Paralely a  paradoxy, 

Galéria J. Kollára, Nám. sv. Troji-

ce 8, B. Štiavnica, 18:00.

22. – 23. 10. JAMA – 75. ročník 

Milana Adamčiaka, miesta ko-

nania: Parter BSC, Art Cafe, Há-

jovňa – Červená studňa, Banská 

Belá a ďalšie, 18:00.

23. 10. Tanečno – pohybová 

terapia v  B. Štiavnici, 90 min. 

(1,5h), Kammerhofská 1, B. Štiav-

nica, 18:00.

Šikovné ruky z nášho regiónu

„Na včelárstvo treba dozrieť“ – 

Filip Ciglan (Prenčov)

Obec Prenčov už vyše 100 rokov 

žije tradíciou včelárstva a  medo-

vinárstva. Aj predkovia pána Fili-

pa Ciglana mali blízko ku bzuko-

tu včiel. V roku 2001 sa aj on sám, 

načerpaný skúsenosťami svojho 

deda, začal venovať včelárstvu. 

V jeho úľoch to žije usilovným ru-

chom včelstiev, o ktoré sa s rodi-

nou svedomito starajú. Výsled-

kom je zdravý agátový, lipový či 

kvetový med. Medovo-jantárový 

mok, medovinu, vyrába pán Filip 

podľa inšpirácií z receptov starých 

Slovanov, ktoré dopĺňa o  vlastné 

bylinkové tajomstvo.

Kontakt:

Obec Prenčov, okres Banská Štiav-

nica

Tel: 0902 644 462. 

E-mail: cigale@zoznam.sk

https://www.regionalnepulty.sk/

vyrobca/fi lip-ciglan/

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Pri príležitosti 100. výročia 

vzniku stredného chemického 

školstva si stručne pripo-

meňme jeho históriu. 

Vzdelávanie v danej oblasti má v na-

šom meste ešte dlhšiu tradíciu než je 

storočná kontinuita súčasnej stred-

nej priemyselnej školy, a preto si pri-

pomíname aj jej predchodkyne. V is-

tom zmysle ňou bola už inštitúcia 

„Banícka škola“ – Bergschule, založená 

v Banskej Štiavnici v roku 1735 (po-

tvrdená Dvorskou komorou vo Vied-

ni v 1737). Jej prvý profesor polyhis-

tor a  polytechnik Samuel Mikovíni, 

ktorého meno nesie aj súčasná ško-

la, ju viedol do roku 1748. V súvislosti 

s vyučovaním skúšobníctva sa na tej-

to škole zriadilo i chemické laborató-

rium.

Kvôli rozvoju technických náuk sú-

visiacich s  baníctvom a  hutníctvom 

vzrastala potreba zriadiť vyššiu baníc-

ku školu. Napriek návrhu J. T. Peithe-

ra založiť školu v Prahe, Mária Terézia 

rozhodla 13. 12. 1762 o  jej zriadení 

v Banskej Štiavnici. „Praktická banícka 

škola“ (Praktische Lehr-Schule) mala 

byť školou vyššieho typu s pôsobnos-

ťou pre celú monarchiu. Dekrét pre jej 

zriaďovateľa Mikuláša Jozefa Jacqu-

ina z 13. 6. 1763 znamenal zároveň 

založenie prvej katedry metalurgie 

a chémie, ktorej súčasťou boli aj kva-

litné laboratóriá. Jacquin začal pred-

nášať v Krecsmáryovskom dome 17. 

9. 1764 – po ročnej lehote, ktorú si 

na zriadenie laboratória a  mineralo-

gickej zbierky vyžiadal. Vyučovala sa 

chémia, metalurgia, hutníctvo a  mi-

neralógia. Katedra matematiky, me-

chaniky a hydrauliky, pribudla v budo-

ve Kammerhofu o necelý rok nato pod 

vedením Dr. Mikuláša Poda.

Po Jacquinovom odchode chémiu 

prednášal Antonio Scopoli, autor 22 

vedeckých prác. Aj nasledujúci ve-

dúci profesor Katedry chémie a me-

talurgie Anton von Ruprecht sa vý-

znamne pričinil o  rozvoj vedeckého 

bádania. Zaslúžil sa tiež o novostavbu 

chemického laboratória z roku 1785. 

V  laboratóriách akadémie pracovali 

známi európski chemici a fyzici, ako: 

Volta, Savaresi, Lippi, Tondi, Mer-

lograni. V  blízkych Sklených Tepli-

ciach sa v roku 1786 na podnet české-

ho chemika I. Borna v spolupráci s A. 

Ruprechtom konal kongres chemi-

kov a hutníkov, kde prvýkrát vyskúša-

li tzv. európsku amalgamáciu. 

V 18. storočí a v prvej polovici 19. sto-

ročia bola banskoštiavnická akadémia 

pre vysokú úroveň vyučovania, ktoré 

spájalo teóriu s  praxou navštevova-

ná študentmi z viacerých európskych 

krajín a zo zámoria. Jej vy-

učovacie metódy prevzali aj 

na Parížskej polytechnike. 

Bolo veľkou škodou, že sa 

počas spoločenských zmien 

v  rokoch 1918-19 nepoda-

rilo školu v Štiavnici udržať 

a zachovať v jej celistvosti.

Novopostavené budovy tak 

zostali opustené a  snahy 

o  založenie novej vysokej 

školy technickej boli v nasle-

dujúcich rokoch neúspešné. 

Hľadalo sa preto nové využi-

tie pre ich rozsiahle priesto-

ry, ktoré malo začať využívať 

stredné odborné školstvo.

Štátna priemyselná škola v  Banskej 

Štiavnici bola založená v roku 1921, 

kedy bol otvorený prvý ročník vyššej 

školy chemickej podľa vzoru vyššieho 

chemického odboru Štátnej priemy-

selnej školy chemickej v  Prahe. Ško-

la bola umiestnená v budove bývalej 

banskej akadémie a neskôr sa zriadi-

li laboratóriá v  tej časti chemického 

ústavu, ktorá pri komisionálnom ro-

kovaní o rozdelení majetku bývalých 

vysokých škôl pripadla priemyselnej 

škole. Tak bol položený základ novo-

dobej, odvtedy už neprerušenej histó-

rie chemického školstva u nás – a prá-

ve toto výročie si teraz pripomíname.

Návrh zriadiť štátnu priemyselnú ško-

lu v  Banskej Štiavnici, aby sa vhod-

ne využili priestory uvoľnené v roku 

1919 po odsťahovaní vybavenia Aka-

démie do Maďarska, vyšiel z iniciatívy 

profesora fyziky na štiavnickom gym-

náziu Dr. Průšu. Škola vychovávala 

kádre pre chemický priemysel, huty, 

cukrovary, liehovary,  pivovary, závo-

dy na výrobu tuku, mydla, oleja, skla, 

umelých hnojív, chemikálií, atď. Ab-

solventi mohli vykonávať živnosť vý-

roby a predaja ohňovzdorných látok, 

trhacích preparátov, sódovej vody, 

umelých minerálnych vôd, po dvoj-

ročnej praxi aj výrobu a predaj jedov 

a preparátov pre liečivá. 

Za správcu priemyselnej školy chemic-

kej bol ustanovený Ján Jenáček, kto-

rý sa potom v máji 1922 stal jej prvým 

riaditeľom. Organizačne zabezpečil 

prípravu prvého školského roku, zís-

kanie vyhovujúcich pracovných síl, aj 

spísanie inventáru z pozostatkov bý-

valej vysokej školy. Funkciu zastával 

do júla 1923, kedy odišiel na zaslúže-

ný odpočinok. Začiatkom školského 

roku  1922/23  bola nariadením Mi-

nisterstva školstva ku škole organic-

ky pripojená aj odborná banská škola 

ako druhý učebný odbor. Vychovávala 

nižšie technické kádre pre bane a huty 

a  jej absolventi boli zaraďovaní ako 

banskí dozorcovia. V  roku  1922  na 

škole pribudla učebná dielňa na spra-

covanie dreva, založená obcou Piarg 

(Štiavnické Bane) už v roku 1888. Jej 

absolventi sa uplatňovali ako nižšie 

technické kádre v stolárskych podni-

koch, preglejkárňach a  ako živnost-

níci, alebo pokračovali v štúdiu na Vy-

sokej umelecko-priemyselnej škole 

(výtvarné spracovanie dreva a úžitko-

vá architektúra).

Už v  školskom roku 1924/25 však 

priemyselnej škole hrozilo zrušenie. 

Na rozdiel od dvoch ďalších českoslo-

venských chemických škôl – jednej 

v  Prahe s  vyučovacím jazykom čes-

kým a jednej v Liberci s vyučovacím ja-

zykom slovenským – štiavnickej, totiž 

chýbala výrobná priemyselná základ-

ňa. Vzdelávacia inštitúcia tu nevznikla 

uprostred rozvíjajúcich sa chemických 

prevádzok, ale kvôli vhodným pod-

mienkam vytvoreným Baníckou aka-

démiou. Absenciu chemického prie-

myslu v blízkosti školy kompenzoval 

dôraz na laboratórne cvičenia a exkur-

zie do rôznych závodov. Počas prvých 

26 rokov existencie školy sa týchto 

exkurzií uskutočnilo 352 do 451 zá-

vodov, čo predstavuje priemerne 13 

a pol exkurzných dní do viac ako 17 

závodov na jeden školský rok.

Prvé maturity sa konali v roku 1925, 

keď školu opúšťa prvých šesť úspeš-

ných absolventov – medzi nimi aj 

neskorší riaditeľ Ing. Samuel Stan-

koviansky. Začiatkom školského 

roka 1925/26 sa na škole začal vyučo-

vať elektrotechnický odbor. Na prak-

tické cvičenia slúžila moderná školská 

elektráreň, ktorá bola vybudovaná na 

mieste neskoršej menzy ešte v  roku 

1908 a svojím dieselovým motorom 

dodávala energiu pre všetky školské 

budovy aj ďalšie okolité domy. Na svo-

ju dobu išlo o skutočnú technickú vy-

moženosť. Odstavená bola pravdepo-

dobne v roku 1943.

Druhým riaditeľom školy bol dlhé 

roky, až do marca 1939, Ing. Viktor 

Mikuška. Pod jeho vedením úspeš-

ne rástla odborná úroveň inštitúcie, 

k  čomu iste prispeli jeho skúsenos-

ti z pôsobenia v Nemecku a Čechách, 

ako aj osobné kontakty s významný-

mi osobnosťami. 1. apríla 1939 bol do 

funkcie riaditeľa menovaný Ing. Sa-

muel Stankoviansky, ktorý o mnoho 

rokov neskôr prepožičia škole čestné 

meno. Pod jeho vedením sa stále roz-

rastala a zlepšovalo sa jej vybavenie aj 

odborná úroveň. Vydal knihu o ana-

lytickej chémii pre praktické použitie. 

Jeho pôsobenie vo funkcii skončilo 

v roku 1953, keď odišiel na Slovenskú 

vysokú školu technickú do Bratislavy.

(pokračovanie nabudúce)

Michal Švec

100. výročie stredného chemického školstva 
v Banskej Štiavnici

Prví absolventi školy, IV. tr., štud. odb. hosp.-chem.  foto archív školy 
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Spomienka

Dotĺklo srdce 

Tvoje unave-

né, zhasol oka 

svit, nech Ti je 

drahá mamič-

ka,za všetko srdečná vďaka...

30. septembra uplynulo 

už deväť rokov, odkedy nás 

navždy opustila naša drahá 

maminka, starinká a prasta-

rinká Mária Parillová. Stá-

le na ňu s  láskou spomí-

name. Venujte jej, prosím, 

tichú spomienku. Ďakujeme 

všetkým, čo si spomenuli.

Dcéry, zať, 

vnúčatá a pravnúčatá 

oznamy, 
spomienky

INZERCIA

Oznam
Obec Baďan vyhlasuje obchodnú 

verejnú súťaž na odpredaj nehnu-

teľností – pozemkov z  majetku 

obce. Bližšie informácie sú zverej-

nené na: http://www.badan.sk/

obchodna-verejna-sutaz-na

- o d p r e d a j - p o z e m k o v - v o

-vlastnictve-obce-badan-oznam/

mid/305480/.html#m_305480

Ľubica Kuková,

starostka obce 

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

Z iniciatívy Rady Európy 

v Štrasburgu sa Európsky deň 

jazykov oslavuje každoročne 

26. septembra už od roku 

2001. Jeho cieľom je podnietiť 

Európanov, aby sa bez ohľadu 

na vek, v školách aj mimo 

nich, učili viac jazykov.

Na Súkromnej hotelovej akadé-

mii sme si celý týždeň pripomí-

nali význam mnohojazyčnos-

ti v  živote mladých ľudí. Snažili 

sme sa žiakom spestriť vyučo-

vanie cudzích jazykov v  rôznych 

podobách. Začali sme na nem-

čine realizáciou rôznych vedo-

mostných kvízov a hier, kde pre-

javili svoju tvorivosť naši prváci. 

Pri šálke horúceho čaju tak strá-

vili zábavné vyučovanie, kde sú-

ťaživosť jednotlivých tímov ne-

poznala hraníc. Vyššie ročníky 

vsadili vyučovanie na hry z oblas-

ti reálií počúvajúc nemecké hity 

od slávneho Karla Gotta. Hodi-

na francúzštiny sa niesla v duchu 

francúzskej gastronómie. Žiaci 

si spolu s  vyučujúcou pripravili 

rôzne sladké špeciality francúz-

skej kuchyne a  zinscenovali tak 

v odbornej učebni pravé gurmán-

ske posedenie s  vôňou Francúz-

ska, pričom šarm a  noblesa boli 

súčasťou konverzácie. Vyvrcho-

lením aktivít celého týždňa bola 

hodina angličtiny s  našimi naj-

mladšími, ktorá žiakov premos-

tila na celebritnú párty. Žiaci sa 

spolu s  vyučujúcou prevtelili do 

známych osobností a vďaka indí-

ciám i kostýmom sa snažili iden-

tifi kovať všetkých zúčastnených. 

Párty to bola bravúrna, so všet-

kým, čo k tomu patrí. Žiaci si od-

nášali z celého týždňa tie najpo-

zitívnejšie dojmy. Do budúcnosti 

budeme určite pokračovať v  zá-

žitkovom učení v  presvedčení, 

že tvorivé postupy, aktívne ko-

nanie, či spoločné prekonávanie 

úloh a  výziev vo vyučovaní cu-

dzích jazykov sú tou správnou 

motiváciou k  učeniu sa cudzích 

jazykov.

SHA v BŠ

Európsky deň jazykov 
na Súkromnej hotelovej akadémii

Študenti Súkromnej hotelovej akadémie  foto archív SHA BŠ

Pozvánka
Srdečne vás pozývam na zážitko-

vé stretnutia plné voľného pohy-

bu, tanca, hier a meditácie.

Kde? Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica

Kedy? 23. 10. a 30. 10. od 18:00 

hod.

Viac na Facebook stránke „Taneč-

no-pohybová terapia v Banskej Štiav-

nici“. Potrebné je nahlásiť sa vo-

pred na: terezia.s@gmail.com 

Teším sa na Vás!

Terka

Rudné bane, štátny podnik, so sídlom : Kammerhofská 25, 969 50 Banská Š  avnica, IČO 00007838 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“) týmto vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvyššiu cenovú ponuku v internetovej elek-
tronickej aukcii na predaj neupotrebiteľného majetku (ďalej len „Súťaž“) vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Vy-
hlasovateľa pozostávajúceho z nehnuteľnos   a predmetov z drahých kovov:

Nehnuteľnos   zapísané v evidencii nehnuteľnos   na liste vlastníctva č. 64, okres Banská Š  avnica, obec Banská Š  avnica, 
katastrálne územie Banská Š  avnica, a to:
1, Pozemok registra C parc. č. 1818/16 o rozlohe 856 m2, druh pozemku ostatná plocha. Minimálna výška podania je 20 900 €.
2, Pozemok registra C parc. č. 1563/4 o rozlohe 938 m2, druh pozemku ostatná plocha. Minimálna výška podania je 14 200 €.
3, Nehnuteľnosť vedená ako stavba s.č. 1350 na parc. č. 1776/3 a pozemky registra C na parc. č 1776/3, druh pozemku zasta-
vaná plocha a nádvorie. Minimálna výška podania je 63 000 € (s DPH).

Nehnuteľnosť zapísaná v evidencii nehnuteľnos   na liste vlastníctva č. 3323, okres Banská Š  avnica, obec Banská Š  avnica, 
katastrálne územie Banská Š  avnica, a to:
4, Pozemok registra C parc. č. 4373/1 o rozlohe 368 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Minimálna výška poda-
nia je 5700 €.

Nehnuteľnosť zapísaná v evidencii nehnuteľnos   na liste vlastníctva č.905, okres Banská Š  avnica, obec Banská Š  avnica, ka-
tastrálne územie Banský Studenec, a to:
5, Pozemok registra C parc. č 706 o rozlohe 13 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie. Minimálna výška podania je 250 €. 
Majetok sa predáva vcelku a nie je možné navrhnúť kúpu čas   ponúkaného pozemku.
6, Drahé kovy vo forme laboratórnych pomôcok (pla  na, striebro, zlato, paládium). Informácie o množstve, váhe a rýdzos   
sú uvedené v súťažných podmienkach. Minimálna výška podania je 8071,35 €.

Podmienky Súťaže, poučenie o postupe pri predkladaní návrhov a informácie o predávanom majetku sú zverejnené na 
internetovej stránke štátneho podniku Rudné bane www.rudnebane.sk. Zároveň si ich môže záujemca, prevziať 
v priestoroch riaditeľstva Rudné bane, š. p., Nám. sv. Trojice 1, 3. posch., Banská Š  avnica v termíne od 11.10.2021 do 
19.10.2021 v čase 9.00-15.00.

Kontaktné údaje vyhlasovateľa: +421 907 585 778, magda@rudnebane.sk
Vyhlásená Súťaž nepredstavuje zo strany štátneho podniku Rudné bane verejný návrh na uzavre  e zmluvy v zmysle §276 
a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník“). Rudné bane, š. p., si vyhradzujú právo kedykoľvek ukončiť 
túto verejnú súťaž v plnom rozsahu. Rudné bane, š.p. neuhrádzajú žiadne náklady vzniknuté na strane záujemcu v súvislos   
s predložením ponuky a uzatvorením kúpnej zmluvy.
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Už druhý rok nás dusí korona-

vírus, a to niektorých doslova 

a ostatných obrazne. Ja teraz 

hovorím v mene tých, ktorí sú 

členmi Spevokolu Štiavničan. 

Aj niektorí z nás sa s týmto malým 

záškodníkom museli vysporiadať 

a našťastie sa im to podarilo. Nega-

tívne to však vplývalo na všetkých. 

Dlhú dobu sme sa nemohli stretávať 

a nemohli sme spievať. Už sme si pri-

padali ako ten obuvník v známej roz-

právke, čo musel chodiť spievať až 

za hranice kráľovstva, lebo doma to 

mal zakázané. Ale vydržali sme a len 

čo to situácia dovolila, vrátili sme sa 

do našej skúšobne, ktorú sme dočas-

ne prenechali zdravotníkom ako tzv. 

MOM-ku.

Nebolo jednoduché vrátiť sa k  zbo-

rovému spevu po takej dlhej pre-

stávke. Aj hlasivky sú svaly a nečin-

nosť im neprospieva. No kde je vôľa, 

tam je cesta. A tak opäť fungujeme. 

Skúšame aj vystupujeme. Leto bolo 

priam hektické, lebo veľa organizá-

torov dobiehalo to, čo zameškali pred 

rokom. V  podstate za štyri mesiace 

sme okrem skúšok stihli 28 vystúpe-

ní. Banícky rok sme ukončili už tra-

dične počas Salamandrových dní. Te-

raz opäť všetci vyčkávajú, čo bude na 

jeseň a v zime.

Zatiaľ posledné vystúpenie sme 

mali na festivale speváckych zborov 

v  Brezne 2.10.2021. Toto podujatie 

Hudobného odboru Matice sloven-

skej bolo súčasťou XV. ročníka Hore-

hronských slávností zborového spe-

vu. Boli sme jedným zo siedmych 

statočných, zúčastnených zborov 

z celého Slovenska. Neboli sme naj-

lepší, ale hanbu sme neurobili.

Hoci sú niektoré naše vystúpenia ho-

norované, na ekonomické prežitie 

by to nestačilo. Preto sa ani my, ako 

ani ostatní nadšenci na poli kultúry, 

nezaobídeme bez fi nančnej podpo-

ry darcov. Najväčším a  najstabilnej-

ším je naše mesto Banská Štiavnica. 

Aj tento rok nám poskytlo dotáciu, 

vďaka ktorej sme nemuseli riešiť 

existenčné otázky, ako niektoré iné 

spolky a združenia. Za podporu ďa-

kujeme a  dúfame, že priazeň orgá-

nov samosprávy nám zostane zacho-

vaná aj v budúcnosti. Nezabúdame, 

že doma nikto nie je prorokom a bu-

deme sa snažiť presvedčiť skutkami, 

že si podporu zaslúžime.

Náš spevokol má prívlastok banícky, 

na čo sme patrične hrdí, a preto sme 

radi, že sa môžeme oprieť aj o podpo-

ru Združenia baníckych spolkov, ako 

aj nášho domáceho Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku.

Za všetkým však treba vidieť aj kon-

krétneho človeka, lebo nič sa neurobí 

samé od seba. Preto musím, či sa to 

niekomu páči alebo nie, spomenúť aj 

mená tých, ktorí sa osobne zaslúžili 

o to, že podporení sme boli práve my. 

Nebude to nič prekvapivé, lebo sú to 

už dlhodobo tí istí ľudia, a  to pani 

primátorka Mgr. Nadežda Babiako-

vá, predseda ZBS Ing. Erik Sombathy 

a predseda baníckeho spolku Ing.Ri-

chard Kaňa.

Samozrejme, nezabúdame ani na os-

tatných podporovateľov a  sympa-

tizantov. Všetkým ďakujeme, ale ne-

môžem ich vždy uvádzať menovite. 

Považujem však za potrebné uviesť 

ešte jedno meno. Potrebné nie pre 

tohto človeka, ale potrebné pre pod-

statu veci. Je to pani Janka Tynkova-

nová, ktorá nám opakovane sponzo-

rovala dopravu, tentokrát do Brezna. 

U nej to nie je nič nezvyčajné, podpo-

rila už mnoho rôznych aktivít. Tak 

prečo spomínam práve ju? Práve pre-

to, lebo takáto podpora je pre ňu pri-

rodzenou súčasťou života úspešného 

podnikateľa. Pre iných úspešných to 

až také prirodzené nie je. Aj jej kritici 

by si mali uvedomiť, že svoje penia-

ze môže míňať aj inak a inde. Nemá-

lo z nich však investuje tu a do vecí, 

z ktorých máme osoh všetci. A to tre-

ba jednoducho uznať.

Vráťme sa však k nášmu speváckemu 

zboru. Niet zboru bez zbormajstra. 

Bola by to len skupinka spievajúcich 

ľudí, akých sa vyskytne nespočetné 

množstvo. Preto je nevyhnutné po-

ďakovať nášmu zbormajstrovi Mgr. 

Jánovi Kružlicovi. Bez neho si v sú-

časnosti náš spevokol neviem ani 

predstaviť.

Na záver sa ešte raz lúčime so zakla-

dajúcim členom zboru Františkom 

(Rudkom) Lamperom, ktorý nás 

opustil 12. 9. 2021, no my ho bude-

me ešte dlho v dobrom spomínať.

Neviem, kedy budem môcť pozvať 

čitateľov na naše ďalšie vystúpenie. 

V  každom prípade však pripravíme 

niečo špeciálne na jar 2022, kedy bu-

deme oslavovať jubileum 50 rokov.

Už teraz však pozývam záujemcov 

o členstvo v našom zbore, aby nevá-

hali a posilnili naše rady. Nová krv je 

nevyhnutná pre zachovanie zboru 

a jeho budúcnosť.

Informácie o  nás a  našej čin-

nosti nájdete na našej stránke 

www.spevokolstiavnican.sk, na na-

šej stránke na facebooku a aj na we-

bovej stránke mesta.

Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

COVID nás nezlomil

Spevokol Štiavničan v Nižnej Slanej  foto archív autora

JAMA 
75. ročník Milana Adamčiaka

Kedy: 22. a 23. október 2021

Kde: Banská Štiavnica, Banská 

Belá, Podhorie

FB event

JAMA JAMA je podujatie odo-

hrávajúce sa na pomedzí intermé-

dií, súčasného umenia a spoločen-

ských tém. Je venovaná spomienke 

na muzikológa a  konceptuálneho 

umelca Milana Adamčiaka (1946 – 

2017), ktorý posledné roky svojho 

života prežil v ústraní v obci Ban-

ská Belá.

Prvé vydanie JAMA sa konalo v ok-

tóbri 2019 v Banskej Belej a Ban-

skej Štiavnici. Druhé vydanie 

prebehlo kvôli pandemickej situ-

ácií výlučne online v  Parteri_BSC 

v Banskej Štiavnici a priľahlých le-

soch. Tentokrát vyrážame na expe-

díciu do Banskej Štiavnice, Banskej 

Belej a Podhoria za Adamčiakovým 

odkazom starostlivo kódovaným 

a  uchovávaným v  súčasnom vizu-

álnom, zvukovom a  performatív-

nom umení.

Organizátorom podujatia je zdru-

ženie ooo. Každoročné vydania sú 

číslované na počesť Adamčiako-

vých nedožitých narodenín. Sú-

časťou JAMA – 75. ročník Milana 

Adamčiaka bude aj vernisáž kolek-

tívnej medzinárodnej výstavy Stra-

tený človek, ktorú kurátorsky za-

strešila Lucia G. Stach.

JAMA hľadá priestor dialóg na 

priesečníku rôznych umeleckých 

foriem, médií a  životných skú-

seností. Spája tvorcov a  bežných 

účastníkov z rôznych prostredí.

Zameriava sa na aktívnu účasť 

miestnej komunity a  študentov 

umenia.

Umelci na JAMA 2021: Rainer O. 

Neugebauer, Michal Matejka, Pe-

ter Graham, Slavo Krekovič, Zuzana 

Husárová, Viktor Fuček, Fero Király, 

Viktor Pantůček & Jozef Csereš, Mi-

chal Murin, Katarína Poliačiková

Info:

www.jama.ooo

facebook.com/jama.ooo

instagram.com/jama.ooo

Eva Vozárová, JAMA

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.



9
číslo 36 • 14. október 2021

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne v kine Akademik
Piatok 15.10. o 18:30 hod.

Láska na špičkách
Romantický, komédia, 94 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Príbeh ro-
mantickej komédie Láska na špič-
kách je zasadený do malého mesta 
a okolia Broumovska. Dramatická 
krajina korešponduje s nálada-
mi hlavnej hrdinky Terezy (36), 
bývalej primabaleríny Národného 
divadla, ktorá po úraze skonči-
la kariéru profi  tanečnice. S ne-
oblomnou vôľou a aj cez obme-
dzené fi nančné prostriedky mlyn 
rekonštruuje, aby vytvorila ro-
dine nový domov. 

Sobota 16.10. o 18:30 hod.

Venom 2: 
Carnage prichádza
Triler, Sci-fi , akcia, 99 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Viac ako rok 
po udalostiach fi lmu Venom (2018) 
sa Eddie Brock snaží prispôso-
biť životu so svojím hostite-
ľom, ktorý mu prináša nadľud-
ské schopnosti. Svoju kariéru sa 
snaží obnoviť rozhovorom so sé-
riovým vrahom Cletusom Kasadym, 
ktorý sa stáva ďalším hostiteľom

Nedeľa 17.10. o 16:00 hod.

100% Vlk
Rodinný, animovaný, 96 min., 
MP, vstupné: 5€. Tento Hallowe-
en bude stopercentne zábavný 
a stopercentne chlpatý. Freddy 
Lupine vyzerá ako obyčajný mladý 
chlapec, akurát nie je obyčajný 
a nie je ani tak celkom chlapec. 
Má štrnásť a je... vlkolak. 

Nedeľa 17.10. o 18:30 hod.

Ľúbil som 
svoju ženu
Romantická dráma, 160 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Holand-
ský kapitán nákladnej lode Ja-
kob Störr a jeho priateľ sa pri 
popíjaní alkoholu stavia, že sa 
Störr ožení s prvou ženou, kto-
rá vstúpi do kaviarne. Tak sa 
zoznámi s rozmarnou Francúzkou 
Lizzy, s ktorou sa naozaj ožení. 
Začne sa rozvíjať ľúbostný prí-
beh bohatý na lásku ako z roz-
právok Tisíc a jednej noci. A od 
tej chvíle podlieha život milo-
vaného, bolestne úprimného Stör-
ra mnohým skúškam. 

Utorok 19.10. o 18:30 hod.

Cenzorka
Dráma, 106 min., MP:15, vstupné: 
5€. Lesja, odsúdená na sedem ro-
kov za zločin z vášne, je tehot-
ná so svojím prvým dieťaťom. Kým 
si Lesja postupne zvyká na pra-
vidlá väzenského života, zisťu-
je tiež, že viaceré jej spoluvä-
zenkyne postihol podobný osud. 
Matky s malými deťmi majú povo-
lenie ich raz za čas navštíviť 
v oddelenej časti väznice, kde 
sa o nich starajú benevolentné 
sestry a dozorkyne.  

Štvrtok 21.10. o 18:30 hod.

Posledný súboj
Historický, dráma, 152 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Historický 
epos Posledný súboj je fi lmová, 
provokujúca historická dráma, 
ktorá skúma všadeprítomnú silu 
mužov, krehkosť spravodlivosti 
a silu a odvahu jednej ženy vo 
svete ovládanom mužmi, ktorá je 
ochotná riskovať a postaviť sa 
za svoju pravdu. Na základe sku-
točných udalostí.

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, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 34/2021: 

„Do raja sa dostanú iba šťastlivci. Tí 

nešťastní sú zatratení rovnako v tom-

to ako na druhom svete.“ Výhercom 

sa stáva Lýdia Auxtová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) v pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. 

Kmeťa 2, Banská Štiavnica. Vašou 

úlohou je správne vylúštiť krížov-

ku a zaslať ju spolu s kupónom do 

redakcie ŠN v termíne do 25. 10. 

2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:

A., Meno Rozborila, podmienková 

spojka, inam, český spevák,

B., 3. časť tajničky,

C., Chrám, milý Fatimy, 2. časť taj-

ničky,

D., Mužské meno, pobaľ, roláda,

E., Najväčší vták SR, zverina, cudzie 

žen. meno,

F., Emky, oťap, miska, alkohol. ná-

poj,

G., Áno, súbor, pokladnica, hory,

H., Ytrium, zľaknutie, Ilona, pozerá 

zrakom, síra,

I., Zn. zubnej pasty, pozýval, lyžiar-

sky výťah, otravné látky,

J., Koniec tajničky, jedna v Ríme,

K., Ilka, česká TV, vajíčka ryby, slov. 

rieka.

1., Doba života, 4. časť tajničky, 

osobné zámeno,

2., Člen skup. HEX, vojenská pre-

dajňa, osud,

3., Preš, slov. spisovateľ, zlo,

4., Oska, ponáraj pod vodu, ochra-

na tovaru, osobné zámeno,

5., Časť atolónu, škriatok, zloba,

6., Koval, pozváraj, patriaci Ivovi,

7., Povzdych, pooberaj, trieda exp.,

8., Nekaz, olejnatá plodina, 56 

v Ríme,

9., Lama naopak, meno Sklovskej, 

dĺžka života,

10., Vesmírna stanica, znova, 45 

v Ríme, titul lekára,

11., Ozn. áut Košíc, vydáva teplo, 

medikamenty,

12., Používa sa na siatie, patriaci 

Redkovovi,

13., Ozn. áut Rumunska a Th ajska, 

existuj, je prinútený, koncovka žen. 

priezvisk,

14., Biblický moreplavec, 1. časť 

tajničky, vodík.

Pomôcky: Salome, Roy, Odol, 

Drop.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 36
Krížovka
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Propozície

21. ročník celosloven-

skej súťaže a  výstavy 

amatérskej fotografi ckej 

tvorby

Organizácia súťaže

Hlavný organizátor: Po-

hronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom 

v  zriaďovateľskej pô-

sobnosti Banskobys-

trického samosprávne-

ho kraja

Spoluorganizátori: Mú-

zeum vo Svätom Anto-

ne, Mesto Banská Štiav-

nica

Uzávierka: 10. 11. 2021

Termín vernisáže: 

26. 11. 2021 o16:00

Trvanie výstavy: 

26.11. 2021 – 31.1. 2022

Miesto: Múzeum vo 

Svätom Antone

Charakteristika súťaže

Najkrajšia dovolenková fotogra-

fi a je celoslovenská súťaž a výstava 

amatérskej fotografi e s  medziná-

rodnou účasťou. Zámerom projek-

tu je vytvoriť podmienky pre mož-

nosti prezentácie, konfrontácie 

a  inšpirácie pre všetkých amatér-

skych fotografov z  celého Sloven-

ska a zahraničia.

Vzdelávať a  rozširovať poznanie 

prostredníctvom súťažných ka-

tegórií.

Súťaž je určená širokej verejnosti, 

bez obmedzenia veku (deťom, mlá-

deži a dospelým).

Súťaž sa koná každý rok.

Ciele súťaže

Cieľom projektu je verejnou pre-

zentáciou súťažných prác na výsta-

ve motivovať záujem širokej verej-

nosti o fotografi cké umenie. Súťaž 

umožňuje rozvíjať záujmy, umelec-

kú kreativitu a technické schopnos-

ti v oblasti amatérskej fotografi ckej 

tvorby. Vzbudiť záujem o  cestov-

ný ruch, poznávaním zaujímavých 

miest, pamiatok a  udalostí. V  ne-

poslednom rade získavať nové 

poznatky a  inšpiráciu prostred-

níctvom vyhodnocovacieho a  roz-

borového seminára s  odborníkmi. 

Podujatie bude ukončené slávnost-

ným vyhodnotením súťaže na ver-

nisáži výstavy zo súťažných prác za 

účasti autorov, poroty a pozvaných 

hostí.

Súťažné kategórie

1. Pamiatky UNESCO vo fotografi i

2. Príroda a krajina

3. Múzeá: oživená minulosť – his-

torické budovy, skanzeny, poduja-

tia...

4. Dovolenka dýcha človečinou – 

reportážne zábery, momentky, ľu-

dia pracujúci v turizme…

5. Môj najkrajší prázdninový záži-

tok – pre deti a mládež do 16 rokov

6. Šport – fotografi e športových ak-

tivít počas celého roka

7. Nehmotné kultúrne dedičstvo 

– stvárnenia, ktoré nemajú hmot-

nú podstatu: folklór, ľudová hudba, 

hudba, piesne, tance, hry, spolo-

čenské zvyklosti, tradičné remeslá, 

jarmoky, rôzne výročia miest 

a  obcí, kultúrno-osvetové poduja-

tia a pod.

Podmienky pre súťažiacich

- Súťaže sa môže zúčastniť každý 

tvorca fotoamatér zo Slovenskej re-

publiky a zahraničia.

- Súťaž je vyhlásená pre fotogra-

fov bez obmedzenia veku (s výnim-

kou 5. kategórie, ktorá je určená pre 

deti a mládež do 16 rokov).

- Na prihlásenie do súťaže musí au-

tor spĺňať všetky podmienky uve-

dené v týchto propozíciách, vyplniť 

prihlášku1 (príloha k  propozíci-

ám), potvrdenú podpi-

som, na adresu (adre-

sa viď nižšie) do 10. 11. 

2021.

- Podmienkou účas-

ti v  súťaži je predlože-

nie autorskej fotografi e 

zodpovedajúcej základ-

ným kritériám tvorby 

a vnímania fotografi e.

- Do súťaže je možné 

zaslať len diela, ktoré 

neboli ocenené v  iných 

súťažiach.

- Nie je možné prihlá-

siť ani diela zobrazujú-

ce násilie alebo iné javy 

a  činy proti ľudskosti 

a humanizmu.

- Súťažiaci môže poslať 

do každej kategórie ma-

ximálne 3 fotografi e.

- Rozmery fotografi í: mi-

nimálne 18x24 cm (na 

fotopapieri), zároveň 

prosíme zaslať elektro-

nickú formu súťažných 

fotografi í v  minimálnom rozmere 

960 px dlhšia strana na mailovú ad-

resu: fotofi lm@osvetaziar.sk alebo 

pos.fotofi lm@gmail.com

- Každý autor je povinný čitateľ-

ne označiť svoje súťažné fotogra-

fi e na rube (zadná strana) všetkými 

potrebnými údajmi: meno, priez-

visko, kategóriu, názov fotografi e 

a  miesto fotografovania, v  5. ka-

tegórii aj vek autora.

- V  prípade sprísnených opatrení 

v  súvislosti so šírením pandémie 

COVID-19 prebehne súťaž ako vir-

tuálna prehliadka.

- Vernisáž prebehne v režime pod-

ľa platného COVID automatu v prí-

slušnom týždni, v ktorom sa bude 

okres Banská Štiavnica nachádzať.

Každý autor je povinný čitateľne 

vyplniť prihlášku všetkými potreb-

nými údajmi: meno, priezvisko, 

presná adresa (povinné údaje sú aj 

e-mail a telefónne číslo), kategóriu, 

názov fotografi e a miesto fotogra-

fovania, v 5. kategórii aj vek autora.

Bližšie info:

Kontakt

Pohronské osvetové stredisko

Dukelských hrdinov 321/21, 

965 01 Žiar nad Hronom

Mgr. Miroslav Hric

tel.: 045/678 13 08, 0908 288 897,

e-mail: fotofi lm@osvetaziar.sk, 

pos.fotofi lm@gmail.com

POS

Najkrajšia dovolenková fotografi a 2021Súťaž
V októbri- Mesiaci úcty k starším 

sme pre Vás opäť pripravili za-

ujímavú súťaž o atraktívne vec-

né ceny. Stačí, ak nám v 3 súťaž-

ných kolách správne odpoviete 

aspoň na 2 súťažné otázky a za-

radíme Vás do žrebovania. Ten-

tokrát otázky sú formulované na 

významné výročia v roku 2021!

1. súťažné kolo

Otázka:

Aké výročie v tomto roku pripad-

ne od vzniku stredného chemic-

kého školstva v BŠ?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v termíne 8. 11. Šťast-

ných výhercov uverejníme v ŠN 

č. 40/2021 dňa 11. 11. Prajeme 

všetkým čitateľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Zverejnenie 
zámerov 
nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le príslušných ustanovení zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o  majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje: a) podľa §9a, ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 

17/2021 na prevod pozemku v k. 

ú. Banská Štiavnica parc. číslo 

C KN 5283/21, o celkovej výme-

re 27 m2, orná pôda a novovytvo-

reného pozemku C KN 5283/117 

o výmere 25 m2, TTP a na prená-

jom novovytvoreného pozemku 

parc. č. C KN 5283/116, o výme-

re 62 m2, TTP.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úradnej ta-

buli a internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majet-

ku, tel.: 045/6949637.

MsÚ
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Naša U9ka sa zúčastnila 

v pondelok 11. 10. na minitur-

naji v Žarnovici, kde sa chlapci 

stretli najprv so Žarnovicou, 

ktorú zdolali 6:5 a potom 

s tímom z Hodruše Hámrov 

zaznamenali víťazstvo 2:1. 

Tešíme sa z vášho pokroku!

U19 vyhrala nad Rimavskou So-

botou

Ďalšia výhra pre náš klub. V nede-

ľu 10. 10. si vybojovala víťazstvo aj 

U19ka. MŠK Rimavská Sobota zdo-

lali 2:0. Góly si pripísali Jurica a R. 

Kalíšek. Celému tímu gratulujeme. 

Len tak ďalej, chalani!

3 body ostávajú doma

V sobotu 9. 10. zápas proti Zvole-

nu sme vyhrali 3:1 (1:1 – 2:0). Do 

tabuľky si tak pripisujeme ďalšie 3 

body. Gratulujeme!

U15 víťazne proti Poltáru

Naša U15 si 9. 10. na svoje konto 

pripísala krásne víťazstvo proti Pol-

táru 8:1. Gólovo sa v zápase presa-

dil Palášthy 4, Kertézs 3 a Pastier 1. 

Chalani, paráda, gratulujeme!

U11 rozvlnila súperovu sieť 26-

krát

Naša U11ka 7. 10. absolvovala ďalší 

úspešný zápas v sezóne, keď pora-

zila družstvo z Lovčice-Trubín 26:6. 

Po zápase nechýbal víťazný pokrik. 

Chalani, gratulujeme a držíme vám 

palce v ďalších zápasoch!

Výsledky:

10. 10.

FK Sitno BŠ – MŠK Rimavská Sobo-

ta 2:0

Góly: Jurica, R. Kališek

IV. liga JUH, 11. kolo

9. 10. FK Sitno BŠ – MFK Zvolen 

3:1

Góly: Tesák 2, Ľ. Urgela

Kam na futbal?

Nábor futbalistov

Chcete sa stať súčasťou našej fut-

balovej rodiny? Trénovať s  pro-

fesionálmi a  stať sa dobrým fut-

balistom? Príďte na náš štadión, 

prijímame ročníky 2007 – 2016. Ak 

ste nestihli nábor, nevadí, do klubu 

sú stále dvere otvorené, kontaktuj-

te sa na: 0915 788 643.

Tešíme sa na vás!

FK Sitno Banská Štiavnica

U9 na miniturnaji v Žarnovici

ŠK Riečka – ŠKST Banská 

Štiavnica 9:9

V  4. kole naši hráči cestovali do 

Riečky, kde sa stretli s domácim fa-

voritom. Hostia však podali bojov-

ný výkon a  na prekvapenie domá-

cich remizovali 9:9.

Body ŠKST: Coplák 4, Lovas 2, 

Buzalka 2, Maďar 1.

Škoda však, že ku skvele hrajúcemu 

Coplákovi sa nepridal niekto ďalší 

ešte aspoň jedným bodom a mohli 

by sme oslavovať víťazstvo. Toto je 

však v hlavách hráčov a musia si to 

vyriešiť sami hráči.

Tabuľka: https://www.stolnytenis.

info/liga/sezona-2021-22-4-liga-

muzi-kstz-banska-bystrica/tabulka

Poďakovanie:

ŠKST ďakuje primátorke Mgr. Ba-

biakovej a  Mestskému zastupiteľ-

stvu B. Štiavnice za poskytnutie fi -

nančnej dotácie. Ďalej ďakujeme 

Katolíckej spojenej škole pod vede-

ním Mgr. Palášthyho za vytvorenie 

výborných podmienok.

A. Gazdík, ŠKST BŠ

Stolný tenis

Mužstvo chlapcov U9-ka  foto archív FK Sitno BŠ 

Hráči pred zápasom s Riečkou  foto archív ŠKST BŠ

Stratený človek
Vernisáž: 22. 10. – 23. 10. 2021 

v Banskej Štiavnici a Banskej Belej

Trvanie výstavy: 

22. 10. – 26. 11. 2021

FB event

Kurátorka: Lucia G. Stach

V čase podujatia JAMA – 75. roč-

ník Milana Adamčiaka sa po prvý-

krát uskutoční paralelná samo-

statná výstava Stratený človek.

Stratený človek je koncipova-

ný ako intermediálne prostre-

die presahujúce steny výstavnej 

siene. „Základným táborom“ bude 

Parter_BCS, galerijný priestor re-

zidenčnej platformy Banská St 

a nica Contemporary, no výstava 

bude otvorená aj vstupom v inom 

priestore, vonku i vnútri.

Viacgeneračná medzinárodná vý-

stava pracuje s geniom loci „vnút-

rozemia“ mesta a  okolia Banskej 

Štiavnice a  Banskej Belej, kde žil 

v posledných rokoch Milan Adam-

čiak. Projekt sleduje tému interak-

cie umelkýň/ umelcov z  rôznych 

oblastí umenia s inými ľuďmi, ako 

aj s  meniacim sa svetom, v  kto-

rom žijú.

Projekt ponúka autentické autor-

ské vyjadrenia k prežívanej realite 

v rôznych obdobiach od 60. rokov 

20. storočia až po tie, čo pracujú 

s aktuálnymi globálnymi aj lokál-

nymi skúsenosťami v post-pande-

mickej dobe.

Umelkyne a umelci:

Milan Adamčiak (SK), Erik Bin-

der (SK), Gabika Binderová (SK/

SLO), Ján Budaj (SK), Martin 

Burlas (SK), Jozef Cseres (SK/

CZ) – Viktor Pantůček (CZ), 

Pavlína Fichta Čierna (SK), Hugh 

Davies (US), Jarmila Džuppová 

(SK), Stano Filko (SK), Tara Fra-

calossi (USA), Juraj Gábor (SK), 

Oto Hudec (SK), Matej Gavu-

la (SK), Peter Kalmus (SK), Mi-

chal Kern (SK), Michal Kinder-

nay (CZ), Fero Király (SK), Marek 

Kuboš (SK), Katalin Ladik (H), 

Zorka Lednárová (SK/DE), Th o-

mas Lail (US), Dominika Ličko-

vá (SK), Peter Liška (SK), Vlado 

Martek (HR), Daniel Matej (SK), 

Juraj Meliš (SK), Svätopluk Mi-

kyta (SK), Michal Murin (SK), 

Katarína Poliačiková (SK/CZ), 

Rastislav Sedlačík (SK), Boris Sir-

ka (SK), Martin Špirec (SK), Gré-

ta Mária Srnová (SK), Lucia Tal-

lová (SK), Miloslav Topinka (CZ), 

Martin Vongrej (SK), Jana Že-

libská (SK).

Eva Vozárová, JAMA
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

Hľadám ubytovanie akéhokoľvek 

typu pre mňa a môjho syna, tel. č.: 

0904 316 157

Drenáže okolo domov, vysúšanie 

vlhkých stien a murív pomocou prú-

denia vzduchu, tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

reality

inzercia

služby

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

Maliarske práce
sadrokartón, obklady, 

dlažby, lešenie

0907 343 045

0905 156 307
www.a3d-drexler.sk


