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Vážení spoluobčania, 

milí študenti!

V  týchto dňoch si spoločne pripo-

míname Deň boja za slobodu a  de-

mokraciu – Deň študentstva. Dňom 

17. novembra si pripomíname uda-

losti, ktoré sa odohrali v Prahe v roku 

1939, keď študenti pražských vyso-

kých škôl vyšli do ulíc na protest proti 

nacistickej okupácii a zastreleniu štu-

denta medicíny Jána Opletala. Nacis-

ti demonštráciu kruto strestali popra-

vou a deportáciou stoviek študentov 

do koncentračných táborov, ako aj ná-

sledným zatvorením vysokých škôl. 

Vážení občania,

stalo sa už tradíciou, že Vás v tomto 

období oslovujeme s prosbou o po-

moc pri poskytnutí pomoci ľuďom 

v núdzi pred Vianocami. Práve Via-

nočné sviatky sú príležitosťou na-

chvíľu sa zastaviť a podať pomocnú 

ruku tým, ktorí to najviac potrebu-

jú. Vianoce sú pre väčšinu z nás ča-

som pokoja, radosti, hojnosti a lás-

ky. Pre niektorých ľudí s  ťažkým 

životným osudom sú však tieto 

prívlastky iba nesplneným snom. Aj 

tento rok nám môžete pomôcť a na-

písať nám typ na človeka, ľudí, kto-

rých poznáte, možno žijú priamo 

vo Vašom okolí a naša pomoc pred 

Vianocami by sa im zišla a potešila 

ich. Opäť aj tento rok Mesto Banská 

Štiavnica v  spolupráci s  p. Petrom 

Ernekom sa rozhodli spríjemniť tie-

to najkrajšie sviatky v  roku ľuďom 

v  núdzi poskytnutím poukážok na 

nákup potravín.

Vaše listy môžete doručiť na Mest-

ský úrad do Klientského centra, 

Námestie sv. Trojice č. 3, vložiť do 

schránok Štiavnických novín, alebo 

poslať mailom na eva.greganova@

banskastiavnica.sk, do termínu 

13.12.2021.

Zároveň Vám ďakujeme aj za návr-

hy a  typy na občanov, ktorým sme 

pomohli v  predchádzajúcich obdo-

biach. Je krásne vidieť radosť a vďač-

nosť ľudí, ktorí si vážia každú pomoc.

V závere chceme opäť poprosiť a vy-

zvať aj ostatných podnikateľov, fi r-

my v našom meste, ktorí by mohli 

prispieť. Pridajte sa k nám, aby sme 

mohli darovať krajšie Vianoce via-

cerým ľuďom v  núdzi, veď pomoc 

druhým môže pomôcť nám samým!

Eva Gregáňová, MsÚ

Deň študentstva

Pomôžte ľuďom v núdzi 
aj tento rok prežiť krajšie Vianoce!

Z prijatia študentov na radnici v r. 2018  foto Michal Kríž �3.str.

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

Obchodná 
verejná súťaž

Mesto Banská Štiavnica vy-

hlasuje

II. kolo obchodných verejných 

súťaží v zmysle §281 a nasl. Ob-

chodného zákonníka na podá-

vanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie nájomnej zmlu-

vy na prenájom poľnohospodár-

skych pozemkov na poľnohos-

podárske účely v  k. ú. Banská 

Štiavnica a  k. ú. Banky, vede-

ných v  KN v  prospech vlastní-

ka Mesto Banská Štiavnica, 

v  súlade so Zákonom NR SR č. 

504/2003 Z. z. o  nájme poľ-

nohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku 

a  lesných pozemkov a  o  zmene 

niektorých zákonov, v  platnom 

znení, samostatne pre jednotli-

vé lokality takto:

1. lokalita: „H – Banky“, 

12,7839 ha s  minimálnym roč-

ným nájomným 5€/ha,

2. lokalita: „D  – Šobov, Stude-

ný Vrch, Červená Studňa, Para-

dajs“, 36,3698 ha s minimálnym 

ročným nájomným 5€/ha na 

dobu určitú v trvaní 5 rokov od 

1.1.2022 do 31.12.2026.

Časové plány a podmienky súťa-

ží sú zverejnené na:

www.banskastiavnica.sk.

MsÚ
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DIÁR
z programu

primátorky

8. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

Pracovné rokovanie k VZN.

Pracovné stretnutie primátorov 

miest: Banská Štiavnica, Žiar nad 

Hronom, Kremnica, Žarnovica, 

Nová Baňa k  výberu kľúčových 

projektov za naše SPR v rámci IÚS 

pre ďalšie programové obdobie.

Redakčná rada ŠN.

9. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Prerokovanie požiadaviek návrhu 

mestského rozpočtu na rok 2022.

Rokovanie so zástupcami Koordi-

načného centra a zástupcami Im-

plementačnej agentúry MPSVaR 

k  ďalšej činnosti KC v  Banskej 

Štiavnici.

10. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Výboru pre 

otázky zamestnanosti pri Úra-

de práce, sociálnych vecí a rodiny 

Banská Štiavnica.

Príprava a návrh stavebných akcií 

mesta na rok 2022.

11. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí správnej rady 

združenia Envirocentrum Banská 

Štiavnica.

12. 11.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie s poslancami 

k návrhu rozpočtu pre roky 2022, 

2023, 2024.

Viera Lauková

28.-29.10. v Rádiu Regina o 6:50 bola 

informácia o tom, že Galéria J. Kollá-

ra pripravila výstavu akad. mal. Ed-

munda Gwerka (1895-1956). 28.10. 

vo všetkých médiách bola spomienka 

na to, že v tento deň v r. 1918 vznikla 

I. ČSR. Čo sa týka B. Štiavnice, vznik 

republiky mal blahodarný vplyv hlav-

ne na rozvoj stredného školstva, pre-

tože na týchto školách boli výrazný-

mi osobnosťami práve Česi. Podobne 

prvý riaditeľ jedinej inštitúcie svojho 

druhu v republike – Štátneho banské-

ho múzea Dionýza Štúra bol taktiež 

Čech, vynikajúci muzeológ a  geológ 

RNDr. František Fiala. Vznik repub-

liky však mal aj mimoriadne nebla-

hý následok. V  r. 1919 defi nitívne 

zanikla svetoznáma Vysoká škola ba-

nícka a lesnícka, ktorá od r. 1762 naj-

prv ako Banícka akadémia, od r. 1846 

ako Banícka a lesnícka akadémia exis-

tovala nepretržite. Škola bola pre-

sťahovaná do Šoprone v  Maďarsku. 

29.10. v Rádiu Devín o 08:30 bola re-

lácia o zhudobňovaní balád význam-

ného štúrovského básnika Jána Bottu 

(1829-1881) aj s ich niekoľkými ukáž-

kami týchto zhudobnených balád 

v piesňovej podobe. J. Botto pôsobil 

v B. Štiavnici a Štiavnických Baniach 

v  r. 1860 – 1870 ako zememerač. 

29.10. v RTVS na Jednotke v relácii 

„Milujem Slovensko“ účinkovali aj vý-

znamné Slovenské osobnosti, spe-

váčka Zdenka Predná a Oskar Rózsa 

– hudobník, skladateľ, režisér a pro-

ducent. 30.10. o 11:05 v rádiu Sloven-

sko a v repríze 31.10. o 05:05 hovoril 

Boris Filan v relácii Pálenica Borisa Fi-

lana aj o Samuelovi Mikovínim, kto-

rého život bol nerozlučne spojený s B. 

Štiavnicou v posledných decéniách 1. 

polovice 18. stor. Upozorňujem, že ab-

solútne zavádzajúce bolo jeho konšta-

tovanie, že S. Mikovíni sa narodil v r. 

1868, a že mu bola odhalená pamät-

ná tabuľa v r. 1997 pri príležitosti 250. 

výročia jeho úmrtia. Tomuto v dote-

rajších dejinách najvýznamnejšiemu 

Štiavničanovi budem venovať ešte 

samostatnú pozornosť. 30.10. v Rá-

diu Lumen o 17:30 a v repríze o 11:30 

bola znepokojujúca informácia pri vý-

počte toho, na koľkých Slovenských 

lokalitách napadol medveď tohto 

roku človeka. V tomto výpočte bol aj 

Kozelník. Takže turistiky chtiví Štiav-

ničania, pozor, B. Štiavnica od Kozel-

níka je len neďaleko! 31.10. v Rádiu 

Slovensko o 08:05 bola relácia o re-

formácii pri príležitosti 504. výročia 

odvtedy, ako jej hlavné tézy uverejnil 

Martin Luther. V relácii bolo spomí-

nané aj to, aký význam mali myšlien-

ky reformácie na Slovensku. Správ-

ne bolo konštatované, že významné 

miesto v tomto smere mali naše ban-

ské mestá, z  ktorých bola vyzdvih-

nutá len Ľubietová. Pravda je však 

taká, že v tomto smere ďaleko väčší 

význam mala B. Štiavnica – veď od r. 

2017 sa naše mesto hrdí aj prestíž-

nym európskym titulom „Európske 

mesto reformácie“. 31.10. v RTVS na 

Jednotke medzi 11:55 – 13:00 v re-

lácii „O 5 minút 12“ poslanec NR SR 

Matúš Šutaj Eštok okrem iného kri-

tizoval aj to, že do vedúcich funkcií 

štátnych inštitúcií v SR boli menova-

ní nekvalifi kovaní ľudia. Medzi iný-

mi hovoril aj o menovaní, ako ďalej 

uviedol, „výrobcu nábytku“ Ing. Bohu-

míra Zvrškovca za predsedu Hlav-

ného banského úradu v  B. Štiavni-

ci. Kým poslanec Milan Petrák sa ku 

všetkým nominantom vyjadril, na B. 

Zvrškovca vôbec nereagoval. Takže 

uvidíme...

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V sobotu 16.10.2021 sa usku-

točnila brigáda poľovníckeho 

združenia Tanád.

Chceli by sme sa aj touto cestou po-

ďakovať zúčastneným členom poľov-

níckeho združenia Tanád za aktívnu 

účasť pri zabezpečovaní uhladzovania 

poťažbových zbytkov po výrube dre-

vín z lesného porastu. Výrub bol na-

vrhnutý z  hľadiska zachovania bez-

pečnosti cestnej premávky v  lokalite 

Suchý tajch.

ML Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Poďakovanie

Podávanie 
žiadostí 
o poskytnutie dotácií 

(fi nančných prostriedkov) z roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica 

podľa VZN č. 2/2018 v znení do-

datku č. 1 pre rok 2022.

Mesto Banská Štiavnica ozna-

muje, že do 31.12.2021 je ter-

mín pre podávanie žiados-

tí o  poskytnutie dotácie na rok 

2022 pre právnické osoby a  fy-

zické osoby – podnikateľov pod-

ľa §3 VZN č. 2/2018 v znení do-

datku č. 1.

V  zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 v  znení dodatku 

č. 1 o poskytovaní dotácií z roz-

počtu Mesta Banská Štiavnica, je 

potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tla-

čive, ktoré nájdete v klientskom 

centre mestského úradu alebo 

priamo na stránke mesta Banská 

Štiavnica:

http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vybavit/

20190124-ziadost-o-dotaciu.pdf.

Kompletne a  správne vyplne-

ná žiadosť o  poskytnutie do-

tácie, ktorej súčasťou je aj 

rozpočet, musí obsahovať po-

vinné prílohy (kópie):

– zmluva alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

– výpis z registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Ge-

nerálnou prokuratúrou Sloven-

skej republiky,

– doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľ-

skú zmluvu, stanovy s  potvr-

dením registrácie /občianske 

združenia, neziskové organizá-

cie, záujmové združenia a pod./

– ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

– čestné vyhlásenia žiadateľa /

príloha č. 1/

Pripomíname, že prílohy sú po-

vinné pre všetkých žiadateľov 

o dotáciu.

V  prípade nejasností kontak-

tujte:

Mestský úrad

ekonomické odd.

Nám. sv. Trojice č. 1

969 01 Banská Štiavnica

t. č.: 045/694 96 32, 

mail: msu@banskastiavnica.sk

MsÚ
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Ako spomienka na tento 

deň bol o dva roky 17. november vo 

Veľkej Británii vyhlásený za Medzi-

národný deň študentstva. Tento dá-

tum sa u nás dnes spája najmä s Než-

nou revolúciou v  roku 1989, ktorá 

bola aj spomienkou študentov na 

udalosti z roku 1939. Preto sa 17. no-

vember tiež slávi ako štátny sviatok 

– Deň boja za slobodu a demokraciu.

Toľko z histórie, ktorú Vy, milí štu-

denti určite dobre poznáte. Dnes, 

v časoch mieru a života v demokra-

tickej spoločnosti sa síce nemusíte 

obávať straty slobody a deportácií, 

ale žiaľ, aj tak nemožno povedať, že 

prežívate šťastné, bezstarostné štu-

dentské dni a roky. Príčina je známa 

a  mnohým z  Vás zasiahla výrazne 

do života často krutým spôsobom 

v podobe straty Vašich blízkych ro-

dinných príslušníkov, známych.

Covid.

Len dvojslabičné slovo, ale postrach, 

ktorý väčšinu z  Vás obral nedáv-

ne roky o najkrajšie chvíle študent-

ského života prežité medzi spo-

lužiakmi v  triednych kolektívoch, 

v škole, ktorú ste si vybrali, aby ste 

do nej aj skutočne chodili, o rozto-

milé starosti študenta v  internáte 

bez mamy, o  radosti z  prvej lásky 

a o mnoho iných vecí, ktoré sú atri-

bútom mladého študentského a ne-

opakovateľného života.

V  súčasnej dobe ste už vo Vašich 

školách, ale chápem, s  tými všet-

kými obmedzeniami a protipande-

mickými opatreniami to stále nie je 

ono. Ale ste mladí, rozumní a zod-

povední (nato, aby ste neboli, ste 

určite videli okolo seba veľa nešťas-

tia). Zodpovedne dobiehate zameš-

kané učivo a zvládate to nové, lebo 

v  budúcnosti sa predsa na nejakú 

pandémiu nebudete vyhovárať. Bu-

dete chcieť ukázať čo viete, čo je vo 

Vás, naši budúci lekári, učitelia, in-

žinieri, umelci, športovci, zdatní 

a vyhľadávaní remeselníci, občania, 

zodpovední muži a ženy, budúci ro-

dičia, kolegovia. Teraz máte pocho-

piteľne menej voľného času a viacej 

učenia a možno aj obáv a  starostí, 

ale zvládate ich s  úsmevom – áno 

naučili ste sa smiať očami, to dobre 

vidieť aj spod rúška.

Milí naši študenti, verím, že čas ne-

obmedzeného študentského šťast-

ného života sa bude postupne vra-

cať do starých koľají, reálne si 

užijete svoju školu, mesto. Mlad-

ším spolužiakom budete vzorom, 

Vy „najstarší“ zmaturujete, pôjde-

te ďalej študovať, alebo nastúpite 

do zamestnania. Ale v každom prí-

pade, Vy terajší naši študenti bude-

te tou generáciou, ktorá sa musela 

popasovať s nečakanými probléma-

mi, hoci ste neboli ich príčinou. Ďa-

kujem Vám za výdrž aj za Vašu po-

moc v mnohých oblastiach, či už pri 

pomáhaní straším ľuďom, pri ven-

čení psíkov, doučovaní mladších sú-

rodencov a spolužiakov a mnohých 

iných aktivitách, ktorými ste pomá-

hali zmierňovať pocit samoty, neis-

toty a strachu v čase pandémie.

Prajem Vám, milí študenti, všetko 

dobré, veľa študijných a  osobných 

úspechov, ale predovšetkým veľa 

pohody a pevné zdravie.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

Deň študentstva

Zimné obdobie sa blíži 

a Mesto Banská Štiavnica ako 

každoročne pre občanov bez 

domova pripravuje priestor na 

prenocovanie v nepriaznivých 

klimatických podmienkach.

Občania žijúci na „ulici“ tu majú 

možnosť prenocovania, ako aj za-

bezpečenia osobnej hygieny a  sta-

rostlivosti o  bielizeň prostredníc-

tvom prania a sušenia. Priestor na 

prenocovanie je vybavený sprcho-

vým kútom, dvomi WC, kuchyn-

kou a  celkovým počtom lôžok 10. 

Na zabezpečenie prania a  sušenia 

je k dispozícii práčka a sušička, kto-

ré vždy obsluhuje poverený správ-

ca priestoru. Priestor je kompletne 

dezinfi kovaný, uprataný a  boli za-

kúpené nové deky, vankúše a  iné 

príslušenstvo. Vzhľadom na súčas-

nú situáciu (opatrenia pre zame-

dzenie šírenia koronavírusu) bude 

zo strany občanov bez domova, 

ktorí majú záujem o prenocovanie 

potrebné, aby sa pred vstupom pre-

ukázali potvrdením o očkovaní ale-

bo o vykonaní antigénového testu. 

Okrem uvedeného je potrebné do-

držiavať hygienu a  dezinfekciu, čo 

bude zo strany mesta pravidelne 

kontrolované. Všetky čistiace a de-

zinfekčné prostriedky budú stále 

dopĺňané. V prípade potreby budú 

každému poskytnuté taktiež rúš-

ka a  respirátory. Evidenciu nocľa-

hov a kontrolu priestoru bude ako 

obvykle vykonávať mestská polícia. 

Príspevok za poskytnuté služby 

bude nezmenený vo výške 0,50€/

noc, sprchovanie 0,10€, pranie, su-

šenie 0,20€. Vyzbierané poplatky 

budú použité na zabezpečenie čis-

tiacich, pracích prostriedkov a  na 

iné výdavky súvisiace s prevádzkou 

priestoru.

Eva Gregáňová, MsÚ

Objatie jesene
Prírodu objala nádherná krása je-

sene, 

farebné listy v korunách stromov,

trblietajú vo vetre s pocitom ná-

deje – 

no padajú do lúk a tichých poto-

kov.

Stromy farebné vítajú babie leto.

Hviezdy sa ligocú, mesiac žiari na 

lúky.

Spev vtákov vyčarí radosť a teplo.

Tá krása pramení z  láskavej Bo-

žej ruky.

Tá príroda farebná okúzli zrak.

Čo všetko krásne sa zrodí v nás?

Večer je v rieke plná kvetín sieť,

osvetlená, skrášlená miliónmi 

hviezd.

Aj slniečko jasné už slabo svie-

ti len.

Mnoho je mrakov a prší celý deň.

Tak ako zrelý klas a plody vidíme,

tak zjavné bude raz, všetko čo ro-

bíme.

Cítiť jesennú vôňu v prstoch trá-

vy.

Čuť vodu tichú v hrudi kameňa.

Blesk udrel do konárov brezy,

no v  rannom slnku sa breza 

vzpriamila.

Októbrové ráno ponúka sladké 

svitanie.

V  záhrade vôňa sladkých sliviek 

vanie.

Z  oblohy žiari slnka lúč, krása, 

neha.

Tá žiara pramení ako Boží dar 

z neba.

Eva Kolembusová

Pomoc občanom bez domova 
v zimnom období

V prípade záujmu o očkovanie 

proti COVID-19 v našom meste 

je možné očkovať sa prostred-

níctvom všeobecných lekárov 

a to nasledovne:

Dvojdávková vakcína – Comirnaty

od výrobcu Pfi zer/BioNTech.

Pre očkovanie je potrebné sa objed-

nať počas ordinačných hodín na te-

lefónnom čísle, a to nasledovne:

1. MUDr. Amália Petríková: 

0944 437 398 alebo e-mailom na 

ambulancia@medsy.sk

2. MUDr. Oľga Ferjančíková: 

045/290 12 73

3. MUDr. Anna Hana Gubricová: 

045/694 21 71

4. MUDr. Diana Berlanská: 

045/290 12 64

Očkovať sa môžu všetci záujem-

covia, nielen tí, ktorí patria k da-

nej všeobecnej lekárke!!!

V prípade záujmu o očkovanie dvoj-

dávkovou vakcínou Pfi zer Bion-

tech od spoločnosti Pfi zer ale-

bo jednodávkovou vakcínou proti 

ochoreniu COVID-19 očkovacou 

látkou Janssen od spoločnosti 

Johnson & Johnson je možné kon-

taktovať Mestský úrad Banská Štiav-

nica na t.č.: 045/694 96 42 alebo 

mailom na adrese: viera.muchova@

banskastiavnica.sk, prípadne osobne, 

odd. právne a  správy majetku, kon-

taktná osoba: PhDr. Muchová Viera. 

V tomto prípade Vám bude upresne-

ný termín a miesto očkovania.

MsÚ

Očkovanie nad 55 rokov 
v našom okrese
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V nedeľu, 31. októbra, sa 

začala v Glasgowe konferencia 

OSN o zmene klímy, známa 

ako COP26, ktorej hostiteľskou 

krajinou je Spojené kráľov-

stvo. 

Lídri z  celého sveta vrátane tých zo 

Slovenska, budú spoločne rokovať 

o  ambicióznych cieľoch na záchranu 

planéty. Britské veľvyslanectvo v Bra-

tislave dlhodobo úzko spolupracuje 

s partnermi na Slovensku a ako pred-

sednícka krajina COP26 sú odhodlaní 

maximalizovať ambície samitu a do-

spieť k čo najpozitívnejšiemu výsled-

ku. V snahe zvýšiť na Slovensku pove-

domie o konferencii COP26 sa viacero 

inštitúcií Slovenska na podnet Brit-

skej ambasády rozhodlo nasvietiť svo-

je budovy do zelenej farby a vyjadriť 

tak spoločne postoj k ochrane klímy 

a našej planéty. Na zeleno svietilo po-

čas vrcholného stretnutia zúčastne-

ných hláv štátov, 1. – 2. novembra 

viac ako 20 budov naprieč celým Slo-

venskom. Medzi nimi nechýbalo ani 

mesto Banská Štiavnica, ktoré sa za-

pojilo do tejto iniciatívy a do zeleného 

svetla „odelo“ jednu z dominánt mesta 

Nový zámok.

Zuzana Šušková,  odd. RRaMV

Nový zámok v zelenom svetle
Zoznam nasvietených budov

Bratislava Britské veľvyslanectvo (Panská 16)

Bratislava Prezidentský palác

Bratislava Ministerstvo životného prostredia

Bratislava Primaciálny palác

Bratislava Slovenské národné divadlo (nová budova)

Bratislava Eurovea

Bratislava Univerzita Komenského

Bratislava Nová Cvernovka 

Bratislava TV Markíza

Trnava Magistrát 

Trnava Divadlo Jána Palárika 

Trenčín Synagóga

Bojnice Zámok Bojnice 

Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita 

Nitra Chrenovský most 

Žilina Budatínsky hrad

Banská Bystrica Magistrát

Banská Bystrica Múzeum SNP

Banská Bystrica Štátna opera Banská Bystrica

Banská Štiavnica Nový Zámok

Košice Magistrát

Košice Dóm sv. Alžbety

Košice Štátne divadlo Košice

Košice Univerzita P.J. Šafárika

Košice Technická univerzita Košice

Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Košice Kasárne/Kulturpark

V utorok 26.10.2021 sa usku-

točnila brigáda Slovenského 

banského múzea Banská 

Štiavnica.

V rámci spolupráce dvoch organizá-

cií Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s  r.o., a Slovenského banské-

ho múzea Banská Štiavnica, v sna-

he znižovať „uhlíkovú stopu“ ako aj 

prispievať k ochrane životného pro-

stredia, uskutočnila sa úspešná ak-

cia spojená so zalesňovaním les-

ných porastov v lokalite Kanderka.

Zamestnanci SBM pod ochran-

ným okom pracovníkov ML Banská 

Štiavnica vysadili štyristo nových 

sadeníc, čím premenili svoje odhod-

lanie ozeleniť povrch našej planéty 

na hmatateľný čin. Veríme, že no-

vým stromčekom sa bude v lese pá-

čiť a čoskoro nás odmenia v podobe 

nových zelenších výhľadov.

ML Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Poďakovanie

Zalesňovanie lesných porastov v lokalite Kanderka  foto archív ML BŠ, s.r.o.

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 neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 10/2021 na prevod časti pozem-

ku v  k. ú. Banská Štiavnica, parc. 

číslo C KN 1608 o celkovej výmere 

618m2 ostatná plocha, 1604 o cel-

kovej výmere 24m2 ostatná plocha, 

1605 o celkovej výmere 5m2 ostat-

ná plocha; E KN 6376/1 o celkovej 

výmere 449m2 TTP, 6371 o výmere 

243m2 TTP, skutočná výmera bude 

zameraná geometrickým plánom.

Zámer Mesta Banská Štiavnica 

č. 11/2021 na prevod časti pozem-

ku v  k. ú. Banská Štiavnica, parc. 

číslo E KN 5955 o celkovej výmere 

170m2 záhrada, 6491/2 o celkovej 

výmere 12642m2 ostatná plocha, 

z ktorých sa geometrickým plánom 

odčlení cca 38m2.

Zámer Mesta Banská Štiavni-

ca č. 15/2021 na prevod časti po-

zemku v  k. ú. Banská Štiavnica, 

parc. číslo C KN 4970 o celkovej vý-

mere 413m2 záhrada, z ktorého sa 

geometrickým plánom odčlení cca 

170m2.

Zámer Mesta Banská Štiavni-

ca č. 16/2021 na prevod časti po-

zemku v  k. ú. Banská Štiavnica, 

parc. číslo C KN 4970 o celkovej vý-

mere 413m2 záhrada, z ktorého sa 

geometrickým plánom odčlení cca 

243m2.

Úplné znenia zverejnených záme-

rov sú zverejnené na úradnej ta-

buli a  internetovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majetku, 

tel.: 045/6949637.

MsÚ

Zvoz
zmesového komunálneho od-

padu „2x ročne“

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica, oznamujú obča-

nom mesta, že sa dňa 22.11.2021 

uskutoční zvoz „2x ročne“, a to na 

uliciach: Koncová a Pustá.

Miloslav Filjač, riaditeľ podniku
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kam v BŠ 
a okolí ?

Letné autobusové a vlakové 

spojenia do Banskej Štiavnice 

a blízkeho okolia sa tešia 

záujmu cestujúcich. 

Táto iniciatíva pomáha odľahčiť zá-

ťaž mesta autami v hlavnej sezóne, 

preto v  nej plánuje OOCR Región 

Štiavnica pokračovať aj naďalej.

V júli sme vás informovali o aktivite 

„Do Štiavnice pohodlne a bez auta“. Jej 

cieľom bolo odľahčiť dopravnú situ-

áciu v Banskej Štiavnici za pomoci 

posilnených autobusových a vlako-

vých liniek. Letná sezóna je za nami 

a my vám prinášame niekoľko zau-

jímavých informácii o  tom, ako to 

prebiehalo.

V spolupráci OOCR Región Štiavnica, 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, 

Mesta Banská Štiavnica a Železničnej 

spoločnosti Slovensko, a. s., sa nám 

podarilo posilniť dopravu zo Zvolena 

a  Hronskej Dúbravy, čo zlepšilo prí-

stup do Banskej Štiavnice od Bratisla-

vy, Lučenca a  Žiliny. Preprava ZSSK 

prebiehala v  posilnenom letnom re-

žime v  mesiacoch júl až september, 

konkrétne 27 dní. Za toto obdobie sa 

podarilo prepraviť viac ako 6500 ces-

tujúcich, čo je v priemere viac než 240 

cestujúcich za deň. V  mesiacoch júl 

a august boli v ponuke aj výhodné ce-

losieťové lístky, ktoré umožňovali ne-

obmedzené možnosti cestovania po-

čas celého mesiaca alebo týždňa za 

výhodnú cenu.

Zlepšiť dostupnosť Banskej Štiavni-

ce zo smeru od Bratislavy pomohli 

aj autobusy na trase Banská Štiav-

nica – Nitra – Bratislava. Vznik-

li vďaka spolupráci s Mestom Ban-

ská Štiavnica a so SAD Zvolen, a.s., 

Pomohli v  letných mesiacoch, spoj 

prestal fungovať s nástupom druhej 

vlny pandémie.

S  fi nančnou podporou Banskobys-

trického samosprávneho kraja sme 

tiež pomohli s  miestnymi spojmi, 

ktoré v soboty, nedele a počas sviat-

kov v letných mesiacoch zabezpeči-

li dopravu zo železničnej stanice na 

troch linkách: na Štiavnické Bane 

a tajch Počúvadlo, do Banského Stu-

denca a do Svätého Antona.

Ako informuje Terézia Sopková, 

marketingová koordinátorka OOCR 

Región Štiavnica: „Iniciatívu sme šíri-

li okrem Štiavnických novín aj cez ďalšie 

marketingové kanály. Podrobný rozpis 

sme uverejnili na našej webovej strán-

ke www.banskastiavnica.travel v  čas-

ti Doprava a parkovanie. Ďalšou líniou 

boli naše sociálne siete, kde sme uverej-

ňovali nami tvorené posty a  príbehy, 

ale aj prezdieľané informačné materiá-

ly ZSSK.“

Letné autobusové a  vlakové spo-

jenia podporujú domáci cestovný 

ruch, ktorý je v  dnešnej dobe dô-

ležitejší než kedykoľvek predtým. 

„Naším zámerom je zvyšovať motiváciu 

cestovať vlakom a autobusmi za krása-

mi nášho regiónu. Posilnené spoje vyvo-

lali pozitívny ohlas, a preto budeme radi 

v tejto iniciatíve pokračovať aj naďalej“, 

uviedol na záver výkonný riaditeľ 

OOCR Región Štiavnica, Igor Kuhn.

Terézia Sopková, 

OOCR Región Štiavnica

„Vyhodnotenie 
posilnených letných spojení do a z Banskej Štiavnice“

Štiavnická „Anča“  foto Mgr. Ján Petrík

Hľadáte vianočný darček 

z domova pre svojich blízkych, 

ktorí Štiavnicu opustili?

Darujte „večný“ darček. Štiavnický 

ľudový betlehem je vyrobený kom-

pletne z dreva a môžete sa z neho 

tešiť mnohé roky, ak nie generácie. 

Naše betlehemy vycestovali z Ban-

skej Štiavnice do mnohých miest 

Slovenska i ďalekej Florencie. Spô-

soby ich tradičného inštalovania 

boli inovované s dostupnejšími ma-

teriálmi, ale pri betlehemoch nezo-

stalo. Spolu s betlehemom často pu-

toval i štiavnický kalendár – stránka 

so zimnou Banskou Štiavnicou sa 

ocitla na pozadí najmenej jedného 

z  nich. Povýšili sme preto tento 

vzťah a vytvorili pre Vás i nový štiav-

nický betlehemský prospekt. Náš 

prospekt nezobra-

zuje kopčeky so sa-

lašmi, ale dominan-

ty Banskej Štiavnice, 

a  to rovno v  dvoch 

verziách – zimná so 

snehom a  zimná sl-

nečná. Otočíte si 

ich podľa nálady. Sú 

opäť vyrobené z dre-

va, s papierovými fo-

tografi ami. Prospek-

ty sú len na objednávku. Objednávky 

zadané do konca novembra splníme 

ešte pred Vianocami. Cena prospek-

tu bude zverejnená čoskoro a  foto-

grafi e taktiež.

ICBŠ

Darujte kúsok Banskej Štiavnice

12.11. Slovensko po troch de-

saťročiach slobody (uvedenie 

knihy s  diskusiou). Demokracia, 

verejná mienka, občianska spo-

ločnosť. Art Cafe, Akademická 2, 

Banská Štiavnica, 18:00.

12. – 13.11. Festival: Vínna Špa-

círka, rôzne lokality, viac info na: 

https://stiavnicavino.sk/program/, 

Banská Štiavnica, 14:00.

13.11. Terapeutický tanec v B. 

Štiavnici, 90 min (1,5h), Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 18:00.

13.11. Preßburger Klezmer 

Band (bratislavské hudobné zo-

skupenie), Art Cafe, Akademická 

2, Banská Štiavnica, 19:30.

14.11. Vytvor si svoj vlastný 

macrame šperk, 9:00.

26.11. Najkrajšia dovolenko-

vá fotografi a 2021, Múzeum vo 

Svätom Antone, Svätý Anton č. 

291, 15:00.

27.11. Terapeutický tanec 

v Banskej Štiavnici (3h), Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 18:00.

Tip na pešiu turistiku

Vhodná pre: všetkých (vrátane 

detí a starších ľudí)

Trvanie: cca 2 - 3 hodiny

Informačné tabule: 16 stanovíšť 

s informačnými panelmi

Východiskový bod: sedlo Červe-

ná Studňa

Okolie Banskej Štiavnice je prí-

kladom vplyvu ľudskej hospo-

dárskej činnosti, konkrétne ba-

níctva na krajinu. Stačí prejsť 

s otvorenými očami po náučnom 

chodníku Žila Terézia v Chráne-

nej krajinnej oblasti Štiavnické 

vrchy. Získate tu zaujímavé po-

znatky, pokocháte sa výnimoč-

nými výhľadmi a užijete si aj ča-

rovné lesné ticho. Putovanie po 

žile Terézia nie je turisticky ná-

ročné. Počas prechádzky si ob-

hliadnete pozostatky najstaršej 

baníckej činnosti a cestou navští-

vite aj tajch Ottergrund. Hlav-

ným motívom náučného chod-

níka je banská činnosť a jej vplyv 

na krajinu.

Ďalšie tipy nájdete na: https://

www.banskastiavnica.travel/

aktivny-oddych/

Zmena programu vyhradená!

OOCR Región Štiavnica
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Oznam
Obchodná verejná súťaž - pre-

daj pozemkov.

Bližšie informácie sú zverej-

nené na stránke obce: http://

w w w. b a d a n . s k / o b c h o d n a

-verejna-sutaz-na-odpredaj

-poz emkov - vo- v lastnictve

- o b c e - b a d a n - o z n a m - 0 /

mid/305480/.html#m_305480

Ľubica Kuková, starostka obce 

Gymnázium Andreja Kmeťa 

v Banskej Štiavnici pravidelne 

v jesennom termíne pripra-

vuje pre svojich žiakov Dni 

Andreja Kmeťa, počas ktorých 

majú žiaci možnosť prežiť 

školský deň iným spôsobom 

ako zvyčajne.

Zaujímavosti, nové poznatky, 

množstvo nových informácií im je 

sprístupňované prostredníctvom 

prezentácií, workshopov a predná-

šok na rôzne témy odborníkmi a za-

ujímavými hosťami z  rôznych od-

borných inštitúcií, vysokých škôl, 

predstaviteľmi z oblasti vedy, kultú-

ry a spoločenského života.

Tohtoročné Dni Andreja Kmeťa 

2021 sa uskutočnili na našej škole 

27. októbra 2021.

Dni Andreja Kmeťa sa na našej ško-

le organizujú v  jesennom termí-

ne už niekoľko rokov. Súčasťou ak-

cie sú aj exkurzie žiakov, ktoré vedú 

na miesta, kde sa Andrej Kmeť na-

rodil, žil, pôsobil, ako aj na iné zau-

jímavé miesta našej národnej histó-

rie. Akciu sa nepodarilo zrealizovať 

iba v minulom školskom roku, keď-

že sme boli v režime dištančnej vý-

učby. Preto nás veľmi teší, že sa 

nám takýto netradičný vyučovací 

deň vzhľadom na aktuálnu situáciu 

v súvislosti s Covid-19 podarilo pri-

praviť a na pôde našej školy privítať 

hostí z miestnych inštitúcií, z vyso-

kých škôl, odborných pracovísk, fi -

riem.

Čo je to Uhlíková stopa, ako si vypo-

čítať vlastnú uhlíkovú stopu, ako ju 

znížiť – tieto informácie našim žia-

kom sprostredkovala Ing. Andrea 

Zacharová, PhD. z Fakulty ekológie 

a environmentalistiky TU vo Zvole-

ne.

Koktail fi nančnej gramotnosti a Bit-

coin – slobodná mena v neslobod-

nom svete, tieto dve témy z oblas-

ti fi nančnej gramotnosti boli našim 

žiakom predstavené Mgr. Vladimí-

rou Sombatiovou z Partners Group 

SK, s.r.o., a  Dušanom Matuškom, 

podnikateľom, lektorom a  konzul-

tantom v oblasti bitcoinu.

Samizdatom a Ekológii za socializ-

mu sa venovala Mgr. Júlia Čížová, 

historička z  Historického ústavu 

SAV v Bratislave.

Zaujímavé workshopy v anglickom 

jazyku na témy On Scarecrows, 

Mice & Places We love a  Everybo-

dy Needs a  Rock: Exploring the 

Wisdom of the Native Americans si 

pre žiakov bilingválnej formy štúdia 

pripravila Doc. PhDr. Mária Hricko-

vá, PhD. z Filozofi ckej fakulty UKF 

v Nitre.

V  anglickom jazyku boli tiež rea-

lizované aj prednášky Vietnam in 

1960´s  in photography, ktorú pre-

zentoval John Hudanish, fotograf 

a vojnový veterán a Native Ameri-

can Heritage: Fact vs. Fantasy od 

Mgr. Michaela Dove, B. A., z UMB 

v  Banskej Bystrici. Obe sa stretli 

s veľkým záujmom žiakov.

Besedy a prednášky dali našim žia-

kom odpovede aj na otázky o  Re-

gióne za totality od PhDr. Danie-

la Harvana, historika a  kurátora 

zo Slovenského banského múzea 

v  Banskej Štiavnici, o  Kultúrnych 

podujatiach v  Banskej Štiavni-

ci a  ich manažmente prezentova-

né Ing. R. Markom z  MsÚ v  Ban-

skej Štiavnici, O misii Slovenského 

banského múzea v Banskej Štiavni-

ci od Mgr. Zuzany Denkovej, PhD., 

a  o  Baníctve a  Banskej Štiavnici 

očami cudzincov v  17.-19. storo-

čí od Mgr. Petra Konečného, PhD., 

historika zo Slovenského banské-

ho archívu v Banskej Štiavnici. Za-

ujímavosti o Hradoch Čabraď a Sit-

no a ich vzťahoch s mestom Banská 

Štiavnica prezentoval PhDr. Pavol 

Maliniak, PhD., historik z Filozofi c-

kej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Mgr. Zuzana Bargerová z Centra pre 

výskum etnicity a  kultúry žiakom 

predstavila problematiku Migrácie 

a  integrácie, online prednášala zo 

svojho pracoviska Mgr. Zuzana Ba-

čová, PhD., z Ústavu experimentál-

nej endokrinológie SAV v Bratisla-

ve tému Spánok a cirkadiálne rytmy 

a Mgr. Sendi Hemen z Ústavu zoo-

lógie SAV Šváby druhohorného jan-

táru z čias dinosaurov.

Na svoje časy v laviciach školy si za-

spomínali Ing. Michal Minárik, kto-

rý pred našich žiakov predstúpil 

s témou How million-dollar F2P ga-

mes work.

Veríme, že tohtoročný prednáško-

vý deň bol pre všetkých našich žia-

kov zaujímavý školský deň prežitý 

netradične.

Predstavil im mnohých prednáša-

teľov z rôznych inštitúcií, poskytol 

množstvo nových poznatkov,  zau-

jímavostí, predstavil mnohé oblas-

ti vedeckého poznania, našej histó-

rie a kultúry.

Miroslava Kováčová 

Dni Andreja Kmeťa 2021 
na Gymnáziu Andreja Kmeťa

Prednášky pre študentov GAK  foto archív GAK 

V sobotu sa uskutočnila 

ďalšia brigáda okolo 

plánovanej cyklotrasy 

Stará Anča. 

Táto cyklotrasa by mala 

viesť po násype zanik-

nutej úzkokoľajky, kto-

rú v  roku 1949 nahradila 

nová Trať mládeže. Násyp 

pôvodnej železnice je stále 

zachovalý. Skupina dobro-

voľníkov a  OORC sa sna-

ží vybudovať tu pohodl-

né cyklo-spojenie mesta 

s cyklotrasou, ktorá vedie 

popri rieke Hron.

Túto sobotu bolo na pláne 

posadiť 50 stromov, ako 

náhradnú výsadbu za ná-

letové dreviny, ktoré boli 

odstránené na jar z  te-

lesa železnice. Sadilo sa 

hlavne v  obci Kozelník, 

kde ovocné stromy budú 

súčasťou obecného sadu. 

Ďalšie stromy sa sadi-

li popri cyklotrase v  šir-

šom okolí.

Na brigádu priš-

lo 20 dobrovoľníkov 

a chcem aj touto cestou 

všetkým veľmi pekne 

poďakovať.

Martin Macharik,

poslanec MsZ

Sadenie stromčekov pri cyklotrase 
Stará Anča

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.



7
číslo 40 • 11. november 2021

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

Dňa 16.11. 

uplynie rok 

od úmrtia na-

šej mamičky, 

starkej a  prastarkej Zuza-

ny Mokošovej rod. Kucajo-

vej z Prenčova. S láskou spo-

mínajú a modlia sa za spásu 

jej duše 

synovia Jozef, Ján 

a dcéra Milka s rodinami

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme MUDr. Rohá-

čovej a jej dvom kolegom záchran-

nej služby za pohotový a  profe-

sionálny prístup pri záchrane 

života môjho manžela a  nášho 

otca v skorých ranných hodinách 

dňa 2.11.2021.

Rodina Daubnerová 

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že z technických 

príčin sú úradné hodiny v  kance-

lárii len v  stredu, v  čase 8:00hod. 

– 12:00hod. až do odvolania. Zá-

roveň oznamujeme členom, že 

členské príspevky zostávajú vo výš-

ke 5€ a  uhradiť ich bude možné 

v roku 2021 aj za oba roky. Je vhod-

né pred osobnou návštevou kance-

lárie sa najprv skontaktovať telefo-

nicky na čísle: 045/ 692 08 75.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Pozvánka
8 hodinový kurz prvej pomoci.

Kedy: 18.11.2021 o 8:00 hod.

Kde: SČK Bratská 9, Banská Štiav-

nica

Cena: 25€/osoba

Prihlásiť sa môžete telefonicky: 

045/692 15 40, 0903 558 945 

alebo mailom: banskastiavnica@

redcross.sk.

Získate: vedomosti ako správ-

ne poskytnúť účinnú prvú pomoc 

a osvedčenie o absolvovaní kurzu, 

ktoré je platné aj pre autoškoly.

SČK BŠ

Naša stredná škola má už 

ofi ciálne okrem sv. Františka 

Assiského svojho „špeciál-

neho“ patróna. 

Od 12. októbra 2021 je ním blaho-

slavený Carlo Acutis. Mladík, ktorý 

sa svojím životným elánom, láskou 

k Eucharistii, modlitbou, dobročin-

nosťou a obetou svojho mladého ži-

vota stáva vzorom životných posto-

jov nielen mladej generácie.

Prečo práve Carlo sa má stať prí-

kladom života pre nastupujúcu ge-

neráciu programátorov? Lebo on 

sám ako stredoškolák bol vynikajú-

cim programátorom. Hoci bol veľmi 

mladý, aj akademická obec ho po-

važovala za šikovnejšieho od ostat-

ných kapacít v danom odbore. Prácu 

s technológiami dokázal využívať na 

oslavu Boha a šírenie lásky k Eucha-

ristii. Nepotrpel si na zbytočných 

veciach a s tým, čo mal, sa vedel, po-

dobne ako sv. František, podeliť.

Dňa 10. októbra 2021 naša škola 

získala aj vzácny dar z Vatikánu. Je 

ňou relikvia vlasov blahoslavené-

ho. Počas mimoriadne slávnostnej 

svätej omše z poverenia diecézneho 

biskupa umiestnil relikviu do oltá-

ra duchovný správca školy. Učitelia 

a  študenti strednej odbornej ško-

ly predstavili život a odkaz pre Boží 

ľud. Otec Ľudovít posvätil aj novú 

vitráž, ktorú pri tejto príležitosti vy-

tvorila p. učiteľka Helena Chovano-

vá.

Spoločenstvo Božieho ľudu našej 

cirkevnej školy môže s  dovolením 

nášho diecézneho biskupa sláviť no-

vého blahoslaveného každoročne 

12. októbra v  školskej kaplnke sv. 

Františka Assiského.

V  závere sv. omše boli ďakovným 

listom od otca biskupa Mariána 

Chovanca za dlhoročnú prácu v na-

šej škole odmenené naše kolegyne 

Emília Bartková a  Mária Buzalko-

vá. Blahoželáme! Blahoslavený Car-

lo Acutis, oroduj za nás!

SOŠ sv. F. Assiského v BŠ

Relikvie bl. Carla Acutisa

Odovzdanie ďakovných listov od otca biskupa  foto archív SOŠ sv. FA BŠ

Dňa 8 a 9.10.2021 sa uskutočnil 

25. ročník celoslovenskej 

súťaže O najkrajšie jablko roka 

2021 v Trenčíne.

Na súťaži sa zúčastnili aj naši členo-

via. V  súťaži bol úspešný Ing. Ján 

Mojžiš, ktorý v  celkovej kategórii 

s účasťou 698 vzoriek získal v TOP 

zlatej desiatke 9. miesto s odrodou 

ZVONKOVÉ, začo mu výbor ZO 

SZZ - Štefultov gratuluje!

Výbor ZO SZZ - Štefultov

Úspech štefultovských záhradkárov

Kolektív OZ Túlavá labka 

ďakuje Mestu Banská 

Štiavnica za pridelenie dotácie 

vo výške 2000eur k projektu 

s názvom: Kastrácie poulič-

ných mačiek a sučiek.

Pridelený príspevok nám pomohol 

v aktivite, ktorá je jednou z hlavných 

našich činností. Ročne naše OZ za-

chráni okolo 200-300 zvierat. Veľkú 

väčšinu tvoria nechcené psy a  mač-

ky z  ulíc. Aj napriek snahám regio-

nálnych centier a  desiatok útulkov 

a záchranných staníc na SR, problém 

pouličných zvierat v našom štáte stá-

le pretrváva. Preto aj naše OZ realizu-

je už niekoľko rokov projekt kastrá-

cie túlavých a nechcených zvierat. Vo 

svete ide o  najviac preferovanú, hu-

mánnu a najúčinnejšiu metódu kon-

troly populácie voľne sa pohybujúcich 

zvierat. OZ túlavá labka sa venu-

je kastráciám mačiek a  psov  hlavne 

v našom meste, v útulku a v našich 

depozitoch, v  rómskej časti mes-

ta, nechcených zvierat z  okolitých 

obcí, ale aj u  súkromných osôb (so-

ciálne slabšie osoby). Viac info o na-

šej činnosti a  o  kastračnom progra-

me nájdete na www.tulavalabka.sk. 

Nájdete nás denne v  pso-mačacom 

depozite za SAD, ul. Antolská. Kon-

takt: 0918050524, 0908611882, 

0944554885, 0903261807, 

tulavalabka@gmail.com. OZ TL

OZ Túlavá labka 
ďakuje Mestu Banská Štiavnica
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V Galérii Jozefa Kollára sme 

v podvečer 22. októbra 

slávnostne otvorili výstavu 

štiavnického rodáka, výnimoč-

ného modernistického maliara 

a významného predstaviteľa 

medzivojnového maliarstva 

na Slovensku Edmunda 

Gwerka pod názvom Paralely 

a paradoxy.

Radi by sme sa touto cestou po-

ďakovali všetkým milovníčkam 

a  milovníkom umenia, obdivova-

teľkám a  obdivovateľom štiavnic-

kého umelca Edmunda Gwerka za 

záujem a účasť na vernisáži. Vyso-

ká návštevnosť bola pre nás milým 

prekvapením. Keďže sme v  rámci 

Covid opatrení potrebovali vyzbie-

rať ich kontaktné údaje, pred galé-

riou sa dokonca vytvoril veľmi ne-

obvyklý úkaz – rad čakajúcich!

Ohlasy na výstavu, ktorá je putovná 

– jej prvou zástavkou bola Galéria 

mesta Bratislavy, druhou Stredo-

slovenská galéria v  Banskej Bys-

trici, sú zatiaľ veľmi pozitívne. Vý-

stava v koncepcii kurátorky Zsófi e 

Kiss-Szemán a v architektonickom 

prevedení Jakuba Kopca predsta-

vuje vrcholné diela Edmunda Gwer-

ka, podáva obraz o celej jeho tvorbe 

od dvadsiatych do štyridsiatych ro-

kov 20. storočia. Prostredníctvom 

stovky fotografi í a dobových doku-

mentov sa návštevníčky a návštev-

níci môžu oboznámiť so životnou 

dráhou umelca, ako aj jeho man-

želky, významnej literárnej vedky-

ne Alžbety Göllnerovej-Gwerko-

vej. Na realizáciu výstavy fi nančne 

prispelo i Mesto Banská Štiavnica, 

ktorému patrí vďaka zo strany Slo-

venského banského múzea a Galé-

rie Jozefa Kollára. 

Všetky Štiavničanky a  všetkých 

Štiavničanov srdečne pozývame do 

Galérie Jozefa Kollára a na výstavu 

Edmund Gwerk – Paralely a  para-

doxy. Ponúka jedinečnú príležitosť 

vidieť diela, ktoré sú zapožičané 

z  partnerských galérií a  súkrom-

ných zbierok, a  nie sú bežnou sú-

časťou stálej expozície. Výstava po-

trvá do 30. januára 2022.

V  rámci výstavy sme pre návštev-

níčky a návštevníkov galérie pripra-

vili možnosť zakúpiť si monografi u 

umelca, ktorú zostavila kurátorka 

výstavy Zsófi a Kiss-Szemán a mo-

difi káciu diela E. Gwerka Ružová 

ulica v  podobe risografi e z  dielne 

fotografa Jána Viazaničku.

Galéria je otvorená Streda – Nede-

ľa, 9:00 – 17: 00 hod.

Zuzana Paškayová, GJK

Úspešná vernisáž výstavy 
„Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy“

Galéria Jozefa Kollára na Nám. sv. Trojice  foto archív GJK BŠ

Nadácia Orange sa rozhodla 

v roku 2021, že prispeje 

k znižovaniu digitálnej nerov-

nosti, a to otvorením granto-

vého programu Digitálny svet 

pre každého. 

Na Slovensku rastie počet užívate-

ľov internetu aj intenzita jeho po-

užívania. Napriek tomu existujú 

výrazné rozdiely označované ako 

digitálna priepasť, v  ktorej sa oci-

tajú ľudia zo sociálne a  ekonomic-

ky znevýhodneného prostredia. 

Nie každý má tú možnosť byť sú-

časťou digitálneho sveta, a to kvôli 

obmedzenému alebo žiadnemu prí-

stupu k  technológiám, nedostatku 

potrebných zručností alebo nedo-

statkom fi nancií. Nadácia Orange 

2021 v programe podporila projek-

ty mimovládnych organizácií zame-

rané na dve oblasti:

- rozvoj digitálnych zručností zrani-

teľných skupín s  limitovaným prí-

stupom k technológiám

- budovanie personálnych kapacít 

mimovládnych or-

ganizácií pracujú-

cich so zraniteľný-

mi skupinami

Aj denný stacionár 

Margarétka bol 

úspešný a náš pro-

jekt bol podpore-

ný sumou 2180eur 

z  Nadácie Orange 

2021. Zakúpili sme 

fotoaparát s príslu-

šenstvom a  for-

mou fotokrúžku s  odborným lek-

torom učíme klientov, ako správne 

fotiť, uložiť do notebooku a násled-

ne vytlačiť fotografi u s  možnosťou 

voľby toho najvydarenejšieho zábe-

ru. Výberom peknej fotky to len za-

čína. Zamerali sme sa na úpravy fo-

tografi í pred tlačou, ako orezávanie, 

vyváženie bielej farby, ďalšie fareb-

né korekcie a úprava kontrastu. Než 

sme sa pustili do tejto činnosti, mu-

seli sme preštudovať jednotlivú do-

kumentáciu a ďalšie užitočné infor-

mácie o výrobe digitálnej fotografi e, 

tak, aby sme mohli aj následne sami 

bez lektora pokračovať v tejto akti-

vite. Táto činnosť vzbudila mimo-

riadny záujem v  našej komunite, 

pomohla k  zvýšeniu vzdelanostnej 

úrovne v používaní digitálnych tech-

nológií. Ďalším benefi tom fotokrúž-

ku je stimulácia kognitívnych schop-

ností, ktoré vedia spracovať podnety 

prichádzajúce z  vonkajšieho pros-

tredia do mozgu, teda sú zodpoved-

né za všetko, čo vieme.

Srdečne ďakujeme!

OZ Margarétka-DS

Fotografi a ako cesta do duše

Koncert 
v ZUŠ-ke
13.11. o  18:00, ZUŠ, Nám. sv. 

Trojice, B. Štiavnica

Projekt Hudba a poézia predsta-

vuje koncept spočívajúci v kom-

binácii piesňovej tvorby a  poé-

zie. Väčšina vokálnych koncertov 

čelí dvom hlavným umeleckým 

problémom. Na jednej strane 

často bývajú príliš zamerané na 

osobnosť samotného vokálneho 

interpreta – jeho hlasový fond, 

techniku či herecké vlohy, pri-

čom samotná hudba sa dostá-

va až na druhú koľaj. Intímny 

vzťah medzi hudbou a  zhudob-

neným slovom, ktorý je pre skla-

dateľa podstatný, nezastáva na 

takýchto koncertoch miesto, aké 

by si zaslúžil. Na strane druhej sa 

často nerealizuje základný pred-

poklad vnímania symbiózy hud-

by a  slova. Pre plnohodnotný 

zážitok vnímania poeticko-hu-

dobnej symbiózy je nevyhnutná 

úplná zrozumiteľnosť obsahu, 

skrz dobre sledovateľný pôvod-

ný text s paralelným prekladom 

v bulletine.

V prípade projektu Hudba a po-

ézia ide o  refl exiu hudobnej re-

alizácie poetického textu. Na 

koncerte sa prelínajú ucelené 

piesňové cykly (Schumann, Ra-

vel, Suchoň) v  podaní našej po-

prednej vokálnej interpretky Evy 

Šuškovej s citlivým výberom po-

etických textov dramaturgic-

ky dopĺňajúcich a  dotvárajúcich 

piesňový repertoár v interpretá-

cii nášho špičkového recitátora 

Štefana Bučka. Na klavíri sprevá-

dza Ivan Koska.

Saša Pastorková

Spectaculum production
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Aktuálne v kine Akademik
Sobota 13.11. o 18:30 hod.

Karel
Dokumentárny, 90 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Film Karel nie je 
a ani nemá byť prehliadkou ne-
spornej slávy Karla Gotta, jeho 
speváckeho talentu a úspechov. 
Režisérka Olga Malířová Špáto-
vá vstúpila so svojou kamerou 
tam, kde sa sláva končí a kde sa 
z fenomenálneho Zlatého slávi-
ka Karla Gotta stáva iba Karel – 
nadšený maliar, milujúci manžel 
a otec. Tvorcovia totiž zachyti-
li Karla Gotta nielen pri jeho 
vystúpeniach a stretnutiach 
s fanúšikmi, ale predovšetkým 
v jeho domácom prostredí. 

Piatok 12.11. o 18:30 hod.
Sobota 14.11. o 18:30 hod.

Posledná noc v Soho
Horor, triler, dráma, 120 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Režisér Ed-
gar Wright nakrútil psycholo-
gický thriller o dievčati, kto-
ré prišlo do Londýna študovať 
módne návrhárstvo. Jej štúdium 
zásadne narušujú znepokojujúce 
nočné vízie. V nich sa vracia 

v čase zo súčasnosti do šesťde-
siatych rokov a stretáva tu oča-
rujúcu začínajúcu speváčku (Anya 
Taylor-Joy), ktorej čaru podľah-
ne aj ona. Sú to len sny, alebo 
sa jej prihovára minulosť? Diev-
ča musí nájsť odpoveď za každú 
cenu, zvlášť preto, že tieto ví-
zie sú čím ďalej znepokojujúcej-
šie a začínajú ju ohrozovať.

Nedeľa 14.11. o 16:00 hod.

Rodina Addamsovcov 2
Animovaný, rodinný, 100 min., 
MP, vstupné: 5€. Vydajte sa na 
letnú dovolenku s rodinou Addam-
sovcov, ktorí svojím nevšedným 
a podivným chovaním terorizujú 
nové kraje. Rodina Addamsovcov 2 
opäť v kinách už čoskoro.

Utorok 16.11. o 18:30 hod.

Ako som sa stala 
partizánkou
Dokument, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Dokument o Rómoch v od-
boji, ktorí bojovali za našu slo-
bodu a padli, upadli do úplného 
zabudnutia a zomreli tak druhý 

krát. Téma dokumentu úzko súvisí 
s režisérkinou rodinou. Od ba-
bičky poznala príbeh svojho pra-
deda, ktorý bol rómsky partizán. 
Kvôli tomu, že bol v odboji, mu 
počas vojny vyvraždili šesť-
člennú rodinu – dve bábätká, dve 
staršie dcéry, manželku aj mat-
ku. On sám bol v tej dobe v kon-
centračnom tábore a dozvedel sa 
o tom, až keď sa dostal domov. 
Po vojne sa znova oženil so že-
nou s podobným osudom – Nemci 
jej zavraždili muža. Pradedo 
s ňou mal tri dcéry a najmladšia 
z nich bola režisér kina babička.

Štvrtok 18.11. o 18:30 hod.

Francúzska depeša 
Liberty
Komédia, romantická dráma, 108 
min., MP:12, vstupné: 5€. Mi-
lostný dopis novinárom odohrá-
vajúci sa v detašovanom praco-
visku redakcie amerických novín 
vo fi ktívnom francúzskom meste 20 
storočia,ktorý oživuje sériu re-
portáží publikovaných v časopi-
se: Francúzska depeša.

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 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 38/2021:

„Tam, kde nemám dosť slov, pomôžem 

si skutkami.“ Výhercom sa stáva Va-

léria Jakabová, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10€ (2  x  5€) v  pizzerii, reštaurácii 

Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a  zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termí-

ne do 22. 11. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Schwei-

tzera:

A., Nekonaj, premet, samica psa,

B., 2. časť tajničky,

C., Nie maďarsky, škvrna, žiadaj, 

ČS koruna skr.,

D., Hliník, nadával česky, študent, 

plod aj strom,

E., Konzumuje jedlo, lepidlo, záhyb, 

o chvíľu,

F., Oblak, meno Haberu, náboj do 

vzduchovky, Slovenské divadlo skr.,

G., Zvýšený tón E, Miroslava, áno 

česky, Národný podnik, poukážka 

do Tuzexu,

H., Národná knižnica, bučí, staršie 

ruské auto, Arnold,

I., Ujma, obloky, ruská rieka, dob-

rá správa,

J., Elektricky nabitý atóm, veľký 

čierny chrobák, jesť lieky,

K., Sopka na Sicílii, Koniec tajnič-

ky.

1., Národný výbor, 3. časť tajnič-

ky,

2., Lene naopak, muž. meno, kocúr 

po rusky,

3., Hl. mesto Talianska, kvet obilia, 

nemecké mesto,

4., Ruská rieka, miesto nárečovo, 

vzdelaná,

5., Áno, lepidlo, farba v  kartách, 

okresný výbor,

6., Zoťal, bydlisko kňaza, Olympij-

ské hry, eman,

7., Stred slova maska, kosila, pla-

če, uhlík,

8., Kradlo, Jano,

9., Ozn. lietadiel Turecka, sled, pi-

chá, užaj,

10., Opuchlina česky, lesné zviera, 

obživni,

11., Pomoc, okopaj, otázka na spô-

sob, 5 v Ríme,

12., Samohlásky v slove kuku, časť 

chôdze, výborne,

13., Samec kačky, vrt, tona,

14., Tiež, Začiatok tajničky, am-

pér.

Pomôcky: Bonn, kot, pika, TC, 

fald, ión, Oka.

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
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 40
Krížovka
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Diskutujú: Lucia Gamanová, 

Jakub Kopec, Peter Liška

Moderuje: Mária Janušová

Termín: piatok 19.11.2021, 

17:00 hod.

Miesto konania: Galéria Jozefa 

Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská 

Štiavnica

Organizuje: Slovenské banské mú-

zeum – Galéria Jozefa Kollára, Ban-

ská Štiavnica

V  Galérii Jozefa Kollára (GaJK) 

prebieha výstava „Edmund Gwerk: 

Paralely a  paradoxy“ v  kurátorskej 

koncepcii Zsófi e Kiss-Szemán. Na 

výstave je razantné architektonické 

riešenie v podobe vlnovitých trans-

parentných priečok, ktorého auto-

rom je Jakub Kopec. Nezvyčajné 

priestorové riešenie výstavy podne-

cuje uvažovanie o možnostiach sú-

časnej výstavnej praxe. Prečo po-

trebujú výstavy svoju architektúru? 

Na čo je to dobré? Aké predpoklady 

by mala spĺňať architektúra výsta-

vy? Aké sú možnosti a trendy v ak-

tuálnej praxi architektúry výstav? 

Je možné pri tom premýšľať eko-

logicky? Týmto a  ďalším otázkam 

bude venovaná diskusia v  GaJK 

s  názvom „Ako vystavovať?“, ktorá 

sa uskutoční v piatok 19. novembra 

o 17:00 hod. O architektúre výstav 

budú spolu hovoriť dizajnérka Lucia 

Gamanová, architekt Jakub Kopec 

a  dizajnér Peter Liška, ktorí záro-

veň ukážu príklady z vlastnej praxe. 

Diskusiu bude moderovať kurátor-

ka GaJK Mária Janušová.

Vstupné: dobrovoľný príspevok

Srdečne pozývame!

O diskutujúcich:

Lucia Gamanová je doktorandka 

v ateliéri Priestor na Katedre vizuál-

nej komunikácie Vysokej školy vý-

tvarných umení v Bratislave. VŠVU 

absolvovala na Katedrách vizuálnej 

komunikácie a úžitkového umenia. 

Aktívne sa venuje fi lmovej výtvar-

nej réžii a  divadelnej scénografi c-

kej tvorbe. Je členkou organizačné-

ho tímu Ceny Oskára Čepana a tiež 

funguje v autorskej dvojici dizajnér-

skeho štúdia Gamanova Bakushina.

Jakub Kopec je architekt. Vyko-

náva subverzívnu architektonic-

kú prax n-1. Je členom redakčnej 

rady časopisov ERA21 a ARCH, ako 

aj galerijnej rady Galérie Médium 

v  Bratislave. Je zakladateľom vy-

davateľstva 4AM/Fórum pro archi-

tekturu a  média a  členom rovno-

menného spolku. Venuje sa taktiež 

editorskej činnosti a kurátorovaniu 

rôznych výstavných, prednáško-

vých a  vzdelávacích projektov. Je 

(spolu)autorom mnohých dočas-

ných inštalácií i  „trvalých“ stavieb, 

za projekty Nový park v Leopoldove 

a Neformálne mo(nu)menty v Petr-

žalke obdržal ocenenie CE ZA AR 

2019 a 2021 v kategórii Exteriér.

Peter Liška sa venuje grafi ckému 

a výstavnému dizajnu. Autorsky sa 

podieľal na stálych expozíciách Slo-

venského národného múzea a  na 

výstavách a  publikáciách Sloven-

skej národnej galérie, Slovenského 

centra dizajnu, Galérie mesta Bra-

tislavy a  iných. Je autorom vizuál-

nej identity Stanice Žilina-Záriečie, 

Novej synagógy v Žiline či Bratisla-

va Dizajn Week. Je členom organi-

začného tímu Ceny Oskára Čepana, 

pre ktorú navrhuje grafi cký a  vý-

stavný dizajn.

Zuzana Paškayová, GJK

Ako vystavovať? Diskusia o architektúre výstav

ZŠ Jozefa Horáka uspela 

s projektom Erasmus + 

„Naučme sa viac“, ktorého 

súčasťou boli štruktúro-

vané kurzy organizované 

fi rmou EDUTIME v Portu-

galsku v dedinke Alcanede 

v školiacom stredisku MEIO. 

Zamerané boli na zdokonaľovanie 

sa v oblasti informatiky a informač-

ných technológií. Tri pani učiteľky 

Budinská, Dobrovičová a Zorvano-

vá sa vzdelávali v kurzoch Roboti-

ka a programovanie, IKT vo výuke 

a medzinárodných projektoch, So-

ciálne siete a médiá v škole. Okrem 

nových vedomostí a  zručností si 

z  kurzu odniesli aj veľa zážitkov, 

spoznali novú krajinu, jej kultúru, 

gastronómiu a históriu. 

ZŠ J. Horáka

Erasmus +

Vzdelávanie učiteľov  foto archív ZŠ J. Horáka BŠ

Branko Jakubík (18 rokov) 

rodák z  Banskej Štiavnice a  prete-

kár Klubu silového trojboja vo Zvo-

lene bol vybraný do reprezentácie 

Slovenska, s  ktorou na Majstrov-

stvách sveta, ktoré sa konali v Litve 

28.10.2021 získal bronzovú medai-

lu v klasickom tlaku na lavičke s vý-

konom 162,5 kg, kategória +120 kg. 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa 

ďalších športových úspechov!

ŠN

Bronzová medaila 
pre Branka Jakubíka z Majstrovstiev sveta v Litve 

Silák Branko Jakubík  foto archív BJ

Výhercovia 
súťaže
Správne odpovede: 1. 100. výročie, 

2. 270 rokov, 3. Súkromná ZŠ Guli-

ver/Obnova, s.r.o.. Výhercovia vec-

ných cien: A. Kopálová, M. Beňo, Ľ. 

Balážová, P. Koleda, M. Buzalková, 

K. Pištová, A. Turcer, S. Budinská, 

M. Čaklošová, J. Rabatin, E. Kole-

dová, RNDr. P. Koleda, E. Bartolo-

vicová, A. Plevová, E. Kolembusová, 

I. Moravčíková, I. Oravcová, A. Pata-

kyová, E. Uhrinčaťová, rod. Dobro-

vičová. Srdečne blahoželáme!

red.
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Wroclaw (POL), Štiavničan 

Paťo Jány 5. 11. obsadil 

na President Cupe (fi nále 

svetového pohára) vo 

Wroclawe spolu s Maďarkou 

Eszter Denes 3. miesto v zmie-

šaných mixoch. 

Okrem toho v  disciplíne vzducho-

vá puška 60 obsadil v  kvalifi kácii 

4. miesto a postúpil do fi nále. V kvali-

fi kácii strelil 633,4 a vytvoril tým nový 

rekord SR.

6.11. Slovenský športový strelec, člen 

VŠC Dukla, Patrik Jány triumfoval 

vo vzduchovej puške na 10 m v rám-

ci fi nále Svetového pohára v  streľ-

be z guľových a vzduchových zbraní 

v  poľskom meste Vroclav. Na Prezi-

dentskom pohári zvíťazil v sobotnom 

fi nále disciplíny nástrelom 29 b. 

pred Číňanom Li-chao Šengom (28) 

a  Chorvátom Miranom Maričičom 

(20). Gratulujeme a prajeme veľa ďal-

ších športových i osobných úspechov 

a pevné zdravie, ktoré je pre každého 

(nielen) športovca dôležité!

Zdroj: Vojenské Športové Centrum 

Dukla ŠN

Zlato pre Patrika Jányho

Na vyhodnotenie jesennej 

časti futbalovej sezóny 

2021/22 sme sa opýtali športo-

vého riaditeľa FK Sitno Banská 

Štiavnica Lukáša Pellegriniho:

„Futbalová sezóna sa skladá z  jarnej 

a jesennej časti. Jarnú časť v kategórii 

mužov sme dohrávali ešte v V. lige, kde 

sa nám podarilo súťaž vyhrať a postú-

piť do vyššej súťaže IV. ligy, čo považuje-

me za veľký úspech a dobrú reklamu pre 

Banskú Štiavnicu. Jesennú časť sme za-

čali vo IV. lige, v súťaži sme ani raz ne-

prehrali a po skončení jesennej časti sme 

na 1. mieste, čo je jeden z takých veľkých 

úspechov pre štiavnický futbal, aj keď 

momentálne sa nachádzame ešte len 

v polovici sezóny a čaká nás jarná časť 

s tým, že máme výbornú východiskovú 

pozíciu.

Najpodstatnejšie pre mňa však je, že 

naša mládež sa veľmi posúva a  chlap-

ci a  dievčatá si nachádzajú svoju ces-

tu na štadión v  čoraz väčších počtoch. 

My sa im snažíme vytvoriť čo najideál-

nejšie podmienky na svoj rozvoj v špor-

te. V  klube sme v  spolupráci s  naším 

partnerom klubu fi rmou Nesia a ďalší-

mi sponzormi a  samozrejme spoločne 

v spolupráci s mestom Banská Štiavni-

ca organizovali v lete detský tábor, kto-

rý bol z môjho pohľadu veľmi úspešný 

a vydarený. Následne sme organizova-

li nábor nových členov, ktorý bol veľmi 

úspešný a ukázal nám, že to, čo robíme 

má význam a  musíme v  tom pokračo-

vať. Na nábor nám prišlo cca 45 nových 

členov. Snažíme sa neustále ísť chlap-

com a dievčatám oproti a stále im uka-

zovať a motivovať ich, že šport má výz-

nam a je veľmi prospešný pre samotný 

vývoj a sľubujem, že v tom budeme po-

kračovať...“

Ako to bude ďalej s  prípravou 

hráčov na jarnú časť?

„Futbalová verejnosť vníma, že fut-

bal v  Banskej Štiavnici napreduje, čo 

sa odzrkadlilo aj od súperov, ktorí nás 

oslovili na spoluprácu, čo nás veľmi teší. 

Sú to mužstvá z vyšších súťaží. V rámci 

prípravného obdobia s  nimi odohráme 

prípravné zápasy, sú to prevažne treťo-

ligisti z Lučenca, Rimavskej Soboty, do-

konca si zahráme s  krajským mestom 

FC Nitra, čo je veľmi úspešný slovenský 

tím a teší nás táto spolupráca. Tu vidieť, 

ako sa posúvame dopredu a je to výsle-

dok našej tvrdej práce.“

Ako v  súčasnosti prebieha tré-

ningový proces?

„Momentálne sa skončili futbalové sú-

ťaže jesennej časti mládeže aj dospe-

lých, ale tréningový proces prebieha aj 

naďalej. Chceli by sme ešte do polovi-

ce decembra trénovať. Ukončenie toh-

to roka plánujeme akciou na sv. Miku-

láša, o ktorej Vás budeme informovať. 

Momentálne tréningový proces prebie-

ha v halách alebo na umelých plochách, 

nakoľko počasie nám už veľmi nedovo-

ľuje trénovať vonku.“

Poďakovanie

Na záver sa patrí poďakovať za po-

moc a  spoluprácu Mestu Banská 

Štiavnica za fi nančný príspevok 

z  rozpočtu mesta na činnosť klu-

bu a podporu mládeže, sponzorom 

a rodičom. Ďakujeme, že sa aj vďa-

ka všetkým fanúšikom môžeme po-

súvať dopredu a zabávať sa športom 

a futbalom!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Ukončenie jesennej časti 
futbalovej sezóny na 1. mieste

Úspešný strelec Patrik Jány  foto archív VŠC BB

Jesenné 
Majstrovstvá 
stredoslovenskej oblasti – dlhé 

trate

Žilina 28.10.2021

Plavecký klub Banská Štiavnica

Výsledky muži:

400VS (voľný spôsob)

1. Ján Čamaj 10/ 5:28,75

2. Jakub Beňo 10/ 6:45,04

6. Jerguš Labuda 08/ 5:54,93

5. Patrik Maruniak 06/ 5:09,94

2. Ján Čamaj 78/ 5:28,54

800 VS

1. Ján Čamaj 10/ 11:12,19

2. Jakub Beňo 10/ 13:36,99

3. Jerguš Labuda 08/ 12:12,47

4. Patrik Maruniak 06/ 11:07,00

1. Ján Čamaj 78/ 11:33,79

Výsledky ženy:

400VS

1. Sára Koreňová 11/ 7:32,25

3. Sára Rückschlossová 10/ 6:33,88

4. Hana Kašiarová 10/ 6:53,80

5. Hana Kernáčová 10 / 7:28,35

3. Žofi a Machariková 09/ 6:25,20

7. Tatiana Kašiarová 07/ 6:02,61

8. Hana Kmeťová 07/ 6:11,11

800VS

1. Sára Koreňová 11/ 16:16,30

2. Sára Rückschlossová 10/ 13:40,70

3. Hana Kašiarová 10/ 14:26,78

5. Hana Kernáčová 10 / 16,10,08

2. Žofi a Machariková 09/ 13:15,34

7. Tatiana Kašiarová 07/ 12:27,46

8. Hana Kmeťová 07/ 13:16,38

PK BŠ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

Po-Ne: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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 Drenáže okolo domov, vysú-

šanie vlhkých stien a murív po-

mocou prúdenia vzduchu, tel.č.: 

0902 147 715

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

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

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

Ponukám súkromné hodiny hry na
bicie nástroje a perkusie.

Vhodné pre začiatočníkov, pokročilých, deti či dospelých.
Vyučuje sa 60 minút raz týždenne.

Cena za hodinu je 12€.

Pre viac informácií volať prosím na 
0919 161 240.

Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, sta-
rých a veľkých halúz, či spustenie 
celého stromu, k tomu aj výžin krí-
kov a trávy. Drevo môžeme popíliť 
na mieru, cena sa dohodne pri obh-
liadke danej práce, vždy sa dá však 
dohodnúť! 
Robíme aj výkopové práce a aj vy-
pratávanie domov či starých pájt. 
Viac info: 0917 098 224.


