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Po dlhom „pandemickom 

období“, sa mohla dňa 29.marca 

2022 širšia banskoštiavnická 

učiteľská verejnosť a predsta-

vitelia mestskej samosprávy 

stretnúť pri príležitosti Dňa 

učiteľov na slávnostnom 

obede spojenom s udeľovaním 

ďakovných listov primátorky 

mesta učiteľom- jubilantom, za 

ich pedagogickú činnosť.

Pozvanie primátorky mesta prija-

li k našej veľkej radosti nielen aktív-

ni pedagógovia, ale aj naši vzácni dô-

chodcovia – jubilanti, ktorí sa tu mohli 

stretnúť so svojimi mladšími kolega-

mi, často svojimi bývalými žiakmi. 

Na aktuálnu tému detských 

ihrísk v meste sme sa poroz-

právali s Rastislavom Markom, 

vedúcim oddelenia kultúry, 

športu a mediálnej komuni-

kácie mestského úradu.

ŠN: Koľko verejných detských ih-

rísk je k dispozícii občanom mes-

ta?

RM: „Momentálne sú k  dispozícii šty-

ri ihriská, ktoré spĺňajú bezpečné pod-

mienky prevádzkovania. Tri z nich – po 

jednom v lokalitách Drieňová, Križovat-

ka a  Štefultov udržiava a  prevádzkuje 

naše oddelenie, štvrté na sídlisku Drieňo-

vá prevádzkuje tamojšia materská škola.“

ŠN: „Nie je to primálo?“

RM: „Pred nejakým časom sme si robi-

li analýzu, aký je stav v iných mestách. 

Vyšlo nám z nej, že najčastejší počet ih-

rísk je jedno ihrisko na 1500 – 2000 

obyvateľov. Napr. Petržalka má viac 

ako 100 000 obyvateľov a niečo cez 50 

ihrísk. Žiar nad Hronom má 11 ihrísk 

a približne 20 000 obyvateľov. Podobne 

je to aj v inde. Mesto Banská Štiavnica 

má v pláne vybudovať ďalšie ihrisko ako 

súčasť parku Drieňová, čím sa dostane-

me približne na úroveň iných miest. Det-

ské ihrisko chýba aktuálne v lokalite pod 

Kalváriou, s prípadným prepojením na 

centrum. Tam vidíme ešte priestor na 

realizáciu ihriska do budúcnosti, treba 

ale poznamenať, že v  týchto lokalitách 

mesto nemá vhodné pozemky, ktoré by 

boli okamžite použiteľné na tento účel. 

Ak by občania o nejakých vedeli, určite 

radi prijmeme ich tipy.“

Stretnutie mestskej samosprávy
s pedagógmi ku Dňu učiteľov

Detské ihriská sú bezpečné

Otvorenie Dňa učiteľov v SHA  foto M. Kríž 	3.str.

	3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

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

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

Vysprávky 
miestnych komunikácií

- ul. Horná Huta

V  12. – 13.- týždni mesiaca ma-

rec Mesto Banská Štiavnica po 

jarnom čistení miestnych komu-

nikácií v  meste pokračovalo vy-

správkou ul. Horná Huta v  cel-

kovej dĺžke 700m. Celoplošnú 

vysprávku novým asfaltovým 

povrchom realizovala fi rma Re-

novia, s. r. o. Je potešiteľné, že 

okrem prebiehajúceho jarného 

upratovania miestnych komuni-

kácií v Banskej Štiavnici sa neza-

búda ani na úpravy v  okolitých 

častiach mesta, aby obyvatelia tu 

bývajúci a  prechádzajúci týmito 

celoplošnými novými asfaltovými 

povrchmi boli spokojní a život bol 

aj tu krajší...

MsÚ
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z programu

primátorky

V období od 15.3. do 20.3., ba 

dokonca aj v predchádzajúcom 

týždni bola vo viacerých 

médiách (SME, denník N, 

TV Markíza a RTVS) infor-

mácia o konkrétnej pomoci 

Mgr. Martina Macharika, 

poslanca MsZ a predsedu 

Kalvárskeho fondu v záleži-

tosti ukrajinských utečencov. 

Išlo o  zabezpečenie ich ubytova-

nia, zamestnania a  poskytnutia 

Skautského domu k ich dispozícii.

22.3. vo viacerých médiách bola 

spomienka na svetoznámeho ne-

meckého básnika Johanna Wolf-

ganga von Goetheho, ktorý zomrel 

v tento deň v r. 1832. K jeho pro-

fi lu ešte dodávam, že bol aj členom 

1. medzinárodnej vedeckej spoloč-

nosti, ktorá bola založená aj s ini-

ciatívy profesorov Baníckej akadé-

mie v B. Štiavnici v r. 1786.

22.3. v Rádiu Regina o 6:50 bola 

pozvánka do Slovenského banské-

ho múzea na prednášku o  tom, 

ako voda škodila, ale hlavne po-

máhala baníctvu v  banskoštiav-

nickom-rudnom revíre.

22.3. v Rádiu Lumen o 21:30 bolo 

lit.- dramatické pásmo o Andrejovi 

Sládkovičovi a Maríne.

23.3. v  Rádiu Devín 

o  7:20 bola spomienka 

na Samuela Mikovíni-

ho, ktorý zomrel v tento 

deň v r. 1750. Bol riadi-

teľom 1. baníckej ško-

ly v  Uhorsku založenej 

v  r. 1735, ktorá pôso-

bila v  Štiavnických Ba-

niach a v Banskej Štiav-

nici a  dosiahla za jeho 

pôsobenia najvyššiu od-

bornú úroveň medzi po-

dobnými školami v  Eu-

rópe. Bol aj tvorcom 

geniálneho banské-

ho vodohospodárskeho systému 

v okolí Banskej Štiavnice, ktorý sa 

zachoval hlavne v podobe tajchov 

až dodnes a  od r. 1993 je súčas-

ťou Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO.

23.3. v Rádiu Regina o 15:00 bola 

pozvánka do Slovenského banské-

ho múzea na prednášku o pralesoch.

25.3. v Rádiu Regina o 6:50 bola 

pozvánka na aktuálne výstavy 

v  galérii Jozefa Kollára a  v  Galé-

rii Jula Bindera ako aj pozvánka 

na fi lmový dokument „Žena no-

vej doby“ o PhDr. A. G.-Gwerkovej, 

profesorke na banskoštiavnickom 

gymnáziu, spisovateľke, demo-

kratke, predstaviteľke ženského 

hnutia, ako aj protifašistickej bo-

jovníčke, čo sa jej stalo osudným, 

keď bola 18.12.1944 zavraždená 

v Kremničke.

25.-26.3. vo viacerých médiách 

odznela informácia a  hovoril na-

živo aj 24- ročný Štiavničan Patrik 

Jány, ktorý v Nórsku sa stal maj-

strom Európy v  streľbe zo vzdu-

chovej pušky na 10m.

Aj v  predchádzajúcom týždni ne-

bolo dňa v  médiu, žeby nevystu-

poval Exštiavničan Jaroslav Naď, 

minister obrany v súvislosti s voj-

nou na Ukrajine a jej dopadoch na 

Slovensko.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica 

usporiadalo pre utečencov 

z Ukrajiny verejnú zbierku. 

Táto je situovaná v priestoroch Kul-

túrneho centra v Banskej Štiavnici. 

Zaujímalo nás, ako prebieha, a pre-

to sme sa opýtali hlavnej organizá-

torky z organizačného tímu pomo-

ci RNDr. Zuzany Šuškovej z  MsÚ 

Banská Štiavnica:

Čo všetko so svojím tímom spo-

lupracovníkov riešite v  rámci 

pomoci?

Celý náš koordinačný tím sa sna-

ží pokryť všetky oblasti a  proble-

matiku humanitárnej pomoci od 

ubytovania cez vybavenie doku-

mentov na cudzineckej polícii, do-

pravy, zdravotníctva, integrácie 

detí do škôl. V súčasnosti je v Ban-

skej Štiavnici ubytovaných viac ako 

100 osôb, prevažne matky s  deť-

mi. Do škôl a škôlok sa nám podari-

lo integrovať viac ako 40 detí. Spo-

lupracujeme s  Okresným úradom 

Banská Štiavnica, odborom krízo-

vého riadenia, ako aj regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva.

Komunikujeme s  ubytovacími za-

riadeniami, ako aj so súkromný-

mi osobami, ktoré poskytli svoje 

byty, domy, chaty na pomoc uteka-

júcim ľuďom, za čo by som sa všet-

kým chcela úprimne poďakovať. Si-

tuácia je zložitá a ťažká, a to nielen 

v  sledovaní rôznych neustále me-

niacich sa usmernení, ale aj pri po-

čúvaní životných príbehov a  osu-

dov týchto ľudí, kedy vám zviera 

srdce a začnete uvažovať, čo by ste 

v  rovnakej situácii robili vy, čo by 

ste si vzali, kam by ste išli, kto vám 

pomôže. Preto ešte raz veľká vďa-

ka všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľ-

vek spôsobom pomohli, pomáhajú.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Humanitárna pomoc 
pre Ukrajinu

28.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

Zasadnutie krízového štábu mes-

ta a koordinačnej skupiny pre prá-

cu s Ukrajincami.

Redakčná rada ŠN.

29.3.

Kontrola čistenia a údržby miest-

nych komunikácií.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na slávnostnom podujatí 

pri príležitosti Dňa učiteľov.

30.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na prezentácii výsledkov 

Erasmus plus projektu AC Teco – 

ekostaviteľstvo pre všetkých.

Účasť na akcii „Dobrovoľnícky ma-

ratón – vyčistime si naše mesto“.

31.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na stretnutí predstavenstva 

OOCR Región Banská Štiavnica.

1.4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava úpravy rozpočtu mesta.

2.4.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v  pondelok do 14:00 hod. Ďa-

kujeme za porozumenie!           red.

Oznam
Oznamujem vám, že v  dňoch 

23.3.2022 až 15.4.2022, začne 

spoločnosť SecureDirection Bu-

siness Services, s.r.o., v  spolu-

práci so spoločnosťou UOS – Uni 

Outsource Services, s.r.o., vy-

konávať preventívnu deratizá-

ciu kanalizačnej sústavy v  sprá-

ve Stredoslovenskej Vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti, a.s., 

v nasledujúcich obciach: Zvolen, 

Kováčová, Sliač, Detva , Hriňová, 

Krupina, Dudince, Slatina, Žiar 

nad Hronom, Lutila, Kremnica, 

Horná Ves, Vyhne, Nová Baňa, 

Žarnovica, Revištské Podzámčie, 

Hodruša Hámre, Banská Štiavni-

ca, Banská Belá.

Deratizačné práce budú prebie-

hať v čase od 7:00 hod. do 18:00 

hod. V prípade akýchkoľvek otá-

zok ma kontaktujte na nižšie 

uvedené telefónne číslo v  čase 

8:00 až 16:00 alebo e-mailom, 

0908 283 141.

Tomáš Krnáč
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Týmto zvlášť oceňujeme 

účasť manželov Pešlovcov, našich 90 

ročných jubilantov.

Primátorka mesta v príhovore k prí-

tomným vyzdvihla nenahraditeľný 

význam učiteľského povolania, nároč-

nú a zodpovednú prácu učiteľa kon-

tinuálne, ale zvlášť v časoch dištanč-

ného vzdelávania. Poďakovala za 

zodpovedné zvládnutie edukačného 

procesu na všetkých stupňoch vzde-

lávania, od predškolského až po vyso-

koškolské a zaželala všetkým veľa pra-

covných úspechov, osobného šťastia 

a predovšetkým pevné zdravie.

Poďakovanie za príjemnú atmosféru 

vyjadrujeme pani Mgr. Irenke Cho-

vanovej, riaditeľke Základnej umelec-

kej školy Banská Štiavnica, žiaci ktorej 

prítomných potešili svojím nespor-

ným talentom.

Za krásne prostredie, prípravu občer-

stvenia a šikovnú obsluhu ďakujeme 

manažmentu a  žiakom Súkromnej 

hotelovej akadémie.

Nakoniec ešte raz vďaka Vám, všet-

kým prítomným za účasť a zato, že ste 

vytvorili príjemnú, priateľskú atmo-

sféru. Tým pedagógom- jubilantom, 

ktorí sa napriek pozvaniu nemohli, či 

už zo zdravotných alebo iných dôvo-

dov zúčastniť, budú ocenenia doru-

čené osobne. Dovidenia o rok, milá 

naša banskoštiavnická učiteľská ve-

rejnosť.

MsÚ

NOVINKY
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ŠN: „Prečo sú ihriská 

oplotené a  obmedzená ich pre-

vádzková doba?“

RM: „V  minulosti tomu tak nebolo 

a  starší Štiavničania si možno aj pa-

mätajú, ako to dopadlo. Naše oddelenie 

preberalo ihriská v roku 2008 v stave, 

v  ktorom boli nebezpečné, mnohé čas-

ti boli poškodené a  zničené vandalmi. 

Rozhodnutie budovať ihriská ako oplo-

tené areály sa ukázalo ako dobré z dôvo-

du výrazného predĺženia životnosti prv-

kov, či napr. obmedzenia vstupu psov či 

túlavých mačiek do areálov pieskovísk. 

Znížením nákladov na údržbu sme zá-

roveň mohli ušetrené prostriedky použí-

vať na rozvoj ihrísk.

Čo sa týka prevádzkovej doby, okrem 

iného je potrebné myslieť aj na bezpeč-

nosť, ktorú má na pleciach prevádzko-

vateľ. Dnes nie je úplne možné preniesť 

zodpovednosť na rodičov jednoduchým 

oznamom niekde pri bráne, naopak, 

v prípade nešťastia leží dôkazné breme-

no o tom, ako zabezpečil bezpečnosť ih-

riska a  splnenie noriem na prevádzko-

vateľovi. Ak teda de facto všetky prvky 

ihrísk majú v technickej špecifi kácii ako 

dopadovú plochu trávnatý povrch, mu-

síme sa snažiť v maximálne možnej mie-

re takýto povrch aj zabezpečiť. Je pre-

to logické, že v zime, kedy je na ihrisku 

ľad a sneh nepovažujeme prevádzku za 

bezpečnú. V posledných dvoch rokoch sa 

snažíme ihriská otvárať v situácii, kedy 

celodenná teplota vystúpi nad 0°C a po-

časie nie je daždivé, a tak sa plánujeme 

zachovať aj v budúcnosti. Otváracie ho-

diny ihrísk momentálne tiež považuje-

me za adekvátne a primerané tomu, aby 

mali deti dostatok priestoru na ich vyu-

žívanie, a to aj v kontexte dĺžky slnečné-

ho svitu v tom – ktorom mesiaci.“

ŠN: „Sú teda existujúce ihriská 

pripravené na prevádzku?“

RM: „Na ihriskách sa každoročne vy-

konáva nezávislá kontrola spoločnos-

ťou, ktorá je oprávnená vykonávať ta-

kúto činnosť. Na základe jej písomného 

hodnotenia nasledovne vykonávame 

úpravy a zlepšenie. V tomto roku taká-

to kontrola prebehla tesne pred otvo-

rením a každé z ihrísk označila za plne 

prevádzkyschopné. Samozrejme, to ne-

znamená, že sa na nich nebude nič diať. 

Ešte počas jarných mesiacov bude vy-

menený piesok, budú vykonané niekto-

ré nátery, iná údržba a položené zatráv-

ňovacie gumové podložky pri niektorých 

prvkoch na sídlisku Drieňová. V minu-

lom roku sme v okolí tohto ihriska začali 

aj s výsadbou zelene, ktorá by mala ešte 

viac spríjemniť pobyt detí a ich rodičov 

v tomto areáli. V tomto roku sa poda-

rilo prvýkrát vyčleniť v rozpočte mesta 

aj samotnú položku na športoviská. Aj 

zásluhou toho bude vykonaná profesio-

nálna údržba dvoch ihrísk s umelou trá-

vou na sídlisku Drieňová, ktoré využíva 

verejnosť (pri ZŠ J. Kollára a  najnov-

šom multifunkčnom ihrisku).“

ŠN
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Detské ihriská sú bezpečné

Tvorba speváčky Kataríny 

Koščovej inklinuje 

k hudobným štýlom ako je 

šansón, jazz, folk. 

Svoje texty píše v slovenčine, vychá-

dza tiež zo slovenskej ľudovej tradí-

cie. S klaviristom Danielom Špinerom 

tvoria zohratú autorskú a interpretač-

nú dvojicu a po piatich rokoch prichá-

dzajú s novým autorským albumom 

Hranica dažďa. Nezameniteľný spev 

charizmatickej speváčky v  spojení 

s  typickým klavírnym doprovodom 

na cédečku obohatený o  sláčikové 

kvarteto, akordeón, gitaru a klarinet 

sľubuje skutočne lahodný hudobný 

zážitok.

Má za sebou úspešné koncerty 

s Geišbergovcami. Ako hosť pravidel-

ne koncertovala s českou folkovou le-

gendou Neřež. Zaspievala si aj s Da-

nom Bártom, jazzovým AMC triom, 

swingovým Prešovským Dixielandom 

a mnohými ďalšími kapelami a inter-

pretmi. V roku 2012 zhudobnila nie-

koľko textov Michala Horáčka, dva 

z nich – Štědrý večer, Přes most bez 

punčoch – sa stali súčasťou Horáčkov-

ho projektu Český kalendář. Pieseň 

Štědrý večer naspievala Katarína ako 

duet s Vojtěchom Dykom.

Sme preto nesmierne radi, že sa sta-

ne prvým hosťom cyklu U  mešťana 

Rubigalla, ktorý pripravuje mestská 

knižnica a  oddelenie kultúry, špor-

tu a  mediálnej komunikácie. V  Ban-

skej Štiavnici spojí už 9. apríla 2022 

o  18.00 hod. v  klube Rubigall výber 

zo svojej hudobnej tvorby v sprievo-

de Daniela Špinera s čítaním ukážok 

zo svojich obľúbených kníh a rozprá-

vaním o jej vzťahu k literatúre. Vstup-

né na podujatie je 10€, lístky je možné 

zakúpiť na stránke banskastiavnica.

sk/kultura, v sieti TIcketLive.sk a In-

formačnom centre na Námestí sv. 

Trojice. Cena lístka je 10€. Podujatie 

z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia.

OKŠaMK

Katka Koščová u mešťana Rubigalla

Stretnutie mestskej samosprávy
s pedagógmi ku Dňu učiteľov

Nový zámok 
v  Banskej Štiavnici v  modrom 

svetle

2. apríl - Svetový deň povedomia 

o autizme.

Banská Štiavnica sa pripojila 

ku  kampani „Slovensko svieti na 

modro“. Druhý apríl bol rezolúciou 

Organizácie Spojených Národov 

prijatý ako Svetový deň povedo-

mia o autizme. Cieľom kampane je 

zvýšiť povedomie o autizme a sna-

ha začleniť ich medzi seba a vytvo-

riť im podmienky pre zmysluplný 

život.

Autizmus

Modré svetlo pomáha zacieliť 

pozornosť verejnosti na autiz-

mus – vývinovú poruchu, ktorá 

ovplyvňuje v  súčasnosti viac ako 

70 miliónov ľudí na celom svete. 

Autizmom trpí viac ľudí ako cuk-

rovkou a  AIDS dohromady. Jeho 

symbolom je modrá farba, teda 

farba komunikácie a ústredná far-

ba celej kampane Rozsvieť modrú.

Veríme, že v budúcnosti sa k tej-

to kampani podarí pridať aj ďal-

šie dominanty a  zapojiť aj ďalšie 

subjekty.

MsÚ

TOP 10 
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. V lete ti poviem, ako sa mám

2. Šťastný nový rok 2: Dobro došli

3. Encanto: čarovný svet

4. Spider-Man: Bez domova

5. Spievaj 2

6. Velký červený pes Cliff ord

7. Batman

8. Myši patria do neba

9. UNCHARTED

10. Klan Gucci

OKŠaMK
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Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zorganizovala dňa 23. marca 

2022 v Kultúrnom centre 

Banská Štiavnica ďalšie 

spoločné stretnutie Ukrajincov, 

ktorí našli útočisko pred 

vojnou v našom meste a orga-

nizačného štábu mesta zabez-

pečujúceho poskytovanie 

služieb pre túto skupinu ľudí 

v oblasti ubytovania, fi nančnej 

pomoci, zdravotníckej 

starostlivosti, zabezpečenia 

dopravy do Banskej Bystrice 

za účelom získania potreb-

ných dokumentov k pobytu, 

začlenenia detí a žiakov do 

škôl, základnej umeleckej 

školy, ako aj možnosti prihlásiť 

deti do záujmových útvarov 

v centre voľného času.

Účastníci si vypočuli možnosti 

a  podmienky využitia tejto pomo-

ci, čo väčšina prítomných aj využi-

la. Primátorka mesta Banská Štiav-

nica na základe svojej kompetencie 

zároveň poskytla a naďalej posky-

tuje malú fi nančnú podporu z roz-

počtu mesta pre pomoc ľuďom 

postihnutých vojnovým konfl ik-

tom a zároveň vstúpila do priame-

ho jednania so spoločnosťou Tesco 

Slovensko o  priamej potravinovej 

pomoci pre utečencov v meste, na-

koľko doteraz prebiehajúca zbier-

ka v predajni na sídlisku Drieňová 

nie je nasmerovaná na tento účel 

a míňa sa mu.

Mesto Banská Štiavnica ďaku-

je týmto za spoluprácu Úradu prá-

ce sociálnych vecí a  rodiny v  Ban-

skej Štiavnici, keď jeho prítomní 

zamestnanci rovno na mieste prijí-

mali (ale aj pomáhali s vypĺňaním) 

žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi.

Mesto Banská Štiavnica ďa-

lej ďakuje MUDr. K.Višňov-

skej, MUDr. O.Ferienčíkovej, 

MUDr. D.Berlanskej za ich pomoc 

v súvislosti so zdravotnou starost-

livosťou detí a  dospelých utečen-

cov, ako aj pánu Marošovi Ivaničovi 

„SOVI“ za realizáciu dopravy.

Mesto Banská Štiavnica zároveň 

pokračuje vo verejnej zbierke hy-

gienických potrieb, ale predovšet-

kým potravín (nakoľko pomoc po-

trebujú prioritne matky s  malými 

deťmi, prosíme aj o  mliečne výži-

vové produkty), ktoré môžu naši 

obyvatelia doručiť v  pracovné dni 

v čase 9.00 – 16.00 do Kultúrneho 

centra, Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica (bočný vstup z Akademic-

kej ulice – pri soche Andreja Kmeťa) 

– kontakt 045 694 96 51.

Vedenie mesta zároveň poskytu-

je súčinnosť Ministerstvu kultú-

ry SR pri príprave štátom vlastne-

ných ubytovacích kapacít pre ľudí 

postihnutých vojnou.

Ďakujeme obyvateľom mesta za 

prejavenú účasť a  spolupatričnosť 

pri pomoci, pričom naďalej platí, 

že právnické alebo fyzické osoby na 

území mesta majúci záujem poskyt-

núť ubytovaciu kapacitu pre osoby, 

ktoré utekajú pred vojnovým kon-

fl iktom, môžu v čase 8.00 – 16.00 

navštíviť Informačné centrum na 

Námestí sv. Trojice, prípadne na 

adrese: ic@banskastiavnica.sk po-

núknuť svoje priestory do verej-

nej databázy, ktorú mesto zverejní 

na svojej stránke, prípadne poskyt-

ne v prípade žiadosti štátnym orgá-

nom a inštitúciám.

MsÚ

Mesto Banská Štiavnica 
pokračuje v pomoci pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Stretnutie s Ukrajincami v kultúrnom centre  foto M. Kríž

V Kultúrnom centre na 

Kammerhofskej 1 naďalej 

prebieha zbierka potravinovej 

pomoci, ktorá sa momentálne 

sústredí najmä na pomoc 

tým, ktorí našli v dôsledku 

vojnového konfl iktu na 

Ukrajine svoje útočisko 

v našom meste. 

Ďakujeme všetkým tým, ktorí pre-

javujú ľudskosť a  pomoc ľuďom, 

ktorí utekajú pred vojnou. Vzhľa-

dom na časté otázky ohľadom po-

travinovej banky, pripájame in-

formácie o  potravinách a  drogérii, 

ktorá sa míňa najčastejšie a  je po-

trebná permanentne.

Jogurty, maslo, olej, vajcia, ovocné 

kapsičky (výživy), káva 3 v 1, cukor 

kryštál, ryby v  oleji, paštéty, šam-

pón na vlasy, kondicionér, ovsená 

kaša, čokoládové guličky do mlieka, 

syrokrém, párky, džem, tvrdý syr, 

suché salámy, keksy, múka, čierny 

čaj, sterilizovaná zelenina (uhor-

ky, cvikla a pod.), zemiaky, trvanli-

vé mlieko, minerálna voda, šumivé 

vitamíny.

Potraviny a drogériu môžu darcovia 

doručiť do kultúrneho centra v pra-

covné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. 

Prosíme zároveň všetkých, aby po-

skytovali len také potraviny a drogé-

riu, ktorá je ešte v záručnej lehote.

Touto cestou by sme radi poďako-

vali aj spoločnosti Tesco za poskyt-

nutie potravinového daru vo výške 

150€. Za všetky doterajšie i budúce 

dary všetkých jednotlivcov, organi-

zácií i fi riem ďakujeme!

R. Marko

Potravinová banka v kultúrnom 
centre

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a.s. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

- 5.4. v čase od 8:00 – 16:30 na 

ul.: B. S. Timravy, J. G. Tajovské-

ho, J. Škultétyho, Požiarnická, 

Š. Krčméryho, Š. Moyzesa.

- 19.4. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Na Zigmund šachtu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Z úcty k životu
Jednota dôchodcov na Sloven-

sku nedávno vydala zborník 

– výber prác zo 7. ročníka Ce-

loslovenskej prehliadky vlast-

nej literárnej tvorby – členov 

JDS pod názvom „Z úcty k živo-

tu“. V roku 2021 do tejto súťa-

že prihlásila banskoštiavnická 

ZO JDS básne Evy Kolembu-

sovej a  Márie Petrovej. Súťaž 

oboslalo 112 autorov s  266 li-

terárnymi prácami (78 próza, 

188 poézia ). Spomínaný zbor-

ník obsahuje 2 básne pani Má-

rie Petrovej (Dialóg s vnučkou, 

Navždy a naveky). 

Gratulujeme!

JDS BŠ

Oznam
Úradné hodiny   v kancelárii 

ZO SZTP:

pondelok: 8:00 - 14:00

utorok: 8:00 - 13:00

streda: 8:00 - 14:30

Cibulová Alžbeta, pracovníčka 

kancelárie Výboru ZO SZTP BŠ

Ukážka 
jarného rezu

Dňa 3.4.2022 o 14:00 hod. sa 

bude konať ukážka jarného rezu 

stromkov u p. Bohuša Mojžiša 

na záhrade. Bližšie info v Elektre 

IMO Domáce potreby alebo na tel. 

čísle: 0903 250 921.

Michaela Mojžišová
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 26.3.2022 pripravilo 

Mesto Banská Štiavnica so 

svojimi partnermi a priateľmi 

podujatie s názvom Slovensko 

- ukrajinský guláš. 

Cieľom stretnutia bolo priblížiť 

naše mesto odídencom z Ukrajiny, 

spríjemniť deň deťom a zároveň sa 

aspoň symbolicky poďakovať všet-

kým Štiavničanom, ktorí pomáha-

jú vojnou postihnutým obyvate-

ľom pri prekonávaní ťažkostí po 

ich príchode na Slovensko.

Po hodinovej prehliadke mesta 

v  ruskom jazyku naši ukrajinskí 

hostia vystúpali na Červenú stud-

ňu, kde nielen ich čakalo v Hájovni 

občerstvenie v podobe guláša, ovo-

cia, sladkostí pre deti či kolového 

nápoja. Okrem toho si deti mohli 

užiť tvorivé dielne a ukážku práce 

sokoliarok zo Štiavnických Baní, 

či užiť si všetky príjemné miesta, 

ktoré im poskytoval areál kultúrno 

– turistického centra. Množstvo 

usmiatych tvárí, družných rozho-

vorov a príjemných ľudí bolo naj-

lepšou vizitkou akcie, ktorá niesla 

v sebe posolstvo ľudskosti.

Touto cestou ďakujeme Mest-

ským lesom Banská Štiavnica, 

obzvlášť riaditeľovi Ing. Slavo-

mírovi Kickovi a  jeho kolegom 

Jurajovi Lulákovi, Ervínovi Kis-

sovi a  Erikovi Halajovi, ich po-

mocníčkam Anke a  Evke z  Byto-

vej správy, tímu Hájovne (Miška, 

Soňa, Žofi a), Veronike Hajdučíko-

vej a  Zuzane Harvišovej za tvo-

rivé dielne a  šikovným sokoliar-

kam zo ZŠ s  MŠ zo Štiavnických 

Baní; ďakujeme zároveň p. Ivete 

Nikolajovej za skvelé sprevádza-

nie mestom, Evičke Škarbovej za 

grafi cké práce, pivovaru Steiger 

za poskytnutie sponzorského ne-

alkolholického nápoja a všetkým, 

ktorí podujatie svojou účasťou 

podporili.

R. Marko

Slovensko-ukrajinský guláš 
sa vydaril

Varenie guláša v kultúrno-turistickom centre  foto archív MsÚ

Rokovania mestského zastu-

piteľstva sú v zmysle ust. §12 

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení zásadne 

verejné. 

Vyhlásiť za neverejné ich možno 

len vtedy, keď sú v  nich preroko-

vávané veci, ktoré sú predmetom 

utajovania v  štátnom záujme. Na-

priek tomu, že rokovania zastupi-

teľstva sú zväčša verejné, a v plnom 

znení sa vyhotovujú aj zápisni-

ce z  nich, obsah týchto rokova-

ní nie je možné v  plnom rozsa-

hu zverejňovať. Pri zverejňovaní 

informácií mestskými zastupiteľ-

stvami, miestnymi zastupiteľstva-

mi a  zastupiteľstvami samosprávy 

vyššieho územného celku sa použi-

je ustanovenie §5 zákona o slobode 

informácií. Podľa neho je potreb-

né zabezpečiť ochranu tých úda-

jov, ktoré sa nezverejňujú z dôvo-

du osobitnej ochrany.

Patria sem: utajované skutočnosti, 

osobné údaje, obchodné tajomstvo, 

prípadne iné dáta, ktoré sú z  prí-

stupu vyňaté na základe ust. §11 

zákona o slobode informácií. 

Ustanovenie §9 ods. 3 zákona o slo-

bode informácií jednoznačne vy-

medzuje okruh fyzických osôb, 

ako aj rozsah osobných údajov, kto-

ré môže povinná osoba zverejniť.

Pokiaľ osoba nie je verejným funk-

cionárom, poslancom obecné-

ho zastupiteľstva, predstaveným 

v  štátnej službe, odborníkom pl-

niacim úlohy pre člena vlády SR, 

prezidenta SR, predsedu Národ-

nej rady SR, alebo podpredsedu 

Národnej rady SR, vedúcim za-

mestnancom vykonávajúcim prá-

ce vo verejnom záujme, vedúcim 

zamestnancom zamestnávate-

ľa, ktorým je orgán verejnej moci, 

nadriadeným v služobnom pome-

re alebo členom hodnotiacej komi-

sie, alebo iného obdobného orgá-

nu, ktorý sa zúčastňuje na procese 

rozhodovania o  použití verejných 

prostriedkov, jej osobné údaje je 

potrebné anonymizovať. 

Mesto nedisponuje v  zmysle 

všeobecného nariadenia o ochra-

ne údajov (GDPR) legitímnym 

právnym základom na ich zve-

rejnenie. Platí tiež, že mesto zve-

rejňuje zámer a  spôsob preda-

ja svojho majetku bez uvedenia 

osobných údajov budúceho ku-

pujúceho. Čo sa týka zverejňova-

nia obrazovo-zvukového zázna-

mu alebo zvukového záznamu zo 

zasadnutí obecného zastupiteľ-

stva, je potrebné upraviť ho tak, 

aby boli osobné údaje dotknutých 

osôb (ktoré nie sú uvedené v ust. 

§9 ods. 3 zákona o slobode infor-

mácií) anonymizované.

MsÚ

Osobné údaje

2.4. Banskoštiavnická vodohos-

podárska sústava - záchrana zber-

ných jarkov 1 (brigáda), tajch Ba-

komi, obec Štiavnické Bane, 9:30 

– 14:00

2.4. a  9.4. Veľkonočné tvorivé 

dielne, Dielnička - Kammerhof, 

9:00-16:00

8.4. Jarné trhy, obec Prenčov, 

pred Remeselným domom, od 

14:00

8.4. Pešo do múzea/Pešo po Štiav-

nici: mapovacia prechádzka s am-

basádormi Európskeho klimatic-

kého paktu, zo Starého zámku do 

Banského múzea v prírode a späť, 

10:00-13:00 

9.4. Jarná brigáda na potoku 

Štiavnica, stretnutie pred Obec-

ným úradom v obci Prenčov, 9:30

9.4. Podujatie Vítanie jari s trhmi, 

obec Baďan, od 11:00

9.4. Ukončenie sezóny otužova-

nia s  Jaštericami zo Štiavnice, 

tajch Veľká Vodárenská, 14:00h

9.4. Beseda a  koncert: U  meš-

ťana Rubigalla: Katarína Koščová 

(a knihy jej života), klub Rubigall 

(mestská knižnica), Námestie sv. 

Trojice 3, 18:00 – 20:00

12.4. 2022 Kollárova Štiavnica – 

výtvarný dialóg žiakov ZŠ J. Kol-

lára s umelcovou tvorbou, Galéria 

Jozefa Kollára, 9:00-17:00

20. a 22.4. Bezodpadové tvorenie 

v  Dielničke, Kammerhof, 9:00-

16:00

20.- 22.4. Do Geobádateľne! Mi-

neralogická expozícia v  Bergge-

richte, 10:00-16:00

20.4. Zelený výmenník rastlín 

v Kammerhofe, 13.00 – 16.00

21.4. Divadlo: Už ti nikdy nenale-

tím, španielska divadelná komé-

dia Múza Teatro, sála Kultúrneho 

centra, Kammerhofská 1, 19:00-

21:00

22.4. Slovenský komorný orches-

ter, sála Kultúrneho centra, Kam-

merhofská 1, 18:00 – 20:00

22.4. Ako „rástla“ Zem: komento-

vaná prehliadka Geologickej expo-

zície- Geopark, Banské múzeum 

v prírode /skanzen, 10:00 - 15:00

24.4. Výstup na Žakýlsky hrad 

spojený s  brigádou, stretnutie 

pred Obecným úradom obce Pod-

horie, 14:30

OO CR Región Štiavnica
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Slovo má… Aiga Veckalne.

V Banskej Štiavnici pôsobia prekla-

dateľky a prekladatelia, ktorí tu trá-

via štipendijný pobyt a  pracujú na 

preklade diel slovenských autoriek 

a autorov do cudzích jazykov. Rezi-

denčné pobyty Trojica Air v tomto 

roku realizuje Literárne informač-

né centrum v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica  a  preto  by sme 

radi predstavili a prezentovali ten-

to spoločný projekt. V marci na me-

sačný  rezidenčný pobyt nastúpi-

la Aiga Veckalne z  Lotyšska (16.3. 

- 15.4.2022), ktorá bude prekladať 

Piatu loď Moniky Kompaníkovej.

Položili sme jej preto zopár otázok:

Ako ste sa dostali k  prekladom 

slovenskej literatúry do lotyšti-

ny?

A. V.: V prekladateľskej oblasti pra-

cujem viac ako 20 rokov a vždy bolo 

mojím snom prekladať literatú-

ru. Hovorím plynule česky, ale od 

roku 2000 ma začal zaujímať aj slo-

venský jazyk. Pomaly sa to učím čí-

taním a  počúvaním: knihy, fi lmy, 

dokumenty, rozhovory. A  tiež pre-

kladaním. Máme niekoľko vynika-

júcich prekladateľov českej literatú-

ry, ale len málo slovenských, a preto 

by som to chcela urobiť – ukázať lo-

tyšským čitateľom slovenskú litera-

túru, nech vidia tento úžasný svet.

Ktoré diela ste doteraz preložili 

a aké ohlasy zaznamenali doma 

v Lotyšsku?

A. V.: Doteraz som v spolupráci s lo-

tyšským básnikom Kārlisom Vēr-

diņšom preložila báseň Konstanti-

na Biebla „Nový Ikarus“, ako aj knihu 

českého psychológa Jána Praška 

a  tiež dve knihy z  angličtiny. Mo-

jou prvou slovenskou knihou, kto-

rú som preložila, bola kniha Pavla 

Rankova „Stalo sa prvého septembra 

(alebo inekdy)“, čoskoro vyjde. Som 

si úplne istá, že táto kniha si získa 

srdcia lotyšských čitateľov a nemô-

žem sa dočkať, kedy sa tento príbeh 

rozpovie.

Akému prekladu sa venujete po-

čas pobytu Trojica air?

A. V.: Momentálne prekladám kni-

hu Moniky Kompaníkovej „Pia-

ta lod“. Byť ponorený do prostredia 

veľmi pomáha a tento proces si na-

ozaj užívam. Je to prvýkrát, čo pra-

cujem na preklade v jazykovom pro-

stredí.

Už sa neviem dočkať rozhovoru 

s  autorkou knihy v online diskusii 

6. apríla na youtube.

Lotyšsko má baltský jazyk prí-

buzný litovčine, aký je medzi 

nimi rozdiel?

A. V.: Áno, sú to dva živé baltské ja-

zyky a povedala by som, že rozdie-

ly by sa dali prirovnať k slovenčine 

a  poľštine. Niečomu rozumieme, 

najmä ak je to napísané, ale nie veľa. 

Komunikácia by bola ťažká, keby je-

den hovoril po lotyšsky a druhý po 

litovsky. Výslovnosť oboch jazykov 

sa líši – v litovčine sa mení prízvuk, 

ale v  lotyštine je vždy zdôraznená 

prvá slabika, aj gramatický systém 

je v litovčine starší a bohatší. Iná je 

aj slovná zásoba.

Ako podporuje Lotyšsko „ex-

port“ svojich autorov do zahra-

ničia?

A. V.: Existuje centrum lotyšskej li-

teratúry „Latvian Literature“ – plat-

forma bola založená s cieľom pod-

poriť uznanie lotyšskej literatúry 

a jej distribúciu v zahraničí, zabez-

pečiť medzinárodnú spoluprá-

cu medzi vydavateľmi, literárnymi 

agentmi, spisovateľmi, preklada-

teľmi a  organizáciami pôsobiacimi 

v oblasti literatúry a  jej vydávania. 

Ministerstvo kultúry ponúka gran-

ty a podporu na preklady lotyšskej 

literatúry.

Máme tiež krásny Medzinárodný 

dom spisovateľov a  prekladateľov, 

kde sa dá rezidenčný pobyt v mes-

te Ventspils pri krásnom Baltskom 

mori.

Ste v Banskej Štiavnici prvýkrát? 

Ako na vás pôsobí mesto a aké sú 

podmienky na prácu, ktoré vy-

tvára Trojica air?

A. V.: Áno, som tu prvýkrát a som 

okúzlená. Prišli sme krátko pred 

polnocou po dlhej jazde z Rigy a ces-

ta nocou sa zdala byť nekonečná. 

Navigácia ukazovala už len 2  kilo-

metre, no mesto som stále nevide-

la. A potom sa otvorilo – osvetlená 

Kalvária, budovy Baníckej a lesníc-

kej akadémie a  krátko nato – dla-

žobné kocky a krása Trotuára a Sta-

rého mesta.

Mesto je krásne a úplne odráža to, 

čo som videla na obrázkoch pred-

tým, ako som sem prišla. Je to skve-

lé a inšpiratívne miesto a veľa času 

som strávila prechádzkami po str-

mých uličkách a  kopcoch, ako aj 

v útulných kaviarňach a v kine „Aka-

demik“. Teší ma najmä poloha nášho 

ubytovania a prostredie, ktoré sta-

rostlivo vytvorilo Literárne infor-

mačné centrum.

Projekt rezidenčných pobytov pre pre-

kladateľov Trojica Air fi nančne pod-

poruje LITA, autorská spoločnosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Fotka z BŠ  foto Aiga Veckalne

Deň našich 
učiteľov
Dňa 28.03.2022 sme si pripome-

nuli slávny sviatok našich pedagó-

gov – Deň učiteľov.

Keď sa povie „Deň učiteľov“, kaž-

dému určite príde na um najzná-

mejšia a  najslávnejšia osobnosť 

pedagogických dejín: Jan Amos 

Komenský – učiteľ národov. V Slo-

venskej republike podobne ako v 

bývalom Československu sa sviat-

kom učiteľov stal deň narodenia 

českého pedagóga, fi lozofa, spi-

sovateľa a teológa Jana Amosa 

Komenského, ktorý pripadá na 

28.marec. J. A. Komenský sa svo-

jimi dielami, názormi a pedagogic-

kou činnosťou zaradil medzi naj-

významnejšie osobnosti svetovej 

pedagogiky. Jeho najznámejšie 

diela sú: Labyrint světa a ráj srdce 

(politicko-náboženské dielo); In-

formatórium školy materskej, Or-

bis Pictus, Brána jazykov otvorená 

a Veľká didaktika – Didactica mag-

na (pedagogické diela). 

Milí učitelia! Dovoľte mi touto 

cestou, dodatočne, popriať vám 

všetko najlepšie, veľa zdravia, síl, 

šťastia, lásky a  obrovské množ-

stvo dobrých a šikovných žiakov, 

ktorí vám budú vďační za to, že 

ste ich správne pripravili do ži-

vota. Chcel by som vyjadriť veľké 

Ďakujem učiteľom, ktorí ma spre-

vádzali štúdiom, či už v ZŠ vo Sv. 

Antone alebo v  SPŠ S. Mikovíni-

ho – B. Štiavnica. Ďakujem vám za 

všetko! 

Filip Golian

Zájazd
Dňa 23. apríla 2022 sa bude ko-

nať zájazd na „Výstavu záhradkár-

stvo-včelárstvo“ do Trenčína. Čle-

novia ZO SZZ Štefultov sa môžu 

prihlásiť na tel. č.: 0903 250 921 

alebo osobne v  predajni IMO 

Elektro- Domáce potreby, Kam-

merhofská 14, Banská Štiavnica.

ZO SZZ Štefultov

Členská 
schôdza
Dňa 24.4.2022 o 14:00 hod. sa 

uskutoční členská schôdza zá-

hradkárov v záhradkárskom dome 

na Štefultove.

Výbor ZO SZZ v Štefultove
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Spomienka

„Ja som vzkriesenie a  život. 

Kto verí vo mňa, bude žiť, aj 

keď umrie“. Ján 11,25

Dňa 29.3.2022 uplynulo 

15 rokov, od kedy nás predi-

šiel do večnosti Ing. Teodor 

Pálka. 

S láskou spomíname

Spomienka

„A nik, kto žije a verí vo mňa, 

neumrie naveky.“ Ján 11,26

Uplynulo 11 rokov, od kedy 

si Pán života a  smrti po-

volal nášho milovaného 

otca a starkého Pavla Cho-

robu. Navždy  ostáva v  na-

šich srdciach.

Spomienka

„Dni plynú ako 

rieky prúd, len 

smútok v  srdci 

zostáva a  nedá 

sa zabudnúť.“

Dňa 29.03.2022 uplynul 

rok od úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, svokra a staré-

ho otca Jozefa Dubovské-

ho z Beluja. S láskou a pretr-

vávajúcim zármutkom si na 

neho spomínajú 

manželka Zuzana, synovia 

Ľuboš a Miloš s manželkou 

Ľubkou a vnúčatá Adamko 

s Terezkou

oznamy, 
spomienky

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-

nuje uskutočniť výstavu fotografi í 

v múzeu Čierny orol v Liptovskom 

Mikuláši a v Bardejove v Hornoša-

rišskom múzeu. Predpoklad I. kola 

v Bardejove je máj 2022 a II. kola 

v Lipt. Mikuláši v júni 2022. Téma 

nie je určená, ale bolo by dobre, 

keby fotografi e boli aj o bariérach. 

Všetci veríme, že prídu aj lepšie 

časy a znova sa budeme môcť čas-

tejšie stretávať na obľúbených ak-

tivitách, a  preto želáme všetkým 

hlavne veľa zdravia, šťastia, rados-

ti, aby sa tieto plány aj uskutočnili.

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Pätnástykrát sa Slovensko 

zapojilo do medzinárodnej 

akcie, ktorej cieľom je upriamiť 

pozornosť verejnosti na ľudský 

mozog, jeho činnosť, hovoriť 

o mozgových ochoreniach 

a spôsoboch ich liečby, ale 

najmä ich prevencie. 

Akcia sa koná vo viac ako šesťde-

siatich krajinách sveta pod názvom 

Týždeň mozgu.

Domov Márie v  Banskej Štiavnici 

spolu s  hlavnými partnermi Týžd-

ňa mozgu na Slovensku, ktorými 

sú Slovenská Alzheimerova spo-

ločnosť, Centrum Memory, n.o., 

a  Neu roimunologický ústav SAV, 

pripravil v priebehu týždňa od 14. 

do 20. marca 2022 viacero podujatí.

V  každej budove Domova Márie 

sme pre svojich klientov pripravili 

a viedli aktivity počas celého týžd-

ňa – začali sme v pondelok na špe-

cializovanom zariadení (na ulici 

Špitálska) krátkou prednáškou, po-

kračovali sme besedou, tréningom 

mozgu kognitívnymi a  pohybový-

mi cvičeniami, lúštením krížoviek, 

riešením hlavolamov, hádaniek 

a  pracovných listov, privolávaním 

spomienok v  kvízoch a  učením 

sa nových vecí. Pripomenuli sme 

si, ako sa treba o  svoj mozog sta-

rať, venovať sa mu, uvedomovať si 

ho a pravidelne trénovať. Rovnako 

sme v ďalších dňoch postupovali aj 

v Domove Márie na ulici Strieborná 

a Ludvíka Svobodu.

Dôsledne pripravené a  realizované 

aktivity vzbudili u klientov Domo-

va Márie v priebehu Týždňa mozgu 

2022 veľký záujem a úspech.

Veľmi nás mrzí, že už druhý rok sa 

nám kvôli pandémii koronavírusu 

nepodarilo stretnúť sa s našimi pria-

teľmi v školách a škôlkach a tiež po-

núknuť naše aktivity širšej verej-

nosti. Pevne veríme, že v  priebehu 

Týždňa mozgu v budúcom roku si to 

vynahradíme a veľmi sa na to tešíme.

Domov Márie

Týždeň mozgu 2022

Prichádzajú slnečné dni a tieto 

lákajú dôchodcov z Banskej 

Štiavnice na prechádzky do 

prírody. 

Bolo tomu tak aj 24. marca 2022. Ne-

bolo nás veľa, ale bolo to veľmi príjem-

né. Na chate Lodiar nás privítal pán 

Mgr. Peter Ernek, ktorý pre nás prišiel 

do Banskej Štiavnice. Pred vchodom 

nás čakala pani Ľubka Bačíková, ktorá 

sa nám počas celého pobytu venovala.

Po oznámeniach, ktoré som poveda-

la svojim členom sme sa po skupin-

kách išli poprechádzať. Niektorí išli 

okolo jazera, iná skupina išla smerom 

k dedine. Bola to viac ako 2 – hodi-

nová túra, ktorá mnohým z nás dala 

poriadne zabrať. Po vrátení na cha-

tu sme boli unavení, ale radi, že sme 

si vychutnali jarné slniečko. Potom 

sme dostali obed a mali sme aj trochu 

kultúry. Pani Evka Kolembusová nám 

predniesla dve básne z vlastnej tvorby 

a napísala do pamätnej knihy poďa-

kovanie, za všetkých dôchodcov a my 

sme sa podpísali. Ešte sme si zaspie-

vali piesne, ktoré nacvičujeme na vý-

ročnú schôdzu SZTP, ktorá by sa mala 

konať v mesiaci apríl. Domov sme sa 

vrátili v popoludňajších hodinách. Pá-

novi Mgr. Petrovi Ernekovi a celému 

jeho kolektívu veľmi pekne ďakuje-

me.

Helena Šušková,

vedúca denného centra

Štiavnickí dôchodcovia 
opäť na Počúvadlianskom jazere

Slovenský Červený kráž, 

územný spolok v Banskej 

Štiavnici v týchto dňoch 

podporuje humanitárnu pomoc 

na účely „Pomoc Ukrajine“.

Doposiaľ boli od solidárnych dar-

cov vyzbierané zdravotnícke potre-

by - obväzový materiál, náplaste, 

dezinfekcie, rúška, rukavice, ktoré 

boli doručené priamo na Ukrajinu. 

Hygienické potreby: zubné kefky, 

zubné pasty, hygienické vreckovky, 

plienkové nohavičky, dámske vlož-

ky, detské plienky a  iné, priebež-

ne územný spolok odovzdáva do 

priestorov Kultúrneho centra Ban-

ská Štiavnica, ktoré ich poskytuje 

tým, ktorí to v týchto dňoch najviac 

potrebujú.

Slovenský Červený kríž pro-

stredníctvom darcu FirmaLetMo 

http://vozikypreukrajinu.sk, pán Mi-

roslav Zeman, venoval hendikepova-

nému ukrajinskému dievčaťu vozík, 

na mieru, ktorý jej uľahčuje pohyb 

nielen v našom zariadení sociálnych 

služieb, ale i mimo neho.

Všetkým darcom a  dobrovoľníkom, 

ktorí doposiaľ poskytli akúkoľvek 

pomoc Ukrajine a  prejavili tak po-

trebnú solidaritu a  spolupatričnosť, 

patrí náš obdiv a  poďakovanie. Ďa-

kujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Emília Jányová Lopušníková,

riaditeľka územného spolku SČK

Slovenský Červený kríž pomáha 
Ukrajine

Cvičenie a prednáška pre klientov  foto archív DM BŠ
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Už druhá sezóna Pohronskej 

hradnej cesty bola otvorená 

originálnym podujatím. 

Svetelné signály opäť prepojili hra-

dy popri Hrone. A nielen to. Spo-

ločné podujatie spojilo niekoľko 

regiónov Banskobystrického kraja 

a na večerný výlet na niektorú zo 

zapojených lokalít vytiahlo viac 

ako stovku návštevníkov.

Pohronská hradná cesta je dnes 

obľúbeným turistickým produk-

tom v Banskobystrickom kraji. Vo 

vrcholnom stredoveku táto cesta 

viedla k  bohatým banským stre-

doslovenským mestám. Začiat-

kom novoveku, v  čase tureckého 

ohrozenia, vznikali na mnohých 

miestach rôzne signalizačné veže, 

takzvané vartovky, prípadne men-

šie objekty, nazývané hlásky. Sú-

časťou signalizačnej siete boli aj 

hrady, ktoré sa popri Hrone na-

chádzali. Úlohou tejto dômyselnej 

siete bolo v  prípade blížiaceho sa 

nebezpečenstva posielať dymové, 

ohňové a  neskôr aj zvukové sig-

nály. 

„To, či vybrané objekty, ktoré sú dnes 

súčasťou Pohronskej hradnej cesty, sú 

stále vo vizuálnom spojení, sme sa roz-

hodli vyskúšať minulý rok. Žiaľ, len vo 

veľmi úzkom kruhu ľudí, pretože pre-

vládali protipandemické opatrenia“, 

uviedla Zuzana Jóbová z  Kraj-

skej organizácie cestovného ruchu 

Banskobystrický kraj Turizmus. 

Práve táto organizácia sa spolu 

s jednotlivými združeniami na zá-

chranu hradov a oblastnými orga-

nizáciami cestovného ruchu stará 

o  rozvoj tohto obľúbeného turis-

tického produktu Banskobystric-

kého kraja. Ako doplnila: „Minulý 

rok sme svetelným signálom prepoji-

li hrady: Pustý hrad vo Zvolene, hrad 

Revište, Šášov a zaniknuté hrady Pe-

ťuša, Žakýl a Teplica. Podarilo sa nám 

prepojiť svetelným signálom všetky lo-

kality, okrem Šášova.“

Minuloročné prepájanie hradov 

popri Hrone sa konalo síce bez 

účasti verejnosti, verejnosť však 

veľmi zaujali príspevky z  tohto 

podujatia na sociálnych sieťach 

a  v  médiách. „Práve pozitívna odo-

zva verejnosti po minuloročnom spá-

janí hradov svetelnými signálmi nás 

motivovala k  tomu, aby sme týmto 

spôsobom otvorili ďalšiu sezónu Po-

hronskej hradnej cesty a  veľmi sme 

dúfali, že už to bude možné aj za prí-

tomnosti fanúšikov našich hradov“, 

uviedla Mária Pátková z oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Re-

gión Gron. Táto organizácia spolu 

s  „hradnými pánmi“ Rasťom Uhro-

vičom a Rasťom Mazúrom zabez-

pečovala svetelný signál na hra-

doch Teplica, Revište, Šášov.

Organizátori sa dokonca rozhod-

li zapojiť ďalšie lokality, ktoré síce 

nie sú súčasťou projektu Pohron-

ská hradná cesta, ale v  minulos-

ti plnili významnú úlohu v  tejto 

signalizačnej sieti. Cez vrch Sitno 

sa pokúsili spojiť s vartovkou nad 

Krupinou. A okrem toho sa k vy-

sielaniu svetelného signálu pri-

dal ďalší aktívny člen projektu 

Pohronská hradná cesta - Zvolen-

ský zámok. Ten sa spájal s Pustým 

hradom vo Zvolene. Vzhľadom na 

charakter objektu a v prípade Sit-

na na vysoký stupeň ochrany prí-

rody, nebola na týchto miestach 

prítomná verejnosť.

Za to o  miesta, ktoré umožňova-

li prítomnosť verejnosti, bol veľký 

záujem. Za organizátorov zhrnula 

podujatie Barbora Rekšáková z ob-

lastnej organizácie cestovného ru-

chu Stredné Slovensko: „svetelným 

signálom sa nám podarilo spojiť tieto 

lokality: Pustý hrad vo Zvolene sa vi-

zuálne spojil so Zvolenským zámkom, 

hradom Peťuša a hradom Žakýl. Hrad 

Teplica sa spojil so Žakýlom a  hra-

dom Revište. Vrch Sitno prijal signál 

zo Žakýlu aj z vartovky nad Krupinou, 

čím sa potvrdilo, že bol v minulosti dô-

ležitou súčasťou signalizačnej siete. 

Hrad Šášov skúsil tento rok vyslať sig-

nál z  časti Zábaštie, nakoľko minulý 

rok sa signál priamo z hradu zachytiť 

nepodarilo. Ani z  tejto časti to nebo-

lo 100%né, ale lepšie ako minulý rok. 

Bolo fantastické vidieť, koľko ľudí pri-

šlo na jednotlivé lokality vo večerných 

hodinách len preto, aby sa s nami po-

kúsili vyslať a zachytiť svetelný signál. 

Za všetky miesta spolu to bolo viac ako 

120 návštevníkov.“

„Posielanie svetelného signálu v  sebe 

nesie symboliku. Aktivita nie je len 

symbolom toho, ako v minulosti fun-

goval signalizačný systém na Po-

hronskej hradnej ceste. Je pre nás aj 

symbolom spolupráce, vďaka ktorej 

vznikajú takéto krásne veci“, uvied-

la Zuzana Jóbová z  KOCR Ban-

skobystrický kraj Turizmus. Ako 

doplnila: „na príprave tohto poduja-

tia spolupracovali tri oblastné orga-

nizácie cestovného ruchu, jedným po-

dujatím sme prepojili okresy Zvolen, 

Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, 

Žarnovica a  Krupina. Na poduja-

tí sa podieľali združenia na záchranu 

hradov, zástupcovia archeologického 

ústavu SAV v Nitre, do príprav sa ak-

tívne zapájali aj samosprávy“.

Projekt Pohronská hradná ces-

ta týmto podujatím vstupu-

je do ďalšej turistickej sezóny. 

O  tom, čo návštevníkov na jed-

notlivých hradoch túto sezónu 

čaká, budú postupne uverejňo-

vané informácie, či už na sociál-

nej sieti profi lu Pohronská hrad-

ná cesta alebo na destinačnom 

webe Banskobystrického kraja 

www.zahoramizadolami.sk,

Zuzana Jóbová, marketingová 

manažérka, Krajská organizácia 

cestovného ruchu

Banskobystrický kraj Turizmus

Svetelný signál opäť spojil hrady popri Hrone

Vrch Sitno prijal signál zo Žakýlu  foto archív KOCR BB

Veľké poďakovanie a vrelá 

vďaka JUDr. Dušanovi 

Lukačkovi a inštruktorovi 

p. Štefanovi Koklesovi, 

ktorý má fantastický prístup k de-

ťom a  klientom na strelnici Tidly 

Security. Super strávené popolud-

nie so streleckým krúžkom detí od 

12 rokov.

J. Machilová

Poďakovanie

Klienti na strelnici Tidly Security  foto archív autora

Oznam
Múzeum vo Svätom Antone je 

otvorené od utorku do nedele od 

9.00 do 16.00 hod..

Jana Slaná, odd. marketingu, 

Múzeum vo Sv. Antone

citát

„Múdri prázdne slová nehovoria, 

lebo sa obávajú nejednotnosti slov 

a činov.“

Čínske príslovie
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 1.4. o 18:30 hod.

Krotitelia duchov: 
Dedičstvo
Rodinný, sci-fi , dobrodružný, 
120min., MP:12, vstupné: 5€. 
Keď sa dvaja súrodenci s mamou 
presťahujú do malého mestečka, 
zisťujú, že im dedko zanechal 
tajuplné dedičstvo. Netrvá dlho, 
kým si uvedomia svoje prepojenie 
s pôvodnými Krotiteľmi duchov...

Sobota 2.4. o 18:30 hod.

Morbius
Triler, akcia, 105min., MP:15, 
vstupné: 5€. Oscarový Jared Leto 
sa predstaví v novej marvelovke 
ako geniálny vedec Michael Mor-
bius, ktorý trpí zriedkavou cho-
robou krvi. Keď sa zdá, že na ňu 
konečne našiel liek, začnú sa pre-
javovať jeho vedľajšie účinky...

Nedeľa 3.4. o 16:00 hod.

Encanto: 
čarovný svet
Animovaný, komédia, 90min., MP, 
vstupné: 5€. Film Encanto od 

štúdia Walt Disney Animation 
Studios prináša príbeh neobyčaj-
nej rodiny Madrigalovcov. Madri-
galovci žijú ukrytí v čarovnom 
dome v pulzujúcom mestečku v ko-
lumbijských horách, na podivu-
hodnom a čarovnom mieste zvanom 
Encanto. Čaro Encanta spôsobilo, 
že každé dieťa v rodine má jedi-
nečný dar, od nadľudskej sily až 
po schopnosť liečiť. Obdarené je 
každé dieťa okrem dievčatka Mi-
rabel. Mágia obklopujúca Encan-
to sa začne vytrácať a Mirabel 
zistí, že práve ona by mohla byť 
poslednou nádejou svojej výni-
močnej rodiny.

Nedeľa 3.4. o 18:30 hod.

Krotitelia duchov: 
Dedičstvo
Rodinný, sci-fi , dobrodružný, 
120min., MP:12, vstupné: 5€. 
Keď sa dvaja súrodenci s mamou 
presťahujú do malého mestečka, 
zisťujú, že im dedko zanechal 
tajuplné dedičstvo. Netrvá dlho, 
kým si uvedomia svoje prepojenie 
s pôvodnými Krotiteľmi duchov...

Utorok 5.4. o 18:30 hod.

BELLE
Animovaný, fantasy, 122min., 
MP:12, vstupné: 5€. Suzu vďaka 
tragickej udalosti je však v po-
sledných rokoch len tieňom sa-
mej seba. Všetko sa zmení, keď 
Suzu vstúpi do virtuálneho sve-
ta aplikácie „U“, kde sa spo-
lu s ňou pohybuje 5 miliárd 
užívateľov. Tu už nie je obyčaj-
nou Suzu, ale Belle, svetozná-
mou speváčkou, ktorá si všetkých 
podmanila svojím hlasom. Stre-
táva sa s tajomným stvorením, 
ktoré je plné bolesti a hnevu. 
Spoločne sa vydávajú na cestu 
dobrodružstva, výziev a lásky 
v snahe zistiť, kým skutočné sú.

Štvrtok 7.4. o 18:30 hod.

Morbius
Triler, akcia, 105min., MP:15, 
vstupné: 5€. Oscarový Jared Leto 
sa predstaví v novej marvelovke 
ako geniálny vedec Michael Mor-
bius, ktorý trpí zriedkavou cho-
robou krvi. Keď sa zdá, že na 
ňu konečne našiel liek, začnú sa 
prejavovať jeho vedľajšie účin-
ky...

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, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 10/2022: „Bo-

jazlivému dodá odvahu cudzí strach.“ 

Výhercom sa stáva Mária Halajo-

vá, B. Štiavnica. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10€ (2 

x 5€) v pizzerii, reštaurácii Sv. Bar-

borka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

11.04.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Fridri-

cha Veľkého:

A., Vojenská jednotka, sodík, listo-

vá skratka, hrubý muž. hlas, nočný 

podnik,

B., 1. časť tajničky, odd. v nemoc-

nici,

C., 4. časť tajničky, set, krík,

D., Astát, 100, mimozemšťan, exis-

tujú, obilnina,

E., Požívajte tekutinu, starý človek, 

patriaci Goralovi,

F., Ozn. áut Argentíny a Španiel-

ska, meno herca Horvátha, číra te-

kutina, podaruješ,

G., Muž. meno, buničina, ruská rie-

ka, liter,

H., Funkcia v cirkvi, zmluva, kraji-

na v Oceánii,

I., Stonanie, Mária v  USA, valuta, 

majstrovstvá sveta,

J., Vzduch latinsky, Ján, býva na 

pive, popravca,

K., Koniec tajničky, samohláska 

v slove sen.

1., Spoluhlásky v slove pilav, 3. časť 

tajničky, ozn. áut Švajčiarska,

2., Spôsobujú lesk, pilot,

3., Vykonajte únos, iniciálky 

Kukana, pracujú pluhom,

4., Kilometer, ozn. áut Trnavy, 

Emanuel, iniciálky režiséra Roháča,

5., Ignác, rasca, čínske meno,

6., Arabské muž. meno, správca 

emirátu, zn. cukríkov,

7., Predmet na spanie, varenie, 

olympijské hry,

8., Dobrý pocit, batohy, potom,

9., Opak nebudú, zlatý slávik z ČR, 

produkt včiel,

10., Adela, nealkoholický nápoj, su-

chá tráva,

11., Taliansky súhlas, vakcíny, Da-

niela, 5 v Ríme,

12., Balík, poza, v byte, pojem duše 

u Egypťanov,

13., Vonkajší priestor, súhlas, vlast-

niť,

14., 2. časť koniec tajničky, exis-

tujete.

Pomôcky: RAE, Kmeť, Don, Sa-

moa, Penz, slasť, Mao.

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. 12
Krížovka
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22. 3. 2022 navštívili členovia 

Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej 

Štiavnici výstavu kraslíc 

Vandrovalo vajce... v Štiavnic-

kých Baniach, ktorej hlavným 

organizátorom je Vidiecky 

parlament www.vipa.sk. 

Viac ako 30 návštevníkov si s nad-

šením prezeralo a obdivovalo nád-

herné kraslice, vytvorené s  lás-

kou a  trpezlivosťou ich autorov 

z  celého Slovenska. Prechádza-

li od jedného konca na druhý ko-

niec, lebo vybrať svojich favoritov 

bolo veľmi ťažké. Mali totiž mož-

nosť odovzdať svoj hlas iba 3 krasli-

ciam. Okrem osobného hlasovania 

je možnosť aj elektronickej voľ-

by (do 8. 4.), kde je možné vybrať 

až 10 kraslíc. https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSdcgmrh

_ r u 0 f w 3 h v O F C B - N L m q

BJZDVKeQOraWtUHj0aSRlJ9g/

viewform

Návštevníci mali možnosť odniesť 

si z výstavy aj časopisy „Náš vidiek“

a „Senior“, ako aj propagačné mate-

riály nášho regiónu.

Umelecký zážitok následne vystrie-

dali gastropochúťky – výborná pizza 

vo Sv. Barborke. Aj dopravu zabez-

pečil pán Peter Ernek, ktorý je vždy 

ochotný pomôcť našim seniorom, 

za čo mu zo srdca ďakujeme.

Počas občerstvenia sme mali prí-

ležitosť sa spoločne porozprávať 

o  budúcich plánoch a  akciách pre 

našich seniorov. Ďakujeme všet-

kým organizátorom, vystavovate-

ľom za príjemný deň s umeleckým 

zážitkom.

Výbor SZTP

Výstava kraslíc

Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých  foto archív SZTP BŠ

V tomto roku čaká Múzeum 

vo Svätom Antone veľké 

jubileum. 1. decembra si 

pripomenieme 60. výročie 

založenia múzea. Pri tejto 

príležitosti sme pripravili 

niekoľko noviniek.

Prvou novinkou je Nová reprezen-

tačná kniha o kaštieli. Kniha má 118 

strán a nájdete v nej spolu 159 obráz-

kov. Vydanie knihy fi nančne podpo-

ril zriaďovateľ múzea Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR. Knihu je možné zakúpiť si v pok-

ladni múzea počas otváracích hodín.

Ďalšou novinkou je Prvá euroban-

kovka s  nulovou hodnotou. Predaj 

eurobankovky je naplánovaný na 

špeciálny deň - 18. máj - na Medziná-

rodný deň múzeí.

Veľmi nás teší, že po dvoch rokoch 

môžeme opäť sprístupniť expozície 

múzea v bežnom režime. Od 1. aprí-

la je prehliadka kaštieľa opäť s  lek-

torským výkladom. Otvorené je od 

utorku do nedele v čase od 9.00 do 

16.00 hod. Sprevádza sa malý a veľ-

ký okruh.

Múzeum vo Svätom Antone

Novinky v kaštieli vo Svätom Antone

INZERCIA

Súťaž
V mesiaci marec- mesiaci knihy 

sme pre Vás opäť pripravili zau-

jímavú súťaž o atraktívne vecné 

ceny a  zaujímavé knižné tituly. 

Stačí, ak nám v 5 súťažných ko-

lách správne odpoviete aspoň na 

3 súťažné otázky a zaradíme Vás 

do žrebovania. Tentokrát otázky 

sú formulované na knihy Juraja 

Červenáka.

5. súťažné kolo:

Otázka:

Ktorá časť cyklu o kapitánovi Stei-

novi a notárovi Barbaričovi sa 

odohráva v Banskej Štiavnici?

Správne znenia spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte do 

redakcie ŠN v termíne do 11.4. 

Šťastných výhercov uverejníme vo 

veľkonočnom čísle ŠN č. 14/2022 

dňa 13. 4. Prajeme všetkým čita-

teľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č. 5

Kontrola
dodržiavania VZN o odpadoch

Oznamujeme, že v  najbližších 

týždňoch bude prebiehať kon-

trola dodržiavania povinnos-

tí podnikateľských subjektov, 

ktoré im vyplývajú z  VZN č. 

6/2019 o nakladaní s komunál-

nymi odpadmi a VZN č. 3/2020 

o  miestnom poplatku za ko-

munálne odpady. Bude sa kon-

trolovať najmä súlad nahláse-

ného stavu nádob na zmesový 

komunálny odpad s  reálnym 

stavom v  jednotlivých pre-

vádzkach a  ukladanie zmeso-

vého komunálneho odpadu do 

zakúpených označených vriec 

v  rámci množstvového zberu 

komunálneho odpadu podnika-

teľských subjektov (§9, VZN č. 

6/2019).

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica
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Slovenský reprezentant 

v športovej streľbe Bc. Patrik 

Jány sa v piatok 25. marca 2022 

stal majstrom Európy 

vo vzduchovej puške na 

10 metrov.

V dramatickom fi nálovom rozstre-

le na ME v nórskom Hamare zdolal 

domáceho Henrika Larsena 16:14. 

Na treťom mieste skončil Chorvát 

Miran Maričič. Pre Jányho je to 

prvý európsky titul v kariére.

Dvadsaťštyriročný strelec získal 

svoje prvé zlato na ME a  výrazne 

vylepšil svoje doterajšie maximum 

z  kontinentálneho šampionátu – 

6. miesto v tímovom mixe tej istej 

disciplíny. To vybojoval na minu-

loročnom podujatí v  chorvátskom 

Osijeku s Kamilou Novotnou.

Jány sa prebil do osmičky najlepších 

siedmym miestom v  kvalifi kácii, 

v štvorčlennom semifi nále domino-

val (42,5 b.). Vo fi nálovom kvartete 

sa dostal do jednoznačného vedenia 

už v polovici a do rozstrelu o zlato, 

v ktorom sa išlo od nuly, sa prebojo-

val aj domáci Larsen.

Nór mal vo fi nálovom rozstrele lep-

ší rozbeh a slovenský strelec ho vy-

rovnával. Jány si v dráme zachoval 

chladnú hlavu, trikrát otočil vývoj, 

najväčší obrat nastal v 9. až 11. sé-

rii, keď otočil zo 6:10 na 12:10. 

Hoci potom Nór opäť išiel do ve-

denia, rozhodujúci výstrel za sta-

vu 14:14 zvládol lepšie slovenský 

strelec.

ME v  strelectve v  nórskom Ha-

mare vzduchová puška na 10 m 

– fi nále muži:

1. Patrik Jány (SR) 16 (45)

2. Henrik Larsen (Nór.) 14 (36,5)

3. Miran Maričič (Chor.) 34, 4. Ser-

gej Richter (Izr.) 20,5

Štiavničanovi Patrikovi gratulu-

jeme a  prajeme veľa ďalších úspe-

chov na streleckých podujatiach 

doma i  v  zahraničí a  ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu nášho mesta!

Zdroj: TASR

ŠN

Patrik Jány majstrom Európy

S výhrou 2:1 sme v sobotu 

26.3. na domácej pôde odštar-

tovali jarnú časť súťaže.

Nováčik v tíme skóroval v prvom 

zápase.

V zostave na zápase proti TJ Jednota 

Málinec sa predviedol gólom do brá-

ny súpera náš nováčik Stanislav Kho-

mechko (prvý zľava). My vám ešte 

dlhujeme jeho predstavenie: Tento 

21-ročný chalanisko pochádza z obce 

Boronyavo na Zakarpatsku. Prvé fut-

balové kroky urobil v  meste Chust, 

potom prestúpil do najlepšej futbalo-

vej akadémie Zakarpatska Sdyushor.

Zranenie kolena ho však na chvíľu 

vyradilo, ale ako 16-ročný začal pô-

sobiť v  amatérskom futbale v  FC 

Obolon. Tu v prvej sezóne strelil 12 

gólov v 14 zápasoch a pridal 7 asis-

tencií. V roku 2018 sa z Ukrajiny pre-

sťahoval na Slovensko, avšak nehral 

za žiadny klub, vo forme sa udržiaval 

tréningom.

Ako sám Stano hovorí: „Teraz mám to 

šťastie, že hrám za Sitno Banská Štiavni-

ca, aby som sa rozvíjal spolu so skúsenými 

hráčmi, ktorí ma prijali do svojho tímu, 

za čo som im veľmi vďačný. V tejto etape 

svojho života som na 100 percent spokoj-

ný, ako so spoluhráčmi, tak s fanúšikmi.“

Stanko, vítame ťa v  našej futbalo-

vej rodine, veríme, že sa tu budeš cí-

tiť dobre a súperom nastrieľaš mno-

ho gólov.

U11ka na turnaji v Žarnovici

Naša U11 sa v nedeľu 27.3. predsta-

vila na turnaji organizovanom OBFZ 

Žiar nad Hronom v Žarnovici. Chala-

ni obsadili, medzi 6 mužstvami, krás-

ne 3. miesto, keď na turnaji prehrali 

len v jednom zápase. Ďakujeme veľ-

mi pekne za pozvanie na turnaj. Ba-

víme sa futbalom!

U15ka podľahla súperovi zo Žar-

novice

26.3. nastúpila na ihrisko v Žarno-

vici naša U15. Aj napriek bojovnos-

ti chalani podľahli súperovi 1:3. Gól 

za nás strelil Marko. Nevadí, chala-

ni, ideme ďalej!

U19ka víťazne

Naši dorastenci dnes odohrali prvý 

domáci zápas jarnej časti súťaže. 

Mužstvo z  Novej Bane porazili 1:0 

po góle Juricu.

Tréner Patrik Neuschl: „Proti neprí-

jemnému súperovi z  Novej Bane sme 

nastúpili v plnej zostave. V prvom pol-

čase sa nám podarilo herne domino-

vať, súpera sme nepustili do väčšej šan-

ce a naopak, našu snahu sme premenili 

vo vytúžený gól. V druhom polčase pre-

vzali iniciatívu hostia a  začali sme za-

ostávať. V takomto rytme prebiehal celý 

druhý polčas, no chlapci bojovným výko-

nom výsledok ustrážili a tri body tak os-

tali doma.“

Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás pri-

šli podporiť!

FK Sitno Banská Štiavnica

Štart jarnej časti nám vyšiel

Zväčšili sme 
šatňu hostí
Neustále sa snažíme športo-

vo napredovať, ale aj zveľaďo-

vať priestory kabíny, čím zvýšime 

komfort pri športe. Vzhľadom na 

to, že šatňa hostí v budove na na-

šom štadióne bola stiesnená, roz-

hodli sme sa, že ju pre pohodlie, 

ako našich kategórií, ktoré ju vyu-

žívajú, tak aj pohodlie hostí, zväč-

šíme. Urobili sme tak zbúraním 

jednej steny a šatňa hostí bola pri-

pravená už pre nášho súpera Jed-

notu Málinec.

FK Sitno Banská Štiavnica

Poďakovanie
Základná škola Jozefa Kollára ďa-

kuje Ľubomírovi Barákovi za bas-

ketbalové a  volejbalové lopty, 

ktoré daroval našej škole. Takto 

budeme môcť skvalitniť podmien-

ky pre športovanie našich žiakov. 

Ešte raz: Ďakujeme!

ZŠ J. Kollára, BŠ

Majster Európy Bc. Patrik Jány v strede  foto archív VŠC DUKLA BB
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 Predám prerobený 2-izbový byt 

na Križovatke, tel. č.: 0908 922 057

 Ponúkam na prenájom hostinec 

Blarazini s  celým areálom, tel. č.: 

0908 922 057

 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

 Predám domáce vajcia, tel. č.: 

0911 282 806

reality

inzercia

služby

Predaj novostavba bungalov Banská Štiavnica - Štefultov

Ponúkam na predaj 3-izbovú novostavbu drevodomu typu 
bungalov. Tento domček sa nachádza na slnečnom pozemku 
o celkovej výmere 833 m2, zastavaná plocha domu je 124m2

o rozmere 12x9 + zimná záhrada 3x5, úžitková plocha je 94m2

so spevnenou súkromnou prístupovou cestou. 
IS: elektrina, voda mestská, odpad septik. Kúrenie domu je 
elektrické s klimatizáciou. Bungalov pozostáva zo vstupnej 

zimnej záhrady, chodby, technickej miestnosti spojenej
s WC, priestrannej kúpeľne, 2x izba a priestrannej obývacej 
miestnosti spojenej s veľkou kuchynskou časťou, z ktorej je 
výstup von za dom. Dom sa predáva zariadený, zariadenie 

je v cene domu. Vymeňte bývanie v byte za pohodlné bývanie 
v krásnej novostavbe s krásnym výhľadom a vlastnou 

teraskou na víkendové grilovanie. Táto ponuka sa nachádza 
v okrajovej mestskej časti Štefultov v Banskej Štiavnici. 
Vhodné na trvalé bývanie ale aj na rekreačné využitie. 

Cena 275 000,-EUR, kontakt: 0911 656 730.

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

U GAZDU
Vladimír Gazda

J. A. Komenského 3

969 01 Banská Štiavnica

Prevádzka: Trate mládeže 1216/6

Banská Štiavnica

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok – Nedeľa

8:00 – 22:00

Usporiadam pre Vás kary, 

oslavy, rodinné akcie!!!

Zodpovedný vedúci: 

Vladimír Gazda

Kontakt: 0918 241 237


