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INZERCIA

Podujatie „Dobrovoľnícky 

maratón – vyčistime si naše 

mesto“, ktoré sa konalo včera 

30.3.2022 počas celého dňa 

na ôsmych stanovištiach je 

úspešne za nami.

Účelom „Dobrovoľníckeho maratónu 

– vyčistime si naše mesto“ bolo vyčis-

tenie verejných priestranstiev.

Akciu organizačne zabezpečova-

lo: Mesto Banská Štiavnica, pro-

stredníctvom miestnej skupiny 

URBACT v  rámci medzinárodné-

ho projektu URBACT Voluntee-

ring Cities+.

Do podujatia sa zapojilo takmer 

350 ľudí, z toho: 130 detí a ich ro-

dičia, viac ako 40 žiakov, vyše 50 

študentov, pedagógov, vychováva-

teľov, obyvateľov, klientov zaria-

dení sociálnej starostlivosti, ako 

aj zamestnanci mestského úradu. 

Vyzbieralo sa niekoľko desiatok 

vriec odpadu, celkom 930 kg.

Všetkým týmto dobrovoľníkom 

patrí veľká vďaka , pretože aj takto 

sa nám podarilo spoločne skrášliť 

naše mesto, okolie v ktorom žije-

me. Sme všetkým veľmi vďační, že 

boli ústretoví a  reagovali na túto 

výzvu.

Zvlášť veľká vďaka patrí koordi-

nátorom, ako aj všetkým členom 

miestnej skupiny URBACT.

Veríme, že aj v  blízkej budúcnos-

ti sa takýchto verejnoprospešných 

podujatí zúčastníte a  prispejete 

tak k zveľaďovaniu nášho mesta.

MsÚ

Mesto Banská Štiavnica v  mesiaci 

marec po jarnom čistení miestnych 

komunikácií v meste pokračovalo po 

celoplošnej vysprávke novým asfal-

tovým povrchom na ul. Horná Huta 

v celkovej dĺžke 700m vo výške cca 

70 000EUR, ktoré realizovala fi rma 

Renovia, s. r. o., vo vysprávkach. 

Popri asfaltovaní ul. Horná Huta 

boli ďalej vysprávkované výtlky na 

miestnych komunikáciách na uli-

ciach: Povrazník, Pletiarska, Ľ. Štú-

ra, Železničiarska a  na L. Svobo-

du pred bytovkami. Je potešiteľné, 

že okrem prebiehajúceho jarného 

upratovania miestnych komuniká-

cií v Banskej Štiavnici sa nezabúda 

ani na úpravy v  okolitých častiach 

mesta, aby obyvatelia tu bývajú-

ci a prechádzajúci týmito úpravami 

a celoplošnými novými asfaltovými 

povrchmi boli spokojní a život bol aj 

tu krajší...

MsÚ

„Dobrovoľnícky maratón – vyčistime si naše mesto“ 
– úspešný

Ďalšie vysprávky 
miestnych komunikácií

Najmenší účastníci akcie  foto archív MsÚ

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

Minca
Platidlo – mincu Štiavnická pol-

tura v  hodnote 10EUR si mô-

žete zakúpiť v  Informačnom 

centre mesta Banská Štiavni-

ca na Námestí sv. Trojice. Bliž-

šie info: 045/6949653, všet-

ky ďalšie informácie, ako aj 

zoznam akceptačných podni-

kov nájdete na webovej stránke: 

www.stiavnickapoltura.sk

IC BŠ, BBSK
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DIÁR
z programu

primátorky

28.3. v Rádiu Regina o 6.50, 

ako aj o 14:40 hovorila 

o svojej výstave v Galérii 

Schemnitz Martina Chudá.

29.3. vo viacerých médiách odzne-

lo, že jeden z najbohatších Slovákov, 

spolumajiteľ fi nančnej skupiny Pen-

ta (Penta je majiteľom aj banskoštiav-

nickej a žiarskej nemocnice) Jaroslav 

Haščák (absolvent banskoštiavnic-

kého gymnázia pre prípravu študen-

tov pre štúdium v  zahraničí) poža-

duje za svoju nezákonnú väzbu (od 

1.12.2020, 38 dní) a trestné stíhanie 

v kauze Gorila ospravedlnenie, a ak sa 

tak nestane, požaduje odškodné až do 

výšky 17 mil. eur. Aby Ministerstvo 

spravodlivosti SR meritórne rozhodlo, 

má na to čas pol roka.

29.3. v Rádiu Slovensko v relácii Noč-

ná pyramída od 22.20 do polnoci bola 

hosťom Magda Vášáryová, naša ro-

dáčka, ktorá celé detstvo a  mladosť 

prežila v B. Štiavnici. Časť z tejto re-

lácie bola aj v repríze v Rádiu Sloven-

sko dňa 3.4. medzi 13.05 – 14.00. 

Najprv bola excelentnou herečkou, 

následne veľvyslankyňou v Rakúsku, 

v  Poľsku, iniciátorkou založenia Slo-

venskej spoločnosti pre zahraničnú 

politiku, ktorej bola prvou predsed-

níčkou v r. 1993 – 2000 – súčasnosti 

je jej čestnou predsedníčkou, štátnou 

tajomníčkou Ministerstva zahranič-

ných vecí a európskych záležitostí SR, 

poslankyňou NR SR, kandidátkou na 

prezidentku SR v r. 1999 – vôbec ako 

prvá žena na Slovensku, medzičasom 

aj spisovateľkou – okrem iného napí-

sala aj svoje spomienky na B. Štiavni-

cu „Krátke listy jednému mestu“ (1988). 

V súčasnosti je predsedníčkou Živeny 

– spolku slovenských žien. O  tomto 

všetkom bola reč v relácii.

30.3. v Rádiu Devín o 7.15 bola veľká 

pozornosť venovaná Andrejovi Slád-

kovičovi v súvislosti s tým, že sa na-

rodil v  tento deň v  r. 1820 (zomrel 

20.4.1872). Najväčšia pozornosť 

bola venovaná jeho štúdiu na ban-

skoštiavnickom Evanjelickom lý-

ceu,  jeho vzťahu k jeho študentskej 

láske Maríne, ako aj jeho rovnomen-

nej básni Marína.

31.3. v  Rádiu Regina o  5.40 mal 

ešte raz obsiahle interview Štiavni-

čan Patrik Jány o svojom senzačnom 

úspechu na Majstrovstvách Európy 

v Nórsku 25.3., keď získal titul maj-

stra Európy v streľbe zo vzduchovej 

pušky na 10 m.

2.4. v  Rádiu Lumen o  7.00 bola 

spomienka na Dionýza Štúra, vy-

nikajúceho Slovenského geológa 

a paleontológa, riaditeľa Ríšskeho ge-

ologického ústavu vo Viedni, ktorý sa 

narodil v tento deň v r. 1827 (zomrel 

9.10.1893), bol absolventom Baníc-

kej a  lesníckej akadémie v  B. Štiav-

nici.

Aj v predchádzajúcom týždni nebolo 

dňa, aby Exštiavničan Jaroslav Naď, 

minister obrany SR nevystupoval vo 

viacerých médiách v súvislosti s voj-

nou na Ukrajine a súvislostiach s ňou 

aj vo vzťahu ku Slovensku.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

4.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

Občiansky obrad – sobáš.

5.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na schôdzi Slovenskej jed-

noty dôchodcov.

 Príprava úpravy rozpočtu mesta.

 Pracovné rokovanie s projektan-

tom k  riešeniu úprav verejných 

priestranstiev sídliska Drieňová.

6.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavebných akcií.

7.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

8.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  riešeniu 

poštového múzea.

Viera Lauková

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici 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.
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Zástupcovia Mesta Banská 

Štiavnica sa v dňoch 

24. – 25.3.2022 zúčastnili 

medzinárodného stretnutia 

k budovaniu kapacít v rámci 

siete projektov a miest 

URBACT.

Toto stretnutie bolo zorganizované 

pre všetky mestá/partnerov zapo-

jených do siete miest projektov re-

alizovaných v  rámci OP URBACT. 

Mesto Banská Štiavnica je súčas-

ťou siete prenosu príkladu dobrej 

praxe s  názvom Volunteering Ci-

ties+ (Dobrovoľnícke mestá+). Sú-

časťou stretnutia bolo predstavenie 

jednotlivých sietí, ich cieľov, postu-

pu implementácie a výziev/problé-

mov, ktoré je potrebné pri imple-

mentácii prenosu príkladu dobrej 

praxe riešiť. Zároveň sa realizova-

li prednášky a  cvičenia zamerané 

na správne vypracovanie žiados-

ti o  fi nančný príspevok a  ich hod-

notenie, ako aj postup pri získaní 

príspevku a  implementácii projek-

tu. Stretnutie bolo tiež venované 

partnerom jednotlivých sietí a hod-

noteniu doterajšej implementácie 

projektu, prostredníctvom dotaz-

níka, ktorý vyplnili jednotliví part-

neri v  spolupráci s  členmi svojich 

miestnych skupín URBACT. Part-

neri tiež vytvárali plagáty opisujú-

ce svoje siete a ich ciele. Zámerom 

stretnutia bolo oboznámenie sa 

s  jednotlivými sieťami, partnermi 

a  postupmi implementácie preno-

su príkladov dobrej praxe na miest-

nej úrovni jednotlivých partnerov. 

Mesto Banskú Štiavnicu reprezen-

tovali Mgr. Henrieta Godová, ko-

ordinátorka projektu a  Ing. Iva-

na Ondrejmišková, koordinátorka 

miestnej skupiny URBACT. Viac 

informácií o  jednotlivých sieťach 

nájdete na internetovej stránke: 

https://urbact.eu/all-networks.

Henrieta Godová

Spoločné stretnutie 
k budovaniu kapacít URBACT

Účastníčky stretnutia na konferencii v Paríži foto archív autora

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok v  Banskej Štiavnici, Slo-

venská banícka spoločnosť v  Ban-

skej Bystrici Vás pozýva na výjazdné 

zasadnutie vzdelávacej sekcie „Utor-

kové popoludnie“ baníckeho spolku, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 9. aprí-

la 2022 o 10.00 hod. so stretnutím 

účastníkov pri tajchu Vindšachta 

v Štiavnických Baniach (pri penzió-

ne Cosmopolitan).

Alternatíva dopravy: Zraz pred 

Billou o  9.15 hod., odchod ,,Taxi 

služba“.

Program:

Prednáška: „Náhonné jarky tajchov 

v Štiavnických Baniach“

Trasa: Od tajchu Bakomi po okolie 

futbalového ihriska

(Keď bude pršať, tak nebude a keď 

nebude, tak bude!)

Lektor: Ing. Ján Smolka, CSc.

Richard Kaňa, predseda spolku

Odhlásenie 
času
zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičské-

ho a  záchranného zboru v  Žia-

ri nad Hronom v súlade s §4 písm. 

b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na 

§21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. 

z. o  ochrane pred požiarmi v  zne-

ní neskorších predpisov a s §2 ods. 

2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky č. 121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii v znení neskor-

ších predpisov odvoláva čas zvý-

šeného nebezpečenstva vzniku 

požiaru na lesných pozemkoch 

a  v  ich ochrannom pásme (50 

m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresov Žiar 

nad Hronom, Žarnovica a  Ban-

ská Štiavnica od 01.04.2022 od 

7.00 hod do odvolania.

Od uvedeného dátumu nie je po-

trebné zabezpečovať opatrenia sú-

visiace s časom zvýšeného nebezpe-

čenstva vzniku požiaru uvedeného 

vo vyhlásení zo dňa 14.3.2022.

Ivan Pružina,

riaditeľ OR HaZZ v ZH

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

1. Ošetrovateľ oviec – Agro Belá, 

s.r.o., Banská Belá 191, p. Hala-

jová, tel.: +421903706063, fax: 

0456933295, e-mail: o.halajova@

centrum.sk, za mesiac od 650,-€, 

SO, VPM 1, nástup ihneď

2. Poradca pre oblasť ekonomic-

kého poradenstva – BS, ÚPSVaR, A. 

T. Sytnianskeho 1180, B. Štiavnica, 

p. Bajzíková, tel.: +421220455805, 

e-mail: veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk, 

za mesiac od 972,-€, VŠ 2. stupňa, 

prax aspoň 3 roky, VPM 1, nástup 

ihneď

3. Pilčík – Horal, s.r.o., Počú-

vadlo 134, p. Bajnoková, tel.: 

+421908933488, za mesiac od 

623,-€, SO, VPM 1, nástup ihneď

4. Pomocná sila v kuchyni – Mis-

ter Croissant, s. r. o., Radničné ná-

mestie 10, B. Štiavnica, p. Goshov-

ska, tel.: +4210910102326, e-mail: 

lembergbistro@gmail.com, za me-

siac od 800,-€, SO, VPM 1, prax as-

poň 1 rok, nástup ihneď

5. Pracovník vlastnej ochrany /

koordinátor – SBM Kammerhof-

ská 2, B. Štiavnica, p. Ivaničová,tel.: 

+421456949411, 

e-mail: mzdy@

muzeumnbs.sk, za 

mesiac od 646,-€, 

ÚSO, VPM 1, ná-

stup ihneď

6. Sestra – Vše-

obecná nemocnica 

B. Štiavnica, Svet 

zdravia, a.s., Brat-

ská 17, B. Štiavnica, 

p. Zimanová, tel.: 

+421911330486, e-mail: lubomira.

zimanova@svetzdravia.com, za me-

siac od 1008,3,-€,  ÚSO, VPM 1, ná-

stup ihneď

7. Stolár – Obnova, s.r.o., Nám. sv. 

Trojice 22, B. Štiavnica, p. Mlynári-

ková, tel.: +421948900229, e-mail: 

job@obnova.eu, za hod. od 6,-€,  ZV, 

prax  aspoň 6 mesiacov, VPM 1, ná-

stup ihneď

8. Sociálny pracovník – Domov 

Márie, Špitálska 3, B. Štiavnica, p. 

Bernátová, tel.: +421903266212, 

+421456921366, e-mail: riaditel@

domovmarie.sk, za mesiac od 

800,-€ VŠ 1. st., VPM 1, nástup ihneď

9. Šička odevnej a  technickej 

konfekcie – Svetro, spol. s r.o., An-

tolská 16, B. Štiavnica, p. Blašková 

– tel.: +421908963829, za mesiac 

od 750,-€,  SO – ÚSO, VPM 4, ná-

stup ihneď

10. Šička – Falco SK, s.r.o., Špitál-

ska 1325/4, B. Štiavnica, p. Mreni-

cová, tel.: +421911294198, e-mail: 

darina.mrenicova@falcoholsters.com, 

za mesiac od 762,-€, SO, VPM 2, 

nástup ihneď

Foto: ilustračné

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR v BŠ:

Ingrid Kosmeľová

Ponuka práce
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Dňa 21.3. mi poslala e-mail Kata-

rína Michalková, vedúca sekretari-

átu ministra životného prostredia 

SR, v ktorom bola spoločná odpoveď 

pána ministra životného prostredia 

SR a  generálneho riaditeľa SVP, š.p., 

v  Banskej Štiavnici v  záležitosti Slo-

venského vodohospodárskeho podni-

ku, š.p., v Banskej Štiavnici, čomu sa 

dlhodobo a systematicky venujem.

Tento e-mail dávam do pozornos-

ti aj čitateľom Štiavnických novín 

v plnom znení:

Dobrý deň, vážený pán Novák,

Dobrý deň, vážený pán premiér,

dňa 7. marca nám z  kancelárie 

pána predsedu vlády bolo doruče-

né podanie, v  ktorom vyjadruje-

te nespokojnosť s  presunom sídla 

Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., z  Banskej Štiavnice 

do Bratislavy. V prílohe si Vám do-

voľujeme zaslať spoločnú odpoveď 

pána ministra Budaja a pána riadi-

teľa Kršku k Vášmu podaniu.

Dobrý deň prajem, vážený pán No-

vák,

vedenie Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, štátneho podni-

ku (SVP) chápe citlivé vnímanie témy 

sťahovania podnikového riaditeľstva 

(PR) štátneho podniku zo strany do-

tknutých občanov mesta Banská 

Štiavnica. Chápeme aj Váš zaangažo-

vaný pohľad, ako občana svojho mes-

ta, ktorý sa zaoberá jeho minulosťou 

a nie je mu ľahostajná jeho budúcnosť.

Na druhej strane – iste chápete, že 

SVP je celoštátny, strategický podnik 

s viac ako 3200 zamestnancami, roz-

miestnenými po celom území štátu. 

Niekdajšie vytvorenie podnikového 

riaditeľstva (1997) nebolo účelným 

a  manažérskym, ale vyslovene poli-

tickým rozhodnutím z  obdobia tre-

tej Mečiarovej vlády. Dovtedy v SVP 

existovali len riaditeľstvá jednotli-

vých riečnych povodí, podobne, ako 

je tomu v okolitých štátoch. Vytvore-

nie ďalšieho stupňa riadenia – podni-

kového riaditeľstva – malo negatívny 

dopad na náklady štátneho podni-

ku SVP. Zvýšené náklady vyvolalo aj 

umiestnenie PR do Banskej Štiavnice. 

Komplikácie z  hľadiska dostupnosti 

sídla SVP sú odvtedy brzdou pri získa-

vaní špičkových odborníkov z hlavné-

ho mesta, bez ktorých sa vedenie ta-

kéhoto podniku nezaobíde.

Tieto skutočnosti boli známe aj mo-

jim predchodcom. Na neefektivitu, či 

rovno plytvanie v  štátnom podniku 

SVP už dávnejšie poukázal dokonca 

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Jeho 

kritiku potvrdili aj interné analytické 

a kontrolné orgány MŽP. No náprava 

sa neudiala a podnik upadal. Pre hod-

notenie postupu vedenia SVP po mo-

jom nástupe je treba vedieť, že samot-

né rozhodnutie o presunutí sídla PR 

z Banskej Štiavnice padlo už za býva-

lého vedenia SVP. Rozhodlo sa to dáv-

no pred voľbami 2020. Podnik SVP na 

základe toho roky investoval veľké fi -

nančné prostriedky do rekonštrukcie 

nového sídla PR SVP v Banskej Bys-

trici. Plán presťahovania PR z Banskej 

Štiavnice do Banskej Bystrice však bý-

valé vedenie nezvládlo, pretože nové 

sídlo zostalo nedokončené a s mnohý-

mi problémami, ktoré podnes kompli-

kujú jeho využitie. Nové vedenie ne-

môže zatvárať oči pred faktom, že sa 

podnik SVP – aj kvôli takýmto chyb-

ným manažérskym rozhodnutiam – 

dostáva už roky do vysokého defi citu.

Od môjho nástupu vznikli na SVP ná-

vrhy ozdravenia. Týkajú sa, pocho-

piteľne, aj nadmernej administra-

tívy na PR SVP v  Banskej Štiavnici. 

Za viac ako dve desaťročia sa totiž na 

PR v  Banskej Štiavnici neodôvodne-

ne zvyšovali počty administratívnych 

pracovníkov, ale hospodárske výsled-

ky tohto podnikového vedenia sa vy-

víjali práve opačne. Iste nie je ani pre 

Vás tajomstvom, že niektorí pracovní-

ci na PR SVP v Banskej Štiavnici boli 

zamestnávaní na základe politických 

alebo rodinných konexií. Podnik SVP 

sa ale pred zmenou vlády dostal doslo-

va do kolapsu. Dnes SVP začína refor-

my, ktorých súčasťou bude aj reduk-

cia administratívnych zamestnancov 

SVP (tzn. nie iba na úrovni PR v Ban-

skej Štiavnici). PR SVP už v súčasnos-

ti zamestnáva o cca tretinu menej pra-

covníkov, pričom ale prakticky všetci 

riadiaci a  odborní pracovníci musia 

za prácou dochádzať. Aj to brzdí úsilie 

vedenia SVP získavať nových, špičko-

vých odborníkov, ktorých si reforma 

tohto strategického podniku vyžadu-

je. Prenesenie PR do hlavného mes-

ta nie je žiaden náhly, ani neuvážený 

krok. Ide o účelné riešenie, o ktorom 

odborníci a zamestnanci v SVP hovo-

rili už celé roky. Vedenie SVP samo-

zrejme hľadá možnosti aj pre uplat-

nenie zamestnancov z mesta Banská 

Štiavnica, ktorých sa dotkne sťaho-

vanie PR. Ponúkne im možnosť po-

kračovať v pracovnom pomere v Bra-

tislave, prípadne iných organizačných 

zložkách v  kraji. V  krajnom prípa-

de bude zamestnancom ponúknuté 

adekvátne odstupné v zmysle platnej 

kolektívnej zmluvy. Pokiaľ ide o vzťah 

k  historickým pamiatkam Banskej 

Štiavnice: vyjadrujem obdiv k  Vašej 

erudícii a  zanieteniu. Sídlo podniko-

vého riaditeľstva SVP ale nemá súvis 

s tým, že v lokalite sú historické taj-

chy, ku ktorým má vzťah SVP. Ak by 

sme mali uvažovať týmto spôsobom, 

potom by GR podniku malo sídliť skôr 

v blízkosti špičkovej funkčnej vodnej 

elektrárne ako je Orava, Liptovská 

Mara či Vážska kaskáda alebo vod-

ných nádrží ako sú Starina či Ružín, 

prípadne pri medzinárodnej vodnej 

ceste na Dunaji, za ktorej splavnosť 

SVP zodpovedá. Všetky menované lo-

kality sú z vodohospodárskeho pohľa-

du nenahraditeľné a tvoria významnú 

súčasť každodenných úloh SVP. SVP 

nakladá s prostriedkami štátu a pre-

to nebude podriaďovať svoju reformu 

ničím iným, než efektívnosťou. Zní-

žime náklady na administratívu SVP 

a uskutočníme aj iné potrebné úspor-

né opatrenia. Zmena sídla PR SVP je 

len jedným z  mnohých opatrení na 

dosiahnutie požadovaného cieľa. No-

vým sídlom Podnikového riaditeľ-

stva bude budova na Martinskej ulici 

v Bratislave. O využití nehnuteľností 

v Banskej Štiavnici bude SVP rozho-

dovať s cieľom zachovania zamestna-

nosti v regióne. Domnievame sa totiž, 

že perspektívou takej turisticky atrak-

tívnej lokality, akou je Banská Štiav-

nica, nie sú budovy umŕtvené nadby-

točnou administratívnou. Toto môže 

vyhovovať úzkej skupine úradníkov, 

ale každý lokálpatriot mal už dáv-

no žiadať, aby úradníci neblokovali 

najatraktívnejšie budovy v neveľkom 

turistickom jadre mesta, ktoré patrí 

k  najatraktívnejším mestám Sloven-

ska. Banská Štiavnica má dnes mla-

dú, životaschopnú generáciu, ktorá 

si už ani nepamätá časy mečiarizmu 

a vtedajší systém straníckych sinekúr, 

ktorého obeťou býval aj štátny podnik 

SVP. Verím, že každý slušný občan SR 

je spokojný s tým, že korupčný partaj-

ný systém na Slovensku končí a štát-

ne podniky už nebudú vytvárať byro-

kratické štruktúry, ale budú sa riadiť 

s cieľom ekonomickej efektivity a pl-

nenia svojho verejného účelu.

S úctou,

BJ

Nakoniec už len dodávam, že nie som 

si celkom istý, ale s najväčšou pravde-

podobnosťou podpis BJ pod týmto 

e-mailom nemôže byť podpis nikoho 

iného ako ministra životného prostre-

dia SR Jána Budaja, veď aj z obsahu 

e-mailu to logicky vyplýva.

Ján Novák

Banská Štiavnica alebo Bratislava?Činnosť 
Mobilných odberových miest 

/MOM/ od 4.4.2022

Testovanie v našom meste je mož-

né na:

Mobilné odberové miesto tes-

tovacích vzoriek na COVID-19, 

ktoré sa nachádza v  unimobun-

kách pri kotolni na ul. L. Svobo-

du (sídlisko Drieňová) je ukonče-

né k 1.3.2022.

Pokračuje testovanie v  mest-

skej plavárni:

Otváracie hodiny MOM:

Zmena od 15.3.!

PO, ST: 8.00 – 15.00 hod.,

UT, ŠT, PI: 08.00 – 13.00 hod.,

SO: zatvorené,

NE: 9.00 – 15.00.

- posledný odber pre antigéno-

vý test je 14.40 hod. a vo štvrtok 

12.40 hod.

- posledný odber pre PCR o 11.40 

hod., v nedeľu: 14.40 hod.

- bez objednania, platba iba v ho-

tovosti!

- výsledky cez SMS, certifi kát 

v slovenskom, nemeckom, anglic-

kom jazyku.

Cena antigénového testu 8,-€

PCR z nosohltanu 49,-€

PCR zo slín 54,-€

Kontakt: 045/691 27 24

Ja Home life, s. r. o., ul. Pletiar-

ska 1613/9, Banská Štiavnica

- platba možná len v hotovosti!

- vyšetrenie nie je hradené z verej-

ného zdravotného poistenia

- klient si hradí vyšetrenie ako sa-

moplatca

- pri vyšetrení preukázať sa OP, 

alebo cestovným pasom

- maloleté deti v  doprovode zá-

konného zástupcu s KP!

Cena Ag testu 8€

PCR test 60€

Objednávky: 0904 456 789

Slovenský Červený kríž

- stan SČK, Bratská 9, pri bývalej 

výdajni pošty

- čas: utorok a štvrtok od 15.00 do 

16.00 hod.

- nedeľa od 10.00 – 12.00 hod.

- poznámka: posledný odber 

o 15.00, bez objednania

- ceny: Objednaný cez 

korona.gov.sk alebo výmenný 

lístok PCR. 0€

- samoplatcovia: Ag test 7€, pro-

tilátky 15€, PCR zo slín alebo vý-

ter 50€

T.č.: 0903 558 945, 045/692 15 40

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ
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Už niekoľko rokov v mesiaci 

marec prebieha na našej škole 

„Čitateľský maratón“. 

Zúčastňujú sa ho žiaci druhého až 

štvrtého ročníka. Pre väčšiu kapaci-

tu žiakov využívame na takéto účely 

školskú jedáleň, kde máme vyvýše-

né pódium. Samotný projekt „Čita-

teľský maratón“ sa uskutočnil v  do-

poludňajších hodinách a pozostával 

z dvoch častí. Prvá časť bola zame-

raná na hlasné čítanie a  prednes 

a druhá časť bola praktická. Jej cie-

ľom bola ilustrácia príbehu, ktorý si 

žiaci vypočuli.

Dôraz sme aj tento rok kládli na 

hlasné a zrozumiteľné čítanie s po-

rozumením. Porota bola zostave-

ná z triednych učiteľov a zo žiakov. 

Hodnotilo sa: plynulosť čítania, 

používanie interpunkcie i  celkový 

prednes. V  závere sme vyhodnoti-

li priebeh tohto projektu a  vybrali 

troch najlepších čitateľov, ktorým 

boli odovzdané diplomy a ceny. Sú 

to žiaci: za 2. A - Daniel Spišiak, za 

3. A - Terezka Glezgová a za 4. A - 

Lukáš Glezgo.

Druhá, praktická časť pokračova-

la presunutím sa žiakov do svo-

jich tried, kde pracovali na ilustrá-

cii príbehu, ktorý si mali možnosť 

vypočuť. Najlepší ilustrátori boli 

vyhodnotení a  odmenení. Najlep-

ší ilustrátori boli: 2. A  Tobias Sta-

roščák, 3. A – Lara Buzalková, 4. A – 

Lukáš Glezgo.

Tento projekt vznikol s cieľom pri-

tiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň 

poukázať na význam kníh a čítania.

ZŠ J. Kollára

Čitateľský maratón 
na ZŠ Jozefa Kollára

Víťazi čitateľského maratónu  foto archív ZŠ JK

Mesiac apríl je už tradične 

- od roku 1952 venovaný 

lesom, a to hlavne preto, aby 

upozornil na ich nesmierny 

význam pre človeka a celú 

spoločnosť.

Lesy poskytujú čistý vzduch. Ľu-

dia sa môžu spokojne nadýchať čer-

stvého vzduchu, ktorý poskytu-

je. Lesy dávajú spoločnosti vodu, 

ovplyvňujú jej kvalitu a množstvo. 

Lesy priaznivo pôsobia na pôdu, ko-

reňmi stromov ju spevňujú, chránia 

a tým zabezpečujú svoju protieróz-

nu funkciu. Les upravuje teplot-

né aj  vlhkostné pomery v  krajine. 

Stromy svojimi korunami poskytu-

jú tieň, čím sú dôležitým nástrojom 

pri zmierňovaní dopadov klimatic-

kých zmien na  životné prostredie. 

Lesy nám poskytujú drevo ako ob-

noviteľnú surovinu, bez ktorej si 

nevieme predstaviť náš každoden-

ný život... Je nespočetne veľa dôvo-

dov, pre ktoré by sme mali s úctou 

pristupovať k  ochrane svojho prí-

rodného – lesného prostredia.

S  prichádzajúcim mesiacom lesov 

by sme chceli apelovať na našich 

spoluobyvateľov, ktorí sa hojnou 

mierou pričiňujú o  znečisťovanie 

nášho prírodného okolia vytvára-

ním nelegálnych skládok.

Sústreďovaním odpadov mimo 

miest na to určených okrem iné-

ho hrozí potenciálna kontaminá-

cia vody, ovzdušia či pôdy. Dažďová 

voda vymýva jedovaté látky z odpa-

du a tieto prenikajú do pôdy.

Ťažké kovy vo vode sa cez potravi-

nový reťazec dostávajú postupne až 

do tela človeka. Vznietením takejto 

skládky je ohrozené aj ovzdušie.

A  tak v  súvislosti s  uvedeným by 

sme chceli poukázať aj na neustá-

le sa obnovujúce prípady tvor-

by takýchto skládok v  našom bez-

prostrednom okolí. Jednou z  nich 

je aj skládka v blízkosti ústia doliny 

Kýzová - pri hlavnej ceste.

Ubezpečujeme tvorcov týchto ne-

slávnych pomníkov doby, že ich 

tvorba neostane nepovšimnutá. 

Dovolíme si ju asanovať a zároveň 

by sme ich chceli vyzvať k zamysle-

niu a k sebarefl exii.

ML Banská Štiavnica

Apríl mesiac lesov

Nelegálna skládka v lese  foto archív ML BŠ

Zábrany pre 
obojživelníky
Správa CHKO Štiavnické vrchy 

v  spolupráci so Strednou odbor-

nou školou lesníckou zrealizova-

la túto jar vybudovanie zábran 

pre obojživelníky pozdĺž frekven-

tovaných pozemných komuniká-

cii v  úsekoch nad Richňavskými 

tajchami a nad Dolnohodruškým 

tajchom v celkovej dĺžke cca 1 ki-

lometer. Uvedené cesty vytvárajú 

bariéru pre jarnú migráciu obojži-

velníkov, ktoré sa presúvajú zo zi-

movísk v lese na miesta rozmno-

žovania. Popri inštalácii zábran 

sa časť študentov zamerala na 

vyčistenie okolia ciest od odpad-

kov, ktorých nebolo málo. Tou-

to cestou by sme chceli požiadať 

všetkých motoristov o  zvýšenú 

pozornosť a ohľaduplnosť pri pre-

jazdoch úsekov ciest pozdĺž vod-

ných tokov, jazier, mokradí, ktoré 

sú miestom rozmnožovania tých-

to chránených druhov živočíchov.

Peter Farbiak,

Správa CHKO ŠV

Poďakovanie
V sobotu 19.3.2022 sa uskutočni-

la brigáda poľovníckeho združe-

nia Diana.

Chceli by sme sa poďakovať zú-

častneným členom poľovnícke-

ho združenia Diana pod vedením 

svojho predsedu RNDr. Bačíka 

za aktívnu účasť pri zabezpečo-

vaní uhadzovania poťažbových 

zbytkov v lokalite Plesia, k.ú. Vy-

hne. Spolupráca medzi poľovník-

mi a  našou spoločnosťou Mest-

ské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s r.o., sa v organizovaní pravidel-

ných brigád postupne stáva tra-

díciou. Teší nás, že naši poľovníc-

ki kolegovia nepozerajú na les len 

cez svoje okuliare, ale berú ho ako 

komplexné spoločenstvo, k  pro-

spechu nás všetkých.

ML Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

PO-NE: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Ing. Bohumír Zvrškovec

V predchádzajúcich týždňoch do-

siahla vrchol 11-ročná kauza oko-

lo možnosti či nemožnosti ťažby 

zlata na Podpoľaní. Viac razy sa 

v  tejto súvislosti spomínal Hlav-

ný banský úrad v  Banskej Štiav-

nici, ktorému ste v čele ako jeho 

predseda od 8.4.2020. Samozrej-

me, dostaneme sa aj k tomuto, ale 

určite by bolo na mieste v prvom 

rade predstaviť Váš úrad o to viac, 

že je jediný a jedinečný na Sloven-

sku. Banská Štiavnica je zafi xova-

ná nielen v povedomí slovenskej, 

európskej ale aj svetovej verej-

nosti ako najvýznamnejšie ban-

ská mesto v  minulosti na svete. 

Po stáročia sa tu ťažilo enormné 

množstvo drahých kovov, hlavne 

striebra, bola tu najmä v 2. polovi-

ci 18. stor. najvyspelejšia banská 

veda, technika a školstvo na sve-

te, ale toto mesto malo výnimoč-

né postavenie aj v oblasti banskej 

správy. V r. 1598 tu vznikol Hlav-

ný komorsko-grófsky úrad, ktorý 

mal svoje kompetencie v  oblasti 

baníctva, úpravníctva, hutníctva, 

mincovníctva, banského školstva, 

lesníctva a  komorských panstiev 

v  celej stredoslovenskej banskej 

oblasti, ktorá mala až do 19. stor. 

výnimočné postavenie aj z celoeu-

rópskeho hľadiska. Banská Štiav-

nica zažila v minulých stáročiach 

roky úžasnej slávy a rozkvetu, ale 

prišlo aj k  jej totálnej degradácii 

a úpadku. Na nové časy sa blyslo 

po novembri 1989, keď po zmene 

politicko-spoločenského zriade-

nia sa vytvorili predpoklady aj pre 

etablovanie Hlavného banského 

úradu v  Banskej Štiavnici, ktorý 

tu vznikol v  r. 1998 a kontinuit-

ne tu pôsobí až dodnes. Banská 

Štiavnica aj vďaka tomuto Vášmu 

úradu zaujíma okrem iného aj 

v  hlavnom obsahu Vašej činnos-

ti jediné, jedinečné a dominantné 

postavenie na Slovensku, takže je 

na mieste otázka:

Aký zmysel, význam, poslanie 

a obsah má Hlavný banský úrad 

v Banskej Štiavnici?

B.Z.: Začnem asi zákonnou defi ní-

ciou. HBÚ je národným orgánom 

štátnej banskej správy. Vykonáva 

dozor nad dodržiavaním banské-

ho zákona a všetkých zákonných 

noriem súvisiacich s banskou čin-

nosťou. Zároveň riadi činnosť ob-

vodných banských úradov (OBÚ). 

V  súčasnosti fyzicky na Sloven-

sku pôsobia 3 OBÚ. V Bratislave, 

v  Banskej Bystrici a  v  Košiciach. 

Tieto úrady svojou kontrolnou 

a úradnou činnosťou fakticky „ob-

sluhujú“ celý slovenský trh ťažby 

a  dobývania nerastných surovín. 

Nezanedbateľnou činnosťou pre 

štátny rozpočet je aj správa a kon-

trola výberu poplatkov za banskú 

činnosť, tzv. úhrad. Je to veľmi 

podobná činnosť ako správa daní 

daňovými úradmi. V  našom prí-

pade ide však o poplatky za vydo-

byté nerasty, dobývacie priestory 

a za uskladnenie plynov a kvapa-

lín v  zemských štruktúrach. No 

a  kompletný manažment štátnej 

banskej správy vykonáva HBÚ. 

K  tomuto všetkému nám v  roku 

2014 pribudol do „vienka“ aj do-

zor vo veciach výbušnín, výbuš-

ných predmetov a  munície. To, 

že je HBÚ práve v Banskej Štiav-

nici mňa osobne veľmi teší, keď-

že som už roky domestikovaný 

Štiavničan. Ale vážne. Na Sloven-

sku nie je iné mesto so silnejšou 

baníckou históriou. A  teda sem 

HBÚ právom patrí.

V  predchádzajúcich stáročiach 

sa na Slovensku ťažilo toľko zla-

ta a striebra ako málokde v Euró-

pe. Tieto časy sú už dávno preč, 

striebro sa už neťaží nikde a zla-

to už len v Hodruši. 11 rokov bola 

živená možnosť ťažby zlata aj na 

Podpoľaní – Hlavný banský úrad 

v Banskej Štiavnici však meritór-

ne rozhodol, že sa tu ťažiť nebu-

de. Prečo k  tomuto rozhodnu-

tiu došlo a je toto rozhodnutie 

naozaj defi nitívne?

B.Z.: Poopravil by som spomí-

nanú informáciu. Málinko zla-

ta a  striebra v  objeme spolu cca 

50 kg/ročne sa ťaží ešte v Krem-

nici. To „už len v Hodruši“ zname-

ná ročne cca 400 kg zlata a  300 

kg striebra. Čo vôbec nie je málo. 

Problematika dobývania zlata na 

Podpoľaní je rozsiahlejšia. Na za-

čiatok treba podotknúť, že záso-

by zlata v  lokalite Biely vrch pri 

Detve sú prinajmenšom zaujíma-

vé. Odhaduje sa, že je tam objem 

zlata cca 150 ton, z  toho reálne 

vyťažiteľných je cca 25 – 30 ton. 

Pri súčasných svetových cenách 

zlata sa hodnota ložiska odhadu-

je na niekoľko miliárd EUR. Zla-

to sa tam ale nachádza v inej for-

me ako povedzme v Hodruši (kde 

je viazané v  žilách). Laicky by sa 

to dalo popísať tak, že je tam zlato 

„roztrúsené“ pod zemou v nízkych 

obsahoch (porfýrové ložisko). 

Prieskumy ešte nie sú ukončené. 

Čo sa týka rozhodnutia HBÚ v tej-

to veci, nie je pravda, že by sme 

rozhodli o tom, že sa tam ťažiť ne-

bude. Ide o nesprávne pochopenie 

mediálnych informácií. Na zákla-

de rozsudku Najvyššieho správ-

neho súdu sme vydali rozhodnu-

tie o zastavení konania o určenie 

dobývacieho priestoru. Čo nám 

zákon doposiaľ neumožňoval. 

Treba však podotknúť, že aj keby 

príslušný OBÚ rozhodol o určení 

dobývacieho priestoru, nezname-

ná to automaticky, že by sa v da-

nom priestore začala ťažba. Ta-

kejto činnosti predchádza ešte 

vyriešenie množstva záväzkov ťa-

žobnej organizácie. Medzi iným 

vyriešenie záujmov dotknutých 

osôb, ako aj majiteľov pozemkov, 

konanie o  povolení banskej čin-

nosti a  podobne. Teda nič nie je 

defi nitívne. Ale cesta k samotnej 

ťažbe je veľmi dlhá a zložitá.

Aké najdôležitejšie úlohy čaka-

jú Váš úrad v súčasnosti ako aj 

perspektívne?

B.Z.: Najväčšou našou výzvou je 

úprava súčasnej banskej legis-

latívy. Posledné banské zákony 

(banský zákon a zákon o banskej 

činnosti, výbušninách a  štátnej 

banskej správe) boli prijaté ešte 

v roku 1988. Najvyšší čas zmeny 

bol už pred mnohými rokmi! Pro-

cesy síce zostali rovnaké, ale pod-

mienky aj trhové aj legislatívne sa 

už výrazne zmenili. Keď som pred 

dvomi rokmi nastúpil do funkcie, 

naivne som sa domnieval, že pro-

ces zmeny legislatívy bude jedno-

duchý a  rýchly. Nuž. Vytriezvel 

som. Dodnes zápasíme s presný-

mi defi níciami, slovíčkami a  tiež 

so samotnou štátnou správou. 

Mnohé prekážky sa nám podarilo 

zdolať. Ale dnes už viem, že ešte 

zďaleka nie sme v cieli. Okrem le-

gislatívy sa nám podarilo zme-

niť aj organizačnú štruktúru ce-

lej banskej správy a  tiež procesy 

inšpekcií, najmä v  oblasti kon-

troly úhrad. Výsledky je už vidno 

a budú citeľné v štátnej pokladni. 

Budúcnosť vidím vo väčšej trans-

parentnosti banskej správy. Keď-

že žijeme v dobe internetu a elek-

tronickej komunikácie, bude 

možné na našom webovom por-

táli verejnosťou kontrolovať na-

príklad všetky dobývacie priesto-

ry, chránené ložiskové územia či 

prieskumné územia alebo aj jed-

notlivé rozhodnutia banských 

úradov. V spolupráci s ŠGÚDŠ ta-

kéto informácie chystáme sprí-

stupniť v najbližšej dobe.

Za rozhovor sa poďakovala

Miroslava Malatincová

Slovo má ...

Budova Hlavného banského úradu  foto archív autora
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Spomienka

Dňa 10. aprí-

la si pripome-

nieme 10. vý-

ročie úmrtia p. 

Anny Malatincovej z  Ban-

ského Studenca. Tí, ktorí ste 

ju poznali, venujte jej spo-

lu s  nami tichú spomienku. 

Spomínajú 

dcéry Anka, Mária, 

synovia Jaro, Peter a Paľo,

vnúčence a pravnúčence

oznamy, 
spomienky

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

Výstava
Republikové Centrum SZTP plá-

nuje uskutočniť výstavu fotografi í 

v múzeu Čierny orol v Liptovskom 

Mikuláši a  v  Bardejove v  Horno-

šarišskom 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 ba-

riérach. Všetci veríme, že prídu 

aj lepšie časy a znova sa budeme 

môcť častejšie stretávať na obľú-

bených aktivitách, a preto želáme 

všetkým hlavne veľa zdravia, šťas-

tia, radosti, aby sa tieto plány aj 

uskutočnili.

Výbor ZO SZTP Banská Štiavnica

Vážení rodičia,

v  týchto dňoch vrcholí čas, kedy 

uvažujete nad tým, ktorú základnú 

školu bude navštevovať vaše die-

ťa. Je prirodzené, že každý rodič si 

pre svoje dieťa želá len to najlepšie. 

Zo skúseností vieme, že toto váž-

ne rozhodnutie nerobíte unáhlene, 

a už dlhodobo zvažujete svoje mož-

nosti a porovnávate klady či zápory 

jednotlivých škôl.

Základná škola Jozefa Horáka je 

stabilnou organizáciou s  dlhoroč-

nou tradíciou kvalitného výchov-

no-vzdelávacieho procesu, dôka-

zom čoho sú nielen dosiahnuté 

úspechy v mnohých oblastiach, ale 

i samotní úspešní absolventi.

Veľmi dôležitou súčasťou vzdelá-

vania sú samotní učitelia. V  ško-

le pôsobí ustálený kolektív peda-

gogických zamestnancov. Kolektív, 

ktorý sa nebráni využívaniu no-

vých trendov vo vzdelávaní, je fl e-

xibilný, dokáže sa zapojiť do se-

bavzdelávania v  rôznych typoch 

zahraničných štruktúrovaných 

kurzov, vie efektívne využívať ná-

stroje informačno – komunikač-

ných technológií. Dôkazom toho 

je i  udržiavanie kontaktu so žiak-

mi a online učenie v súčasnom ob-

dobí mimoriadnej situácie. Učitelia 

spolu so žiakmi budujú tvorivý tím, 

ktorý ide s dobou, ktorý dokáže zís-

kať umiestnenia v  rôznych typoch 

súťaží a  dokáže sa vzájomne pod-

poriť. Každý žiak, ktorý má záujem 

o svoj osobný rast, môže svoje na-

danie a talent rozvíjať v tej oblasti, 

ktorá mu je blízka.

V priebehu rokov boli budovy are-

álu školy komplexne zmodernizo-

vané. V  súčasnosti sú plne využi-

té podkrovné priestory, v  ktorých 

vznikli nové učebne či jazykové la-

boratória zariadené kvalitným ma-

teriálnym vybavením, a  rovnako 

tak sa zmodernizovala aj školská 

knižnica. Prirodzenou súčasťou 

klímy každej triedy je interaktív-

na tabuľa, notebook s  pripojením 

na internet s kvalitným ozvučením 

a dataprojektor. Učenie sa tak pre 

žiakov stáva zaujímavejšie, veselšie 

aj efektívnejšie.

Medzi dôležité priority našej 

školy patrí:

– poskytovanie kvalitného vzdelá-

vania, v  ktorom uplatňujeme hu-

manistický spôsob výučby,

– vytvorenie bezpečného mies-

ta a príjemnej atmosféry pre všet-

kých,

– rešpektovanie dieťaťa ako jedi-

nečnej osobnosti s  individuálnym 

prístupom,

– zavádzanie špeciálno-pedagogic-

kej podpory pre žiakov s probléma-

mi v učení,

– presadzovanie zdravého spôso-

bu života – zabezpečujeme pre deti 

zdravú desiatu a obedy,

– športovanie v  bezpečnom i  bez-

prašnom priestore,

– posledných 9 rokov sa škola kaž-

doročným podávaním projektov 

úspešne zapája do programu Eras-

musplus, ktorý ponúka učiteľom 

a žiakom možnosti zúčastňovať sa 

aktivít na medzinárodnej úrovni. 

Začiatkom roka 2021 škola získala 

v programe Erasmusplus Akreditá-

ciu na roky 2021 – 2027. V uvede-

nom období sa učiteľom a žiakom 

otvoria ďalšie nové možnosti me-

dzinárodnej spolupráce a  mobilít 

do zahraničných škôl,

– využívanie internetovej žiackej 

knižky, v  ktorej si žiaci a  rodičia 

môžu prezrieť nielen hodnotenie, 

ale aj zadané domáce úlohy, vypra-

covať projekty, zapojiť sa do online 

precvičovania už prebraného učiva, 

alebo si stiahnuť rôzne vyučovacie 

materiály,

– realizovanie vychádzok, náuč-

ných exkurzií, zaujímavých besied, 

školských výletov, projektov i  sú-

ťaží s  medzinárodným presahom, 

upevňovanie aktívnej spolupráce 

so slovenskými vydavateľstvami, 

ktorá hravým spôsobom rozvíja či-

tateľskú gramotnosť našich žiakov,

– v 2. ročníku ponúkame lyžiarsky 

výcvikový kurz, v 3. ročníku plavec-

ký výcvik, vo 4. ročníku školu v prí-

rode.

Vážení rodičia, držíme Vám palce, 

aby výber školy pre Vaše dieťa bol 

správny.

„Školy sa nemusíš báť...“

V momentálnej situácii sa zápis 

do prvého ročníka uskutoční:

- elektronickou formou počas celé-

ho mesiaca apríl 2022,

- rodičia, ktorí nemajú možnosť za-

písať dieťa elektronicky, môžu die-

ťa zapísať osobne 12.04.2022 od 

8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 

17.00 hod. v Základnej škole Joze-

fa Horáka bez účasti dieťaťa,

- zápis pokračuje až do 29.04.2022 

v čase od 8.00 do 14.00 hod. v zák-

ladnej škole.

Vedenie ZŠ J. Horáka

Zápis do Základnej školy 
Jozefa Horáka

Touto cestou by sme chceli 

poďakovať p. Božke Veľkej 

a p. Vladkovi Štubňovi 

za fi nančnú hotovosť vo výške 

50EUR na nákup potravín do po-

travinovej banky v kultúrnom cen-

tre pre utečencov z  Ukrajiny, kto-

rí sú ubytovaní v našom meste. Aj 

vďaka ich pomoci sa život ľudí, kto-

rí utiekli pred vojnou stáva krajším. 

Ďakujeme!

ŠN

Poďakovanie

Dar obyvateľov mesta  foto archív ŠN
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ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici 

na sídlisku Drieňová pozýva 

rodičov budúcich prváčikov na 

zápis do prvého ročníka, ktorý 

sa uskutoční dňa 12.4.2022 

v čase od 8.00 do 12.00 a od 

13.00 do 17.00 v budove školy. 

So sebou si prineste rod-

ný list dieťaťa, občian-

sky preukaz zákonné-

ho zástupcu a  vytlačenú 

a  oboma zákonnými zá-

stupcami podpísanú pri-

hlášku. Elektronickú 

prihlášku nájdete na ad-

rese https://zsjkollara.

edupage.org/register/, 

ktorú môžete vyplniť 

od 1. apríla 2022 do 

30. apríla 2022. V  prí-

pade, že nemáte mož-

nosť prihlášku vyplniť 

elektronicky a  vytlačiť, 

urobíme tak v  deň zápi-

su u nás v škole spoločne.

Zápis sa bude konať bez 

prítomnosti dieťaťa.

Naša škola ponúka:

– najlepšiu (bezpečnú) 

dopravnú dostupnosť 

v meste

– výborné priestorové 

podmienky na vyučova-

nie, veľké vzdušné triedy (všetko 

pod jednou strechou)

– slnečné terasy pred každou trie-

dou 1. stupňa (výučba na čerstvom 

vzduchu)

– zdravý, veľký a  bezpečný zelený 

areál školy podporujúci vzťah k prí-

rode

– výučbu cudzích jazykov od 1. roč-

níka (ANJ), na 2. stupni ANJ, NEJ

– vyučovanie vo vynovených počíta-

čových učebniach, v tabletovej trie-

de, v  jazykových učebniach, v  hu-

dobnej triede s karaoke štúdiom

– upevňovanie ľudových tradícií 

a zvyklostí nášho regiónu

– služby súkromnej logopedickej 

poradne LOGO v priestoroch školy

– individuálny, priateľský a rodinný 

prístup k žiakom

– pre žiakov ponúkame pomoc asis-

tentov učiteľa

– najväčšiu telocvičňu v meste s no-

vou podlahou a  športoviská v  are-

áli školy (basketbalové ihrisko, vo-

lejbalové ihrisko, futbalové ihrisko 

a miniihrisko s umelým trávnikom, 

antukový tenisový kurt)

– lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč-

níka, plavecký výcvik pre žiakov 2. 

ročníka, lyžiarsky výcvik pre žiakov 

3. ročníka, školu v prírode pre žia-

kov 4. ročníka

– rôzne školské akcie celomestské-

ho významu počas celého školského 

roka – Šarkaniáda, Vianočná burza, 

Vianočná akadémia, Karneval, Fa-

šiangový sprievod, Deň Zeme, Či-

tateľský maratón, Knihožrút roka, 

Kollárova Štiavnica, MDD...

– pobyt v školskom klube „Drieňová-

čik“ od 6.00 do 16.30h v slnečných, 

samostatných a  plne vybavených 

triedach

– stravovanie v  školskej jedálni – 

mliečne desiate, obedy

– účasť žiakov v  okres-

ných, krajských, celoštát-

nych súťažiach, kde 

dosahujeme výborné vý-

sledky 

– „Školu v  múzeu“ – ho-

diny výtvarnej výchovy 

a  pracovného vyučova-

nia aj priamo v  budove 

Galérie J. Kollára v Ban-

skej Štiavnici a  návšte-

vy tvorivej dielne v Kam-

merhofe

– práca v  rôznych záuj-

mových útvaroch

– možnosť zúčastniť sa 

poznávacích zahranič-

ných zájazdov – Viedeň, 

Osvienčim, Budapešť

– oddelenie mestskej 

knižnice i  Centrum voľ-

ného času sídliace v  bu-

dove školy.

Sme štátna škola rodin-

ného typu, jedinečná 

v  našom meste, v  bez-

pečnom domácom prostredí s pria-

teľskou a bezstresovou atmosférou 

a  s  menším počtom žiakov v  trie-

dach, ktorá má výsledky.

Našou snahou je, aby sa Vaše deti 

v  našej škole cítili príjemne, mali 

z  učenia radosť a  chodili do školy 

rady. Na spoluprácu s Vami sa teší 

kvalifi kovaný kolektív pracovníkov 

školy.

Kontakt: 

www.zsjkollara.edupage.org, 

mail: zsjkollara@gmail.com 

č. tel.: 045 692 06 27, 0911 370 041.

ZŠ J. Kollára

Zápis v ZŠ Jozefa Kollára

Polícia upozorňuje občanov 

na podvody páchané na 

senioroch. 

Podvodníci zavolajú na tele-

fón,  predstavia sa ako príbuzní 

a žiadajú o fi nančnú pomoc. Neskôr 

opäť zavolajú, že pre peniaze nemô-

žu prísť osobne a poprosia Vás, aby 

ste peniaze odovzdali inej osobe. 

Podvodníci sa tiež predstavujú ako 

príslušníci Policajného zboru, pra-

covníci banky, elektrární, plynární 

či iných spoločností.

V  žiadnom prípade nedávajte pe-

niaze osobe, ktorú nepoznáte, ani 

keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš prí-

buzný. Nikdy na takéto požiadavky 

nepristupujte a vyhýbajte sa komu-

nikácii s týmito osobami. Ihneď sa 

poraďte s  príbuznými. Nevpúšťaj-

te cudzie osoby do svojho príbytku. 

Neposkytujte cez telefón osobné 

údaje ani údaje o fi nančných pome-

roch.

Ak máte čo i len podozrenie, že by 

mohlo ísť o  podvodníkov, kontak-

tujte ihneď políciu na čísle 158.

Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom

Polícia varuje pred podvodníkmi

Zápis do 
1. ročníka
Zápis prebehne bez osobnej 

prítomnosti detí.

Zápis sa bude realizovať prostred-

níctvom elektronickej prihlášky, 

v čase od 1.4.2022 do 30.4.2022.

Čo ponúkame:

- príjemné estetické a  bezpečné 

prostredie, obedy v  priestoroch 

školy

- kvalifi kované vyučovanie anglic-

kého jazyka od 1. ročníka

- kvalitné vybavenie učebných 

priestorov – PC učebňa, Funtro-

nic, telocvičňa

- možnosť rozširovania vedomos-

tí a zručností v mnohých záujmo-

vých krúžkoch

- plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ

- bohatú mimoškolskú činnosť, 

plavecký a lyžiarsky výcvik, školy 

v prírode

- možnosť navštevovať ZUŠ v are-

áli školy

- starostlivosť o  zdravý vývoj 

detí v  rámci viacerých projektov 

(Akadémia M. Tótha, McDonal-

d´s Cup, Školské ovocie)

- školské výlety a  tematické ex-

kurzie na celom Slovensku, Let-

ná škola 

- pestrý program v školskom klu-

be detí...

Elektronická prihláška | Základná 

škola s materskou školou Banská 

Belá č. 315 (edupage.org)

ZŠ s MŠ B. Belá

Kontrola
dodržiavania VZN o odpadoch

Oznamujeme, že v  najbližších 

týždňoch bude prebiehať kon-

trola dodržiavania povinností 

podnikateľských subjektov, kto-

ré im vyplývajú z VZN č. 6/2019 

o nakladaní s komunálnymi od-

padmi a VZN č. 3/2020 o miest-

nom poplatku za komunálne 

odpady. Bude sa kontrolovať 

najmä súlad nahláseného stavu 

nádob na zmesový komunálny 

odpad s  reálnym stavom v  jed-

notlivých prevádzkach a  ukla-

danie zmesového komunálneho 

odpadu do zakúpených označe-

ných vriec v rámci množstvové-

ho zberu komunálneho odpadu 

podnikateľských subjektov (§9, 

VZN č. 6/2019).

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 8.4. o 18:30 hod.
Nedeľa 10.4. o 18:30 hod.

Srdce na dlani
Komédia, 91 min., MP, vstup-
né: 5€. Láske na veku ani mies-
te nezáleží. Nikdy nevieme, kedy 
a kde nás stretne. Môžeme sa za-
milovať v škôlke, na dôchod-
ku, na ulici, v parku. Kedykoľ-
vek a kdekoľvek. Láska prináša 
do životov našich hrdinov ná-
dej a krásu, ale aj kompliká-
cie a prekážky, ktoré budú mu-
sieť s úsmevom a dobrou vôľou 
prekonať.

Sobota 9.4. o 18:30 hod.

Tieňohra
Triler, 103 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Hlavným hrdinom príbe-
hu je Jan Kavka (Milan Ondrík). 
Štyridsaťročný záchranár z ma-
lého mesta práve opustil manžel-
ku Evu (Dominika Morávková-Ze-
leníková). V okamihu rozchodu sa 
Eva stane tragickou obeťou zlo-
činu. Z Jána je vdovec, ktorý 
žije s vedomím, že ženinu smrť 
nepriamo zavinil a neprišiel 
jej v kritickej chvíli na po-
moc. Útočisko pred neodbytným 

pocitom viny nachádza vďaka ka-
marátovi Michalovi (Hynek Čer-
mák) v miestnom boxerskom klube. 
Spriatelí sa s Michalovou zve-
renkyňou Gretou (Leona Sklenič-
ková), ktorej telocvičňa nahrá-
dza nepoznanú rodinu.

Nedeľa 10.4. o 16:00 hod.

Keď sa červenám
Animovaný, komédia, 100 min., 
MP:7, vstupné: 5€. Príbeh fi lmu 
rozpráva o trinásťročnej diev-
čine Mei Leeovej, ktorá sa sa-
movoľne premieňa na obrovskú 
červenú pandu, ale len keď je 
príliš rozrušená, čo je bohužiaľ 
prakticky neustále. Dievčinu Mei 
navyše silne znervózňuje jej až 
príliš starostlivá mamička Ming, 
ktorá sa od svojej dcéry takmer 
nikdy nevzdiali.

Utorok 12.4. o 18:30 hod.

Jednotka 
intenzívneho života
Dokument, 73 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Lekári Ondrej a Kata-
rína sa svojou prácou dotýkajú 
nedotknuteľného. Nemocničný pa-

liatívny tím otvára témy, kto-
ré z každodenného života našej 
spoločnosti vymizli. V prostre-
dí robotických prístrojov a bie-
lych plášťov je stredobodom ich 
pozornosti človek.

Štvrtok 14.4. o 18:30 hod.

Fantastické zvery: 
Tajomstvo Dumbledora
Fantasy, dobrodružný, 143min., 
MP:12, vstupné: 5€. Niekoľko ro-
kov po udalostiach z Grindelwal-
dových zločinov profesor Al-
bus Dumbledore (Jude Law) vie, 
že mocný temný čarodejník Gel-
lert Grindelwald (Mads Mikkel-
sen) sa chystá prevziať kontrolu 
nad čarodejníckym svetom. Keďže 
ho nedokáže sám zastaviť, pove-
rí Magizoológa Newta Scamandera 
(Eddie Redmayne), aby viedol ne-
ohrozený tím čarodejníkov, čaro-
dejníc a jedného statočného muk-
lovského pekára na nebezpečnú 
misiu, kde sa stretávajú so sta-
rými i novými zvermi a narazia 
na rastúcu Grindelwaldovu légiu 
nasledovníkov. Ale keď sú stávky 
také vysoké, ako dlho môže Dum-
bledore zostať v pozadí?

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, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č. 11/2022: „Všetko, čo sa 

odohralo je zaujímavé, pokiaľ sa o tom za-

chovali vierohodné kroniky.“ Výhercom 

sa stáva Ľubomír Polóny, B. Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10€ (2 x 5€) v pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 18.04.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok J. W. Go-

etheho:

A., Adolf, prášok na pranie, sklone-

nie, severovýchod, 4 v Ríme,

B., Začiatok tajničky,

C., Anka zdrobnene, hltavo pije, cu-

dzie muž, meno,

D., Jolana, František, zakalenia, rus-

ký súhlas,

E., Moce naopak, textová skratka, 

citoslovce rezignácie, číra tekutina, 

čínska nádoba,

F., Baňa na kameň, zaoblená, nádo-

ba na kvety, Daniel,

G., Toto po rusky, potešuj, nežnosť, 

žiadal česky,

H., Posol česky, pomoc, slov. spe-

váčka, potom,

I., Spevák rusínskych piesní, Lip-

tovská priehrada, inam, nepúšťaj 

z ruky,

J., Veronika, rozmýšľa, haluška čes-

ky, Indián,

K., Švajčiarska rieka, koniec taj-

ničky.

1., Otec, 2. časť tajničky,

2., Kus zeme, kyslá pochutina, 

škrabka na pluh,

3., Samohlásky v  slove koza, zlom, 

oska, vzduch latinsky,

4., Spoluhlásky v slove mávaš, kilo-

meter, rodič, hlas kozy,

5., Malá Ida, brat Kaina, myknutie,

6., Časť Viedne, falošnosť, rastenie,

7., Vyrobená zo skla, objavilo strate-

nú vec,

8., Aká, napísaná myšlienka, obyva-

teľ Írska,

9., Zn. podniku, je nerozhodnutý, 

iná,

10., Stred slova chorál, dom. zviera, 

otep,

11., Citový pôžitok, študent, kyslík,

12., Tér, podarujem, prehra v šachu,

13., Sondy, kaz, zn. dioptria-pond-

eman,

14., Izabela, cudzie muž. meno, práš 

bez dĺžňa,

15., Vírenie, 3. časť tajničky, koho.

Pomôcky: Štec, vok, Sima, Aare, 

Laa, Dona.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Kupón č. 13
Krížovka
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S pribúdajúcimi slnečnými 

lúčmi a ubúdajúcim nebez-

pečenstvom koronavírusu sa 

rozvinuli aj aktivity v mestskej 

knižnici pre tých, ktorým je 

určená, no najmä pre deti 

a mladý dorast na podporu 

čítania a budovania vzťahu 

s knižnicou.

Početné návštevy najmenších 

z predškolských zariadení

Už od 1. marca sa rozbehli infor-

matické hodinky pre detičky z MŠ. 

Knižnicu navštívili takmer všet-

ky deti z  banskoštiavnických MŠ 

od 2 do 6 rokov, aby sa zoznámi-

li s  knižnicou a  pokladmi, ktoré 

v  sebe ukrýva, spolu to bolo 159 

malých zvedavcov a  dúfame, že 

dobehnú i ďalší, ktorí to už v mar-

ci nestihli.

Návštevy zo ŠZŠ

Každoročne prichádzajú nakuknúť 

do knižnice i naši mladí priatelia zo 

ŠZŠ, aby sa zoznámili s  poslaním 

knižnice, zasúťažili si, prípadne nás 

obdarovali svojím krásnym škol-

ským časopisom. Taktiež nestihli 

prísť všetci, tešíme sa ešte na ďal-

ších.

Prvácka pasovačka

Po dvoch rokoch sme konečne 

mohli pripraviť malú slávnosť pre 

nové posily čitateľskej základne. 

Prví sa prihlásili druháci z KSŠ sv. 

F. Assiského, ktorí už trošku povy-

rástli a zmenili sa na druhákov, no 

rovnako sa tešia z  nových preuka-

zov a zo svojho členstva v knižnici 

spolu so svojimi tromi ukrajinský-

mi priateľmi.

Zimomravenie

V  rámci jarných prázd-

nin sa knižnica zmenila na 

pátracie územie a  deti si 

mohli vyskúšať svoje čita-

teľské zručnosti pri vyhľa-

dávaní kníh a rovnako ve-

domosti, aby vedeli, kde 

hľadať, a  tak sa dopátrať 

k indíciám vedúcim k slad-

kému pokladu.

Ak vieš – odpovieš

Literárno – vedomostný 

kvíz knižnica pripravila už 

po 30. krát. V  jubilejnom 

ročníku sa znovu stretli de-

viataci banskoštiavnických 

škôl i okresu BŠ, aby si zme-

rali vedomosti nielen z  lite-

rárnej oblasti, ale aj všeobec-

ného prehľadu. V troch kolách otázok 

a odpovedí najlepšie obstáli žiačky ZŠ 

s MŠ Banská Belá, dve Emmy – Ha-

nesová a Spodniaková, druhí skonči-

li chlapci z KSŠ sv. F. Assiské-

ho Michal Maruniak a  Ivan 

Šlúch, a  tesne na 3. mieste 

sa umiestnila ZŠ J. Horáka, 

ktorú reprezentovali Aneta 

Rákayová a Michal Daniška. 

Gratulujeme, všetkým zú-

častneným školám ďakuje-

me a v neposlednom rade p. 

porotkyni Mgr. Viere Zacha-

rovej za nezištnú pomoc pri 

hodnotení písomných tes-

tov.

Noc s Andersenom

bola v  tomto roku Veče-

rom s  Andersenom a  jeho 

rozprávkami, najmä s  jed-

nou, a  to Cisárove nové 

šaty, ktorej 185. výročie 

napísania si v  tomto roku 

pripomíname. Vlastne celý večer 

bol v  znamení výročí, či už naro-

denia H. CH. Andersena a rozpráv-

kového pána cisára, ktorých ale 

aj skvelí predstavitelia Ivan Beňo 

a Alicka Gajanová sa v tomto roku 

dožívajú významných životných ju-

bileí, a ktorým z celého srdca aj to-

uto cestou blahoželáme a ďakujeme 

im! O noci s Andersenom poinfor-

mujeme viac v  niektorom z  budú-

cich čísel ŠN. Zatiaľ iba veľké vy-

jadrenie vďaky milým sponzorom, 

ktorí dosiaľ nikdy neodmietli po-

moc, a to hlavne p. Mariánovi Čier-

nemu, ktorý nakŕmil hladné vyšan-

tené deti a  Martinovi Szegéňovi, 

ktorý poskytol ovocie plné vitamí-

nov na občerstvenie.

Vďaka i Mestu Banská Štiavnica, 

ako aj šikovným kolegynkám, kto-

ré jednotlivé podujatia pripravovali 

alebo pomáhali pripravovať.

/K. Kissová, MsK/

Marcový kaleidoskop z mestskej 
knižnice

Dvojice víťazov literárnej súťaže  foto archív MsK

Vítanie jari
Všetkých pozývame na našu ak-

ciu: Vítanie jari – Veľkonočné trhy 

a  dielničky, ktorú organizujeme 

9.4.2022 od 11.00 hod. V  rám-

ci podujatia návštevníci môžu 

ochutnať jedlá, ako špenátové ha-

lušky, lekvárové pirohy, domáce 

lokše s  pečienkou, bielu poliev-

ku a baraní perkelt. Ochutnať tiež 

môžu koláčiky našich gazdiniek. 

Pre detičky sú pripravené tvorivé 

dielne, kde si môžu vyrobiť vlast-

nú morenku, fi gúrku alebo zvie-

ratko zo šúpolia, košík z  pedigu, 

nádobku na hrnčiarskom kruhu, 

či vyzdobiť veľkonočné vajíčko.

O  14.00 hod. budú členky FSk 

Baďančanka, spolu s  deťmi FSk 

Lisna z Pukanca, vynášať Morenu.

Obec Baďan

Mária Petrová: 
Navždy a naveky?!

Čo znamená ČAS pri slove naveky?

Čo znamená navždy, keď už zabú-

daš?

Mení sa význam slov blízko, ďaleký,

mení sa význam slov ty, ja, spolu, 

zvlášť.

Panta rei... A viac chápať snáď už 

netreba,

V osude sa krčia bezradné zámená,

Vyberiem si z  nich len s  tebou 

a bez teba...

Keď už navždy a naveky tak málo 

znamená.

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

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

„Priateľom je ten, kto o vás vie všet-

ko a má vás stále rovnako rád.“.

Elbert Hubbard

myšlienka
dňa
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Nové bežecké lokality, 

dôraz na ekológiu či pomoc 

seniorom. Behaj lesmi 

prichádza s kopou noviniek.

Už po druhýkrát sa lesní preteká-

ri budú môcť prebehnúť jedineč-

nou slovenskou prírodou v  rámci 

unikátnej bežeckej série Behaj les-

mi 2022. Po minuloročnej úspešnej 

premiére už za bukmi čaká celkovo 

päť zastávok, z  ktorých vyčnieva-

jú dve novinky – Čičmany a Bachle-

dova dolina. Okrem toho sa účast-

níci môžu tešiť na celý rad ďalších 

prekvapení od udržateľných prv-

kov cez pomoc seniorom až po úpl-

ne nový merch. 

Nastal ten správny čas oprášiť be-

žecké topánky a skontrolovať, či sú 

stále v  kondícii. Súčasne s  prícho-

dom jari sa nám rozvoľňujú aj pan-

demické opatrenia, a všetky preteky 

Behaj lesmi si tak budeš môcť vy-

chutnať podľa súčasných pravidiel 

bez obmedzení. Áno, počuješ dob-

re, už sa v  zázemí pretekov nebu-

deš musieť potiť v rúšku a nebude ťa 

zdržiavať žiadne kontrolovanie cer-

tifi kátov. Nič také. Tento rok si uži-

jeme bežeckú sezónu na maximum.

2 lesné novinky pre pretekárov 

v sezóne 2022

Lesné dobrodružstvo, ktoré si mi-

nulý rok vyskúšalo až 2 333 odváž-

livcov, sa začína v  hlavnom meste 

Bratislava, v okolí historického hra-

du Devín už 7.5.2022. V  Máji po-

kračuje séria prvou novinkou, a to 

pretekmi v  romantických Čičma-

noch. Bežci si 28.5.2022 budú môcť 

vychutnať dobovú architektúru slo-

venských dreveníc či kotlinu Strá-

žovských vrchov. Ak jedna novinka 

nestačí, Behaj lesmi Bachledova do-

lina štartuje už 11.6.2022. Na vlast-

nej koži si pretekári vyskúšajú pre-

beh Chodníkom korunami stromov 

a  nadýchajú sa čerstvého vzduchu 

Belianských Tatier. Leto sa začne 

9.7.2022 pretekmi Behaj lesmi vo 

Veľkej Fatre, kde sa okrem krásnych 

výhľadov a  prírody istotne oplatí 

počkať na beh cez malebnú dedin-

ku Vlkolínec. Zlatým klincom budú 

Štiavnické vrchy, ktorými ukončia 

sezónu Behaj lesmi 20.8.2022 pre-

tekmi cez štiavnickú Kalváriu či tra-

dičné banské tajchy.

Behaj lesmi ponúka pre každého 

účastníka trasu šitú priamo na mie-

ru. Bežci si môžu vybrať medzi 10-

12 km kratšou trasou,18-22 km 

dlhšou trasou alebo 3-5 km charita-

tívnym behom VoltaRUN. Finanč-

ný výťažok z posledne menovaného 

projektu pôjde tento rok na pomoc 

seniorom.

Revolučné eko značenie a medai-

ly z prírodných materiálov

Čistota a  uchovanie našich lesov 

je pre nás prioritou, a  preto sme 

v  spolupráci s  naším partnerom 

nielen ekológie Dr.Max pripravili 

opatrenia v oblasti ekológie, aké tu 

ešte neboli. S úctou k našim lesom 

sme pre tohtoročnú sezónu pripra-

vili dokonale rozložiteľné ekolo-

gické značenie pretekárskych trás 

z materiálu Solubag, ktorý je mož-

né používať opakovane a v prírode 

sa rozpustí už po 180 dňoch. Jedná 

sa o  špeciálne vyrobený a  uprave-

ný polyvinylalkohol (PVA), ktorý je 

z prírodných zdrojov a vrátane po-

tlače je úplne netoxický. Ak by na-

priek tomu náhodou kúsok znače-

nia v lese zostal, zostanú z neho iba 

také látky, ktoré sa v pôde už priro-

dzene nachádzajú.

Okrem zavedených prvkov ako zno-

vupoužiteľné kelímky a  rozpustné 

tašky, ktoré mali úspešnú premié-

ru vlani, sa koncept udržateľnos-

ti rozširuje tento rok o  triedenie 

BIO odpadu a  plechoviek. Týmto 

spôsobom sa budeme snažiť nad-

viazať na približne 2 445 kg správ-

ne vytriedeného odpadu z ostatné-

ho ročníka. Udržateľnosť je doslova 

hmatateľná v nových cool ekologic-

kých medailách, ktoré sú vyrobené 

z čisto prírodných materiálov a bez 

akýchkoľvek chemických prísad. 

Aby toho nebolo málo, stuhy na me-

daily sú vyrobené zo 100% recyklo-

vaného plastu. Myslíme na prírodu 

a našich lesných priateľov, ale pre-

dovšetkým na teba. S novou medai-

lou budeš „eko“ a svoju uhlíkovú sto-

pu rozhodne nezvýšiš.

Nezaháľame ani mimo sezóny a už 

23. apríla pripravujeme až päť eko-

logických výbehov tzv. Plogging, pri 

ktorých namiesto času či dĺžky tra-

sy pôjde o pomoc prírode prostred-

níctvom zbierania odpadu. 

Mastercard prináša skvelú zľa-

vu 20% na štartovné Behaj lesmi

Jedinečný zážitok v obkolesení ma-

jestátnych kopcov a riek Slovenska 

už teraz nezadržateľne klope na 

dvere. Voľné štartovné miesta sa 

postupne plnia a registrácia na všet-

ky zastávky série je v plnom prúde. 

Svoje štartovné si ulovíš na webe 

www.behajlesmi.sk! Ak si navyše 

držiteľ platobnej karty Mastercard, 

stačí touto kartou uhradiť štartov-

né a 20% zľava je tvoja. Táto akcia 

je platná po celú sezónu Behaj lesmi 

2022 až do vypredania kapacity jed-

notlivých pretekov.

Tým ale tvoje výhody zďaleka ne-

končia. Mastercard ponúka všet-

kým bežcom aj špeciálny balíček 

plný úžasných prekvapení. Stačí si 

zvoliť jeden zo štyroch vybraných 

pretekov, na ktoré sa tento špe-

ciálny zážitok vzťahuje. V  rám-

ci balíčka môžete využiť komfort-

né ubytovanie v hoteli s polpenziou 

pre 2 osoby v  tesnej blízkosti zá-

vodu, konzultáciu závodnej trasy 

s  odborníkom alebo stravenky do 

stánkov s cateringom v zázemí. Po 

svojom výkone navyše môžeš zre-

generovať svoje telo profesionál-

nou masážou a  navštíviť wellness. 

Táto ponuka platí pre Behaj les-

mi Bachledova dolina a  Štiavnic-

ké vrchy. Balíček objednáš rýchlo 

a ľahko na www.priceless.com.

Výbeh na Devín s  ambasádormi 

Behaj lesmi a TV JOJ už 7.4.

Nevieš sa dočkať sezóny a  máj je 

ešte stále hrozne ďaleko? Pripravili 

sme si pre teba malé veľké prekva-

penie v  podobe výbehu s  ambasá-

dormi a TV JOJ, ktorý sa uskutoční 

7.4. o 8mej hodine ráno. Výbeh sa 

bude konať na prvej zastávke prete-

kov Behaj lesmi – pri hrade Devín. 

Stretnúť sa budeš môcť aj s našou 

ambasádorkou Paulínou Fialkovou 

a ďalšími. Viac informácií nájdeš na 

našich sociálnych sieťach Facebook 

a Instagram už čoskoro, tak nás ne-

zabudni sledovať.

Foto: ilustračné

Richard Valoušek,

Senior PR Manager

Behaj lesmi 2022 Medzibrod 
sme zdolali 4:0 (0:0)

IV. liga – 15. kolo, 3.4.

Zostava: Kališek – Chmelina, 

Necpal C, Jacko, Barák – Drexler, 

Pellegrini, Tesák, Hudák, Kováč – 

Budinský

Striedanie: Staš, Jurica, Palov

Hodnotenie trénera Lukáša Pelle-

griniho: „Odohrali sme veľmi náročné 

stretnutie s kvalitným súperom na ťaž-

kom teréne. Som veľmi hrdý na muž-

stvo, akým spôsobom zvládlo ťažký 

zápas. Sústredili sme sa čisto na zvlád-

nutie hry a išli sme si za svojim cieľom. 

Na ihrisku sme nemali slabý výkon, 

naopak, v  zápase sme sa prezentova-

li silným kolektívnym výkonom. V ne-

poslednom rade chcem poďakovať fa-

núšikom za podporu a zároveň chcem 

poďakovať aj rozhodcom za vynikajúci 

výkon a veľmi korektné rozhodovanie.“

U19 remizovala s MFK Žarnovica

Dorastenecké mužstvo v 2. kole jar-

nej časti vycestovalo na ihrisko sú-

pera. Do derby zápasu so súperom 

Žarnovice sme však vstúpili veľ-

mi dobre, keď už v druhej minúte 

sa po skvelej nahrávke Juricu do-

stal do šance Červenák a viedli sme 

1:0. Zvyšok prvého polčasu sa nie-

sol v  znamení boja o  stred poľa. 

Žiadny z tímov si nevypracoval veľ-

kú šancu, a tak sme po polčase boli 

stále vo vedení. Na začiatku 2. pol-

času na nás súper vyletel s  vyso-

kým pressingom, z čoho prameni-

li chyby v obrane a hostia to využili 

na vyrovnanie. Následne sa strie-

dali minútové pasáže, kedy raz mali 

viac z hry hostia, no skvelo podržal 

brankár Šimo. Potom sme si vypra-

covali šance my, premeniť sa nám 

ich však nepodarilo. Zo zápasu tak 

vzišla spravodlivá remíza, s ktorou 

môžu byť obe mužstvá spokojné.

U15ka si poradila so súperom 

4:2 (2:2)

Gólmi Palášthyho 2, Marka a Ker-

tésza 2.4. porazila naša U15ka sú-

pera z Krupiny.

Tréner Dávid Budinský: „Chcel by 

som pochváliť mojich chlapcov za vý-

borný bojovný výkon, keď sa nám na 

ťažkom teréne podarilo získať cen-

né víťazstvo na pôde súpera. Nerodi-

lo sa ľahko, po prvom našom góle Mar-

ka nám súper strelil 2 góly, no ešte do 

polčasu sa podarilo strelcovi Palášthy-

mu vyrovnať. 2. polčas sa nám vydari-

lo striedanie, kde zvyšoval na 2:3 Ker-

tézs. O pár minút neskôr nato zvyšoval 

opäť Palášthy.“

Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás 

prišli podporiť!

FK Sitno BŠ
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Inzerujte aj vy v Štiavnických novinách

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

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.

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.

 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

služby

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

Predám domáce vajcia, tel. č.: 

0911 282 806

inzercia

 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

reality


