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INZERCIA

V dňoch 22. – 23.4.2022 sa 

delegácia z Banskej Štiavnice 

zúčastnila 25. ročníka Dní 

slovenskej kultúry v part-

nerskom meste Moravská 

Třebová, ktoré sa konali 

po dvojročnej prestávke 

a v novom šate. 

Delegáciu tvorili Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka mes-

ta, Ing. Marián Zimmernamm, zá-

stupca primátorky a Mgr. Henrieta 

Godová, vedúca odd. regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov 

MsÚ.

Dňa 27. apríla 2022 sa usku-

točnilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva s programom: 

Kontrola plnenia uznesení, Zadanie 

pre spracovanie Urbanistickej štú-

die obytnej zóny, ul. Ilijská, BŠ, Za-

danie pre spracovanie Urbanistickej 

štúdie obytnej zóny, ul. Partizán-

ska, BŠ, Zadanie pre spracovanie 

Urbanistickej štúdie obytnej zóny, 

ul. Obrancov mieru, BŠ, Návrh na 

rozpočtové opatrenia č. 2/2022, Po-

skytnutie dotácií z rozpočtu mesta 

v zmysle VZN Mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 o poskytovaní dotá-

cií z rozpočtu Mesta Banská Štiav-

nica v  znení Dodatku č. 1, Správa 

o  stave mesta Banská Štiavnica 

a činnosti samosprávy za rok 2021, 

Návrh na zápis do kroniky mesta za 

rok 2021, Návrh na poverenie vyko-

nania obradu.

Majetkové veci mesta Banská Štiav-

nica, Informatívne správy: Me-

morandum o  spolupráci na cyklis-

tických pretekoch Okolo Slovenska, 

Správa o zahraničnej služobnej ces-

te primátorky mesta, Správa o čin-

nosti spoločnosti Mestské lesy Ban-

ská Štiavnica, spol. s  r. o. za rok 

2021. V bode rôzne bola prerokova-

ná správa Stanovisko Mesta Banská 

Štiavnica k presťahovaniu SVP, š.p.

Prinášame vám informácie o  nie-

ktorých najdôležitejších bodoch ro-

kovania.

Poslanci MsZ súhlasili so začatím ob-

starávania a  so spracovaným Zada-

ním pre spracovanie Urbanistických 

štúdií: obytnej zóny pre F.P.B. 18.2.2 – 

východná časť A ul. Obrancov mieru, 

Sitnianska –Štefultov, Banská Štiav-

nica, obytnej zóny pre F.P.B. 18.1.6 

a časť F.P.B. 18.1.7 

Dny slovenské kultury 2022 
v Moravskej Třebovej 

Z rokovania MsZ

Zástupcovia samospráv  foto Henrieta Godová 
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

Oznam
Stedo, s. r. o., v zastúpení investo-

ra Billa, s. r. o., si dovoľuje ozná-

miť všetkým zákazníkom, že pre-

dajňa Billa v  Banskej Štiavnici, na 

ul. Križovatka 1 bude z dôvodu re-

konštrukčných prác od 3.5. do 

8.6.2022 zatvorená. Predmetom 

rekonštrukčných prác bude výmena 

vnútorných svietidiel, demontáž ra-

diátorov a montáž el. konvektorov, 

úprava elektroinštalácie, osadenie 

nového istenia a podružného mera-

nia elektro, osadenie nového zásob-

níkového ohrevu teplej vody a jeho 

dopojenia na rozvoz vody. Plánova-

né otvorenie po rekonštrukcii je 8.6. 

Za porozumenie vopred Ďakujeme!

Michal Bogár, Stedo, s. r. o.
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DIÁR
z programu

primátorky

citát

„Múdri prázdne slová nehovoria, 

lebo sa obávajú nejednotnosti slov 

a činov.“

Čínske príslovie

Dňa 7. 4. 2022 sa v Komu-

nitnom centre na Šobove 

uskutočnil Deň Rómov. 

Tento deň sme začali súťažami pre 

menšie deti. Aj keď počasie nám až 

tak neprialo, nenechali sme sa od-

radiť. Súťažilo sa v skákaní vo vre-

ci, v skákaní na švihadle, kreslenie 

kriedou, kto vyzbiera najviac sme-

tí atď. Deti sme odmenili vzácny-

mi cenami, ktoré nám darovalo 

naše mesto a za to im ďakujeme. 

Po súťažiach sme pokračovali pre-

mietaním fi lmu o tom, odkiaľ Ró-

movia vlastne pochádzajú. Na-

koniec programu sa mohli všetci 

občerstviť dobrotami, ktoré sme 

pripravili.

Iveta Kováčová, KC Šobov

Deň Rómov

Deti súťažili v skákaní vo vreci  foto archív KC Šobov

12.4. vo viacerých médiách bola 

spomienka na vynikajúceho arche-

ológa PhDr. Bela Pollu, DrSc., kto-

rý sa narodil v tento deň v r. 1917. 

Všade tam však chýbalo, že sa mi-

moriadnym spôsobom zaslúžil ako 

vedúci archeologického výskumu 

v r. 1956 o senzačné nálezy na Sta-

rom meste (Glanzenbergu) z obdo-

bia stredoveku B. Štiavnice. Tieto 

nálezy sú dodnes jedny z  najvzác-

nejších zbierok Slovenského ban-

ského múzea, ktoré sa nachádzajú 

v objekte Starý zámok.

14.4. vo viacerých médiách bola 

spomienka na astronóma sve-

tového významu Maximiliána 

Hella, ktorý zomrel v  tento deň 

vo Viedni v  r. 1792, narodil sa 

v  Štiavnických Baniach. Nikde 

nebolo spomenuté, že aj ako vy-

nikajúci matematik výrazne do-

pomohol ku konštrukciám sve-

toznámych vodočerpacích strojov 

jeho brata Jozefa Karola Hella, 

vďaka ktorým sa banskoštiavnic-

ký rudný revír stal najvýznamnej-

ším banským revírom v  Európe 

v 2. polovici 18. storočia.

22.4. v  Rádiu Regina po 14.00 

a  v  repríze 25.4. o  5.50 hovo-

ril Štiavničan RNDr. Ján Roháč 

z nadácie Ekopolis o organizačnej 

štruktúre cykloturistiky na Slo-

vensku. 

22.4. v  Rádiu 

Slovensko v  re-

lácii Nočná py-

ramída od 22.20 

do polnoci bol 

hosťom bansko-

štiavnický ro-

dák a čestný ob-

čan nášho mesta 

Anton Hykisch. 

Hovoril nie-

len o jeho rodis-

ku, inšpiračnom 

zdroji k  jeho li-

terárnej tvorbe, zmyslu jeho spiso-

vateľských aktivít, ktoré neustávajú 

ani v tomto roku, hoci sa 23.2. do-

žil 90 rokov, ale tiež o jeho politickej 

a diplomatickej kariére, keď sa stal 

prvým veľvyslancom SR v Kanade.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Oznam
Technické služby, m. p., Banská 

Štiavnica si Vám dovoľujú ozná-

miť, že z  dôvodu rekonštrukcie 

predajne Billa v Banskej Štiavni-

ci na ul. Križovatka 1 v dobe od 

3.5. do 8.6.2022, budú priesto-

ry verejných WC dočasne ne-

funkčné, nakoľko dôjde od 8.5. 

ku kompletnej rekonštrukcii 

a dočasnému zrušeniu prívodov 

vody, kúrenia a  elektroinštalá-

cie. Od 8.6. by priestory verej-

ných WC mali byť opäť pripoje-

né na vodu a el. energiu a plne 

funkčné. Za porozumenie vo-

pred Ďakujeme!

Gejza Volf, 

zástupca riaditeľa TS, m. p., 

Banská Štiavnica

Oznam
Miestna organizácia SRZ v Ban-

skej Štiavnici oznamuje svojim 

členom a  všetkým priaznivcom, 

že rybárske preteky dospelých 

„O pohár primátorky Banskej Štiav-

nice“ sa konajú dňa 14. mája 

2022 na Počúvadlianskom jaze-

re (areál penziónu Omad). Za-

čiatok pretekov o 7.00 hod. a vy-

hlásenie výsledkov o 12.30 hod. 

Od 9.00 hod. podávame halász-

lé a pečené pstruhy. Návštevníci 

môžu v  losovaní, ktoré bude po 

skončení pretekov, vyhrať hod-

notné ceny.

Ďalej oznamujeme, že rybár-

ske preteky detí „O pohár primá-

torky Banskej Štiavnice“ sa konajú 

v nedeľu 15. mája 2022 od 8.00 

hod. do 12.00 hod. v  Banskom 

Studenci na Malom Kolpašskom 

jazere.

Na uvedené preteky pozýva-

me všetkých rybárov, občanov 

a priaznivcov z Banskej Štiavni-

ce a okolitých obcí.

Výbor miestnej organizácie SRZ

25.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola úprav miestnych ko-

munikácií.

Redakčná rada ŠN.

26.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie primátor-

ky mesta a starostov obcí okresu 

Banská Štiavnica.

Kontrola úprav priestorov Čer-

vená studňa.

27.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.

28.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s Mestskými 

lesmi, spol. s r.o., Banská Štiavni-

ca k vydaniu knihy.

Podpis zmluvy na Krajskom 

riaditeľstve hasičského zboru 

v Banskej Bystrici.

29.4.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k stavebným 

a investičným akciám mesta.

30.4.

Občiansky obrad – sobáš.

Občiansky obrad – uvítanie detí 

do života.

Viera Lauková

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
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Dňa 22.4.2022 delegá-

ciu podvečer prijali na radnici sta-

rosta Ing. Miloš Mička s miestosta-

rostami Ing. Danielou Maixnerovou 

a p. Petrom Frajvaldom. Nasledova-

la účasť na zahájení festivalu, a  to 

divadelným predstavením s  ná-

zvom Zrod komedianta v  miest-

nom múzeu. Ešte predtým mala 

delegácia možnosť prezrieť si jed-

nu z mála egyptských múmií (prin-

cezná Hereret), ktoré sa nachádzajú 

v  ČR a  ktorá sa momentálne pri-

pravuje na výstavu v  Prahe. Tak-

tiež si prezreli výstavu výtvarných 

prác, do ktorej prispeli aj žiaci našej 

ZUŠ. Druhý deň si delegácia pozrela 

nové expozície na zámku v Morav-

skej Třebovej, ako aj revitalizovaný 

park Knížecí louka s novými prvka-

mi pre trávenie voľného času oby-

vateľov v  exteriéri. Naša delegácia 

mala možnosť zoznámiť sa s novým 

vedením Mesta Moravská Třebo-

vá, diskutovať o aktuálnych problé-

moch a výzvach, ktorým obe mestá 

čelia. Po dvojročnej prestávke tak 

plynule pokračuje spolupráca na-

šich partnerských miest. 

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

ul. Ilijská, Sitnianska – 

Štefultov, Banská Štiavnica, obyt-

nej zóny pre F.P.B. 18.2.8 – časť A ul. 

Partizánska, Sitnianska – Štefultov, 

Banská Štiavnica. Upozornili na po-

trebu riešenia rozšírenia komuniká-

cie a taktiež chodníkov cez miestnu 

časť Štefultov, Sitnianska.

Schválený bol návrh rozpočto-

vých opatrení č. 2, kde boli schvá-

lené nasledovné: 

V roku 2022 sa výrazne zvýšili vý-

davky na energie, či už v priestoroch 

mestského úradu, ale aj vo všet-

kých školách a  školských zariade-

niach. Celkové zvýšenie cien energií 

(elektrika, plyn) je v zmysle záloho-

vých platieb predpokladané vo výš-

ke 281 000€. Okrem zvýšenia cien 

energií sa do rozpočtu mesta a roz-

počtových organizácií premietne aj 

poskytnutie odmien vo výške 350€ 

+ odvody každému zamestnancovi. 

Tieto odmeny sú stanovené vo vyš-

šej kolektívnej zmluve a mesto a or-

ganizácie ich musia vyplatiť v  má-

jových výplatách v  júni. Odmeny 

aj s odvodmi tvoria sumu 89 000€. 

Školské zariadenia na úhradu ener-

gií používajú aj vlastné príjmy, ale 

vzhľadom na veľký nárast týchto 

výdavkov je potrebná pomoc aj od 

zriaďovateľa, teda mesta. V  tomto 

období už mesto dostalo aj niekto-

ré dotácie, ktoré je potrebné zapojiť 

do rozpočtu. Jednotlivé rozpočtové 

opatrenia:

Príjmy:

• Výnos dane pre územnú samo-

správu je vo východiskových úda-

joch MF SR vyšší, ako mesto zapo-

jilo do rozpočtu.

• Mesto dostalo dotáciu na mimo-

riadnu situáciu COVID 19, kde 

boli mestu preplatené výdavky 

ešte z predchádzajúceho obdobia.

• MV SR poskytlo, ako každý rok, do-

táciu na opravu vojnových hrobov.

• FPU poskytol zatiaľ dve dotácie, 

a to na Salamander a na kultúrne 

podujatia – U mešťana Rubigalla.

Výdavky:

• Z  rezervného fondu mesta navr-

hujeme uhradiť PD na vnútroblo-

ky na Drieňovej, predpokladaná 

cena 20 000€.

• Energie na správe úradu navrhu-

jeme zvýšiť zo zvýšeného výnosu 

daní a  presunom z  projektu Vo-

lunteering Cities, kde sa predpo-

kladajú nižšie výdavky. 

• Energie na hasičskej zbrojnici na 

Štefultove navrhujeme kryť dotá-

ciou na opatrenia COVID

Ďalej sú v uznesení – tabuľke uve-

dené všetky školské zariadenia 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti mes-

ta, kde navrhujeme zvýšiť fi nančné 

prostriedky pre tieto zariadenia zo 

zvýšeného výnosu daní.

Neštátne zariadenia – rozpočet 

zvyšujeme v  zmysle podpísaných 

zmlúv o poskytnutí fi nančných pro-

striedkov – tiež zo zvýšeného výno-

su daní.

Na štadióne je potrebné fi nančne 

riešiť práce naviac – toto je možné 

hradiť zo schváleného úveru.

Salamander a kultúrne podujatia – 

výdavky sa zvyšujú o výšku poskyt-

nutých dotácií FPU.

Oprava vojnových hrobov – výška 

výdavkov zodpovedá výške poskyt-

nutej dotácie.

Na základe návrhu komisie športu 

navrhujeme presunúť fi nančné pro-

striedky z dotácií na oblasť športu 

na ceny do športových súťaží a z tej-

to položky kúpiť ceny pre plavecký 

oddiel, ktorý v  tomto roku nemá 

nárok na dotáciu z rozpočtu mesta.

Novinkou v  rozpočte je príspe-

vok pre neštátnych poskytovate-

ľov so ciálnych služieb, kde je mesto 

v zmysle novely zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách, povinné 

prispievať na každého svojho obča-

na umiestneného v takomto zaria-

dení určitou sumou. V  roku 2022, 

ktorý sa berie ako prechodné ob-

dobie je to čiastka 100€ na každé-

ho klienta mesačne. V  tomto roku 

predpokladáme výšku príspevku 

18 000€.

Z  rezervného fondu navrhujeme 

uhradiť rekonštrukciu ul. Horná 

Huta, pričom sa nebude zvyšovať 

použitie rezervného fondu, ale pre-

sunú sa prostriedky z  akcií PD ul. 

Dolná a PD ul. Mierová. Cena tých-

to PD je podstatne vyššia ako je plá-

nované v rozpočte, a tak sa nebudú 

realizovať v roku 2022.

Povolené prekročenie fi nanč-

ných operácií.

Navrhuje sa zvýšenie prevodu z re-

zervného fondu mesta, z ktorého sa 

uhradia výdavky na PD na vnútro-

bloky na Drieňovej.

Navrhujeme aj dočerpanie schvále-

ného úveru na štadión.

Bola tiež prerokovaná správa o  po-

skytnutí dotácií z  rozpočtu mes-

ta. Všetky žiadosti boli prerokova-

né kompetentnými komisiami MsZ. 

Komisie pripravili návrhy na poskyt-

nutie dotácií. O návrhu komisií roz-

hodne primátorka mesta do 7  dní 

a mestské zastupiteľstvo na svojom 

zasadaní. V  kompetencii primátor-

ky mesta v  zmysle §8 je rozhodnúť 

o dotáciách do výšky 1 000€ vráta-

ne. O  dotáciách vyšších rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo. Podľa zápis-

níc jednotlivých komisií čiastku nad 

1 000€ odporučila schváliť.

Dotácie nad 1 000EUR boli nasle-

dovné:

• vo výške 16 100€ pre žiadate-

ľa Futbalový klub Sitno Banská 

Štiavnica, s tým, že dotácia bude 

použitá na športovú činnosť fut-

balových mužstiev pre rok 2022 

– celoročné súťaže mužstiev 

(predprípravky, prípravky, starší 

a mladší žiaci, dorast a muži) v sú-

lade s VZN Mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca v znení Dodatku č. 1.

• vo výške 5 000€ pre žiadateľa 

Športový klub Atléti BS, s  tým, 

že dotácia bude použitá na čin-

nosť športového klubu v  roku 

2022, v súlade s VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 2/2018 o posky-

tovaní dotácií z  rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica v znení Dodat-

ku č. 1.

• vo výške 2 000€ pre žiadateľa Sit-

no Enduro Team (SET); Banská 

Štiavnica, s tým, že dotácia bude 

použitá na usporiadanie Medziná-

rodných majstrovstiev v  enduro 

a  zúčastňovanie sa celoročného 

medzinárodného seriálu v  súla-

de s  VZN Mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca v znení Dodatku č. 1.

• vo výške 2  000€ pre žiadate-

ľa spevokol Štiavničan a  s  tým, 

že dotácia bude použitá na čin-

nosť v roku 2022, v súlade s VZN 

Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica v  znení 

Dodatku č. 1.

Prerokovaná a schválená bola sprá-

va o stave mesta za rok 2021, ako aj 

kronika mesta za rok 2021. Infor-

matívne správy mesta, ako aj stano-

visko Mesta Banská Štiavnica k pre-

sťahovaniu SVP, š.p.

O  ostatných bodoch rokovania sa 

dozviete viac, ak si pozriete záznam 

na VIO TV alebo si prečítate zápis-

nicu na stránke mesta.

Celé znenie uznesení nájdete v ďal-

šom čísle Štiavnických novín.

Ing. Ivana Nikolajová,

prednostka mestského úradu

�1.str.

Dny slovenské kultury 2022 
v Moravskej Třebovej 

Z rokovania MsZ

Rozprávková 
dedinka
Rozprávkový deň pre deti a dospe-

lých pod názvom „Rozprávková De-

dinka“ sa uskutoční 28.5.2022 od 

14.00 hod. v  obci Počúvadlo (po-

sledný vstup o 17.00 hod.). Vstupy 

sú každých 20 min. Vstup: dospe-

lí, deti: 5,-EUR. Deti z Mikroregió-

nu Južné Sitno majú vstup zdarma! 

Pre deti je pripravený zaujímavý 

program, rôzne atrakcie a  občer-

stvenie.                     Obec Počúvadlo
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Romantické drevené schodisko s výhľadom na mesto  foto Terézia Sopková

Okružný panoramatický 

chodník pre všetky vekové 

kategórie s množstvom zaují-

mavostí na trase poskytuje 

najkrajšie pohľady na malebnú 

Banskú Štiavnicu.

„Jedným z našich cieľov pre mesto Banská 

Štiavnica je rozptýliť návštevníkov v abso-

lútnom centre mesta a distribuovať ich do 

jeho bezprostredného okolia. Podľa našich 

skúseností sa väčšina návštevníkov zdržia-

va iba v okolí hlavného ťahu, a to je škoda, 

o  mnohé prichádza. Štiavnické uličky sú 

vzhľadom k špecifickej geografii vystava-

né v akýchsi poschodiach, pospájaných ro-

mantickými drevenými schodiskami a úz-

kymi chodníkmi. Ak sa s nami vyberiete 

na prechádzku Štiavnica z nadhľadu, uvi-

díte mesto s jeho pamätihodnosťami ako 

na dlani a na dôvažok mnoho ďalších zau-

jímavostí” uvádza Igor Kuhn, výkonný 

riaditeľ OOCR Región Banská Štiavni-

ca. „Sme veľmi radi, že už po pár dňoch po 

realizácii sa teší veľkej obľube. Zásluhu na 

tom má aj nový objekt, ktorý voláme Ja-

visko. Moderný, ale decentný a do príro-

dy citlivo zakomponovaný prvok drobnej 

architektúry kopíruje terén, schodiskové 

sedenie umožňuje vo viacerých výškových 

úrovniach oddych na mieste s krásnou vy-

hliadkou na mesto pod vami s Kalváriou 

v pozadí.“

Trasa začína na Námestí sv. Trojice 

a končí v centre Banskej Štiavnice, má 

dlhší a kratší variant značený dreve-

nými smerovými tabuľami, návštev-

níkom zaberie približne 2,5 – 3 ho-

diny. Prechádza popri rodnom dome 

Deža Hoff manna – fotografa slávnych 

hviezd ako boli Beatles či Marilyn 

Monroe, okolo drevenej umeleckej in-

štalácie Transfer, kultúrneho a turis-

tického centra Hájovňa, aj asi 40 m hl-

bokého prepadliska po banskej ťažbe. 

Na trase uvidíte až 5 tajchov vrátane 

preslávenej Veľkej Vodárenskej s  ty-

rkysovo sfarbenou vodou. Jej pre-

važná časť je panoramatická, a tak si 

návštevníci môžu obzrieť pohľad na 

centrum z rôznych strán a výšky. Tra-

sa je vhodná pre malých aj veľkých, 

pre zamilované páry i  zvedavých fo-

tografov. Projekt za cca 18 000eur bol 

realizovaný s  fi nančnou podporou 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, 

dizajn Javiska navrhol ateliér Haus, 

realizáciu zabezpečila fi rma Pisch.

Terézia Sopková,

OOCR Región Štiavnica

INZERCIA

Vychádzková trasa Štiavnica z nadhľaduČinnosť 
Mobilných odberových miest

/MOM/ od 19.4.2022

Testovanie v  našom meste je 

možné:

Mobilné odberové miesto testova-

cích vzoriek na COVID-19, ktoré 

sa nachádza v  unimobunkách pri 

kotolni na ul. L. Svobodu (sídlisko 

Drieňová) je ukončené k 1.3.2022. 

Pokračuje testovanie v mestskej 

plavárni. Zmena od 19.4.2022!

Otváracie hodiny MOM:

po- pi: 8.00 – 12.00 hod.

so: zatvorené

ne: 9.00 – 13.00 hod.

Posledný odber pre antigénový 

test je 11.40 hod. Posledný odber 

pre PCR o  11.40 hod. Bez objed-

nania, platba iba v hotovosti! Vý-

sledky cez SMS, certifi kát v  slo-

venskom, nemeckom, anglickom 

jazyku. Cena antigénového testu 

8,-€. PCR z nosohltanu 49,-€. PCR 

(kloktací) 54,-€

PCR zadarmo – s výmenným líst-

kom alebo objednaní cez NCZI

Kontakt: 045/691 27 24

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

ska 1613/9, Banská Štiavnica

Platba možná len v hotovosti! Vy-

šetrenie nie je hradené z  verejné-

ho zdravotného poistenia. Klient 

si hradí vyšetrenie ako samoplatca. 

Pri vyšetrení preukázať sa OP, ale-

bo cestovným pasom. Maloleté deti 

v  doprovode zákonného 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: iba na objed-

návku - od pondelka do piatka – 

hromadné testovanie 20 osôb. T. 

č.: 0917 637 063, 045 692 15 40. 

Respirátor ako ochrannú preven-

tívnu pomôcku sú naďalej povin-

ní nosiť:

- personál zdravotníckych a  so-

ciálnych zariadení pri kontakte 

s  klientmi a  pacientmi (personál 

nemocníc, ambulancií a lekární),

- návštevníci zdravotníckych a soci-

álnych zariadení,

- pacienti v čakárňach a ambulanci-

ách lekárov,

- zákazníci lekární.

- Viac na: https://www.podnikajte.

s k / z a k o n n e - p o v i n n o s t i

-podnikatela/opatrenia-od

-21-4-2022-zmeny-nosenie-rusok

-pravidla-karanteny

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

V stredu, 30. marca 2022 

sa v spoločenskej sále SOŠ 

služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici konala prezentácia 

výsledkov projektu Erasmus+ 

ACTeco – ekostaviteľstvo pre 

všetkých.

Všetkých prítomných privítala ria-

diteľka školy PhDr. Viera Gre-

gáňová. Na prezentácii projektu 

sa zúčastnili a so svojimi príhovor-

mi vystúpili primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, Ondrej 

Lunter, podpredseda BBSK, zástup-

covia a  pedagógovia školy a  Zuza-

na Kierulfová zo slovenskej or-

ganizácie pre hlinené a  slamené 

stavby ArTUR, ktorá iniciovala pro-

jekt tejto online vzdelávacej platfor-

my. Vďaka zanietencom z  občian-

skeho združenia ArTUR sme mali 

možnosť vidieť, že eko-staviteľstvo 

má svoju budúcnosť.

Na jeseň 2019 bol projekt ACTe-

co schválený a fi nancovaný EÚ ako 

projekt Erasmus+ a  partnermi sú 

technické školy na Slovensku, ako 

aj medzinárodné organizácie. Cie-

ľom je vytvoriť platformu ekologic-

kého stavebníctva pre online vzde-

lávanie v Európe. ACTeco je projekt, 

ale aj európska spolupráca nezisko-

vých organizácií, ktoré sa venujú té-

mam hlinených stavieb, stavieb zo 

slamených balov a  školenia pre 

zmenu, zodpovedných za obsah 

kurzov pre vzdelávanie dospe-

lých, s  partnermi z  technických 

škôl a  školení (ktorí budú kur-

zy integrovať do svojho vzdelá-

vania). Všetci partneri sa snažia 

šíriť myšlienky a techniky ekolo-

gickej udržateľnej výstavby, či už 

medzi študentmi alebo ich starý-

mi rodičmi, remeselníkmi alebo 

samostaviteľmi, učiteľmi/maj-

strami alebo učňami/žiakmi.

Verejnosť mala možnosť prísť 

sa oboznámiť so staviteľskými 

technológiami „staro-novými“. 

Už naši predkovia budovali domy 

z  prírodných materiálov hliny, sla-

my, piesku, dreva a kameňa. Robili 

s materiálmi, čo mali v bezprostred-

nej blízkosti (nebola možnosť napr. 

kamiónovej dopravy a  pod.). Dnes 

moderné materiály a  technológie 

tie pôvodné – prírodné sa odsunu-

li do úzadia.

A prečo je projekt dôležitý? Lebo 

je dopyt po zdravých stavbách s ma-

lou uhlíkovou stopou, ale je málo 

remeselníkov, ktorí vedia stavby 

realizovať, lebo prírodné materiá-

ly majú malú uhlíkovú stopu, čo je 

pri dnešnej klimatickej kríze dôleži-

tý faktor pri výbere stavebného ma-

teriálu, aby sa hlavne stredným od-

borným školám poskytlo know how 

a  zaujímavý interaktívny nástroj 

vzdelávania, a  aby čo najrýchlejšie 

a  s  najväčším možným dopadom, 

informovali a vzdelávali rôznorodé 

cieľové skupiny, čo sa snaží Stred-

ná odborná škola služieb a  lesníc-

tva v Banskej Štiavnici realizovať vo 

svojom učebnom programe a v pra-

xi prípravou žiakov prispieť k  roz-

voju eko-staviteľstva, ktoré môže 

pomôcť zmierniť klimatické zme-

ny a  ich dopad a  taktiež pripraviť 

pracovníkov so zručnosťami, kto-

rí budú vedieť realizovať udržateľ-

né princípy v  stavebnom priemys-

le. A to bol aj výsledok prezentácie 

tohto projektu s ukážkami eko-sta-

viteľstva.

Michal Kríž

Eko-staviteľstvo pre všetkých

V piatok, 22. apríla 2022 

navštívili členovia Sloven-

ského komorného orchestra 

s umeleckým vedúcim 

Ewaldom Danelom a mana-

žérkou Janou Tvrdíkovou 

po slovenských mestách 

Prešov, Dolný Kubín aj Banskú 

Štiavnicu.

Jarný koncert odznel v  zaplne-

nej sále Kultúrneho centra Ban-

ská Štiavnica krátko po 18.00. Na 

programe zazneli diela Antonia Vi-

valdiho výberom skladieb 4 ročných 

období, Astora Piazzollu – 4 ročné 

obdobia v Buenos Aires: Jar, Wolf-

ganga Amadea Mozarta: Diverti-

mentá (výber), Jozefa Suka – Sere-

náda pre sláčikový orchester a  Ilju 

Zeljenku – Musica Slovaca, skladba 

pre husle a  sláčikový orchester na 

ľudové piesne z Čičmian.

Slovenský komorný orchester vzni-

kol v  r. 1960 na pôde Slovenskej 

fi lharmónie a  patrí k  najpopulár-

nejším súborom v oblasti klasickej 

hudby na Slovensku, ktorý účin-

koval na festivaloch a koncertných 

turné v  zahraničí, ako napr. v  Ja-

ponsku, Južnej Kórei, Španielsku, 

Nemecku, Švajčiarsku a  Českej re-

publike.

Repertoár, ktorým sa prestavi-

li v našom meste bol naozaj pestrý 

a  publikum sa za jedinečný výkon 

odvďačilo potleskom, začo si vyžia-

dali hudobné prídavky.

V  rámci štiavnickej kultúrnej jari 

sa môžete tešiť už 14. mája (sobo-

ta) o 19.00 v kultúrnom centre na 

divadelnú komédiu Horúca sprcha 

s  hviezdnym obsadením, ktorú by 

ste si určite nemali nechať ujsť!

Michal Kríž

Slovenský komorný orchester 
v Banskej Štiavnici

Cyklotrasa – „Flow trail Helligon“

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Výškový rozdiel: 240 m

Dĺžka: 2 km

Povrch: prírodný

Názov trate evokuje zatočenie 

trasy, ktoré je typické pre dy-

chový hudobný nástroj heligón. 

Flow trail Helligon je plynulý 

typ trate, ktorý je zábavný a vy-

užíva všetko, čo krajina posky-

tuje a  zvýrazňuje jej topografi u. 

Vlnenie terénu a  klopenie trate 

sa v  maximálnej miere využíva-

jú za účelom dosiahnutia plynu-

lej jazdy. Trať prináša neodhad-

nuteľné prekvapenia, nenudí, jej 

rôznorodosť a  inovatívnosť vy-

tvára zvláštny intuitívny pocit.

Je prístupná širokému množstvu 

obdivovateľov horskej cyklistiky 

– zvládne ju „bajker“ so základ-

nými zručnosťami jazdy na hor-

skom bicykli. Táto horská trasa 

nie je extrémna, nebezpečná ale-

bo strmá. Všetky prvky, po kto-

rých jazdec musí prejsť sú pre-

jazdné, predvídateľné a stabilné.

Prístup k štartu Flow trailu Hel-

ligon je z  Horného hodrušské-

ho jarku, po ktorom vedie čer-

venou farbou vyznačený Veľký 

hodrušský okruh. Výstupo-

vé možnosti ku štartu Helligo-

nu sú dve. Prvá lanovkou Sala-

mandra Resortu, ktorá je zatiaľ 

v  prevádzke iba počas letných 

prázdnin, druhá výstupovou 

trasou na bicykli. Presný po-

pis trasy a  záujmové body náj-

dete na https://bajkomktajchom.

sk/fl ow-trail-helligon/ a  ďalšie 

tipy na výlety nájdete na: https://

www.banskastiavnica.travel/

aktivny-oddych/.

Prajeme vám príjemný zážitok!

OOCR Región Štiavnica

Členovia SKO v kultúrnom centre  foto Lubo Lužina

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Spomienka

Rok sa ne-

zdá ako dlhá 

doba, ale bez 

teba to pri-

padá ako več-

nosť. Neprejde deň, kedy by 

sme netúžili mať ťa späť. 

Dňa 3.5.2022 si pripome-

nieme smutné 1. výročie, 

keď nás navždy opustil náš 

milovaný Janko Patsch. 

Prosíme tých, ktorí ho po-

znali a mali radi, venujte mu 

tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje zá-

jazd - kúpanie v  Poľnom Kesove 

(pri Nitre) v  utorok, 17.5. Cena 

10€ (doprava + vstupné). Odchod 

autobusu z  Križovatky o  8.00. 

https://thermalnitrava.sk/bazeny/

Zmena miesta je z  dôvodu ne-

fungovania niektorých bazénov 

v Podhájskej.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť te-

lefonicky na čísle: 045/692 0875 

alebo 0904 335 202 alebo mailom 

na: zosztp@gmail.com.

Výbor ZO SZTP

Oznam
Múzeum vo Svätom Antone je 

otvorené od utorku do nedele od 

09.00 do 16.00 hod.

Jana Slaná, odd. marketingu, 

múzeum vo Sv. Antone

Slovo má… 

Michal Wirchniański.

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 tento 

spoločný projekt. V apríli na mesač-

ný  rezidenčný pobyt nastúpil Mi-

chal Wirchniański z Poľska (16.4. – 

15.5.), ktorý bude prekladať knihu 

M. Hvoreckého Tahiti. Utopia. Po-

ložili sme mu preto zopár otázok:

Ako ste sa dostali k  prekladom 

slovenskej literatúry do poľšti-

ny?

M.W.: Som povolaním prekladateľ 

a  tlmočník, slovenčinu som vyštu-

doval v Krakove ako riadny študij-

ný odbor, a odvtedy je preklad a tl-

močenie moja práca. Pritom vždy 

ma lákalo dať sa aj na literárny pre-

klad, ale popri práci na plný úväzok 

som na to nenachádzal dosť času, 

a tak som ten plán začal realizovať 

až pred dvoma rokmi, keď som si 

založil vlastnú živnosť ako úradný 

tlmočník a prekladateľ slovenčiny. 

Ktoré diela ste doteraz preložili 

a aké ohlasy zaznamenali doma 

v Poľsku?

M.W.: Jediný môj literárny preklad, 

ktorý bol doteraz vydaný knižne, je 

zbierka poviedok Juraja Kováčika 

V panoramatickom kine. Zazname-

nala pozitívne ohlasy, bola zaradená 

do súťaže o literárnu cenu Angelus, 

ktorá sa v  Poľsku udeľuje auto-

rom kníh pochádzajúcich z 22 kra-

jín označovaných ako stredoeuróp-

ske, za knihu, ktorá bola vydaná na 

poľskom trhu v danom roku, v tom-

to prípade v roku 2021 (treba však 

poznamenať, že je to zatiaľ iba širo-

ký výber 100 kníh, z ktorých jury na 

cenu Angelus nominuje 14 titulov). 

Okrem toho som preložil jednotlivé 

poviedky Michala Hvoreckého a Ri-

charda Pupalu, obidve boli zverejne-

né v literárnom štvťročníku Wyspa, 

dúfam že zvýšia záujem o týchto au-

torov v  Poľsku (Michalovi Hvorec-

kému vyšla v  Poľsku jedna kniha 

v roku 2002 a odvtedy iba ojedine-

lé poviedky, tvorba Richarda Pupa-

lu bola doposiaľ v Poľsku neznáma).

Akému prekladu sa venujete po-

čas pobytu Trojica Air?

M.W.: Prekladám knihu Micha-

la Hvoreckého Tahiti. Utópia, v pr-

vom rade preto, že mňa oslovila ako 

čitateľa, a  tento čitateľský zážitok 

by som chcel dopriať aj poľsky ho-

voriacim čitateľom. Navyše si mys-

lím, že to pre nich bude príležitosť 

oboznámiť sa s kúskom slovenskej 

histórie, aj keď v takejto alternatív-

nej podobe, v medzinárodných sú-

vislostiach, ktoré by asi nečakali.

Ste v Banskej Štiavnici prvýkrát? 

Ako na vás pôsobí mesto a aké sú 

podmienky na prácu, ktoré vy-

tvára Trojica Air?

M.W.: V  Štiavnici nie som prvý-

krát, takže vedel som do čoho idem. 

Mesto, s  jeho bohatou históriou 

a podmanivým prírodným prostre-

dím, vnímam ako mimoriadne za-

ujímavé a som rád, že si ho môžem 

vychutnať ako rezident celý mesiac. 

Registrujem však aj to, že boom, 

aký posledné roky zažíva má svoju 

cenu – komercializácia cestovného 

ruchu síce na jednej strane zaručuje 

príliv kapitálu, ktorý fi nancuje po-

stupujúcu rekonštrukciu historic-

kého centra, no na druhej, hlavne 

počas turistickej sezóny, robí bežný 

život veľmi náročným. Podmienky, 

ktoré Trojica Air vytvára na prácu 

sú dobré, vedome som sa však vy-

hol práve letnej sezóne. A aby som 

nezabudol: ako fi lmový fanúšik mu-

sím poznamenať, že je to skvelé, že 

kino Akademik je tak blízko rezi-

denčného bytu.

Projekt rezidenčných pobytov pre 

prekladateľov Trojica Air fi nančne 

podporuje LITA, autorská spoloč-

nosť.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Fotka z BŠ  foto Michal Wirchniański

INZERCIA

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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Spomienka

Prepáčte, dra-

hí, za ten žiaľ, 

ktorý som po 

sebe tu zane-

chal. Že som 

už nezvládal s  osudom boj, 

navždy však zostanem Va-

šim strážnym anjelom. Dňa 

3.5.2022 uplynie 10 rokov, 

čo od nás odišiel náš milova-

ný manžel, otec a starý otec 

Ivan Gábor. Kto ste ho po-

znali, venujte mu, prosím, ti-

chú spomienku.

Smútiaca rodina 

Spomienka

Aj slnko zapa-

dá ústupkom 

noci, komu raz 

sviečka dohorí, 

nieto viac po-

moci. Po roku 

privial osud opäť ten čas, pre 

ktorý nám srdce zas puká. 

Naša pamiatka je stále živá na 

našu láskavú mamu, starkú 

a prastarkú Marínu Šaturo-

vú, ktorá naposledy vydýchla 

20. apríla. Jej pracovité ruky, 

ktoré hladili našu tvár skĺ-

zli vedľa nehybného tela. Te-

raz už len mlčky stojíme nad 

hrobom, kde odpočíva jej telo 

v rodnej hrude zemi v pokoj-

nom spánku a my do tmy kla-

dieme kahanec nádeje, ktorý 

zapálime do duše našej boľa-

vej a  spomienky na ňu si už 

len vlejeme. Osud je občas veľ-

mi krutý, nevráti, čo raz vzal, 

a preto jej najbližším zostáva-

jú iba spomienky a v srdci veľ-

ký žiaľ. Na Marínu Šaturovú si 

s láskou spomína 

dcéra Anna, Ľubica a syn 

Tibor s rodinami

oznamy, 
spomienky

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

21.4.2022 sa uskutočnila 

výročná členská schôdza 

SZTP v Banskej Štiavnici 

v SOŠ služieb a lesníctva,

ako to bývalo pravidelne 

pred pandémiou. 

Sme naozaj radi, že sme sa mohli 

stretnúť po dlhej dobe v  takom 

hojnom počte, aby sme zhodnoti-

li predchádzajúcu činnosť, sústre-

dili sa na tohtoročné plány a zvoli-

li si výbor základnej organizácie aj 

okresného centra SZTP.

Tento rok sme mali aj význam-

ných hostí, europoslanca Rober-

ta Hajšela, ktorý aj napriek veľ-

kej zaneprázdnenosti a cestovaniu 

medzi Bruselom a  Štrasburgom, 

si vždy nájde čas, aby prišiel me-

dzi seniorov, občanov ŤZP a vypo-

čul si ich problémy a získal námety 

pre svoju prácu v EP. Pravidelným 

hosťom je aj pán riaditeľ ÚPSVaR 

Mgr. Mikuláš Pál, ktorý je zároveň 

aj poslancom MsZ v  B.Štiavnici 

a tiež poslancom VÚC BBSK, kto-

rý zorganizoval mnohé projekty 

v  prospech občanov celého okre-

su. Tiež sme tu privítali predsed-

níčku SZTP Ing. Moniku Vrábľovú 

a  riaditeľku SZTP Mgr. Oľgu Bo-

huslavovú, ktoré nám predstavi-

li projekty a plány činnosti na rok 

2022. Odovzdali aj významné oce-

nenie predsedníčke ZO a podpred-

sedníčke OC Anke Peťkovej, ktorá 

už celé desaťročia obetavo pracu-

je v prospech našich členov, orga-

nizuje, vybavuje zaujímavé akcie, 

za čo jej všetci úprimne ďakuje-

me. Ocenenie za dlhoročnú prá-

cu si prevzal aj Ivan Madara, ktorý 

pracoval ako predseda OC a  pod-

predseda ZO, ale pred 2 rokmi 

po okrúhlom jubileu 80 rokov sa 

týchto funkcií už vzdal. Naším pra-

videlným hosťom býva aj Bc. Eva 

Gregáňová, ktorá zastupuje MsÚ 

B. Štiavnica. Tentokrát medzi nás 

zavítal aj poslanec MsZ v B.Štiav-

nici Štefan Mičura.

Kultúrny program pripravili deti 

z  Materskej školy 1. mája – malí 

baníci aj s permoníkmi pod vede-

ním pani učiteliek Blanky Konôp-

kovej a Adriany Verešíkovej boli 

úžasní a zožali veľký potlesk. Ďa-

lej zaspievali Matilda Rezníčko-

vá so sestrou Danielou Mihalovi-

čovou a  nakoniec členky KD z  B. 

Štiavnice si pripravili niekoľko 

piesní, čím spríjemnili túto sláv-

nostnú atmosféru. Na schôdzi sa 

uskutočnili aj voľby na nasledujú-

ce 4 roky, Anka Peťková pokraču-

je naďalej vo funkcii predsedníčky 

ZO a predsedníčka OC, RNDr. Eva 

Šestáková, poďakovala prítom-

ným v mene celého výboru za pre-

javenú dôveru, čo všetkých členov 

zaväzuje k tomu, aby vytvárali čo 

najlepšie možnosti na aktívny od-

dych seniorov a osôb ZŤP.

Po 2 rokoch pandémie sa členo-

via dočkali aj tomboly, ktorá bola 

veľmi bohatá, dalo by sa povedať, 

že vyhral skoro každý, takže všet-

ci prítomní odchádzali spokojní 

z príjemne prežitého dňa a spoloč-

ného stretnutia.

Na záver musíme pripomenúť, že 

bez podpory a  pomoci jednotliv-

cov i  organizácií, by SZTP nemo-

hol mať takú bohatú činnosť, lebo 

členské príspevky vo výške 5 € na 

rok by ledva stačili pokryť náklady 

spojené s  prenájmom priestorov, 

základnou prevádzkou a  činnos-

ťou organizácie.

Preto vyjadrujeme veľké Poďa-

kovanie všetkým priaznivcom, 

podporovateľom, členom SZTP 

i  sponzorom za pomoc a  spolufi -

nancovanie aktivít. Sú to najmä: 

europoslanec Robert Hajšel, riadi-

teľ ÚPSVaR, poslanec MsZ a BBSK 

Mikuláš Pál, poslanec MsZ Štefan 

Mičura, primátorka Mgr. Nadež-

da Babiaková, Mesto B. Štiavni-

ca, Janka Tynkovan Tidly Group, 

poslanec MsZ Peter Ernek, COOP 

Jednota Žarnovica, pekáreň An-

ton-Antol, riaditeľka SOŠ služieb 

a  lesníctva PhDr. Viera Gregáňo-

vá, kaderníctvo pani Čaklošová, 

pedikúra Denisa Pavlíková, Kláš-

torná Vináreň Martina Hanuszo-

vá, fotoateliér Mariána Holuba, 

Banka lásky, r. Debnárová.

Výbor SZTP

Výročná členská schôdza

Členovia SZTP bilancovali svoju činnosť  foto archív SZTP

Hľadáte miesto, kde by ste 

vy, váš príbuzný alebo niekto 

z vašich známych zmysluplne 

trávili svoj čas, v komunite 

ľudí s podobným osudom?

Ak hľadáte zázemie, kde vám bude 

poskytnutá primeraná odborná po-

moc, individuálny prístup a podpo-

ra skupiny združujúca ľudí so zdra-

votným znevýhodnením, sme tu 

práve pre vás! 

Domov sociálnych služieb pre deti 

a  dospelých – sociálne stredisko 

SČK v  Banskej Štiavnici na uli-

ci Bratská 9, ponúka voľné mies-

ta ľuďom odkázaným na pomoc 

poskytnutím sociálnej služby am-

bulantnou formou, v  dňoch pon-

delok až piatok v minimálnom roz-

sahu 4 hodiny denne.

Bližšie informácie vám radi poskyt-

neme na tel. čísle: 0903 558  945, 

0917 537  063 alebo emaile: 

banskastiavnica@redcross.sk

Naše aktivity môžete sledovať na: 

FB SČK Banská Štiavnica a Domov 

sociálnych služieb | Facebook

SČK DSS BŠ

DSS sociálne stredisko SČK pozýva!
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Sme žiačky Strednej odbornej 

školy lesníckej v Banskej 

Štiavnici so zameraním na 

krajinnú ekológiu. 

Už v  druhom ročníku nás zauja-

la možnosť absolvovania praktickej 

maturity formou obhajoby vlastného 

projektu. Rozhodli sme sa teda vybrať 

si túto možnosť a vymysleli sme plán 

revitalizácie záhrady na streche škol-

ského internátu.

Trend takýchto záhrad každým ro-

kom rastie, ale paradoxne, pôsobením 

urbanizácie zelene v mestách neustá-

le ubúda. Prostredníctvom komu-

nitných záhrad sa aspoň z časti sna-

žíme v mestách zvýšiť podiel zelene. 

Hlavnou motiváciou ľudí k  vzniku 

komunitných záhrad býva túžba po 

vypestovaní vlastnej zeleniny, byli-

niek, oživenie budov, balkónov alebo 

striech zeleňou. Zelená strecha má sa-

mozrejme aj spoločenský rozmer, kto-

rý táto voľnočasová aktivita ponúka. 

Záhrady môžu slúžiť aj ako vyučovací 

priestor pre všetky stupne škôl.

Komunitné záhrady existujú v  rôz-

nych formách po celom svete. Môžu 

byť umiestnené v blízkosti okolia rôz-

nych budov, na balkónoch alebo stre-

chách bytov a domov, na pozemkoch 

škôl, nemocníc a  ich veľkosť ovplyv-

ňujú rôzne faktory. Komunitné zá-

hrady nám aspoň čiastočne pomáhajú 

udržiavať rovnováhu medzi urbani-

záciou a zeleňou v mestách. V našom 

projekte sme sa zamerali na revitalizá-

ciu komunitnej strešnej záhrady, kto-

rú sme prebrali po predchádzajúcich 

žiakoch našej školy, ktorí túto záhra-

du založili. Po prebratí sa záhrada na-

chádzala na polovici strechy školské-

ho internátu, čo predstavovalo 35m². 

Naším čiastkovým cieľom bolo zá-

hradu rozšíriť na celú plochu stre-

chy, čo predstavuje 70m². Dôvodom 

rozšírenia bolo vybudovanie jazier-

ka na druhej polovici strechy, v kto-

rom sme vytvorili podmienky pre 

drobných vodných živočíchov a pod-

mienky pre vodné rastliny. Ďalším 

dôvodom bolo rozšíriť biodiverzi-

tu na streche a obohatiť školský in-

ternát o zeleň. Našou prioritou bolo 

využitie starých materiálov, ktoré sa 

dali zrecyklovať. Použitím väčšej ná-

doby na zber dažďovej vody, ktorou 

sme následne záhradu polievali, sme 

ušetrili pitnú vodu zo školského in-

ternátu. Plochu sme pokryli dubovou 

kôrou a vytvorili chodník z neživých 

prírodnín. Jednou z  hlavných prio-

rít bolo vytvorenie príjemného pro-

stredia pre žiakov, v  ktorom nájdu 

možnosť na oddych a relaxáciu. Sme 

si isté, že komunitná strešná záhra-

da bude naplno využívaná a zároveň 

bude spĺňať svoju hlavnú funkciu, 

a to vytvoriť žiakom zo školského in-

ternátu miesto, kde sa budú cítiť na 

chvíľu ako v parku, v lese či niekde na 

príjemnom mieste. Určite je to vhod-

né miesto aj na vytvorenie nejakého 

spoločného podujatia v rámci voľné-

ho času žiakov.

Táto záhrada nám naozaj prirástla 

k srdcu. Vytvoriť ju nebolo vôbec jed-

noduché, pretože sme museli spolu-

pracovať s  rôznymi organizáciami. 

Výsledkom nie je len to, že sme tu za-

nechali záhradu, ktorú môžu využí-

vať žiaci zo školského internátu, ale 

naučili sme sa množstvo zručností, 

ktoré sa nám v živote určite zídu, ako 

napríklad žiadať, zorganizovať, vyba-

viť a iné.

S touto prácou sme postúpili na kraj-

ské kolo, kde sme sa umiestnili na 

prvom mieste a pokračujeme na ce-

loslovenské kolo, ktoré sa bude ko-

nať v  Bardejove. Je to pre nás veľ-

ký úspech a touto cestou by sme sa 

chceli poďakovať našej konzultant-

ke. Poďakovanie patrí aj vedeniu ško-

ly, školského internátu, ktorí nám 

vyhoveli v našich požiadavkách a po-

skytli nám fi nančnú pomoc. Ďakuje-

me aj dobrovoľným hasičom z Ban-

ského Studenca, ktorí nám pomohli 

so splnením nášho cieľa.

Patrícia Uhnáková, 4.B, 

Stredná odborná škola lesnícka 

Banská Štiavnica

Zelená strecha

Záhradka na streche internátu  foto Katarína Balážová

Pridajte sa do nášho 

múzejného tímu! Slovenské 

banské múzeum hľadá na 

letnú sezónu posily do tímu 

– lektorov/ky a sprievodcov/

kyne. 

Ak máte viac ako 16 rokov, komu-

nikačne ovládate aspoň jeden cudzí 

jazyk, ste komunikatívny, empatic-

ký, zodpovedný, máte vzťah k histó-

rii, baníctvu, kultúre, umeniu, ne-

váhajte: pošlite prihlášku. Hľadáme 

nielen spomedzi študentov, ale s ra-

dosťou privítame aj činorodých se-

niorov, dôchodcov.

Sezónnych lektorov (od mája do ok-

tóbra 2022) hľadáme do všetkých 

našich expozícií v Banskej Štiavnici: 

Banské múzeum v  prírode - skan-

zen, Starý zámok, Nový zámok, 

Kammerhof, Galéria Jozefa Kollá-

ra, Berggericht.

Žiadosti posielajte najlepšie na 

email: mzdy@muzeumbs.sk alebo 

poštou na adresu Slovenské ban-

ské múzeum, Kammerhofská 2, 

969 01 Banská Štiavnica. Uveďte aj 

Vaše preferencie, o ktorú z expozícií 

máte záujem.

Už sa nevieme dočkať prvých se-

zónnych hostí v  Banskej Štiavnici 

a  v  expozíciách múzea, ale tešíme 

sa aj na Vás, perspektívnych kole-

gov a kolegyne. Využite príležitosť 

bližšie spoznať múzejnú prácu a byť 

prostredníkom zážitkov a informá-

cií, ktorými sa usilujeme obohatiť 

návštevníkov a  návštevníčky v  lo-

kalite UNESCO.

Viac info tu: +421 45 694 9411, 

mzdy@muzeumbs.sk 

#slovenske_banske_muzeum#se-

zona_2022 #lektorky_lektori

SBM

Múzeum hľadá lektorky a lektorov!

Záhradkárske 
okienko
Černice – sadenie

Po zasadení by sme nemali zabud-

núť rastliny poliať a zamulčovať (sla-

ma, seno, štiepka).

Existuje niekoľko spôsobov pesto-

vania černice:

- pásová výsadba – černice sadíme 

v páse 150 cm od seba. O dva až tri 

roky postupným odnožovaním vy-

tvorí černica súvislý pás, ktorého šír-

ku si sami regulujeme. Je potrebné 

vyberať sorty so vzpriameným ras-

tom. Pre tento spôsob výsadby sa 

odporúča vyberať sorty so vzpria-

meným rastom.

- pestovanie pri koloch – používa sa 

pri poliehavých odrodách. Rastlina 

sa vyväzuje ku kolu, ako je to v prí-

pade viniča.

- pestovanie na jednoduchej drôten-

ke – na kôl sa pripevní drôt vo výške 

80 – 120 cm. Tento spôsob sa hodí 

najmä pre poliehavé druhy černíc. 

V tomto prípade sadíme rastliny až 

na vzdialenosť 2 m.

Černice a  starostlivosť o  ne 

v priebehu roka

Počas roka je potrebné černicu pra-

videlne polievať. V priebehu vegetá-

cie potrebuje až 700 mm zrážok. Zá-

lievka je obzvlášť dôležitá, pokiaľ nie 

je rastlina zamulčovaná. Pri prípad-

nom okopávaní je nutné dávať po-

zor a nekopať hlbšie ako 10 cm. Čer-

nica plytko korení.

Odporúča sa pridávať na jeseň alebo 

jar 2 – 3 kg kompostu na 1m2. V prí-

pade pestovania pri koloch alebo na 

drôtenke je nutné černicu vyväzo-

vať. Samozrejmosťou je aj strihanie 

černíc.

Strihanie černíc

Strihanie černíc sa robí dvakrát do 

roka (niektorí záhradkári strihajú 

len raz, koncom zimy). Cieľom je po-

nechať rastlinu presvetlenú a vzduš-

nú. Iba tak bude černica dobre rásť 

a plody budú správne dozrievať.

Prvý rez sa robí po zbere plodov, 

kedy sa odstraňujú vyrodené vý-

honky, aby zbytočne nezahusťova-

li výsadbu. Na jednoročných výhon-

koch sa bočný obrast zastriháva za 

piatym listom. Sú záhradkári, ktorí 

tento krok preskakujú a robia rez iba 

koncom zimy (viď. nižšie).

Koncom zimy sa vyberie 6-7 najlep-

ších výhonov na 1 m. Tie sa zastrih-

nú asi o 1/
5
 dĺžky a bočný obrast sa 

zastrihne na 5 – 6 očiek. Zvyšné vý-

hony (staré a nadbytočné mladé) sa 

odstránia.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 29.4. o 18:30 hod.

Downton Abbey: 
Nová éra
Dráma, 120 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Vo voľnom pokračovaní 
slávneho seriálu a úspešného fi l-
mu Panstva Downton z babičkinej 
skrine vyskočí kostlivec v po-
dobe dávneho románika s jedným 
francúzskym šľachticom, ktorý má 
nečakané dôsledky pre celú ro-
dinu Crawleyovcov a ich služob-
níctvo.

Sobota 30.4. o 18:30 hod.

Po čom muži túžia 2
Komédia, 100 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Irena Kopáčová sa živí 
ako vzťahový poradca, ale pri-
tom sama má partnera, ktorý ju 
podvádza. Irenu jej prax pro-
fesionálne deformuje a nevera 
jej priateľa ju posilní v pre-
svedčení, že muži sú primitív-
ne bytosti, ktoré len smrdia, 
pijú pivo a prdia. Jedného dňa 
sa jej averzia voči mužom vy-
stupňuje a ona po dvoch fľa-
šiach vína vyhlási, že chce byť 
muž, aby sa tiež mohla správať 

ako tupec a mať všetko na sve-
te jednoduchšie. Druhého rána sa 
Irena prebudí s hlavou ako zvon 
a s hrôzou v očiach zistí, že sa 
jej nočné prianie vyplnilo. 

Nedeľa 1.5. o 16.00 hod.

Príšerákovci 2
Animovaný, komédia, 103 min., 
MP:7, vstupné: 5€. Od veľkého 
„príšerákovského“ dobrodružstva 
rodiny Wishbonovcov uplynul už 
nejaký čas. Ich život sa vrá-
til do starých koľají, s bežný-
mi ľudskými starosťami a hádka-
mi. Pozvanie na svadbu Baby Yagy 
a jej nastávajúceho je pre ro-
dinu príjemným rozptýlením. Kým 
si však snúbenci stačia povedať 
áno, ich slávnostný deň zničí 
nepozvaný hosť. Malá milionárska 
dcérenka Mila, ktorá je super 
cool agentka a hlavne obávaná 
lovkyňa príšer, oboch svadobča-
nov unesie!

Nedeľa 1.5. o 18.30 hod.

Panstvo Downton: 
Nová éra
Dráma, 120 min., MP12, vstupné. 

5€. Vo voľnom pokračovaní sláv-
neho seriálu a úspešného fi l-
mu Panstva Downton z babičkinej 
skrine vyskočí kostlivec v po-
dobe dávneho románika s jedným 
francúzskym šľachticom, ktorý má 
nečakané dôsledky pre celú ro-
dinu Crawleyovcov a ich služob-
níctvo.

Utorok 3.5. o 18.30 hod.

Gabi od 8-18
Dokumentárny, 77 min., MP12, 
vstupné: 5€. Č asozberný  dokument 
v priebehu piatich formatí vnych 
rokov skladá  z intí mnych kaž do-
denný ch okamihov citlivý  portré t 
dieť ať a, ktoré  opú š ť a svet hier 
a hľ adá  identitu a prijatie.

Štvrtok 5.5. o 18.30 hod.

Fantastické zvieratá: 
Tajomstvá Dumbledora
Fantasy, dobrodružný, 143min., 
MP:12, vstupné: 5€. Mocný temný 
čarodejník Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) sa chystá pre-
vziať kontrolu nad čarodejníc-
kym svetom.

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. 14/2022: „Ne-

ber na seba viac ako sa dá. Rovnováha 

je bezpečnejšia ako prevaha.“ Výher-

com sa stáva Mária Zaďjorová, 

B. Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o poukážku na 

konzumáciu v hodnote 10€ (2 x 5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

9.5.2022.

V tajničke sa ukrýva príslovie:

A., Sťa, oblap, hudobný nosič, hlas 

hada, vrece,

B., 3. časť tajničky, 1. časť tajnič-

ky, uhlík,

C., Stred slova Kamil, natáčal, 995 

v Ríme, eman,

D., Ponáraj, ovečka, preto, nápis na 

pomníku,

E., Meno Chačaturjana, štát v Juž-

nej Amerike, udieralo,

F., Teším sa, sala, dopravný pro-

striedok, síra,

G., Poštová skratka, stred slova 

strava, textová skratka, kto si básn., 

hliník,

H., Obyvateľ Ruska, slanina česky, 

sláčik, ozn. áut Kambodže, Luxem-

burska, Uruguaja,

I., Mletím vlož, papagáj, obojživel-

ník, plod a strom,

J., Omámme alkoholom, nie exp., 

Nová scéna, osobné zámeno, sodík,

K., 5. časť tajničky, nech po česky.

1., Stred slova maral, 4. časť taj-

ničky, oska,

2., Špajza, benzínka,

3., Stred slova loziť, rastenie, snem 

v Poľsku,

4., Oblok, pochod, ľudové milície, 

urán,

5., Časť Viedne, výchovný poradca, 

časť atlasu, znížený tón E,

6., Ampér, ozn. áut Žiar/ Hr., samec 

kozy, zachovávajú vernosť,

7., Zrania, brat Ábela,

8., Poskakovali ako kone, lesné 

zviera,

9., Veľa ľudí, žen. meno, kvet obi-

lia, urán,

10., Ako, áno, operenec, vyvaľuj 

oči,

11., Priehľadná časť okien, notes,

12., Hudobná TV stanica, dávaj do 

záhybov, zakrývať,

13., Samohlásky v slove delo, mlie-

ko angl., meno Heribanovej,

14., 2. časť tajničky, koniec taj-

ničky.

Pomôcky: Seim, ktos, RIP, marš.

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. 16
Krížovka
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Účastníci podujatia na železničnej stanici v Hronskej Dúbrave  foto Lubo Lužina

Dňa 22.4.2022 sa po dvoj-

ročnej odmlke zapríčinenej 

pandémiou COVID-19 usku-

točnil 16. ročník „Náckovej 

Štiavnice“, humoristického 

podujatia, zameraného na 

propagáciu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Banskej 

Štiavnice, udržiavanie štiav-

nického dialektu, formou 

propagácie postavy štiavnic-

kého Nácka, šibala a huncúta. 

Podujatie bolo venované Ing. La-

dislavovi Lackovi (*1942), význam-

nému členovi baníckeho spolku 

v jeho jubilejnom roku a konalo sa 

pod záštitou Mgr. Nadeždy Babia-

kovej, primátorky Banskej Štiav-

nice. Tradične prvou časťou bola 

jazda mimoriadneho historické-

ho motorového vlaku, „Štiavnickej 

Anči“ zo Zvolena do Banskej Štiav-

nice a  späť. Presne o  druhej hodi-

ne odpoludnia sa početná skupina 

nadšencov napratala do pravidel-

ného vlakového spoja a  odcesto-

vala do Hronskej Dúbravy. Medzi 

nimi pravdaže nechýbal ani štiav-

nický Nácko, ktorého interpreto-

val Ľubomír Matkovič, naložil sa aj 

proviant, súdok piva Steiger a kofo-

la. V Hronskej Dúbrave už na Nác-

ka a jeho suitu čakala „Anča“ v podo-

be historického motorového vlaku 

M  131 1053, vyrobeného v  Tatra 

vagónke Kopřivnica v  roku 1948. 

Vypravenie vlaku zabezpečil Klub 

historickej techniky pri Rušňovom 

depe vo Zvolene (KHT) s fi nančnou 

podporou Mesta Banskej Štiavni-

ce a Železníc Slovenskej republiky. 

Cestujúcim v  „drevákoch“, vozňoch 

2. triedy, spríjemňovali náladu po-

núkané nápoje a Náckove vtipy. Po 

zastávkach v Kozelníku a v Banskej 

Belej sa vláčik úspešne doterigal do 

Banskej Štiavnice, kde už Nácka ča-

kala aj ďalšia skupina jeho priazniv-

cov, ktorí zmeškali odchod pravidel-

ného spoja do Hronskej Dúbravy. 

Po tradičnom záverečnom fotogra-

fovaní pred jedným jeho vozňom, 

sa druhá časť podujatia uskutočnila 

v bývalej staničnej reštaurácii so sú-

časným názvom „U Gazdu“. Po otvo-

rení podujatia a  privítaní účastní-

kov, medzi ktorými nechýbali ani 

Ing. Erik Sombathy, podpredseda 

baníckeho spolku a predseda Zdru-

ženia baníckych spolkov a  cechov 

Slovenska, Mgr. Ingrid Kosmeľová, 

zástupkyňa Živeny, Mgr. Miroslav 

Gazdík, bývalý predseda Odboro-

vého zväzu baníkov SR, prof. Lász-

ló Miklós, bývalý minister ŽP SR, 

Jozef Osvald, druhý interpret po-

stavy štiavnického Nácka, Jozef 

Pecník, najstarší člen baníckeho 

spolku a  členovia spevokolu Štiav-

ničan a  Náckova bábka v  jeho ži-

votnej veľkosti 157 cm. Po spoloč-

nom zaspievaní hymny podujatia, 

piesne „Stávaj Handzo hore!“ ďalší 

priebeh podujatia moderoval Mi-

lan Durbák, ktorý dal najprv slovo 

Náckovi, ktorý účastníkov správ-

ne naladil prvým priehrštím vti-

pov. Potom nasledovalo privítanie 

„pergmónov“ v podaní Nácka. S pro-

fi lom osobnosti Ing. Lacka obozná-

mil účastníkov moderátor. Potom 

už nasledovala 16. pilotná pred-

náška Ing. Richarda Kaňu na tému 

„Náckova asentierka“, ktorú prednie-

sol E. Sombathy. Do súťaže v pred-

nese „náckovských“ vtipov sa zapoji-

lo 12 účastníkov, knižnými cenami, 

venovanými baníckym spolkom, 

bolo odmenených 8 najlepších in-

terpretov: L. Lacko, D. Kútnik, P. 

Ujlaky, L. Miklós, B. Seleš, J. Pecník, 

R. Fajbík a J. Zajac. Do súťažného 

kvízu zo „štiavničtiny“, ktorý čerpal 

z  publikácie Ing. Ladislava Som-

bathyho „Štiavnickô nárečia“, sa za-

pojili dve trojčlenné družstvá, zvíťa-

zilo družstvo spevokolu Štiavničan 

(R. Fajbík, B. Seleš a D. Kútnik), kto-

ré správne určilo 17 z  20 výrazov, 

pred družstvom Živeny (M. Pecní-

ková, p. Šuhajdová a p. Jakašová), 

ktoré správne určilo 16 z  20 výra-

zov. Súťažné družstvá boli odmene-

né knižnými cenami, ktoré venova-

lo Mesto Banská Štiavnica. Verejné 

vyhodnotenie súťaže prispelo k roz-

šíreniu vedomosti účastníkov podu-

jatia zo štiavnického dialektu. V zá-

vere podujatia vystúpil priehrštím 

vtipov aj J. Osvald, ktorý bol odme-

nený bábkami, Náckom a  Lénou, 

ktoré vyrobila Lýdia Schneiderová. 

Podujatie bolo ukončené baníckou 

hymnou „Banícky stav“. Poďakova-

nie za úspešný 16. ročník poduja-

tia prináleží organizátorom a  spo-

luorganizátorom, ktorými boli 

Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok, Mesto Banská Štiavnica, 

Živena, KHT a Vladimír Gazda, pre-

vádzkovateľ reštaurácie.

Milan Durbák

16. ročník Náckovej ŠtiavniceStromy
Stromy sú krásou prírody.

Chránia i naše životy.

Nasýťme sa čerstvým vzduchom,

vnímajme krásu stromov.

Stromy zelenejú, slzy nemajú.

Oblaky plačú, ronia im dážď.

Oni tie slzy len ďalej dávajú,

zavlažia zem, čo úrodu môže dať.

V ranných úsvitoch- pri svitaní,

len rosa na ne z neba padá.

Často v zimnej víchrici

ubíja ich mráz a slza.

Stromy sú ticho, hlas nemajú,

len vo vánku tíško šepkajú.

Vo víchrici konármi šuchocú,

pri blesku a smršti k zemi padajú.

Stromy ani nohy nemajú,

Neutečú, neuniknú, neputujú.

Sú prírody verní ochrancovia

a vytrvalosti nemí hrdinovia.

Smutno je, keď mrak slnko hasí

a hrom láme storočné stromy.

Chráňme ich, stromy sa odvďačia.

K sebe nás dotykom lásky pritúlia.

Eva Kolembusová

Kluby zdravia
OZ Život a  zdravie v  spoluprá-

ci s  MsÚ, odd. KŠaMK v  Banskej 

Štiavnici vás pozýva na prednášku 

lektora doc. Ing. Rastislava Lagaňa, 

PhD. „Pyramída zdravia pre rastliny“.

Kedy: 3. mája 2022

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Kultúrne centrum–Kam-

merhofská 1 (kaplnka), B. Štiavnica.

O  čom: Aké mechanizmy fungu-

jú v  rastline, aby bola prirodze-

ne zdravá a  odolávala chorobám 

a škodcom a ako môžeme využiť 

tieto mechanizmy pri pestovaní 

zdravého ovocia a zeleniny.

Odborný garant: 

Univerzita Loma Linda.

www.klubyzdravia.sk

Kluby zdravia na Slovensku orga-

nizuje Občianske združenie Život 

a zdravie.

OZ Život a zdravie

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.
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Pokračujúci turnaj basket-

balistov SŠ sa uskutočnil 

21. apríla 2022 v Lučenci, po 

vyhratom okresnom kole.

Ako sa im darilo? V  tento deň sa 

stretli najlepšie školy z  BB kraja: 

Gym. A. Kmeťa BS, Gym. J. G. Ta-

jovského BB, SOŠ RS, Gym. B. Slan. 

Timravy LC, SPŠ dopravná ZV a po-

slední víťazi kraja 2020 Gym, M. Rú-

fusa ZH. Na začiatku boli rozdele-

né tímy do 2 skupín. Do 1. skupiny 

boli hneď zaradení žiarski gymnazis-

ti, a  ostatní sa do skupiny losovali. 

Naši získali skupinu spolu so Zvole-

nom a Rimavskou Sobotou. Prvý zá-

pas bol pre našich hráčov úspešným, 

kde s veľkým náskokom porazili SPŠ 

zo Zvolena so skóre 18:4. Druhý duel 

nebol tak isto pre našich žiakov prob-

lém a  opäť vyhrali, tentokrát nad 

SOŠ Rimavská Sobota 25:5, čím sa 

dostali na pozíciu priameho postupu 

do fi nále. Po očakávanom rozhodujú-

com zápase 1. skupiny sme sa stretli 

v boji o prvé miesto s Gym. J. G. Ta-

jovského BB, ktoré vyhralo nad Gym. 

M. Rúfusa ZH. Finálový zápas Gym. 

Tajovského BB a Gym. A. Kmeťa BS 

bol od začiatku vyrovnaný, naši si 

už v  polovici získali tesný náskok. 

Bolo to spôsobené práve vynikajú-

cou taktikou hráčov v obrannej hre. 

Keď sa začala posledná minúta zá-

pasu, napätie sa stupňovalo, ako je 

pri vyrovnanej hre v basketbale prí-

značné. Naši potrebovali dorovnať 

streľbou za 3 body. Obe strany bojo-

vali z plných síl, čo sa, žiaľ, prejavilo 

aj na rozhodujúcej chybe našich hrá-

čov, kedy ponúkli súperovi 2 trestné 

hody, čo na záver zápasu rozhodlo 

v náš neprospech, prehrou o 5 bo-

dov, 19:14. Sme hrdí za úspech re-

prezentantov z gymnázia a veríme, 

že sa im podarí budúci rok prebojo-

vať na Školské majstrovstvá Sloven-

ska v basketbale.

Marek Konečný

Gymnazisti siahali na výhru v krajskom kole

Družstvo z Gymnázia A. Kmeťa B. Štiavnica  foto archív autora

V sobotu 23.4.2022 sa konali 

Majstrovstvá Slovenska 

v klasickom tlaku na lavičke 

dorasteniek, junioriek, žien OPEN, 

žien masters, dorastencov, junio-

rov, mužov OPEN, mužov masters 

v Bánovciach nad Bebravou v Mest-

skej športovej hale, pod záštitou 

Slovenskej asociácie fi tnes, kultu-

ristiky a silového trojboja. 

Branko Jakubík (18r.) získal zlatú 

medailu a stal sa majstrom Sloven-

ska v kategórii juniori 120+ s výko-

nom 170kg.

KJ

Majstrovstvá Slovenska 
v klasickom tlaku na lavičke

Futbal
IV. liga – 18. kolo, 23.4.

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

Šalková 3:3

Góly: D. Hudák, Pellegrini, Kho-

mechko

Po zápase si do tabuľky pripisuje-

me 1 bod, rovnako ako Šalková. 

Všetkým našim fanúšikom ďaku-

jeme za podporu počas zápasu, ste 

super!

U11-ka vysoko 16:3

Naša U11 minulý týždeň domino-

vala nad svojím súperom z Brehov 

a  zdolala ich vysoko 16:3. Žeby 

nám tu rástli futbalové hviezdy?

Góly: J. Dóczy 1, Š. Buzalka 3, J. 

Ivanič 2, M. Zorvan 3, A. Mangult 

1, M. Štrba 3, L. Tereň 3

Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás 

prišli podporiť!

Futbalový Nesia camp aj toto 

leto

Skvelá nálada, zábava, nové pria-

teľstvá a hlavne pohyb... To všet-

ko čaká na naše deti aj toto leto. 

Letný camp bude v dvoch termí-

noch, ale pozor, maximálny počet 

detí je 60, takže neváhajte a  pri-

hláste svoje ratolesti čo najskôr. 

Prihlasovanie do 15.6.2022, kon-

takt: 0915 788 643 – p. Pellegrini, 

0917 521 609 – p. Blaho.

Tešíme sa na leto, pretože sa opäť 

budeme baviť futbalom!

FK Sitno BŠ

INZERCIA
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 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

Mulčovanie pozemkov (mulčova-

nie trávy) - Svahovitý pozemok. Tel. 

č.: 0907 181 800

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Predám domáce vajcia, tel. č.: 

0911 282 806

 Prijmem čašníčku na brigádu, 

študentku aj popri zamestnaní, plat 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, tel. 

č.: 0903 506 693

AKCIA
na 3 opakovania 
plošnej inzercie 

20% zľava

inzercia

služby

práca

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

Kaderníctvo Kaderníctvo Lenka KaškötöLenka Kaškötö
Adresa:Adresa: Križovatka 5Križovatka 5

(bývalá Barbora, 1. posch.)(bývalá Barbora, 1. posch.)

Akcia!!!Akcia!!!
Dámske strihanie už od 10 eurDámske strihanie už od 10 eur

Pánske strihanie od 6 eurPánske strihanie od 6 eur

Objednávky: 0907 617 217Objednávky: 0907 617 217


