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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica sa 

pridáva k štrajkovej pohoto-

vosti, na ktorú samosprávy 

vyzvalo združenie miest a obcí 

Slovenska – vlajku mesta sme 

stiahli na pol žrde.

Po dvoch rokoch zápasenia a zabez-

pečovania kompetencií v  súvislos-

ti s  pandémiou COVID-u, sa dnes 

musia všetky samosprávy vyrovnať 

s  prudkým nárastom cien za elek-

trickú energiu, nárastom staveb-

ných materiálov ako aj ďalších polo-

žiek vo svojich rozpočtoch. 

Radničné nám. 5, 

Banská Štiavnica

V  rámci starostlivosti o  svoj maje-

tok Mesto Banská Štiavnica pristú-

pilo k  oprave poškodenej časti za-

strešenia na meštianskom dome.

V  rámci prác bolo potrebné vybu-

dovať lešenie pre prístup pracov-

níkov a presun materiálu. Na stav-

be bol vykonaný nasledovný rozsah 

prác: výmena poškodenej plechovej 

strešnej krytiny, výmena drevené-

ho podbitia na  severnej strane za-

strešenia, výmena poškodených 

častí dreveného kro-

vu a  odvetranie kana-

lizácie mimo strešné-

ho priestoru. Stavebné 

práce boli vykonané 

z rozpočtu Mesta Ban-

ská Štiavnica v celkovej 

výške cca 11 500,-EUR. 

Všetky práce boli vyko-

nané pod dohľadom 

Krajského pamiatko-

vého úradu Banská 

Bystrica.

Juraj Chrenko, 

odd. V, ÚP a ŽP MsÚ

Samospráva mesta 
v štrajkovej pohotovosti

Oprava poškodenej časti zastrešenia 
na NPK

Primátorka na rokovaní ZMOSu v Senci  foto archív MsÚ 
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

Fokoše
Informačné centrum Banská 

Štiavnica Vám ponúka „fokoše“. 

Funkčné repliky historického 

výsadného symbolu mešťana - 

majiteľa bane, banského dozor-

cu alebo baníka všeobecne.

Hlavica z cínu, rukoväť z dreva - 

v mierke 1:1. Vo farebnej úpra-

ve: Zlatá, šedá, čierna patinova-

ná.

Cena 43€.

Fokoš – tradičná súčasť baníckej 

uniformy bola pôvodne funkč-

ným predmetom. Najstaršie fo-

koše na Slovensku pochádzajú 

z  10. storočia, mali ostrú čepeľ 

a  mohli byť použité ako zbraň. 

Taktiež sa používali na kontro-

lu banských výstuží. V  priebe-

hu času sa stali súčasťou stavov-

ského odevu privilegovaných 

obyvateľov – majiteľov baní 

a  banských dozorcov, neskôr 

i baníkov.

Peter Chytil, IC BŠ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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myšlienka
dňa

DIÁR
z programu

primátorky

6.-9.5. vo viacerých médiách bola 

informácia, že dňa 6.5. udelilo Mi-

nisterstvo životného prostredia SR 

obci Štiavnické Bane Cenu Minis-

terstva životného prostredia SR za 

„výnimočný prístup k  enviromentál-

nemu vzdelávaniu a  aktivity vedúce 

k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy 

v  súťaži Dedina roka 2021“. Výni-

močné miesto v tomto smere patrí 

ZŠ Maximiliána Hella, ktorú s ob-

ľubou dlhodobo navštevujú nielen 

žiaci z nášho mesta, ale aj zo sused-

ných okresov.

8.5. v Rádiu Devín od 6.00 do 6.30 

hovorila banskoštiavnická rodáč-

ka, spisovateľka, esejistka a  edi-

torka Dana Podracká o  paralelách 

literárnej tvorby Juraja Tranovské-

ho (Tranosciusa) a Pavla Országha 

Hviezdoslava.

8.5. v  RTVS na Jednotke o  20.00 

bol priamy prenos z  odovzdáva-

nia štátnych vyznamenaní prezi-

dentkou SR Zuzanou Čaputovou, 

čo bolo medializované aj vo via-

cerých médiách 9.5. Medzi 25 vy-

znamenanými bola ocenená aj 

PhDr. Alžbeta Göllnerová-Gwer-

ková (19.10.1905-18.12.1944), 

Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in 

memoriam, ktorú ocenila prezi-

dentka „za mimoriadne zásluhy o de-

mokraciu a  jej rozvoj, ľudské práva 

a slobody a  ich ochranu.“ Pri jej cha-

rakteristike bolo uvedené len, že 

bola literárna vedkyňa a preklada-

teľka. K  tomuto ešte dodávam, že 

učila na banskoštiavnickom gym-

náziu a bola aj významná historič-

ka, spisovateľka, prekladateľka, 

významná predstaviteľka moder-

ného ženského hnutia a  spolu so 

svojím manželom, akademickým 

maliarom Edmundom Gwerkom 

významnou predstaviteľkou pro-

tifašistického odboja, čo sa jej sta-

lo osudným, keď bola zavraždená 

v  Kremničke 18.12.1944. Ocene-

ný bol aj PhDr. Vojtech Čelko, dl-

horočný riaditeľ Domu slovenskej 

kultúry v  Prahe, Radom Ľudoví-

ta Štúra I. triedy „za mimoriadne zá-

sluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, ako aj 

za mimoriadne šírenie dobrého mena 

SR v  zahraničí“. Ku tejto charakte-

ristike ešte dodávam, že mal mi-

moriadne zásluhy na tom, že naše 

mesto malo v Dome slovenskej kul-

túry v Prahe v 90. rokoch 20. storo-

čia viacero výstav a  kultúrno-spo-

ločenských podujatí. Dodnes tieto 

podujatia mám v živej pamäti, pre-

tože som mal na nich aktívnu účasť.

9.5. v  Rádiu Lumen o  6.33 

bola spomienka na PhDr. Aloj-

za Habovštiaka, DrSc. (9.5.1932-

11.6.2000), významného slo-

venského archeológa a  riaditeľa 

Slovenského národného múzea 

v  Bratislave v  r. 1977-1989. Vý-

znamnou mierou sa tiež podie-

ľal na rozvoji viacerých vedeckých 

a  odborných aktivít Slovenského 

banského múzea.

9.5. v  Rádiu Slovensko o  9.00 

a v repríze 10.5. o 2.05 hovoril ban-

skoštiavnický rodák a europoslanec 

Róbert Hajšel o výsledkoch konfe-

rencie EÚ o  budúcnosti Európy, 

pričom vyjadril nespokojnosť s  jej 

uzávermi vzhľadom na ďalší rozvoj 

krajín EÚ.

9.5. v RTVS na Dvojke o 11.10 v te-

levíznom cykle Svetové dedičstvo 

UNESCO na Slovensku bol doku-

mentárny fi lm o  Banskej Štiavnici 

z r. 2015.

9.5. v Rádiu Devín o 14.45 bola in-

formácia o tom, čo pripravuje Slo-

venské banské múzeum v  tento 

deň v Kammerhofe a Galérii Jozefa 

Kollára. Informácia bola viac razy 

aj v nasledujúcich dňoch v RTVS až 

do 14.5. v rámci Noci múzeí a galé-

rií. 

11.5. v  Rádiu Regina o  9.00 bola 

informácia, že v žiarskej nemocni-

ci bola otvorená nová endokrinolo-

gická ambulancia. Pripomínam, že 

táto nemocnica, ktorá je vo vlast-

níctve fi nančnej skupiny Penta je 

„matkou“ našej nemocnice.

11.5. vo viacerých médiách bola 

spomienka na významného hudob-

ného skladateľa Viliama Figuša-Bys-

trého (28.2.1875-11.5.1937), auto-

ra prvej slovenskej opery Detvan, 

v r. 1889-1893 študoval na Učiteľ-

skom ústave v B. Štiavnici. K tejto 

opere napísal libreto Emil Boleslav 

Lukáč (1.11.1900-14.9.1979), kto-

rý taktiež študoval v  B. Štiavnici, 

a to na evanjelickom lýceu v r. 1910-

1918.

11.5. v  internetových novinách 

Nový čas bol článok pod názvom 

„Geissenovci navštívili Banskú Štiav-

nicu, Sulík nemohol chýbať: Unikát-

ny program a  veľké prekvapenie!“, 

bola podrobná informácia o  náv-

števe nemeckej milionárskej ro-

diny Geissenovcov v  sprievo-

de  podpredsedu vlády a  ministra 

hospodárstva SR Richarda Sulíka 

v B. Štiavnici dňa 10.5. Podobné in-

formácie boli v tento deň aj v ďal-

ších internetových médiách, ako aj 

v internetovom médiu Pravda dňa 

12.5. pod názvom „Geissenovci vzbu-

dili v  Štiavnici rozruch. Potrebuje ich 

mesto? Primátorka vraví, že vítaný je 

každý“. Na margo R. Sulíka vyhlá-

sila dňa 11.5. v Rádiu Lumen v In-

folumene po 17.30 podpredsedníč-

ka vlády SR a predsedníčka strany 

Za ľudí Veronika Remišová, že „vodí 

multimilionárov po Slovensku“. Na 

tlačovej besede 12.5. v TA3 o 10.30 

kritizoval aj Peter Pellegrini, pred-

seda strany Hlas-SD a poslanec NR 

SR R. Sulíka, že namiesto toho, aby 

sa venoval dôležitým problémom 

v  našej spoločnosti, chodí s  Geis-

senovcami po B. Štiavnici a  iných 

miestach Slovenska. R. Sulíka v tej-

to súvislosti kritizoval v Rádiu Slo-

vensko 14.5. o  12.10 v  relácii So-

botné dialógy podpredseda NR SR 

a podpredseda strany Smer-SD Ju-

raj Blanár, ako aj v TA3 15.5. v relá-

cii V politike o 11.00 Róbert Fico, 

predseda strany Smer-SD a  posla-

nec NR SR.

12.5. v  Rádiu Devín o  7.20 bola 

spomienka na Milana Čorbu, kos-

týmového výtvarníka, scénografa, 

vysokoškolského pedagóga, de-

kana Divadelnej fakulty VŠMU, 

ako aj rektora VŠMU v  Bratisla-

ve. V  súvislosti s  tým, že zomrel 

v tento deň v r. 2013. Bol manže-

lom Emílie Vášáryovej, ktorá svo-

je detstvo a  mladosť prežila v  B. 

Štiavnici.

12.5. v Rádiu Regina o 9.05 a v re-

príze o 13.39 v Európsky deň mi-

neralógie bola reportáž z  mine-

ralogickej expozície Slovenského 

banského múzea. Hovoril o  nej 

lektor v tejto expozícii Richard Ca-

baník. Nie náhodou bola táto re-

portáž práve z tejto expozície, veď 

od augusta 1968 táto celosloven-

ská expozícia je stále jediná svoj-

ho druhu a svojím obsahom jediná 

na Slovensku, pričom jej súčas-

ťou je aj expozične sprístupnená 

76 m dlhá banská štôlňa, do ktorej 

vstup aj výstup je na nádvorí expo-

zičného objektu.

Aj v  predchádzajúcom týždni vo 

viacerých médiách každý deň ho-

voril Exštiavničan Jaroslav Naď, 

minister obrany SR v  súvislosti 

s vojnou na Ukrajine a v súvzťaž-

nostiach tejto vojny so Sloven-

skom.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

23.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k  ukončeniu 

prác a otvoreniu štadióna.

Redakčná rada ŠN.

24.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na kontrolnom dni – mest-

ská plaváreň.

Pracovné rokovanie s  generál-

nym riaditeľom Sveta zdravia, 

a.s., MUDr. Radoslavom Čuhom, 

MBA,MPH.

25.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí Valného zhro-

maždenia Bytovej správy, s.r.o., 

Banská Štiavnica.

Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta Ing. Eduardom Radom.

26.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí predstavenstva 

OOCR región Banská Štiavnica.

Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

27.5.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na pracovnom rokovaní 

k správe a údržbe banských jarkov.

28.5.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

„Každý si želá dlho žiť, ale nikto 

nechce byť starý.“

Jonathan Swift
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Zároveň presadzovaný 

daňový bonus sa má kompenzo-

vať znížením príjmu miest a  obcí 

z podielových daní, čo je v aktuál-

nej situácii pre samosprávy nepri-

jateľné.

Dlhodobý prístup k  mestám a  ob-

ciam zo strany štátu je neakcepto-

vateľný, a  preto aj my prijímame 

výzvu ZMOS-u  a  vstupujeme do 

štrajkovej pohotovosti.

Na budove mestského úradu bude 

do 30. júna symbolicky na pol žrde 

stiahnutá mestská vlajka.

Zabezpečíme realizáciu prenese-

ných kompetencií iba do obdobia, 

ktoré je fi nančne kryté dotácia-

mi poukazovanými štátom na ten-

to výkon, teda v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách. 

Prioritne budeme fi nancovať kľúčo-

vé kompetencie miestnej územnej 

samosprávy. 

Financovať ostatné kompetencie 

budeme iba v závislosti od disponi-

bilných fi nančných prostriedkov.

Uvedené nevyhnutné obdobie 

bude trvať, kým vláda SR nepreja-

ví vôľu konštruktívne vyjednávať 

o výzvach a požiadavkách prijatých 

v uznesení 32. mimoriadneho sne-

mu ZMOS.

viac na: https://www.zmos.sk/

m i m o r i a d n y - s n e m . . . / m i d /

405616/.html...

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Samospráva mesta 
v štrajkovej pohotovosti

Šanca pre Banskú Štiavnicu.

V predchádzajúcom týždni sa udialo 

všeličo, čo by sa malo priamo dotý-

kať aj nášho mesta a okresu. V NR SR 

bolo schválené uznesenie, že ak by 

mali eurofondy v ďalšom období pre-

padnúť, určite neprepadnú, ale pou-

žijú sa na náhradné riešenia – okrem 

iného na školy, škôlky, cesty III. trie-

dy a na ďalšie aktivity, čo všetko je 

v kompetencii a vo vrchovatom záuj-

me nášho mesta a okresu. Toto uzne-

senie, to je A a B je to, že konkrétne 

pokyny na použitie takýchto fi nan-

cií sa dozvieme až za niekoľko týž-

dňov. Keďže veľmi dobre viem, čo 

naše mesto a okres potrebuje už len 

v  týchto, a  samozrejme aj v ďalších 

súvislostiach, upozorňujem všetkých 

potencionálnych záujemcov na také-

to a podobné fi nancie, aby sa už teraz 

začali pripravovať na to, aby tieto fi -

nancie dostali v určenom termíne. Je 

to vynikajúca šanca pre naše mesto, 

ako aj náš okres a som presvedčená, 

že neostanú voči nej ľahostajní všetci 

záujemcovia.

S predchádzajúceho týždňa ma ešte 

mimoriadne zaujalo to, že minister 

fi nancií SR Igor Matovič (OĽANO) 

presadil na zasadnutí vlády SR, že 

protiinfl ačné opatrenia budú aj za 

tú cenu, že sa znížia príjmy miest 

a obcí Slovenska. Jeho návrh pôjde 

ešte do NR SR. Podstata jeho návr-

hu bola zhrnutá v  denníku Pravda 

zo dňa 20.5.2022 v článku „Tento raz 

Igor Matovič nahneval mestá a  obce“: 

„Regióny bez kultúry? Bez športu? Bez 

autobusov? Aj to je možná realita bu-

dúcich mesiacov“. Toto bola reakcia 

Združenia miest a  obcí Slovenska 

(ZMOS), v  ktorom sa nachádza aj 

naše mesto. Zásadný protest pro-

ti takémuto okliešťovaniu fi nan-

cií slovenských miest a  obcí vyjad-

rila aj Únia miest Slovenska, ako aj 

predstavitelia všetkých krajov, včí-

tane BB SK. Združenie miest a obcí 

Slovenska v tejto súvislosti vyhlási-

lo štrajkovú pohotovosť, ktorá je ve-

rejne deklarovaná tým, že tie mestá 

a  obce Slovenska, ktoré nesúhlasia 

s okliešťovaním fi nancií miest a obcí 

Slovenska zvesia svoje vlajky na pol 

žrde. Osobne som si preverila, či sa 

tak stalo aj v našom meste. Stalo sa 

– dňa 19.5.2022 aj 22.5.2022, keď 

píšem tento článok, mestská vlajka 

pri banskoštiavnickej radnici bola 

zvesená na pol žrde. K tomu už len 

taká maličkosť „Aj bratislavský primá-

tor dal mestskú vlajku zvesiť na pol žrde 

už 20.5.2022“. Vyjadrujem aj tým-

to potešenie, a  to nielen v  mojom 

mene, že aj naša primátorka, ako sa 

hovorí „vie kde je sever“.

Miroslava Malatincová

Na aktuálnu tému

Dňa 19.5.2022 navštívil Banskú 

Štiavnicu JUDr. Ing. Tomáš 

Drucker, predseda strany 

Dobrá voľba a Umiernení. 

V  súvislosti s  jeho doterajšou pro-

fesionálnou činnosťou, uvádzam 

aspoň to, že bol najprv ministrom 

zdravotníctva SR a následne minis-

trom vnútra SR v predchádzajúcom 

volebnom období. Vzhľadom na to, 

že jeho predkovia pochádzali z Ban-

skej Štiavnice a k tomuto mestu má 

stále aj z  tohto dôvodu mimoriad-

ne dôverný vzťah, a keďže má stále 

výborné kontakty s predstaviteľmi 

štátnej, verejnej a  odbornej sprá-

vy na Slovensku, prišiel ponúknuť 

svoje služby nášmu mestu a okresu. 

Dotýkalo sa to v prvom rade osudu 

banskoštiavnickej nemocnice, kto-

rá čo nevidieť aj spolu so žiarskou 

nemocnicou zmení svojho majite-

ľa a  nebude už vlastníctvom Pen-

ty, ale Agelu. Taktiež sa zaujímal 

o rozvoj jedinečného kultúrno-his-

torického a  prírodného potenciálu 

nášho mesta a okresu, ako aj ďalšie-

ho osudu Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p., v  Banskej 

Štiavnici, ktorému hrozí odsťaho-

vanie do Bratislavy. Svoje rezolút-

ne stanovisko za ďalšie zachovanie 

tohto podniku v  Banskej Štiavnici 

vyjadril aj v interview pre Kľúč OD 

– TV a magazín, ktorý si môžete po-

zrieť aj na YouTube, rozhovor s ním 

uskutočnil štiavnický žurnalista 

PhDr. Michal Albert, PhD. Okrem 

iného v týchto súvislostiach rokoval 

aj na radnici s  našou primátorkou 

Mgr. Nadeždou Babiakovou.

Anna Maďarová

Vrelá vďaka, pán Drucker!

Futbal
IV. liga – 22. kolo, 22.5.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJD 

Príbelce 3:0. Góly: Urgela, Pelleg-

rini, Hudák

3 body zostávajú doma.

Naši najmenší futbalisti z U6 odo-

hrali prvý zápas a tešili sa z víťaz-

stva, gratulujeme!

Tréner Patrik Jacko: „Super záži-

tok pre naše deti, pre ktoré to bol prvý 

ozajstný zápas v ich kariérach. Všetci 

si schuti zahrali, padlo veľa gólov. Po 

zápase si pochutili aj na zmrzline za 

odmenu.“

Futbalisti U9 taktiež s  víťaz-

stvom

Tréner Michálek: „V príjemnom pro-

stredí štadióna MFK Detva odohrali 

chlapci zápas, na ktorý sa veľmi tešili 

a tak aj pristúpili k zápasu, ktorý za-

slúžene vyhrali. Veľmi ma potešili prí-

stupom, som rád, že napredujú. Len 

tak ďalej...“

U13 a U15 hrali v Jesenskom

Keďže nedeľa bola plná zápasov 

našich futbalových nádejí, priná-

šame vám posledné výsledky.

Zastupujúci tréner Pellegrini: „Ka-

tegória U15 a U13 dnes absolvovala 

zápasy v Jesenskom...U15 po výbor-

nom závere zápasu nakoniec remi-

zovala 2:2 a  kategória U13 po vyni-

kajúcom výkone prehrala smolným 

gólom... Nám v  mládežníckych ka-

tegóriách absolútne nejde o výsledok, 

ale kladieme dôraz na to, aby sa cha-

lani tešili a bavili futbalom.“

FK Sitno BŠ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 13.6. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

- 13. - 14.6. v čase od 7.00 – 18.00 

na ul.: Bočná, Družicová, H. Resla, 

J. K. Hella, Klinger, M. Kukučína, 

Na Zigmund šachtu, P. Kyrmeze-

ra, Staronová.

- 15. - 16., 20. -21.6. v  čase od 

7.00 – 18.00 na ul.: Klinger.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Správcovia bytových domov 

majú povinnosť doručiť 

každému nájomcovi bytu 

a bytového domu vyúčtovanie 

za služby spojené s užívaním 

bytov a bytových domov za 

predchádzajúci rok. 

Každý užívateľ v týchto dňoch ob-

drží vyúčtovanie, a preto nás zau-

jímalo, aké náležitosti vyúčtovanie 

má, a preto sme sa opýtali konate-

ľa Bytovej správy, s. r. o., v Banskej 

Štiavnici RNDr. Pavla Bačíka a po-

ložili mu pár otázok:

1. Pán konateľ, čo všetko obsa-

huje vyúčtovanie bytov a byto-

vých domov, dokedy ho musia 

zákazníci obdržať?

Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníc-

tve bytov a  nebytových priesto-

rov v znení zmien a doplnkov ur-

čuje obsah vyúčtovania nákladov 

za služby spojené s užívaním bytu 

a aj termín doručenia, ktorým je 

do 31.5.2022. Do vyúčtovania sa 

započítavajú náklady na dodávku 

studenej vody, náklady na prípra-

vu teplej vody, náklady na elek-

trinu spoločných priestorov, ná-

klady na dodané teplo a  ďalšie 

položky. Na druhej strane sa spo-

čítajú zálohové platby, ktoré uží-

vateľ mal zaplatiť za celý pred-

chádzajúci rok podľa predpisu, 

k  tomuto výsledku sa započítajú 

aj prípadné rozdiely oproti pred-

pisu k 30. 4. Vlastníkom bytov sa 

započítajú aj prípadné nedoplatky 

na konte fondu údržby, prevádz-

ky a opráv k 30. 4. Výsledkom je 

konečná hodnota, preplatok, ale-

bo nedoplatok.

2. Pri nezrovnalostiach, odchýl-

kach nameraných hodnôt pri 

odpisovaní, na koho je potrebné 

sa obrátiť?

Akékoľvek nezrovnalosti vo vyúč-

tovaní je potrebné riešiť so správ-

com. Podstatné údaje na vyho-

tovenie vyúčtovania dostávame 

priamo od vlastníkov, od zástup-

cov vlastníkov jednotlivých byto-

vých domov. Ak má užívateľ bytu 

nezrovnalosti v  spotrebe vody je 

potrebné, aby nás kontaktoval. 

Vieme pozrieť a  porovnať spotre-

bu vody za niekoľko rokov doza-

du. Naša spoločnosť ponúka vlast-

níkom bytov možnosť diaľkového 

odpočtu spotreby vody. Niektoré 

domy už na diaľkový odpočet spot-

reby teplej a  studenej vody pre-

šli. Máme vlastnú odpočtovú sadu 

a odpočet robíme sami. Stačí nám 

prejsť po chodbe domu a odpočíta-

me stav na všetkých vodomeroch. 

Snímače zachytia spotrebu po me-

siacoch, prípadnú manipuláciu 

s vodomerom, spätný chod vodo-

meru. Odpočet vieme jednoducho 

vykonať aj uprostred roka bez po-

treby vstupu do bytu. Niekedy veľ-

ké problémy pri spotrebe studenej 

vody robí aj pokazený splachovač. 

Aj pri nebadateľnom pretekaní 

splachovača dochádza k niekoľko-

násobnej spotrebe vody.

3. Ak užívatelia majú preplat-

ky, príp. nedoplatky, ako majú 

postupovať, dokedy ich treba 

uhradiť, príp. kedy budú vypla-

tené (v hotovosti, na účet)?

Tento rok vyplatíme svojim klien-

tom preplatky vo výške 213 140€. 

Preplatky budú poukázané uží-

vateľom bytov postupne po 

15.6.2022 - po uplynutí reklamač-

nej doby. Užívateľom, ktorí platia 

zálohové platby prevodom z účtu, 

bude preplatok automaticky vráte-

ný na ich účet do 30.6.2022. Uží-

vatelia, ktorí platia poštovou po-

ukážkou, prípadne vkladom na 

bankový účet si znížia svoje úhra-

dy do vyrovnania preplatku v na-

sledujúcich mesiacoch, alebo im 

preplatok bude vrátený poštovým 

poukazom na výplatu adresátovi 

v  hotovosti prostredníctvom Slo-

venskej pošty. Podľa legislatívy je 

povinný dodávateľ a odberateľ vy-

rovnať podlžnosť do 30 dní od do-

ručenia vyúčtovania. Avšak v prí-

pade nedoplatku sa vždy vieme 

dohodnúť na splátkach, je potreb-

né zatelefonovať, napísať alebo 

prísť si dohodnúť termín splate-

nia nedoplatku do sídla spoločnos-

ti. Spravidla dohodneme splátku 

nedoplatku do konca decembra. 

Chcem upozorniť užívateľov bytov 

na to, aby platili zálohové platby 

za služby spojené s  užívaním by-

tov a platby do fondu opráv v pred-

písanej výške a včas. Vyhnú sa tak 

možným problémom a  nepríjem-

ným sankciám.

4. Ako predpokladáte, že sa 

bude vyvíjať cena tepla v  tom-

to roku v súvislosti s vojnou na 

Ukrajine a  obmedzení dodávok 

plynu z Ruska?

Bytová správa, s. r. o., je dodáva-

teľom tepla do bytových domov 

v  Banskej Štiavnici. Teplo Byto-

vá správa, s. r. o., dodáva za cenu 

schválenú Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví (URSO). Cenu 

tepla schvaľuje URSO ako ma-

ximálnu, túto cenu výrobca tep-

la nesmie prekročiť. Po ukončení 

roka sa do konca marca vypočí-

ta skutočná cena tepla na základe 

skutočných nákladov na výrobu 

tepla. Táto skutočná cena môže 

byť len nižšia alebo rovná ako úra-

dom stanovená maximálna cena. 

Spoločnosť Bytová správa, s. r. o., 

vyrába a dodáva teplo do domác-

ností dlhodobo s najnižšou cenou 

v celom regióne. Cena tepla je zá-

vislá hlavne od ceny plynu. V dru-

hom polroku roka 2021 narástla 

cena plynu na svetových burzách 

na trojnásobok ceny v roku 2020. 

Dnešná cena na burzách je už 

o 100% vyššia, a tak dnes odhad-

núť cenu plynu na rok 2023 nie je 

možné. Konečné slovo bude mať 

Ministerstvo hospodárstva Slo-

venskej republiky a  Úrad pre re-

guláciu sieťových odvetví. Vyhláš-

ka 416/2012 Z.z. určuje postup 

pri dodávke plynu pre výrobcov 

tepla v stave núdze. Dodávka ply-

nu pre dodávateľov tepla pre by-

tové domy má prednosť pred do-

dávkami plynu pre podniky.

5. V prípade otázok, na koho sa 

môžu klienti obrátiť?

Úradné hodiny sú v  pondelok od 

8.00 do 14.00, v stredu od 8.00 do 

12.00 a od 12.30 do 15.00 a v pia-

tok od 8.00 do 12.00. Kontak-

ty: www.bsbs.sk, 045/692 20 60, 

0903 696 183, konatel@bsbs.sk.

Vlastníci, ktorí plánujú výmenu 

radiátorov ju môžu realizovať iba 

od 1.6.2022, najneskôr však do 

31.8.2022, mimo vykurovacej se-

zóny, no musia si vypustenie systé-

mu ústredného kúrenia a opätov-

né napustenie systému po oprave, 

výmene dohodnúť v dostatočnom 

predstihu s  prevádzkovateľom 

rozvodu tepla osobne, prípadne 

prostredníctvom svojho správcu. 

Nemôžu manipulovať s armatúra-

mi sami, ale ani prostredníctvom 

montéra vykonávajúceho prácu. 

Zariadenie, ale aj médium sú ma-

jetkom prevádzkovateľa tepelného 

zariadenia, a preto sa s nimi môže 

nakladať až po súhlase vlastníka. 

Po 31.8.2022 nebude možné ma-

nipulovať s vykurovacou sústavou 

okrem nutného odstránenia hava-

rijných stavov.

Za aktuálne informácie poďako-

val

Michal Kríž

Vyúčtovanie bytov a bytových domovPonukové 
konanie
Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje 

ponukové konanie v zmysle §9a 

ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o  majetku obcí v  znení neskor-

ších predpisov na prenájom ne-

hnuteľného majetku Mesta Ban-

ská Štiavnica, za účelom využitia 

ako voľnočasové záhradky pre 

fyzické osoby, a to: C KN parc. č. 

4575/15 o výmere 256 m2 záhra-

da s ročným nájomným najmenej 

128,00 €. Nehnuteľnosti sú ve-

dené Okresným úradom v  Ban-

skej Štiavnici, katastrálny odbor, 

pre k. ú. Banská Štiavnica na LV 

č. 1. Cena ročného nájmu: naj-

nižšia cena ročného nájomného 

je vo výške 0,50€ za 1 m².

Jediným kritériom pre vyhodno-

tenie ponúk je najvyššia ponúk-

nutá cena ročného nájomného 

za záhradku. Účel využitia: voľ-

nočasové záhradky pre fyzické 

osoby. Ukončenie predkladania 

návrhov do súťaže je 15.6.2022 

o  14.00 hod. Podmienky ponu-

kového konania sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk. Bližšie 

informácie: mestský úrad, odd. 

právne a  správy majetku, tel.: 

045/6949637, 0905413945, e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Poďakovanie
Spolupráca našej spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavnica, 

spol. s r.o., a Slovenského banské-

ho múzea v  znižovaní uhlíkovej 

stopy pokračuje.

29.4.2022 pracovníci Slovenské-

ho banského múzea Banská Štiav-

nica za účasti našich zamestnan-

cov, tak ako v jeseni 2021, aktívne 

pristúpili k  ochrane životného 

prostredia. V rámci projektu zni-

žovania uhlíkovej stopy „Zelené 

múzeum“ vysadili cca 600 kusov 

sadeníc lesných drevín v  lesných 

porastoch v našom obhospodaro-

vaní.

Chceli by sme sa im aj touto ces-

tou poďakovať za ich konkrétny 

prístup a za návod, ako premeniť 

slová na činy, ako vystúpiť zo svo-

jej komfortnej zóny a prekonať ur-

čité nepohodlie s  veľmi konkrét-

nym výsledkom.

ML Banská Štiavnica
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17.5.2022 sa v budove kina 

Akademik v Banskej Štiavnici 

uskutočnilo avizované prvé 

pracovné stretnutie súvisiace 

s pripravovaným projektom 

uskutočnenia zámeru vyhlá-

senia lesov osobitného určenia 

na časti územia v obhospo-

darovaní Mestských lesov 

Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Na stretnutie bolo pozvaných 21 

záujmových skupín, organizácií 

a  občianskych združení, ktorých 

aktivity sú zamerané na rekreá-

ciu, šport a turistiku v okolí Ban-

skej Štiavnice.

Naším zámerom je vyčleniť 

200 ha lesa na rekreačné, športo-

vé a turistické aktivity, kde obme-

dzíme našu hospodársku činnosť 

v  prospech aktivít obyvateľov 

a  návštevníkov mesta Banská 

Štiavnica.

Účelom stretnutia bolo predo-

všetkým predstaviť pripravovaný 

zámer a zároveň vytvoriť priestor 

na možné vyjadrenie sa odbornej, 

ale aj laickej verejnosti. Samotní 

autori projektu, pracovníci Tech-

nickej univerzity vo Zvolene pod 

vedením doc. Ing. Róberta Sed-

máka, odprezentovali pracovnú 

verziu zámeru. 

Súčasťou prezentačného zhro-

maždenia bola aj možnosť v rámci 

diskusie predložiť doplňujúce ná-

vrhy, ktoré podľa možnosti budú 

zapracované do pripravovaného 

materiálu.

Následné participačné stretnutie 

s  dotknutými záujmovými sku-

pinami prebehne po zapracovaní 

pripomienok zo 17.5.2022.

O ďalšom priebehu prác budeme 

čitateľov Štiavnických novín, ako 

aj ostatnú verejnosť informovať.

ML Banská Štiavnica

Lesy osobitného určenia

Otvorenie 1. pracovného stretnutia  foto Michal Kríž

Očakávaná návšteva 

nemeckých milionárov nielen 

do B. Štiavnice, ale celkovo na 

Slovensko, sprevádzala vlna 

protichodných názorov. Jedny 

sa na nich doslova tešili, iní to 

prijímali s nevôľou. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu to 

nemal v tejto súvislosti zrejme ľah-

ké ani minister hospodárstva SR Ri-

chard Sulík, ktorý takpovediac, celú 

túto návštevu v  SR „spískal“. Pre-

to som sa práve na neho obrátila 

a položila mu pár otázok, na ktoré 

ochotne odpovedal:

1. Prečo padla pri tejto návšteve 

Slovenska voľba aj na B. Štiavni-

cu a aký Vy osobne vidíte v tom 

profi t pre naše mesto?

Kam by ste na Slovensku pozva-

li zahraničnú návštevu Vy? Bola to 

jasná voľba. Štiavnicu mám rád. Je 

jedným z  najviac navštevovaných 

miest v rámci Slovenska a mám po-

cit, že tomu bolo tak i za posledné 

dva roky, pokiaľ to protipandemic-

ké opatrenia dovolili. Má svoje čaro. 

Aj štiavnická Banka lásky bola v ur-

čitom čase i súčasťou svetovej výsta-

vy EXPO 2020 v Dubaji a prilákala 

množstvo návštevníkov. Zaľúbení si 

mohli vkladať odkazy lásky do schrá-

nok Trezoru lásky priamo v sloven-

skom pavilóne a následne sa zapeča-

tené previezli do Štiavnice.

2. Čo by ste mohli Vy a Geissenov-

ci počas tejto návštevy mesta vy-

zdvihnúť a naopak, čo podľa Vás 

malo nejaké rezervy?

Myslím, že boli prekvapení, koľko 

fanúšikov sa na nich v Štiavnici te-

šilo. Páčila sa im malebnosť mesta 

a ak to malo chybu, tak práve v ne-

dostatku času.

3. Prečo sa nakoniec 

program milionárov zme-

nil tak, že v B. Štiavnici zo-

trvali len veľmi krátko, a to 

necelý jeden deň, hoci niek-

torí priaznivci ich už čaka-

li od prvého dňa na rôznych 

miestach?

To je presne to, čo som prá-

ve povedal. Záujem prekva-

pil aj ich a času bolo málo. Ich 

program bol za ten týždeň 

riadne plný. Aj preto, že sa na 

Slovensku rozhodli natočiť via-

cej dielov do svojej show. Asi je 

týždeň pre všetky slovenské krásy 

a zaujímavosti málo. Prínos ale bude 

veľký. Jeden diel má sledovanosť tak 

päť miliónov divákov. Ak iba jed-

no percento z tých divákov príde na 

Slovensko, môže to byť nápomocné 

reštartu turizmu po pandémii.

4. Viete čitateľom aspoň orien-

tačne povedať, kedy by sa epizó-

dy natočené v SR dostali na naše 

obrazovky?

Diely sa predtáčajú dlhšie vopred, je 

to otázka na ich PR tím.

Daniela Sokolovičová

Na telo s Richardom Sulíkom 
o Geissenovcoch v B. Štiavnici

Lesnícky deň
v  Botanickej záhrade SOŠL B. 

Štiavnica 2022.

Ďakujeme našim priateľom 

a partnerom:

Dr. Hlásnik Jozef, Ing. Chytil Pe-

ter, Ing. Petrikovič Erik, Mest-

ské lesy BŠ, spol. s.r.o., Múzeum 

ochrany prírody a jaskyniarstva L. 

Mikuláš, Múzeum Svätý Anton, 

Slovenský zväz včelárov BŠ.

Ďakujeme našim sponzorom a re-

klamným partnerom:

AB - ART Press - Bárta Vladimír BB, 

Anton Antol, Azor – Majer Jozef BŠ, 

Barák Ľubomír BŠ, Celder Optik and 

co. Celderová Ida BŠ, Coop Jednota 

Žarnovica, Drbohlavová J. BŠ, Duži-

na BŠ, Ekonomic – Eva Rochová BŠ, 

Ernek BŠ, Falco SK, s.r.o., BŠ, Foto – 

Audio – Video- Prospect BŠ, Gizka – 

Gizela Triebušníková BŠ, Goldven – 

Kratošová BŠ, Gregor Pavel Gejdoš 

BŠ, Grube lesnícke náradie, s.r.o., 

Kováčová, Holub Radko BŠ, Chrien 

mraziarne, s.r.o., IMO elektro BŠ, 

Kik Textil A Non – Food, s.r.o., Leká-

reň Helios BŠ, Limas, s.r.o, S. Lihoc-

ký Krupina, Margita – Margita Kub-

jatková Čadca, Mindáková Mária 

– Galantéria BŠ, Nábytok Mudrák 

BŠ, Orange BŠ, Mgr. Oravcová Ale-

na, Perla BŠ, Pivovar Erb BŠ, Segé-

ňová Jarmila, Sníček K. Palášthy BŠ, 

SLTL, s.r.o. BŠ, Supermarket Tes-

co BŠ, Suveníry Florens BŠ, Svetro, 

spol. s.r.o,, BŠ, Stračina Vladimír BŠ, 

T Slovak Telecom BŠ, Trotuart BŠ, 

Winer – Kuka Stanislav BŠ,

Združenie zamestnávateľov v  les-

nom hospodárstve SR.

Ďakujeme!

ŠOŠL BŠ

Pozvánka
Výročný koncert

50 rokov

Spevokol Štiavničan

4. jún 2022 o 17.00

Kostol sv. Kataríny

Nám. sv. Trojice

Banská Štiavnica

Hostia: Dodo Klimko a Polo Kruž-

lic, FK Sitňan, Peter Zima, Hills 

Bros, Stanislav Bartko a  Róbert 

Zacharovský

SŠ

citát

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

Seneca
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V piatok 20. mája sa uskutoč-

nilo v krásne zrekonštruova-

ných priestoroch severného 

krídla kaštieľa priateľské 

posedenie pri príležitosti 

60. rokov založenia Múzea 

vo Svätom Antone.

Pri tejto príležitosti odovzdala pri-

mátorka mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková riaditeľovi múzea Ing. Štefanovi 

Engelovi, PhD., ďakovný list, v kto-

rom vyjadrila veľkú vďaku za dlho-

ročnú spoluprácu s Mestom Banská 

Štiavnica a  významnú prezentáciu 

v oblasti múzejníctva, lesníctva a po-

ľovníctva lokality UNESCO doma 

i v zahraničí. V liste uviedla: „Pri prí-

ležitosti 60. výročia založenia múzea vo 

Svätom Antone Vám touto cestou vy-

jadrujem v  mene občanov mesta Ban-

skej Štiavnice, v  mene Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici i v mene mojom, veľ-

kú vďaku za dlhoročnú spolu-

prácu s Mestom Banská Štiav-

nica a  významnú prezentáciu 

v oblasti múzejníctva, lesníctva 

a poľovníctva lokality UNESCO 

doma i v zahraničí. Za to Vám 

patrí naše uznanie a vďaka. Do 

ďalších rokov prajem veľa úspe-

chov v ďalšej činnosti, veľa tvo-

rivých nápadov a  veľa síl pri 

napĺňaní poslania v oblasti kul-

túry a ochrany jedinečných pa-

miatkových hodnôt.“

Do ďalších rokov želáme 

Múzeu vo Svätom Antone 

veľa úspechov a  ďakujeme 

za spoluprácu.

Michal Kríž

60. výročie založenia 
Múzea vo Svätom Antone

Dňa 10. mája 2022 sa konal 

festival odborných zručností 

Fourfest – Euroakademik 

Gastro 2022, tentokrát už 

13. ročník súťaže stredných 

odborných škôl krajín V4. 

Usporiadateľom tohto podujatia 

je Stredná odborná škola obchodu 

a služieb v Rimavskej Sobote. Hlav-

nými myšlienkami tejto populárnej 

súťaže sú konfrontácia zručností, 

výmena skúseností a  nadväzovanie 

priateľstiev medzi jednotlivými ško-

lami. FourFest má každoročne (s vý-

nimkou dvoch posledných kvôli pan-

démii) tradičný formát – súťaží sa 

v  kategóriách: kuchár, čašník, bar-

man, barista, someliér, kaderník, 

kozmetik a  obchodný pracovník. 

Ide teda o Medzinárodné majstrov-

stvá BBSK v odborných zručnostiach 

stredných odborných škôl.

Súkromná hotelová akadémia mala 

tento rok zastúpenie v  kategóriách 

kuchár – súťažiaci Martina Prefektu-

šová (4. ročník), Tomáš Kopernický 

(2. ročník) a v kategórii barista – sú-

ťažiaci Juraj Mucha (1. ročník) a zá-

stupcovia 3. ročníka Matěj Matejček 

a  Natália Ivaničová. Témou súťaže 

bola „Jar – obdobie farieb, vôní a  chu-

tí“. Atmosféru si naši žiaci užili pl-

ným dúškom, ocenili najmä to, že si 

mohli zmerať sily so žiakmi z iných 

odborných škôl a preukázať tak všet-

ky vedomosti a zručnosti, ktoré mali 

možnosť nadobudnúť počas svojho 

štúdia. Vo veľkej konkurencii 140 

účastníkov z 31 odborných škôl kra-

jín V4 obstáli naši žiaci priam vyni-

kajúco a získali fantastické ocenenia. 

V  kategórii kuchár získala bronzo-

vé pásmo štvrtáčka Martina Prefek-

tušová, ktorá sa zhostila s ľahkosťou 

a  šarmom jej príznačným prípra-

vy dvoch porcií hlavného jedla, pri-

čom hlavnou surovinou bol podľa 

zadania pstruh. Úlohou súťažiacich 

bolo vypracovať receptúru na 10 

porcií, zohľadniť sezónnosť použi-

tých surovín, ich správnu kombiná-

ciu, vyváženosť chutí, ako aj kombi-

náciu moderných tepelných 

úprav. Pečené plnené fi le-

ty zo pstruha s  hráškovým 

pyré s  mätou a  glazovanou 

zeleninou boli v podaní na-

šej žiačky príjemným oku 

i chuti lahodiacim pokrmom 

s  nádychom jarného má-

jového vánku, keďže sa jej 

podarilo vdýchnuť tomuto 

receptu dušu. V kategórii ba-

rista bolo podmienkou súťa-

že pripraviť v  ľubovoľnom 

poradí dve espressá, dve ca-

ppucina a  dva miešané ná-

poje, ktorých základnou su-

rovinou bol tzv. Vlčí sirup 

– 100% prírodný produkt, 

bez konzervantov, farbív, 

ručne vyrábaný, v moderných a tren-

dových chutiach. Matěj Matejček za-

ujal porotu práve svojím cappucinom 

a získal ocenenie za najlepšie cappu-

cino. Obrovská vďaka patrí aj vyu-

čujúcim odborných predmetov Bc. 

Janke Haviarovej a Mgr. Zuzane Iva-

ničovej, ktoré sa venovali príprave 

žiakov na toto pre nás určite úspeš-

né podujatie. Všetkým súťažiacim 

žiakom srdečne blahoželáme a praje-

me ešte veľa tvorivých momentov na 

ceste za objavovaním nových nápo-

jov a pokrmov, opojných chutí a re-

ceptúr, do ktorých vkladajú najmä 

svoje srdcia.

Súkromná hotelová akadémia

Súkromná hotelová akadémia 
na FourFeste

Záhradkárske 
okienko
Pestovanie čučoriedok v  nádo-

bách

V  posledných rokoch si medzi zá-

hradkármi hlavne v mestách nachá-

dza svoje miesto pestovanie čučo-

riedok v nádobách. Aj nám sa tento 

spôsob osvedčil a  môžeme ho od-

poručiť hlavne tam, kde je potreba 

úspory miesta. Rozrastená kanad-

ská čučoriedka vo veľkom kvetiná-

či je veľmi dekoratívna napríklad 

na terase domu. Pri sadení čučorie-

dok do nádob dodržiavame nároky 

na pôdu a stanovište. Nezabúdame 

na pravidelné hnojenie čučoriedok 

vhodnými, na to určenými hnoji-

vami. Prezimovanie je bez kompli-

kácií, v zásade môžeme rastlinu po-

nechať na jej stanovišti. V zimnom 

období odstránime podmisku spod 

kvetináča a  príležitostne kontrolu-

jeme stav vlhkosti substrátu počas 

dní s  teplotou nad 0°C. Čučoried-

ka chochlíkatá „Chippewa“ /Vac-

cinium corymbosum/. Strihanie 

čučoriedok. Rez čučoriedok v  pr-

vých rokoch spočíva len v odstráne-

ní slabých, poškodených konárikov. 

Vzrast čučoriedok závisí od odro-

dy. Niektoré odrody rastú kompakt-

ne, iné sú pomerne vysoké a  mo-

hutné. Tiež hustota kríka je daná 

vlastnosťami odrody. Prvé roky po 

výsadbe vykonávame rez čučorie-

dok len v prípade nutnosti, hlavne 

po poškodení konárikov. Pri rozko-

nárovaní pomôžeme rastline občas 

„zaštipnutím“ mladého výhonu po-

čas sezóny. V piatom roku môžeme 

odstrániť staré konáre a krík celko-

vo zmladiť. Vhodný termín rezu je 

koniec zimy a  predjarné obdobie. 

Čučoriedka chochlíkatá „Kazimir 

Pliszka“ /Vaccinium corymbo-

sum/. Odrody čučoriedok. V  po-

sledných rokoch zaznamenávame 

veľkú ponuku rôznorodých odrôd 

a čučoriedka kanadská sa tak stáva 

omnoho dostupnejšou pre amatér-

skych pestovateľov. Čo sa týka jed-

notlivých odrôd, tieto majú mnohé 

odlišnosti – hlavne nároky na sta-

novište, citlivosť na choroby, vzrast, 

čas kvitnutia a  dozrievania, veľko-

sť a  chuť plodov, nároky na živiny 

a ďalšie. Pri výbere odrôd je potreb-

né zvážiť všetky faktory a prípadne 

aj vhodnosť z hľadiska tzv. krížové-

ho opeľovania. Väčšina odrôd ka-

nadských čučoriedok je čiastočne 

samoopelivá, ale pri kombinácii via-

cerých odrôd dosiahnete vyššiu úro-

du.                         Michaela Mojžišová
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Poďakovanie

V  duši sa zotmelo, v  srdci je 

chlad, odišiel niekto, kto život 

mal rád...

Dňa 20.5.2022 sme sa na-

vždy rozlúčili s  naším drahým 

manželom, otcom, starým ot-

com a prastarým otcom Timo-

nom Turčanom. Úprimne sa 

chcem poďakovať pani primá-

torke Nadežde Babiakovej, pani 

Simonidesovej, dôstojnému pá-

novi Frindtovi, Banskoštiav-

nicko – hodrušskému baníc-

kemu spolku, ako aj pohrebnej 

službe Cháron za dôstojnú roz-

lúčku s  naším drahým zosnu-

lým. Ďakujeme všetkým pria-

teľom a známym za prejavenú 

sústrasť. Večná spomienka na-

vždy zostane v našich srdciach.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Zájazd
Slovenský zväz telesne postihnutých 

v  Banskej Štiavnici oznamuje svojim 

členom, že organizuje zájazd na celo-

slovenskú výstavu fotografií (organi-

zovanú SZTP) do Liptovského Miku-

láša v stredu, 1. júna 2022. Po ceste 

naspäť navštívime aj Španiu Dolinu. 

Odchod autobusu je o 7.00 z BŠ Kri-

žovatka. Poplatok za dopravu 5€ na 

osobu. V  prípade záujmu je potreb-

né prihlásiť sa čo najskôr v kancelárii 

SZTP na tel. čísle: 045/ 692 08 75 ale-

bo 0915 896  586 alebo mailom na: 

mestykov@zoznam.sk.

Výbor SZTP

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
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14.00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Skončil sa život jedného z nás, 

príroda poslala smrť do našich 

radov a vzala si milovaného 

manžela, otca, dobrého 

priateľa a nášho spoluobčana, 

pána Timona Turčana. 

Človeka nesmierne pracovitého, 

svedomitého a  skromného. Rozlú-

čili sme sa s  týmto mužom, ktorý 

statočne žil a ktorého sme mali nes-

mierne radi. Pomáhal ľuďom, osob-

ná skromnosť a priateľstvo boli cha-

rakteristické vlastnosti, ktorými si 

získaval obľubu všade tam, kde ho 

pracovné alebo osobné povinnosti 

zaviedli. Svoj pocit šťastia rozdával 

okolo seba.

Pán Timon Turčan sa narodil 

20. apríla 1949 v Banskej Štiavnici. 

Vyrastal v našom historickom mes-

te, ktoré mal nadovšetko rád. Po-

pri základnej škole absolvoval aj hu-

dobnú školu - hru na harmoniku. Po 

skončení základnej školy pokračoval 

v štúdiu na SPŠCH v našom meste. 

Po 2 rokoch štúdia odišiel do Brati-

slavy, kde pokračoval v štúdiu tiež na 

SPŠCH. V Bratislave sa začal zdoko-

naľovať v  hre na trubku u  profeso-

ra Šoučoviča. Po skončení školy sa 

zamestnal v  Chemických závodoch 

Juraja Dimitrova ako prevádzkový 

chemik. Tu zároveň už hrával v pod-

nikovej dychovej hudbe a neskôr hrá-

val aj v divadle P.O. Hviezdoslava na 

trubku. Po skončení základnej vo-

jenskej služby sa vrátil do Banskej 

Štiavnice. V roku 1972 nastúpil pra-

covať do Rudných baní v  Banskej 

Štiavnici ako lámač. Po zapracova-

ní sa do všetkých pozemných prác 

si urobil skúšky strelmajstra a  stal 

sa banským strelmajstrom a neskôr 

predákom. Za jeho 20 ročnú prá-

cu v podzemí bol viackrát vyzname-

naný. Bol bezplatným darcom krvi 

a v roku 1990 mu bola udelená zlatá 

medaila prof. Dr. Janského. V Rud-

ných baniach pokračoval aj v  účin-

kovaní v  dychovej hudbe Sitňanka, 

v  ktorej odohral ako prvý trubkár 

a neskôr ako hrajúci kapelník celých 

35 rokov. Sitnianka pod jeho vede-

ním získala viacero ocenení za rozvoj 

kultúry. Pod jeho vedením účinkova-

li v Slovenskom rozhlase a koncerto-

vali aj v Rakúsku. Po celý život hrával 

v tanečných kapelách: v podniku Ple-

ta v Bielych anjeloch, v kapele Kružli-

covcov v Tabakovej továrni, vo Fortú-

ne, v kapele Jožka Gašparíka, Ilijskej 

kapele, kapele Helovcov, v kapele Ko-

vohút, Rákajovcov a iných.

Od roku 1998 účinkoval ako sólový 

hudobník a spevák v ZPOZ pri MsÚ 

v Banskej Štiavnici, kde vytváral sláv-

nostné chvíle pri obradoch uvítania 

detí do života, pri sobášoch, život-

ných jubileách či pri poslednej rozlúč-

ke a na mnohých iných podujatiach 

mesta.

Pán Turčan bol ženatý, miloval svo-

je deti Aleša a  Lucku. Bol milujú-

cim a  starostlivým otcom, starým 

a  prastarým otcom, vynikajúcim 

priateľom, dobrým susedom a spo-

lupracovníkom. Drahý Timon, na-

vždy zostanete v srdciach svojej ro-

diny, vieme, že ste boli človekom, 

ktorý zanechal hlbokú stopu v  na-

šich srdciach, v srdciach našich spo-

luobčanov, v  živote nášho mesta, 

človekom, ktorý svoj život zasvä-

til kultúrnemu a  spoločenskému 

životu. Bolo nám cťou Vás poznať 

a  s  Vami spolupracovať. Ďakuje-

me Vám za to, že ste tu s snami žili 

a pracovali. Už sa nerozoznie do ve-

černého vianočného ticha sídliska 

Drieňová Tichá noc, svätá noc vo 

Vašom hudobnom podaní, ktorú 

tak obyvatelia milovali a budú na ňu 

spomínať. Nech odpočíva v pokoji!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Za Timonom Turčanom

V nedeľu 15. 5. 2022, deň 

pred sviatkom svätca Jána 

Nepomuckého sa konala v obci 

Sv. Anton púť k patrónovi 

prícestnej kaplnky zasvätenej 

kňazovi s atribútom spoved-

ného tajomstva. 

Púť začala po sv. omši z farského kos-

tola, keď ulicami obce známej poľov-

níckym kaštieľom, ku ktorému patrí 

aj prícestná kaplnka, putovali veria-

ci farníci. V  uvedenom vynovenom 

interiéri začala pobožnosť Litánií 

k  sv. Jánovi Nepomuckému, ktorú 

viedol tamojší d.p. farár Michal Ba-

láž. Pobožnosť pokračovala spevmi 

miestneho chrámového zboru s klá-

vesovým doprovodom organistu p. 

Štefana Legényho. Na púti mali prí-

hovor riaditeľ múzea p. Štefan Engel 

a  starosta obce p. Martin Kminiak. 

Púť ukončil kňaz požehnaním.

Andrej Palovič

Púť k sv. Jánovi Nepomuckému 
v prícestnej kaplnke vo Sv. Antone

Krásny slnečný májový 

deň - ideálny čas na tradičnú 

verejnú grilovačku a burzu 

šatstva na záhrade pri 

Skautskom dome. 

Je to už tradičné podujatie, kde sa 

stretávajú mladé rodiny. Aj tento rok 

sa vyše sto detí a  ich rodičov stretlo 

v  krásnych priestoroch záhrady 

Skautského domu, aby sa trochu za-

hrali, trochu spoznali, alebo si vyme-

nili oblečenie, keďže deti stále rastú. 

Určite je viac ekonomické a aj ekolo-

gické nekupovať stále nové veci. Hlav-

ne pri deťoch, ktoré veci nestihnú vy-

nosiť, skôr z nich vyrastú. Tento rok sa 

zúčastnili aj mamičky s deťmi z Ukra-

jiny, prišli sem v  zimnom oblečení, 

a tak im táto možnosť doplniť si šat-

ník o letné veci prišla veľmi vhod.

Na jeseň si to zopakujeme a  bude-

me okrem burzy aj muštovať jabĺčka. 

Akcia je otvorená pre každého, kto sa 

chce porozprávať so známymi alebo 

spoznať nových ľudí.

Martin Macharik, poslanec MsZ

Verejná grilovačka a burza šatstva
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Dňa 19.5.2022 sa vo vestibule 

Kammerhofu Slovenského 

banského múzea (SBM) 

uskutočnil slávnostný akt 

odhalenia pamätnej tabule 

Ing. Ladislavovi Sobathymu, 

významnej osobnosti sloven-

ského rudného baníctva 2. pol. 

20. stor. 

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pri 

príležitosti 2. výročia jeho úmrtia, 

keďže nás opustil 20.5.2020, sa za-

čalo deviatimi údermi baníckej klo-

pačky v  podaní Milana Mertela, 

symbolizujúcimi deväť plne preži-

tých desaťročí Ing. Sombathyho. 

Štafáž pri tabuli zabezpečili členo-

via baníckeho spolku, Štefan Psot-

ný a Ing. Branislav Konečný. Potom 

sa ujal slova moderátor poduja-

tia Ing. Milan Durbák, ktorý pripo-

menul skutočnosť, že Kammerhof 

bol v minulosti sídlom komorských 

grófov, neskôr sídlom Štátneho ban-

ského riaditeľstva, od roku 1946 do 

roku 1966 bol sídlom riaditeľstva 

Rudných baní, závod Banská Štiav-

nica, v  období rokov 1998 – 2006 

v  jeho časti sídlil aj Hlavný ban-

ský úrad a aktuálne je už vyše pol-

storočia sídlom riaditeľstva SBM. 

Po baníckej hymne „Zdar Boh hore!“ 

v podaní spevokolu Štiavničan, na-

sledoval príhovor Ing. Richarda 

Kaňu, predsedu baníckeho spol-

ku,  ktorý obsahoval aj nasledovné: 

„Ing. Sombathy sa výrazným spôsobom 

zaslúžil aj o rozvoj SBM, keď sa z pozície 

riaditeľa závodu pričinil o položenie zák-

ladov banského skanzenu v areáli šach-

ty Ondrej, ktorého ideový návrh sa začal 

pripravovať v roku 1965. Ing. Sombathy 

bol tou osobnosťou, ktorá v období, keď 

sa uvažovalo o likvidácii baníctva v Ban-

skej Štiavnici, zabezpečil prehodnote-

nie jeho rudného potenciálu a pripravil 

návrh jeho rekonštrukcie, v  rámci kto-

rej bola zrealizovaná aj výstavba no-

vej budovy riaditeľstva závodu, ktorá 

umožnila uvoľnenie objektu Kammer-

hofu pre účely SBM.“ Potom nasledo-

vala pieseň „Kde je baníkova vlasť?“ 

a po nej sa účastníkom prihovorila 

Mgr. Zuzana Denková, PhD., riadi-

teľka SBM, ktorá zvýraznila zásluhy 

Ing. Sombathyho o rozvoj SBM, oso-

bitne v súvislosti so zriadením Ban-

ského múzea v  prírode pri šachte 

Ondrej,  poďakovala sa baníckemu 

spolku za venovanie tabule, ktorej 

umiestnenie v objekte Kammerho-

fu pokladá aj za veľkú poctu SBM. 

Vlastné odhalenie tabule zahale-

nej baníckou zástavou spoločne vy-

konali Mgr. Denková a  Ing. Kaňa. 

Následne tabuľu, po krátkej boho-

službe, požehnal dôstojný pán Ľu-

dovít Frindt, farár rímskokatolíckej 

farnosti v Banskej Štiavnici. Potom 

Ing. Erik Sombathy zavesil pod ta-

buľu pamätný venček a  v  krátkom 

príhovore sa poďakoval za veľkú 

poctu, ktorej sa jeho otec po od-

chode do baníckeho neba dočkal. 

Pamätný venček pod tabuľu zave-

sila aj Mgr. Denková, ktorá násled-

ne pozvala účastníkov podujatia na 

komentovanú prehliadku vynove-

nej expozície „Baníctvo na Slovensku“, 

ktorú zabezpečil Ing. Kaňa. Poduja-

tie bolo následne ukončené baníc-

kou hymnou „Banícky stav“. 

Zdar Boh!

Milan Durbák

Významná pocta 
Ing. Ladislavovi Sombathymu

Odhalenie pamätnej tabule  foto Lubo Lužina

Po dvojročnej odmlke spôso-

benej pandemickou situáciou 

sa opäť konalo celoeurópske 

podujatia Noc múzeí a galérií. 

Už 18. ročník podujatia 

pripadol na 14. mája 2022 

(sobotu).

Vo večerných hodinách sa otvorili 

salóny historickej expozície osvetle-

né krásnymi krištáľovými lustrami 

a návštevníci sa v sprievode lekto-

riek oblečených v dobových kostý-

moch mohli poprechádzať „zaká-

zanými“ časťami salónov, ktoré sú 

počas bežnej prehliadky kaštieľa za 

šnúrou. Pre súťaživých sme pripra-

vili krátky minikvíz a v Zlatom saló-

ne im Mgr. Andrea Gregová pútavo 

porozpráva-

la, ako sa zláti 

nábytok a aké 

rôzne netra-

dičné pred-

mety sa pri 

tom používa-

jú. Návštev-

níci si vyskú-

šali, ako do 

salónov vchá-

dzali urodze-

ní páni i vznešené dámy, ale aj ako 

z nich vychádzalo služobníctvo. Jed-

no staré strašidlo sa nám posťažova-

lo, že sa s panstvom ťažko žilo a prečo 

už v kaštieli nestraší. Prvýkrát mohli 

návštevníci nazrieť „pod strechu“ do 

podkrovia a na nádvorí si vychutnať 

kávu alebo horúcu čokoládu v novej 

kaviarničke. Nočnú romantickú at-

mosféru dodávalo podujatiu rozsvie-

tené nádvorie a krásny plný mesiac.

Kaštieľ si v tento sobotný večer počas 

4 vstupov pozrelo 220 návštevníkov.

Jana Slaná

Noc múzeí a galérií

Ako kameň 
mudrcov 
v Štiavnici (ne)objavili

Keď sa v roku 1762 cisárovná Má-

ria Terézia rozhodla založiť v Ban-

skej Štiavnici prvú vysokú školu 

technických vied na svete, ktoré 

zahŕňali banské vedy, techniku, 

lesníctvo, hutníctvo, mineralógiu, 

chémiu a taktiež napr. aj pochyb-

nú vedu – alchýmiu (katedry boli 

rozmiestnené po domoch v centre 

mesta), ťažko povedať, či cisárov-

ná vedela o  predošlých štiavnic-

kých alchymistických úspechoch.

Vráťme sa o  približne sto rokov 

späť, k istý čas hlavnému komor-

skému grófovi Banskej Štiavnice, 

samozvanému alchymistovi Já-

novi Konrádovi Richthausen von 

Chaosovi. Aj keď snahy o priekop-

níctvo v alchýmii začali v Štiavnici 

dávno pred ním, tento pán v roku 

1648 predniesol rakúskemu arci-

vojvodovi Ferdinandovi III. jeho 

údajný kameň mudrcov. Vlastný-

mi rukami premenil tri libry ortu-

te na dve libry zlata, z ktorých si 

neskôr Ferdinand III. dal vyrobiť 

pamätnú medailu.

Aj keď o ďalších úspechoch údaj-

ného pána alchymistu už nikto 

nikdy nepočul, mal za svoj život 

aj iné prínosy, ako napr. zavede-

nie nových prvkov do hutníckeho 

spracovania kovov.

Zdroje:

http://www.banskastiavnica.sk/

o-meste/historia-a-banictvo-2/

fakty-a-zaujimavosti.html

http://pribeh.banskastiavnica.

travel/povesti-a-magia/

https://nailclients.ru/sk/makeup/

alhimiya-filosofskii-kamen

-i-principy-alhimii-gde-naiti.html

Barbora Murgačová

Rozprávková 
dedinka
Rozprávkový deň pre deti a  do-

spelých pod názvom „Roz-

právková Dedinka“ sa uskutoč-

ní 28.5.2022 od 14.00 hod. 

v obci Počúvadlo (posledný vstup 

o 17.00 hod.). Vstupy sú každých 

20 min. Vstup: dospelí, deti: 

5,-EUR. Deti z  Mikroregiónu 

Južné Sitno majú vstup zdarma! 

Pre deti je pripravený zaujímavý 

program, rôzne atrakcie a občer-

stvenie.

Obec Počúvadlo
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Aktuálne v kine Akademik

Piatok 27.5. o 18.30 hod.

Čo sme komu všetci 
urobili
Komédia, 98 min., MP15, vstupné: 
5€. Claude a Marie Verneuilovci 
v prvom fi lme vydali svoju štvrtú 
dcéru a v druhom úspešne udržali 
všetky svoje dcéry a ich rodiny 
vo Francúzsku. A práve keď sa im 
podarilo presvedčiť ich, aby ne-
odchádzali, nečakali, že všetci 
skončia v ich malebnom Chinone, 
viac-menej vždy na krku. Dcéry 
a ich rodiny sa im chcú odvďačiť 
za ich starostlivosť a využíva-
jú skutočnosť, že Claude a Marie 
oslavujú štyridsať rokov spoloč-
ného života.

Sobota 28.5. o 18.30 hod.
Štvrtok 2.6. o 18.30 hod.

Top Gun: Maverick
Akcia, 120 min., MP15, vstupné: 
5€. Viac než 30 rokov v služ-
be. Pochvaly. Vyznamenania. Je-
diný, kto za posledných 40 ro-
kov zostrelil tri nepriateľské 

lietadlá. Napriek tomu ho nik-
dy nepovýšili. Prečo? Pretože je 
to Maverick. Rebel, ktorý počúva 
len sám seba.

Nedeľa 29.5. o 16.00 hod.

Smradi
Animovaný, komédia, 120 min., 
MP, vstupné: 5€. Zlý vlk, žra-
lok, piraňa, jedovatý had či ta-
rantula bývajú v príbehoch zvy-
čajne tí podozriví. Čo sa však 
stane, keď sa pre zmenu rozhodnú 
páchať dobro, ukáže hravá ani-
movaná variácia na Dannyho je-
denástku.

Nedeľa 29.5. o 18.30 hod.

Ženy a život
Komédia, 87 min., MP12, vstupné: 
5€. Eliška je dobré dievča. Mož-
no až príliš. Chýbajú jej ostré 
lakte a premáha ju slepá vie-
ra. O to akčnejšia je však jej 
voľnomyšlienkárska, všetkého 
schopná sestra Ilona. Obe slečny 
sa spoločne vrhnú do budovania 
rodinného podniku, fungujúceho 

tak trochu „od steny k stene“, 
rovnako ako Eliškin vzťah so sa-
moľúbym populárnym športovcom. 
Je teda potrebné si ujasniť, či 
chodí len Eliška s Petrom alebo 
aj Peter s Eliškou...

Utorok 31.5. o 18.30 hod.

Film roka
Komédia, 114 min., MP12, vstup-
né: 5€. Penélope Cruz sa pred-
staví ako slávna a excentrická 
režisérka, ktorá dostala úlohu 
nakrútiť zaručene najlepší fi lm 
všetkých čias. Má neobmedzený 
rozpočet a veľké umelecké ambí-
cie, avšak tou najväčšou výzvou 
pre ňu bude skrotiť dvoch hercov 
v hlavných úlohách. Antonio Ban-
deras ako slávna, egocentrická 
fi lmová hviezda a Oscar Martinez 
ako prehnane umelecký charakte-
rový herec sa totiž navzájom ne-
môžu vystáť. Všetci traja spo-
lu tvoria fi lmovú zostavu snov 
s veľkým talentom a ešte väčším 
egom. Dokážu však spolu vydržať 
až do poslednej klapky bez toho, 
aby sa navzájom pozabíjali?

Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č. 18/2022: 

„Vďačnosť je bremenom a každého bre-

mena sa človek rád strasie.“ Výhercom 

sa stáva Božena Šibalová, Pren-

čov. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na kon-

zumáciu 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 

6.6.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Galilea 

Galileiho: „Písmo sa nemôže mýliť, ale 

jeho... (dokončenie v tajničke).

A., Pomocníci na salaši, malá časť 

hmoty, časť strechy,

B., 2. časť tajničky, aby,

C., Otrok, inam, hlty, citoslovce hr-

kania,

D., Časť celku, potom, kto sa stará 

o vatru,

E., Chemický prvok, vnútri, úder 

v boxe, klada,

F., Obyvateľ Indie, koniec tajnič-

ky, dedo,

G., Fŕkalo vodou, malá loď,

H., 51 v  Ríme, lazy- dedina, žen. 

meno, ačkoli,

I., Spojka, žni, dvojhláska, pomôcka 

na kálanie, existuješ,

J., 3. časť tajničky, síra,

K., Hneď, zaujímala sedaciu polo-

hu, Nela naopak.

1., Pripravuj jedlo, zvyk s hrúbkou, 

prelamujú,

2., Vyslovovala A, francúzske muž. 

meno, nožík,

3., Čínske meno, patriaci Bondovi, 

dedina pri BA,

4., Láska tal., sám naopak, spakuj,

5., Vidina, predložka, salo, akciová 

spoločnosť,

6., Onak, ľudská vlastnosť, existu-

jete,

7., Atmosféra skr., pridá soľ, pred-

ložka,

8., Lán, okolitý svet, hláška v kar-

tách,

9., Patriaci Otovi, rozprávková po-

stava, hrubé zahrotené drevo,

10., Lahodný nápoj, povzdych, oša-

til, poza,

11., Kryhy, mykaj, patriaca Ine,

12., Ozn. áut Rumunska a  Talian-

ska, zámok v Prahe,

13., Obrovská, prestieradlo, náš 

denník,

14., Autozn. Rakúska, Talianska, 

Nórska, začiatok tajničky, ampér.

Pomôcky: Iža, pakuj, Anri, amo, 

Sn.

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. 20
Krížovka
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Súťaž
V mesiaci máji- lásky času sme pre 

Vás opäť pripravili zaujímavú sú-

ťaž o atraktívne vecné ceny a zau-

jímavé knižné tituly. Stačí, ak nám 

v 4 súťažných kolách správne od-

poviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát sú otázky situované na 

A. Sládkoviča a Marínu.

4. súťažné kolo: Otázka:

4. Kde je uložený rukopis Sládko-

vičovej Maríny?

Správne znenia spolu so súťažný-

mi kupónmi nám posielajte do re-

dakcie ŠN v termíne do 6.6. Šťast-

ných výhercov uverejníme v ŠN č. 

22/2022 dňa 9.6. Prajeme všet-

kým našim čitateľom veľa šťastia! 

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.4

Ako sa u nás hovorí, do tretice 

všetko dobré, tak sa nám 

podarilo získať podporu BBSK 

po tretíkrát, z čoho sme mali 

nesmiernu radosť. 

Tento rok je to na projekt okresné 

športové hry seniorov pod heslom 

„Víťazom sa každý stáva, veď sám seba 

prekonáva“.

Po tejto radostnej správe sme zača-

li intenzívne pracovať aj s MsO JDS 

v B. Štiavnici a pripravovať materi-

ály a organizačné pokyny pre špor-

tovcov, členov JDS, ktoré patria pod 

Okresnú organizáciu JDS v Žiari n/

Hronom. Samozrejme, ako divá-

ci sú vítaní všetci nadšenci zdravé-

ho pohybu a dobrej nálady, pretože 

chystáme aj prekvapenia.

Informácie o projekte nájdete aj na 

stránke http://www.sovicky.sk/,

na FB https://www.facebook.com/

groups/694281634311848, alebo 

v  Štiavnických novinách, kde vás 

budeme o všetkom podrobne infor-

movať. Tešíme sa na vás!

Eva Šestáková,

predseda ZO JDS 

Štiavnické Bane

Športové hry seniorov

7. 5. 2022 Mesto Tlmače uspo-

riadalo v sobotu 39. ročník 

Tlmačského polmaratónu 

a desiatky a 1. ročník 21 km 

pretekov Handbike.

Tlmačský polmaratón a Handbike – 

Trať merala 21,097 m, povrch tra-

te bol asfaltový, výškový rozdiel je 

60 m. Štart aj cieľ Tlmačského pol-

maratónu bol na Námestí odborá-

rov v Tlmačoch na Lipníku. Po štar-

te sa bežalo po ulici Lipová smerom 

von z mesta. Na hlavnej križovatke 

za mestom sa odbočilo doprava, sme-

rom na Malé Kozmálovce. Potom sa 

bežalo cez obce Malé Kozmálovce, 

Nový Tekov a na začiatku obce Kalná 

nad Hronom otočka a bežalo sa po tej 

istej trase naspäť na Námestie odbo-

rárov, kde bol cieľ.

Na štart v silnej konkurencii vyše 60 

pretekárov sa postavil aj Štiavničan 

František Belohorec, ktorý si viedol 

veľmi úspešne. V kategórii muži obsa-

dil krásne 2. miesto s časom 1:20.16.

Ferko Belohorec: „7. 5. som po Bratisla-

ve, Žiari a Bystrici pridal do zbierky nový 

polmaratón v Tlmačoch ..., trať pekná, 

rýchla, rovinatá, len škoda, že nebolo o pár 

stupňov menej ..., ale zase bolo sa s kým 

potiahnuť, rozbehli sme to ako trojčlenná 

skupinka, po 14km sa nám to trochu roz-

padlo, ale aj dvojčlenná skupinka je k ne-

zaplateniu, keď už toho máte plné zuby 

..., kríza na 17-19km a mierne spomalenie 

ma nakoniec stálo čas pod 1:20 ... tých 16 

sekúnd navyše som ale vyvážil asfalt trha-

júcim finišom, posledných 500m do kopca 

som do toho dal všetko a nakoniec som si 

urval svoje miesto na bedni.“

Srdečne blahoželáme!

ŠN

Polmaratón Tlmače

V nedeľu 8. 5. 2022 sa na 

letisku v Sklabinej konal 

pretek, ktorý má trochu hlbší 

význam. 

Výťažok z tohto preteku putuje na 

OZ Svetielko nádeje, ktoré je cen-

trom pomoci detskej onkológie. Po-

môcť malým pacientom môžete aj 

vy na transparentnom účte SK85 

8330 0000 0025 0163 2152. Adri-

án súťaží za amatérsky športový 

tím SKY racing team. Adam Pále-

ník víťaz kategórie A1 a  Vierka 

Balážová 2. miesto v  kategórii 

Ženy!  Ďalší pretek sa uskutočnil 

14. – 15. 5. 2022 ako 7. ročník šam-

pionátu v autoslalome (auto Slalom 

Show Cup) Slovakia Ring. Po pre-

tekoch, ktoré sa uskutočnili cez ví-

kend na Slovakia Ringu v Orechovej 

Potôni sa naši pretekári umiestnili 

nasledovne:

Adam Páleník – víťaz kategórie A1

Vierka Balážová – 2. miesto kategó-

ria Ženy

Adrián Skarba – žiaľ, kvôli technic-

kým problémom s autom pretek ne-

dojazdil.

Gratulujeme!

Najbližšie podujatie „Majstrovstvá 

zóny strednej Európy“ sa uskutoční 

v dňoch 28. – 29. 5. v Môlči. Bude-

me radi, ak našich autokrosových 

pretekárov prídete povzbudiť!

ŠN

Adrián Skarba sa stal víťazom
na letisku v Sklabinej

František Belohorec na stupni víťazov  foto archív FBPonukové 
konania
Mesto Banská Štiavnica zverej-

ňuje v zmysle §9a, odst. 1 Záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o  ma-

jetku obcí v  znení neskorších 

predpisov vyhlásenie ponuko-

vých konaní na prevod pozem-

kov na ulici Poľnohospodárska, 

k. ú. Banská Štiavnica, samo-

statne pre jednotlivé pozemky 

takto:

A) - parc. č. C KN 4646/6 o vý-

mere 123 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, 

B) - parc.č. C  KN 4646/8 o  vý-

mere 183 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie,

C) - parc. č. C KN 4646/7 o vý-

mere 133 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, minimálne za kúpnu 

cenu vo výške 30 €/m2.

Pozemky sú vedené v KN Okres-

ným úradom v  Banskej Štiavni-

ci, katastrálny odbor, na LV č. 1, 

(pod B1), pre okres Banská Štiav-

nica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica, pre vlastníka 

Mesto Banská Štiavnica.

Časový plán a podmienky ponu-

kových konaní sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

MsÚ
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FK Sitno Banská Štiavnica 

3.6. pripravuje pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí 

podujatie na futbalovom 

štadióne. 

Na túto akciu a jarnú časť futbalovej 

sezóny sme sa opýtali športového 

riaditeľa FK Sitno Banská Štiavnica 

Mgr. Lukáša Pellegriniho:

Pán riaditeľ, prezraďte nám, ako 

bude samotné podujatie pre deti 

prebiehať, pre koho bude určené?

LP: V klube sa chceme naplno veno-

vať deťom a k tomu nepatrí len sa-

motné športovanie, ale aj organizo-

vanie rôznych akcií. Jedným z nich 

je tohtoročná organizácia dňa detí 

pre našich členov FK Sitno a rodin-

ných príslušníkov. Pripravujeme 

akciu tak, aby sa detičky na nej po-

riadne zabavili a  prežili krásne po-

poludnie. A  samozrejme, nebudú 

chýbať aj prekvapenia, ale to samo-

zrejme nebudeme prezrádzať.

Čo všetko bude pripravené pre 

deti, načo sa môžu tešiť?

LP: Detičky sa môžu tešiť na zdo-

lávanie rôznych pestrých disciplín, 

nebude chýbať maľovanie na tvár, 

skákací hrad, disko, a  samozrejme 

sladká odmena...

Okrem tohto podujatia pripra-

vujete v  lete športové futbalové 

kempy, aká je doteraz účasť a zá-

ujem?

LP: Sme veľmi šťastní, ako rýchlo 

sa nám darilo napĺňať oba letné tá-

bory a dnes už môžeme povedať, že 

na oba tábory máme plnú kapacitu. 

Touto cestou by som sa chcel poďa-

kovať rodičom za prejavenú dôveru 

a my sa už teraz nemôžeme dočkať 

spoločných chvíľ strávených s účast-

níkmi NESIA kempu a pevne verím, 

že spoločne prežijeme krásne, nie-

len športové zážitky.

Jarná časť futbalovej sezóny sa 

pomaly končí, ako hodnotíte vý-

sledky našich mužstiev doteraz, 

aké sú Vaše ciele na konci sezó-

ny?

LP: Mládežnícke družstvá všetky 

naplno trénujú a  neustále sa zlep-

šujú, z čoho máme veľkú radosť. Do 

konca sezóny treba ešte odohrať pár 

kôl, no my v klube sme už teraz veľ-

mi spokojní a  šťastní, keď vidíme 

plné ihrisko športovcov na štadió-

ne. Ja osobne som veľmi šťastný, že 

naši najmenší a najmladší futbalisti 

odohrali svoj prvý veľký zápas. Ča-

kajú aj naše ostatné kategórie ešte 

odohrať zaujímavé zápasy a  tur-

naje. Jedným z  veľkých turnajov, 

ktorého sa zúčastní náš klub je tur-

naj kategórie U11 organizovaný 

SFZ a Úniou ligových klubov je tur-

naj „Futbal v meste“, sme veľmi radi 

že sa nám podarilo na tento turnaj 

dostať a teraz ostáva už len, aby si to 

tam chalani poriadne užili.

Čo sa týka kategórie mužov, na-

ším cieľom je vyhrať 4.ligovú súťaž 

a máme k tomu veľmi dobré predpo-

klady, keďže ostáva do konca súťaže 

odohrať ešte 4 zápasy a na čele ta-

buľky máme náskok 9 bodov. Naďa-

lej sa budeme snažiť čo najlepšie re-

prezentovať náš klub a v prvom rade 

mesto Banská Štiavnica.

Bavíme sa futbalom!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Deň detí na štadióne

Centrum voľného času v spolu-

práci so ZŠ a SŠ, zorganizovalo 

niekoľko OK súťaží s postupom 

do krajských kôl, ale aj 

školské športové súťaže, 

ktoré sme pripravili pre žiakov 

a študentov bez nadväznosti 

na postup. 

Ďakujem všetkým žiakom a študen-

tom, ktorí prispeli na každej súťaži 

svojimi výkonmi, športovým sprá-

vaním, vynikajúcou atmosférou, 

trénerom, učiteľom a rozhodcom.

5.4.2022. Volejbal SŠ študentky

1. miesto: SPŠ S.Mikovíniho

2. miesto: Gymnázium A.Kmeťa

3. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

6.4.2022 OK v basketbale SŠ štu-

dentov. Umiestnenie:

1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa

2. miesto: SPŠ S. Mikovíniho

3. miesto: Spojená katolícka škola

13.4.2022. OK McDonald' s Cup, 

malý futbal. Zúčastnených 7 ZŠ

1. miesto: ZŠ s MŠ M.Hella Š. Bane

2. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

3. miesto: ZŠ J. Kollára

26.4.2022. Malý futbal, mladší 

žiaci. Zúčastnených 5 ZŠ

1. miesto: ZŠ J. Horáka

2. miesto: ZŠ s MŠ M. Hella Š. Bane

3. miesto: ZŠ J. Kollára

28.4.2022. OK vo vybíjanej diev-

čat, zúčastnených 5 ZŠ

1. miesto: ZŠ Horáka

2. miesto: Spojená katolícka škola

3. miesto: ZŠ J. Kollára

3.5.2022. OK vo fl orbale chlap-

cov a dievčat ZŠ. Zúčastnených 7 

družstiev

Umiestnenie dievčat:

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

3. miesto: ZŠ J. Horáka

Umiestnenie chlapcov:

1. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: ZŠ J. Kollára

10.5.2022. Florbal študentov SŠ, 

zúčastnených 5 družstiev

1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa

2. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

3. miesto: SPŠ S. Mikovíniho

12.5.2022. 1. roč. Malý futbal SŠ 

v spolupráci s internátom SOŠ les-

níckej, zúčastnené 4 družstvá

1. miesto: Gymnázium A.Kmeťa

2. miesto: SOŠ lesnícka

3. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

J. Machilová

Výsledky školských športových súťaží

Florbalové družstvá v telocvični  foto archív CVČ BŠ

Levická 
májová 5-ka

22.5. Mesto Levice a komisia športu 

pri MsZ zorganizovali bežecké pre-

teky pod názvom Levická májová 

5-ka. Po 2 rokoch covidovej prestáv-

ky si priaznivci behu prišli na svo-

je. 10. ročník Levickej májovej 5 ne-

sklamal, záujem bežcov po 2-ročnej 

bežeckej diéte bol nad očakávania 

veľký. Už tradične sa štartovalo vo 

viacerých kategóriách podľa veku, 

vekové rozpätie bolo naozaj široké.

Na štart 5  km trate sa postavili aj 

Banskoštiavničania, ktorí si vied-

li úspešne. V  kategórii Veteráni 1 

si najlepšie viedol Ján Teren, ktorý 

s  časom 19:16:4 obsadil 4. miesto 

a Marek Gazdík skončil na 15. mies-

te s časom 24:24:2. V kategórii Ve-

teránky 2 zvíťazila Janka Potančo-

ková s časom 21:41:8 a v kategórii 

Veteránky 1 Ivana Majerská obsa-

dila 15. miesto s výsledným časom 

27:13:5. V kategórii na 300m deti- 

dievčatá (2015-2016) sa na 4. mies-

te umiestnila Ema Gazdíková s ča-

som 1:04:8 a  v  kategórii na 300m 

deti- chlapci (2013-2014) obsadil 

8. miesto Timur Nino Andrášik s ča-

som 00:58:8. Gratulujeme!

Zdroj: www.levice.sk

ŠN

3. ročník 
behu obcou Kozárovce

Beh v teréne 5 kôl (5 x 21 schodov). 

Dĺžka behu 10 km.

Z  Banskej Štiavnice bol na behu 

Ján Teren. Viac ako polovicu pre-

tekov bežal plece pri pleci s neskor-

ším víťazom Máriom Ondriašom 

z  Topoľčianky. Ba chvíľkami udá-

val aj tempo. Banskoštiavničanka 

Renáta Balková preteky zobrala vo 

veľkom štýle. Zvíťazila systémom 

štart - cieľ. Na chôdzi bol Matúš 

Turek, ktorý vyhral. A  nesúťažne 

bola aj mamička s dieťaťom. V sep-

tembri sa organizuje beh Memori-

ál učiteľov- 10 km asfalt. V októbri 

bude Beh Slovenskou bránou- 3. 

ročník. Gratulujeme!

ŠN
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 Realizujem stavebné, rekon-

štrukčné, tesárske a  klampiarske 

práce, kontakt: 0903 549 052

 Ručné výkopové a planírova-

cie práce, cena: 50eur/m3, tel. č.: 

0919 488 868

Hľadám niekoho na krátkodobé 

doučenie štatistiky v  programe 

Rstudio, tel. kontakt: 0902 212 998

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

 Prijmem čašníčku na brigádu, 

študentku aj popri zamestnaní, plat 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, tel. 

č.: 0903 506 693

 Ponúkam letnú brigádu pri Kol-

pašskom jazere do bufetu- výčap, 

kuchyňa- prax vítaná /ale nie je 

podmienkou/. Mzdové podmienky 

6.00-7.00eur/hod. + osobné ohod-

notenie. V prípade záujmu volajte 

na tel. č.: 0911 816 936

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

Stredná odborná škola lesnícka

Akademická 16

969 01  Banská Štiavnica 

hľadá – INŠTRUKTORA  AUTOŠKOLY

na praktický výcvik

Termín nástupu - ihneď

Forma  prac. vzťahu: práca na živnosť 

Odmena: 6€ / 45 min. (vyučovacia hodina)

Požiadavky:

• inštruktorské oprávnenie 

(Z.z. 93/2005, §8, ods. 2), 

• vodičský preukaz skupiny B a T

• odborná spôsobilosť 

(zákon 93/2005, §4)

Kontakt:

• T. číslo: 045 / 691 11 31-32

• Email: soslbs1@gmail.com


