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INZERCIA

V pondelok 6. júna dopoludnia 

sa konala tlačová beseda 

k téme sťahovania podniko-

vého riaditeľstva SVP, š.p., 

z Banskej Štiavnice. 

Pred novinárov predstúpili pri-

mátorka mesta Nadežda Babiako-

vá, bývalý prevádzkovo - technický 

riaditeľ SVP, š.p., Ladislav Podko-

nický a  predstaviteľka odborovej 

organizácie pri podnikovom riadi-

teľstve Anna Maďarová. Prináša-

me kľúčové témy stretnutia s mé-

diami.

Osud SVP, š.p., v našom meste 
stále otázny

Tlačová beseda v zasadačke MsÚ  foto Michal Kríž �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

Upozornenie
Upozorňujeme návštevníkov 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o., na zvýšený výskyt 

medveďov v  lokalite Banky, Ha-

dová, Kýzová, Handerlovo. Pre-

to Vás prosíme o  zvýšenú ostra-

žitosť najmä pri prechádzkach 

v okolitej prírode.

MsL BŠ

2.6. si primátorka mesta 

a zástupcovia DHZ mesta 

Banská Štiavnica a DHZ mesta 

Banská Štiavnica, Štefultov 

prevzali ocenenie udelené 

Krajským riaditeľstvom HaZZ 

Banská Bystrica organizo-

vaného pri príležitosti Osláv 

sv. Floriána.

Ocenenia boli udelené za činnosť 

dvoch DHZ mesta Banská Štiavnica, 

ktoré sú svojou činnosťou význam-

nou mierou nápomocné pri zdolá-

vaní požiarov a nežiaducich udalos-

tí v Banskobystrickom kraji.

Primátorka mesta sa poďakovala 

za ocenenia, zablahoželala všetkým 

oceneným profesionálnym aj dobro-

voľným hasičom a vyzdvihla ich výz-

nam pri záchrane ľudských životov, 

majetku, ako aj všetkých mimoriad-

nych úloh. Všetkým oceneným dob-

rovoľným hasičom srdečne blaho-

želáme a prajeme im v ich záslužnej 

a pre spoločnosť nevyhnutnej a po-

trebnej činnosti pri záchrane majet-

ku a ľudských životov veľa úspechov 

a čo možno najmenej zásahov!

MsÚ

Dobrovoľné hasičské zbory 
mesta Banská Štiavnica ocenené

Ocenenie pre DHZ mesta foto archív MsÚ 

„Práve tomu, kto by dokázal celý 

život niekoho milovať, to nie je do-

priate.“

Edmondo De Amicis

myšlienka
dňa
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DIÁR
z programu

primátorky

28.5. v Rádiu Slovensko od 5.05 do 

6.00 v  relácii „Dvojbodky“ náš vyni-

kajúci herec a  režisér Martin Huba 

okrem iného vyjadril aj svoj veľký ob-

div ku speváčke Jane Kirschner, kto-

rá dlhodobo striedavo žije v Londýne 

a v Banskej Štiavnici.

30.5. v  Rádiu Devín po 9.00 bola 

podrobná informácia o  16. roční-

ku divadelného festivalu Kosmopol, 

ktorý bol v B. Štiavnici v dňoch 26.5. 

– 5.6.2022.

31.5. v Rádiu Regina o 5.40 v pravi-

delnej rubrike Predpoveď  počasia, 

bola informácia o tom, že v B. Štiav-

nici o 5.00 bolo 7 stupňov C, čo bolo 

najviac na strednom Slovensku a na 

Spiši.

31.5. a  1.6. vo viacerých médiách 

bola informácia o tom, že dňa 31.5. 

uviedol minister zahraničných vecí 

a  európskych záležitostí SR Ivan 

Korčok do života knihu spomienok 

JUDr. Eduarda Kukana „Diplomat 

– Moja cesta“. E. Kukan bol dlhoroč-

ný, excelentný, kariérny diplomat, 

viacnásobný minister zahraničných 

vecí SR, ako aj europoslanec. Výraz-

ným spôsobom, ako predseda v tom 

čase hoci len opozičnej Demokratic-

kej únie a poslanec NR SR dopomo-

hol k tomu, že NR SR v r. 1996 schvá-

lila Banskú Štiavnicu za sídlo nášho 

okresu.

2.6. v  denníku Pravda bol článok 

o všetkom podstatnom ohľadne plá-

novaného odsťahovania Slovenské-

ho vodohospodárskeho podniku, 

š.p., z Banskej Štiavnice do Bratisla-

vy od Evy Štenclovej pod názvom 

„Štiavničania sa búria. Vodohospodári 

idú do Bratislavy.“

3.6. v  Rádiu Regina od 9.00 až do 

12.00 bolo vysielanie tohto mé-

dia venované Zvolenu. Keďže Ban-

ská Štiavnica je bezkonkurenčne vý-

znamnejšia ako Zvolen, súčasne aj 

s ďaleko väčším množstvom pozoru-

hodností ako Zvolen, doporučujem 

oddeleniu kultúry, športu a mediál-

nej komunikácie MsÚ v B. Štiavnici, 

aby niečo podobné vybavilo v Rádiu 

Regina aj pre naše mesto.

4.6. na stránke aktuality.sk bol uve-

rejnený článok pod názvom „Dali mi-

lióny do budovy, ktorú nevyužijú. Teraz 

sa vodohospodári sťahujú do Bratislavy.“

4.6. v Rádiu Slovensko od 20.05 do 

21.00 v relácii Do kina boli informá-

cie o  nových fi lmoch. Medzi nimi 

bola aj tá, že vznikol zásluhou re-

žiséra Patrika Lančariča nový fi lm 

Dežo Hoff mann – fotograf Th e Beat-

les. D. Hoff mann bol banskoštiavnic-

ký rodák, ktorý sa narodil 24.5.1912 

a zomrel 26.3.1986 v Londýne.

5.6. v Rádiu Lumen o 6.30 bola in-

formácia, že v tento deň v r. 1935 sa 

narodil vo Sv. Antone významný di-

zajnér a sochár Stanislav Koreň.

5.6. vo viacerých médiách bolo, že 

v  tento deň, ktorý bol Svetovým 

dňom ochrany životného prostredia 

sa rozsvietili pri tejto príležitosti aj 3 

slovenské dominanty – Bratislavský 

hrad, hrad Strečno, ale aj náš Nový 

zámok (sústavne vo všetkých médi-

ách bolo, že Nový hrad, nuž ale nech 

im je odpustené).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ďakujeme!
Dňa 4.6.2022 sa v  obci Banský 

Studenec konali oslavy MDD. Aj 

keď počasie zrána nebolo isté, 

predsa vyšlo slniečko a  táto ak-

cia určite potešila množstvo detí 

aj dospelých v krásnom prostredí 

Kolpašského jazera.

Veľké ďakujem patrí všetkým zú-

častneným členom DHZ Banský 

Studenec, pánovi starostovi obce 

Pavlovi Santorisovi, poslancom 

obecného zastupiteľstva Mgr. Ba-

lážovej a Ing. Kašiarovej za pomoc 

a prípravu tejto milej akcie.

Chceme sa poďakovať aj hasičom 

DHZ Hliník nad Hronom, DHZ 

Ilija, DHZ Svätý Anton, HaZZ 

Banská Štiavnica, zdravotnej a zá-

chrannej službe – p. Majerčin, 

p. Ondrušková a  týmto štedrým 

sponzorom: Colný úrad Banská 

Bystrica, Ing. Peter Ľupták Ban-

ský Studenec, Pivovar Steiger, Pe-

káreň Anton Antol, Potraviny Er-

nek Banská Štiavnica, Rückschloss 

Tomáš Banská Štiavnica, Stanislav 

Nemec Banský Studenec, Hrušov-

ská Zuzana Sklenárstvo Banská 

Štiavnica, MS Dom Michal Ďuri-

ca Banská Štiavnica, Veterán klub 

Banská Bystrica, Zmrzlina opro-

ti Telekomu, Evka Palečeková, 

COOP Jednota Žarnovica, Mar-

tin Szegéň Zelovoc, Slovenský vo-

dohospodársky podnik, Vincostav, 

BS OKNÁ p. Maruniak, Ondrej 

Santoris, Evka Líšková, Peter Ma-

latinec ml., Marek Pohorelec, rodi-

na Dobrovodská, Ravafol, Martin 

Balog, Beata Tureková.

Veliteľ DHZ Banský Studenec

Alojz Baláž

6.6.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na tlačovej besede k zme-

ne sídla Slovenského vodohos-

podárskeho podniku, štátneho 

podniku, z Banskej Štiavnice do 

Bratislavy.

  Pracovné rokovanie so zá-

stupcami spoločnosti Strabag, 

s.r.o.

 Občiansky obrad – sobáš.

7.6.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR v  Ban-

ská Štiavnica.

  Pracovné rokovanie so zástup-

com Nadácie M. R. Štefánika 

k úprave pomníka čs. vojaka na 

Kalvárii.

  Pracovné rokovanie so zástup-

com BBSK PhDr. P. Červienkom 

a Ing. P. Zorvanom k sociálnym 

službám v  meste a  okrese Ban-

ská Štiavnica.

8.6.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na oslavách pri príležitos-

ti 260. výročia založenia Baníc-

kej akadémie v  Banskej Štiav-

nici a  70. výročia založenia 

Fakulty BERG Technickej uni-

verzity v Košiciach.

9.6.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie k  úprave 

cesty na ul. Pletiarska.

  Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ k  príprave mestského 

zastupiteľstva.

 Riešenie vybudovania parkovis-

ka na Ul. 1. mája pri materskej 

škole.

10.6.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Stretnutie s členmi Klubu senio-

rov Banská Štiavnica na Počú-

vadlianskom jazere.

  Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

  11.6.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Vrecia, ktoré sa tvária ako 

plasty, ale obsahujú aj plasty 

aj sklo, sa v triedenom zbere 

objavujú čoraz častejšie. 

Taktiež zmes papiera a  plastov, 

a  niekedy sú v  1 vreci všetky 3 

zložky – aj papier aj plasty aj sklo. 

Takéto zlé triedenie pôvodcami 

odpadu následne sťažuje celý pro-

ces ďalšieho nakladania s  vytrie-

denými odpadmi. Preto apelujem 

na ľudí – trieďme poriadne, tak 

ako sa to má. Papier a sklo jed-

noducho medzi plasty nepat-

ria! Spolu s  plastmi môžete do 

žltého vreca dávať kovové oba-

ly (konzervy a  ple-

chovky) a  nápojové 

kartóny (tetrapa-

ky, obaly od mlieka 

a  džúsov), ale urči-

te do žltého vreca 

nepatria ani pa-

pier a ani sklo. Sklo 

patrí do zeleného 

vreca a  papier do 

modrého vreca. 

Ďakujem, že triedi-

te a robme to správ-

ne!

Miloš Veverka,  

Technické služby, 

m. p., BS

Trieďme správne 
- sklo medzi plasty nepatrí!
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Vedenie mesta Banská 

Štiavnica naďalej trvá na tom, že zá-

mer presťahovať podnikové riadi-

teľstvo nie je založený na žiadnom 

verejne prístupnom analytickom do-

kumente.

Primátorka mesta si preto vyžiadala 

na základe zákona o slobodnom prí-

stupe k  informáciám všetky audity 

a správy, ktoré presťahovanie podpo-

rujú vrátane stanoviska „Útvaru hod-

noty za peniaze.“ Napriek tomu, že SVP, 

š.p., na svojej stránke oznámil zme-

nu sídla, podľa verejne prístupných 

zmlúv rôzne audity stále ešte pre-

biehajú. Opakovane bola zdôrazne-

ná skutočnosť, že existencia podniku 

v meste súvisela a je v súlade so záko-

nom o Banskej Štiavnici a podporuje 

decentralizáciu štátnej správy.

Situácia je neprehľadná aj pre zamest-

nancov, ktorí žijú dlhodobo v neisto-

te a v obave o budúcnosť svojho pra-

covného miesta; z  Banskej Štiavnice 

a  okolia pritom pochádza približne 

50% zamestnancov podnikového ria-

diteľstva. Existujú doteraz nevyvráte-

né obavy, že zámer na presťahovanie 

viac ako s racionalizáciou môže súvi-

sieť s predajom lukratívnych nehnu-

teľností, ktoré SVP, š.p. vlastní v Ban-

skej Štiavnici.

Primátorka mesta zdôraznila, že pre 

mesto je vyššou prioritou existencia 

podnikového riaditeľstva ako predaj 

objektu(ov) pre účely cestovného ru-

chu vo forme hotela alebo apartmá-

nov, pretože proces predaja by viedol 

k ďalšej strate trvalého života v centre 

mesta a k prispel by k jeho premene 

na turistický skanzen, čo je v rozpore 

so snahou o  trvaloudržateľný rozvoj 

historického centra mesta. Vedenie 

mesta bude naďalej bojovať za zacho-

vanie SVP, š.p., v meste a na tento účel 

využije všetky zákonné možnosti.

Stanoviská k odsťahovaniu SVP, š. 

p., z BŠ:

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka mesta

„Ja som komunikovala osobne aj písomne 

s ministrom životného prostredia Jánom 

Budajom aj s premiérom Eduardom He-

gerom vo veci zachovania sídla SVP, š.p., 

v  Banskej Štiavnici. Nemyslím si, že dô-

vody, ktorými argumentujú, a  to je eko-

nomický dôvod a nedostatok odborníkov, 

ktorí sa údajne v Banskej Štiavnici nena-

chádzajú, že odborníci sú len v Bratislave, 

sú pravdivé. Mňa zaujímajú výsledky eko-

nomického a  personálneho auditu a  tiež 

to, či bolo presťahovanie generálneho ria-

diteľstva SVP, š.p., posúdené Útvarom 

hodnoty za peniaze, keď teda hovoríme 

o  presťahovaní a  o  nákladoch na rekon-

štrukciu budovy v  Banskej Bystrici, ďal-

ších nákladoch na prenájom a rekonštruk-

ciu priestorov v  Bratislave. Zaujíma ma, 

ako bude naložené s budovami v Banskej 

Štiavnici. Premiér je o tejto situácii infor-

movaný, ale rozhodnutie je v  kompeten-

cii Ministerstva ŽP SR, ktoré je zriaďova-

teľom štátneho podniku. My sme všetky 

dôvody deklarovali, prečo by mal podnik 

zostať v Banskej Štiavnici. Myslím si, že 

rozhodnutie by malo ministerstvo prehod-

notiť a  generálne riaditeľstvo, teda sídlo 

SVP, š.p., by malo zostať naďalej v Ban-

skej Štiavnici. Mojím záujmom a  hlavne 

povinnosťou je chrániť záujmy mesta, celé-

ho okresu, aby sa z neho takými krokmi ne-

stal menej rozvinutý región. Banská Štiav-

nica má svoj zákon a štát by mal existujúce 

inštitúcie podporovať a nie ich presídliť do 

Bratislavy, pretože všetky inštitúcie a ľu-

dia žiť v Bratislave nemôžu.“

Ing. Ladislav Podkonický, býva-

lý prevádzkovo-technický riaditeľ 

SVP, š.p.

„Rozhodnutie je zo všetkých aspektov ne-

logické, špekulatívne, ubližuje Banskej 

Štiavnici. Toto mesto je svetové a  sídlo 

SVP, š.p., v  Banskej Štiavnici je tak sil-

ným historickým spojením, že je nemo-

rálne siahnuť na takúto podstatu. Zákon 

o  Banskej Štiavnici hovorí jasne, že štát 

má takéto inštitúcie podporovať a nie ich 

rušiť. O technických problémoch ani neho-

voriac, na začiatku bolo 50 zamestnancov 

a teraz je ich vyše 100, tak sa pýtam, pre-

čo sa prijímajú noví pracovníci, keď sa pro-

ti administratíve bojuje? Podľa môjho ná-

zoru postoj Ministerstva ŽP SR je zrelý na 

prokuratúru.“

Ing. Anna Maďarová, predsedníč-

ka odborového zväzu pri SVP, š.p.

„Vedenie sídli v  Bratislave, ale my, bežní 

zamestnanci sme v Banskej Štiavnici. Za-

tiaľ nám nebola predložená organizačná 

štruktúra, je predpoklad, že budú prebie-

hať samostatné pohovory so zamestnan-

cami. Atmosféra je dusná, nikto nevie, čo 

bude ďalej, aktuálne máme 112 zamest-

nancov, niektorí si hľadajú prácu, len tým, 

že nevedia, čo bude ďalej, je ťažko povedať, 

ako to celé dopadne. V centrálnom registri 

boli zverejnené dve zmluvy o dielo - Ekono-

mická analýza a Personálny audit, ale do-

teraz výsledky nie sú známe, zmena sídla 

však nastala od 1.6.2022.“

O ďalších krokoch a výsledkoch Vás aj 

naďalej budeme informovať na strán-

kach našich novín.

Michal Kríž

NOVINKY
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Osud SVP, š.p., v našom meste stále otázny

Primátorka mesta na základe žia-

dosti o  poskytnutie informácie zo 

dňa 1.6.2022 v zmysle ust. §14 Zá-

kona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slo-

bodnom prístupe k  informáciám 

v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon“) obdržala nasledovnú 

odpoveď, ktorá sa týkala informá-

cie o zmene sídla generálneho riadi-

teľstva SVP, š.p., a jeho následného 

presťahovania:

1.Ekonomicky audit, v prípade že 

je vypracovaný, žiadam o jeho sprí-

stupnenie.

Ekonomicky audit nie je vypracovaný. 

Ekonomická analýza podniku, ktorú 

pre SVP, š.p. v  súčasnosti vypracúva 

externý dodávateľ sa netýka presťa-

hovania podnikového riaditeľstva, ale 

celkovej ekonomickej a fi nančnej situ-

ácie podniku a riadenia podniku.

2. Personálny audit, v prípade že je 

vypracovaný, žiadam o  jeho sprí-

stupnenie.

Personálny audit nie je vypracovaný. 

Organizačno-personálny audit, kto-

rý pre SVP, š.p., v súčasnosti vypracú-

va externý dodávateľ sa netýka pre-

sťahovania podnikového riaditeľstva, 

ale je zameraný na komplexnú analý-

zu existujúcej organizačnej štruktúry, 

systému riadenia, procesného a pre-

vádzkového modelu podniku.

3. Informáciu, či ekonomické ná-

klady presťahovania posudzoval 

Útvar kontroly za peniaze Minis-

terstva fi nancií SR, ak áno tak žia-

dam o jeho sprístupnenie.

Ekonomické náklady presťahovania 

neposudzoval Útvar hodnoty za pe-

niaze Ministerstva fi nancií SR ani iný 

útvar tohto ministerstva.

4. Žiadam o  sprístupnenie infor-

mácie, aká zložka generálneho 

riaditeľstva SVP, š.p., resp. zlož-

ka SVP, š.p., zostane v meste Ban-

ská Štiavnica a s koľkými zamest-

nancami.

V zmysle ust. §3 ods. 1 zákona „Každý 

má právo na prístup k informáciám, kto-

ré majú povinne osoby k dispozícii.“ SVP, 

š.p., nemôže k  dnešnému dňu sprí-

stupniť informáciu o tom, aká zložka 

SVP, š.p., alebo podnikového riaditeľ-

stva zostane v meste Banská Štiavni-

ca a s koľkými zamestnancami, nakoľ-

ko takouto informáciu nedisponuje. 

SVP, š.p., v  súčasnosti pripravuje re-

formu v snahe zefektívnenia činnos-

ti, odstránenia duplicitných procesov, 

eliminácie počtu stupňov riadenia, 

s  tým spojenou úsporou manažér-

skych a  administratívnych funkcií, 

pričom len jedným z mnohých opat-

rení je zmena sídla podniku a násled-

ne presťahovanie podnikového ria-

diteľstva. Informácia o  tom, koľko 

zamestnancov, prípadne aký organi-

začný útvar SVP, š.p., zostane v Ban-

skej Štiavnici bude súčasťou výsledné-

ho materiálu týkajúceho sa reformy.

5. Ako bude naložené s  budova-

mi, a to sídlom generálneho riadi-

teľstva SVP, š.p., na ulici Radnič-

né námestie č. 8, Banská Štiavnica, 

Ubytovacie zariadenie SVP, š.p., ul. 

Poľnohospodárska 770/3, Banská 

Štiavnica.

V zmysle ust. §3 ods. 1 zákona „Každý 

má právo na prístup k informáciám, kto-

ré majú povinné osoby k dispozícii.“ SVP, 

š.p., k dnešnému dňu neprijal koneč-

né rozhodnutie o tom, ako bude s uve-

denými budovami naložené, bude 

však postupovať' v súlade s platnými 

právnymi predpismi upravujúcimi na-

kladanie s  majetkom štátu v  správe 

štátneho podniku.

6. Aké budú náklady na presťaho-

vanie generálneho riaditeľstva 

SVP, š.p., a porovnanie prevádzko-

vých nákladov v Banskej Štiavnici 

a v Bratislave.

V zmysle ust. §3 ods. 1 zákona „Každý 

má právo na prístup k informáciám, kto-

ré majú povinne osoby k dispozícii.“ SVP, 

š.p., k dnešnému dňu nedisponuje in-

formáciou o  výške nákladov na pre-

sťahovanie podnikového riaditeľstva, 

keďže presťahovanie je len jedným 

z viacerých krokov v rámci pripravo-

vanej reformy SVP, š.p., (viď odpoveď 

na otázku č. 4.). Súčasne, vzhľadom 

na to, že len v dnešných dňoch dochá-

dza k delimitácii budovy nového síd-

la SVP, š.p., do správy SVP, š.p., nie je 

možne ani vyčísliť prevádzkové nákla-

dy spojené s pôsobením podnikového 

riaditeľstva v Bratislave.

S pozdravom

JUDr. Ing. Jozef Krška, 

generálny riaditeľ SVP, š. p., BA

Odpoveď zo SVP, š.p., Banská Štiavnica



4
číslo 22 • 9. jún 2022

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Názov článku by mal mať 

pokračovanie asi v tom slova 

zmysle, že Ministerstvo 

životného prostredia SR síce 

vyhralo bitku, ale nie vojnu 

o Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p., v Banskej 

Štiavnici. 

Takýto dlhočizný názov článku z pro-

fesionálneho hľadiska žurnalistiky 

však nemôže byť v našich novinách. 

Ale pekne po poriadku. Všetko to za-

čalo 1.6.2022, odkedy Ministerstvo 

životného prostredia SR zmenilo sídlo 

podniku z Banskej Štiavnice do Brati-

slavy. Dovtedy sme v enormnom úsi-

lí o zachovanie podniku v našom mes-

te boli osamotení, avšak konečne sa 

nám podarilo zaktivizovať aj renomo-

vané slovenské médiá a  publicistov, 

ktorí tento krok ministerstva podro-

bili, podrobujú a určite budú aj naďalej 

podrobovať neúprosnej kritike. Naša 

zovrubná enumerácia je nasledovná:

2.6. v denníku Pravda bol mimoriad-

ne výstižný článok „Štiavničania sa bú-

ria. Vodohospodári idú do Bratislavy.“ Už 

v názve článku bolo vlastne povedané 

všetko podstatné.

4.6. v aktualitách.sk bol článok „Dali 

milióny do budovy, ktorú nevyužijú. Teraz 

sa vodohospodári sťahujú do Bratislavy,“ 

ktorý už taktiež v názve vystihol všet-

ko podstatné.

6.6. v  aktualitách.sk bol článok 

„V Banskej Štiavnici žiadajú, aby minister 

Budaj sťahovanie vodohospodárov zasta-

vil.“ Aj tento článok vystihol podstatu 

už v názve článku.

6.6. v  STV2 o  17.15 v  relácií Sprá-

vy z regiónov, v Rádiu Regina medzi 

17.00 a 17.30, v Rádiu Lumen v Info-

lumene po 17.30 a v STV1 v Správach 

RTVS po 19.00 boli taktiež podrobné 

reportáže o celej tejto kauze. Najviac 

v nich hovorili naša primátorka Mgr. 

Nadežda Babiaková a  predsedníčka 

odborov na podniku Ing. Anna Ma-

ďarová. Ony samozrejme argumen-

tovali neodôvodnenosťou odsťaho-

vania podniku do Bratislavy. V týchto 

médiách však hovoril aj Ing. Ma rián 

Bocák, hovorca podniku. On však 

jednoznačne stál na strane minister-

stva. Ako perličku z  jeho vystúpení 

uvádzam len to, že si dovolil povedať 

v Rádiu Lumen v Infolumene medzi 

17.30 – 18.00, že v Slovenskom vo-

dohospodárskom podniku, š.p., v B. 

Štiavnici pracujú prevažne len admi-

nistratívni pracovníci. Takže sa pý-

tam, Vážený pán generálny riaditeľ 

podniku, Vážení štyria riaditelia pod-

niku, 15-ti vedúci odborov, ktorí všet-

ci pracujú v B. Štiavnici – ste Vy všetci 

administratívni pracovníci?! Už vô-

bec nehovorím o tom, aký je to mač-

kopes tento podnik, ktorého je hovor-

com a  o  ktorom vie povedať akurát 

to, že nič sa vlastne nevie, čo bude so 

stovkou zamestnancov tohto podni-

ku a už vôbec nie kedy. A čo sa týka 

mačkopsa – tohto podniku, tak len 

toľko, že sídlo podniku je už od 1.6. 

v Bratislave. Čo sa však vlastne zme-

nilo? Zatiaľ nik v Bratislave z podniku 

nepracuje. Pošta dochádza na podnik 

do Banskej Štiavnice. Kto a kedy dá 

odpoveď stovke ľuďom, ktorí pracu-

jú v Banskej Štiavnici a väčšina z nich 

majú svoje rodiny – či tu ešte budú 

a dokedy a keď nie, čo bude s nimi? 

Hovorca podniku povedal, že to bude 

trvať možno niekoľko mesiacov, keď 

sa niečo udeje. Ja k tomu len dodá-

vam to, že ak sa vôbec niečo udeje. 

Je také príslovie – „Božie mlyny melú 

pomaly, ale isto.“ V  r. 2008 si dovolil 

Ján Slota z ničoho nič zobrať podnik 

do Žiliny. V r. 2010 som sa aj ja priči-

nil o to, aby sa podnik opäť ocitol v B. 

Štiavnici. Pán minister Budaj, Vy tu 

už nebudete, ale buďte si istý, že ak 

sa Vám predsa len podarí odsťahovať 

podnik do Bratislavy, podnik sa vráti 

určite naspäť do nášho mesta. A som 

viac ako šťastný, že už mám v  tej-

to záležitosti nesčíselne veľa spojen-

cov. K  čomu všetkému, Vážený pán 

minister, toto všetko je a hlavne, kto 

to všetko, keď Vy už tu nebudete, za-

platí? Na samý koniec niečo úžasné, 

čo povedala naša primátorka, okrem 

iného, aj v Žurnále Rádia Regina dňa 

6.6. medzi 17.00 – 17.30, že kto si do-

volí tvrdiť, že tí, čo robia na podniku 

sú sprostí a  že len Bratislava je pre 

podnik a jeho kvalifi kovaných odbor-

níkov jediným riešením??? Vrelá vďa-

ka pani primátorka!!! A táto vďaka je 

nielen moja, ale vlastne niekoľko sto-

násobná od všetkých tých, ktorí nie-

lenže nechcú, ale sa dokonca aj boja 

vysloviť svoj názor...

Ján Novák

Banskoštiavnické mediálne dni

Čo nás čaká a neminie

Tento aktuálny rok 2022 je mimo-

riadne zložitý pre celé Slovensko a sa-

mozrejme aj pre naše mesto a okres. 

Pandémia, vojna na Ukrajine a  jej 

dôsledky, energetická kríza, infl ácia 

a k tomu všetkému ešte vážne vnút-

rospoločenské problémy. Podľa Igora 

Matoviča, predsedu najsilnejšej koa-

ličnej parlamentnej strany OĽANO, 

podpredsedu vlády a ministra fi nan-

cií SR je koalícia zrelá na rozpad, me-

dzi koaličnými stranami to stále „is-

krí“, nespokojnosť samospráv sa čoraz 

viacej stupňuje (aj v dnešný deň, keď 

píšem tento článok je mestská vlajka 

pred našou radnicou stále spustená 

na pol žrde), podobne aj nespokojnosť 

vyšších územných celkov, zdravotní-

kov, učiteľov, dôchodcov, odborárov, 

železničiarov, autodopravcov a  ďal-

ších. Takže, jedno je isté, čo nás čaká 

a  neminie v  tomto roku. Určite to 

budú voľby primátora nášho mesta, 

poslancov nášho mestského zastu-

piteľstva, starostov obcí a  poslancov 

obecných zastupiteľstiev nášho okre-

su, predsedu Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja a poslancov tohto 

nášho najvyššieho krajského zastu-

piteľského orgánu za celý náš okres. 

Možné je ešte aj to, že budú aj pred-

časné parlamentné voľby – v  tom-

to roku už asi ťažko, ale v budúcom 

roku s najväčšou pravdepodobnosťou. 

Čo chcem všetko vlastne týmto mo-

jím článkom povedať? Čo nevidieť sa 

rozprúdi aj v  Štiavnických novinách 

predvolebná kampaň. Keďže dlhodo-

bo sa zjavujem v  Štiavnických novi-

nách s mojimi článkami, obracajú sa 

na mňa čitatelia týchto našich novín, 

čo môžu, ako a kedy písať o všetkom 

tom, čo by bolo treba spraviť v našom 

meste a okrese v súvislosti s tým, že 

sa musia rozhodnúť pre svojich kan-

didátov za primátora nášho mesta, 

poslancov nášho mestského zastu-

piteľstva, starostov obcí a  poslancov 

obecných zastupiteľstiev nášho okre-

su, predsedu BB SK a poslancov náš-

ho krajského zastupiteľstva, a  prí-

padne poslanca za náš okres do NR 

SR v prípade predčasných parlament-

ných volieb. Keďže som len dopisova-

teľka Štiavnických novín, nikoho ne-

chcem mylne informovať a zavádzať, 

a tak týmto si dovoľujem požiadať aj 

v mene mnohých našich čitateľov, aby 

šéfredaktor našich novín dal do nich 

všetko podstatné, čo sa týka zverejňo-

vania názorov našich čitateľov, čo by 

mohli aj oni ovplyvniť v našom mes-

te a okrese, veď ide o úžasný volebný 

rok, aký už možno nikdy nebude.

Miroslava Malatincová

Naša primátorka už 19.5.2022 spus-

tila na pol žrde našu mestskú zásta-

vu, čo trvá dodnes, čím deklarovala, 

že naše mesto sa pripája k stanovis-

ku Združenia miest a  obcí Sloven-

ska, Únie miest Slovenska a vyšších 

územných celkov Slovenska, ktorí 

sa všetci rezolútne stavajú proti plá-

novanému ochudobňovaniu príjmov 

mestských, obecných samospráv, 

ako aj vyšších územných celkov.

Na aktuálnu témuSchôdza 
v čajovni

Členovia JDS v Banskej Štiavnici 

sa 24.5.2022 stretli v priestoroch 

starobylej Čajovne Klopačka, kde 

si pri príjemnom posedení a  vý-

borných čajíkoch vypočuli aj in-

formácie Ing. J. Zorvana a Mgr. A. 

Zauškovej z oddelenia centier in-

tegrovanej sociálno- zdravotnej 

starostlivosti BBSK o  možnosti 

monitorovania a  signalizácie po-

treby pomoci, o ktorú viacerí prí-

tomní aj prejavili záujem.

Za príjemne strávené chvíle a ústre-

tovosť ďakujeme milej obsluhe 

a  pánovi Majsniarovi, za výborný 

jablčník pani H. Ivaničovej. Tešíme 

sa na ďalšie spoločné podujatia.

Výbor JDS

Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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kam v BŠ 
a okolí ?

V piatok 3. júna sa konal na 

futbalovom štadióne Medzi-

národný deň detí. Podujatie 

pripravil FK Sitno Banská 

Štiavnica. 

V  príjemnom popoludní a  takmer 

letnom počasí sa na ihrisku a  no-

vozrekonštruovanom pripravova-

nom atletickom štadióne stretli 

deti, rodičia a  priaznivci športu 

a futbalu. Podujatie otvorili predse-

da FK Sitno Banská Štiavnica Ing. 

Miroslav Hudák a  športový ria-

diteľ Mgr. Lukáš Pellegrini. Všet-

ky deti privítala primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Predseda 

a športový riaditeľ klubu odovzda-

li za pomoc a spoluprácu darčeko-

vé predmety pre tých, ktorí dlho-

dobo spolupracujú s  futbalovým 

klubom FK Sitno Banská Štiavnica 

a pomáhajú na všetkých úrovniach. 

Pre deti bol pripravený bohatý 

program. Na plné ihrisko detí a ich 

rodičov (600 ľudí) čakalo množstvo 

zábavných súťaží a  sprievodných 

aktivít. Nechýbalo ani občerstvenie 

a penová párty na záver športové-

ho popoludnia. Všetkým zúčastne-

ným a ich rodičom treba poďakovať 

za účasť, ale aj všetkým tým, kto-

rí akýmkoľvek spôsobom pomohli 

pri organizácii tejto akcie, lebo naj-

lepšou vďakou za túto snahu boli 

úsmevy detí a spokojnosť ich rodi-

čov. Ďakujeme!

Michal Kríž

MDD na futbalovom štadióne

Otvorenie podujatia na ihrisku  foto Michal Kríž

Beseda o knihách Jobusových 

V  stredu 1. júna 2022, presne pri 

príležitosti Medzinárodného dňa 

detí, navštívil Mestskú knižnicu 

v Banskej Štiavnici spisovateľ, hu-

dobník a herec Braňo Jobus.

 Braňo Jobus, autor mnohých roz-

právkových kníh, porozprával de-

ťom veľa o  svojich knižkách. De-

butoval knihou Láskavé rozprávky 

(2007), po ktorej nasledovali ďal-

šie knihy, čitateľmi mestskej kniž-

nice mimoriadne obľúbenými. Pre-

zradil, čím sa inšpiroval, a  ako je 

jeho život prepojený s  mufl ónom 

Ancijášom, hlavným hrdinom až 

troch jeho kníh. Porozprával nám, 

ako kamionista Ancijáš precesto-

val celý svet. Ten stelesňuje aj hlav-

né posolstvo týchto kníh, ktorým 

sú jeho sny a  túžby. Okrem toho 

nám Braňo Jobus predstavil aj iné 

knihy, ktorých posolstvo je pre sú-

časnú dobu aktuálne a niečomu nás 

aj priučia. Beseda bola poprepleta-

ná piesňami a  hudobnými vstup-

mi k jeho knihám Mufl ón Ancijáš, 

Komisár Mrodge a Zvon. Popritom 

nás zabával svojim prirodzeným 

humorom. Spolu s deťmi všetkých 

vekových kategórií sme zažili na-

ozaj zábavnú, no zároveň poučnú 

besedu. Bol to čas plný príbehov 

a  hudby. Braňo Jobus však očaril 

nielen deti, ale aj dospelých, kto-

rí s nadšením počúvali jeho slová. 

Nadšenie z besedy deti prejavili aj 

záujmom o  kúpu jeho kníh spolu 

s autogramiádou, ktorá bola na zá-

ver tejto príjemnej akcie. Stretnutie 

sa uskutočnilo v priestoroch kniž-

nice klubu Rubigall. Tento krásny 

projekt sa mohol uskutočniť vďa-

ka Fondu na podporu umenia ako 

hlavného partnera.

Foto: Ján Petrík

/G. Cibulková/

Čo nového u mešťana Rubigalla?

INZERCIA

Cyklotrasa – „Piargska panorá-

ma“

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Stúpanie: 125 m

Klesanie: – 70m

Dĺžka: 3,2 km

Povrch: prírodný

Cyklotrasy v Štiavnických vrchoch 

ponúkajú pôžitok z  jazdy v  krás-

nej prírode, výhľady do maleb-

ných dolín, kúpanie v  tajchoch, 

aj možnosť na malom území spo-

znať množstvo pozoruhodných 

historických a kultúrnych pamia-

tok. Mnohé sú zapísané v Zozna-

me svetového kultúrneho a  prí-

rodného dedičstva UNESCO.

Zelená horská cyklotrasa pod ná-

zvom „Piargska panoráma“ už svo-

jim názvom naznačuje množstvo 

nádherných, panoramatických 

výhľadov. Trasa o  dĺžke 3,2 km 

je obojsmerne zjazdná a vedie po 

poľnej ceste prevažne v  lúčnatej 

horskej oblasti.

Cyklotrasa začína na orientačnom 

mieste Sedlo Pleso odkiaľ vedie 

severovýchodným smerom. Zhru-

ba po 150 metroch sa nachádza po 

pravej strane jeden z  najkrajších 

výhľadov v Štiavnických vrchoch, 

z ktorého je možné vidieť Piargske 

tajchy a  vrch Sitno. Cyklotrasa 

ďalej vedie okrem lesnatých úse-

kov aj po kľukatom lúčnom teré-

ne, krátkymi stúpaniami a vyústi 

v cieli na Hornej Rovni.

Presný popis trasy, mapu a  fot-

ky zaujímavých miest a výhľadov 

nájdete na 

https://bajkomktajchom.sk/

piargska-panorama/.

Ďalšie tipy na výlety nájdete na:

https://supervulkanstiavnica.sk/.

Prajeme vám príjemný zážitok!

Tím Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu

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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Pobyt
Slovenský zväz telesne po-

stihnutých v  Banskej Štiavni-

ci oznamuje svojim členom, 

že Rekondično-liečebný pobyt 

v  Hokovciach sa uskutoční od 

nedele 25.9. do 1.10.2022. 

Cena je 215€, zálohu 100€ je po-

trebné zaplatiť v  kancelárii po-

čas úradných hodín –pondelok, 

utorok, streda. Prosíme nahlásiť 

záujem o  dopravu autobusom 

na čísle: 045/ 692 08 75 alebo 

na čísle: 0904 335 202.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Dňa 5.6.2022 je Svetový deň 

životného prostredia. 

Pri tejto príležitosti sme sa osvetle-

ním Nového zámku v Banskej Štiav-

nici rozhodli upriamiť pozornosť na 

potrebu legislatívnej ochrany úrod-

nosti poľnohospodárskej pôdy na ce-

lom svete. Podľa správy OSN je 52% 

svetovej pôdy degradovanej – neob-

sahuje dostatočné množstvo organic-

kých látok, a teda sa stáva neúrodnou 

púšťou. Ak neurobíme nevyhnutné 

legislatívne zmeny okamžite, do 60 

rokov sa môže vytratiť všetka ornica 

na celom svete (OSN).

Nový zámok je osvetlený modro-ze-

lenou farbou, čo sú farby celosve-

tového hnutia Zachráňme pôdu, 

ktoré sa snaží o presadenie legisla-

tívnych zmien, ktoré zabezpečia mi-

nimálny obsah organických látok 

v pôde 3 až 6%, pričom v Indii je ich 

0,4%, v EU pod 2%, Amerika strati-

la viac ako 50% úrodnej pôdy, Ázia 

40% a Spojené kráľovstvo prišlo za 

15 rokov o 18% organickej hmoty. 

Pritom pôda je zdrojom vody pre 

90% svetového poľnohospodár-

stva, 95% jedla, ktoré jeme pochá-

dza z pôdy (FAO – Organizácia pre 

výživu a poľnohospodárstvo). Navý-

šenie organických látok v pôde z 0,5 

na 3% zdvojnásobí množstvo vody 

zadržanej v pôde.

Ochranou pôdy 

a  navýšením or-

ganických látok sa 

zvýši produktivita 

a kvalita potravín, 

znížia sa riziká 

povodní, vyrieši-

me 12 z 18 rieše-

ní pre udržateľ-

nú planétu a 40% 

príčin klimatickej 

krízy (OSN).

„Vieme viac o pohy-

be nebeských telies 

ako o  pôde pod no-

hami“ – Leonardo 

da Vinci.

Zachráňme pôdu 

je celosvetové 

hnutie, ktoré za-

ložil Sadhguru 

s  cieľom vyriešiť 

pôdnu krízu zjed-

notením ľudí z ce-

lého sveta, aby po-

vstali za zdravie pôdy a podporením 

predstaviteľov všetkých národov, 

aby zaviedli vnútroštátne politiky 

a podnikli kroky smerom k navýše-

niu podielu organickej hmoty v ob-

rábateľnej pôde.

Bez pôdy ľudstvo neprežije. Podľa 

OSN nám už o 20 rokov hrozia ob-

čianske vojny pre nedostatok jed-

la a vody. Viac o hnutí a o tom, ako 

môžeme pomôcť ochrániť pôdu sa 

dozviete na www.savesoil.org. Po-

môžme každý ako môžeme, podľa 

svojej moci a zodpovednosti.

Stanislav Šulko, dobrovoľník 

Zachráňme pôdu

Mesto Banská Štiavnica sa pripája 
k celosvetovému hnutiu Zachráňme pôdu

Členovia SZTP v Banskej 

Štiavnici sa vo štvrtok 26.5. 

vybrali na výlet do Arboréta 

Borová Hora TU vo Zvolene 

a samozrejme sa veľmi tešili. 

Prvý návrh na vybudovanie arboré-

ta vo Zvolene podal v roku 1958 Ing. 

Jozef Pagan z VŠLD a 30. marec 1965 

sa ofi ciálne považuje za vznik Arbo-

réta Borová hora. Dostali sme výbor-

nú sprievodkyňu, Ing. Marianu Jaku-

bisovú, PhD., ktorá sa nám odborne 

venovala, urobila podrobný výklad 

a zodpovedala na naše zvedavé otáz-

ky. Predstavila nám napr. brezu, ktorá 

mala mnoho rôznych druhov (úplne 

odlišných), až sa nám nechcelo veriť, 

že je to stále breza.

Naším cieľom boli rododendró-

ny v  čase ich najkrajšieho kvitnutia. 

Niet lepšieho maliara a tvorcu – ako je 

sama príroda. Je to neskutočná nád-

hera, záplava kvetov rôznych farieb. 

Ani sme si nevedeli predstaviť, aké 

obrovské kríky to narástli, čím sa ich 

nádhera ešte umocnila. Bol to krásny 

rozkvitnutý deň a radi sa sem vrátime 

opäť, napr. do krásneho rozária.

Cestou domov sme sa zastavili v mo-

toreste pri Kozelníku na gulášik a plní 

krásnych dojmov sme sa vrátili do-

mov.

Výbor ZO SZTP

Rozkvitnutý deň

Členovia SZTP v arboréte  foto archív SZTP

Záhradkárske 
okienko
Figy

So zmenami klímy a  šľachtením 

nových odrôd sa i  do našich zá-

hrad dostávajú ovocné druhy, 

ktoré sme ešte pred krátkym ča-

som považovali výhradne za exo-

tické. Jedným z  nich je aj fi gov-

ník.

Vlastné fi gy

Napriek tomu, že ide o  subtro-

pickú rastlinu, ktorej domovom 

sú južné krajiny Európy, chut-

né fi gy si môžete dopestovať 

i vo vlastnej záhrade. Figovník je 

ker alebo menší strom, u  nás sa 

však z  praktických dôvodov pes-

tuje vo  forme kra, dorastajúce-

ho do výšky 2 až 3 m. Začína ro-

diť pomerne skoro, už v druhom 

roku po vysadení. Rodí každoroč-

ne, spoľahlivo, bohato a dožíva sa 

až 60 rokov. Väčšina pestovaných 

odrôd rodí v  dvoch vlnách. Prvá 

úroda dozrieva na  vlaňajších vý-

honkoch začiatkom leta, druhá 

úroda sa tvorí na letorastoch a do-

zrieva neskoro na  jeseň. Z  hľa-

diska množstva plodov je druhá 

úroda podstatne bohatšia, dob-

re však dozrie iba na chránených 

miestach či teplejších oblastiach.

Zaujímavosť je, že kvety fi govní-

kov kvitnú vnútri puzdrovitého 

útvaru, ktorý neskôr tvorí obal 

súplodia. Opeľuje ich malá osič-

ka Blastophaga psenes, ktorá do-

rastá do veľkosti iba asi 1,5 mm. 

Hoci sa v  našich podmienkach 

tento druh osičky prirodzene ne-

vyskytuje, odporúča sa pestovať 

iba odrody z  adriatickej skupiny, 

ktoré opelenie nevyžadujú.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová
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Spomienka

„Odišiel si nám 

všetkým, ktorí 

sme Ťa radi mali. 

Odišiel si bez 

toho, aby nám 

Tvoje ústa zbohom dali. Smutný 

je domov, prázdno je v ňom, len 

cestička k hrobu zostala von.“

Dňa 13.6. uplynie rok, čo nás 

navždy opustil náš milovaný 

Peter Čiliak. Tí, ktorí ste ho 

poznali a mali radi, spomeňte 

si na neho a doprajte mu spo-

lu so mnou trvalý a nerušený 

odpočinok. Spomína

Terka Palovičová 

s celou rodinou 

Spomienka

„Sú bolesti, na 

ktoré nie je liek.

Sú spomienky, 

ktoré nikdy nevy-

mažeš. Sú ľudia, 

na ktorých nikdy nezabudneš.“

Dňa 9. júna 2022 uplynulo 22 

rokov, čo nás nečakane, ale na-

vždy opustil náš milovaný syn 

Mário Konôpka. S láskou spo-

mínajú maminka, tatík, sestry: 

Bianka s rodinou, 

Paulínka a brat Jakubko 

a ostatná rodina

oznamy, 
spomienky

Posledná zriaďovacia listina 

o založení sekretariátu 

územného spolku Slovenského 

Červeného kríža v Banskej 

Štiavnici je s dátumom 

8.februára 1997. 

Týmto dokumentom vzniká súčas-

ná história územného spolku v Ban-

skej Štiavnici a vznik odčlenením od 

územného spolku v Žiari nad Hro-

nom. Toto by však bola veľmi krát-

ka história, lebo v našich kronikách 

nájdeme zmienku o  založení ČK 

v  Banskej Štiavnici už v  15. storo-

čí. Viac informácií o SČK sa dočíta-

te aj v knihe História zdravotníctva 

v  Banskej Štiavnici, ktorá je práve 

v  tlači vďaka dlhoročnému členovi 

a funkcionárovi SČK Vladovi Popra-

covi staršiemu a  kolektívu ďalších 

autorov. Dňa 20.5.2022 sa konal 

VII. územný snem SČK v  Banskej 

Štiavnici, kde sme okrem koncep-

cie ďalšieho rozvoja činnosti zhod-

notili aj obdobie od roku 2017 do 

roku 2021. Naše činnosti boli po-

značené najmä pandémiou, napriek 

tomu sme pokračovali v našich zák-

ladných činnostiach: zdravotná vý-

chova a  súťaže družstiev mladých 

zdravotníkov, kurzy prvej pomoci 

a opatrovania, ukážky prvej pomo-

ci, zdravotné dozory, práca s  mlá-

dežou SČK, bezpríspevkové dar-

covstvo krvi a  oceňovanie darcov, 

práca s dobrovoľníkmi, humanitár-

na pomoc a  sociálne činnosti. Za 

uvedené obdobie bolo odpracova-

ných 4 153 dobrovoľníckych hodín, 

rozvezených 28 808 obedov starob-

ným a  invalidným dôchodcom, vy-

školených 639 osôb v  poskytova-

ní prvej pomoci, 877 ľudí darovalo 

krv. V  rámci humanitárnej pomo-

ci sme sa zúčastnili poskytovania 

psychosociálnej pomoci na Mora-

ve v  oblasti, ktorú zasiahlo ničivé 

tornádo. Hoci rok 2022 nebol dô-

vodom na hodnotenie, ale ozbroje-

ný konfl ikt na Ukrajine vyžadoval 

účasť našich dobrovoľníkov, kto-

rí priamo na hraničnom precho-

de Veľké Slemence odpracovali 660 

hodín. Na MOM (mobilnom odbe-

rovom mieste) sme otestovali viac 

ako 10000 obyvateľov Ag a PCR tes-

tami. Vykonávali sme aj testy IgM 

a IgG protilátok na COVID-19. Pod-

porili sme umiestnenie 2 AED na ve-

rejných priestranstvách, rozdali sme 

niekoľko tisíc potravinových balíč-

kov osobám v núdzi, počas pandé-

mie sme rozdávali rúška a ochranné 

rukavice a robili sme radosť rozdá-

vaním 2 500 kvetov a niekoľko sto 

kíl čerstvého ovocia osobám pra-

cujúcim v  sociálnych zariadeniach 

a na záchranke. Dôležité je spome-

núť aj činnosť sociálneho strediska - 

domova sociálnych služieb pre deti 

a  dospelých, kde sa poskytujú so-

ciálne služby pre 13 klientov formou 

denného pobytu. V našom zariadení 

máme ešte 2 voľné miesta a sme ke-

dykoľvek schopní prijať klientov so 

špeciálnymi potrebami vo veku od 6 

do 60 rokov. Touto cestou chceme aj 

vyjadriť poďakovanie všetkým, kto-

rí nám pomáhali. 

Riaditeľka ÚzS SČK Banská Štiavnica

E. J. Lopušníková

25 rokov SČK v Banskej Štiavnici 
a či viac?

Otvorenie snemu SČK  foto archív ÚzS SČK BŠ

1.6.2022 sa zúčastnili členovia 

SZTP z Banskej Štiavnice sláv-

nostnej vernisáže celosloven-

skej výstavy fotografi í očami 

ľudí s telesným postihnutím 

„Tak to vidíme my“ v múzeu 

Čierny orol v Liptovskom 

Mikuláši.

Privítali nás zástupcovia SZTP, 

múzea aj mesta L. Mikuláš. Ten-

to jubilejný 5. ročník otvorila pani 

predsedníčka SZTP Ing. Monika 

Vrábľová.

Veľmi sme sa tešili na vernisáž vý-

stavy, hlavne preto, že niektorí čle-

novia prispievajú svojimi fotogra-

fi ami už tretí rok a  dnes sme to 

zažili aj osobne – to bol ako dar-

ček k MDD. Predsa len, vidieť toľko 

krásnych a  zaujímavých fotografi í 

na vlastné oči bol oveľa krajší záži-

tok a zároveň povzbudenie do ďal-

šej činnosti. Vďaka SZTP aj organi-

zátorom, že sme sa mohli zúčastniť 

a  prežiť spoločne príjemné chvíle. 

Už premýšľame, že sa odhodláme 

takúto umeleckú a  tvorivú akciu 

zorganizovať aj u nás v Štiavnici.

Po ceste naspäť sme navštívili aj 

historickú banícku Španiu Dolinu. 

Vyšplhali sme sa na najväčšiu hal-

du šachty Maximilián ( 405  510 

m3 ), odkiaľ bol neuveriteľne úžas-

ný pohľad na celú dolinu, dedinu až 

po Kremnické vrchy. Ani sa to nedá 

opísať, treba to vidieť na vlastné 

oči. Nakukli sme aj do Dennej cisár-

skej štôlne, ktorá patrí k  najstar-

ším banským stavbám v Španej Do-

line. V júli 1764 synovia cisárovnej 

Márie Terézie (korunný princ Jo-

zef s bratom arcivojvodom Leopol-

dom) vstúpili do podzemia touto 

šachtou a vyšli na Starých Horách 

za 45 minút.

Nádherný deň bol pre nás odme-

nou za aktívnu tvorivú prácu a tiež 

je motiváciou do ďalšej práce.

Výbor ZO SZTP

Vernisáž výstavy

Členovia SZTP na vernisáži výstavy  foto archív SZTP
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Výstava detských prác 

z prírody a o prírode

Kurátor-/ky: Anton Čierny, Nina 

Vidovencová, Katarína Jankechová

Spolupráca: Alexandra Potrogosh, 

Sofi a Holoschuk, Silvia Herianová 

a tím GaJK

Deň otvorených dverí pre deti: 

11.6.2022, 9:00 - 17:00

Trvanie výstavy: 11.6. - 11.9.2022

Miesto konania: Pod klenbami, Ga-

léria Jozefa Kollára, Námestie sv. 

Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstavu organizuje Slovenské banské 

múzeum – Galéria Jozefa Kollára.

Projekt fi nančne podporila Nadácia 

Tatra Banky.

Partnerom projektu je Vysoká škola 

výtvarných umení v Bratislave.

Slovenské banské múzeum - Galéria 

Jozefa Kollára vás srdečne pozýva 

na výstavu detskej tvorby s názvom 

Tiché správy Zeme. Klimatická krí-

za si vyžaduje našu 

pozornosť, svet sa 

mení, je stále zra-

niteľnejší. V  Galé-

rii Jozefa Kollára 

sme vytvorili pro-

jekt, ktorý voľne 

nadväzuje na pred-

chádzajúce aktivi-

ty „My sa nevieme sťažovať nahlas“. 

I  v  tomto prípade je myšlienkou 

projektu prehĺbiť u detí vzťah k prí-

rode, vyvolať záujem o jej poznáva-

nie a ochranu, nový názov však so 

sebou prináša i  formálne zmeny. 

Novinkou je najmä zámer vytvoriť 

participatívny projekt, na ktorom 

by vzniklo spojenie medzi auten-

tickou detskou kreativitou a  po-

hľadom profesionálnych umelcov. 

V týchto dňoch sa blížime do fi nál-

nej časti projektu. V priebehu roka 

sa doň prihlásilo množstvo detí zo 

slovenských škôl, zapojila sa tiež 

škola z Nórska.

Dňa 7. a  8. júna sa bude v  Galérii 

Jozefa Kollára konať workshop, na 

ktorom vybrané deti v  spolupráci 

so študentmi a  pedagógmi VŠVU 

Bratislava vytvoria fi nálnu výsta-

vu projektu. Výstava Tiché sprá-

vy Zeme bude otvorená a sprístup-

nená od 11.6.2022 do 11.9.2022. 

Zahájime ju v  sobotu 11.6.2022 

Dňom otvorených dverí pre všetky 

deti. Budeme radi, ak nás prídete 

navštíviť a prezrieť si výslednú pre-

zentáciu.

Tím Galérie Jozefa Kollára

Tiché správy Zeme

za ústretovosť a odbornú 

pomoc pri výučbe predmetov 

odboru životného prostredia 

na SPŠ Samuela Mikovíniho 

v Banskej Štiavnici.

V tomto školskom roku nám pracov-

níci CHKO Štiavnické vrchy význam-

ne pomáhali svojou erudíciou i cen-

nými praktickými skúsenosťami pri 

odbornej výučbe, ako aj pri organizo-

vaní terénnych cvičení pre študentov 

odboru životné prostredie. Chceli by 

sme týmto poďakovať odbornému 

pracovníkovi Mgr. Slavomírovi Búci-

mu, ktorý nám ochotne pripravil dve 

prednášky k  predmetu právne nor-

my v životnom prostredí a predstavil 

organizáciu s  jej hlavnými úlohami. 

Porozprával nám  príklady z  praxe, 

hlavne prípady porušovania zákonov 

v oblasti ochrany prírody, ktoré malo 

chvíľami charakter kriminálneho prí-

behu. Obe prednášky vyvolali živú 

diskusiu a záujem študentov o danú 

problematiku.

Neskôr sme dohodli aj ďalšiu odbor-

nú pomoc od CHKO pri organizova-

ní terénnych cvičení pre študentov 

odboru životné prostredie. Na úvod 

terénnych cvičení nás pracovník Ing. 

Jaroslav Vlčko, Csc, uviedol do fi lozo-

fi e ochrany prírody a oboznámil nás 

s históriou a úlohami ochrany príro-

dy v Štiavnických vrchoch a účasťou 

CHKO na projekte o ochrane mokra-

dí. Pri výstupe na Sitno, ktorým sme 

zahájili praktickú časť našich terén-

nych cvičení, sa k nám pripojil aj ria-

diteľ CHKO Ing. Peter Farbiak. Na 

Tatárskej lúke nás upozornil na via-

cero zaujímavých javov týkajúcich 

sa ochrany vzácnych druhov, ako 

napríklad poniklec, prvosienka, ale 

spomenul i  výskyt rysa a  vlka, tiež 

porovnal postupy pri ochrane hor-

ských lúk, ako spásanie a  kosenie. 

Rozprávali sme sa aj o rušivých vply-

voch turizmu a športu na lokalitách 

s rôznymi stupňami ochrany, ako aj 

o  hľadaní kompromisov medzi roz-

vojom turizmu a  ochranou prírody. 

V rozhľadni na Sitne, ktorú pre nás 

vedenie CHKO otvorilo, sme sa po-

pri obdivovaní nádherných výhľadov 

porozprávali aj o histórii ochrany prí-

rody. Cestou naspäť sme zbierali od-

padky, aby náš výstup bol prírode na 

úžitok. Ďalšou formou spolupráce sa 

stala odborná prax našich študentov 

na CHKO a hlavne odborné vedenie 

práce SOČ, ktorá sa zaoberá umiest-

ňovaním fotopascí v teréne, Ing. Ale-

xandrou Veselovskou, PhD.

Po takomto zdarnom rozbehnu-

tí spolupráce sa tešíme na jej ďalšie 

úspešné pokračovanie v  nasledujú-

cich rokoch.

Valentína Vajsová,

SPŠ S. Mikovíniho

Poďakovanie pracovníkom 
CHKO Štiavnické vrchy 

Odborná pomoc pri výučbe predmetov  foto archív SPŠ SM BŠ

Zlato na hrade 
Sitno
Mohutný hrad na vrchole Sitna sa 

raz pýšil hrdo a majestátne. Síce le-

žal na notoricky známom štiav-

nickom kopci, miesto na výstavbu 

predsa len neobjavili Slovania, ale 

západogermánsky kmeň Kvádov, 

ktorý si tu niekedy na začiatku náš-

ho letopočtu (1. - 2. stor.) na Sitne 

vybudoval prvú opevnenú stavbu.

Aj napriek tomu, že samotný Mar-

cus Aurelius sa v  roku 171 posta-

ral o to, aby ich územie zredukoval 

a  vyhnal ich až za Dunaj a  neskôr 

ich začal prenasledovať na ich vlast-

nom území, Kvádi na Sitne strávi-

li pomerne dlhý čas, kým ich nako-

niec nevystriedali Slovania až počas 

6. stor. Nie je však úplne jasné, či 

miesto bolo obývané po celý čas.

Pre Štiavnicu veľmi dôležitá kamen-

ná stavba sa však začala rysovať len 

okolo 13. storočia a jej význam pria-

mo úmerne rástol s  významom 

Štiavnice, ťažbou drahých kovov 

a  čoraz intenzívnejšími tureckými 

vpádmi. Hrad sa stal súčasťou pro-

titureckého obranného systému 

pozostávajúceho z  vatier rozmiest-

nených po Štiavnických vrchoch 

a v okolí. Keď však na začiatku 16. 

stor. boli zo Štiavnice začaté výpra-

vy do Kremnice, vozy naplnené zla-

tom a inými drahými kovmi sa sta-

li lákadlom pre zbojníkov. Jedným 

z  nich bol Melichar Balaša a  jeho 

družina, ktorému sa nakoniec aj po-

darilo obsadiť hrad na Sitne. To sa 

však arcivojvodovi Ferdinandovi I. 

Habsburskému nepozdávalo, a  tak 

v roku 1548 poslal jeho vojsko ob-

liehať hrad. Generál vojska, Mikuláš 

von Salm, síce Melichara zadržal, ale 

hovorí sa, že aj napriek veľkým sna-

hám, poklady, ktoré lúpežníci na-

kradli, sa nikdy na Sitne nenašli.

V  roku 1629 hrad získava nového 

majiteľa, šľachtický rod Koháryov-

cov, ale na svoju predošlú slávu po-

maly zabúda. Protihabsburské po-

vstania sa postarali o to, že v roku 

1703 bol hrad dobytý a o sedem ro-

kov neskôr z neho ostávajú iba rui-

ny. Dnes z neho môžeme vidieť iba 

zopár hradieb. Ktovie, možno raz 

niekto predsa len nájde bájne zlato 

zbojníka Melichara.

Zdroje:https://www.treking.cz/

regiony/sitno-hrad.htm

http://pribeh.banskastiavnica.

travel/ohrozenia/

https://sclabonia.sk/2013/08/

slovensko-na-ptolemaiovej

-mape-iv/

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 10.6. o 19:30 hod.

Úsmev prosím
Komédia, 95 min., MP, vstupné: 
5€. Thierry je presvedčený, že 
to najlepšie už má za sebou. Keď 
mu Claire, jeho manželka, ozná-
mi, že ho opúšťa, zničený Thier-
ry sa rozhodne znovu odniesť ro-
dinu do Grécka, kde pred 20 rokmi 
strávili svoje najlepšie rodinné 
prázdniny. Ofi ciálne chce strá-
viť jeden posledný týždeň s ich 
deťmi, kým im ohlási ich roz-
chod. Neofi ciálne dúfa, že získa 
späť svoju manželku. No pri po-
kuse obnoviť ich iskru by mohol 
Thierry podpáliť celú rodinu...

Sobota 11.6. o 19:30 hod.
Štvrtok 16.6. o 19:30 hod.

Jurský svet: 
Nadvláda
Akcia, dobrodružný, 120 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Dinosauria 
a ľudská civilizácia sa koneč-
ne stretli. Zdá sa, že miesto na 
planéte Zem je vyhradené len pre 
jeden druh. Veľkolepé vyvrchole-

nie ságy, ktorá začala v Jurskom 
parku Stevena Spielberga.

Nedeľa 12.6. o 17:00 hod.

Tvojazem
Animovaný, 85 min., MP, vstup-
né: 5€. Riki, desaťročný chla-
pec, uteká z domu za záhadným 
núdzovým signálom, ktorý vysie-
la lesklý kameň. Zdá sa, že po-
divný artefakt má vlastnú myseľ, 
a tak Rikiho zavedie do úchvat-
ného paralelného sveta „Tvoja-
zem“, kde sa po zlatých púšťach 
potulujú úžasné stroje, rozprá-
vajú sa opice a havrany a veda 
pokojne koexistuje s prírodou.

Nedeľa 12.6. o 19:30 hod.

Amélia z Montmartru
Romantický, 117 min., MP, vstup-
né: 5€. Amélia žije v parížskej 
štvrti Montmartre, ktorá je sve-
tom sama pre seba. Je servír-
kou v miestnom bistre, nakupuje 
u miestneho zeleninára, zdra-
ví susedov ako v malom meste. 
V jej živote sa nikdy nestalo 
nič zvláštneho, až na kurióznu 

smrť jej matky, za ktorou Amé-
liin otec stále smúti. Amélia 
by asi zostala zmierená so svo-
jim osamelým osudom, keby jedné-
ho dňa neobjavila vo svojom byte 
ukrytý poklad v podobe starej 
krabice s pamiatkami na detstvo 
niekdajšieho nájomníka.

Utorok 14.5. o 19:30 hod.

Uvoľniť päste
Dráma, 97 min., MP:12, vstupné: 
5€. Vysoko v horách Severného 
Osetska je medzi strmými útes-
mi vkliesnené banské mestečko 
Mizur. Zaur sem po istých dra-
matických udalostiach presťaho-
val svoje deti. Zaur je prísny 
otec, ktorý nadovšetko oceňuje 
disciplínu a necíti rozdiel me-
dzi starostlivosťou a nadmer-
nou ochranou. Jeho najstarší syn 
Akim už stihol uniknúť pred ot-
com za prácou do Rostova, mlad-
ší brat Dakko sa ešte musí roz-
hodnúť, čo chce od života, a ich 
sestra Ada aktívne plánuje útek. 
Návrat jej Akima vynesie na po-
vrch nevyslovené a nezahojené 
rodinné traumy.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurá-

cii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v  redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z  č. 20/2022: „Písmo sa ne-

môže mýliť, ale jeho vykladači a komentá-

tori môžu, a to rôznym spôsobom.“ Výher-

com sa stáva Eva Bartolovicová, Sv. 

Anton. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o  poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10€ (2 x 5€) v pizze-

rii, reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s  kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 20.6.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok cisára 

Wilhelma I.:

A., Kraj na Slovensku, duje, ohrada, 

citoslovce poskoku,

B., 2. časť tajničky, kyslík,

C., Var sa, konto, košický štadión 

skr., čínske meno, stred slova Bran-

ko,

D., Gén, zahas, veľký dom, spolu,

E., Sv. Anton predtým, samice jele-

ňov, nádoba na kvety, R foneticky,

F., Vápnik, Literárna revue, ročné 

obdobie, končatina, trie,

G., Otec maďarsky, pokladňa, 

ochotne, zn. meter-ampér, mo-

derný,

H., Pojem duše u Egypťanov, ná-

stroje na kosenie, kašička, kód na 

karte, ozn. áut Kambodže a  Ta-

lianska,

I., Ťažký kov, koráb, Elemír, zn. 

áut Luxemburska a Španielska,

J., Časť tela, vedro pri studni, vy-

hynutý kočovník, tuto,

K., Koniec tajničky.

1., Amerícium, 3. časť tajničky, 

literárny veľtrh,

2., Básnik-spevák, sodík, meč 

v rozprávke,

3., Osobné zámeno, tenká, domá-

ce zvieratá,

4., Výstavný areál, ryba ako had, 

odborné hnutie, tona,

5., Fúkal, povraz so slučkou, v po-

riadku,

6., Frizúra, hory, otázka na spôsob,

7., Tik naopak, buničina, časť stre-

chy,

8., Hliník, biograf, citoslovce rach-

nutia, vie česky,

9., Zašle, nie Vaša, nech česky,

10., Žen. meno, číra tekutina, druž-

ka Adama,

11., Farba na vajíčka, predmet na 

váženie, had,

12., Terézia, pokoj, síra,

13., Snorí, bojové vozidlo, starší,

14., Samohlásky v slove noha, pod-

pis anonyma, muž. meno, kráľ zvie-

rat,

15., 1. časť tajničky, vlastní.

Pomôcky: Lola, ať, ka, Bard, Ovo.

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 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 22
Krížovka
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OK v streľbe 
zo vzduchových zbraní

Dňa 31.5.2022. Centrum voľné-

ho času zorganizovalo OK v streľ-

be zo vzduchových zbraní v dvoch 

kategóriách žiakov a  žiačok ZŠ. 

Umiestnenie: kateg. mladších: 

1. Daniel Jedlička, ZŠ J. Horáka 

2. Richard Štang, ZŠ J. Kollára

3. Terezka Rosípková, ZŠ J. Horáka 

kateg. starších 

1. Boris Lukáč, ZŠ s MŠ B. Belá 

2. Samuel Hrnčiar, ZŠ J. Horáka 

3. Gregor Gajdoš, ZŠ J. Horáka.

Ďakujem Petrovi Luptákovi a Špor-

tovému streleckému klubu v  B. 

Štiavnici za priestory, ktoré nám po-

skytuje nielen na uvedenú súťaž, ale 

počas celého šk. r. na činnosť záuj-

mového krúžku, Mgr. Oľge Rákayo-

vej a Jánovi Machilovi za prípravu 

OK a celoročnú prácu s deťmi.

J. Machilová

Deti z našej ZUŠ-ky má niekto 

tam hore zo srdca rád. 

V stredu 25. mája 2022 to s poča-

sím v  Banskej Štiavnici nevyzera-

lo podľa predpovedí vôbec ružovo. 

Báli sme sa, ako celý náš veľký deň 

- Deň otvorených dverí dopadne, 

aby naň nakoniec nedopadlo  len 

veeeľa kvapiek dažďa. S malou du-

šičkou sme povynášali stoličky, la-

vičky, hudobné nástroje, stojany, 

aparatúru, pripravili výtvarné diel-

ničky. Zatvorili sme námestie pre 

dopravu zátarasami a otvorili sme 

naše  srdiečka  a  školu pre hudbu 

a pre umenie.

Naše DOD začalo o  14.30 hym-

nou ZUŠ „Kúzelný teáter“, v  kto-

rej popri tónoch trúbky /Aleš Tur-

čan/ predstavujeme všetky odbory. 

Pani riaditeľka Irena Chovanová 

vyjadrila radosť nad tým, že mô-

žeme pre rodičov koncertovať, 

že môžeme rozvíjať v  deťoch ich 

dary a  talenty. Bohatý program, 

ktorý komplet nájdete na strán-

ke školy www.zusbanskastiavnica.

edupage.org, pokračoval piesňou 

„Biely kvet“ na počesť nedávno zo-

snulého speváka a  skladateľa Mi-

roslava Žbirku. Na „Malom rínku“ 

v  drevených stánkoch sa prezen-

toval výtvarný odbor ZUŠ. Za toh-

toročný hlavný motív dielničiek si 

výtvarníci vybrali Srdiečko. Veď aj 

oni majú lásku k  umeniu. A  lásky 

nie je v tomto ťažkom svete nikdy 

dosť. Starší žiaci z  tried výtvarné-

ho odboru pomáhali ostatným de-

ťom vyrábať plieškové srdiečka zo 

sladkých mliečok, prepletať kartó-

nové srdiečka šnúrkami zo starých 

tričiek, ozdobiť papierové tašky - 

rámiky srdiečkami z farebných kar-

tónov a vpletať lásku do veeeľkeé-

ho srdca z pletiva. Veď „lásky nie je 

nikdy dosť...“ A to ani lásky k našej 

prírode, preto výtvarníci používali 

veci recyklované.

V  priebehu bezmála trojhodino-

vého živého koncertu upriamovali 

pozornosť na činnosť a tvorbu lite-

rárno-dramatického odboru dva-

ja zvierací sprievodcovia: ako Krá-

lik robil sprievodcu po škole Boris 

Volčko a ako Lienka Lucia Vazano-

vá. V učebni LDO sa premietal fi lm 

„Sára a  zázračný stôl“, príbeh Sáry, 

ktorý počas covidovej pandémie 

pomohol jej vrstovníkom uvedomiť 

si šťastie vlastného domova. Žiaci I. 

Šavoltová, J. Fašánek, F. Frena, E. 

Klar, B. Volčko, L. Kopernická, S. 

Huba, N. Krajňáková a Štrbániko-

vá pod vedením pani učiteľky Ľud-

ky Klimkovej postúpili s fi lmom na 

okresné kolo Cineama 2022. Ma-

tej Veverka, tretí v  regionálnom 

kole Hviezdoslavovho Kubína, po-

tešil divákov prednesom Heviero-

vej „Rozprávky o školskej muche“. Na 

pódiu sa vystriedali speváci sólisti, 

inštrumentalisti /fl autisti, akorde-

onisti, gitaristi, klaviristi, huslisti/. 

Vypočuli sme si napr. „Fiestu“ v po-

daní Karolínky Filkorovej, ktorá 

v tomto roku získala 2. miesto v sú-

ťaži Čarovná fl auta v Nižnej na Ora-

ve. Potleskom sme ocenili vystúpe-

nie huslistky Ľuboslavy Kuchtovej, 

ktorej porota v  Kremnici udelila 

zlaté pásmo. Pridal sa aj Peter Sop-

ko, bronzový na Husľovej súťaži, 

spevom prispeli aj žiaci z pobočky 

vo Sv. Antone. Martinko Kminiak 

bol strieborný na Detskom hudob-

nom festivale v Kokave nad Rima-

vicou, v soboru 28. mája bude ško-

lu reprezentovať aj na Hronseckej 

lipovej ratolesti. Martinko spolu 

s Klárikou Ujlakyovou boli ocenení 

zlatým pásmom na súťaži Duchov-

ný a umelecký odkaz banskoštiav-

nickej Kalvárie, a  svojím „zlatým 

hlasom“ rozdávajú radosť rodičom, 

pedagógom, verejnosti i  naďalej. 

Do ľudovej piesne „Keď som v našej 

zahrade rozmarínčok trhala“ sa k čle-

nom Zboríku pridala aj jej protago-

nistka, naša absolventka Danielka 

Kminiaková, ktorá s  ňou na celo-

slovenskom kole Slávika Slovenska 

2017 získala Cenu Petra Dvorské-

ho. Veľký úspech sa podaril gita-

ristovi Matúšovi Petákovi z  triedy 

p. učiteľa Borodajkevyča, ktorého 

prijali do londýnskej hudobnej aka-

démie BIMM, na ktorej bude po-

kračovať v štúdiu hry na elektrickú 

gitaru. Gratulujeme!

Tanečníčky pani učiteľky Ivanky 

Beňovej sa z dobrého počasia teši-

li asi najviac. Ich moderné kreácie 

a tance veľmi svedčia pódiu pod Stĺ-

pom Najsvätejšej Trojice.

Deň otvorených dverí ZUŠ bol teda 

opäť dňom lásky k umeniu hudob-

nému, tanečnému, divadelnému, 

výtvarnému. Bol nielen „školskou 

akciou“, ale doslova rodinnou. Vďa-

ka podpore rodičov, starých rodičov 

a súrodencov i priateľov sme na ná-

mestí vytvorili srdečnú atmosféru, 

odovzdali si mnoho pekného, ume-

lecky a ľudsky hodnotného. Za po-

moc s organizáciou ďakujeme Jan-

kovi Petríkovi a mestskej polícii. Za 

všetky výkony, za tie naše umelec-

ké „srdiečka“, aj tie vyrobené výtvar-

nícke, posielame veľké Ďakujeme 

tam hore do neba. Však vystúpenia 

dopadli dobre a do konca vystúpení 

nedopadli na deti ani na techniku 

pána zvukára Matúša Piatrova a fo-

toaparát Martina Jánošíka žiadne 

kvapky dažďa.

Lebo, veď tam hore má deti z našej 

ZUŠ niekto zo srdca rád.

Miroslava Knezovičová, 

Irena Chovanová

Láska k umeniu

Koncert žiakov ZUŠ na Nám. sv. Trojice  foto Martin Jánošík

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

Súťaž
Správne odpovede:

1. Krupina, 2. Evanjelické lýceum, 

3. 1844-46, 4. SNK Martin

Výhercovia: 1. M. Vančo, 2. E. 

Lacková, 3. O. Moravčíková, 4. M. 

Beňo, 5. S. Budinská, 6. P. Koleda, 7. 

D. Mihalovičová, 8. A. Turcer, 9. E. 

Uhrinčaťová, 10. M. Ďuriak, 11. E. 

Bartolovicová, 12. E. Kolembusová, 

13. V. Balážová, 14. M. Buzalková, 

15. I. Moravčíková, 16. E. Koledová, 

17. Z. Rabatinová, 18. Ľ. Balážová, 

19. I. Oravcová, 20. A. Plevová, 21. 

M. Čaklošová, 22. L. Durbáková, 

23. rod. Dobrovičová, 24. rod. Pata-

kyová. Srdečne gratulujeme! Ceny si 

môžete vyzdvihnúť v red. ŠN.

red.

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.
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inzercia

služby

INZERCIA

  Ručné výkopové a planírova-

cie práce, cena: 50eur/m3, tel. č.: 

0919 488 868

  Vykonávam kosenie, spiľovanie 

stromov, tel.č.: 0940 306 249

 Hľadám nemecky hovoriacu oso-

bu na predaj nehnuteľností s proví-

ziou, kontakt: 0940 306 249

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Lacno predám markízu 3x6m, 

farba bordovo-višňová, nová, ne-

používaná, tel.č.: 0903 897 720

  Predám štiepané drevo 

25/33cm, kontakt: 0940 870 762

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

Organizátor: Centrum voľného 

času v Banskej Štiavnici

Spoluorganizátori: ZŠ v  okrese B. 

Štiavnica

27.5.2022, OK 4- boj žiakov a žia-

čok ZŠ.

Súťaž v 4 disciplínach: beh na 60m, 

600m dievčatá, 1000m chlapci, skok 

do diaľky, hod raketou Vertex Nerf.

Výsledky žiačok: 

1. miesto: Nicol Hiklová, ZŠ J.Horáka

2. miesto: Ema Bačíková, ZŠ M.Hel-

la Š.Bane

3. miesto: Elizabeth Konôpková, 

SZŠ Guliver

Žiaci:

1. miesto: Samuel Polóni, SZŠ Guliver

2. miesto: Mathias Machovič, ZŠ J. 

Kollára

3. miesto: Filip Hanzlík, ZŠ J. Kollára

Ďakujem všetkým deťom a  p. uči-

teľom, hlavnému rozhodcovi 

PaedDr. R. Petrovi, SZŠ Guliver za 

poskytnuté priestory.

2.6.2022, OK vo volejbale žiačok 

ZŠ. Zúčastnené 4 ZŠ.

Výsledky:

1. miesto: ZŠ J. Horáka 

2. miesto: ZŠ J. Kollára

3.miesto: ZŠ s MŠ B. Belá.

Ďakujem Mgr. T. Szendreiovi – 

hlavnému rozhodcovi a ZŠ J. Kollá-

ra za poskytnutie telocvične.

J. Machilová

Výsledky školských športových súťaží

Volejbalové družstvá žiačok ZŠ  foto archív CVČ BŠ

Výsledky z víkendu v Treba-

ticiach pri Piešťanoch, kde 

sa tím Sky racing Banská 

Štiavnica zúčastnil 4. a 5. kola 

šampionátu Slalomshow.

Sobota 4.6.: Adam Páleník 2. 

miesto v kat. A1 do1400cm³

Vierka Balážová 3. miesto v kat. Ženy

Rastislav Kružlic 5. miesto v kat.E2 

do 2000cm³

Šimon Zupka 6. miesto v kat.E1 do 

1600cm³

Nedeľa 5.6.: Adam Páleník 3. 

miesto v kat. A1 do 1400cm³

Vierka Balážová 2. miesto v  kat. 

Ženy

Rastislav Kružlic 4. miesto v kat. E2 

do 2000cm³

Šimon Zupka 9. miesto v kat. E1 do 

1600cm³.

K  dosiahnutým výsledkom našim 

pretekárom srdečne blahoželáme!

Na ďalšie preteky sa chystáme 23.7. 

a 24.7. Letisko Trenčín.

Tím Sky racing BŠ

Slalomshow v Trebaticiach úspešný

Členovia SZTP v Banskej 

Štiavnici sa zúčastnili zájazdu 

v Thermalparku Nitrava 

v Poľnom Kesove v utorok 17.5., 

a to až v počte 107 členov.

Hneď na začiatku nás čakalo milé 

prekvapenie – pozvánka na rannú 

kávičku s  koláčikmi od pána euro-

poslanca Roberta Hajšela v  pizzerii 

Sv. Barborka. Pán Peter Ernek hneď 

ráno všetko zabezpečil a na stoloch 

nás už čakali pripravené dobroty.

Pravidelné stretnutia s  naším rodá-

kom, Robertom Hajšelom, sú pre nás 

vždy milým zastavením, kde sa mô-

žeme vyžalovať, čo nás trápi, hlavne 

v tejto ťažkej dobe. Dnešná diskusia 

by sa dala zhrnúť do tohto stručné-

ho nadpisu.

Dôchodcovia a  invalidní dôchod-

covia si zaslúžia našu pomoc.

Potom sme sa poďakovali za pohos-

tenie a vydali sme sa na cestu za re-

laxom. Počasie nemalo dobrú pred-

poveď, ale optimisticky sme mraky 

rozohnali, a  tak začalo popŕchať až 

okolo 14. hodiny. Pri jemnom dáždi-

ku sme mohli byť v teplých liečivých 

bazénoch vonku po celý deň, dokon-

ca tam bol aj bazén so slanou vodou. 

Dobre sme sa vyhriali a spokojní s vý-

letom sme sa podvečer vrátili domov.

Výbor ZO SZTP

Cesta za relaxom

Stretnutie seniorov s europoslancom  foto archív SZTP

Futbal
IV. liga – 24. kolo, 4.6.

TJ Sklo Tatran Poltár - FK Sitno 

Banská Štiavnica / 1:2

Tréner U15 Dávid Budinský:

„V  dnešnom futbalovom stretnutí 

sa domáci po dlhom výkope za obra-

nu dostali do breaku, ktorý aj využili 

a  strelili gól na 1:0. Našich chlapcov 

to neodradilo a  po nastrelenej tyčke 

a brvne sme pokračovali v tlaku, keď 

sa nám podarilo zásluhou Marka vy-

rovnať. Do druhého polčasu sme vstú-

pili aktívne, kde po pár sľubných ak-

ciách nám v  60.min. vyšiel break po 

ľavej strane, Palášthy, ktorý bol faulo-

vaný v pokutovom území. Sám faulo-

vaný pokutový kop s prehľadom pre-

menil. Svojim chlapcom ďakujem za 

skvelý výkon, keď predviedli bojov-

nosť a nechali tam srdiečko a gratulu-

jem im k trom bodom!“

Zo Zvolena odchádzame bez 

bodu...

MFK Zvolen - FK Sitno Banská 

Štiavnica / 3:0

Po zaslúženej výhre Zvolena, kedy 

nás súper predčil vo všetkých 

smeroch, odchádzame zo Zvolena 

bez bodu.

Ďakujeme, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ
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