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INZERCIA

Prvý krok v obnovovaní 

mestských kúpeľov – plavárne 

sa blíži k záveru. Bazénová 

hala dostala nový vzhľad. 

Vybudované je zníženie stropu 

s  novými rozvodmi vzduchotech-

niky. V strope ukotvené akustické 

absorbéry výrazne zlepšili akustic-

ké vlastnosti bazénovej haly. Nové 

svietidlá na stĺpoch zásadne zvý-

šia komfort pobytu, či už plavec-

kej verejnosti alebo plavcom – pre-

tekárom.

Práce začali v mesiaci január a mali 

byť ukončené v  mesiaci apríl. 

K  posunutiu termínu ukončenia 

diela došlo z  dôvodu onemocne-

nia pracovníkov zhotoviteľskej 

spoločnosti (Covid-19) a  výsky-

tu prác naviac. Celková cena die-

la predstavuje 228  800€. Obnova 

bola hradená z  komerčného ban-

kového úveru. Aktuálne je podaný 

návrh na kolaudáciu. Po ukončení 

kolaudačného konania bude mož-

né mestské kúpele uviesť do pre-

vádzky.

Juraj Chrenko,

odd. V, ÚP a ŽP MsÚ

Vážený pedagogický zbor, 

vážení rodičia a priatelia škôl, 

milí žiaci!

Končí sa školský rok 2021/22 

a hoci všetky školské roky sú svo-

jím spôsobom náročné, tento, po-

značený všetkými neduhmi post-

covidového obdobia bol náročný 

obzvlášť. Ale sme v  cieli a  opäť – 

už po x-tý krát vďaka enormné-

mu úsiliu učiteľov, pochopeniu 

rodičov a  samozrejme, usilovnos-

ti našich žiakov ho môžete s  ra-

dosťou hodiť za hlavu a pomaly si 

užívať dni voľna, prázdniny, do-

volenky. Všetci máte za sebou ná-

ročné obdobie nekonečných pro-

tipandemických opatrení, rúšok, 

dezinfekcií, karantén, online vyu-

čovania a následne dobiehania uči-

va. Sme hrdí na Vašu statočnosť, 

spolupatričnosť, ohľaduplnosť, 

pochopenie, ale aj správne a  ro-

zumné vyhodnocovanie situácií 

a  hlavne nepodliehanie dezinfor-

máciám, s ktorými ste sa (ostatne 

tak ako my všetci) často stretávali. 

Vďaka riaditeľom škôl a školských 

zariadení za ich nasadenie do boja 

na dvoch frontoch – vytváraní 

bezpečného, bezinfekčného pros-

tredia v  školách a  zabezpečovaní 

dvojakého vyučovania - prezenč-

nou aj dištančnou formou.

Končí sa školský rok, v  ktorom 

si aj Mesto ako zriaďovateľ plni-

lo svoje záväzky a  ciele v  rámci 

pokračovania rekonštrukcií, ob-

novy a  modernizácie škôl a  škol-

ských zariadení. Pri ich realizácii 

sme použili nemalé fi nančné zdroje 

z vlastného rozpočtu, ale aj v rám-

ci mnohých výziev ministerstiev, 

v ktorých sme boli v žiadosti úspeš-

ní. A tak po tomto školskom roku 

budú naše školy opäť zdravšie, kraj-

šie, modernejšie.

Obnova mestských kúpeľov – plavárne

Príhovor primátorky mesta 
ku koncu školského roka

Nový vzhľad bazénovej haly  foto Juraj chrenko


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

BOD K – ZŠ J.Kollára Banská Štiavnica
Drieňovské divadelné večery

Túlavé divadlo

Rómeo, Júlia a vírus
Začiatok o 20.00 hod.

Redakčná 
prestávka

Oznamujeme čitateľom Štiavnic-

kých novín, že od 4.7. do 29.7.2022

má redakcia ŠN letnú redakčnú pre-

stávku. Najbližšie číslo ŠN vyjde vo 

štvrtok 4.8. popoludní. Prajeme 

Vám príjemné prežitie letných dní 

a more zážitkov z dovoleniek, preži-

te ich hlavne v pohode a zdraví!

Michal Kríž, redaktor a RR ŠN

citát

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, 

ale to, čo dokážeš v živote.“

Albert Einstein
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DIÁR
z programu

primátorky

27.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na otvorení 28. ročníka 

výstavy „Svetové dedičstvo očami 

detí 2022“.

Účasť na zasadnutí Valného 

zhromaždenia Mestských lesov 

Banská Štiavnica, spol. s r.o.

 Pracovné rokovanie ku kontrole 

prác „Rekonštrukcia štadióna“.

28.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na oslavách 100. výročia 

založenia chemického školstva 

v Banskej Štiavnici.

29.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

30.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k „Projektu 

Dolná“.

Účasť na ukončení školského roka 

– Základná škola Jozefa Kollára.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Janou Verešíko-

vou.

Občiansky obrad – sobáš.

1.7.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. M. Ernekom.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzercie 

do najbližšieho čísla ŠN je v pon-

delok 1.8.do 14.00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!                     red.

Podávanie 
podnetov

na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica

Na základe Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009, Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na predlo-

ženie podnetov, odporučení na ude-

lenie: a) Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica. V  zmysle citova-

ného nariadenia čestné občianstvo 

mesta Banská Štiavnica možno ude-

liť fyzickej osobe, ktorá nie je obča-

nom mesta Banská Štiavnica a vý-

znamným spôsobom sa zaslúžila 

o rozvoj mesta a šírenie jeho dobré-

ho mena v SR a v zahraničí. b) Ceny 

za záchranu kultúrneho dedič-

stva a rozvoj mesta Banská Štiavni-

ca. V zmysle citovaného nariadenia 

Cenu za záchranu kultúrneho de-

dičstva a rozvoj mesta možno ude-

liť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica. c) Výročnej 

ceny mesta Banská Štiavnica. Výroč-

ná cena mesta sa v zmysle citované-

ho nariadenia môže udeliť občanom 

mesta, ktorí sa výrazným spôso-

bom zaslúžili o  rozvoj mesta, ale-

bo šírenie jeho dobrého mena v SR 

alebo v zahraničí. d) Ceny primáto-

ra mesta Banská Štiavnica. Primátor 

mesta môže udeliť cenu primátora 

mesta osobám, ktoré sa výrazným 

spôsobom angažovali vo verejnom 

živote mesta. Občania a  inštitú-

cie môžu svoje podnety na udele-

nie čestného občianstva mesta, cien 

mesta Banská Štiavnica a Ceny pri-

mátorky mesta podať poštou, elek-

tronicky alebo osobne do 31. júla 

2022 na Mestský úrad, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 

msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov 

verejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného – meno a priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu – meno a priezvisko, adre-

sa, súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknutej 

osoby). Podnetmi sa budú zaoberať 

primátorka mesta a  poslanci MsZ, 

ktorí v zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ

Primátorka mesta Mgr. N.Ba-

biaková zvolala na 22.6.2022 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia MsZ 

v BŠ s dátumom 22. jún 2022,

- návrhovú komisiu v  zložení: 

Mgr. M.Kabina, predseda komisie, 

H.Koťová, člen, JUDr. G.Volf, člen,

- záverečný účet mesta BŠ, škôl 

a  školských zariadení zriadených 

mestom BŠ za rok 2021,

- návrh na rozpočtové opatrenia 

č. 3/2022,

- návrh na upustenie od vymáhania 

nevymožiteľných pohľadávok,

- rozbor hospodárenia TS, m. p., BŠ 

k 31.12.2021,

- cenník mechanizmov TS, m. p., BŠ 

platný od 1.7.2022,

- plán práce hlavného kontrolóra 

Mesta BŠ na 2. polrok 2022.

MsZ určilo:

- v zmysle §-u 11 ods. 3 písm. f) záko-

na č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v  znení neskorších predpisov 

12 poslancov MsZ BŠ na volebné ob-

dobie 2022- 2026,

- 1 volebný obvod na území mesta 

BŠ pre volebné obdobie 2022 - 2026, 

pričom vo volebnom obvode sa volia 

12 poslanci,

- rozsah výkonu funkcie primátora 

mesta BŠ pre volebné obdobie 2022 

– 2026 na plný pracovný úväzok.

MsZ uložilo:

- MsÚ v  BŠ zverejniť počet poslan-

cov MsZ mesta BŠ pre volebné obdo-

bie 2022 - 2026, členenie volebných 

obvodov a počet poslancov, ktorí sa 

v nich volia v termíne v zmysle Roz-

hodnutia o vyhlásení volieb do orgá-

nov samosprávy obcí 2022.

MsZ berie na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ, konaného dňa 20.4. 

a 27.4.2022,

- Správu o  stave majetku mesta BŠ 

k  30.11.2021 vykonanú v  zmysle 

Príkazu primátorky mesta č. 3/2021,

- Plán práce MsZ mesta BŠ na II. pol-

rok 2022,

- informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spojeného so za-

sadnutím Dozornej rady spol. Byto-

vá správa, s.r.o., BŠ, konaného dňa 

25.5.2022 v sídle spol.

Majetkové veci mesta

a) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C  KN 1307/2, 6, k. ú. Št.Bane, 

Hor.Roveň,

b) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. E  KN 6409/95 ul. A.T.Syt-

nianskeho,

c) Prevod pozemku parc. č. E  KN 

5957/2 v k. ú. BŠ, ul. Obr. mieru,

d) Návrh na vyhlásenie OVS na pre-

vod pozemku, parc. č. C KN 2671/1 

na ul. Hor.Resla,

e) Zámer na prevod pozemku parc. č. 

C KN 6471/1 v k. ú. BŠ, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujúci 

Tidly Slovakia, a.s.),

f) Uzatvorenie zmluvy o  budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech SSD, a.s., Žilina – Lintich,

g) Uzatvorenie zmluvy o  zriadení 

vecného bremena v  prospech SSD, 

a.s., Žilina – ul. Novomestského, 

Okrúhla,

h) Prevod pozemkov pod stavbou 

trafostanice na ul. Novomestského 

v BŠ pre SSD, a.s., Žilina,

i) Uzatvorenie zmluvy o zriadení vec-

ného bremena v prospech SSD, a.s., 

Žilina – Pletiarska ul.,

j) Zrušenie uznesenia a  vyhlásenie 

opakovaného ponukového konania 

na priamy prenájom pozemkov v lo-

kalite záhradky „Pálkovský majer“,

k) Návrh na uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena spočíva-

júceho v práve uloženia inžinierskych 

sietí do pozemkov vo vlastníctve Mes-

ta BŠ (žiadateľ Tidly Slovakia, a.s.),

l) Zámer na odpredaj pozemkov - čas-

ti pozemkov, parc. č. E KN 2316/5, 

2318/1, 1313/1 a C KN 4964/8, 7, 6 

k. ú. BŠ, ul. Hviezdoslavova,

m) BBSK – ponuka majetku – Škol-

ské dielne,

n) Prevod pozemkov C KN 1602/5, 

1603/7, 8, 1608/3 k. ú. BŠ, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa – ul. 

Antolská,

o) Prevod pozemku parc. č. C  KN 

5853/9 ul. Akademická – ul. J.Hol-

lého,

p) Zámer na prevod časti pozemku 

z parc. č. E KN 6496/2 k. ú. BŠ (ul. 

J.I.Bajzu),

q) Prevod pozemku parc. č. C  KN 

1941/7 v k. ú. BŠ, (kupujúci Mesto 

BŠ),

r) Vyhlásenie OVS na ul. Poľnohos-

podárska v k. ú. BŠ,

s) Prevod pozemku C KN 2347/3-6 

v k. ú. BŠ (ul. A.Kmeťa),

t) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. E KN 6409/17 ul. Pod Para-

dajzom.

Po prerokovaní všetkých bodov pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zve-

rejnené aj na www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z júnového rokovania MsZ
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Spomeniem aspoň 

ďalšiu etapu výmeny šindľovej 

strechy na budove základnej ume-

leckej školy, kompletnú výmenu 

palubovky v  telocvični ZŠ Joze-

fa Kollára, vybudovanie nového 

chodníka v materskej škole Brat-

ská a mnohé iné.

Vážená pedagogická verejnosť, 

milí žiaci, študenti!

Rozlúčky sú už také, že majú ná-

dych nostalgie, a nebránim sa jej 

ani ja. Určite mi je ľúto, že si ma-

turanti, odchádzajúci z  našich 

stredných škôl neužili všetky ra-

dostné štiavnické študentské 

roky, že aj naši deviataci v základ-

ných školách zodrali menej no-

havíc, ale taká už bola doba a  ja 

dúfam, že sa nevráti. Na druhej 

strane, tešíme sa na nové prírast-

ky do našich škôl, na našich naj-

mladších a  najstarších prvákov, 

na nových ľudí do školstva, kto-

rých radi privítame, na nové vý-

zvy a podnety.

Milí spoluobčania, hoci sa ešte len 

končí jeden školský rok, musím 

myslieť na ten nastávajúci, ktorý 

bude, zdá sa opäť, aj keď dúfam 

nie kvôli nejakej pandémii, nároč-

ný. Náročný z  hľadiska fi nanco-

vania v dôsledku extrémneho na-

výšenia cien, hlavne energií. Táto 

nemilá skutočnosť sa bytostne 

dotýka prevádzkových nákladov 

našich škôl a školských zariadení, 

keď vykurovanie a  príprava stra-

vy ukroja obrovský balík z  ich fi -

nančných dotácií. Ale sme tu, aby 

sme to riešili, je to zodpovednosť 

mestskej samosprávy a  ja osob-

ne urobím všetko preto, aby naše 

budovy škôl a  školských zariade-

ní boli pre Vaše deti bezpečnou 

a  zdravou výchovno-vzdelávacou 

inštitúciou aj naďalej.

Záverom spolu s  veľkou vďakou 

všetkým zamestnancom škôl za 

odvedenú prácu v  končiacom sa 

školskom roku prajem pekné leto, 

príjemnú dovolenku a  veľa zdra-

via.

Deťom, žiakom a  študentom ra-

dostné a krásne prázdniny.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

�1.str.

Príhovor primátorky mesta 
ku koncu školského roka

Na ostatnom mestskom zastu-

piteľstve, ktoré sa konalo dňa 

22. júna 2022 bol predmetom 

rokovania aj bod „Určenie 

počtu poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Banská 

Štiavnica a volebných 

obvodov v meste Banská 

Štiavnica na volebné obdobie 

2022 – 2026“. 

Volebné obvody pre komunálne 

voľby sa v  zmysle zákona schva-

ľujú mestským zastupiteľstvom 

následne po rozhodnutí predsedu 

NR SR o vyhlásení volieb.

Zákon ukladá povinnosť mest-

skému zastupiteľstvu určiť po-

čet poslancov na celé volebné ob-

dobie podľa počtu obyvateľov. 

Mesto Banská Štiavnica v  zmys-

le citovaného zákona spadá vzhľa-

dom na počet obyvateľov od 

5 001 – 10  000 obyvateľov obce 

11-13 poslancov. Ku dňu vyhlá-

senia volieb 10.6.2022 má mesto 

Banská Štiavnica 9 388 obyvateľov 

+ 86 cudzincov s TP v meste Ban-

ská Štiavnica = 9 474 obyvateľov.

Už niekoľko volebných období 

spätne bola diskusia, a  tiež vôľa 

a  presvedčenie niektorých členov 

poslaneckého zboru, urobiť v Ban-

skej Štiavnici len jeden volebný 

obvod. Nikdy sa však takýto ná-

vrh nestretol s pochopením väčši-

ny poslancov.

Pri hlasovaní o  jednom voleb-

nom obvode bolo prítomných 

13 poslancov MsZ, čiže boli prí-

tomní všetci poslanci MsZ. Poč-

tom hlasov 7 poslancov, ktorí sú 

volenými zástupcami občanov sa 

rozhodlo a  schválilo, že bude pre 

Banskú Štiavnicu po dlhých ro-

koch zriadený len jeden volebný 

obvod. Pri hlasovaní sa tiež dvaja 

poslanci zdržali, čím prejavili jed-

noznačnú podporu troch voleb-

ných obvodov len štyria poslanci.

Preto si myslíme, že jeden voleb-

ný obvod je lepší, demokratickej-

ší, transparentnejší a najvhodnej-

ší pre naše malé mesto.

Ako prvá a  najväčšia výhoda pre 

všetkých občanov mesta je tá, že 

konečne si všetci občania môžu 

voliť všetkých poslancov, nielen 

tých, ktorí predtým kandidovali za 

ich obvod. Týmto je zabezpečená 

najväčšia volebná demokracia.

Kandidáti, ktorí kandidovali 

v  tých či oných volebných obvo-

doch v  nich vôbec nemuseli mať 

trvalý pobyt, ani nič iné.

Banská Štiavnica je malé mesto. 

V  jednej časti bývame, v  druhej 

pracujeme, v  tretej nám chodia 

deti do školy, v štvrtej nám bývajú 

rodinní príslušníci, do  piatej cho-

díme hrávať futbal a mohli by sme 

takto vymenovať XY oblastí, kto-

ré sa týkajú všetkých, tak prečo 

si máme právo voliť len kandidá-

tov v obvode kde bývame? Taký-

to systém nie je pre občanov spra-

vodlivý.

Poslanci mestského zastupiteľstva 

schvaľujú rozpočet mesta a  tiež 

škôl spoločne, spoločne posudzujú 

veci celého mesta, schvaľujú dane 

v  celom meste, odpredávajú po-

zemky v celom katastrálnom úze-

mí. Aký je v  tomto hlas jedného 

poslanca za Sitniansku Štefultov, 

čo dokáže schváliť alebo presadiť 

jeden poslanec, ak nemá podporu 

väčšiny?

Našimi siedmimi hlasmi chceme 

dosiahnuť pre všetkých občanov 

tohto mesta vrátane Štefultova, 

aby mali všetci občania právo vo-

liť si všetkých svojich zástupcov 

a  títo zástupcovia sa budú zod-

povedať všetkým občanom, obča-

nom sídliska Drieňová, občanom 

starého mesta, občanom Bánk, Po-

čúvadlianskeho jazera, Sitnianskej 

a tiež Štefultova.

Myslíme si, že veľkosť volebného 

obvodu by mala byť presne taká, 

aké je územie, na ktorom budú 

platiť normy schválené volenými 

poslancami.

Pavel Bačík, Ľubomír Barák, 

Ján Čamaj, Peter Ernek, Dušan 

Lukačko, Marian Zimmermann, 

Gejza Volf, poslanci MsZ

Prečo sme svojím hlasovaním podporili 
jeden volebný obvod

Prečo 
má mať Štefultov vlastného 

poslanca

Na zastupiteľstve v  stredu 

22.6.2022 prišlo k nečakanej zme-

ne, keď na základe rýchleho návr-

hu 2 poslancov (P. Ernek a Ľ. Barák) 

sa znížil počet poslancov pre budú-

ce volebné obdobie z dnešných 13 

na budúcich 12 poslancov. Okrem 

toho sa zrušili 3 obvody a  nahra-

dili sa jediným obvodom. Obvo-

dy boli posledné 2 volebné obdo-

bia rozdelené zhruba na „Staré 

mesto“ so 6-timi poslancami, Drie-

ňovú so 6-timi poslancami a  pri-

bližne na území Štefultova a  Sit-

nianskej bol samostatný obvod 

s  jedným poslancom. Tesnou väč-

šinou 7 hlasov bola zmena poč-

tu poslancov a obvodov schválená. 

Hlasovanie sa stretlo s  okamži-

tou negatívnou reakciou obyvate-

ľov Štefultova a Sitnianskej, ktorý 

o 15,00 hod. prišli na rokovanie za-

stupiteľstva a dosť hlasno dali naja-

vo, že nesúhlasia s tým, aby ich ob-

vod nemal už viac samostatného 

poslanca. Od vzniku samosprávy 

mali najskôr poslancov troch, ne-

skôr už len dvoch a jedného a teraz 

už žiadneho? Hoci zastupujem ako 

poslanec Staré mesto, rozhorčenie 

obyvateľov zo Štefultova a Sitnian-

skej plne chápem a zo zmenou ne-

súhlasím. Teraz nejde o  matema-

tiku, či je možné, aby sa obyvateľ 

menšej mestskej časti presadil me-

dzi kandidátmi z veľkých častí mes-

ta. Ide hlavne o to, aby sa aj obča-

nia Štefultova a  Sitnianskej cítili 

reprezentovaní a zastúpení v orgá-

noch mesta, a to poslancom, ktoré-

ho si vyberú oni sami zo svojich ra-

dov. Mrzí ma to aj preto, lebo sme 

tento bod programu prediskutova-

li pred zastupiteľstvom na porade 

poslancov s p. primátorkou a tam 

sme sa zhodli, že zostávame pri do-

terajšom modeli. Ukázalo sa opäť, 

že rýchlo šité zmeny nie sú vôbec 

dobrým nápadom. Vráťme sa preto 

k doterajšiemu modelu 6+6+1, ale-

bo spravme kompromisný návrh 

– nech je Staré mesto a  Drieňová 

1 obvod s 12 poslancami a vráťme 

1 samostatného poslanca Štefulto-

va so Sitnianskou s celkovým poč-

tom 13 poslancov. Aj pre hlasova-

nie je lepšie, ak je nepárny počet 

hlasujúcich. Každopádne som pre-

svedčený, že si občania mestských 

častí Štefultov a  Sitnianska zaslú-

žia samostatného zástupcu v mest-

skom zastupiteľstve.

Martin Macharik, poslanec MsZ
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Mestské lesy Banská 

Štiavnica, spol., s r.o., v rámci 

rozvoja svojich aktivít zaradili 

do svojich výrobných činností 

aj chov včiel.

Nápad s chovom včiel rezonoval v na-

šej spoločnosti už dlhšiu dobu. Vzhľa-

dom na dlhodobý trend všeobecné-

ho úbytku včelstiev v  regióne, ale aj 

v rámci Slovenska, chceli by sme oži-

viť tradičnú včelársku výrobu aj v rám-

ci našej spoločnosti. Odborný dozor je 

zabezpečený prostredníctvom nášho 

zamestnanca pána Ervína Kissa.

Včela je lesný živočích a teda je dôle-

žitou súčasťou lesného ekosystému. 

Pôvodným domovom včiel je prírod-

né lesné prostredie. Stromy potrebu-

jú včely pre svoju reprodukciu, život. 

Les bol vždy jedným z najvhodnejších 

prostredí pre chov včiel pre bohaté 

zdroje peľu, nektáru a medovice. Nad-

väzujúc na tieto overené fakty rozhod-

li sme sa aj my prispieť k rozvoju tejto 

ušľachtilej činnosti – chovu včiel v re-

gióne.

Mestské lesy BŠ

Rozšírenie činnosti 
Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.

1.7. Koncert: Sóley, Art café, Aka-

demická 2, BŠ, 20.00

1. – 3.7. Drevo+, Hájovňa – Červe-

ná studňa, Nad Rozgrundom 1, BŠ, 

16.00

2.7. Nahé Vína 2022, St. zámok, 

Starozámocká 11, BŠ, 12.00

Večer s  K. Duchoňom, Resla Resi-

dence, Dolná Resla 2, BŠ, 19.00

2., 9., 16., 23., a  30.7. Posede-

nie pri hudbe a  prasiatku, Tera-

sa u  Blaškov, Počúvadlianske jaze-

ro, 18.00

3.7. Záhradná slávnosť s A. Gwer-

kovou-Göllnerovou, Art café, Aka-

demická 2, BŠ, 16.00

4.7. Koncert: JWQ /J.-

Wróblewski Quartet, Art café, 

Akademická 2, BŠ, 19.00

4.7. – 10.7. Znovuzrodenie, Pen-

zión na Slnečnej Stráni, obec Vyhne 

363, 10.00 

6.7. Koncert: Postman (UA), KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 18.00

Koncert: M. Antalová & A. Myhr /

SK / NO, KC Eleuzína, Horná ružo-

vá 1, BŠ, 20.00

6., 13., 20. a 27.7. Stredy v geobá-

dateľni, Berggericht, Nám. sv. Tro-

jice 6, BŠ, 10.00-16.00

7.7. Beseda: Tekuté časy Z. Bau-

mana, KC Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 18.00

Drieňovské divadelné večere: 

Rómeo, Júlia a  vírus, Bod K., L. 

Svobodu 40, BŠ, 20.00

7., 14., 21. a 28.7. (každý štvrtok) 

Štvrtkové koncerty kapiel Jewel 

a Song, Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 19.00

8.7. Stroj, ktorý zmenil svet: Prí-

beh ohňového stroja Isaaca Pot-

tera, Berggericht, Nám. sv. Trojice 

6, BŠ, 17.00

Koncert: Michal a Patrícia, Komu-

nitná záhrada, obec Prenčov, 18.00

8.9. a 30.7. Denné a nočné spre-

vádzania po tajchoch, viac info na 

www.bstajchy.sk, 20.00

8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30.7. 

(každý piatok a  sobota) O  baní-

koch, grófoch a  cisároch, Kam-

merhof - expozícia, Kammerhofská 

2, BŠ, 14.00

10.7. Ukážka tradičného baníc-

keho Šachtágu, Banské múzeum 

v prírode, J. K. Hella 12, BŠ, 15.00

11.7.-21.7. Letná škola v múzeu, 

Kammerhof, St. zámok, N. zámok, 

Mineral. expozícia, Geobádateľňa, 

Galéria J. Kollára, Banské múzeum 

v prírode, BŠ, 9.00

OOCR Región Štiavnica
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Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok v Banskej 

Štiavnici Vás srdečne pozýva 

na 24. Náckov štiavnický 

pochod. Podujatie sa uskutoční 

v piatok 29. júla 2022 

o 19,00 hod. s nasledovným 

programom:

- Slávnostné otvorenie pochodu 

na terase Baníckej krčmy pri štôlni 

Glanzenberg: banícka hymna „Zdar 

Boh hore!“, odchod spred dedičnej 

štôlne Glanzenberg s nasledovným 

programom a zastávkami:

- Terasa hotela Grand-Matej,

- Kammerhof, bývalá Kaplnka sv. 

Ignáca,

- Horný trotuár pri soche štiavnic-

kého Nácka,

- Pizzeria „Pri šachte Kaufhaus“,

- Pizzeria „Black-M Nad Kozákom“,

- Nádvorie Joergesov dom - pamät-

ná tabuľa Jozefa Vášáryho,

- Ruin bar „Limbacherov dom“,

- Slávnostné ukončenie pochodu 

na nádvorí pred Štiavnickým bet-

lehemom, banícka hymna „Banícky 

stav“.

Na niektorých zastávkach budú 

mať účastníci pochodu možnosť vy-

užiť pohostenie, poskytnuté vedú-

cimi navštívených zariadení!

Možnosť hasenia smädu pivom 

Steiger počas pochodu!

Príďte, zapojte sa spolu so štiavnic-

kým Náckom do pochodu, podľa 

možností v  baníckych, resp. iných 

uniformách a neoľutujete!

Podujatie sa uskutoční pri dodržaní 

aktuálnych protiepidemiologických 

opatrení!

Zdar Boh!

Richard Kaňa,

predseda spolku

Pozvánka

12.7. Koncert: Genius Locci, 

Art café, Akademická 2 (letná te-

rasa), BŠ, 19.00

13.7. Včielka Meliska (pre 

deti), Bod K., L. Svobodu 40, BŠ, 

18.00

Koncert: Ryōkan in Banská 

Štiavnica, KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 20.00

14.7. Okresné športové hry 

seniorov, futbalové ihrisko, Š. 

Bane, 9.00

Beseda: Sme Západ? KC Eleu-

zína, Horná ružová 1, BŠ, 18.00

15.7. Slepačí bujón 2, Múzeum 

vo Svätom Antone, obec Sv. An-

ton, 18.00

16.7. Cinemagic, Amfi teáter 

pod N. zámkom, Novozámocká 

20/A, BŠ, 20.15

Podsitnianske dni hojnosti, 

Obec Kráľovce-Krnišov, 14.00

17.7. 4 Tenoři Banská Štiavni-

ca, Amfi teáter pod N. zámkom, 

Novozámocká 20/A, BŠ, 19.00

18.-22.7. Denný letný tábor 

v Banskej Štiavnici, ZŠ Bakomi, 

A. Gwerkovej - Gollnerovej 6, BŠ, 

8.30 – 16.00 (denne)

21.7. Drieňovské divadelné 

večere: Storočie humoru, Bod 

K., L. Svobodu 40, BŠ, 20.00

F. Amadou & J. Desprez, Galé-

ria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, 

BŠ, 19.30

21. – 23.7. Festival N:ear, KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

18.00

22.7. Vrchársky orchester J. 

Pecníka, Rínok Sv. Anton, 19:00 

23.7. Festival Sitnoblues po-

kračuje… Prírodný amfi teáter, 

Počúvadlianske jazero, BŠ, 16.30

22.7. Autorské čítanie: J. G. 

Feinberg: (US, CZ), KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 11.00

27.7. Žabiatko, Bod K., L. Svo-

bodu 40, BŠ, 18.00

Prednáška: Pessoa a Portugal-

sko, KC Eleuzína, H. ružová 1, 

BŠ, 18.00

29.7. Drieňovské divadelné 

večere: Zoznamka, Bod K., L. 

Svobodu 40, BŠ, 20.00

29.7.-31.7. S. Harangozó: 

Hudba&mesto, S. zámok, Sta-

rozámocká 11, BŠ, 17.00

30.7. Rezbársky deň – 17. roč-

ník / Táborák Fest 2022, Štiav-

nické Bane, Začiatok pod kos-

tolom v  obci Štiavnické Bane, 

11.00

OOCR Región Štiavnica
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Krásne, slnečné, dojemné 

a plné spomienok. Také boli 

oslavy storočnice stredného 

chemického školstva, ktoré 

sa konali 28.6.2022.

Program osláv zostal verný tradíci-

ám významných podujatí. Desiat-

ky zhromaždených absolventov, 

bývalých učiteľov, zamestnancov, 

priaznivcov školy, spolu s  vede-

ním školy a vzácnymi hosťami sle-

dovalo slávnostný akt odhalenia 

pamätnej tabule na budove che-

mickej školy. Spevokol Štiavničan 

otvoril slávnosť piesňou o  Štiavni-

ci a  Janka Bernáthová, absolvent-

ka školy, precítene zarecitovala au-

torskú báseň venovanú jubilantke, 

ktorá Slovensku a  Českosloven-

sku vychovala viac ako 8000 ab-

solventov. Nasledovalo privítanie 

hostí riaditeľom školy Ing. Miro-

slavom Jauschom. Za BBSK sa pri-

hovorila Ing. Jana Slačková, ria-

diteľka odboru školstva BBSK. Vo 

svojej zdravici zdôraznila význam-

né miesto našej priemyslovky v sie-

ti stredných škôl nielen v BBSK, ale 

aj na Slovensku. Príhovor Ing. Jána 

Totkoviča, bývalého riaditeľa ško-

ly, ktorý je so školou spätý od roku 

1967,sa niesol v duchu spomienok 

na zvučné mená chemikov: riadite-

ľa Ing. P. Laurošku, Ing. J. Hohoša, 

Ing. M. Hrabovca, Ing. E. Hausero-

vú, Ing. A. Pešlovú, Ing. L. Wágnera, 

prof. Šteff ekovú, F. Melcera a  ďal-

ších. Zhodnotil aj svoj vklad, ktorý 

možno vyjadriť slovami: „Svoj život 

som zasvätil škole.“

Nasledovalo slávnostné odhalenie 

pamätnej tabule. Účastníkov na 

ceste do kultúrneho centra odpre-

vádzala kultová pieseň maturantov: 

Starý študent už putuje svetom.

Plná sála povstala, keď zaznel Gau-

deamus v  zimomriavkovom poda-

ní spevokolu Štiavničan. Moderá-

tor Peter Lengyel brilantne viedol 

program, ktorý pokračoval prejav-

mi Ing. M. Jauscha, riaditeľa ško-

ly, pani primátorky Mgr. N. Babia-

kovej, Dr.h.c. prof. RNDr. Lászlóa 

Miklósa, DrSc., absolventa ško-

ly a  emeritného ministra ŽP, kto-

rý emotívnym a  autentickým 

prejavom rozosmial publikum 

a  doc. Ing. Kamila Cejpeka, PhD. 

Pán starosta Sv. Antona Martin 

Kminiak a jeho dcéra Danielka tem-

peramentným vystúpením oživi-

li oslavy storočnice. Spevák Juraj 

Zaujec svojou piesňou o  Štiavni-

ci presne utrafi l pocity milovníkov 

školy. Prezentácie o histórii a súčas-

nosti školy vystriedalo udeľovanie 

pamätných listov a medailí. Nasle-

doval krst knihy: 100 rokov stred-

ného školstva v  Banskej Štiavnici. 

Krstní rodičia RNDr. Jozef Bencko 

a Ing. Alica Pešlová, ktorá zostavila 

predošlé pamätnice k 50. a 75. výro-

čiu chemickej školy, pokrstili knihu 

po chemicky: destilovanou vodou 

z  krivule. Oslavy storočnice sme 

pripravili my, vedenie školy, učite-

lia, zamestnanci SPŠ S. Mikovíni-

ho a  naši študenti. Dúfame, že sa 

naše úsilie premietlo do dôstojné-

ho a  slávnostného priebehu osláv. 

Za všetkých prikladáme nasledovné 

poďakovanie:

Vážený pán riaditeľ,

ešte pod príjemnými dojmami zo 

včerajšej slávnosti si Vám dovoľu-

jem úprimne poďakovať za úsilie, 

ktoré vynaložil celý kolektív školy 

pri príprave a realizácii tohto nád-

herného podujatia. Zanechali ste 

určite významný odkaz pre žijúcich 

absolventov a  priaznivcov školy 

a najmä pre pamäť národa budúcim 

generáciám. S úctou, Kamil Cejpek.

Beáta Chrienová

Oslavy storočnice 
stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici

Pozvaní vzácni hostia pred školou  foto archív autora

9. a 10.9. 2022 si budú môcť 

nielen Štiavničania užiť 

v miestom amfi teátri 

dva skvelé koncerty. 

Prvým z  nich bude vystúpenie sku-

piny Th e Backwards, jedinečného 

zoskupenia, ktoré sa preslávilo po-

dobnosťou vizuálnou i hudobnou s le-

gendárnymi Th e Beatles.

O deň neskôr vystúpi ďalšie známe zo-

skupenie – Fragile, aby spolu s partiou 

špičkových slovenských hudobníkov 

priniesli do Banskej Štiavnice projekt, 

ktorý vznikol pri príležitosti festivalu 

Viva, Musica! Večer so 14 hudobník-

mi bude patriť ďalšej legende, tento-

raz rockovej kapele Queen. Jedinečné 

aranžmány a prevedenie sú určite nie-

čím, čo by si nemal nechať ujsť žiaden 

fanúšik tejto skupiny. Lístky na vystú-

penie skupiny Th e Backwards a Fra-

gile v  predpredaji za zvýhodnenú 

cenu (15€, resp. 20€) nájdete v Infor-

mačnom centre na Námestí sv. Tro-

jice, na stránke banskastiavnica.sk/

kultura a v sieti TickeLive.sk.

RM

Predpredaj na dva výnimočné koncerty 
pokračuje aj v lete

Potulky 
Štiavnicou, 

tak 200 rokov dozadu

Mesto ako je Banská Štiavnica, ni-

kdy neostane nepovšimnuté. Mu-

síme však spravodlivo ohodnotiť, 

že voľakedajšej sláve sa už prítom-

nosť nevyrovná. Keď ešte ľudia 

nemali dnešné vedomosti,  Štiav-

nica bola zázrakom - veď kto to 

kedy počul, že toľko drahých ko-

vov sa na jednom mieste len tak 

zjaví? Že vraj im tam aj striebor-

né či zlaté jašterice behajú, spo-

lu s  neveľkými mužíčkami v  ba-

niach, snáď nejakými polobohmi, 

dávajú Štiavničanom na známosť, 

kde hľadať poklady.

Tak sa do Štiavnice jedného pek-

ného dňa vybral popri svojich pu-

tovaniach Maďarskom aj anglic-

ký poľnohospodár, John Paget, 

pozisťovať, čo je na tom pravdy. 

V roku 1839 vydal knihu Maďar-

sko a  Transylvánia a  v  tej toho 

veru popísal...

Nikto by tu neprehliadol baníc-

ku tradíciu. Opísal Štiavnicu ako 

osviežujúce mesto, plné domov po-

stavených v kopcoch, obklopených 

prekvitnutými záhradkami, ale aj 

so svojou tmavšou stránkou – opi-

tí baníci postávajúci všade-tade, 

rozbité cesty a  taktiež skritizoval 

aj tunajších „policajtov“. Domáci mu 

porozprávali legendu o  neslávne 

známej Barbore, o ktorej sa povrá-

valo, že snáď tancuje s  démonmi 

po nociach. Vyzdvihol banícku uni-

verzitu a podmienky v nej panujú-

ce, taktiež aj akvadukt. Jedným zo 

znepokojujúcich výjavov bolo pre 

neho pravidelné nedeľné verejné 

bičovanie, do ktorého tu výnimoč-

ne zapájali aj ženy.

Johnovo posledné miesto náv-

števy bol práve, usudzujúc podľa 

opisu v  jeho knihe, Starý zámok, 

vtedy známy len ako Zámok. Do-

zvedel sa tam o templároch či od-

bojoch Turkov a  navštívil ešte 

vtedy fungujúcu väznicu, nachá-

dzajúcu sa v jednej z bášt.

Neskôr v knihe rozpráva o jednej 

zo zvláštností Banskej Štiavnice, 

hluchonemom trpaslíkovi s  pri-

veľkou hlavou a krivými nohami, 

ktorého zo Štiavnice mali ukrad-

núť ako dieťa - precestoval Euró-

pu ako súčasť cirkusov a neskôr sa 

vrátil domov. Niet veru kraja ako 

toho štiavnického.

Zdroj: kniha Maďarsko a Transyl-

vánia - John Paget

Barbora Murgačová
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Spomienka

Dňa 13.7.2022 

uplynie 25 ro-

kov odvtedy, 

čo nás navždy 

opustil náš 

drahomilovaný otec, starý 

otec a mimoriadne obľúbený 

človek, a  to nielen v B. Stu-

denci p. Ondrej Malatinec. 

Všetci, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú, dôstojnú 

a  tú najúctivejšiu spomien-

ku. S láskou spomína 

Anka, Jaro, Maňa, 

Peter a Paľo s rodinou

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici má vo svo-

jej evidencii tohto času 340 členov 

a  zastrešuje nielen občanov mes-

ta Banská Štiavnica, ale aj občanov 

z okolitých obcí. Keďže nedostáva-

me žiadnu fi nančnú podporu od 

štátu, musíme sa snažiť fungovať 

len s členských príspevkov a fi nanč-

ných darov od sponzorov. Preto ďa-

kujeme všetkým dobrým a ochot-

ným ľudom. V  tomto prípade sa 

veľmi pekne chceme, aj prostred-

níctvom Štiavnických novín, poďa-

kovať Obecnému úradu Sv. Anton 

a  obzvlášť p. starostovi Martino-

vi Kminiakovi, ktorý po prosbe od 

nášho člena výboru ani na chvíľu 

nezaváhal a  poskytol nám pomoc 

formou fi nančného príspevku. Ešte 

raz ďakujeme nielen v mene členov 

zo Sv. Antona, ale za všetkých.

Výbor ZO SZTP

Pri návšteve môjho priateľa, 

ktorý je v zariadení pre 

seniorov Domov Života 

v Banskej Štiavnici som sa 

dozvedel, že v tomto zariadení 

je aj RNDr. Samuel Šingler, 

ktorý sa 10.5. dožil úctyhod-

ných 95 rokov, takže preto až 

teraz sa tomuto mimoriadne 

múdremu a vzácnemu 

človekovi chcem venovať 

na stránkach našich novín. 

Narodil sa 10.5.1927 v Tisovci. Po 

absolvovaní Prírodovedeckej fakul-

ty UK v Bratislave, kde študoval pe-

dagogiku, geológiu, biológiu a  ze-

mepis, nastúpil na svoje prvé, a čo 

je priam neuveriteľné, aj jediné pra-

covisko počas Jeho života na Vyš-

šej lesníckej škole v Banskej Štiavni-

ci. Čo je však ešte neuveriteľnejšie, 

pôsobil na tejto škole až do svojej 

osemdesiatky. Na škole vyučoval 

biologické a lesnícke odborné pred-

mety, botaniku, zoológiu a  ochra-

nu lesa. Počas svojho pôsobenia na 

tejto škole napísal aj viacero učeb-

níc, ktoré sa dodnes používajú. Ne-

viem si tiež predstaviť, že za celý čas 

svojho pôsobenia na škole nedal 

nikomu zo svojich žiakov prepad-

núť. Všetkým tým, ktorým hrozi-

lo prepadnutie sa venoval individu-

álne dovtedy, kým si bol absolútne 

istý, že učivo už dokonale ovláda-

jú. Zhodou okolností pri mojej náv-

števe už bol aj Jeho niekdajší žiak, 

80- ročný Ondrej Petrík, ktorý žije 

síce až neďaleko Košíc, ale dal si tú 

námahu a prišiel svojho niekdajšie-

ho milovaného profesora navštíviť, 

aby si zaspomínali na staré, zlaté, 

študentské roky v  Banskej Štiav-

nici. Žiaci RNDr. Samuela Šinglera 

sa pravidelne stretávajú a čo je tak-

tiež k neuvereniu, na každé takéto 

stretnutie prichádza aj Július Durst 

z Nemecka, ktorý sa tam odsťaho-

val. Už teraz sa tešia na budúcoroč-

né stretnutie po 60 rokoch od ich 

maturity, kde samozrejme, opäť ne-

budú chýbať ani O. Petrík a J. Durst.

Veľavážený pán doktor, dovoľ, aby 

som Ti v  jeseni Tvojho života po-

prial podľa možnosti čo najviac 

dobrého zdravia, každodennej po-

hody, trvalej úcty tak ako aj dote-

raz v  Domove Života od všetkých 

jeho zamestnancov a radosti z kaž-

dého Tvojho prežitého dňa. Prežil si 

mimoriadne vzácny, krásny a plno-

hodnotný život, takže si určite za-

slúžiš v  Tvojom ďalšom živote zo 

všetkého dobrého naozaj len to naj-

lepšie. To Ti najúprimnejšie a  naj-

vrelejšie praje za všetkých tých, kto-

rí Ťa mali a stále majú radi a s tou 

najväčšou úctou stále spomínajú na 

Teba

Ján Novák

Blahoželanie 
RNDr. Samuelovi Šinglerovi

V pondelok 13. júna 2022 sme 

na poslednej ceste odprevadili 

nášho kamaráta, bývalého 

futbalového spoluhráča, pána 

Vladimíra Venglára. 

Od malička mu učarovala guľatá 

lopta, futbalovo vyrastal na plácku 

medzi staršími chlapcami v Hornej 

Hute. Začiatkom 70.-ych rokov sa 

včlenil ako mladý adept do mužstva 

dospelých nášho mesta. Začal hrá-

vať ešte na škváre na Hornom ma-

jeri s velikánmi štiavnického futba-

lu s Jožkom Schinglerom, Milanom 

Ernekom, Lacom Kuchtom, Igorom 

Školíkom a  ďalšími skvelými hráč-

mi. V bráne stál vynikajúci brankár, 

jeho starší brat Dušan. Farby nášho 

klubu a  nášho historického mesta 

úspešne hájil po dlhé sezóny.

Vlado, za pekné úspešné roky preži-

té na ihrisku i mimo neho Ti ďakujú 

a do futbalového neba Ťa odprevá-

dzajú bývalí spoluhráči a  funkcio-

nári: Jozef Schingler, Ivan Madara, 

Kamil Chovan, Stano Opiela, Jozef 

Bačík, Marián Švidroň, Karol Pa-

lášthy, Jozef Šedivý, Jaro Fančovič, 

Laco Pastier, Pipo Čenger, Stano 

Uhrín, Jozef Osvald, Miki Lamper, 

Ján Mravík, Juraj Görner.

Česť Tvojej pamiatke!

Zároveň úprimne ďakujem pánovi 

Ľubomírovi Barákovi, ktorý sa v ro-

koch účinkujúceho prezidenta klubu 

FK Sitno B. Štiavnica spolu so mnou 

zúčastňoval všetkých posledných 

rozlúčok s bývalými hráčmi a funk-

cionármi nášho klubu.

Kyticou kvetov a  slovami spomie-

nok a  úcty sme odprevádzali všet-

kých našich kamarátov do futbalo-

vého neba a snažili sa zmierniť žiaľ 

a bolesť ich rodín.

V  mene bývalých spoluhráčov 

a funkcionárov

Ivan Madara

Rozlúčka s priateľom

Informačné centrum Banská 

Štiavnica Vám ponúka „fokoše“. 

Funkčné repliky historického vý-

sadného symbolu mešťana - maji-

teľa bane, banského dozorcu, alebo 

baníka všeobecne.

Hlavica z  cínu, rukoväť z  dreva - 

v  mierke 1:1. Vo farebnej úprave: 

zlatá, šedá, čierna patinovaná.

Cena 43€.

Fokoš – tradičná súčasť baníckej 

uniformy bola pôvodne funkčným 

predmetom.

Najstaršie fokoše na Slovensku po-

chádzajú z 10. storočia, mali ostrú 

čepeľ a mohli byť použité ako zbraň. 

Taktiež sa používali na kontrolu 

banských výstuží.

V  priebehu času sa stali súčasťou 

stavovského odevu privilegovaných 

obyvateľov – majiteľov baní a ban-

ských dozorcov, neskôr i baníkov.

Peter Chytil, IC BŠ

Fokoše

Dôležitý 
oznam z MsK

Mestská knižnica oznamuje, že 

v mesiaci júl bude z dôvodu re-

vízie fondu zatvorená. Prosíme 

všetkých používateľov knižnice, 

aby si svoje výpožičky aktualizo-

vali do konca júna osobne, alebo 

počas júla telefonicky, príp. mai-

lom. V auguste knižnica pokraču-

je v  letnom výpožičnom režime. 

Ďakujeme za pochopenie a trpez-

livosť.

MsK
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počas volebnej kampane 

v Štiavnických novinách pre 

voľby do orgánov samosprávy 

obcí a voľby do orgánov samo-

správnych krajov, ktoré sa budú 

konať v sobotu 29. októbra 

2022. (ďalej „Pravidlá“)

Mesto Banská Štiavnica ako vyda-

vateľ periodika Štiavnické noviny 

týmito Pravidlami určuje v  zmysle 

zákona č.181/2014 Z.z. o  volebnej 

kampani a o zmene a doplnení záko-

na č.85/2005 Z.z. o politických stra-

nách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zá-

kon o volebnej kampani“) nasledovné:

1. Týmito pravidlami sa určujú pod-

mienky zverejňovania oznamov, poli-

tickej inzercie politických strán a poli-

tických hnutí v Štiavnických novinách 

v období volebnej kampane.

2. Pod oznamom, politickou inzer-

ciou sa rozumie akákoľvek písomná 

forma prezentácie politickej strany 

alebo hnutia, kandidáta a  nezávis-

lého kandidáta, ako sú pozvánky na 

stretnutia, reklama, tematicky lade-

né články, rozhovory a pod.

3. Volebná kampaň podľa §2 ods. 2 

zákona č.181/2014 Z. z. o volebnej 

kampani a o zmene a doplnení záko-

na č.85/2005 Z.z. o politických stra-

nách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov začína dňom 

zverejnenia rozhodnutia o  vyhlá-

sení volieb v  Zbierke zákonov Slo-

venskej republiky (ďalej len „vyhláse-

nie volieb“) a končí 48 hodín predo 

dňom konania volieb. Volebná 

kampaň je akákoľvek činnosť po-

litickej strany, politického hnutia, 

koalície politických strán a politic-

kých hnutí a kandidátov, za ktorú 

sa obvykle platí úhrada, smerujú-

ca k  propagácii ich činnosti, cie-

ľov a programu za účelom získania 

funkcie volenej podľa osobitného 

predpisu. Rozumie sa tým činnosť 

v prospech aj v neprospech uvede-

ných subjektov.

4. Počas obdobia uvedeného v bode 

6, majú politické strany, politic-

ké hnutia a kandidáti, možnosť 

umiestniť v  Štiavnických novinách 

oznam, politickú inzerciu v  zmys-

le vzorkovníka a  cenníka inzercie 

Štiavnických novín.

5. Oznam, politickú inzerciu je mož-

né rozdeliť na niekoľko častí do via-

cerých čísiel Štiavnických novín, 

ale jej celkový rozsah v  jednom čís-

le nemôže prekročiť veľkosť max. 

141,55 x 112,618 mm.

6. Oznam, politickú inzerciu zadá-

vanú na základe týchto Pravidiel je 

politický subjekt povinný objednať, 

dodať a uhradiť do termínu uzávie-

rok, t. j. vždy v pondelok do 14.00 

hod. od 1. augusta až do 17. ok-

tóbra 2022, do redakcie Štiavnic-

kých novín. Cenník inzercie v Štiav-

nických novinách je voľne prístupný 

na www.banskastiavnica.sk, prípad-

ne si ho je možné vyžiadať na adrese: 

michal.kriz@banskastiavnica.sk.

7. Uvedený oznam, politická inzer-

cia bude následne v Štiavnických no-

vinách uverejnený vždy vo štvrtok 

v č. 26 – 37, 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 

31.8, 8.9., 14.9, 22.9., 29.9., 6.10., 

13.10., a naposledy vo štvrtok 20. 

októbra 2022.

8. Akýkoľvek oznam, politická inzer-

cia v zmysle týchto Pravidiel musí byť 

dodaný v štandardnom formáte ur-

čenom pre použitie v novinovej tlači 

(pdf, bez orezových značiek).

9. Redakcia Štiavnických novín nepo-

skytuje pre oznamy, politickú inzer-

ciu v  zmysle týchto Pravidiel žiadne 

nadštandardné služby, napr. grafi ckú 

úpravu a spracovanie inzercie.

10. Za oznam uverejnený v  zmys-

le týchto Pravidiel nesie plnú zodpo-

vednosť jeho zadávateľ.

11. Nerešpektovanie týchto pravidiel 

môže viesť k zamietnutiu uverejne-

nia oznamu na základe pochybenia 

zo strany zadávateľa a  nemôže byť 

považované za porušenie horeuvede-

ného zákona.

Mgr. Michal Kríž, 

redaktor Štiavnických novín

Banská Štiavnica, 10.6.2022

Pravidlá zverejňovania inzercie
a oznamov politických strán, hnutí, kandidátov a tretích strán

V pondelok 27.6.2022 

o 10.00 hod. sa na Námestí 

sv. Trojice v priestoroch pri 

ZUŠ, pri infokiosku, usku-

točnila vernisáž výstavy 

víťazných prác 28. ročníka 

medzinárodnej výtvarnej 

súťaže Svetové dedičstvo 

očami detí 2022. 

Tentokrát sme sa rozhodli výstavu 

preniesť do exteriéru, aby k  nej mal 

prístup čo najväčší počet ľudí – oby-

vateľov i  návštevníkov nášho mes-

ta, ktorí budú mať možnosť oceniť 

talent detí z rôznych krajín a ich vní-

manie hmotného i  nehmotného de-

dičstva. Vernisáž výstavy otvori-

la a prítomných privítala primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Ver-

nisáže sa okrem ocenených detí a ich 

učiteliek z Banskej Štiavnice zúčastni-

li aj zástupca 

Tchaj-pejskej 

veľvyslanec-

kej kancelárie 

v  Bratislave 

David Nan-

Yang Lee, ná-

mestníčka 

zástupkyne 

Poľského in-

štitútu v Bra-

tislave Moni-

ka Olech, Dr. Katalin Kiss a Dr. Miron 

Breznoščák, zakladatelia súťaže 

a  prednostka MsÚ Ing. Ivana Niko-

lajová. Za prípravu a realizáciu výsta-

vy by sme sa chceli poďakovať Mgr. 

art. Marcelovi Meszárošovi s  man-

želkou, Ing. Petrovi Sliackemu a Mi-

lanovi Kašíkovi, ZUŠ Banská Štiav-

nica. Do súťaže sme dostali mnoho 

krásnych prác, všetky však nemohli 

byť ocenené. Preto si výber neocene-

ných prác môžete pozrieť v  priesto-

roch budovy Rubigall na Nám. sv. 

Trojice 3. Exteriérovú výstavu si bu-

dete môcť pozrieť do konca októbra 

tohto roka. Fotoreportáž z vernisáže 

je dostupná na internetovej stránke 

www.sdod.banskastiavnica.sk. 

Foto: Ján Petrík

Henrieta Godová

Festival 
Drevo +

Prvý prázdninový víkend 

1.-3.7.2022 (piatok - nedeľa) pre-

behne v  Hájovni kultúrno - turis-

tickom centre na Červenej Stud-

ni 3.ročník festivalu Drevo  +. Ide 

o  tvorivé stretnutia, prepojenia 

profesionálnych architektov, dizaj-

nérov, vizuálnych tvorcov a  ľudí, 

ktorí sa venujú aktuálnym spolo-

čenským témam s  návštevníkmi 

tejto lokality. Festival je určený di-

vákom ako užívateľom diel, kto-

ré vzniknú, alebo osobám, ktoré 

sa môžu zapojiť do workshopu, byť 

aktívnymi účastníkmi prezentá-

cií, prednášok, koncertov, divadel-

ných predstavení, ktoré sú jeho sú-

časťou. Objekty od autorov vznikali 

postupne od začiatku jari 2022. Au-

tori prešli procesom tvorby od ná-

vrhu až po samotnú realizáciu, kto-

rej sú súčasťou. Nezriedka sú diela 

vytvárané novátorským a originál-

nym spôsobom. Pri tvorbe jednot-

livých objektov vzniká možnosť 

zapojenia do procesu tvorby dob-

rovoľníkov i profesionálov v rámci 

workshopu, kde sa učia nové tech-

niky alebo zdokonaľujú svoje zruč-

nosti a schopnosti.

Tohtoročný program festivalu:

Piatok

17.00 Verejná prezentácia Marek 

Halász - funkčná socha

17.30 Verejná prezentácia Dio-

nýz  Troskó a  Matúš Kurdel - Od 

Tunelu k ping pongu

19.30 Koncert - Sisa Fehér Solo

Sobota

10.00 - 15.30 Workshop - Stano 

Prorok - ubíjaná hlina - od prípra-

vy potrebného materiálu až ku sa-

motnej tvorbe objektu z ubíjanej 

hliny

11.00 - Trh lokálnych výrobcov - 

Momoko/ PAAM studio a iné

13.00 - 14.30 - Workshop pre ma-

lých i veľkých

15.30 - Prezentácia - Michaela 

Skuban - O  medveďoch na Slo-

vensku

16.30 - Prezentácia - Stano Prorok 

- O hline

20.00 - Koncert slovenská blueso-

vá kapela - ZVA

Nedeľa

16.00 – Divadlo Šibe - Prešporské 

rozprávky - pre deti i dospelých

18.00 - koncert Džumelec - Vedet-

ské pesničky

Týmto Vás všetkých srdečne po-

zývame na stretnutie v Hájovni.

Tím Hájovne

Výstava Svetové dedičstvo 
očami detí 2022 bližšie k ľuďom 
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Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica 

eviduje zamestnávanie 

občanov tretích krajín, a teda 

aj občanov Ukrajiny za celý 

okres.

Občania Ukrajiny, ktorí opustili 

krajinu z dôvodu vojny a majú ude-

lený status „odídenec“ alebo „dočasné 

útočisko“ majú prístup na trh práce. 

V okrese sa od začiatku krízy celko-

vo zamestnalo 71 Ukrajincov.

Aktuálne pracujúcich občanov Ukra-

jiny odídencov u  zamestnávate-

ľov s miestom výkonu práce v okre-

se Banská Štiavnica je 49 a pracujú 

v profesiách (viď. tabuľka):

Eva Kováčová, vedúca odd. 

sprostredkovania práce 

ÚPSVR BŠ

Odídenci u zamestnávateľov 
v okrese Banská Štiavnica

Označenia riadkov Počet z Profesia - názov

Automechanik osobných motorových 

vozidiel
1

Čašník, servírka 10

Iný pomocný pracovník inde 

neuvedený
1

Montážny pracovník vo výrobe 

nábytku
1

Pedagogický asistent 1

Pomocník v kuchyni 13

Pomocný pracovník pri príprave 

rýchleho občerstvenia
1

Pomocný pracovník v živočíšnej 

výrobe
1

Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe 2

Umývač inde neuvedený 2

Upratovačka 14

Vodič dodávky 1

Všeobecný administratívny pracovník 1

Celkový súčet 49

Dielničky 
v Kammerhofe

Slovenské banské múzeum pozý-

va v júli malých i veľkých na:

• prázdninové tvorenie do Diel-

ničky v Kammerhofe 19.-23. júla 

a  26.-30. júla 2022 od 9.30 do 

15.30 hod.

• prehliadku s  baníkom po kam-

merhofskom paláci pre najmen-

ších zvedavcov a ich rodičov kaž-

dý piatok a v sobotu o 14.00 hod.

• stredy v  Geobádateľni do  Berg-

gerichtu o 13.00 hod.

• hravé bádanie vo všetkých expo-

zíciách múzea

Viac informácií na 

www.muzeumbs.sk

Všetci ste srdečne vítaní!

Mgr. Anna Ďuricová

Centrum marketingu, komuniká-

cie a zelených inovácií

SBM

Inzerujte aj vy v Štiavnických novinách

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 23/2022: „Žije-

te iba vtedy, pokiaľ nájdete poklad, pre 

ktorý by ste radi položili život.“ Výher-

com sa stáva Angela Babiaková, 

B. Štiavnica. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráte o  poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10€ (2 

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

borka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

1.8.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok H. W. Be-

chera:

A., Ozn. ruských lietadiel, meno 

Komenského, hmotnostná jednot-

ka, ochrana tovaru, úder v boxe,

B., 1. časť tajničky, muž. meno,

C., Opojil alkoholom, vrch v Turec-

ku, čierne zlato,

D., Kričal na niekoho, ideál, robí pa-

vučiny,

E., Okresný výbor, druh Evy, ampér 

volt, číra tekutina, starší,

F., Existoval, Verdiho opera, dom. 

zviera, 100,

G., Patriaci Alovi, taška, šetri,

H., Stával sa sivým, kanóny, nevi-

domý,

I., Žen. meno, chobotnatec, polá-

maný les,

J., Sklad na obilie, mangán a kyslík, 

nie dnu, slov. raper,

K., Poobíjal, sedia v divadle, povraz 

so slučkou,

L., 3. časť tajničky, ruské jazero.

1., Patriace Adovi, hudobný nástroj, 

pomoc,

2., Nepustil a držal, len,

3., Maďarské muž. meno, chytal 

zver, gén,

4., Žen. meno, predmet, Krčné odd, 

skr.,

5., Hmyz podobný včele, amatér, 

popevok, Deň žien,

6., Poháňa, 1500 v Ríme, Anno Do-

mini, zn. cínu, samohlásky v slove 

vidí,

7., Klada, patriaci Ábelovi, meter,

8., Patriaci Jurovi, vyrobená z kelu, 

eman,

9., Montovaný dom, kričí, áno, zn. 

uhlíka a dusíka,

10., Časť obytného domu, za, Slov. 

plynárne skr., zápor,

11., Zn. hliníka, návod, išlo, miesto, 

kde sa ohýba kosť,

12., Pariace Leovi, smerovala, tex-

tová skratka,

13., Pracujú motykou, zastavil si 

auto,

14., Osobné zámeno, 2. časť taj-

ničky, v poriadku.

Pomôcky: Leon, Kali, Ik, ORL, kĺb

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

L

Kupón č. 25
Krížovka
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Lesníci a poľovníci sa 21.6.2022 

postarali o priblíženie 

lesa a poľovníctva k našej 

mládeži, a to prostredníctvom 

súťaženia v oblasti prírodných 

vied.

V  prostredí poľovníckeho kaštie-

ľa vo Svätom Antone sa uskutoč-

nil už desiaty ročník prírodoved-

nej detskej súťaže „Čo šepká les“. 

Hlavní organizátori Oblastná po-

ľovnícka komora v Žiari nad Hro-

nom, Lesy SR, š.p. – OZ Tríbeč, 

SPZ, RgO Stredné pohronie, Mest-

ské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s r.o., a Múzeum vo Svätom Anto-

ne oslovili žiakov 4. – 6. ročníkov 

základných škôl z  okresov Ban-

ská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad 

Hronom a Zlaté Moravce.

Celkovo sa do súťaže prihlási-

lo 15 trojčlenných družstiev, čiže 

45 žiakov. Nesúťažne sme privíta-

li aj deti z Ukrajiny, ktoré sú toho 

času žiakmi banskoštiavnických 

základných škôl. Sily sa merali 

v desiatich súťažných disciplínach 

– fotografi a slovenskej prírody, 

poznávanie poľovných psov, zvie-

rat, vtákov, plazov, stromov, lis-

tov, plodov, stôp zveri, zhotovo-

vanie vtáčích búdok, poznávanie 

Štiavnických vrchov, Kremnických 

vrchov, pohorí Vtáčnik a  Tríbeč. 

Ďalej streľba na laserovej strelnici 

a sadenie stromčekov.

Sprievodným podujatím bolo pú-

tavé vystúpenie žiakov Sokoliar-

skeho krúžku Strednej odbornej 

školy lesníckej Banská Štiavnica 

pod vedením Ing. Štefana Petriko-

viča, ktorým patrí naše úprimné 

poďakovanie za predvedené skú-

senosti v  simulácii umenia lovu 

pomocou dravých vtákov. O  na-

vodenie tej správnej atmosféry sa 

postarali trubači tiež zo Strednej 

odbornej školy lesníckej Banská 

Štiavnica, za čo im opätovne ďa-

kujeme.

Vedomosti a  zručnosti všetkých 

súťažiacich hodnotíme na vysokej 

úrovni a  v  tejto náročnej konku-

rencii sa najlepšie umiestnili:

v kategórii družstvo:

1. miesto- ZŠ Jozefa Horáka Ban-

ská Štiavnica,

2.miesto- ZŠ Topoľčianky,

3. miesto- ZŠ a MŠ Župkov

v kategórii jednotlivec:

1.miesto - Natália Kučerová – ZŠ 

Jozefa Horáka Banská Štiavnica,

2.miesto – Nina Slobodová ZŠ 

a  MŠ Ferdinanda Coburga Svätý 

Anton,

3.miesto – Nikolas Boška ZŠ a MŠ 

Š.Moysesa Žiar nad Hronom.

Víťazné družstvo zo ZŠ Jozefa Ho-

ráka sa pripravovalo pod vedením 

pani učiteľky Mgr. Patrície Zorva-

novej. 

Víťazom ešte raz srdečne blaho-

želáme a tešíme sa na ďalší, jede-

násty ročník súťaže.

Záverom by sme sa chceli poďa-

kovať všetkým tým, ktorí prispeli 

k zdarnému priebehu súťaže.

Mestské lesy BŠ

Kaštieľ vo Svätom Antone 
v znamení detského zápolenia

Súťažiaci pred kaštieľom  foto archív MsL BŠ

Dňa 8. júla 2022 sa v priesto-

roch Slovenského banského 

múzea v Banskej Štiavnici 

uskutoční vernisáž výstavy 

Stroj, ktorý zmenil svet: 

Príbeh „ohňového stroja“ 

Isaaca Pottera. 

Táto výstava sa koná pri príležitos-

ti 300. výročia postavenia prvého at-

mosférického parného stroja v  stre-

doeurópskom baníctve. Koncom roku 

1722 anglický konštruktér Isaac Pot-

ter dokončil prácu na parnom stroji 

Newcomenovho typu, ktorý bol urče-

ný na čerpanie vody zo šachty Althan-

del v Novej Bani, čím sa u nás začala 

éra využívania parnej energie. Hlav-

ným organizátorom je Slovenské ban-

ské múzeum v spolupráci so Sloven-

ským banským archívom.

Pripravovaná výstava ponúkne nie-

len prienik do problematiky samot-

nej výstavby Potterovho atmosfé-

rického parného stroja, ale aj široký 

záber udalostí, ktoré predchádzali 

súhlasu cisára Karola VI. s týmto no-

vým, a do tej doby nevšedným spô-

sobom riešenia veľmi pálčivej otáz-

ky odčerpávania vody z  banských 

diel. Bola to totiž práve spodná 

voda, ktorá v danom období výraz-

ným spôsobom komplikovala ťažbu 

drahých kovov.

Prostredníctvom inovatívnych prv-

kov výstava vtiahne malých i veľkých 

do deja nevšedného príbehu o  par-

ných strojoch v stredoslovenskej ban-

skej oblasti, ktorý trval niekoľko de-

saťročí. Priblíži osud celého ťažiarstva, 

ktoré vyrástlo pri pôvodnom zariade-

ní v Novej Bani, ako aj s osudmi zvyš-

ných atmosférických parných stro-

jov. Zároveň sa návštevník oboznámi 

s  princípom fungovania takéhoto 

stroja, jeho prevádzkovými nákladmi 

a s ďalšími aspektmi začínajúcej sa éry 

fosílnych palív v 18. storočí.

Výstava sa bude konať v Slovenskom 

banskom múzeu v  budove Bergge-

richtu a bude otvorená do konca ok-

tóbra 2022.

Milan Palou, 

Slovenský banský archív

Pripravovaná výstava

Kino Akademik
Júl

Piatok 1.7. o 19.30 hod.

Prezidentka

Romantická komédia, 98 min., 

MP:12

Sobota 2.7. o 19.30 hod.

Top Gun

Akčný, 120 min., MP:15, 

Nedeľa 3., 10., 17.7. o 17.00 hod.

Mimoni 2: Zloduch prichádza

Animovaný, komédia, 120 min., 

MP

Nedeľa 3.7. o 19.30 hod.

Keby radšej horelo

Komédia, dráma, 84 min., MP:12

Utorok 5.7. o 19.30 hod.

Benátky: 

Nekonečne avantgardné

Dokumentárny, 92 min., MP:12

Štvrtok 7.7., sobota 9.7., 

štvrtok 14.7. o 19.30 hod.

Th or: Láska a hrom

Akcia, fantasy, 120 min., MP

Piatok 15.7. o 19.30 hod.

Čierny telefón

Horor, triler, 120 min., MP:15

Sobota 16.7., štvrtok 21.7., 

sobota 23.7. o 19.30 hod.

Veľa šťastia pán Veľký

Komédia, dráma, 97 min., MP:18

Nedeľa 17.7., 

nedeľa 31.7. o 19.30 hod.

Hádkovci

Komédia, 100 min., MP:12,

Utorok 19.7. o 19.30 hod.

Najkrajší chlapec na svete

Životopisný, dokument, 98 min., 

MP:15

Piatok 22.7. o 19.30 hod.

Vlk a lev

Rodinný, dobrodružný, 98 min., 

MP

Nedeľa 24., 31.7. o 17.00 hod.

Kvik + Zuza v záhradách

Animovaný, 72 min., MP

Nedeľa 24.7.o 19.30 hod.

Všetko,všade naraz

Sci-fi , akcia, komédia, 139 min., 

MP:15

Utorok 26.7. o 19.30 hod.

Muréna

Romantický, dráma, 92 min., 

MP:15

Štvrtok 28.7., 

sobota 30.7. o 19.30 hod.

Striedavka

Romantický, komédia, 92 min., 

MP:15

Piatok 29.7. o 19.30 hod.

Erupcia lásky

Dokument, 93 min., MP

Vstupné na všetky fi lmy: 5€

OKŠaMK
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inzercia

služby

práca

  Prijmem čašníčku na brigá-

du (študentku), aj popri zamest-

naní, pomocnú silu do kuchy-

ne a  pomocnú kuchárku, plat od 

800,-EUR, Kantína Tratória BŠ, 

kontakt: 0903 506 693

  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 

osobu na predaj nehnuteľností 

s províziou, kontakt: 0940 306 249

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Predám štiepané drevo 

25/33cm, kontakt: 0940 870 762

Obchodný zástupca spol. Allianz je tu pre Vás! V prípade otázok ho kontaktujte: Peter Vician 
tel.č.: 0911 774 908, email: peter.vician2712@gmail.com

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

INZERCIA

INZERCIA

Dňa 8.6.2022 sa uskutočnila 

s podporou BBSK na pôde 

Strednej odbornej školy 

lesníckej v B. Štiavnici 

športová súťaž - Olympijská 

sila (pretláčanie rukou). 

Zabojovať prišli žiaci zo Strednej 

priemyselnej školy Samuela Miko-

víniho, Strednej odbornej školy slu-

žieb a  lesníctva v BŠ a  hosťujúcej 

Strednej odbornej školy lesníckej, 

ktorá bola súčasne organizátorom. 

Súťažilo sa v  troch kategóriách: 

do 80 kg, do 90 kg, nad 90 kg. Po 

tuhých bojoch bolo umiestnenie na-

sledovné: 

do 80 kg:

3. miesto - Jakub Segiňák (Stredná 

odborná škola lesnícka)

2. miesto - Tobias Kováčik (Stredná 

odborná škola služieb a lesníctva)

1. miesto - Jakub Suran (Stredná od-

borná škola služieb a lesníctva)

do 90 kg:

3. miesto - Ján Hrnčiar (Stredná prie-

myselná škola Samuela Mikovíniho)

2. miesto - Matej Široký (Stredná prie-

myselná škola Samuela Mikovíniho)

1. miesto - Šimon Pramuka (Stredná 

odborná škola služieb a lesníctva)

nad 90 kg:

3. miesto - Norbert Ríz (Stredná od-

borná škola lesnícka)

2. miesto - Jakub Švaral (Stredná 

odborná škola lesnícka)

1. miesto - Filip Osvald (Stredná od-

borná škola lesnícka)

Všetkým zúčastneným ďakujeme 

a víťazom blahoželáme.

Chlapci z  lesa potvrdili, že príroda 

im dáva neskutočnú silu.

Richard Kondrát

Stredoškolská súťaž - Olympijská sila 
(pretláčanie rukou)

V sobotu 19.6. sa konali 

bežecké preteky ulicami 

mesta Veľký Krtíš. 

Usporiadateľom pretekov a  Hlav-

ného behu 10 km  s  prevýše-

ním  120 metrov bolo Občianske 

združenie Bežci VK.

Na 10 km hlavnú trať, ktorá bola 

vedená po miestnych komuni-

káciách s  prevýšením okruhu 24 

m, (bežalo sa 5 okruhov s dĺžkou 

2 km) sa postavili aj Banskoštiav-

ničania, ktorí si viedli úspešne:  

V  kategórii A  Muži nad 18 rokov 

si najlepšie viedol František Belo-

horec, ktorý s časom 36:27.45 zví-

ťazil. Ferko po pretekoch povedal: 

„Dnes 10km vo Veľkom Krtíši, vo veľ-

kom teple a vo veľkom nasadení, môj 

6. ročník a  tretie víťazstvo, ale drá-

ma až do konca, v  cieli len 4 sekun-

dový náskok pred druhým, ďalší traja 

chalani dobehli do 10 sekúnd po mne. 

Jednoznačne bežecky najsilnejší roč-

ník, vďaka čomu som si aj zabehol 

cca o  minútu a  pol lepší čas oproti 

minulým rokom, trochu som sa bál, 

že bude po tých polmaratónoch chý-

bať rýchlosť, ale našťastie to tam nie-

kde vo mne bolo a v poslednom kopci 

pred cieľom som si už veril, že to dám, 

o rok idem zase...“

Ďalej v  kategórii B  Muži nad 

40 rokov Richard Hrušovský ob-

sadil 4. miesto s  časom 40:23.30 

a  Július Mollek skončil s  časom 

48:31:47 na 10. mieste. V kategó-

rii F Ženy nad 40 rokov si najlep-

šie viedla Gabriela Poliaková, kto-

rá sa umiestnila s časom 44:24:60 

na 2. mieste a  Zuzana Šniagero-

vá dobehla na 5. mieste s  časom 

56:29:58. Srdečne blahoželáme 

k dosiahnutým výsledkom a vzor-

nej reprezentácii mesta Banská 

Štiavnica!

ŠN

Beh ulicami mesta Veľký Krtíš
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Navštívte nový 
Hostel Cosmopolitan 

blízko centra Banskej Štiavnice 
penzioncosmopolitan.sk 

rezervácie na tel. č.: 
0456921113

ceny už od 16eur/os.

Prijmeme na TPP Prijmeme na TPP 
alebo brigádnicky alebo brigádnicky 

predavačku do stánku predavačku do stánku 
Kontakt: Kontakt: 

0905 418 6160905 418 616


